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Kolizja z dziurà w jezdni
Takich dziur w jezdniach jeszcze w naszej gminie nie by∏o. Drogowcy starajà si´
je na bie˝àco usuwaç, powiatowy recykler
pracuje pe∏nà parà, ale wszystko to sà
przys∏owiowe krople w morzu potrzeb.
Wydaje si´, ˝e tym razem nie unikniemy
koniecznoÊci remontu nawierzchni dróg,
tylko skàd wziàç na to Êrodki, skoro nie ma
ich w bud˝ecie ? W ten sposób w∏aÊnie
powstaje kwadratura ko∏a, a w∏aÊciwie
wielu kó∏, nie tylko bud˝etowych, ale równie˝ w naszych samochodach...
Czyt. str. 13

Gruntowny remont ul. Ogrodniczej planowany jest po po∏o˝eniu przez Gmin´
kanalizacji.

Rudera ju˝ nie straszy
Wreszcie znikn´∏a budowla szpecàca widok Borz´cina od strony Warszawy. Central´ telefonicznà, która
znajdowa∏a si´ wewnàtrz feralnego
budynku przeniesiono do estetycznych kontenerów, a budynek rozebrano.
- Cieszymy si´, ˝e po wielu staraniach
uda∏o si´ przenieÊç naszà central´ - powiedzia∏a Zofia Nowakowska z Sekcji Przygotowania Dokumentacji TP S.A. - Najwa˝niejsze, ˝e m∏odzie˝ z borz´ciƒskiego
UKS-u b´dzie ju˝ mog∏a swobodnie rozgrywaç mecze na boisku. Przepraszamy, ˝e
to tak d∏ugo trwa∏o, ale staraliÊmy si´, by
nowa centrala by∏a jak najlepsza pod
wzgl´dem technicznym.
Centrala w Borz´cinie Du˝ym, wybudowana przez Telekomunikacj´ Polskà S.A.
zosta∏a oddana do u˝ytku pod koniec ub.r.
Jest centralà najnowszej generacji. Nowoczesnà technik´ oparto tam o Êwiat∏owody. Dzi´ki temu mo˝e Êwiadczyç wi´cej
us∏ug ni˝ tradycyjna centrala cyfrowa. Jej
zaletà jest zwarta budowa i uniwersalnoÊç
wyposa˝enia.
Oferuje m.in. mo˝liwoÊç korzystania z
sieci ISDN, która pozwala na przesy∏anie
informacji w postaci plików danych, obrazu i g∏osu oraz umo˝liwia dost´p do szeregu nowoczesnych us∏ug. Abonenci otrzy-

mali dost´p do sieci cyfrowej o du˝ej przepustowoÊci, zapewniajàcej wysokà jakoÊç
g∏osu i obrazu oraz niezawodnoÊç przekazu. Linia cyfrowa ISDN TP pozwala na pod∏àczenie w jednej linii do oÊmiu urzàdzeƒ
koƒcowych oraz na równoleg∏e korzystanie z dwóch z nich. Jednej linii ISDN mo˝na przyporzàdkowaç nawet osiem numerów telefonicznych. Dzi´ki us∏udze Ne“
ostrada” mo˝na uzyskaç szybki i tani dost´p do Internetu. Do zalet nowej centrali
zaliczyç nale˝y równie˝ mo˝liwoÊç Êwiadczenia us∏ug nie tylko dla abonentów indywidualnych, których ciàgle przybywa, ale
równie˝ dla firm.
Centrala zosta∏a umieszczona w obecnym obiekcie docelowo. Mamy nadziej´,
˝e mieszkaƒcy naszej gminy b´dà zadowoleni z jej funkcjonowania.

Zapraszamy mieszkaƒców gminy
St. Babice na szkolenie rolnicze, które
odb´dzie si´ 24 marca br. (Êroda) o godz.
10.00 w Urz´dzie Gminy. Temat: Ochrona

warzyw kapustnych, korzeniowych, cebulowych i smakowych przed chorobami.
Wyk∏ad poprowadzi prof. dr Józef Robak z
Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

Ârodowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci
w Borz´cinie Du˝ym zwraca si´ z proÊbà o przekazanie u˝ywanej kuchenki
elektrycznej w dobrym stanie. Kuchenka ta b´dzie s∏u˝y∏a przygotowywaniu posi∏ków dla dzieci podczas ich obecnoÊci w Ognisku.
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 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008
Sk∏ad i druk: PRINTMAX, tel./fax (22) 733 11 88, Stare Babice, ul. Sienkiewicza 103.
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NIE POTRZEBA
ROBIN HOODA
Mariusz D˝yga jest radnym w naszej gminie ju˝ trzecià kadencj´. Muzyk, artysta, pedagog i niestrudzony mi∏oÊnik przyrody s∏ynie z ró˝norodnych zainteresowaƒ i barwnych wypowiedzi,
które mo˝na us∏yszeç podczas sesji Rady Gminy.
- Pami´tam, kiedy tu pierwszy raz przyjecha∏em, nie mog∏em uwierzyç, ˝e puszcza znajduje si´ tak blisko Warszawy. Cisza, Êwie˝e powietrze, niemal dziewicza
przyroda spacerujàce” - tu˝ za ogrodze“
niem - bociany, zajàce, sarny, ∏osie... Dla
um´czonych zgie∏kiem du˝ego miasta to
by∏ raj. Poczàtkowo dzia∏ka w Klaudynie
pe∏ni∏a rol´ rekreacyjnà, jednak wkrótce
zdecydowaliÊmy si´ zamieszkaç tu na sta∏e.
- Muzyk- kameralista, koncertmistrz Warszawskiej Opery Kameralnej, przyby∏ tu Pan wraz z rodzinà, by
wypoczywaç wÊród przyrody po ci´˝kiej pracy. Wiele osób, które si´ w naszej gminie osiedli∏y izoluje si´ od
otoczenia i pilnie strze˝e swojej prywatnoÊci...
- Uwa˝am, ˝e nie staç nas na taki luksus. By zmieniç ten kraj na lepsze, nie mo˝na si´ odcinaç od Êrodowiska, w którym
˝yjemy. My od chwili zamieszkania zacz´li-

Êmy si´ stykaç z k∏opotami, które by∏y
udzia∏em wszystkich mieszkaƒców: brak
dróg, podstawowych mediów, komunikacji, sensownego planu zagospodarowania.
Niewiele jednak mo˝na by∏o zrobiç poza
monitowaniem ówczesnych w∏adz. Postanowi∏em wtedy wraz z ˝onà zajàç si´
uzdolnionà m∏odzie˝à i tworzyç - prawie
wówczas nieistniejàce- ˝ycie kulturalne.
Za∏o˝yliÊmy ognisko artystyczne pod nazwà Studio Muzyczne, a po roku Szko∏´
Muzycznà I stopnia. Obecnie na zaj´cia do
tych placówek ucz´szcza kilkudziesi´ciu
uczniów. W tym roku Anna Fija∏kowska absolwentka babickiej Szko∏y Muzycznej,
rozpocz´∏a studia na Akademii Muzycznej,
a kilkoro innych kszta∏ci si´ w gimnazjum
i liceum muzycznym. W szkole podstawowej w St. Babicach powsta∏a sala koncertowa, w której mieszkaƒcy naszej gminy
majà mo˝liwoÊç kontaktu z ˝ywà sztukà.
Organizujemy liczne koncerty, wernisa˝e,
doroczny konkurs muzyczny o zasi´gu po-

wiatowym. Prowadzone sà zaj´cia baletowe, dzia∏a te˝ uczniowska orkiestra.
- W 1995 roku zosta∏ Pan po raz
pierwszy radnym naszej gminy. Czym
ta funkcja jest dla Pana?
- Czu∏em si´ wtedy zaszczycony, a teraz jest mi tym milej, ˝e powierzajàc po raz
trzeci mandat radnego, mieszkaƒcy Klaudyna okazali mi swoje zaufanie. Jako radny ceni´ sobie najbardziej niezale˝noÊç,
bo mog´ w sposób nieskr´powany wyra˝aç si´ o problemach n´kajàcych mojà
miejscowoÊç i gmin´. Jestem goràcym
zwolennikiem demokracji i swobody wypowiedzi. JednoczeÊnie uwa˝am, ˝e sprawowanie w∏adzy, nawet w tak ma∏ej gminnej skali, polega g∏ównie na s∏u˝eniu
ludziom i temu powinny byç podporzàdkowane wszelkie wysi∏ki. Do obowiàzków
w∏adz samorzàdowych nale˝y m.in. zapewnienie bezpieczeƒstwa i jak najlepdokoƒczenie na str. 4

NA DNIE POPIO¸U ZOSTANIE DIAMENT
W Ârod´ Popielcowà (25 lutego)
rozpocz´liÊmy okres Wielkiego Postu.
Po karnawa∏owych zabawach przyszed∏ czas na chwil´ zadumy i refleksji.
Warto zastanowiç si´ nad naszymi
relacjami w odniesieniu do Pana Boga i do innych ludzi.
- Te 40 dni - zdaniem ks. pra∏ata Jana
Szubki, sà czasem szczególnym, w którym
rozwa˝amy m´k´ Chrystusa i jego Êmierç
na Krzy˝u. Symboliczne posypanie g∏ów
popio∏em oznacza naszà zale˝noÊç i kruchoÊç wobec Mocy Bo˝ej. S∏owa pro“
chem jesteÊ i w proch si´ obrócisz” przypominajà ostatecznoÊç cz∏owieka i jego
cia∏a. Te dni - zdaniem ks. pra∏ata - powinny byç dla ludzi wierzàcych wnikaniem
w tajemnic´ Krzy˝a- dlatego w Wielkim
PoÊcie podejmujemy ró˝nego rodzaju wyrzeczenia i postanowienia. Sà one wyrazem wdzi´cznoÊci dla Boga i jednoczeÊnie
ofiarà, którà sk∏adamy razem z Jezusem,
pomagajàc Mu tym samym w dêwiganiu
Krzy˝a. Wielki Post dla wielu z nas mo˝e
byç czasem poprawy, nawrócenia, porzu-

cenia na∏ogów i wybaczenia. Wtedy zbli˝ajàca si´ Wielkanoc ze swym radosnym
Alleluja b´dzie prawdziwym czasem zmartwychwstania i odrodzenia ˝ycia.
W Ârod´ Popielcowà Êwiatowe agencje prasowe podj´∏y temat premiery “Pa-
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sji”- nowego filmu Mela Gibsona...
A czym rozpoczynajàcy si´ post jest dla
nas? Pi´knym mottem tych dni sà s∏owa C.
K. Norwida.
Na dnie popio∏u zostanie diament
“
wiekuistego zwyci´stwa zaranie”
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szych warunków do ˝ycia wszystkim
mieszkaƒcom gminy w mo˝liwie równym
stopniu. MyÊl´, ˝e dalsza demokratyzacja
˝ycia, objawiajàca si´ jawnoÊcià i wi´kszym wp∏ywem poszczególnych so∏ectw
na podejmowane przez Rad´ i Wójta decyzje, zaowocuje lepszym wykorzystaniem
Êrodków bud˝etowych.
- Wyborcy oczekujà na konkretne
dzia∏ania. Popraw´ stanu dróg, budow´ kanalizacji, chodników...
Uwa˝am, ˝e wkrótce stan techniczny
gminnej infrastruktury ulegnie widocznej
poprawie. Ostatnie zmiany w ustawie samorzàdowej wprowadzi∏y bardzo klarowny podzia∏ na w∏adz´ ustawodawczà, którà jest Rada Gminy oraz wykonawczà Wójta Gminy. Sàdz´, ˝e w najbli˝szym czasie Wójt wdro˝y odpowiednie procedury
i wska˝e konkretne osoby i firmy odpowiedzialne za stan gminnych dróg, ich oznakowanie i oÊwietlenie, co przecie˝ ma niebagatelny wp∏yw na stan bezpieczeƒstwa.
Realizacj´ du˝ych inwestycji, takich jak budowa kanalizacji, chodników, utwardzanie
dróg umo˝liwià nam kredyty z Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Êrodki Unii Europejskiej, której pe∏noprawnym cz∏onkiem b´dziemy ju˝ w maju. OczywiÊcie nie zdo∏amy w krótkim czasie zaspokoiç wszystkich
potrzeb gminy. Dlatego koniecznym si´
staje wspólne wypracowanie klarownego
i skutecznego programu dystrybucji Êrodków finansowych, poprzedzonego rzetelnà analizà stanu technicznego gminy.
Analiza powinna w równej mierze dotyczyç potrzeb jak i dochodów poszczególnych so∏ectw. Bud˝et gminy musi
uwzgl´dniaç wszystkie so∏ectwa. Wtedy mam nadziej´, iloÊç dziur w drogach ulegnie zmniejszeniu i wszystkim nam b´dzie
˝y∏o si´ lepiej. Tego w∏aÊnie oczekujà wyborcy. Tymczasem cz´sto s∏ysz´, ˝e niektóre so∏ectwa sà przez lata zaniedbywane,
mimo ˝e ich mieszkaƒcy p∏acà podatki.
W∏adze Gminy nie mogà wyst´powaç
w roli Robin Hooda, który komuÊ zabiera,
aby rozdaç innym.
Uwa˝am, ˝e powinniÊmy gruntownie
przeanalizowaç strategi´ rozwoju naszej
gminy i oprzeç jà w wi´kszym stopniu na
szeroko rozumianych dzia∏aniach proekologicznych. Do tej pory ten poglàd odró˝nia∏ mnie od wi´kszoÊci radnych poprzednich kadencji, którzy uwa˝ali, ˝e dochody
naszej gminy - wzorem wi´kszoÊci gmin
podwarszawskich - nale˝y oprzeç na dzia∏alnoÊci przemys∏owej. Zak∏adamy strefy
przemys∏owe, w których pojawiajà si´
ucià˝liwe dla otoczenia zak∏ady produkcyjne, hurtownie... Brzydka zabudowa szpeci
okolic´. Park Narodowy jest skarbem, nale˝ycie chroniony mo˝e przysparzaç gminie
sporych dochodów. Màdrze zagospodarowany pas terenów rozciàgajàcy si´ od Bemowa przez Klaudyn, Kwirynów, Janów,
Lipków po Mariew do ulicy Warszawskiej,
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po∏o˝ony z dala od du˝ych ciàgów komunikacyjnych ma szans´ staç si´ miejscem,
w którym b´dzie si´ dobrze mieszkaç i odpoczywaç w symbiozie z przyrodà.
- Jednak baza paliwowa w MoÊciskach i wysypisko Êmieci powsta∏y tu
wiele lat temu...
- No w∏aÊnie. MyÊla∏em, ˝e to relikty
minionej epoki, kiedy na ogó∏ nie kierowano si´ zdrowym rozsàdkiem i nikt nie pyta∏
ludzi o zdanie. Pami´tam czasy, gdy zwa∏ka kopci∏a, a z CPN-u unosi∏y si´ opary
benzyny. Potem zgodnie z duchem czasu
zapad∏a decyzja o zamkni´ciu wysypiska
i jego rekultywacji. Mia∏em nadziej´, ˝e taki sam los spotka baz´ paliwowà. Jednak
historia zatoczy∏a ko∏o. Teraz powietrze
psuje kompostownia, baz´ paliw powi´ksza Orlen, sàsiednia gmina Izabelin buduje
w MoÊciskach stref´ przemys∏owà - chyba
jako bram´ wjazdowà do Parku Narodowego. Ju˝ niebawem koƒczy si´ dzier˝awa wysypiska przez MPO. A zatem skoƒczà si´ nasze dochody z tego tytu∏u. PowinniÊmy jak najszybciej nawiàzaç kontakty z sàsiednimi gminami w celu podj´cia
ustaleƒ dotyczàcych tego terenu. Po rekultywacji powstanie malownicza góra,
najwy˝sza na Mazowszu. Trasy zjazdowe
znalaz∏yby si´ po stronie Bemowa, a parkingi, restauracje, niewielkie centrum handlowo-us∏ugowe dla okolicznych mieszkaƒców na terenach przemys∏owych po
stronie Babic. Stworzenie w tej okolicy
centrum rekreacji rodzinnej zapewni∏oby
prac´ dla wielu osób, by∏o w zgodzie z
planem zabudowy przestrzennej i nie
szkodzi∏o Êrodowisku. Czy to nie jest mi∏a
perspektywa?
- Czy Pana zdaniem mo˝liwe jest
usytuowanie terenów rekreacyjnych
w pobli˝u tak du˝ej bazy paliw?
- Kontrowersyjna decyzja Orlenu o rozbudowie bazy zdumia∏a i zaskoczy∏a
wszystkich. Brak wszechstronnych analiz o
mo˝liwych zagro˝eniach, zniszczenie ju˝
na zawsze strefy krajobrazu chronionego,
dzia∏anie metodà faktów dokonanych, bez
wczeÊniejszych konsultacji, doprowadzi∏y
do protestów okolicznych mieszkaƒców,
mi∏oÊników przyrody, ekologów, polityków. Sprawà zajà∏ si´ Wójt i Rada Gminy
Stare Babice. Podczas sesji 26 lutego br.
powo∏ano doraênà Komisj´ ds. Podejmowania Interwencji w sprawie lokalizacji inwestycji ucià˝liwej dla Êrodowiska naturalnego w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, która równie˝ zajmie si´ problemem inwestycji Orlenu. W wyniku ju˝
podj´tych dzia∏aƒ dzia∏aƒ interpelacja grupy pos∏ów w sprawie Orlenu znalaz∏a si´
u Ministra Ochrony Ârodowiska, jaki odniesie skutek- zobaczymy. Zdumienie budzà plany budowy kolejnych ogromnych
zbiorników w bazie Orlenu.
- Mo˝e na zakoƒczenie pomówmy
ponownie o muzyce. Czy potwierdza
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Pan poglàd, ˝e muzyka ∏agodzi obyczaje?
- Nie tylko ∏agodzi, ale równie˝ ma
ogromny wp∏yw na rozwój intelektualny
cz∏owieka. Tzw. klasy muzyczne w SP w St.
Babicach uzyskujà najwy˝sze Êrednie ocen
w ca∏ej szkole. Powszechnie wiadomo, ˝e
systematyczne çwiczenie, mobilizacja i odwaga niezb´dna do publicznych wyst´pów, dobrze wp∏ywa na m∏odzie˝. Rozwija ich osobowoÊç, zainteresowania i pokazuje ró˝ne obszary dzia∏ania. Nasze spo∏eczeƒstwo nie ma na ogó∏ wi´kszych potrzeb muzycznych i dobrego gustu muzycznego. Jest to wynik wielu lat zaniedbaƒ. Muzyka powa˝na jest niestety rzadko s∏uchana. Wi´kszoÊç sp´dza czas wolny przed telewizorem lub w centrum handlowym. Mamy tu zatem wiele do zrobienia. Mo˝e, gdyby zamknàç supermarkety
w niedziel´ - tak jak to jest w wi´kszoÊci
krajów Unii Europejskiej zwi´kszy∏aby si´
moda na bardziej wartoÊciowe formy wypoczynku. Na razie musimy pracowaç nad
sobà i nad duchem, a duch to kultura - to
coÊ, co nas b´dzie odró˝niaç w paƒstwach
Unii, co zapewni naszà to˝samoÊç. PowinniÊmy dziÊ wiele dzia∏aƒ skoncentrowaç na
promocji kultury, rozpoczynajàc jà w∏aÊnie
od gmin. Kultura jest obecnie czymÊ wi´cej
ni˝ biznesem, ona gwarantuje zachowanie
naszej to˝samoÊci narodowej i nasze istnienie w zjednoczonej Europie.
- Jakie ma pan marzenia jako radny i muzyk?
-Marzy mi si´ zaktywizowanie spo∏eczeƒstwa, wi´cej dobrych inicjatyw i ch´ci
do wspólnego dzia∏ania. Gmina powinna
byç wspólnotà, jest niestety przewa˝nie
zbiorem ludzi ˝yjàcych w tej samej okolicy,
którzy si´ nawet nie znajà. Chcia∏bym równie˝, aby Orlen wycofa∏ si´ ze swojej inwestycji.
Moje ostatnie marzenie mo˝e doczekaç si´
realizacji. Obchodzimy obecnie rok Witolda Lutos∏awskiego. Aby godnie uczciç pami´ç tego wielkiego kompozytora, mo˝na
by w tym roku po∏o˝yç na ulicy jego imienia w Klaudynie...kanalizacj´ i nowà nawierzchni´. Wiem, ˝e nasz wielki rodak zas∏uguje na coÊ wi´cej, ale mieszkaƒcy Klaudyna na pewno i za to b´dà bardzo
wdzi´czni.
m∏.

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

Z SESJI RADY GMINY
XIV sesja RG odby∏a si´ 29 stycznia br.
Na poczàtku obrad wr´czono nagrody
uczniom ze szkó∏ podstawowych i gimnazjum, którzy wzi´li udzia∏ w konkursie
“Promocji Zdrowia”. Alicja Napurka - koordynator zespo∏u ds. promocji zdrowia,
przedstawi∏a za∏o˝enia konkursu i podsumowa∏a jego wyniki. Dzieci ze szkó∏ podstawowych wykona∏y prace plakatowe,
a gimnazjaliÊci strony internetowe, których ideà by∏o propagowanie zachowaƒ
pro- zdrowotnych. Najlepszych nagrodzono aparatami fotograficznymi i plecakami.
Nagrody i dyplomy wr´czy∏ wójt gminy
Krzysztof Turek. A oto lista laureatów konkursu:
Ze SP w St. Babicach: Ilona GoÊcimiƒska, Monika Stanicka, Marta Ma∏ajny, Zuzanna Kwinta, Agata Druzd i Maria Szelenbaum.
Z ZSP w Borz´cinie Du˝ym: Piotr Pami´ta, Katarzyna Kucharczyk, Anna Matuszewska.
Z Gimnazjum w Koczargach Starych:
Kamil Pielak, W∏odzimierz Pra˝mowski i
Rafa∏ Paw∏ow. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Kolejne punkty sesji przebiega∏y tradycyjnie. Przewodniczàcy RG przedstawi∏ in-

formacje o dzia∏aniach podejmowanych
w okresie mi´dzysesyjnym, z podobnym
sprawozdaniem wystàpi∏ w dalszej kolejnoÊci Wójt Gminy. WÊród wielu istotnych
spraw na uwag´ zas∏ugujà spotkania z:
firmà Metroprojekt poÊwi´cone wykonaniu dokumentacji modernizacji drogi warszawskiej, z ZTM w sprawie dop∏at do linii
autobusowych i z Jerzym K´dzierskim, wiceprezesem NFOÂ i GW, w celu pozyskania
Êrodków na inwestycje proekologiczne.
Nast´pnie radni podj´li uchwa∏y
w sprawie: przystàpienia do sporzàdzenia
zmiany cz´Êci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
wsi: Blizne Jasiƒskiego, Blizne
¸aszczyƒskiego i Lubiczów, uchylenia w ca∏oÊci uchwa∏ RG z dn. 30
listopada 2000 r. w sprawie wszcz´cia post´powania w celu ustalenia granic gruntów obj´tych scaleniem i podzia∏em nieruchomoÊci
we wsi Blizne Jasiƒskiego,
zatwierdzenia planu pracy RG na
rok 2004, ustalenia diet dla so∏tysów gminy Stare Babice.
Po naradzie i g∏osowaniu przyj´to stawk´ diety w wysokoÊci 50 z∏.
Nast´pne punkty sesji dotyczy-

∏y odczytania protoko∏u Komisji Rewizyjnej
z kontroli wydatków bud˝etowych za
2002 rok na gospodark´ komunalnà oraz
wielu sprawozdaƒ, wÊród których znalaz∏y
si´ sprawozdania z ubieg∏orocznych prac
Rady Gminy i jej poszczególnych komisji.
Ostatnim punktem obrad by∏y interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Mi´dzy
innymi poruszano zagadnienia zwiàzane z
zagro˝eniami wynikajàcymi z rozbudowy
Bazy Paliwowej Orlenu w MoÊciskach,
sprawy zwiàzane z kanalizacjà ul. Warszawskiej i sportowymi rozgrywkami mi´dzyszkolnymi.
∏p.

POZOSTANIE W NASZEJ PAMI¢CI
W lutym po˝egnaliÊmy radnego naszej
gminy Tadeusza Âladowskiego. Odszed∏ od
nas po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie. Odprowadzajàc go w ostatnià drog´, na cmentarz w
St. Babicach, wspominaliÊmy jego dokonania. Podczas Mszy Âwi´tej, Maciej Gàsowski
- Przewodniczàcy Rady Gminy - po˝egna∏
zmar∏ego w imieniu wspólnoty samorzàdowej. - Pan Tadeusz by∏ zawsze cz∏owiekiem
aktywnym, który z sercem podchodzi∏ do
spraw lokalnej spo∏ecznoÊci. Zawsze uprzejmy, elegancki, nienagannie ubrany, by∏ wzorem dla innych. Potrafi∏ w sposób kulturalny,
rzeczowy i przekonywajàcy broniç swoich
poglàdów. Przekonywa∏, a jednoczeÊnie nie
narzuca∏ swojego zdania innym. Przy tym
wszystkim zawsze pozostawa∏ cz∏owiekiem
skromnym. To w∏aÊnie Pan Tadeusz jako radny senior otworzy∏ obrady obecnej kadencji
Rady Gminy. Mia∏ du˝e doÊwiadczenie zawodowe i liczne osiàgni´cia. Pracowa∏ jako
wyk∏adowca Wy˝szej Szko∏y In˝ynierskiej.
By∏ tak˝e generalnym projektantem i dyrektorem zak∏adów Unitra- Pewa. Ch´tnie dzieli∏ si´ swojà wiedzà z innymi. Ceni∏ prac´
spo∏ecznà i by∏ jej organizatorem- da∏ si´
poznaç od tej strony jeszcze zanim zosta∏
radnym. Mieszka∏ w Latchorzewie na osiedlu domów jednorodzinnych. To w∏aÊnie

dzi´ki jego inicjatywie i pracy powo∏ano tam
komitet budowy dróg. Dzi´ki niemu mieszkaƒcy tego osiedla majà dziÊ wygodne asfaltowe drogi. Póêniej inicjatyw´ Pana Tadeusza kontynuowali inni i miejscowoÊç ta
mog∏a si´ dalej rozwijaç. WÊród wielu
spraw, o które zabiega∏ by∏y: poprawa bezpieczeƒstwa i komunikacji, a tak˝e oÊwietlenie ul. Hubala-Dobrzaƒskiego. Sprawy naszej spo∏ecznoÊci interesowa∏y go do koƒca.
-Kiedy odwiedzi∏em go przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia- wspomina∏ przewodniczàcy RG- Antoni Maciej Gàsowski, by∏ jesz-
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cze pe∏en nadziei. Wszyscy myÊleliÊmy, ˝e
pokona ci´˝kà chorob´ i powróci do nas.
Wypytywa∏ mnie o sprawy mieszkaƒców, o
to co dzieje si´ w gminie. Zwyk∏e ludzkie
sprawy pozosta∏y mu bliskie do koƒca... Odszed∏ od nas w wieku 63 lat. Pozostanie na
zawsze w naszej pami´ci.
˚ona Pana Tadeusza ÂladowskiegoWanda i syn Dariusz dzi´kujà wszystkim,
którzy odprowadzili naszego radnego
w ostatnià drog´ i byli z nimi w najtrudniejszych chwilach.
∏p.
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DZIEDZICZKA czy BUSINESSWOMAN?
Sà w naszej gminie osoby, których
rodzina mieszka∏a tu od pokoleƒ. Ich
losy mog∏yby staç si´ kanwà niejednego scenariusza filmowego . KiedyÊ
przypadek zrzàdzi∏, ˝e spotkaliÊmy
Joann´ Gwiazdowskà- wnuczk´ Marii
i W∏adys∏awa Carossich, od 1920 roku
w∏aÊcicieli zachodniej cz´Êci dóbr Babickich. Pani Joanna odziedziczy∏a
dworek z koƒca XIX w., który ju˝ w latach pi´çdziesiàtych by∏ w bardzo
op∏akanym stanie. Ze schedy rodzinnej nie pozosta∏o jej prawie nic i któregoÊ dnia stan´∏a przed pytaniem,
co dalej robiç ze swoim ˝yciem...
Joanna Gwiazdowska postanowi∏a wziàç swój los we w∏asne r´ce. Odnios∏a sukces i teraz chce si´ nim podzieliç z innymi.
- To by∏a szybka decyzja - wspomina.
-Szybka, to nie znaczy nieprzemyÊlana.
Najpierw rozmawia∏am z m´˝em, póêniej
musia∏am jeszcze raz sama wszystko przemyÊleç. I tak ju˝ od blisko dwunastu lat
wspó∏pracuj´ z firmà “Oriflame”.
- A jak to si´ zacz´∏o?
- By∏am na urlopie wychowawczym
z dwójkà malutkich dzieci, nie mog∏am
podjàç ˝adnej pracy w pe∏nym wymiarze
godzin, a moja rodzina znalaz∏a si´
w trudnej sytuacji materialnej... i wtedy,
jak dobra wró˝ka, zjawi∏a si´ moja sàsiadka Agata, proponujàc mi wspó∏prac´ z firmà kosmetycznà “Oriflame”. Strasznie si´
ba∏am. Dlaczego? Po pierwsze i z pewnoÊcià najwa˝niejsze: zupe∏nie nie zna∏am si´
na kosmetykach! Dzisiaj to mo˝e wydawaç si´ niemo˝liwe, ˝e dwudziestoparoletnia kobieta nie wie do czego s∏u˝y puder czy ró˝! WczeÊniej jakoÊ nie interesowa∏am si´ tym tematem. Nie u˝ywa∏am
kosmetyków... czasem, kiedy szliÊmy z m´˝em na uroczystoÊci rodzinne, robi∏am sobie jakiÊ makija˝, ale doradzaç komuÊ, jak
ma zadbaç o swojà cer´, jak si´ malowaçwydawa∏o mi si´ absurdalne. Sàdzi∏am, ˝e
to nie dla mnie!
- Jednak rozpocz´∏a Pani wspó∏prac´ z firmà “Oriflame”.
- Wspó∏praca polega∏a na tym, i˝ mia∏am wp∏aciç oko∏o 30 z∏otych wpisowego
i zamówiç kosmetyki, za które musia∏am
zap∏aciç dopiero po trzech tygodniach.
Czu∏am strach i niepokój, czy oby wszystko si´ uda, a jeÊli nie to skàd wezm´ pieniàdze, ˝eby zap∏aciç za kosmetyki. Przecie˝ nigdy nie mia∏am do czynienia z handlem! Mà˝ doradza∏ mi, ˝ebym spróbowa∏a i to dzi´ki niemu zacz´∏am, no i dzi´ki Agacie, która po˝yczy∏a mi te pieniàdze
na wpisowe.
- Co si´ zmieni∏o od tamtej chwili
w Pani ˝yciu?
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- Wszystko, to mo˝e banalne stwierdzenie, ale taka jest prawda. Poczàtek nie
by∏ ∏atwy - nie mia∏am ani telefonu, ani samochodu, a gdy chcia∏am chocia˝ na godzin´ wyjÊç z domu musia∏am zapewniç
dzieciom opiek´, no i oczywiÊcie nie zna∏am si´ na kosmetykach. Wówczas mojà
maksymà ˝yciowà sta∏o si´ stare stwierdzenie, i˝ “Êwiat nale˝y do odwa˝nych”.
Zacz´∏am od zapoznania si´ z informacja-

mi dotyczàcymi kosmetyków, ich dzia∏aniem i efektami- dok∏adnie przeczyta∏am
pierwszy katalog, jaki otrzyma∏am od firmy “Oriflame”. W∏aÊciwie to nie by∏ katalog, a raczej malutka ksià˝eczka z w∏o˝onà do Êrodka kartkà z cenami. Wtedy wartoÊç kosmetyków podawana by∏a wg
przeliczenia kursu dolara, a wi´c ceny by∏y
doÊç p∏ynne... to by∏o zupe∏nie coÊ innego
ni˝ obecnie.
- Jak wyglàda∏ Pani pierwszy dzieƒ
w pracy?
- To nie by∏ najlepszy poczàtek! Postanowi∏am najpierw udaç si´ do kole˝anki
z Nowych Babic. Zostawi∏am dzieci pod
opiekà mamy m´˝a i wyruszy∏am na podbój Êwiata. Mojej znajomej akurat nie by∏o w domu, a jej mà˝ próbowa∏ przekonaç
mnie, ˝e ta praca to absurd, a jego ˝ona
na pewno nic ode mnie nie kupi. Wróci∏am do domu
w okropnym
stanie:
odwiedzi∏am kilka osób, by∏am zm´czona, a prawie
nic nie sprzeda∏am. Mimo
to nie podda∏am si´ i ju˝
nast´pnego
dnia uda∏am
si´ do mojej
by∏ej pracy,
jak równie˝
do firmy kole˝anki, którà

GAZETA BABICKA nr 2 (87)

spotka∏am w autobusie. Efekt by∏ zaskakujàco dobry: wróci∏am do domu bez kosmetyków, ale z pieni´dzmi. Z czasem pozyskiwa∏am nowe klientki i sprzedawa∏am
coraz wi´cej.
- Na czym polega obecnie Pani
praca?
- Wspó∏praca z “Oriflame” to nie tylko
sprzeda˝ kosmetyków. Zajmuj´ si´ równie˝ pozyskiwaniem nowych osób, które
robià dok∏adnie to, co ja
i te˝ zarabiajà pieniàdze.
Do klubu “Oriflame”
wstàpi∏am w lipcu 1992
roku, a ju˝ w sierpniu
wprowadzi∏am
dwie
pierwsze osoby. Obecnie
mam w swojej strukturze
oko∏o 1800 osób. Wprowadzanie nowych ludzi
to sponsoring, który nagradzany jest przez firm´
premiami pieni´˝nymi,
jest zatem korzystniejszy
ni˝ sama sprzeda˝. Moje
konsultantki te˝ sponsorujà. Ka˝dy ma równe szanse, bez wzgl´du na wykszta∏cenie czy wiek. Wspó∏pracuj´ z uczennicami liceum, studentkami,
nauczycielkami, lekarkami, jak równie˝
z emerytkami i rencistkami. Taka praca ma
wiele zalet, ale najwa˝niejsze jest to, i˝
ka˝dy indywidualnie mo˝e okreÊliç, ile czasu poÊwi´ca na prac´, co jest szczególnie
wa˝ne dla osób, które prowadzà dom czy
te˝ uczà si´. Dla jednych praca konsultantki jest jedynym êród∏em utrzymania, inne
w ten sposób sobie tylko dorabiajà.
- W firmie osiàgn´∏a Pani bardzo
du˝o, jest Pani wÊród najlepszych dyrektorów w Polsce. Du˝o czasu poÊwi´ca Pani na prac´?
- Obecnie g∏ównym moim zaj´ciem
jest sponsorowanie, przeprowadzanie
szkoleƒ i pomoc osobom, b´dàcym w mojej grupie. OczywiÊcie mam sta∏e klientki,

Joanna Gwiazdowska z Mariuszem Szczyg∏em

MIESZKA¡CY NASZEJ GMINY
ale wystarczà mi 2 - 3 dni w tygodniu, ˝eby si´ z nimi spotkaç i przedstawiç nowe
oferty. Przez ostatnià dekad´ jestem liderem w klubie “Oriflame” tzn. dyrektorem,
a dla najlepszych firma przewiduje dodatkowe nagrody. Kilka razy wraz z m´˝em
by∏am na balach organizowanych przez
“Oriflame” w hotelach Mariott i Sheraton,
na które zapraszano znanych ludzi, m.in.
Maryl´ Rodowicz, Janusza Józefowicza,
Bo˝en´ Dykiel, Mariusza Szczyg∏a. Firma
nagradza te˝ wyjazdami zagranicznymiby∏am wraz z m´˝em na Teneryfie, gdzie
mieszkaliÊmy w luksusowym hotelu. Równie˝ w nagrod´ za bardzo dobre wyniki
w pracy w marcu 2002 roku wyjecha∏am
do Brukseli, gdzie znajduje si´ siedziba firmy, a w czerwcu pop∏yn´∏am promem do
Szwecji. MyÊl´, ˝e pracujàc na etacie nigdy nie mia∏abym okazji byç w takich miejscach i poznaç tak wielu interesujàcych ludzi z ca∏ej Polski. Dzi´ki tej pracy zrobi∏am
prawo jazdy, kupi∏am sobie samochód i jestem niezale˝na. Dzisiejsze czasy sà bardzo niepewne, pracownicy, nawet ci najlepsi, mogà z dnia na dzieƒ straciç prac´,
a ja mam w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, moja struktura si´ rozwija, przybywajà nowe osoby, moi wspó∏pracownicy sà
zadowoleni, realizujà si´ i osiàgajà wspania∏e wyniki.
- Nale˝y Pani do szcz´Êliwców, dla
których praca jest równie˝ pasjà.
- Tak, lubi´ to, co robi´ i to jest dla
mnie bardzo wa˝ne, bo przecie˝ nie ka˝dy mo˝e to powiedzieç o swojej pracy, ale
szcz´Êciu nale˝y dopomóc i wykonaç
pierwszy ruch, ja tak zrobi∏am. Dzi´ki
Oriflame” pozna∏am ciekawych ludzi,
“
dziennikarzy, aktorów, artystów, uczestniczy∏am w wielu interesujàcych imprezach.
- Czy ka˝dy mo˝e wspó∏pracowaç
z “Oriflame”?
- Ka˝dy mo˝e spróbowaç, bo nigdy nie
wiemy do koƒca, co w nas drzemie, a praca w firmie takiej jak “Oriflame” jest wyzwaniem i pomaga poznaç siebie. Wiem,
˝e wiele osób znajduje si´ w podobnej sytuacji, jak ja przed dwunastoma laty, na
pewno bojà si´ coÊ zaczàç, dlatego chcia∏abym, ˝eby ten artyku∏ wskaza∏ im drog´
do realizacji w∏asnych marzeƒ. Teraz nowe
osoby majà du˝o lepsze warunki rozpocz´cia wspó∏pracy ni˝ ja mia∏am. Wpisowe wynosi tylko 19 z∏otych, za kosmetyki
p∏aci si´ do 21 dni, sà prezenty dla nowych konsultantów, w firmie odbywajà si´
szkolenia kosmetyczne i biznesowe, sà
stworzone Êwietne warunki dla osób
chcàcych pracowaç i zarabiaç. Pozdrawiam wszystkich moich klientów oraz
konsultantów i zapraszam ch´tnych do
wspó∏pracy.
Mój numer telefonu: 722-95-56.
Agata Pami´ta

WIATR OD ORLENU
Mieszkaƒcy Klaudyna, z którymi rozmawialiÊmy: Andrzej Chmielewski, Józef i Józefa Puta, Wiktor Zawadzki, Tadeusz Kordek, Jan
Zawadzki i Barbara Zawadzka, w tle zbiorniki Orlenu.

Temat rozbudowy bazy paliwowowej Orlenu poruszaliÊmy ju˝ na ∏amach
naszej gazety, wszystko wskazuje na to,
˝e b´dziemy jeszcze do niego wracaç,
poniewa˝ problem istnieje nadal. Baza
w niektóre dni emituje tak silny zapach
spalin, ˝e w jej pobli˝u trudno po prostu
wytrzymaç. Mo˝e zale˝y to od kierunku
wiatru, mo˝e od procesów technologicznych, nie potrafimy tego dziÊ stwierdziç.
Ale najwi´kszym problemem nie sà wyziewy, które mo˝na odczuwaç od czasu
do czasu, tylko zagro˝enie dla mieszkaƒców, jakie stwarza nagromadzenie w pobli˝u osiedla milionów litrów paliw.
WÊród mieszkaƒców Klaudyna, którzy
najbardziej nara˝eni sà na niebezpieczeƒstwo
i nie zgadzajà si´ na rozbudow´ bazy, znalaz∏y si´ osoby, które pami´tajà dawny po˝ar,
kiedy to zapali∏y si´ tysiàce ton benzyny. Po˝ar
szcz´Êliwie ugaszono, ale akcja trwa∏a wtedy
kilka godzin. Do dziÊ nikt mieszkaƒców nie
przeprosi∏ za zamieszanie i nikt nie wyjaÊni∏
przyczyn awarii. Sprawy po prostu nie ma!
- By∏o to na poczàtku lat 80-tych. Oko∏o
godziny 16, bo w∏aÊnie wróci∏am z pracy,
us∏ysza∏am nagle straszny huk, a˝ szyby
w oknach zadr˝a∏y. Wybieg∏am przed dom
zobaczyç co si´ sta∏o. Nad bazà paliw unosi∏
si´ s∏up ognia, a potem g´sty dym. Na twarzy
czu∏am ciep∏o bijàce od tego po˝aru- powiedzia∏a Józefa Puta. Szcz´Êciem moich bliskich
nie by∏o w domu, bo poszli na pielgrzymk´,
nie byli zatem zagro˝eni, ale ja naprawd´ si´
ba∏am. Zastanawia∏am si´, co zabraç i gdzie
uciekaç, jeÊli po˝ar si´ rozprzestrzeni...
- Ja równie˝ pami´tam ten dzieƒ- powiedzia∏ Tadeusz Kordek. Us∏ysza∏em huk, jakby
wystrza∏ armatni, potem zobaczy∏em ogieƒ
i dym. Wozy stra˝y po˝arnych p´dzi∏y na sygna∏ach jak oszala∏e, czu∏o si´ atmosfer´ zagro˝enia, czy wr´cz panik´. Nie wiedzieliÊmy
czy mamy uciekaç, czy jeszcze mo˝emy zostaç. Nikt nie powiedzia∏ nam, co mamy robiç,
a do bazy jest przecie˝ od nas zaledwie par´set metrów. Jak pami´tam, pali∏o si´ wtedy
z pó∏ dnia, jak zagasili wsz´dzie wokó∏ by∏o
pe∏no piany...
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Podobne wspomnienia mo˝na us∏yszeç
równie˝ od innych starszych mieszkaƒców
Klaudyna. Wszyscy, którzy mieszkajà tam od
dziesiàtków lat, pami´tajà dawny po˝ar i ten
sprzed paru lat. Jest to temat wielu sàsiedzkich rozmów. Dawne wydarzenia, które poma∏u przechodzi∏y w zapomnienie, teraz od˝ywajà z nowà mocà. Mieszkaƒców zaktywizowa∏a budowa nowych zbiorników. Zabaczyli je, jak ju˝ ich budowa dobiega koƒca. Tak
jak kiedyÊ w latach realnego socjalizmu nikt
ich nie pyta∏ o zdanie, czy chcà mieç obok siebie baz´ CPN, tak i teraz, gdy jej pojemnoÊç
ju˝ pod god∏em Orlenu wzroÊnie o 40 mln litrów- nikt nie zapyta∏ czy zgadzajà si´ na rozbudow´.
Na naszych ∏amach przedstawialiÊmy rozmowy z szefami Bazy Orlenu. Wynika z nich,
˝e formalnie wszystko jest w porzàdku.
Obiekt le˝y na terenie sàsiedniej gminy
i wszelkie pozwolenia uzgadniano z w∏adzami Izabelina. Baza jest bezpieczna...
Mieszkaƒcy Klaudyna nie wierzà w oficjalne
zapewnienia. Uwa˝ajà, ˝e stare zbiorniki
stwarzajà du˝e zagro˝enie, a jedynie nowe sà
na razie bezpieczne - dlaczego? Bo chwilowo
sà puste...
Przera˝a ich nadchodzàcy czas, kiedy baza zacznie pracowaç pe∏nà parà. Majà swoje
racje wynikajàce ze wspomnieƒ, z relacji telewizyjnych, w których widzieli po˝ar rafinerii
w Gdaƒsku. Kilka lat temu te˝ prze˝yli chwile
strachu, kiedy w okolicy odbywa∏y si´ çwiczenia stra˝y- tym razem by∏ to próbny alarm, ale
o tym te˝ im nikt nie powiedzia∏...
Nikt nie mo˝e byç zadowolony, gdy w jego najbli˝szym otoczeniu wzrasta zagro˝enie
katastrofà ekologicznà czy po˝arem. Osoby,
które pami´tajà dawne wydarzenia majà prawo si´ baç. Odr´bnà kwestià poruszanà przez
mieszkaƒców jest zagro˝enie terroryzmem.
Wokó∏ bazy nie widaç ˝adnych patroli pilnujàcych porzàdku. Wydaje si´, ˝e nikt nie kontroluje tego, co dzieje si´ w jej najbli˝szym
otoczeniu. Do uruchomienia wszystkich
zbiorników w MoÊciskach pozosta∏o jeszcze
kilka miesi´cy. Czy mo˝emy liczyç na to, ˝e
w tym czasie coÊ si´ zmieni ?
m∏.
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CO PODRO˚EJE W UE?
1 maja 2004 r. ma si´ zmieniç nasza polska rzeczywistoÊç - staniemy
si´ cz´Êcià Unii Europejskiej. Perspektywa ta wzbudza ogromne
emocje, obawiamy si´ nieuniknionych zmian i podwy˝ek cen, szczególnie ˝e wiele z nich ma dotyczyç
produktów ˝ywnoÊciowych. Musimy
dostosowaç si´ do wspólnego rynku
UE. Podobno czekajà nas te˝ obni˝ki
cen.

Krzysztof Dàbrowski w swojej piekarni

Co podro˝eje? Podobno nowe samochody o 10 -15 %, cukier o ok.40 % (a
wi´c i s∏odycze), mleko o ok.10 %. Zdro˝ejà te˝ banany o ok.25 %, gdy˝ ob∏o˝one b´dà c∏em. Wi´cej o ok.15 % zap∏acimy za artyku∏y dzieci´ce, dro˝szy b´dzie
Internet czy bilet do kina, gdy˝ nasi politycy chcà podnieÊç VAT od tych rzeczy.
Taniej b´dziemy mogli kupiç ekskluzywne alkohole (np. nie za 100 ale 45 z∏),
gdy˝ zniknie na nie c∏o. Bez c∏a b´dziemy mogli te˝ przywieêç taƒszy o ok. 20
% sprz´t elektroniczny kupiony za grani-

cà. Staniejà te˝ o ok. 20 % u˝ywane samochody z zagranicy, bo nie b´dzie na
nie VAT. Taniej kupimy pomidory i brzoskwinie z importu - zniknie 20 % c∏o.
Stanieje, ale na razie nie wiadomo o ile,
cz´Êç zagranicznych ubraƒ.
Takie sà przewidywania. SprawdziliÊmy jak na te informacje zareagowa∏y
nasze gminne sklepy i czy widoczne sà
ju˝ zmiany cen niektórych z wymienionych produktów.
Zacz´liÊmy od chleba. Krzysztof Dàbrowski, który prowadzi piekarni´ przy
rynku w St. Babicach, na razie nie przewiduje podwy˝ek cen pieczywa. Mimo
wzrostu cen màki - o 30 % (od paêdziernika ub. r. do stycznia br.) ceny jego wyrobów pozostajà nie zmienione. Zdaniem Pana Krzysztofa, ka˝da podwy˝ka
powoduje du˝y spadek sprzeda˝y chleba. W sklepie przy jego piekarni mo˝na
kupiç pieczywo po cenach hurtowych:
bia∏y chleb za 1,45 z∏, kajzerki po 28 gr,
grahamki po 55 gr, bu∏k´
paryskà za 1,55 z∏. Jego
piekarnia istnieje tutaj od
75 lat i zaopatruje kilkanaÊcie okolicznych sklepów.
Równie˝ w sklepie
spo˝ywczym “Atut” przy
rynku, nie podwy˝szono
na razie ˝adnych cen
w stosunku do ub. roku,
a sprzedaje si´ tutaj du˝y
asortyment produktów.
Szybko na prognozy eks-

BEZPIECZNIE Z PRÑDEM
Statystyki sà alarmujàce - w Polsce
rocznie dochodzi do ponad 1000
przypadków oparzenia pràdem elektrycznym niskiego i wysokiego napi´cia oraz ∏ukiem elektrycznym, w tym
liczba Êmiertelnych pora˝eƒ waha si´
pomi´dzy 230 a 250!
Od 2002 r. Zak∏ad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. prowadzi dzia∏ania majàce na celu przekazanie odbiorcom energii wiedzy o bezpiecznym korzystaniu
z energii elektrycznej i urzàdzeƒ nià zasilanych. Organizowana przez Spó∏k´ w latach 2002/2003 akcja edukacyjna skierowana by∏a g∏ównie do dzieci w wieku
szkolnym. W ramach tego programu wyprodukowano m.in. film edukacyjny i zorganizowano ogólnopolski konkurs plastyczny, którego laureatami byli uczniowie
ze szkó∏ podstawowych funkcjonujàcych
na terenie dzia∏ania ZEW-T S.A.
Rozpocz´ty w∏aÊnie kolejny etap programu “Bezpiecznie z pràdem” jest skiero-
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pertów zareagowali importerzy artyku∏ów dzieci´cych. Jak powiedzia∏a nam
Beata Nalepa, w∏aÊcicielka sklepu “Mama i Tata” (tak˝e przy rynku) - od nowego roku importerzy produktów dla dzieci z Anglii czy innych krajów europejskich, podnieÊli ceny towarów o 4-6 %.
Do podwy˝ek przygotowujà si´ tak˝e
hurtownicy i sprzedawcy. Mo˝liwe, ˝e
nastàpi to nawet wczeÊniej ni˝ 1 maja
br., gdy˝ kolekcje wiosenne pojawià si´
w marcu czy kwietniu i b´dà ju˝ w nowych “unijnych” cenach. W Polsce prawie wszystkie artyku∏y dzieci´ce (wózki,
akcesoria niemowl´ce, ubranka) obj´te
sà 7% VAT-em, po wejÊciu do UE podatek ten ma wzrosnàç do 22 %.
Na koniec zajrzeliÊmy do kiosku wielobran˝owego Beaty G´bskiej. Oprócz
gazet mo˝na kupiç tam kosmetyki
i drobne wyroby przemys∏owe. W kiosku
równie˝ nie podniesiono cen, stania∏y
natomiast niektóre gazety.

- ogólnopolska akcja informacyjna dla doros∏ych

wany przede wszystkim do doros∏ych
u˝ytkowników
energii
elektrycznej,
a zw∏aszcza do m´˝czyzn w wieku 30-50
lat, poniewa˝, jak wskazujà statystyki, to
w∏aÊnie ta grupa najcz´Êciej ulega pora˝eniom. Sà to zwykle osoby, które na w∏asnà
r´k´ podejmujà si´ naprawy urzàdzeƒ
elektrycznych czy przeróbek instalacji domowych. W 85 proc. pora˝enie pràdem to
efekt nieudolnej wymiany gniazda wtykowego.
Pora˝eniami koƒczà si´ tak˝e cz´sto
próby kradzie˝y energii elektrycznej lub
cz´Êci infrastruktury elektroenergetycznej
(linii przesy∏owych, transformatorów).
Sporym problemem jest równie˝ stan instalacji elektrycznych w budynkach: wadliwie wykonane i êle funkcjonujàce sà cz´stym powodem poparzeƒ i pora˝eƒ. Eksperci szacujà, ˝e oko∏o 80 proc. instalacji
w Polsce nie spe∏nia wymaganych norm.
Wcià˝ u˝ytkuje si´ instalacje pochodzàce
z czasów powojennej odbudowy, zabez-
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pieczane gumowymi izolacjami. W wielu
budynkach do dziÊ korzysta si´ z przewodów aluminiowych nieprzystosowanych
do dzisiejszych obcià˝eƒ.
Zadzwoƒ do eksperta
W ramach akcji “Bezpiecznie z pràdem” Zak∏ad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. uruchomi∏ specjalny telefon informacyjny. W ka˝dy piàtek marca, tj.
5.03, 12.03, 19.03 i 26.03 w godzinach 10-12 pod numerem telefonu
/22/ 512 15 12 dy˝ur b´dzie pe∏ni∏
ekspert ZEW-T S.A. Do korzystania z telefonu informacyjnego ZEW-T S.A. zapraszamy wszystkich klientów, którzy sà zainteresowani tematykà bezpiecznego u˝ytkowania energii elektrycznej i urzàdzeƒ
elektrycznych.
Do akcji propagowania bezpiecznych
zachowaƒ w∏àcza si´ równie˝ nasza gazeta. W nast´pnych numerach GB b´dà pojawia∏y si´ artyku∏y na ten temat
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5 LAT GRUPY WSPARCIA
Problemy z przemocà w rodzinie
pojawiajà si´ w wielu domach. Nie sà
wy∏àcznie domenà Êrodowisk patologicznych, choç tam w∏aÊnie wyst´pujà
najcz´Êciej. Przemoc dotyczy tak˝e rodzin na pozór zupe∏nie normalnych. Alkohol i brak pracy znacznie jà pot´gujà. Z czasem narasta, a˝ przychodzi
dzieƒ, w którym ju˝ d∏u˝ej nie mo˝na
jej znieÊç...
Cz∏owiek pozostawiony sam ze swoimi
problemami popada w coraz wi´kszà frustracj´, która mo˝e z czasem prowadziç do
tragedii. Nie musimy doprowadzaç si´ do
takiego stanu. W naszej gminie ju˝ od 5 lat
dzia∏a Grupa Wsparcia “Jutrzenka”- Rodzina
Bez Przemocy. Przychodzà do niej osoby,
które przesz∏y w swoim ˝yciu trudnà drog´,
doÊwiadczy∏y agresji i upokorzeƒ. Znalaz∏y
si´, jak mówià, na kraw´dzi. Dzi´ki Grupie
potrafi∏y wyrwaç si´ z “zakl´tego” kr´gu z∏a,
w którym tkwi∏y przez wiele lat. Odnalaz∏y
sens i pi´kno ˝ycia. Teraz mogà pomagaç innym.

Wanda Morawska ju˝ od 5 lat pomaga
kobietom w naszej Gminie

- Podczas naszych spotkaƒ uczymy unikania agresji i radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych- mówi Wanda Morawska
prowadzàca Grup´ Wsparcia. - Uczymy ludzi, jak uwolniç si´ od wspó∏uzale˝nieƒ i zerwaç z dotychczasowym ˝yciem. Wszystkich
traktujemy indywidualnie. Ka˝dy mo˝e mówiç o swoich problemach. Mo˝e przyjÊç do
nas wtedy, kiedy tego potrzebuje. Cz∏owiek
musi zrozumieç, ˝e nie jest sam, a my jesteÊmy tu po to, aby mu pomóc. Ale musi tego chcieç...
Ka˝de spotkanie Grupy zaczyna si´ od
prezentacji nowych osób. Opowiadajà o
swoich problemach, sà cz´sto zdenerwowane, uwa˝ajà bowiem, ˝e w ich sytuacji

- przyjdê do nas, mo˝emy Ci pomóc!

nic nie da si´ zrobiç.
Reakcje i opowieÊci
“nowych” sà zazwyczaj
wstrzàsajàce dla innych.
JednoczeÊnie
“starzy” bywalcy Grupy
przypominajà sobie, jak
sami pierwszy raz przyszli na spotkanie w podobnym stanie i dostrzegajà jakà prac´
wykonali do tej pory.
Na spotkania Grupy ucz´szczajà ˝ony, matki, doros∏e dzieci alkoholików, równie˝ m´˝czyêni, którzy sà ofiarami przemocy. Agresja
mo˝e mieç ró˝nà postaç, przejawia si´ nie
tylko biciem, ale równie˝ przemocà psychicznà, seksualnà, a tak˝e kradzie˝ami. Jest
to tym smutniejsze, ˝e sprawy przemocy
dotyczà zazwyczaj zamkni´tego kr´gu najbli˝szych sobie osób. Nieraz przez lata nikt
nie domyÊla si´, ˝e rodzina maltretowana
jest przez ojca. Dzieci i ˝ona wstydzà si´ o
tym mówiç, wolà si´ poddaç i milczeç...
- U nas pokrzywdzeni znajdà nie tylko
wsparcie psychiczne, poczujà, ˝e nie sà sami ze swoim problemem. B´dà mogli równie˝ uzyskaç porady prawne - mówi Pani
Wanda. - Agresja w rodzinie jest w myÊl naszego prawa- przest´pstwem. Trzeba si´ jej
zatem przeciwstawiç. Podczas zaj´ç wykonujemy ró˝ne çwiczenia. Odgrywamy scenki z sàdu, czy z rozmów z policjantami i prokuratorami - wszystko po to, aby oswoiç
osoby poszkodowane z wymiarem sprawiedliwoÊci i nauczyç je odpowiedniego rozmawiania z jego przedstawicielami. Oglàdamy filmy edukacyjne, a tak˝e uczymy si´, jak
napisaç pisma procesowe.
- Wiemy, jak post´powaç z ró˝nymi instytucjami, aby osiàgnàç po˝àdany efekt.
Uczestniczki naszej grupy niejednokrotnie
wyst´powa∏y w procesach sàdowych. Wi´kszoÊç tych spraw zakoƒczy∏a si´ dla kobiet
sukcesem. Wspieram pokrzywdzone kobiety, uczestnicz´ nawet z nimi w rozprawach
sàdowych. Towarzysz´ naszym podopiecznym w kontaktach z policjà, s∏u˝bà zdrowia,
oÊrodkiem pomocy spo∏ecznej itp. Aby odnieÊç po˝àdany efekt, pokrzywdzeni powinni do nas przychodziç regularnie, przez
d∏u˝szy czas - powiedzia∏a Wanda Morawska.
Osoby, które majà problemy zwiàzane
z przemocà i alkoholizmem w rodzinie mo-

gà zg∏aszaç si´ do Punktów InformacyjnoKonsultacyjnych, które dzia∏ajà w Bliznem
Jasiƒskiego i w Borz´cinie. O ich efektywnej
pracy Êwiadczy stale zwi´kszajàca si´ iloÊç
osób, korzystajàcych z ich pomocy. Bardziej
skomplikowane przypadki rozpatrywane sà
przez specjalnà grup´ interdyscyplinarnà,
z∏o˝onà z fachowców reprezentujàcych
wiele dziedzin. WÊród nich sà: psycholodzy,
pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy,
lekarze i policjanci. Grupa ta podejmuje
wspólne decyzje, co do dalszego post´powania w wielu rodzinach. W efekcie osoby,
które zg∏aszajà si´ ze swymi problemami
uzyskujà wszechstronnà pomoc, nie tylko w
postaci informacji, czy konsultacji z fachowcami, ale równie˝ pomoc prawnà, psychologicznà i terapeutycznà.
W grudniu ub. roku w siedzibie Gminnej
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Bliznem Jasiƒskiego odby∏o si´
spotkanie z okazji pi´ciolecia dzia∏alnoÊci
Grupy Wsparcia “Jutrzenka”. Przybyli przedstawiciele w∏adz gminy, kierownik GOPS,
policjanci, kuratorzy, osoby z Grupy, a tak˝e
dzieci z ich rodzin. Wspominano ró˝ne epizody z dzia∏alnoÊci “Jutrzenki” i dzi´kowano
za pomoc udzielonà potrzebujàcym. Z-ca
wójta gminy, Jolanta St´pniak, gratulowa∏a
Wandzie Morawskiej efektów 5 lat pracy
i zapowiedzia∏a stworzenie w gminie Êwietlicy socjo-terapeutycznej dla dzieci z rodzin
zagro˝onych patologiami. Problem przemocy w rodzinach jest na tyle istotny, ˝e istnieje koniecznoÊç kontynuacji dzia∏aƒ Grupy
i stworzenia odpowiednich warunków do
udzielania dalszej pomocy tym wszystkim,
którzy jej potrzebujà. Nikt nie powinien ze
swoimi problemami pozostawaç sam- takie
jest w∏aÊnie przes∏anie dzia∏alnoÊci tej organizacji. Jubileuszowe spotkanie ubarwi∏y
wyst´py dzieci, nie zabrak∏o tak˝e tortu
z pi´cioma Êwieczkami. Równie˝ i my ˝yczymy sukcesów Grupie w br.
m∏.

Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach
spotyka si´ w ka˝dà trzecià Êrod´ miesiàca w godz. 16.30 - 19.00.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z problemem alkoholowym:
w czwartki w godz. 17.00 - 18.00, w soboty w godz. 13.30 - 14.30 Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z przemocà w rodzinie i problemem alkoholizmu
zaprasza we wtorki w godz. 10.00 - 11.00 do OÊrodka w Borz´cinie Du˝ym oraz
we wtorki w godz. 17.00 - 19.00, w soboty w godz. 14.00 - 16.00 do Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10.
Grupa “ Rodzina bez przemocy - Jutrzenka” spotyka si´ w ka˝dà sobot´ w godz. 16.00 - 19.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktów i grupy 722 04 93.
Telefon do osoby prowadzàcej grup´ czynny ca∏à dob´ 0 605 921 579.
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Zapraszamy
Taniec towarzyszy cz∏owiekowi od zarania dziejów. Stanowi∏ element rytualnych o
li duchy przodków. Z czasem sta∏ si´ elementem ˝ycia obyczajowego, sposobem na

Taniec to coÊ wi´cej ni˝ rytmiczne
ruchy cia∏a w takt muzyki. To pasja
i powo∏anie. Wiedzà o tym doskonale
Dominika Kublik i Jaros∏aw Marzec,
którzy taƒczà od 15 lat, a obecnie
uczà te˝ taƒczyç 750 dzieci, m.in. w SP
i przedszkolu w St. Babicach.
Jako para wyst´pujà od 2 lat, od ub.r.
nale˝à do grona par zawodowych, mogà
taƒczyç na turniejach zawodowych, wyst´powaç w pokazach i za∏o˝yç szko∏´ taƒca.
Od kilku lat reprezentujà najwy˝szà spoÊród klas tanecznych- mi´dzynarodowà
klas´ “S”.
- Czym dla was jest taniec?
J - Oboje taƒczymy od 15 lat, taniec
jest naszym ˝yciem, naszà pasjà. Przez te
wszystkie lata oczywiÊcie zdarza∏y si´ momenty zniech´cenia, rezygnacji, ale trwa∏y
krótko. Zawsze wracaliÊmy na trening, bo
bez taƒca ˝ycie wydawa∏o nam si´ puste.
Dodatkowym bodêcem dla nas sà te˝ oczywiÊcie sukcesy na turniejach. Taniec jest
pi´knym sportem, a turnieje to barwne
i magiczne widowisko, które przyciàga setki widzów.
D - Tak naprawd´ trzeba kochaç to, co
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si´ robi. Osoba, która nie ma wewn´trznej
motywacji po jakimÊ czasie rezygnuje, odchodzi, czasem wraca bo nie potrafi poradziç sobie z pustkà, z wolnym czasem. Taniec w klubie daje poczucie przynale˝noÊci
do grupy, mo˝liwoÊç samorealizacji.
- Perfekcyjne opanowanie sztuki taƒca wià˝e si´ zapewne z ogromnym
poÊwi´ceniem i ci´˝kà pracà. Czy to
nie odstrasza?
J - Taniec wymaga systematycznego
çwiczenia i du˝ego samozaparcia. Dzieci
z grupy turniejowej taƒczà 4 razy w tygodniu po 1,5 -2 godzin. Jeden dzieƒ w tygodniu przeznaczajà te˝ na lekcje indywidualne, podczas których uczymy ich kroków, uk∏adamy choreografi´, poprawiamy
jakoÊç taƒca. To naprawd´ du˝y wysi∏ek,
ale te˝ przyjemnoÊç. Nie wyobra˝am sobie,
by dzieciaki trenowa∏y tyle godzin nie czerpiàc z tego ˝adnej radoÊci. Muszà kochaç
taniec i czuç muzyk´, ruch.
- Gdzie prowadzicie zaj´cia i dla jakich grup wiekowych?
J - Uczymy dzieci w wieku 5-14 lat w 3
oÊrodkach. Najwi´kszym jest Dzielnicowy
OÊrodek Kultury na ul. Obozowej, uczymy
te˝ na ul. Wyki na Jelonkach i od roku w St.
Babicach. W przedszkolu zaj´cia prowadzi
Dominika, a ja w szkole. Spotykamy si´
w Êrody i piàtki, uczestniczy w nich ∏àcznie
ok. 120 dzieci. Prowadzimy te˝ zaj´cia
w 11 przedszkolach na terenie Bemowa,
Jelonek i Piaseczna, ale tam uczà g∏ównie
nasi instruktorzy. Mamy wi´c ∏àcznie ok.
750 podopiecznych..
- Jak sprawujà si´ na lekcjach dzieci z Babic?
J - Nie ukrywam, ˝e jestem zachwycony tà grupà. Jest tutaj wiele utalentowanych dzieciaków, które mogà byç doskona∏ymi tancerzami. JesteÊmy bardzo zadowoleni z ich post´pów, praca z nimi to przyjemnoÊç. Dzieci sà bardzo ch´tne do nauki, s∏uchajà naszych uwag. Ogromne
uznanie nale˝y si´ te˝ rodzicom, którym
bardzo zale˝y, by dziecko taƒczy∏o. Sprawili nam wspania∏à niespodziank´, gdy na
pierwszy turniej postarali si´ o profesjonalne stroje i buty do taƒca dla swych pociech, a to si´ rzadko zdarza. Du˝e znaczenie ma te˝ wspó∏praca z dyrekcjà SP
i przedszkola, która uk∏ada si´ znakomicie.
- Co spowodowa∏o, ˝e trafiliÊcie
z zaj´ciami do naszej gminy?
J - Mo˝e przez sentyment...do niedawna mieszkaliÊmy w tej okolicy. Ale tak powa˝nie, to we wrzeÊniu 2002 r. zorganizowaliÊmy w szkole pokaz taƒca, tak si´ odbywa nabór na kurs. Poczàtkowo zainteresowanie by∏o niewielkie, zapisa∏o si´ sied-
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mioro dzieci i z przera˝eniem myÊleliÊmy,
˝e si´ nie uda. Na kolejne zaj´cia przysz∏o
ich wi´cej, a teraz uczymy ok. 60 dzieci z
podstawówki i 60 z przedszkola. Dzieci nale˝à do dwu grup, zaawansowana taƒczy
od pó∏tora roku, poczàtkujàca od pó∏ roku.
- Jakich taƒców dzieci mogà si´ u
was nauczyç?

D - Uczymy taƒca towarzyskiego, na
który sk∏adajà si´ style standardowy i latynoamerykaƒski. Taƒce standardowe to
walce angielski i wiedeƒski, tango argentyƒskie, fokstrot i quickstep. Dzieciaki preferujà taƒce latynoskie, bo sà bardziej dynamiczne, mo˝na potaƒczyç solo. Tu nale˝à samba, cha-cha, rumba, paso doble i jive. Staramy si´ te˝ unowoczeÊniaç
i uatrakcyjniaç program zaj´ç, wprowadzamy uk∏ady dyskotekowe, taniec nowoczesny, bardzo lubià to szczególnie grupy poczàtkujàce. Cz´sto jest przecie˝ tak, ˝e
ch∏opcy wstydzà si´ taƒczyç z dziewczynkami w parach, wi´c wolà taƒce dyskotekowe, typu funky czy rap. Ale takie onieÊmielenie mija z czasem, dzi´ki zaj´ciom
tanecznym dzieci nabierajà pewnoÊci siebie.
J - Przy okazji nauki staramy si´ opowiadaç o taƒcu, skàd si´ wzi´∏a np. taƒczona w karnawale samba. Niedawno pary turniejowe poznawa∏y paso doble, wi´c
dowiedzia∏y si´, ˝e jest to historia walki
torreadora z bykiem, ˝e ka˝dy krok jest odzwierciedleniem tych dramatycznych zmagaƒ. To naprawd´ dzieci interesuje, a jednoczeÊnie pozwala im lepiej rozumieç
przes∏anie taƒca, a wi´c lepiej go wykonaç
- Czy istnieje moda na okreÊlony
taniec?
D - Taniec w ogóle staje si´ coraz bar-

my do Taƒca
obrz´dów, poprzez niego ludzie zaklinali deszcz, odp´dzali z∏e moce i przywo∏ywami∏e sp´dzenie czasu, jest te˝ wykorzystywany jako Êrodek terapeutyczny.
dziej popularny. Ludzie coraz ch´tniej taƒczà dla przyjemnoÊci, w klubach dyskotekowych organizowane sà kursy taƒca. Od
oko∏o 2 lat najmodniejsze sà taƒce latynoamerykaƒskie, tzw. latino. Organizowane
sà wieczory latino z naukà taƒca, w klubach dominuje ta muzyka, wielu piosenkarzy wykorzystuje elementy latino w swych

utworach czy nawet opiera si´ na nich, jak
np. Jenifer Lopez czy Ricky Martin. W Warszawie powsta∏o wiele klubów z muzykà
latynoamerykaƒskà, np. “Blue Caktus”, “
Iguana” , w których uczymy salsy, samby
brazylijskiej, merengi i cha cha.
- Dlaczego ta muzyka jest tak lubiana i popularna?
D - Muzyka latino i wykonywany do
niej taniec sà dynamiczne, pe∏ne emocji,
dzi´ki temu nam bliskie. Mo˝emy poprzez
nie wyraziç swe uczucia. Taniec latino najcz´Êciej mówi o mi∏oÊci, gwa∏townej, na-

mi´tnej, cz´sto nieszcz´Êliwej.
- Czy wszystkie taƒce sà jednakowo trudne do nauczenia?
D - Za najtrudniejszy taniec uznaje si´
fokstrot, jest nawet takie powiedzenie:
“poka˝ mi jak taƒczysz fokstrota, a powiem ci, jakim jesteÊ tancerzem” i du˝o
w tym prawdy. Dzieci nauk´ zaczynajà od
najprostszych: cha cha cha, samby, walca
angielskiego i wiedeƒskiego, nast´pnie
przychodzi czas na quickstepa, jiva, tango.
Pary taƒczàce w turniejach rankingowych
wykonujà ju˝ te najtrudniejsze.
- Jak zacz´∏a si´ wasza przygoda z
taƒcem?
D - Zacz´∏am taƒczyç w wieku 8 lat, jak
to si´ najcz´Êciej zdarza - za namowà mamy. By∏am bardzo nieÊmia∏a i w ten sposób
mama chcia∏a mnie otworzyç na Êwiat.
Spodoba∏o mi si´ to zaj´cie, mo˝e dlatego
˝e zosta∏am wybrana jako jedyna z grupy
do klubu taƒca i zacz´∏am braç udzia∏
w turniejach, na których zdobywa∏am medalowe miejsca. No i pokocha∏am taniec,
prze˝y∏am dzi´ki niemu wiele cudownych
chwil.
J - Ja mia∏em bardziej pod górk´. Mama podczas bardzo srogiej zimy, ˝ebym
nie nudzi∏ si´ w domu, zaprowadzi∏a mnie
na kurs taƒca. By∏em wtedy wrogiem taƒca, a perspektywa taƒca z dziewczynkà
przera˝a∏a mnie. Przez kilka miesi´cy ucieka∏em z zaj´ç, a˝ zdecydowa∏em si´ spróbowaç. Po 3 miesiàcach wygra∏em pierwszy turniej i wszystko si´ zmieni∏o. Koledzy
zazdroÊcili, wszystkie kole˝anki chcia∏y ze
mnà taƒczyç, a taniec sta∏ si´ mi bliski. Dzisiaj to ca∏e moje ˝ycie.
- Czy mo˝na zobaczyç wasze wyst´py poza turniejami?
J - Jako tancerze zawodowi mamy
mo˝liwoÊç wyst´powania z ró˝nymi arty-
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stami. UczestniczyliÊmy w koncertach
m.in. Maryli Rodowicz, Natalii Kukulskiej,
Anny Marii Jopek. TaƒczyliÊmy te˝ podczas
koncertu w Polsce grupy Gypsy Kings. Te
wyst´py by∏y pokazywane w TV. BraliÊmy
udzia∏ jako eksperci w programach “
Gwiazdorskie ostatki” i “Kawa czy herbata?”, gdzie przez pó∏ roku uczyliÊmy taƒca.
- Jakie sà wasze najwi´ksze sukcesy zawodowe?
W pierwszym roku wyst´powania w grupie
zawodowców zdobyliÊmy 3 miejsce na Mistrzostwach Polski w taƒcach latynoamerykaƒskich. W 2002 r. byliÊmy akademickimi
mistrzami Polski amatorów te˝ w tych taƒcach. Jako para zawodowa wystàpiliÊmy
na presti˝owym festiwalu taƒca “German
Open”, gdzie w kategorii “Rising Stars” zaj´liÊmy 11 miejsce na ok. 80 par, to du˝y
sukces.
- Czy taƒca mo˝na uczyç si´ tylko
na zaj´ciach w klubie?
J - Dwa razy do roku organizujemy
obozy taneczne dla naszych uczniów. Latem by∏ obóz czysto taneczny, ale tegoroczny zimowy wyjazd do Krynicy Górskiej
po∏àczyliÊmy z jazdà na nartach, taƒca by∏o oczywiÊcie wi´cej. Obóz uda∏ si´ wspaniale, dzieci by∏y zm´czone ale zachwycone. WÊród 60 m∏odych tancerzy bardzo
wielu by∏o z Babic. Latem br. planujemy
nauk´ taƒca po∏àczyç z naukà j´zyka angielskiego. Tancerze muszà go znaç, wyje˝d˝ajà przecie˝ na turnieje zagraniczne.
˚yczymy nauczycielom i m∏odym uczniom
udzia∏u w wielu turniejach tanecznych, ale
przede wszystkim realizowania tak pi´knej
pasji.
Aneta Ko∏aczyƒska
fot. M. ¸ada
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NIE T¢DY DROGA...
Ulica Warszawska nie jest najlepszym miejscem do wyÊcigów. JeÊli ktoÊ
si´ Êpieszy i jedzie z nadmiernà pr´dkoÊcià, przekraczajàcà 60 km/h, nara˝a
si´ tam na du˝e niebezpieczeƒstwo.
Z posesji po∏o˝onych przy trasie warszawskiej, b´dàcych siedzibà wielu
firm i hurtowni, ciàgle ktoÊ wyje˝d˝a
i nie zawsze przepisowo w∏àcza si´ do
ruchu. Tak by∏o i tym razem.

Ci´˝arówka Magirus wyjecha∏a z posesji wprost przed nadje˝d˝ajàcà z du˝à
pr´dkoÊcià Hond´ Civic. Dosz∏o do groênego wypadku, kierowc´ Hondy odwieziono
do szpitala. Na miejscu zdarzenia spotkali-

Êmy st. sier˝anta Tomasza Flonta z KPP
w St. Babicach. Jak si´ dowiedzieliÊmy, kierowca ci´˝arówki nie zachowa∏ nale˝ytej
ostro˝noÊci wyje˝d˝ajàc z posesji na drog´,

wszystko wskazuje na to, ˝e równie˝ kierowca Hondy jecha∏ zbyt szybko. Pami´tajmy, na ulicy Warszawskiej obowiàzuje
ograniczenie pr´dkoÊci do 60 km/h!

WARTO SPOJRZEå ZA OKNO...
Nadchodzàca wiosna uaktywni∏a
grupy przest´pcze w∏amujàce si´ do
domów. W zimie by∏ wzgl´dny spokój, ale w ostatnich tygodniach nastàpi∏o znaczne zwi´kszenie si´ iloÊci
kradzie˝y.
Z∏odzieje w∏amali si´ do kilku willi
w naszej gminie i w pobliskim Izabelinie.
Z regu∏y dzia∏ali pomi´dzy godzinà 16 a
20, wykorzystujàc szybko zapadajàcy
zmierzch i nieobecnoÊç domowników.
Ostatnio znowu stosujà metod´ “na Êpiocha”. Wchodzà do budynków, podczas
gdy ich mieszkaƒcy Êpià. Zabierajà z regu-

∏y to, co szybko mogà znaleêç i uciekajà.
¸upem z∏odziei pad∏o ju˝ w ten sposób kilka samochodów, bowiem ich w∏aÊciciele
cz´sto zostawiajà dokumenty i kluczyki
w kurtkach wiszàcych w przedpokoju domu. Samochody nie zawsze sà zamykane
w gara˝u... Komendant Jacek Pi∏kowski
przestrzega przed lekkomyÊlnoÊcià. Nieraz
sami prowokujemy z∏odziei. Nie zwracamy
uwagi na obce samochody stojàce na ulicy, których kierowcy wyraênie obserwujà
teren, wpuszczamy osoby oferujàce coÊ
do sprzeda˝y. Z∏odzieje z regu∏y przygotowujà ka˝dà akcj´. Muszà zaobserwowaç

zwyczaje domowników i rozk∏ad ich dnia.
Ju˝ wtedy powinniÊmy si´ nimi zainteresowaç. Zwyk∏e pytania - mo˝e panu w czymÊ
pomóc, czy pan na kogoÊ czeka? - mogà
skutecznie wyp∏oszyç przest´pców.
Z∏odzieje nie lubià, gdy ktoÊ si´ nimi
zbytnio interesuje - mówi komendant Pi∏kowski, i tak zwyk∏a ludzka ˝yczliwoÊç mo˝e uchroniç nas od kradzie˝y. Trzeba si´
jednak interesowaç tym, co dzieje si´
w okolicy i od czasu do czasu wyglàdaç
przez okno.

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
Przed rokiem przedstawiliÊmy
Czytelnikom policjantów dzielnicowych pracujàcych w naszej gminie
(GB nr 1/2003) Od wrzeÊnia nowym
dzielnicowym rejonu II zosta∏ sier˝ant
Jaros∏aw Goszczyƒski. Rejon ten obejmuje: Klaudyn, Kwirynów, Janów,
Lipków, Koczargi Stare i Nowe.
Sier˝ant Goszczyƒski pracuje w policji
od 4 lat, w naszej gminie jest ju˝ 2 lata,
wczeÊniej pracowa∏ w ¸omiankach. Jak
twierdzi, jego rejon jest dosyç spokojny,
wyst´pujà tam jednak problemy z alkoholizmem i przemocà w rodzinach. W najbli˝szych miesiàcach planuje lepiej poznaç
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ludzi w podleg∏ych mu miejscowoÊciach.
Telefon s∏u˝bowy do Sier˝anta Jaros∏awa
Goszczyƒskiego: 0 600-997 - 653.
W pozosta∏ych rejonach pracujà ci sa-
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mi dzielnicowi, co przed rokiem. W rejonie
I obejmujàcym: Blizne ¸aszczyƒskiego i Jasiƒskiego, Latchorzew, Babice Nowe, Stare
Babice i Lubiczów pracuje st. sier˝ant
Piotr Kucharski, nr tel.: 0 600-997-652
W rejonie III obejmujàcym: Wojcieszyn, Zalesie, Wierzbin, Topolin, Borz´cin
Du˝y i Ma∏y, Mariew, Stanis∏awów i Bud´
pracuje st. post. Rados∏aw Krystkowiak nr tel.: 0 600-997-654
Kierownikiem rewiru dzielnicowych
jest asp. S∏awomir Linek.
Wszystkie telefony czynne sà w czasie
pe∏nienia s∏u˝by przez policjantów.

BEZPIECZNA GMINA

KOLIZJA Z DZIURÑ W JEZDNI...

Takich dziur w jezdni, jakie pojawi∏y si´ w tym roku, nie pami´tajà
najstarsi kierowcy. Wieloletnie zaniedbania da∏y znaç o sobie z ca∏à
mocà. W rezultacie zawieszenia samochodów ulegajà powa˝nym
uszkodzeniom, nie wspominajàc ju˝
o oponach i felgach. Naprawienie
elementów podwozia mo˝e kosztowaç nawet kilka tysi´cy z∏otych, nic
zatem dziwnego, ˝e wielu kierowców postanowi∏o tym razem nie darowaç...
Aby ubiegaç si´ o odszkodowanie,
czy zwrot kosztów naprawy samochodu,
musimy mieç niezb´dnà dokumentacj´.
Nie wystarczy zdj´cie drogi, które wykonaliÊmy sami. Trzeba wezwaç policj´,
która potwierdzi protoko∏em, ˝e uszkodzenie samochodu powsta∏o w∏aÊnie
w tym miejscu. Policja sporzàdza tak˝e

notatk´
dla
ubezpieczyciela. W myÊl
przepisów
sprawcà “kolizji
z dziurà w
jezdni” jest zarzàdca drogi.
Mo˝e to byç
np.
Zarzàd
Dróg Powiatowych czy Wojewódzkich. Zarzàdy te sà
obecnie ubezpieczone
od
szkód i odpowiedzialnoÊç finansowà ponosi zatem ich ubezpieczyciel.
W zwiàzku z sytuacjà na drogach policja ma pe∏ne r´ce roboty i zamiast zajmowaç si´ powa˝nymi sprawami, obcià˝ona zosta∏a papierkowà pracà. Patrole
muszà wybieraç
czy udadzà si´ na
miejsce wypadku,
czy spisywaç kolejne dziury w jezdniach. W efekcie
je˝d˝à wsz´dzie, a
kierowcy godzinami czekajà na sporzàdzenie
potrzebnych dokumentów.
Dzi´ki dzia∏aniom policji, poprawia si´ stop-

niowo sytuacja na drogach naszej gminy.
Po piÊmie wystosowanym przez zast´pc´
komendanta KPP w St. Babicach insp.
Andrzeja Paw∏owskiego do dyrektora
Mazowieckiego Zarzàdu Dróg Publicznych, w którym okreÊlono najwi´ksze zagro˝enia wyst´pujàce w Borz´cinie, Wojcieszynie i Zielonkach, natychmiast pojawi∏a si´ ekipa naprawiajàca uszkodzenia
drogi.
Dziury stwarzajà zagro˝enie nie tylko
dla stanu technicznego pojazdów.
W ka˝dej chwili gwa∏towny manewr
omijania wyrwy na Êliskiej nawierzchni
mo˝e zakoƒczyç si´ powa˝nym wypadkiem, w którym ucierpià ludzie. Pami´tajmy o tym i uwa˝ajmy na drodze.
Na zdj´ciu od lewej: podinsp. Marian
Or∏owski, naczelnik sekcji ruchu drogowego i z-ca komendanta m∏. insp.
Andrzej Paw∏owski podczas przekazywania dokumentów dotyczàcych
uszkodzeƒ dróg.

AMFETAMINA Z KOCZARG?
W wynaj´tym budynku na jednej z peryferyjnych ulic Koczarg Starych ulokowa∏a
si´ gangsterska wytwórnia amfetaminy.
Kilka tygodni temu policjanci z Centralnego Biura Âledczego przeprowadzili udanà
akcj´ w tym miejscu. Mimo ˝e posesja by∏a otoczona wysokim murem i po∏o˝ona
na uboczu, grupa szturmowa nie mia∏a
problemów z jej opanowaniem. Akcja rozegra∏a si´ b∏yskawicznie, nie dajàc przest´pcom ˝adnych szans. Na miejscu znaleziono urzàdzenia do produkcji amfetaminy, pó∏produkty chemiczne i oko∏o 3 kg
gotowych wyrobów.
Akcja w Koczargach by∏a jednà z trzech
przeprowadzonych w tym samym czasie,

pozosta∏e mia∏y miejsce w Jaktorowie i
Sieluniu. Amfetaminowy kompleks by∏ podobno spó∏kà gangów z Pruszkowa i Mokotowa. W wyniku dzia∏aƒ Policji przest´p-

cy stracili kompletne linie produkcyjne,
chemikalia i du˝e iloÊci gotowej do sprzeda˝y amfetaminy, której wartoÊç oszacowano na setki tysi´cy z∏.

Komendant KPP w St. Babicach insp. Jacek Pi∏kowski dzi´kuje wszystkim osobom, które w ostatnich dniach przyczyni∏y si´ do uj´cia grupy przest´pczej okradajàcej domy jednorodzinne. Dzi´ki telefonicznym informacjom mieszkaƒców naszej gminy z∏odzieje wpadli na goràcym uczynku. Tel. 722 99 97, 722 99 95, 0 603 775 273
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OG¸OSZENIA
Og∏oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych Gminy Stare Babice
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
Wójt Gminy Stare Babice og∏asza otwarty konkurs ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarzàdowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
I. Szkolenie sportowe dzieci i m∏odzie˝y:
1. Cele zadania:
• szkolenie dzieci i m∏odzie˝y i udzia∏ w zawodach sportowych,
• rozwijanie ró˝nych dyscyplin sportu,
• propagowanie wÊród dzieci i m∏odzie˝y sportu,
• propagowanie aktywnoÊci ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
2. Przedsi´wzi´cia realizowane w ramach zadania:
• prowadzenie zaj´ç treningowych w ramach ró˝nych sekcji amatorskich (pi∏ka no˝na, pi∏ka siatkowa, pi∏ka r´czna, badminton, tenis sto∏owy,
lekkoatletyka),
• organizowanie zgrupowaƒ sportowych,
• organizacja i udzia∏ w zawodach w ramach wspó∏zawodnictwa,
• organizacja i udzia∏ w innych zawodach i turniejach sportowych,
WysokoÊç dotacji - do 70 % ca∏kowitego kosztu zadania
WysokoÊç przeznaczona na zadanie w 2003r - 185.000 z∏
WysokoÊç przeznaczona na zadanie w 2004r. - 185.000* z∏
II. Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze masowym
1. Cele zadania: propagowanie kultury fizycznej poprzez organizacj´ imprez sportowych i rekreacyjnych.
2. Przedsi´wzi´cia realizowane w ramach zadania:
• organizacja imprezy sportowej o zasi´gu lokalnym - olimpiada mi´dzyszkolna,
• organizacja imprezy rekreacyjnej - festyn na polanie dwóch stawów w Zielonkach.
WysokoÊç przeznaczona na zadanie w 2003r. - 30.000 z∏
WysokoÊç przeznaczona na zadanie w 2004r. - 30.000* z∏
Zasady i warunki przyznania dotacji:
1. Podmioty uczestniczàce w otwartym konkursie ofert i ubiegajàce si´ o dotacj´ na realizacj´ zadaƒ powinny:
1) spe∏niaç wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873),
2) z∏o˝yç w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujàcà wykonanie zadania w sposób efektywny,
oszcz´dny i terminowy,
3) posiadaç niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
2. Sk∏adanie ofert:
1) Kompletne oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2004 r. w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice - ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu decyduje data stempla pocztowego).
3. Postanowienia koƒcowe
1) Dodatkowych informacji na temat warunków i mo˝liwoÊci uzyskania dotacji udziela Inspektor ds. oÊwiaty, kultury i sportu - tel. 722-90-78.
2) Obowiàzujàcy formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2003 r. Nr 193 poz. 1891.
3) Dodatkowe informacje osoby zainteresowane znajdà na tablicy og∏oszeniowej Urz´du Gminy St. Babice oraz na stronie internetowej Gminy- BIP
Og∏oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych Gminy Stare Babice
w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w 2004r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
Wójt Gminy Stare Babice og∏asza otwarty konkurs ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych z zakresu kultury i sztuki.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarzàdowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
Prowadzenie gminnej orkiestry m∏odzie˝owej
1. Cele zadania:
• umuzykalnianie m∏odzie˝y i ca∏ego Êrodowiska oraz promocja gminy.
2. Przedsi´wzi´cia realizowane w ramach zadania:
• nauka muzyki i gry na instrumentach,
• prowadzenie prób ca∏ej orkiestry,
• przygotowywanie repertuaru,
• prezentacja na koncertach, uroczystoÊciach gminnych i konkursach ponadlokalnych.
WysokoÊç dotacji - do 100 % wysokoÊci kosztu zadania
WysokoÊç przeznaczona na zadanie w 2003r. - 13.000 z∏
WysokoÊç przeznaczona na zadanie w 2004r. - 14.000* z∏
Zasady i warunki przyznania dotacji:
1. Podmioty uczestniczàce w otwartym konkursie ofert i ubiegajàce si´ o dotacj´ na realizacj´ zadaƒ powinny:
1) spe∏niaç wymogi formalne okreÊlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873),
2) z∏o˝yç w terminie poprawnie wype∏nionà ofert´, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujàcà wykonanie zadania w sposób efektywny,
oszcz´dny i terminowy,
3) posiadaç niezb´dnà wiedz´, kwalifikacje, doÊwiadczonà kadr´, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.
2. Sk∏adanie ofert:
1) Kompletne oferty nale˝y sk∏adaç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2004 r. w kancelarii Urz´du Gminy Stare Babice - ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice lub nades∏aç drogà pocztowà na w/w adres (o terminie wp∏ywu decyduje data stempla pocztowego).
2) Do oferty nale˝y do∏àczyç sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
Nie przewiduje si´ mo˝liwoÊci uzupe∏niania oferty, która zosta∏a z∏o˝ona w stanie niekompletnym. Z∏o˝enie oferty po terminie oraz braki formalne w z∏o˝onej
ofercie wykluczajà jà z dalszej procedury konkursowej.
3. Postanowienia koƒcowe
1) Dodatkowych informacji na temat warunków i mo˝liwoÊci uzyskania dotacji udziela Inspektor ds. oÊwiaty, kultury i sportu - tel. 722-90-78.
2) Obowiàzujàcy formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2003 r. Nr 193 poz. 1891.
3) Dodatkowe informacje osoby zainteresowane znajdà na tablicy og∏oszeniowej Urz´du Gminy St. Babice oraz na stronie internetowej Gminy- BIP
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OG¸OSZENIA
Referat Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych Urz´du Gminy w Starych Babicach informuje, ˝e z dniem 25.02.2004 r.
Urzàd Gminy rozpoczà∏ budow´ sieci wodociàgowej we wsi Stanis∏awów.
Przewidywany termin zakoƒczenia robót to koniec czerwca br. JednoczeÊnie Urzàd Gminy zwraca si´ do mieszkaƒców
z proÊbà o wspó∏prac´ w trakcie ww. inwestycji, a w szczególnoÊci o udost´pnianie dzia∏ek, na terenie których zaprojektowane sà prace budowlane. Udost´pnienie dzia∏ek gwarantuje terminowe zakoƒczenie robót, co z kolei jest warunkiem
do odzyskania cz´Êci Êrodków finansowych, przyrzeczonych z przedakcesyjnych funduszy Sapard. Majàc na uwadze te
wzgl´dy, liczymy na zrozumienie ze strony mieszkaƒców i przepraszamy za ewentualne utrudnienia w codziennym ˝yciu.
Urzàd Gminy w Starych Babicach informuje, ˝e zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg na roboty budowlane, zwiàzane z naprawà
dróg gminnych. Prace rozpocznà si´ z chwilà wystàpienia sprzyjajàcych warunków atmosferycznych, tj. utrzymywania si´
temperatur powy˝ej 100C przez okres pozwalajàcy na wprowadzenie sprz´tu budowlanego i maszyn drogowych.
Urzàd Gminy zawiadamia ˝e dn. 28 stycznia 2004 roku odby∏ si´ przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u˝ytkowanie
wieczyste nieruchomoÊci niezabudowanej po∏o˝onej we wsi Klaudyn, stanowiàcej dzia∏k´ nr. 1113/4 o pow. 6938 m2. Cena
wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi∏a 660 tys. z∏. Postàpienie minimalne 1% tj. 6600 z∏., wobec czego cena nabycia nieruchomoÊci wynios∏a 666.600 z∏. Pierwsza op∏ata z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego, zosta∏a ustalona na 25 % ceny nabycia
i wynosi 166.650 z∏. Pozosta∏e op∏aty roczne w wys. 7 % ceny nabycia, czyli wartoÊci gruntu.
OG¸OSZENIE o przystàpieniu do sporzàdzania zmiany cz´Êci miejscowego
St. Babice 17.02.2004 r.
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne ¸aszczyƒskiego, Jasiƒskiego i Lubiczów.
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.nr 80,
poz.717/ zawiadamiam o podj´ciu przez Rad´ Gminy Stare Babice uchwa∏y nr XIV/98/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. o przystàpieniu do sporzàdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujàcego obszar cz´Êci wsi Blizne
¸aszczyƒskiego: mi´dzy Êrodkiem ul.Warszawskiej, wschodnià granicà wsi, po∏udniowà granicà wsi
/ul.Batalionów Ch∏opskich/ a zachodnià granicà wsi.
Zainteresowani mogà sk∏adaç wnioski do wy˝ej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski nale˝y sk∏adaç na piÊmie w siedzibie Urz´du Gminy Stare Babice, ul.Rynek 32, 05-082 Stare Babice w terminie do
dnia 26.03.2004 r.
Wniosek powinien zawieraç nazwisko, imi´, nazw´ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie/ kolorem
na mapce/ nieruchomoÊci, której dotyczy.
Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

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

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

pn- sob 10:00-19:00
niedz. 10:30- 15:30

Zapraszamy!

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

CENTRUM DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
WX- 60 BOSCH auto test
A motocykle
B pojazdy samochodowe
C pojazdy z instalacjà gazowà
D badania pojazdu sprowadzonego z zagranicy do 3,5 t
E skierowane przez organ kontroli
(pokolizyjne - skierowane przez policj´)
PRZYGOTOWYWANIE POJAZDÓW DO REJESTRACJI
BADANIA AUTENTYCZNOÂCI POJAZDU AUTO KONTROL PL.
Warszawa ul. Radiowa (wjazd od ul. Himalajskiej 1)
pon. - pt. 7.30 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00
tel. 796 03 49; 861 95 96; fax 861 96 60

Kwiaciarnia JU˚ OTWARTA!

INSTAL-BUD
Budowa domów; tynki , wylewki , ogrodzenia
Ocieplenia , sainding , malowanie budynków
Uk∏adanie glazury , paneli , gipsy i inne prace
Instalacje elektryczne, hydrauliczne, kot∏ownie
Pomiar szczelnoÊci gazu.

RATY

Upominki

Tel. 722 95 80

tel. kom. 0602 326 698 tel./fax 721 04 84
e-mail : jacekpolesinek@op.pl

Rynek 15 w Starych Babicach
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I JU˚ PO FERIACH...
Ferie, b∏ogie lenistwo, Ênieg,
sanki, lepienie ba∏wana, wojny na
kulki Êniegowe...o tym marzy∏y zapewne wszystkie dzieci, gdy zaczyna∏a si´ zimowa przerwa w nauce.
Niestety, pogoda sprawi∏a nam
przykrà niespodziank´, zabrak∏o zimy wtedy kiedy by∏a najbardziej potrzebna. Ale to nie znaczy, ˝e dzieciaki, które nie wyjecha∏y np. w góry, musia∏y siedzieç przed telewizorem czy komputerem. Szko∏y postara∏y si´, ˝eby has∏o “My si´...nudy
nie boimy” wcieliç w ˝ycie.
We wszystkich placówkach przygotowano atrakcje z pogranicza kultury, rozrywki i sportu, kuszàce niezale˝nie od
pogody. Ferie przebiega∏y bowiem pod
znakiem ciekawych wyjazdów. By∏ basen,
kr´gielnia, centrum zabaw i pizzeria. Ale
najwi´kszà atrakcjà sta∏y si´ seanse w
warszawskim kinie, gdzie dzieciaki obejrza∏y najnowsze Êwiatowe hity.
Uczniowie z Borz´cina Êmiali si´
i wzruszali na filmie “Mój brat niedêwiedê”. Niespo˝ytà energi´ mogli wykorzystaç w salonie gier Hula Kula w Warszawie, gdzie jednych poch∏on´∏y kr´gle,
a inni oddawali si´ zabawom w sali gier
sprawnoÊciowych. Mi∏oÊnicy p∏ywania
dwukrotnie odwiedzili basen w O˝arowie Maz., korzystajàc ze wszystkich dost´pnych tam form rekreacji.
Dzieci z ogniska TPD mog∏y doskonaliç swe kulinarne umiej´tnoÊci, poznajàc
tajniki wysma˝ania zapustowych pàczków i faworków. Codziennie, tradycyjnie
przygotowywa∏y sobie posi∏ki, ale te feryjne by∏y szczególne, bardziej wykwintne, np. ry˝ z bità Êmietanà. Jednego dnia

zosta∏y jednak profesjonalnie obs∏u˝one.
Ze smakiem zjad∏y przepysznà pizz´
w Lesznie. Du˝à atrakcjà tej wycieczki by∏
spacer po Kampinoskim Parku Narodowym i podziwianie najgrubszej na Mazowszu topoli oraz szukanie oznak wiosny. Podopieczni ogniska obejrzeli te˝
w Cinema City w Warszawie film “Ostatni Samuraj”, niektóre dziewczyny do tej
pory wzdychajà do odtwarzajàcego
g∏ównà rol´ Toma Cruise’a. Âwietlica by∏a czynna od 8.00 do 16.00 i w tym czasie dzieci nie mog∏y si´ nudziç. Uczy∏y si´
bowiem nowych gier, np. w scrable, rozegra∏y turniej warcabowy, wykonywa∏y
prace plastyczne. Nie zabrak∏o te˝ karnawa∏owej zabawy na dyskotece.
Na wyjazdach wi´kszoÊç czasu sp´dzi∏y te˝ dzieci ze SP w St. Babicach.
Ka˝dy uczestnik zorganizowanych ferii
dwukrotnie skorzysta∏ z zaj´ç na basenie
w O˝arowie. Zje˝d˝alnia i jacuzzi oraz
kàpiel sprawia∏y mnóstwo radoÊci. Dzieci wspina∏y si´ na Êciankach wspinaczkowych, uczestniczy∏y w zaj´ciach fitness,
a to wszystko podczas zabawy w Fit Misiu. Nie uda∏ si´ kulig- zabrak∏o Êniegu,
ale dzi´ki temu, ˝e pada∏ deszcz, dzieci
obejrza∏y interesujàce zbiory Muzeum
Kampinoskiego Parku Narodowego
w Izabelinie. Najwi´kszà atrakcjà, jak
twierdzà uczniowie, by∏a wizyta w Cinema City, gdzie starsi obejrzeli “Ma∏ych
Agentów 3D”, a m∏odsi “ Mojego brata
niedêwiedzia”. Pop corn, coca-cola i szaleƒstwo w kr´gielni okaza∏y si´ przys∏owiowym “strza∏em w dziesiàtk´”.
Z uroków wyjazdu na basen, do kina
i na kr´gle skorzysta∏o ponad 100
uczniów Gimnazjum w Koczargach.

W tym samym czasie inni gimnazjaliÊci
korzystali z pomieszczeƒ szko∏y. Odbywa∏y si´ konkursy plastyczne z nagrodami i zaj´cia sportowe. Intensywnie trenowa∏a te˝ reprezentacja dziewczàt, przygotowujàca si´ do zawodów ponadpowiatowych w tenisie sto∏owym. Cz´Êç
m∏odzie˝y mog∏a w´drowaç po najdalszych zakàtkach internetu w pracowni
komputerowej.
Âwietlice i sale gimnastyczne wszystkich szkó∏ sta∏y otworem przed m∏odzie˝à. CoÊ dla siebie mogli znaleêç zarówno
mi∏oÊnicy gier planszowych jak i sprawnoÊciowych, wielbiciele sportowej rywalizacji i samotnego surfowania po Internecie. Ka˝dy wysi∏ek wyostrza apetyt, ale
dzieci z naszej gminy na pewno nie by∏y
g∏odne. Czeka∏y na nie ciep∏e posi∏ki,
a nawet desery.
I mo˝e to si´ wydaç nieprawdopodobne, ale dzieci niech´tnie opuszcza∏y
mury szko∏y, od której mia∏y przecie˝ odpoczàç. Niestety, dzieci pod czujnym
okiem pedagogów wypoczywa∏y tylko
przez pierwszy tydzieƒ ferii. Co porabia∏y w drugim, zale˝a∏o od ich wyobraêni
i mo˝liwoÊci.
Najlepszy dowód, ˝e akcja zimowa
by∏a atrakcyjna i dobrze przygotowana
to wysoka frekwencja. Z ferii organizowanych przez szko∏´ w Borz´cinie skorzysta∏o 80 dzieci, wi´kszoÊç podopiecznych ogniska TPD, w Babicach 140, a
w Koczargach ok. 160.
Ferie jak wszystko, co dobre, szybko
si´ skoƒczy∏y, pozostawiajàc mi∏e wspomnienia. Kolejne za rok, ale wczeÊniej
b´dà wakacje...
ak.

Jeszcze przed feriami Sekcja Prewencji KPP w St. Babicach zorganizowa∏a kulig dla dzieci. Szcz´Êciem Êniegu nie brakowa∏o, zawiod∏a jednak nieco pogoda, bowiem tego dnia pada∏ deszcz. Po kuligu rozpalono ognisko i dzieci wraz z policjantami, wÊród których
nie zabrak∏o komendanta Jacka Pi∏kowskiego, posili∏y si´ pieczonymi kie∏baskami. Komenda Powiatowa Policji w St. Babicach, organizujàc kolejnà, sympatycznà akcj´, sp∏aca d∏ug wdzi´cznoÊci wobec dzieci, które jako pierwsze odpowiedzia∏y na apel do˝ywiania
policyjnych koni. Z drugiej strony wychodzi z programami bezpieczeƒstwa do najm∏odszych, by oswoiç ich z policjà i kontakty te wykorzystaç do propagowania bezpiecznych zachowaƒ. Na zakoƒczenie spotkania dzieci odwiedzi∏y dyrekcj´ KPN i obejrza∏y wystaw´
ekologicznà.
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ODRASTAJÑCY PROBLEM
- czy Spó∏ka Wodna dobrze dzia∏a?
Dzia∏alnoÊç Spó∏ki Wodnej nale˝y
do zagadnieƒ najbardziej interesujàcych mieszkaƒców gminy Stare Babice. Wiele osób niepokoi si´ o to, czy
ich obejÊcia i grunty nie zostanà podtopione. Cz∏onkowie Spó∏ki oczekujà,
˝e stan rowów i urzàdzeƒ melioracyjnych poprawi si´ z dnia na dzieƒ
i nadal s∏yszymy krytyczne uwagi pod
adresem Spó∏ki. Wp∏yw na organizacj´ i przebieg jej pracy ma walne zgromadzenie delegatów, które stanowià
so∏tysi reprezentujàcy interesy mieszkaƒców. Niestety, nie wszyscy poczuwajà si´ do wspó∏odpowiedzialnoÊci
za usprawnienie dzia∏alnoÊci Spó∏ki
a tym samym popraw´ stanu gminnej
melioracji. Na doroczne walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spó∏ki
Wodnej 14 stycznia br. przyby∏o kilkunastu delegatów. W∏adze Gminy reprezentowali wójt Krzysztof Turek
i z-ca wójta Jolanta St´pniak.
W∏aÊcicieli gruntów rolnych z pewnoÊcià ucieszy fakt, ˝e przyj´ty na 2004r. wymiar sk∏adek zosta∏ utrzymany na ubieg∏orocznym poziomie, tj. 40 z∏ od ha. Wi´cej
powodów do zadowolenia majà w∏aÊciciele dzia∏ek pozarolniczych, którym obni˝ono sk∏adk´ z 80z∏ do 50 z∏ od ha. Uchwalenie tej zmiany poprzedzi∏a goràca dyskusja, która wyraênie podzieli∏a delegatów na
dwa obozy. Jedna strona domaga∏a si´
zrównania wymiaru sk∏adek do jednego
poziomu, wskazujàc na niesprawiedliwoÊç
takiego zró˝nicowania i trudnà sytuacj´ finansowà w∏aÊcicieli dzia∏ek, w g∏ównej
mierze emerytów i rencistów. Druga strona
argumentowa∏a zasadnoÊç takiej sytuacji
odmiennà specyfikà i przeznaczeniem
gruntów. Kilka g∏osów rozsàdku zgin´∏o w
atmosferze sporu, który wydawa∏ si´ nie
mieç koƒca, jednoczeÊnie demaskujàc brak
zrozumienia i ch´ci porozumienia i wspó∏pracy przy rozwiàzywaniu problemów. Po
zarzàdzonej przez prezesa Wies∏awa Skalskiego przerwie, kiedy emocje opad∏y, uda∏o si´ przeg∏osowaç propozycj´ zadowalajàcà obie strony.
Kolejna dyskusja, tym razem spokojna
i merytoryczna, dotyczy∏a problemu nielegalnego odprowadzania zawartoÊci szamb
do rowów melioracyjnych. Wszyscy obecni
przyznali, ˝e jest to powszechne i bardzo
szkodliwe zjawisko. Potwierdzi∏a to równie˝ Pani Wójt, która osobiÊcie bra∏a udzia∏
w odbiorze rowu od Babic do Lubiczowa komisja odkry∏a tam dwa dobrze zamaskowane wyloty szamb.
Komisja Ochrony Ârodowiska co roku
wysy∏a do mieszkaƒców wezwania do
przedstawienia umów na wywóz nieczy-

stoÊci i sprawdza ich realizacj´. W przypadku braku takiej umowy czy udowodnionego nielegalnego wylewania Êcieków
sprawy kierowane sà do sàdu grodzkiego.
Gmina nie ma prawa nak∏adania mandatów na nieuczciwych mieszkaƒców. Sami
jednak powinniÊmy zadbaç o to, by nieczystoÊci z naszej czy sàsiada posesji nie trafia∏y do rowów, gdy˝ tym samym sà zagro˝eniem dla zdrowotnoÊci wody. Ustalono,
˝e od 2004 r. ka˝dy nielegalny wylot szamba zostanie zacementowany.
Podczas dyskusji nad efektami dzia∏alnoÊci Spó∏ki pojawi∏y si´ zastrze˝enia co do
jakoÊci wykonywanych konserwacji. Zdaniem wielu delegatów, nie widaç efektów
prac i rowy melioracyjne ciàgle sà zaroÊni´te. OdpowiedzialnoÊcià za ten stan obarczana jest firma Eko - Babice, wykonawca
zadania. Do zarzutów tych odniós∏ si´ wójt
Krzysztof Turek, wyjaÊniajàc, ˝e ekipy Eko Babic sà odpowiednio przygotowane i wyposa˝one, a problemem sà bardzo szybko
odrastajàce trzciny. Zaznaczy∏ równie˝, ˝e
je˝eli mieszkaƒcy b´dà niezadowoleni z tej
firmy, to mo˝na jà zmieniç. Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç zatrudnienia wi´kszej liczby
ekip do prac konserwacyjnych i naprawczych. Odbiór ka˝dego rowu musi byç zatwierdzony przez so∏tysa, a ci cz´sto przychodzà kilka, czy nawet kilkanaÊcie dni
póêniej, kiedy roÊlinnoÊç zdà˝y porosnàç.
W br. Spó∏ka Wodna zajmie si´ chemicznym zwalczaniem zbyt szybko rosnàcych
trzcin, zgodnie z normami ochrony Êrodowiska.
Walne zgromadzenie podj´∏o te˝ uchwa∏´
dotyczàcà zasad usuwania awarii i naprawy urzàdzeƒ melioracyjnych. Zgodnie z nimi, przy naprawie przepustów i sàczków
za materia∏ zap∏aci w∏aÊciciel, a za wykonanie Spó∏ka Wodna, koszty naprawy zbieraczy i wylotów drenarskich poniesie Spó∏ka.
Zdecydowano te˝, ˝e nie ma mo˝liwoÊci umorzenia p∏atnoÊci sk∏adek, ale mo˝na
je odraczaç i rozk∏adaç na raty, je˝eli mieszkaniec odpowiednio takà potrzeb´ uzasadni.
Delegaci zastanawiali si´ równie˝ nad
wypracowaniem skutecznego sposobu egzekwowania sk∏adek i zaleg∏oÊci. Ustalono,
˝e konieczne jest wp∏acanie sk∏adki wraz
z I ratà podatku, bo wtedy pieniàdze mo˝na racjonalnie rozdysponowaç na prace
konserwacyjne w sprzyjajàcych warunkach
atmosferycznych.
Podczas zebrania pada∏y zarzuty pod
adresem Spó∏ki Wodnej, ˝e dzia∏a nieskutecznie, do wielu miejsc nie dotar∏a. Niejako w obronie Spó∏ki wystàpi∏ wójt Krzysztof Turek, który podkreÊli∏, ˝e tak napraw-
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d´ rok 2003 by∏ pierwszym pe∏nym rokiem
samodzielnej dzia∏alnoÊci Spó∏ki i efekty jej
pracy sà widoczne. - Kilometry oczyszczonych rowów i wprowadzony porzàdek organizacyjny to dobry poczàtek- powiedzia∏.-Urzàdzenia melioracyjne sà bardzo
zaniedbane, a stan ten by∏ tolerowany
przez lata. Teraz trzeba zastanowiç si´, jak
usprawniç prace Spó∏ki, jak zaplanowaç
kolejnoÊç wykonywanych zadaƒ i jak rozwiàzywaç problemy w konkretnych realiach finansowych. I musi to byç merytoryczna dyskusja wszystkich cz∏onków Spó∏ki, którzy powinni wspó∏pracowaç- zaapelowa∏ Wójt.
W wyniku wyborów uzupe∏niajàcych,
do Zarzàdu Spó∏ki do∏àczyli Dorota Szymaƒska i Stanis∏aw Lesisz. W 2003r. Zarzàd
pracowa∏ w zmniejszonym sk∏adzie: Wies∏aw Skalski, El˝bieta Szelenbaum, Kazimierz Lade, Sylwester Klimek i W∏odzimierz
Sulwiƒski.
Prezes GSW Wies∏aw Skalski przedstawi∏ sprawozdanie za rok 2003, z którego
wynika, ˝e sytuacja finansowa Spó∏ki nieznacznie poprawia si´ i mo˝emy si´ spodziewaç post´pu w iloÊci wykonywanych
prac konserwacyjnych. Na poczàtku roku
na koncie by∏o 62.821 z∏, z planowanych
179.753 z∏ wp∏ywów ze sk∏adek uda∏o si´
pozyskaç 82.856 z∏, zaleg∏oÊci to nadal
96.897 z∏, dotacja z Urz´du Wojewódzkiego wynios∏a 2.664 z∏. W 2003 r. Spó∏ka
wykona∏a konserwacj´ 9,598 km rowów
melioracyjnych, d∏ugoÊç rowów zleconych
do konserwacji przez Urzàd Gminy to
12,370 km. Wydatki wynios∏y 45.575 z∏,
z czego zap∏acono pensje pracownika
technicznego, 25.475 z∏ przeznaczono na
konserwacj´ urzàdzeƒ, 1.651 z∏. na naprawy drena˝u. Koszty administracyjne- 1.573
z∏ - to m.in. zakup komputerowego programu finansowo - ksi´gowego. Na koniec
roku na koncie Spó∏ki pozosta∏o 102.976
z∏, z których zostanà sfinansowane zadania w 2004r. KolejnoÊç najbardziej pilnych
napraw i konserwacji zostanie ustalona po
wiosennym przeglàdzie.
Plan finansowy Spó∏ki na 2004r. zak∏ada 136.793 z∏ wp∏ywu ze sk∏adek,
199.619 z∏. zostanie wykorzystane na sfinansowanie konserwacji urzàdzeƒ. W br.
zostanie wykonana aktualizacja bazy danych, korzystajàcych z melioracyjnych
urzàdzeƒ wodnych, b´dà to m.in. nr ewidencyjne dzia∏ek, powierzchnia, nazwiska
w∏aÊcicieli itp. Koszt tej aktualizacji to
10.800 z∏, ale jak powiedzia∏a z-ca wójta
Jolanta St´pniak, jest to wydatek konieczny. Dzi´ki temu wi´ksza liczba osób zostanie w∏àczona do grona p∏atników Spó∏ki.
ak.
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KULTURA

BAL NA 60 PAR

W Borz´cinie Du˝ym dziadkowie
potrafià si´ bawiç. Swoje dni - a wi´c
Dzieƒ Babci i Dziadka - wielu mieszkaƒców zachodniej cz´Êci naszej gminy uczci∏o wspania∏ym balem. Przysz∏o 120 osób, a ch´tnych by∏o jeszcze wi´cej.
Có˝
robiç,
decydowa∏a
kolejnoÊç
zg∏oszeƒ,
pomieszczenia remizy
stra˝ackiej w
Borz´cinie
nie
mog∏y
pomieÊciç
wszystkich.
Uroczysty
wieczór rozpoczà∏ wyst´p
najm∏odszych,
którzy
dla
swoich dziadków przygotowali program
artystyczny. Wystàpi∏a klasa integracyjna
z programem opracowanym przez Aniel´
Wieczorek i Ma∏gorzat´ Gutte-Jesionowskà oraz dzieci z Ko∏a Recytatorskiego,
które rozwijajà si´ pod okiem Beaty Smolarek. Póêniej rozpoczà∏ si´ prawdziwy
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- czyli wspomnienia z karnawa∏u

bal. Na scenie stworzonej dla muzyków,
aktualne i dawniejsze szlagiery gra∏a orkiestra Bernarda Olosia, a na parkiecie wirowa∏y dziesiàtki par.
Ogromne podzi´kowania za zorganizowanie tej sympatycznej imprezy nale˝à

si´ nauczycielkom z Zespo∏u SzkolnoPrzedszkolnego w Borz´cinie, a zw∏aszcza
pedagogom nauczania zintegrowanego.
Ich praca jest nieoceniona, wszystkie Panie
poÊwi´ci∏y swój wolny czas, aby zrobiç coÊ
mi∏ego dla innych. Brawo! W zorganizo-
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waniu balu dopomóg∏ tak˝e Urzàd Gminy
w St. Babicach, dajàc 1000 z∏, i po cz´Êci
ka˝dy z uczestników imprezy, kupujàc bilet za 20 z∏. W zamian zorganizowano
Êwietnà muzyk´, napoje i przekàski. Podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e plastyczce
Ewie Urnia˝Szymaƒskiej
za wykonanie
dekoracji sali
i komendantowi
OSP
z Borz´cinaWojciechowi
WiÊniewskiemu,
który
zgodzi∏
si´
udost´pniç
na ten cel remiz´. Warto
dodaç, ˝e bal
w Borz´cinie
zorganizowano ju˝ po raz
drugi, a jego
uczestnicy nie
mogà doczekaç si´ nast´pnej imprezy.
Mo˝e zatem za rok warto jà zorganizowaç
w hali sportowej szko∏y, wtedy wszyscy
ch´tni si´ zmieszczà, a wspólnej radoÊci
b´dzie jeszcze wi´cej...
m∏.

KULTURA

MUZYKA RELIGIJNA WSCHODU
w Babickim KoÊciele
Pod koniec stycznia br. w KoÊciele
w St. Babicach wystàpi∏ Zespó∏ Muzyki
Cerkiewnej Warszawskiej Opery Kameralnej.
Dla s∏uchaczy, którzy nigdy dotàd nie
zetkn´li si´ z tym nurtem muzyki, by∏o to
niezapomniane prze˝ycie. Muzyka cerkiewna Prawos∏awnego KoÊcio∏a Wielkiej Rusi
i Ba∏kanów przez wieki pozostawa∏a niezmieniona. Pozbawiona akompaniamentu
instrumentalnego, opiera∏a si´ jedynie na
czystym Êpiewie chóralnym osadzonym na
solidnej podstawie g∏osów basowych, tzw.
basso profundo. S∏uchaczy niezmiennie zaskakuje egzotykà brzmienia i tajemniczà
odr´bnoÊcià od muzyki, którà na co dzieƒ
spotykamy w koÊcio∏ach. Zespó∏ kierowany
dawniej przez Jerzego Szurbaka, a obecnie
przez prof. Szymona Kawall´ wyst´puje ju˝
od 24 lat. Przez ten czas bra∏ udzia∏ w wielu festiwalach muzyki cerkiewnej i oratoryj-

nej w kraju i za granicà. Tworzy∏ tak˝e opraw´ muzycznà do filmów m.in. Andrzeja
Wajdy i Jerzego Hofmanna. W wielu krajach Êwiata zdoby∏ wspania∏e recenzje,

w których okreÊlano go ambasadorem specyficznej sfery kultury s∏owiaƒskiej.
Ten niezapomniany koncert sponsorowa∏ Urzàd Gminy w St. Babicach.

POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY
Studio Muzyczne og∏asza kolejnà
XII edycj´ Powiatowego Konkursu
Muzycznego.
Mogà przystàpiç do niego wszystkie
dzieci i m∏odzie˝ uczàca si´ gry na dowolnych instrumentach muzycznych w ogniskach, szko∏ach lub innych placówkach artystycznych, dzia∏ajàcych na terenie nasze-

Listy
do redakcji
CO Z LINIÑ 712?
Czy linia autobusowa 712 zostanie zlikwidowana? Jest to dla nas
wa˝na sprawa. JeÊli ktoÊ nie ma samochodu mo˝e mieç du˝e problemy
z dojazdem do naszej miejscowoÊcizwróci∏a si´ do redakcji GB Zofia R.
mieszkanka Klaudyna.
O odpowiedê poprosiliÊmy wójta gminy Krzysztofa Turka.
- ZTM za˝àda∏ pod koniec ub. roku
bardzo wysokich dop∏at do komunikacji
od wszystkich podwarszawskich gmin. Od
tego czasu trwajà negocjacje. Uznajemy
po cz´Êci zasadnoÊç tych ˝àdaƒ. JeÊli powstaje deficyt, a komunikacja jest potrzebna- mo˝emy dop∏acaç do przejazdu naszych mieszkaƒców, ale na uczciwych zasadach. Przedstawiono nam jednak pro-

go powiatu. Konkurs przebiega w 3 etapach: pierwszy przeprowadzajà poszczególne placówki w swoich siedzibach. Do
25 marca br. powinny one z∏o˝yç formularze uczestników dopuszczonych do drugiego etapu konkursu- w sekretariacie SP
w St.Babicach ul. Polna 40 tel/fax 722-9129. Drugi etap odb´dzie si´ 30 marca o

godz. 15:00 (dla fortepianu) i 31 marca o
14:30 (dla pozosta∏ych instrumentów).
Trzeci etap przewidziano analogicznie 6
i 7 kwietnia o godz. 15:00.
Koncert laureatów i uroczyste wr´czenie nagród organizatorzy zaplanowali 17
kwietnia o godz.17:00.
Serdecznie zapraszamy!

pozycje, na które nie mogliÊmy si´ zgodziç- zrycza∏towane stawki by∏y zbyt wysokie. Negocjacje przeciàgajà si´ nie z naszej winy, przedstawiciele ZTM cz´sto nie
przyje˝d˝ajà na umówione spotkania.
Ostatecznie postanowiliÊmy wspólnie
podjàç decyzj´ w ostatnich dniach marca.
Pocieszajàce jest to, ˝e w mi´dzyczasie nastàpi∏o ju˝ pewne zbli˝enie stanowisk.
Z linià 719 nie ma problemu, op∏ata
w tym przypadku niewiele wzros∏a i mo˝emy jà zaakceptowaç, inaczej sytuacja
przedstawia si´ z liniami 712 i 714, do
których dotàd nie dop∏acaliÊmy.
Obecnie propozycje ZTM sà nast´pujàce: linie 712 i 714 zostanà zlikwidowane
i gmina sama zorganizuje transport, co
nie jest niczym groênym, bowiem ró˝nica
w cenie biletów na pewno b´dzie niewielka. Istniejà ju˝ firmy, które podj´∏yby si´
tego zadania. Jedynà niedogodnoÊcià b´dzie koniecznoÊç posiadania 2 biletów.
Kolejnym wariantem jest zmiana przebiegu trasy i wyd∏u˝enie linii 712 z zag´szczeniem cz´stotliwoÊci kursów przy jednoczesnej likwidacji linii 714.

JesteÊmy oczywiÊcie za tym, aby komunikacj´ pozostawiç w dotychczasowym
kszta∏cie, z mo˝liwoÊcià poprawy rozk∏adu
jazdy - zwi´kszyç iloÊç kursów i aby dop∏aty by∏y policzone dla ka˝dej linii oddzielnie.
Je˝eli ZTM przystanie na to rozwiàzanie, dojdziemy do porozumienia. B´dziemy niestety p∏aciç wi´cej ni˝ do tej pory.
Gdyby linie zosta∏y rozwiàzane, nie zostawimy mieszkaƒców naszej gminy bez
mo˝liwoÊci dojazdu do Warszawy. JesteÊmy w stanie zorganizowaç w krótkim
czasie komunikacj´ prywatnà, nie powinny zatem wystàpiç ˝adne trudnoÊci zwiàzane z dojazdem do szkó∏ czy pracy.
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