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Na terenie naszej gminy pojawi∏y si´
kolorowe zestawy pojemników do selek-
tywnej zbiórki makulatury, szk∏a i two-
rzyw sztucznych. Ustawiono je w nast´-
pujàcych miejscach: na Osiedlu Latcho-
rzew – u zbiegu ulic Janowskiego i Pa-
dlewskiego, w Lipkowie  przy ul. Jakubo-
wicza, przed Szko∏à Podstawowà w Sta-
rych Babicach (na ul. Polnej), na terenie
Gimnazjum w Koczargach Starych i na
terenie Zespo∏u Szkolno–Przedszkolnego
w Borz´cinie Du˝ym.

Po zatwierdzeniu Gminnego Progra-
mu Gospodarki Od-
padami iloÊç zesta-
wów pojemników
zwi´kszy si´ do oko-
∏o 20, co nastàpi
najprawdopodob-
niej ju˝ w przysz∏ym
roku.

Finalizowana jest
równie˝ umowa do-
tyczàca ustawienia

na terenie gminy 2 – 4 pojemników prze-
znaczonych do zbiórki zu˝ytych baterii.
Ze wzgl´du na niewielkie rozmiary tych
pojemników, najprawdopodobniej zosta-
nà one usytuowane w szko∏ach i wybra-
nych sklepach, o czym poinformujemy
Czytelników w styczniowym numerze
„Gazety Babickiej“. Zapraszamy do korzy-
stania z ustawionych pojemników. Sortu-
jàc odpady przyczyniamy si´ do ochrony
naszego Êrodowiska, nie mówiàc ju˝
o oszcz´dnoÊciach zwiàzanych z wywo-
˝eniem Êmieci. pc.

POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW

Ok∏adka

Razem przez 50 lat? Czy to mo˝li-

we, aby dziÊ pary by∏y ze sobà tak

d∏ugo?

Na ok∏adce Agata Królak z Borz´ci-

na i Kuba Berkowski z Koczarg.

2 UczciliÊmy z∏ote gody mieszkaƒ-

ców gminy – 50 lat razem.

Sortujmy Êmieci – pojemniki czekajà.

Z Gminy ● Z urz´dów ● Z terenu

3 Najwa˝niejsze ˝eby rozmawiaç-

o gminnych sprawach mówiliÊmy

z Grzegorzem Szubà – wiceprze-

wodniczàcym RG.

4 Nie lubi´ ∏ysych? – Par´ s∏ów

o „nowej aferze“ w gminie.

5 Z sesji Rady Gminy.

6 Czy zostaniemy podtopieni 

– co s∏ychaç w Spó∏ce Wodnej?

7 Listy do redakcji.

Temat miesiàca

8-9 Sàd w Babicach. – PoszliÊmy tro-

pem jednej fotografii...

Bezpieczna Gmina

10 Cieƒ po krucjacie.  

– par´ s∏ów o dalszych losach 

ma∏ej Marty i jej rodziny.

11 Cena strachu – czyli nie chcemy

mieszkaç na kanistrach z benzynà!

13 Ulica czy las? – Przeczytajmy 

o mi∏ym kompromisie.

Zdrowie ● Kultura

14 Lepiej zapobiegaç ni˝ leczyç 

– o zdrowie warto dbaç.

15 Góra grosza 

– zebrano jà w Koczargach.

Poezja dzieci´cych serc- o naszej

laureatce w konkursie poetyckim.

16 Og∏oszenia. – W Gazecie Babickiej

og∏aszaç si´ warto!

W numerze:

W listopadzie Sala Konferencyjna
Urz´du Gminy goÊci∏a dziewi´ç par ob-
chodzàcych w bie˝àcym roku Z∏ote Gody.
Z tej okazji szacowni jubilaci otrzymali
medale od Prezydenta RP Aleksandra
KwaÊniewskiego, które wraz z gratulacja-
mi przekaza∏ im Wójt Gminy Krzysztof
Turek. Jubilaci prezentowali wspania∏à
kondycj´ i wyÊmienite hu-
mory. Wi´kszoÊç z nich
mo˝e pochwaliç si´ du˝y-
mi rodzinami, a nawet
prawnukami. Mimo ˝e ich
m∏odoÊç przypad∏a na la-
ta, gdy nie ˝y∏o si´ zbyt
lekko, musieli cz´sto dora-
biaç si´ wszystkiego od
podstaw – sà jednak
szcz´Êliwi, bo mogli ˝yç ra-
zem z wybrankami swego

serca. Mo˝e to w∏aÊnie jest recepta na
d∏ugowiecznoÊç i dobrà kondycj´ – ˝ycie
z jednym partnerem przez wiele lat?
W naszych dzisiejszych, zwariowanych
czasach wielu m∏odym parom nie udaje
si´ ta sztuka. Jak jej dokonaç i jak wy-
trwaç tyle lat razem, dowiedzà si´ Czytel-
nicy w nast´pnym numerze Gazety,
w którym zamieÊcimy szerszà relacj´ z te-
go spotkania. m.

50 LAT RAZEM
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– Pomaga Pan ˝onie w prowadzeniu
ma∏ej gastronomii. Czy w gminie St. Babi-
ce sà sprzyjajàce warunki do rozwoju
przedsi´biorczoÊci?

– Tereny te sà atrakcyjne raczej dla drobnych
przedsi´biorców, ni˝ dla du˝ych inwestorów. Praw-
dziwych  terenów przemys∏owych jest niewiele i ich
lokalizacja nie jest najlepsza. Np. w Borz´cinie
stworzono je bezpoÊrednio za budynkami miesz-
kalnymi, na szerokoÊci ok. 50-60 m, a wi´c zbyt
wàsko na prowadzenie du˝ej dzia∏alnoÊci. Poten-
cjalnego inwestora mogà te˝ odstraszaç wysokie
podatki od nieruchomoÊci. W naszej gminie jest to
16,51 z∏ za metr powierzchni budynku dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o po∏ow´ taniej jest np. w Lesznie.
Warto by∏oby je obni˝yç, jak to uczyniono np. z po-
datkami od sprzeda˝y nieruchomoÊci (z 30% do
15%). PowinniÊmy umiej´tnie wykorzystaç dobrà
lokalizacj´ gminy i jej rozbudowanà infrastruktur´.
Zainteresowanie prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej jest du˝e równie˝ wÊród mieszkaƒców
gminy. W Borz´cinie zajmuje si´ nià ok. 50 osób.
Wielu potencjalnych biznesmenów odstraszajà
skomplikowane procedury za∏atwiania koniecznych
formalnoÊci, cz´sto te˝ brakuje dobrych pomys∏ów.

– Czy to znaczy, ˝e mieszkaƒcy odcho-
dzà od dzia∏alnoÊci rolniczej?

– Takie tendencje pojawi∏y si´ kilka lat temu.
Wynika∏o to z zapaÊci na rynku zbytu produk-
tów rolnych i nieop∏acalnoÊci produkcji. Rolnic-
two u nas podupad∏o, jest wiele nieu˝ytków.
Du˝y problem stanowi tak˝e rozcz∏onkowanie
gruntów. Dzia∏ki majà przeci´tnie 3-4 ha, to za
ma∏o, aby prowadziç dochodowe uprawy czy
hodowle. Ale ostatnio zaobserwowa∏em pew-
ne symptomy zmian. Rolnicy chcà powi´kszaç
gospodarstwa. Jest wi´c szansa, ˝e za 2-3 lata
znowu rolnictwo u nas rozkwitnie.

– Jak si´ mieszka w Borz´cinie, nie t´sk-
ni Pan do Babic?

– To ∏adna, zadbana wieÊ, wyposa˝ona we
wszystkie media. Mamy warunki do ̋ ycia chy-
ba lepsze ni˝ ludzie w mieÊcie. JesteÊmy blisko
Warszawy i cywilizacji, a jednoczeÊnie Puszczy
Kampinoskiej  i natury. Borz´cin jest wyjàtko-
wo spokojnà miejscowoÊcià, co potwierdzajà
statystyki policyjne. Troch´ brakuje, moim
zdaniem, dobrych wi´zi sàsiedzkich, ale tak
jest wsz´dzie. Upad∏ zwyczaj spotkaƒ i szcze-
rych rozmów o problemach i radoÊciach. Pró-
bujemy wspólnie z ˝onà przywróciç te trady-
cje. Dysponujemy odpowiednià salà i przynaj-
mniej dwa razy w roku zapraszamy mieszkaƒ-
ców na takie spotkania. To najlepsza okazja,

by wymieniç poglàdy, uwagi czy porozma-
wiaç o bolàczkach. A w Babicach jestem bar-
dzo cz´sto, nie tylko urz´dowo, ale z racji po-
wiàzaƒ rodzinnych.

– Jest Pan radnym po raz pierwszy. Co
Pana sk∏oni∏o do dzia∏alnoÊci publicznej?

– Przede wszystkim chcia∏em zrobiç coÊ dla
mieszkaƒców Borz´cina i sàsiednich miejscowoÊci:
Topolina i Wierzbina. Poprzednia Rada Gminy zaj´-
∏a si´ g∏ównie budowaniem szkó∏ i oÊrodka zdrowia.
To by∏y najpilniejsze potrzeby, ale przy okazji zanie-
dbano zwyk∏e, codzienne sprawy mieszkaƒców. 

– Z jakimi problemami zwracajà si´ do
Pana ludzie ?

– Sà to drobne sprawy, które w codziennym
˝yciu nabierajà wagi du˝ych problemów. Jak choç-
by sprawa autobusu, który nie zabiera∏ dzieci z Bo-
rz´cina do szko∏y podstawowej, bo brakowa-
∏o...150 m do wymaganych w przepisach 3 km.
Czasami ˝ycie jest pe∏ne takich absurdów. By∏y te˝
g∏osy, ˝e dla kilkorga dzieci kurs si´ nie op∏aca...
Gdy zajà∏em si´ tà sprawà, okaza∏o si´, ˝e dzieci
jest oko∏o 30. Dzi´ki jej nag∏oÊnieniu i pomocy
Wójta Gminy od poczàtku tego roku szkolnego
dzieci sà dowo˝one i nie muszà ju˝ marznàç. Przy-
da∏oby si´ jeszcze zwi´kszyç iloÊç kursów, ale to
zadanie na przysz∏oÊç. dokoƒczenie na str. 4

GG rzegorz Szuba od ub.r. pe∏ni funkcj´ wiceprzewodniczàcego Rady 
Gminy. Urodzi∏ si´ w St. Babicach, jednak jako radny reprezentuje mieszkaƒ-

ców Borz´cina – gdzie przeprowadzi∏ si´ po Êlubie. Jest zatem osobà, która do-
skonale zna oba „bieguny“ naszej gminy i wi´kszoÊç problemów ich mieszkaƒ-
ców. Jako nowa osoba w Radzie ma Êwie˝e spojrzenie na wiele gminnych spraw.

Najwa˝niejsze,
˝eby rozmawiaç...

„Niech prawo zawsze prawo znaczy,
a sprawiedliwoÊç- sprawiedliwoÊç“- pod ta-
kim mottem 11 listopada br. w Szkole Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza w
St. Babicach odby∏ si´ wieczór poetycko-
muzyczny. Gmina z okazji Dnia Niepodleg∏oÊci

zorganizowa∏a patriotyczny spektakl, którego ak-
torami by∏a m∏odzie˝ z Ko∏a Teatralnego, Orkiestry
Gminnej i Zespo∏u Baletowego. By∏o patriotycznie
i podnioÊle, a jednoczeÊnie dzi´ki inscenizacji ka-
wiarenki literackiej czu∏o si´ kameralnà atmosfer´
lokalu przedwojennej Warszawy. Atmosfer´, która

pomaga∏a tworzyç pere∏ki poetyckie Ga∏-
czyƒskiemu i Tuwimowi. A wszystko to
przy akompaniamencie muzyki Chopina
i Beethowena. Wielkie brawa nale˝à si´
twórcom tego przedstawienia: Ludmile
Mi∏owanow, Izabelli Kurowskiej-Bran-
denburskiej, Ewie i Mariuszowi D˝yga
oraz Magdalenie Borczyk. Na zkoƒcze-
nie prezes Towarzystwa Muzycznego

Mariusz D˝yga inaugurujàc cykl „Artystyczne Pro-
mocje” otworzy∏ wernisa˝ malarki Izabeli Staw-
skiej-Lasota (czyt. nr 12 GB). Naszym zdaniem by∏
to udany wieczór, mo˝na tylko ˝a∏owaç, ˝e fre-
kwencja na przedstawieniu nie by∏a zbyt du˝a, mi-
mo wczeÊniejszego nag∏oÊnienia informacji o tej
imprezie. Miejmy nadziej´, ˝e nasi mieszkaƒcy
w przysz∏ym roku bardziej zainteresujà si´ gminny-
mi obchodami tak wa˝nego dla Polski Êwi´ta.

ÂWI¢TO BIA¸O-CZERWONE
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dokoƒczenie ze str. 3

Na proÊb´ mieszkaƒców skutecznie zabiega∏em
o uzupe∏nienie oÊwietlenia przy ulicach. Np. na od-
cinku 2 km mi´dzy Borz´cinem a Wierzbinem nie
by∏o w ogóle lamp, cz´sto dochodzi∏o tam do wy-
padków, nawet Êmiertelnych.  Mam nadziej´, ˝e
w przysz∏ym roku zostanà uzupe∏nione braki na
dwóch odcinkach przy ul. Kosmowskiej, gdzie bra-
kuje po 5 lamp. Dzi´ki spo∏ecznej pracy borz´ciƒ-
skich stra˝aków przyci´liÊmy zagra˝ajàce bezpie-
czeƒstwu ga∏´zie topoli przy ul. Kosmowskiej. 

Mieszkaƒcy proszà te˝, aby na ul. Warszaw-
skiej powsta∏y przejÊcia dla pieszych. W centrum
Borz´cina sà 2 przystanki autobusowe, na których
przesiada si´ kilkaset osób dziennie, ale praktycz-
nie nie ma przejÊcia.  Zg∏aszaliÊmy ten problem do
Zarzàdu Dróg Wojewódzkich, jednak bez rezulta-
tu. KiedyÊ us∏yszeliÊmy, ˝e jest zbyt niska statystyka
wypadków, aby przejÊcie powsta∏o. A wypadki
zdarzajà si´ tam prawie co tydzieƒ.

– Jakie sà wed∏ug Pana najpilniejsze po-
trzeby Borz´cina?

– Takà sprawà jest doprowadzenie kanalizacji.
Przyda∏oby si´ utwardziç ul. Wodnisko i odwodniç
parking przy szkole, bo po deszczu stoi tam wo-
da. Przedstawi∏em te˝ StaroÊcie potrzeb´ po∏o˝e-
nia nowej nawierzchni na zniszczonà ul. Kosmow-
skà. Nie mo˝na oczywiÊcie zaniedbaç inwestowa-
nia w szko∏´, m.in. w pracowni´ komputerowà.

– W Gminie planowane sà kolejne inwe-
stycje. Które uwa˝a Pan za najwa˝niejsze?

– Sprawà priorytetowà jest rozbudowa
oczyszczalni Êcieków w St. Babicach. Obecnie
jest ona ju˝ maksymalnie wykorzystywana
i wkrótce jej mo˝liwoÊci przestanà wystarczaç.
Gmina rozbudowywuje si´, przybywa mieszkaƒ-
ców, rosnà zatem potrzeby zwiàzane z oczysz-
czeniem Êcieków. Wa˝na jest równie˝ budowa
obwodnicy ul. Warszawskiej, która odcià˝y∏aby
ruch, a jednoczeÊnie stworzy∏a szans´ na po-
wstanie nowych, atrakcyjnych terenów
budowlanych. Chcia∏bym te˝, aby w inwesty-
cjach na przysz∏y rok znalaz∏ si´ generalny re-
mont i modernizacja oÊrodka zdrowia w St.
Babicach. Wydaje si´, ˝e konieczne jest tam roz-
szerzenie Êwiadczonych us∏ug medycznych. Ra-
da Gminy powinna te˝ opracowaç nowe stu-
dium i plany zagospodarowania przestrzenne-
go, z uwzgl´dnieniem  mo˝liwoÊci przeznacze-
nia pod budownictwo mieszkalne II pasa zabu-
dowy. Wtedy dzieci mog∏yby mieszkaç obok ro-
dziców zamiast kupowaç dzia∏ki. Lepiej wykorzy-
staç istniejàcà infrastruktur´ ni˝ inwestowaç
w tworzenie nast´pnej.

– Jest Pan nowà osobà w Radzie Gminy,
co daje pewien dystans do wielu spraw. Jak
Pan ocenia efekty jej pracy?

– Uczestniczàc w pracach Rady zauwa˝y∏em
dobrà wol´ wspó∏pracy mi´dzy radnymi, którzy
potrafià si´ porozumieç i wypracowaç wspólne
stanowisko. Takie nastawienie procentuje. Bardzo
dobrze uk∏ada nam si´ wspó∏praca z Wójtem,

który jest otwarty na wiele naszych propozycji
i umo˝liwia ich realizacj´. Nie wszystko jednak od-
bywa si´ bezproblemowo. Np. sprawa zwi´ksze-
nia udzia∏u kapita∏owego Spó∏ki „Eko-Babice“
spotka∏a si´ z ró˝nymi kontrowersjami. Ostatecz-
nie jednak doszliÊmy do porozumienia stawiajàc
na rozwój tej firmy. Niestety, nie uda∏o nam si´
zrealizowaç du˝ej planowanej inwestycji – rozbu-
dowy kanalizacji w kierunku Koczarg. Budow´
wstrzymano, bo nie przyznano nam funduszy
z Sapard-u, a zasoby gminne nie wystarczy∏yby na
jej przeprowadzenie.

– O czym marzy Grzegorz Szuba,
a o czym Radny?

– Moje marzenie jest bardzo proste i zwyczaj-
ne. Najwa˝niejsza dla mnie jest rodzina i chcia∏-
bym, ˝eby jak najlepiej w niej si´ uk∏ada∏o. Chcie-
libyÊmy dobrze wychowaç i wykszta∏ciç naszych
trzech synów. Jako radny marz´, ˝eby pieniàdze
z bud˝etu gminy przeznaczone na inwestycje by-
∏y sprawiedliwie rozdzielane mi´dzy poszczególne
miejscowoÊci. ̊ eby nie zapomniano o potrzebach
tych mniejszych i ˝eby ˝aden mieszkaniec nie czu∏
si´ gorszy czy opuszczony. Chcia∏bym te˝, ˝eby
niektórzy z radnych zaj´li si´ wreszcie sprawami
naprawd´ wa˝nymi, zamiast traciç czas i energi´
na bezproduktywne dyskusje i niepotrzebne
Êledztwa. Spraw istotnych  przecie˝ nie brakuje.
Ludzie powinni ze sobà szczerze rozmawiaç –
wtedy mo˝na znaleêç wyjÊcie z ka˝dej, choçby
najtrudniejszej sytuacji. ak.

LL edwo zdà˝yliÊmy nieco och∏onàç po
„aferze z dzieckiem w skrzyni” a tu ju˝

mamy „nowy skandal”, tym razem doty-
czàcy dyrektora Gimnazjum w Koczargach.
Znów przyjadà t∏umy reporterów, ˝àdnych
medialnych faktów, a nawet gdy ich nie
znajdà, to i tak je stworzà. 

Na ca∏à Polsk´ wybuch∏a wieÊç, ˝e dyrektor
Gimnazjum w Koczargach Starych – Piotr Szczep-
kowski – nie lubi ∏ysych. Powiedzia∏ to na poczàt-
ku roku szkolnego w jednej z klas. Mia∏ na myÊli
oczywiÊcie gangsterów i im podobnych osi∏ków
o byczych karkach, którzy przemocà radzà sobie
w ˝yciu. Pech chcia∏, ̋ e swojà opini´ wypowiedzia∏
niefrasobliwie w klasie, do której chodzi ch∏opiec
chory na raka. W wyniku naÊwietleƒ Kazio S. nie
mia∏ w∏osów. Dyrektor dopiero na przerwie zrozu-
mia∏, ˝e pope∏ni∏ b∏àd. Przy Êwiadkach przeprosi∏
ch∏opca, ten skwitowa∏ spraw´ uÊmiechem i wy-
dawa∏o si´, ˝e ju˝ jest po problemie.

Piotr Szczepkowski jest osobà, która zacho-
wuje si´ w szkole dosyç swobodnie. Nie lubi
sztywniactwa. Stara si´ byç dla uczniów nie tylko

nauczycielem, ale i starszym kolegà. Uczy mate-
matyki i mimo ˝e to trudny przedmiot, nie gn´-
bi dzieciaków. Zawsze pomaga tym, którzy sobie
gorzej radzà. Znany jest równie˝ ze swej bezpo-
ÊrednioÊci i ró˝nych powiedzonek – mo˝e dlate-
go lubiany jest przez gimnazjalistów?

W paêdzierniku do klasy Kazia przyj´to
ch∏opca z zespo∏em ADHD powodujàcym nad-
pobudliwoÊç. Dosz∏o do sprzeczki mi´dzy ch∏op-
cami. Okaza∏o si´, ˝e Kazio ma pod∏àczony we-
nflon – jest to urzàdzenie pozwalajàce wprowa-
dzaç do krwioobiegu kroplówki. Ch∏opiec ca∏y
czas jest leczony. Uraz fizyczny w oczywisty spo-
sób mo˝e zagra˝aç jego ̋ yciu i zdrowiu. Dlatego
te˝ o ˝adnych przepychankach, jak to mi´dzy
ch∏opakami bywa, nie mo˝e byç mowy. Rodzice
Kazia powodowani troskà o jego bezpieczeƒ-
stwo za˝àdali przeniesienia nadpobudliwego
ch∏opca do innej klasy. Dyrektor nie zgodzi∏ si´
twierdzàc, ˝e nie ma ˝adnego niebezpieczeƒ-
stwa w kontaktach obu ch∏opców, to ˝e jeden
drugiemu nawymyÊla∏ nie mo˝e byç powodem
przeniesienia ucznia. – Nauczyciele za˝egnali ju˝

wszystkie konflikty mi´dzy nimi, a nadpobudli-
woÊç wcale nie musi oznaczaç agresji -twierdzi∏
Dyrektor. Rodzice Kazia nie dali si´ przekonaç.
Zabrali syna ze szko∏y i wystàpili o indywidualne
nauczanie w domu. Jednak równie˝ z u∏o˝eniem
planu zaj´ç dla ch∏opca wystàpi∏y problemy, co
pog∏´bi∏o jeszcze konflikt. Traci na tym Kazio,
który nie ma kontaktu z rówieÊnikami, a dobrze
akceptowany by∏ przez ca∏à klas´. ¸atwiej prze-
cie˝ znosiç chorob´, gdy ma si´ kolegów. 

DziÊ oczywiÊcie nie jesteÊmy w stanie stwier-
dziç czy Dyrektor dzia∏a∏ w∏aÊciwie. Czy rodzice
Kazia nie zabrali syna zbyt pochopnie ze szko∏y?
Porozmawiamy ze wszystkimi stronami i przed-
stawimy fakty naszym Czytelnikom. Przykro nam
jednak, ˝e swoich spraw nie potrafimy za∏atwiaç
sami i musimy je przedstawiaç w krzywym zwier-
ciadle telewizji na forum ogólnopolskim. Dzien-
nikarze ju˝ wydali wyrok. Teza lansowana przez
„fachowców” z TVN mówiàca, ˝e „dyrektor nie
toleruje ludzi, którzy z powodu choroby wyglàda-
jà inaczej” a pozostawienie w klasie nadpobudli-
wego ch∏opca „mo˝e mieç swojà ukrytà wymo-
w´”, wydaje si´ nam krzywdzàca, zw∏aszcza ̋ e po-
wsta∏a bez sprawdzenia wielu faktów, w ciàgu 
kilkunastu minut. Nag∏oÊnienie sprawy Kazia
w mediach na pewno nie pos∏u˝y zdrowiu ch∏op-
ca, tak jak nie pomog∏o ma∏ej Marcie. Cdn.

Nie lubi´ ∏ysych?
MAMY „NOWÑ AFER¢” W GMINIE
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Obrady XI sesji RG odby∏y si´ 30 paê-
dziernika br. 

Jednym z pierwszych punktów posie-
dzenia by∏o podj´cie uchwa∏y dotyczàcej
zmiany cz´Êci miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschod-
niej cz´Êci gminy St. Babice w zakresie
wsi Klaudyn. Nast´pnie wójt Krzysztof Tu-
rek poinformowa∏ Rad´ o swojej dzia∏al-
noÊci w okresie mi´dzysesyjnym. Prze-
wodniczàcy Rady przedstawi∏ informacj´
dotyczàcà oÊwiadczeƒ majàtkowych rad-
nych, stwierdzajàc m.in., ˝e nikt z Rady
nie ∏amie przepisów ustawy o samorzà-
dzie gminnym dotyczàcych prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej z wykorzysta-
niem mienia komunalnego. Kolejnym
punktem by∏o podj´cie uchwa∏y dotyczà-
cej przystàpienia Gminy do porozumienia
samorzàdów dorzecza Bzury dla opraco-
wania Subregionalnego Programu Bzura-
Plus. Do programu tego przystàpi∏y ju˝
43 samorzàdy, b´dzie dotyczy∏ on m.in.
zagadnieƒ ekologicznych, edukacyjnych
i kulturalnych ca∏ego regionu. Nast´pnie
podj´to uchwa∏´ w sprawie zmian w bu-
d˝ecie gminy w roku 2003. Najwa˝niej-
sza z nich dotyczy∏a przesuni´cia Êrod-
ków dotyczàcych „Wodociàgu Stanis∏a-
wów II etap” na rok przysz∏y w zwiàzku
z podpisaniem umów z Biurem Sapard
i wykonawcà robót.

Kolejnym punktem obrad by∏o podj´cie
uchwa∏ dotyczàcych nadania nazw ulic
po∏o˝onym w Kwirynowie, Klaudynie
i Lipkowie.

Nast´pnie radni podj´li uchwa∏´
w sprawie zobowiàzania Wójta Gminy do
przedstawiania kwartalnych sprawozdaƒ
z dzia∏alnoÊci Gminnego Przedsi´biorstwa
Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.
oraz przeprowadzonych audytów. Projekt
tej uchwa∏y by∏ wynikiem kontroli przepro-
wadzonej przez Komisj´ Rewizyjnà
w Spó∏ce. Jej podj´cie poprzedzi∏a goràca
dyskusja, w której kontrowersje dotyczy∏y
zarówno prac Komisji Rewizyjnej jak i roz-
bie˝noÊci w bilansach finansowych Spó∏ki.
Ostatecznie RG podj´∏a uchwa∏´ 11 g∏osa-
mi „za”, przy jednym g∏osie „przeciwnym”
i 3 „wstrzymujàcych si´”.

Kolejna uchwa∏a podj´ta przez radnych
dotyczy∏a za∏o˝eƒ polityki kulturalnej

w gminie. Obejmuje ona m.in.: wspieranie
inicjatyw artystycznych podejmowanych
przez instytucje, organizacje pozarzàdowe
oraz osoby prywatne prowadzàce dzia∏al-
noÊç kulturalnà na terenie gminy, stwarza-
nie mieszkaƒcom mo˝liwoÊci anga˝owa-
nia si´ w dzia∏alnoÊç twórczà oraz wspie-
ranie dzia∏aƒ zmierzajàcych w kierunku
wychowania artystycznego i estetycznego.

Nast´pnie radni dokonali wyboru ∏aw-
ników do Sadu Rejonowego w Pruszkowie
oraz Sàdu Okr´gowego w Warszawie. Po
przedstawieniu opinii o zg∏oszonych kan-
dydatach, przyj´ciu regulaminu ich wybo-
ru, dokonano g∏osowania. Na ∏awników
do Sàdu Rejonowego w Pruszkowie wy-
brano: Janin´ ¸ukasiewicz i Wand´ Wi-
Êniewskà. Na ∏awników do Sàdu Okr´go-
wego w Warszawie wybrano: Zofi´ Adam-
czyk, Stanis∏awa Fija∏kowskiego, Barbar´
Góreckà, Teres´ Grobel, Teres´ Iwanickà,
Hann´ Kasprowicz, Miros∏aw´ Kozik, Hen-
ryk´ Pytlakowskà, Krystyn´ Sobczak, Ma∏-
gorzat´ Szczepanowskà, Mari´ Wawrzy-
nieckà, Andrzeja Wendrychowicza i Miro-
s∏aw´ Zaskórskà. 

Pod koniec sesji przystàpiono do odczy-
tania protoko∏ów Komisji Rewizyjnej doty-
czàcych kontroli wydatków poniesionych
ze Êrodków bud˝etowych w GOPS
i GKRPA w 2002 roku,  oraz kontroli pra-
wid∏owoÊci wykorzystania dotacji gminnej
przez KS „Naprzód” Zielonki.

Sesja zakoƒczy∏a si´ interpelacjami, za-
pytaniami i wolnymi wnioskami. Wiele
z nich porusza∏o sprawy zwiàzane z wyni-
kami kontroli Komisji Rewizyjnej.

Doskona∏ym komentarzem podsumo-
wujàcym obrady XI sesji RG by∏a wypo-
wiedê radnego Mariusza D˝yga. Stwier-
dzi∏ on, ˝e by∏a to pod ka˝dym wzgl´dem
sesja rozrachunkowa. Przewodniczàcy RG
i Wójt Gminy z∏o˝yli informacje o oÊwiad-
czeniach majàtkowych radnych i pracow-
ników urz´du,  Komisja Rewizyjna przed-
stawi∏a protoko∏y z trzech kontroli pod-
miotów korzystajàcych ze Êrodków gmin-
nych. Komisja pracujàc uczciwie wy∏apuje
wszystkie nieprawid∏owoÊci i zmusza oso-
by prowadzàce ró˝ne podmioty pobiera-
jàce dotacje (a tak˝e radnych te dotacje
przydzielajàcych) do stworzenia takiego
systemu, w którym sprawy rozliczeƒ 

finansowych b´dà bardziej klarowne
i wolne od podejrzeƒ. W dalszej cz´Êci
wypowiedzi Radny stwierdzi∏, ˝e prowa-
dzona dyskusja nie mo˝e przes∏aniaç
sprawy najwa˝niejszej tj.  realizacji zadaƒ
gminy w dziedzinie kultury fizycznej. JeÊli
Rada Gminy nie dofinansuje pewnych
dzia∏aƒ, to ani Wójt ani Rada nie zorgani-
zujà tak szerokiej dzia∏alnoÊci jakà prowa-
dzi Klub Sportowy. Nale˝y si´ zatem za-
stanowiç jakà polityk´ powinna obraç Ko-
misja OÊwiaty, Kultury, Promocji Zdrowia
i Sportu, aby w przysz∏oÊci dotacje by∏y
udzielane prawid∏owo i nikt nie mia∏ za-
strze˝eƒ – zakoƒczy∏ Mariusz D˝yga.

★ ★ ★

Poniewa˝ jeden z radnych podda∏ pod
wàtpliwoÊç rzetelnoÊç informacji publiko-
wanych na ∏amach „Gazety Babickiej”
dotyczàcych Klubu Sportowego, czujemy
si´ zobowiàzani do szerszego przedsta-
wienia wyjaÊnieƒ dotyczàcych kontroli
tego podmiotu.

Rozliczenie wydatków Klubu Sporto-
wego „Naprzód” Zielonki zosta∏o sporzà-
dzone i przyj´te na poszczególne zadania.
Wszystkie niezb´dne do rozliczenia doku-
menty znajdujà si´ w dokumentacji finan-
sowej z∏o˝onej przez ten podmiot i pod-
pisane przez Skarbnika Klubu. Stwierdzo-
no, ˝e niektóre wydatki nie pokrywajà si´
z kwotami w poszczególnych grupach te-
matycznych, ale jednak z dog∏´bnej anali-
zy dokumentów wynika, ˝e wszystkie sà
zwiàzane z realizacjà celów, na które do-
tacja zosta∏a przyznana. Naszym zda-
niem, jak i Wójta Gminy, Êrodki finansowe
przekazane w formie dotacji zosta∏y wy-
korzystane przez LKS „Naprzód” w spo-
sób w∏aÊciwy – na cele sportowe. Reasu-
mujàc, nie widzimy rozbie˝noÊci mi´dzy
treÊciami opublikowanymi w numerze 9
(82) „Gazety Babickiej“, a rezultatami
prac Komisji Rewizyjnej. Nieprawid∏owo-
Êci wynikajàce z niew∏aÊciwego dope∏nie-
nia spraw formalnych zwiàzanych z opi-
sem zakresu rzeczowego wydatków i roz-
liczenia kosztów naszym zdaniem nie
uzasadniajà stwierdzeƒ oceniajàcych pu-
blikacj´  „GB” jako „kompletne nieporo-
zumienie”. Ale có˝, ka˝dy ma prawo do
swojego zdania...

Jan Torrero

Z SESJI RADY GMINY

Sesja rozrachunków...
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NN ie p∏acà, Êmiecà, a jeden to nawet
kaczki puszcza...w rowie meliora-

cyjnym, w którym zbudowa∏ ta-
m´...czy mo˝na skutecznie dzia∏aç
w takich warunkach?

Temat Spó∏ki Wodnej od˝ywa zawsze na
jesieni i wiosnà, kiedy opady deszczu sà
wi´ksze i mo˝emy obawiaç si´ podtopieƒ
pewnych terenów. Przypomnijmy, ˝e
w kwietniu ub.r. Gminna Spó∏ka Wodna
wystàpi∏a z Rejonowego Zwiàzku Spó∏ek
Wodnych, dzi´ki czemu usamodzielni∏a si´
finansowo i organizacyjnie. SpodziewaliÊmy
si´, ˝e fakt ten spowoduje szybkie uspraw-
nienie jej dzia∏alnoÊci i popraw´ stanu syste-
mu melioracyjnego w gminie.

Tymczasem okazuje si´, ˝e Spó∏ka boryka
si´ z problemami, które ograniczajà skutecz-
noÊç jej pracy. Trudno bowiem mówiç
o efektach, je˝eli Zarzàd dzia∏a w niepe∏nym
sk∏adzie. Formalnie liczy 8 cz∏onków, ale
w praktyce jest ich tylko 5, gdy˝ pozostali
nie wywiàzujà si´ ze swych obowiàzków, sà
wr´cz nieuchwytni. Cz∏onkostwo w Spó∏ce
jest funkcjà spo∏ecznà, nie przynosi korzyÊci
materialnych, a wymaga poÊwi´cenia czasu,
cz´sto i funduszy. Dodatkowo brakuje do-
brej wspó∏pracy mi´dzy jej cz∏onkami. Dele-
gaci na Walne Zgromadzenie nie zawsze
czujà si´ odpowiedzialni za Spó∏k´ i winà za
problemy i niedociàgni´cia obarczajà pozo-
sta∏e osoby. Wszyscy jednak majà takie sa-
mo prawo g∏osu przy ustalaniu bud˝etu
i zakresu dzia∏aƒ Gminnej Spó∏ki Wodnej. 

– Potrzebujemy wi´kszego zaanga˝o-
wania w prac´ dla dobra Spó∏ki i solidar-
nych dzia∏aƒ a nie tylko krytyki – powie-
dzia∏ prezes Wies∏aw Skalski, którego po-
prosiliÊmy o przybli˝enie problemów i efek-
tów jej pracy.

Drugi rok dzia∏alnoÊci nie przyniós∏ rady-
kalnej poprawy stanu urzàdzeƒ melioracyj-
nych w Gminie. Mo˝na zauwa˝yç pracow-
ników udra˝niajàcych rowy czy wymieniajà-
cych uszkodzone urzàdzenia melioracyjne,
ale nadal sà miejsca, do których Spó∏ka jesz-
cze nie dotar∏a. Prezes niedociàgni´cia te
t∏umaczy niemo˝noÊcià szybkiego nadro-
bienia ogromnych zaniedbaƒ z lat ubie-
g∏ych, kiedy to niewiele si´ robi∏o dla mo-
dernizacji i konserwacji systemu melioracyj-
nego. Spó∏ka rozpoczyna∏a dzia∏alnoÊç z ze-
rowym kontem, nie mog∏a wi´c zbyt wiele

zrobiç. Pierwsze prace wykona∏a Gmina ze
Êrodków w∏asnych. W tym roku pojawi∏ si´
promyk nadziei, Urzàd Gminy sfinansowa∏
wiele prac konserwacyjnych, wi´cej te˝ uda-
∏o si´ pozyskaç ze sk∏adek. Do poczàtku li-
stopada br. wp∏yn´∏o 90.657 z∏, w ub.r. by-
∏o to 62.280 z∏. Fundusze te w wi´kszoÊci
wykorzystano na sfinansowanie prac, ale
cz´Êç zosta∏a i b´dzie wykorzystana w przy-
sz∏ym roku.

Zaniedbania sà stopniowo zmniejszane.
Wiosnà planowany jest przeglàd ca∏ego sys-
temu melioracyjnego (tak równie˝ by∏o
w tym roku) i prace zacznà si´ od miejsc
wymagajàcych najpilniejszej interwencji. Na
terenie gminy mo˝na znaleêç wiele zapo-
mnianych rowów, cz´sto sami mieszkaƒcy
zg∏aszajà potrzeb´ ich oczyszczenia. Np.
jest taki rów, który zaczyna si´ od Wieru-
chowa i koƒczy nagle na ul. Po∏udniowej
w Zielonkach. Jest to rów donikàd, jego nie-
dro˝noÊç stanowi problem dla mieszkaƒ-
ców obu miejscowoÊci, którzy majà trudno-
Êci z odprowadzaniem nadmiaru wód po-
wierzchniowych.

Marzeniem prezesa Skalskiego jest, ˝eby
co roku uda∏o si´ wyczyÊciç wszystkie rowy
i jeszcze naprawiç bie˝àce awarie. Regular-
na konserwacja jest podstawowym warun-
kiem prawid∏owego funkcjonowania syste-
mu melioracyjnego przez d∏ugie lata. Urzà-
dzenia melioracyjne w naszej gminie sà sta-
re, majà nawet po 40 lat i nale˝y o nie
dbaç. Konserwacja rowów jest kosztowna,
to ok. 2-3 z∏ za mb. Ale jeszcze wi´cej kosz-
tuje odtworzenie melioracji, ok. 30 z∏ za m2

czyli 300 tys. z∏ za ha, niewielu w∏aÊcicieli
na to staç.

Prezes Skalski nie jest zadowolony
z obecnej sytuacji Spó∏ki. – MoglibyÊmy zro-
biç wi´cej, ale przeszkodà jest brak mocy
przerobowych. O dziwo, brakuje nam wy-
konawców robót zwiàzanych z konserwacjà
systemu melioracyjnego, chocia˝ jest to
praca p∏atna. Do og∏aszanych przetargów
zg∏aszajà si´ tylko 2 firmy. Wynika to mo˝e
ze specyfiki tej pracy, dla wielu ludzi czysz-
czenie rowów jest zaj´ciem wstydliwym.
Obecnie, drugi ju˝ rok, dla Spó∏ki pracuje
firma „Eko-Babice“, która wygra∏a przetarg.
Dla obu stron jest to nowe doÊwiadczenie.
Wspólnie si´ uczymy, przedzieramy przez
trudnoÊci. Zdarza si´, ˝e do odbioru tego

samego rowu podchodzimy 3-4 razy, bo
ciàgle sà jakieÊ niedociàgni´cia.

Musimy znaleêç drugiego wykonawc´,
który wspomóg∏by „Eko-Babice“ w usuwa-
niu awarii i konserwacji urzàdzeƒ meliora-
cyjnych. Dobrym rozwiàzaniem by∏oby za-
trudnienie w Spó∏ce ludzi na umow´ zlece-
nie, bo nie staç nas na etat. Zatrudniamy
jedynie na pó∏ etatu inspektora ds.meliora-
cji, który w UG zajmuje si´ sprawami Spó∏-
ki i do niego mieszkaƒcy zg∏aszajà swe
uwagi. Od 2 miesi´cy jest to in˝. S∏awomir
Jaczewski.

W tym roku dzi´ki sprzyjajàcej aurze
uda∏o si´ uniknàç podtopieƒ czy powa˝niej-
szych awarii, ale z uwagi na wiek systemu
melioracyjnego nie brakowa∏o bie˝àcych
problemów. Niestety, cz´sto sami przyczy-
niamy si´ do dewastacji. Mo˝e nie zdajemy
sobie sprawy z konsekwencji zasypywania
czy przykrywania rowów, zak∏adania prze-
pustów w niew∏aÊciwym miejscu czy mniej-
szych ni˝ wymagane, co prowadzi do ogra-
niczenia przep∏ywu wody. Problemem jest
równie˝ odprowadzanie szamb do rowów
melioracyjnych, wrzucanie tam Êmieci. Zda-
rzy∏o si´ nawet, ˝e jeden z gospodarzy zbu-
dowa∏ w rowie tam´ dla ptactwa domowe-
go. Zdaniem Prezesa, szkody te sà nieod-
wracalne, a prawo jest tutaj bezsilne. W wy-
ciàganiu konsekwencji wobec nieodpowie-
dzialnych mieszkaƒców pomaga Wydzia∏
Ochrony Ârodowiska UG, ale tak naprawd´
sami za to p∏acimy. 

CZY ZOSTANIEMY PODTOPIENI 
– co s∏ychaç w Spó∏ce Wodnej?
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Du˝ym problemem nadal pozostaje Êcià-
galnoÊç sk∏adek. – Chocia˝ w stosunku do
ubieg∏ego roku sytuacja poprawi∏a si´, trud-
no jednak przebudowaç sposób myÊlenia
wielu ludzi – przyznaje prezes Skalski. Ka˝dy
powinien powa˝nie potraktowaç obowià-
zek utrzymywania melioracji i zrozumieç, ˝e
p∏acàc sk∏adki dba o w∏asne pole czy obej-
Êcie. W praktyce wyglàda to tak, ˝e te same
osoby op∏acajà sk∏adki regularnie a te same
od lat zalegajà, jednoczeÊnie najwi´cej od
nas oczekujàc. ÂciàgalnoÊç jest wi´ksza
w rejonach, gdzie ludzie zajmujà si´ dzia∏al-
noÊcià rolniczà, np. w Babicach, gorzej tam,
gdzie sà nieu˝ytki, np. w Koczargach Sta-
rych czy Wojcieszynie. Ciàgle te˝ liczymy na
wi´kszà pomoc ze strony so∏tysów. 

W tym roku opóênienia wynikn´∏y te˝
niejako z naszej strony. Zmienili  si´ pracow-
nicy, przesun´∏y terminy wysy∏ania wezwaƒ
do zap∏aty. Nie dysponowaliÊmy szczegó∏o-
wym wykazem osób, które takie nakazy
otrzyma∏y. Dystrybucja ok. 5 tys. druków nie
jest ∏atwa. Optymalnym rozwiàzaniem by-
∏oby wr´czanie wymiarów sk∏adek wraz
z I ratà podatku.  

Do tej pory nie dysponujemy ewidencjà
wszystkich dzia∏ek, od których mo˝emy eg-
zekwowaç nale˝nà sk∏adk´. Taka aktualiza-
cja kosztuje 10 tys. z∏, ale jest to wydatek
konieczny.

Prezes Wies∏aw Skalski
zapewni∏, ˝e w przysz∏ym
roku nie b´dzie podwy˝ki
sk∏adek. Trzeba jednak zajàç
si´ ich skutecznym egze-
kwowaniem. Regularne
wp∏ywy pozwolà na popra-
w´ funkcjonowania syste-
mu melioracyjnego w Gmi-
nie. Proces ten b´dzie jed-
nak przebiega∏ stopniowo
i mieszkaƒcy muszà uzbroiç
si´ w cierpliwoÊç, bo nie
wszystkie sprawy uda si´
rozwiàzaç od razu. Dobrym
pomys∏em by∏oby opubliko-
wanie harmonogramu prac
Spó∏ki, ale to jest propozy-
cja pod rozwag´ Walnego
Zgromadzenia, to ono musi
w tej sprawie podjàç decy-
zj´. Zarzàd Spó∏ki pe∏ni je-
dynie funkcj´ wykonawczà.   

Na poczàtku br. Walne
Zgromadzenie Delegatów
okreÊli∏o zakres prac do wykonania. Uda∏o si´
zrealizowaç ok.75% tych za∏o˝eƒ. Spó∏ka Wod-
na opiekuje si´ 64 km rowów melioracyjnych.
Do listopada br. Spó∏ka „Eko-Babice“ w ramach
umowy wykona∏a konserwacj´ 21.828 mb ro-
wów. Roboty konserwacyjne obj´∏y koszenie

skarp rowów, usuni´cie twardych porostów
i wygrabienie, czyszczenie i odmulenie dna oraz
czyszczenie przepustów. Zgodnie z kolejnà
umowà, prace b´dà trwa∏y dopóki pozwolà na
to warunki atmosferyczne. ak. 

fot. JJ.

Dar krwi darem serca
Dobrà tradycjà imprez plenerowych w Pol-

sce sta∏o si´ ∏àczenie ich z akcjami prozdrowot-
nymi. Ten zwyczaj zawita∏ równie˝ do Gminy
St. Babice. Podczas ostatniego festynu w Zie-
lonkach (15 i 16 sierpnia br.), odby∏a si´ otwar-
ta akcja honorowego krwiodawstwa. Krew od-
da∏o 45 ch´tnych, dzi´ki czemu pozyskano

20,25 litra tego drogocennego p∏ynu. Pierw-
szego dnia imprezy 30 osób odda∏o ∏àcznie
13,50 a drugiego 15 osób – 6,75 litra. 

Jako pierwszy przy ambulansie stawi∏ si´ pi-
szàcy te s∏owa. Mam na swoim koncie oddane
54 litry krwi i ciesz´ si´, ˝e potrafi∏em zach´ciç
do tej akcji innych. Jako drugi zg∏osi∏ si´ Cze-
s∏aw CieÊlak, gospodarz Zarzàdu, który ma na
swym koncie ponad 38 litrów oddanej krwi.
Trzecià odwa˝nà by∏a Barbara Turek – ˝ona
wójta Gminy St. Babice. 

WÊród oddajàcych krew tego dnia byli tak-
˝e czterej stra˝acy z OSP w Borz´cinie Du˝ym.
Nast´pnego dnia krew oddali m.in. dwaj poli-
cjanci z Babic.

Gratuluj´ wszystkim
osobom odwagi i spe∏nie-
nia obywatelskiego obo-
wiàzku, poniewa˝ krew ta
przeznaczona by∏a dla cho-
rych dzieci i ofiar wypad-
ków drogowych.

Organizatorem akcji 
by∏ Zarzàd Powiatowy PCK
oraz prezes Klubu HDK
„Stra˝ak“ w B∏oniu przy
udziale Klubu CERAD –
DAR SERCA z Bemowa. 

Ekipa medyczna wraz
z ambulansem przyje-
cha∏a z Regionalnego
Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie przy
ul. Saskiej.

Zarzàd Powiatowy PCK zabezpiecza∏ ca∏y
festyn od strony medycznej, udzielajàc kilka-
krotnie pomocy doraênej. Pacjentami opieko-
wa∏a si´ Teresa Dobrogost, dyplomowana
piel´gniarka.

Zapraszam Wszystkich Paƒstwa, którzy
chcieliby podarowaç swojà krew, by uratowaç
czyjeÊ ˝ycie, do punktów krwiodawstwa. Poza
dobrymi intencjami, konieczne jest spe∏nienie
odpowiednich warunków: niechorowalnoÊç na
˝ó∏taczk´, min. 50 kg wagi i ukoƒczone 18 lat.

Najbli˝sze stacje krwiodawstwa znajdujà
si´ w Szpitalu Kolejowym oraz Szpitalu im. Ka-
sprzaka w Pruszkowie. Mieszkaƒcy Gminy
mogà te˝ zg∏aszaç si´ do sto∏ecznych stacji,
m.in. w Szpitalu im. Dzieciàtka Jezus przy 
ul. Nowogrodzkiej 59 czy w Szpitalu Bielaƒ-
skim na ul. Ceg∏owskiej 80. Wszystkim w imie-
niu potrzebujàcych serdecznie dzi´kuj´.

W∏odzimierz ˚abka
prezes Zarzàdu Powiatowego PCK

Listy
do redakcji



Dzi´ki Panu StaroÊcie Janowi ˚ychliƒskiemu otrzymaliÊmy informacj´
o zdj´ciu, które pochodzi prawdopodobnie z 1875 roku. Wszystko zda-
je si´ przemawiaç za tym, ˝e Panowie na nim uwiecznieni sprawowali
ró˝ne funkcje w sàdzie w Babicach. Zdj´cie otrzymaliÊmy od Tomasza
Achera z B∏onia. Jest na nim jego pradziad- Jan Wanke – s´dzia i dzia-
∏acz spo∏eczny. Z ksi´gi rodzinnej Pana Tomasza dowiedzieliÊmy si´, ˝e
pradziadek jako 16- letni m∏odzian bra∏ udzia∏ w powstaniu stycznio-
wym. Majàc 27 lat zosta∏ powo∏any na ∏awnika do sàdu w Babicach, b´-
dàc pe∏nomocnikiem gminy Czyste. Póêniej by∏ skarbnikiem w Warszaw-
skim Towarzystwie DobroczynnoÊci, starszym Cechu M∏ynarzy i mia∏ na
swym koncie sukcesy ogrodnicze m.in. jako prekursor przyspieszania
uprawy truskawek pod szk∏em...

Stare zdj´cie przenosi nas w koniec XIX wieku, intryguje i zach´ca do
znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim sà pozostali Panowie na fotogra-
fii. Jak wynika z lekko ju˝ nieczytelnego podpisu, sà to prawdopodobnie
cz∏onkowie sàdu z 1875 r. Prawdopodobnie, bo poza fotografià nie ma-
my ˝adnych innych wskazówek. Musimy podà˝yç wi´c tym tropem
i ustaliç kilka faktów.

Czy w Babicach, niewielkiej miejscowoÊci pod Warszawà, móg∏ zbie-
raç si´ sàd? Choç to brzmi troch´ sensacyjnie, ale tak. NatrafiliÊmy na in-
formacj´ o nim zawartà w „S∏owniku Geograficznym Królestwa Polskie-
go” z 1880 r. (t.I). Pod has∏em dotyczàcym Bliznego, czytamy : „(...) Gmi-
na Blizne nale˝y do sàdu gminnego okr´gu II w Babicach, stopnia powia-
towego w Warszawie, liczy 3477 ludnoÊci”.

W II po∏. XIX w. obszar dzisiejszej gminy Babice, ówczesnej Blizne,
znajdowa∏ si´ pod zaborem rosyjskim. 

Po upadku powstania styczniowego rozpocz´∏a si´ likwidacja polskiej
odr´bnoÊci, proces rusyfikacji dotyczy∏ szczególnie szko∏y i religii – ostoi
polskoÊci. Nazw´ Królestwo Polskie zmieniono na Priwislanskij Kraj. 

Administracja by∏a w r´kach Rosjan, ale w urz´dach ni˝szego stopnia,
a wi´c i w sàdach gminnych zasiadali Polacy. 

Sàdy gminne (zwane wójtowskimi) by∏y w Polsce do l. 70- tych XIX w.
odpowiednikiem rosyjskich sàdów pokoju. Zgodnie z ukazem o urzàdze-
niu gminy wiejskiej (1864), mia∏o jà stanowiç kilka wsi i folwarków. Na
czele gminy sta∏ wójt, który sprawowa∏ sàd nad ch∏opami w drobnych
sprawach cywilnych i karnych, do pomocy mia∏ dwóch ∏awników. Ideà
tych sàdów by∏o  rozstrzyganie spraw niewielkiej wagi na drodze pojed-
naƒ. Zajmowa∏y si´ m.in. wykroczeniami przeciwko porzàdkowi publicz-
nemu, drobnymi sprawami o kradzie˝ i niewielkie oszustwo czy o korzy-
stanie z cudzego lasu. Sàd gminny móg∏ wymierzaç kary za wykroczenia
w wysokoÊci do 10 rubli, kary ch∏osty do 20 razów oraz odsy∏aç obwinio-
nych do przytu∏ku i pracy. 

So∏tys i ∏awnicy byli wybierani raz na trzy lata podczas zebrania gmin-
nego.  Wójt musia∏ mieç ukoƒczone 25 lat, mieszkaç w gminie przynaj-
mniej od trzech lat, nie byç karany, wyznania chrzeÊcijaƒskiego i posiadaç
co najmniej 6 morgów ziemi w danej gminie. Od wyroków sàdu gmin-
nego nie by∏o apelacji.

W 1875r. nastàpi∏a reorganizacja sàdownictwa, zmieni∏ si´ te˝ charak-
ter sàdów gminych. Powsta∏a Warszawska Izba Sàdowa a Królestwo Pol-
skie podzielono na 10 okr´gów sàdowych, odpowiadajàcych poszczegól-
nym guberniom. W okr´gach powo∏ano nowe sàdy gminne w gminach
wiejskich oraz odpowiadajàce ich kompetencjom sàdy pokoju w mia-
stach. II instancjà dla nich by∏y sàdy zjazdowe, wy˝szà sàdy okr´gowe.
Podzia∏ kompetencji tych sàdów zale˝a∏ od wagi sprawy: wartoÊci spor-
nego dobra, skradzionego przedmiotu lub wysokoÊci kary. Sàdy pokoju
powsta∏y w ka˝dym z 85 miast powiatowych i w kilku innych. Razem by-
∏o ich 100, z czego 11 w Warszawie.

Sàdy gminne rozpatrywaly sprawy dotyczàce obszarów wiejskich

Czy w Babicach, niewielkiej miejscowoÊci pod Warszawà, móg∏ zbieraç si´ sàd? Choç to brzmi sensacyjnie

Pani Joanna Gwiazdowska udost´pni∏a nam dwa historyczne zdj´-

cia – oba pochodzà z lat dwudziestych. Na pierwszym widzimy jej

dziadka – W∏adys∏awa Carossi (w Êrodku) i Felicjana Cholewiƒskie-

go (w mundurze), trzecia osoba jest nie znana. Drugie zdj´cie przed-

stawia rynek w Babicach i budynek dawnej karczmy, która sta∏a

kiedyÊ kilka metrów za dzisiejszym Urz´dem Gminy.



i tzw. osad, czyli miasteczek, które po powstaniu styczniowym utraci∏y
prawa miejskie. By∏y to sprawy karne, za które przewidziano kary naga-
ny, grzywny do 300 rubli ros., aresztu do 3 miesi´cy i wi´zienia do 1 ro-
ku. Stopniowo kompetencje tych sàdów ograniczano. Pozosta∏y im spra-
wy wynikajàce z realizacji reformy uw∏aszczeniowej, drobne spory, umo-
wy i zobowiàzania o mienie, sprawy karne o oszustwa handlowe, drob-
ne kradzie˝e, paserstwo i ˝ebranie.

S´dziowie i ∏awnicy gminni byli wybierani na okres 3 lat i musieli spe∏-
niç takie warunki jak wczeÊniej s´dzia-wójt. Dodatkowo kandydaci na s´-
dziów musieli otrzymaç wykszta∏cenie co najmniej elementarne lub przez
3 lata pracowaç na  stanowisku umo˝liwiajàcym poznanie praktyki sàdo-
wej. Wyroki wydawali kolegialnie wszyscy cz∏onkowie sàdu.

Jeden sàd gminny przypada∏ na jednà do czterech gmin. W 1876r. na
terenie Królestwa by∏o ich 372. WÊród nich sàd w Babicach, które nie by-
∏y gminà, ale mia∏y koÊció∏ parafialny. Podzia∏ parafialny by∏ dla ludnoÊci
wa˝niejszy od administracyjnego. 

Cz∏onkowie sàdu utrwaleni na zdj´ciu to prawdopodobnie okoliczni
mieszkaƒcy, cieszàcy si´ zaufaniem ludnoÊci. Przypuszczenia nasze po-
twierdza Stanis∏aw Fija∏kowski, emerytowany nauczyciel historii ze St. Ba-
bic, który o dziejach gminy wie bardzo du˝o. Wed∏ug zebranych przez
niego informacji, Miko∏aj Wojno móg∏ byç ówczesnym ksiedzem, Jan Ja-
siƒski to dziedzic majàtku Blizne. Wojciech Windyga by∏ bardziej liczàcym
sie, bogatszym mieszkaƒcem Babic i w∏aÊcicielem sklepu. Jan Wanke nie
nale˝a∏ do parafii, móg∏ wi´c niejako goÊcinnie nale˝eç do sàdu. 

W tym czasie wójtem gminy by∏ Józef ˚ychliƒski. Na cmentarzu babic-
kim mo˝emy odnaleêç jego pomnik. Wójt nie znalaz∏ si´ wÊród sfotogra-
fowanego sk∏adu s´dziowskiego, gdy˝  prawdopodobnie sprawowa∏
w∏adz´ ju˝ niezale˝nà od sàdowniczej. By∏ jednak s´dzià wczeÊniej, jak
dowiedzieliÊmy si´ od Pana Jerzego Kazonia, który równie˝ jest znawcà

tych terenów i mi∏oÊnikiem historii - wyrokowanie nale˝a∏o wtedy jeszcze
do kompetencji wójta.

W tle, za sylwetkami powa˝nych m´˝czyzn, widaç na Êcianie portret ca-
ra Aleksandra II. Data jego panowania (1855- 1881) pokrywa si´ z datà
umieszczonà na zdj´ciu. To wydaje si´ potwierdzaç s∏usznoÊç przypuszczeƒ,
˝e w Babicach w 1875 r. by∏ sàd. Urz´dy podleg∏e carowi mia∏y obowiàzek
zawieszaç wizerunki aktualnie panujàcego w∏adcy. Aleksander II przeprowa-
dzi∏ kilka liberalnych reform, m.in. sàdowà, ziemskà, miejskà, wojskowà
i szkolnà oraz uw∏aszczy∏ ch∏opów. Po krwawym st∏umieniu powstania stycz-
niowego prowadzi∏ polityk´ rusyfikacji w Polsce. Zginà∏ w zamachu z ràk Po-
laka, Ignacego Hryniewieckiego, cz∏onka ruchu rewolucyjnego. 

Jerzy Kazoƒ przyznaje, ˝e nie mo˝na wskazaç daty powstania sàdu w Ba-
bicach, istnia∏ prawdopodobnie do po∏owy lat 20-tych XX wieku, kiedy to
dokonano unifikacji sàdownictwa. Byç mo˝e zbiera∏ si´ doraênie, ale naj-
pewniej jego posiedzenia odbywa∏y si´ w jakimÊ budynku po∏o˝onym blisko
koÊcio∏a w centrum ˝ycia Babic, a wi´c na Rynku. Wed∏ug zebranych przez
nas informacji by∏ to budynek, w którym dziÊ mieÊci si´ kwiaciarnia.  

Poszukiwanie materia∏ów historycznych ukaza∏o nam dawnych w∏a-
Êcicieli Babic i ich potomków. W 1863 r. Adam Jasiƒski naby∏ majàtek od
rodziny Mniszków. W 1886 r. kupi∏ go na licytacji Jan Kwiryn Cholewiƒ-
ski, a po jego Êmierci dobra odziedziczy∏ Kazimierz Cholewiƒski, który
pod koniec ˝ycia rozparcelowa∏ je, a dwór sprzeda∏ W∏adys∏awowi Caros-
si – jego wnuczka Joanna Gwiazdowska (z domu Moraczewska) mieszka
w nim do dziÊ. Dom ten znajduje si´ nieopodal rynku i b´dzie tematem
jednego z naszych kolejnych artyku∏ów. 

W naszej gminie ˝yjà ludzie o nazwiskach: Windyga – 9 osób, Jasiƒ-
ski – 7 osób. Czy to przypadkowa zbie˝noÊç nazwisk?
Wszystkim osobom, które pomog∏y nam w tej publikacji 
serdecznie dzi´kujemy. Aneta Ko∏aczyƒska, Marcin ¸ada

e, ale tak. NatrafiliÊmy na informacj´ o nim w „S∏owniku Geograficznym Królestwa Polskiego” z 1880 r.

Od prawej strony: z Zaborowa – (osoba nieznana), Strzyku∏y – Miko∏aj Wojno, Babice – Jan Jasiƒski,
Blizne – Wojciech Windyga, Czyste – Jan Wanke, Sekretarz Komierski
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Sprawa rodziny M. ze Starych Babic,
o której pisaliÊmy w nr 9 „GB” nadal nie
schodzi z pierwszych stron gazet. Jest to
temat szczególnie dla nas przykry, gdy˝
wydarzenia, które zbulwersowa∏y opini´
publicznà mia∏y miejsce na terenie naszej
gminy. W efekcie rozdmuchania sprawy
przez pras´ i wielu pomówieƒ ucierpieli-
Êmy wszyscy. Czujemy si´ zobowiàzani,
by przybli˝yç Czytelnikom nowe fakty
w tej sprawie.

24 listopada br. rodzice siedmioletniej
Marty – Ma∏gorzata i Marek M. zostali wy-
puszczeni na wolnoÊç. Prokuratura uchyli-
∏a areszt tymczasowy na wniosek adwoka-
tów – Andrzeja Zalewskiego i Tadeusza
KoÊció∏ka. Za us∏ugi prawników zap∏aci∏
anonimowy dobroczyƒca, który o sprawie
dowiedzia∏ si´ z mediów. 

Z mecenasem Tadeuszem KoÊció-
∏kiem rozmawialiÊmy kilkanaÊcie minut
po og∏oszeniu decyzji prokuratora. Nie
kry∏ zadowolenia z faktu, ˝e rodzice
Marty wyjdà na
wolnoÊç. –
Wkrótce akt
o s k a r ˝ e n i a
w ich sprawie
wp∏ynie do sà-
du i wtedy roz-
pocznie si´ pro-
ces karny, ale
na razie zwróci-
liÊmy dzieciom rodziców – powiedzia∏.

Uchylenie aresztu wobec paƒstwa M.
poprzedzi∏a dyskusja, która toczy∏a si´ na
∏amach gazet i w telewizji. W spraw´ za-
anga˝owali si´ m.in.: Pawe∏ Jaros – rzecz-
nik praw dziecka, pos∏anka Katarzyna Pie-
karska i Janusz Korwin – Mikke. Wszyscy
zgodnie twierdzili, ˝e przetrzymywanie
w areszcie rodziców Marty by∏o zb´dne,
stanowi∏o niepotrzebny dramat dla pozo-
sta∏ych dzieci i niczego w sprawie nie
zmieni∏o. Zdaniem Rzecznika Praw Dziec-
ka prokuratura w tej sprawie zastosowa∏a
zbyt drastyczne Êrodki.

Przypomnijmy, ˝e 24 wrzeÊnia br. do
domu paƒstwa M. wkroczy∏a policja wraz
z kuratorem. W drewnianej skrzyni znale-
ziono 7-letnià Mart´. Ju˝ tego dnia 

wieczorem, w internecie, pojawi∏y si´ sen-
sacyjne informacje na ten temat. Nast´p-
nego dnia rano wybuch∏a prawdziwa bu-
rza medialna. Dziennikarze niczym Êre-
dniowieczni krzy˝owcy wprost najechali
naszà gmin´. „Krucjat´” skierowano nie
tylko przeciw rodzicom Marty, dosta∏o si´
wszystkim po kolei: sàsiadom, opiece spo-
∏ecznej  i W∏adzom Gminy. Gazety, które
w ostatnich tygodniach tak goràczkowo
broni∏y rodziny,
na poczàtku tej

historii wprost przeÊciga∏y si´ w oskar˝e-
niach. Wydaje si´, ˝e prokuratura, mimo
swej niezawis∏oÊci, równie˝ uleg∏a swo-
istej presji spo∏eczno-medialnej i zbyt
ostro zareagowa∏a. Rodzice Marty zostali
natychmiast aresztowani. Czy sytuacja wy-
maga∏a tego, by izolowaç ich od dzieci
i spo∏eczeƒstwa?

JesteÊmy dalecy od usprawiedliwiania
kogokolwiek. Rodzice najwyraêniej dopuÊci-
li si´ zaniedbania wobec w∏asnego dziecka,
naruszyli jego prawa do opieki lekarskiej czy
godnego ˝ycia, ale wykroczenia te sà nie-
wspó∏mierne do prewencyjnej kary. Szcze-
gólnie, ˝e majà jeszcze trzech ma∏oletnich
synów, którymi muszà si´ opiekowaç.

Naszym zdaniem post´powanie rodzi-
ców by∏o powodowane raczej niedojrza∏o-
Êcià spo∏ecznà czy brakiem umiej´tnoÊci
opiekowania si´ chorà córkà, ni˝ Êwiado-
mym okrucieƒstwem. Jednak Prokuratura
Rejonowa w Pruszkowie postawi∏a im zarzut
pozbawienia wolnoÊci i zn´cania si´ nad
dzieckiem ze szczególnym okrucieƒstwem.

Dwa dni przed uchyleniem aresztu wo-
bec paƒstwa M. rozmawialiÊmy w Kance-
larii Adwokackiej z Szymonem i Tomaszem
– braçmi Marty oraz ich babcià. Ch∏opcy

nie potrafili ukryç ∏ez, gdy opowiadali
o aresztowaniu rodziców i zabraniu sio-
stry. Wspomnienia tych tragicznych wy-
darzeƒ na zawsze utrwalà si´ w ich pa-
mi´ci jako najgorsze dni w ˝yciu. 12-let-
ni Tomasz prze˝y∏ za∏amanie nerwowe
i trafi∏ do szpitala. Teraz wszyscy ma∏o-
letni bracia sà pod opiekà psychologa.
W ich zachowaniu nie widaç Êladów
opóênienia w rozwoju czy zaniedbaƒ
emocjonalnych. To grzeczni, dobrze
wychowani ch∏opcy. Nie sprawiali wra-
˝enia zastraszonych czy zamkni´tych

w sobie, mimo ˝e
wyraênie t´sknili za
rodzinà i dotkliwie
odczuwali to przy-
musowe roz∏àcze-
nie. Ch∏opcy nie
mogli zbyt cz´sto
odwiedzaç areszto-
wanych rodziców,
mam´ widzieli dwa

razy, ojca raz...
Moment aresztowania ojca dobrze pa-

mi´ta Szymon, nast´pnego dnia prze˝y∏
kolejny szok. Rano zaniós∏ na komend´
w Babicach ksià˝eczk´ zdrowia Marty.
Gdy przyszed∏ tam po raz drugi, zobaczy∏
swojà matk´ w kajdankach. – Nie pozwo-
lono mi z nià porozmawiaç, ani nawet
po˝egnaç si´ – opowiada∏ ze ∏zami ad-
wokatom.

Babcia przyznaje, ˝e na poczàtku czuli
si´ zaszczuci przez media, policja z Babic
nie reagowa∏a na proÊby o odgonienie na-
tr´tnych dziennikarzy, którzy przeskakiwa-
li przez p∏ot, a nawet chodzili po dachu
domu. Po aresztowaniu rodziców nikt nie

CIE¡ PO KRUCJACIE
Tat´ aresztowali tego dnia, gdy zabrali Mart´. Oko∏o 19-ej przyjecha∏a policja i nie da∏a mu si´ nawet umyç.

By∏ brudny bo akurat malowa∏ samochód. Protestowa∏, chcia∏ si´ przebraç, potem powiedziano, ˝e by∏ agre-
sywny. Policjanci skuli go kajdankami i zabrali na komisariat. Mówili, ˝e wróci za 2 godziny. Nie wróci∏...
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interesowa∏ si´ ju˝ ch∏opcami, nie chcia∏
im pomóc. Dopiero po miesiàcu przyszed∏
ktoÊ z opieki spo∏ecznej z Babic.

Szymon wspomina, ˝e w lipcu br. by-
∏a w domu pani kurator, rozmawia∏a
z mamà i z Martà. Nie mia∏a zastrze˝eƒ
co do warunków ˝ycia i zdrowia dziew-
czynki, nie zostawi∏a ˝adnych zaleceƒ.
WczeÊniej odwiedzi∏a ich pani z opieki
spo∏ecznej z Babic, która wskaza∏a matce
adres OÊrodka Rehabilitacyjo-Terapeu-
tycznego w Bliznem, gdzie Marta mog∏a-
by uzyskaç odpowiednià pomoc. Ch∏op-
cy mówià, ˝e 15 sierpnia mama pojecha-
∏a tam, ale oÊrodek by∏ nieczynny. Pani
z poradni psychologicznej poradzi∏a, ˝e-
by przyjÊç po wakacjach, kiedy oÊrodek
b´dzie pracowa∏.

Z czasem pojawi∏o si´ coraz wi´cej do-
wodów, które rzuci∏y nowe Êwiat∏o na
spraw´. Okaza∏o si´, ˝e klatka czy skrzy-
nia, w której jak podawa∏y media rodzice
przetrzymywali Mart´, to stare dziecinne
∏ó˝eczko. Powyrywane przez dziewczyn-
k´ szczeble ojciec zastàpi∏ dyktà dla bez-
pieczeƒstwa. By∏a w nim pó∏eczka, na
której, jak mówi Szymon M., zostawiano
dziecku jedzenie i coÊ do picia. Na spo-
dzie nie by∏o jednak ˝adnego pos∏ania,
jedynie same deski...

Do tej pory prawnà opiek´ nad trzema
nieletnimi ch∏opcami sprawowa∏a bab-
cia. Wyrazi∏a ju˝ zgod´ na prawne prze-
j´cie opieki nad Martà, która wkrótce
opuÊci szpital. Rodzice zostali wypusz-
czeni z aresztu, majà jednak ograniczone
prawa rodzicielskie i sàd zdecyduje, czy
zostanà im przywrócone czy te˝ dzieci
zostanà powierzone rodzinie zast´pczej,
w tym przypadku babci. Na razie Szymon
i Tomasz mieszkajà w Warszawie, Ma-
riusz zosta∏ w St. Babicach.

„GB” jako jedna z niewielu od poczàt-
ku stara∏a si´ spojrzeç na t´ spraw´ obiek-
tywnie. Nie daliÊmy si´ wciàgnàç w burz´
medialnà, która przyczyni∏a si´ do wytwo-
rzenia niezdrowej atmosfery skandalu
i w efekcie skrzywdzi∏a rodzin´. Pseudo-
dziennikarze, dbajàc o atrakcyjnoÊç swych
artyku∏ów czy minut antenowych, przeka-
zywali informacje nie sprawdzone i odpo-
wiednio ubarwione medialnie. Pod wp∏y-
wem wczeÊniejszych, bulwersujàcych kraj
zbrodni, gdzie ofiarami by∏y ma∏e dzieci,
wiele osób wyda∏o w tej sprawie zbyt po-
chopny sàd i zbyt ∏atwo wyciàgn´∏o wnio-
ski. Warto si´ nad tym zastanowiç. Nie za-
wsze to, co s∏yszymy w masmediach musi
byç prawdà... Aneta Ko∏aczyƒska

Rys. Anita Wojtas

– Budow´ 4 nowych zbiorników za-
uwa˝yliÊmy latem br. Ich ogromne kopu-
∏y by∏y widoczne ju˝ z daleka, zdziwi∏o
nas to, ˝e sà tak du˝e. Mieszkaƒcy Klau-
dyna byli zaniepokojeni tym, ˝e nikt ich
o inwestycji nie poinformowa∏ – mówi
WIKTOR ZASADZI¡SKI przewodniczàcy
Spo∏ecznego Komitetu Naprawy Wsi
Klaudyn – PostanowiliÊmy sami uzyskaç
odpowiednie informacje. W UG w Izabe-
linie (baza le˝y bowiem na terenie sàsied-

niej gminy) udost´p-
niono nam zgod´ na
rozbudow´, wydanà
w ub. r. Widnieje na
niej podpis z-cy wójta
Izabelina Jana Sawy.
Inwestor czyli Orlen
nie powiadomi∏ Wój-

ta Gminy St. Babice o planach budowy
zbiorników, a wydawa∏o nam si´, ˝e sko-
ro baza le˝y tu˝ przy granicy naszej miej-
scowoÊci, powinien to zrobiç.

Dla mieszkaƒców Klaudyna od for-
malnoÊci wa˝niejsze jest bezpieczeƒ-
stwo. Ludzie bojà si´ tak du˝ego nagro-
madzenia paliw. Wszyscy si´ z tym zga-
dzajà, ˝e baza ulokowana jest niefortun-
nie, w pobli˝u domów, na terenach na-
le˝àcych do otuliny Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Dzia∏acze Komitetu
w równym stopniu martwià si´ o bez-
pieczeƒstwo przyrody jak i w∏asnych ro-
dzin. Szokiem dla wszystkich jest tak du-
˝e powi´kszenie zbiorników bazy. Oba-
wiajà si´ ska˝enia powietrza i wód grun-
towych. Chcieliby wierzyç, ˝e Orlen b´-
dzie przestrzeg∏ wszystkich zasad i norm
korzystania z obiektu. Katastrofa ekolo-
giczna mo˝e zdarzyç si´ jednak mimo
wszystko... 

Zdaniem radnego
– Baz´ CPN-u usytuowano nie tylko

w strefie ochronnej Puszczy Kampinoskiej,
dokoƒczenie na str. 12

CENA STRACHU CZYLI-
NIE CHCEMY MIESZKAå

NA KANISTRACH 
Z BENZYNÑ!

BB udowa nowych zbiorników w bazie paliwowej Orlenu, w MoÊci-
skach, zaniepokoi∏a mieszkaƒców pobliskiego Klaudyna. IloÊç

przechowywanego paliwa zwi´kszy si´ tam o 40 mln litrów! Spra-
wa zosta∏a poruszona ju˝ na sesji Rady Gminy, a w Klaudynie po-
wsta∏ Spo∏eczny Komitet, którego najwa˝niejszym celem jest za-
pewnienie bezpieczeƒstwa mieszkaƒcom. Najbli˝sze domy w Klau-
dynie oddalone sà od bazy o 500 m. Czy ludzie mogà tam spaç spo-
kojnie, czy nie grozi im ska˝enie Êrodowiska naturalnego? Postara-
my si´ znaleêç odpowiedzi na te pytania.
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BEZPIECZNA GMINA

dokoƒczenie ze str. 11

ale tu˝ obok rezerwatu ¸osiowe B∏ota i Lasku
Bemowskiego – mówi MARIUSZ D˚YGA
– radny z Klaudyna. – Po∏o˝ona jest w d∏u-

gim pasie lasu, który
∏àczy 2 milionowe mia-
sto z Puszczà Kampi-
noskà, nazywanà po-
tocznie „Zielonymi P∏u-
cami” Warszawy. Dla
dawnych mieszkaƒców
baza by∏a z∏em ko-

niecznym – trzeba pami´taç, ˝e w czasach,
kiedy jà budowano, nikt nie pyta∏ ludzi
o zgod´, a za ewentualne protesty grozi∏y
surowe kary. Inna te˝ by∏a ÊwiadomoÊç spo-
∏eczna, dotyczàca zagro˝eƒ ekologicznych.
Obecni mieszkaƒcy Klaudyna najch´tniej
woleliby, by bazy tu w ogóle nie by∏o. Na te-
renie tego obiektu by∏y ju˝ dwa po˝ary i mi-
mo ˝e dzia∏o si´ to kilka lat temu, ludzie do-
tàd je pami´tajà. Do tej pory udawa∏o si´
ugasiç po˝ary na czas, ale co b´dzie jeÊli sta-
nie si´ najgorsze i zbiornik eksploduje? Kto
wtedy opanuje po˝ar i mo˝liwy wyciek 10
lub 40 mln litrów paliwa? – Jestem wyrazi-
cielem opinii wielu mieszkaƒców, którzy
przybyli do Klaudyna oddalonego od wiel-
kich ciàgów komunikacyjnych, po Êwie˝e
powietrze, cisz´ i spokój. Ludzie nie kryjà
swojego oburzenia dla pomys∏ów tworzenia
w tym miejscu niebezpiecznej strefy przemy-
s∏owej, która bezpowrotnie zniszczy bez-
cenne dla mieszkaƒców Warszawy tereny.
Liczyli na zlikwidowanie bazy paliw po wej-
Êciu do Unii. Jako radny czuj´ si´ odpowie-
dzialny za bezpieczeƒstwo tych okolic. Oba-
wiam si´, ˝e w∏adze Orlenu b´dà bagateli-
zowaç problem potencjalnych zagro˝eƒ.

Uwa˝am, ˝e nadszed∏ czas na powa˝ne
dzia∏ania, by zachowaç Êrodowisko natural-
ne dla przysz∏ych pokoleƒ – powiedzia∏ Ma-
riusz D˝yga. 

Zdaniem Orlenu
– Baza paliw w MoÊciskach istnieje od

1970 r. Dawniej by∏ to obiekt nale˝àcy
do Centrali Produktów Naftowych. Po
po∏àczeniu CPN z Petrochemià P∏ock
w roku 1999 nale˝y do Spó∏ki Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Teren
i lokalizacja bazy jest zgodna z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego –
powiedzia∏ WIES¸AW KOWALSKI kie-
rownik regionalnego Dzia∏u Logistyki
Wtórnej Orlen-u.

– Zakres aktualnie przeprowadza-
nych prac moderni-
zacyjnych jest zgod-
ny z wymaganiami
zawartymi w Roz-
porzàdzeniu Mini-
stra Gospodarki
z dnia 20 wrzeÊnia
2000 r., które okre-

Êla jakie warunki techniczne muszà
spe∏niç bazy i stacje paliw p∏ynnych,
rurociàgi dalekosi´˝ne do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie. 

Realizacja modernizacji zbiorników
w latach 2000/2002 poprzez wyposa˝enie
ich w armatur´ odcinajàcà, zabezpiecze-
nia antydetonacyjne, zawory nadciÊnienio-
wo-podciÊnieniowe z przerywaczem p∏o-
mienia, zawory bezpieczeƒstwa, urzàdze-
nie pomiarowe i sygnalizacji poziomu pro-
duktu, temperatury i ciÊnienia, zapewniajà

bezpieczeƒstwo dla
pracowników fir-
my, u˝ytkowników
z a s t ´ p c z y c h
i mieszkaƒców po-
bliskich okolic. 

Po zakoƒczeniu
budowy w MoÊci-
skach powstanie
najlepiej zabezpie-
czona i wyposa˝o-
na w Polsce baza
flagowa Orlenu.

W bazie istnieje
raport bezpieczeƒ-
stwa, który zosta∏
uzgodniony ze
s∏u˝bami paƒ-
stwowymi na wy-
padek powstania
awarii. Zawarto

w nim wszystkie  sposoby reagowania
w przypadku ewentualnych zagro˝eƒ. 

– Baza Orlenu w MoÊciskach po∏o˝o-
na jest na powierzchni 13,6 ha. Wed∏ug
ekspertów jest to obszar, w którym mie-
Êci si´ ca∏kowita strefa zagro˝eƒ – poin-
formowa∏ nas ANDRZEJ KUèNIEWSKI
kierownik bazy.

– Obecnie w bazie znajduje si´ 6 zbior-
ników po 5 tys. m3 i dwa po 500 m3, któ-

re zosta∏y zmoderni-
zowane w I etapie,
w którym to przepro-
wadziliÊmy gruntow-
nà modernizacj´ sta-
rych zbiorników z p∏y-
wajàcymi dachami
i wyposa˝yliÊmy je

w dodatkowe obwa∏owania betonowe
oraz instalacje zabezpieczenia p.po˝.
zgodnie z w/w Rozporzàdzeniem MG.

I etap inwestycji zosta∏ odebrany
i oddany do u˝ytku po wczeÊniejszym
odebraniu przez s∏u˝by PIP-u, Inspekcji
Sanitarnej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Ârodowiska. 

W II etapie inwestycji budowane sà 4
nowe zbiorniki  po 9,8 tys. m3. Nowe
zbiorniki posiadajà os∏on´ stalowà, któ-
ra w przypadku rozszczelnienia poch∏o-
nie ca∏à zawartoÊç zbiornika, wyposa˝o-
ne sà tak˝e w sta∏à instalacj´ pianowà
i zraszaczowà. 

Wybudowana instalacja odzysku opa-
rów i hermetyzacja ca∏ej linii technolo-
gicznej odzyskuje 99,8 % oparów, co
w konsekwencji wp∏ywa korzystnie na
Êrodowisko zgodnie z raportem oddzia-
∏ywania na Êrodowisko i Prawem Ochro-
ny Ârodowiska  z dnia 27.04.2001 r.

Warto dodaç, ˝e automatyzacja sys-
temu za∏adunku paliwa na autocysterny
eliminuje ewentualne b∏´dy obs∏ugi, co
w konsekwencji wp∏ywa te˝ na bezpie-
czeƒstwo Bazy. A jak wszystkim wiado-
mo, za ryzyko powstania awarii w 90 %
odpowiedzialny jest cz∏owiek.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
w wyniku tej modernizacji wyklucza
wystàpienie zdarzeƒ, których skutkiem
mo˝e byç szkoda w majàtku firmy lub
innych podmiotów, a w tym mieszkaƒ-
ców ˝yjàcych w pobli˝u Bazy Magazy-
nowej. 

Dalsze informacje, które uzyskaliÊmy
w Bazie Orlenu w MoÊciskach przeka˝emy
Czytelnikom w nast´pnym numerze GB.

m∏.

SSAALLOONN  KKOOSSMMEETTYYCCZZNNYY

„„PPAATTII””
zaprasza na:
➽ KOSMETYK¢ TRADYCYJNÑ TWARZY

ZABIEGI FIRMY

➽ HENN¢
➽ DEPILACJ¢ WOSKIEM
➽ PRZEK¸UWANIE USZU
➽ MAKIJA˚

oraz:
➽ TIPSY (przed∏u˝anie paznokci metodà ˝elowà)
➽ MANICURE (Êlubny, francuski)
➽ ZDOBIENIE PAZNOKCI

SSOOLLAARRIIUUMM  TTUURRBBOO  EErrggoolliinnee
PPRROOMMOOCCJJAA ÂÂWWIIÑÑTTEECCZZNNAA  9900ggrr//mmiinn  ++  1100  ooppaallaanniiee  ggrraattiiss

Babice Nowe ul. Ogrodnicza 1 (przy pawilonach w stron´ Bronisz)
tel. 722 95 35; 0 691 201 332

pon.–pt. 9.00–19.00 soboty 8.00–15.00

alessandro
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UU lica Sosnowa w Koczargach Starych
na planie gminy jest od dawna.

Z jednej strony ∏àczy si´ z ul. Klonowà,
a z drugiej z ul. Górki. W rzeczywistoÊci ro-
Ênie na niej las. A dok∏adnie rzecz ujmujàc
– sosny. Mo˝e nie by∏oby w tym nic dziw-
nego, ˝e sosny rosnà na Sosnowej, a w∏a-
Êciwie na jej cz´Êci dochodzàcej do 
ul. Górki, ale w ulic´ od jednej strony po
prostu wjechaç si´ nie da. W∏aÊciciele
dzia∏ki po∏o˝onej na skrzy˝owaniu Górki
i Sosnowej domagali si´, aby rozwiàzaç
ten problem. Oznacza to w praktyce wy-
ci´cie drzew. Stosowne pisma zacz´to kie-
rowaç do Urz´du Gminy. Gdy „drwale ju˝
ostrzyli swoje pi∏y“ osiem rodzin zaprote-
stowa∏o przeciwko wycince...

– Nie chcemy wycinaç sosen, ˝yjà tu wie-
wiórki i ptaki. W pobli˝u bawià si´ nasze dzieci
– us∏yszeliÊmy od kilku osób.

– 56 drzew zosta∏o ponumerowanych i naj-
prawdopodobniej przeznaczone sà do wyci´-
cia. Przecie˝ do ka˝dej posesji jest dobry dojazd,
po co zatem niszczyç las? – pyta∏a nas jedna
z mam dziewczynek bawiàcych si´ w pobli˝u.

– Ja stawiajàc dom nie wycià∏em ani jedne-
go drzewa, nawet specjalnie przeprojektowa-
∏em budynek, by nie niszczyç przyrody, równie˝
p∏ot budowa∏em tak, aby ominàç sosny – us∏y-
szeliÊmy od kolejnej osoby...

Na ulicy Sosnowej powsta∏o ma∏e zgro-
madzenie. Osiem rodzin, które mieszkajà
obok siebie, postanowi∏o uratowaç drzewa.
Jednak nie stawiali kategorycznych ˝àdaƒ.
Postanowili za wszelkà cen´ znaleêç kompro-
misowe rozwiàzanie. Poniewa˝ jednym z ar-
gumentów w∏aÊciciela posesji domagajàce-
go si´ wycinki by∏o to, ˝e szambiarki majà
problem z dojazdem, sàsiedzi proponowali,

˝e sami zakupià ˝wir, by u∏atwiç dojazd do
jego posesji od ul. Górki...

Drzewa nielegalne?
Zdaniem inspektora ds. budownictwa

Andrzeja Koliƒskiego, ulica zatwierdzona
w planie przestrzennym w 2001 roku by∏a
naniesiona w planach ju˝ w 1992 roku. Od
tamtej pory rozrysowano ca∏à sieç kolejnych
ulic i stopniowo powstawa∏y one przez 10
lat. Dane uzyskane z tzw. planu realizacyjne-
go projektanci przenieÊli na plan miejscowy,
na ˝adnym z nich nie by∏o jednak drzew.
Przerywanà linià oznaczono jedynie
bli˝ej nie okreÊlony, zielony obszar
„LS“. Poniewa˝ do 2002 roku na
podk∏adach mapowych nie by∏o ani
jednego drzewka, wszyscy projekto-
wali na terenie niezalesionym. Do-
szliÊmy do paradoksu, ̋ e inwestorzy
zabudowywali dzia∏ki i nagle poja-
wi∏y si´ tam sosny. Dopiero teraz,
gdy powsta∏ projekt linii energetycz-
nej geodeta naniós∏ drzewa, na tym
odcinku ulicy jest ich 56! Co z nimi
b´dzie? Grunt nale˝y do gminy,
drzewa do Dyrekcji Lasów Paƒstwo-
wych. Ca∏ej pikanterii dodaje spra-
wie fakt, ˝e pnie niektórych sosen zosta∏y
przez kogoÊ nawiercone i byç mo˝e wsypano
tam trucizn´. Lepiej nie myÊleç, co si´ stanie
jeÊli przeniknie ona do wód gruntowych...

Prawo jest po stronie osób domagajàcych
si´ wycinki. Ulica figuruje na planie, a drzewa
rosnà wprost na niej. Ich posesja, mimo ̋ e po-
∏o˝ona jest przy skrzy˝owaniu ulic Górki i So-
snowej, posiada adres ul. Sosnowej, a tamt´-
dy do niej dojechaç si´ nie da. Istnieje jeszcze
czynnik ludzki, czy ulica ma s∏u˝yç wielu rodzi-
nom czy jednej...

Sprawy dla reportera nie b´dzie...
Ju˝ wydawa∏o si´, ˝e b´dziemy mieç do czy-

nienia z powa˝nym konfliktem sàsiedzkim, jed-
nak kompromis zwyci´˝y∏. Gdy tak staliÊmy,
w paêdziernikowe popo∏udnie, marznàc razem
z sàsiadami, którzy chcieli uchroniç drzewostan
i przedstawicielami Urz´du Gminy, do domu po-
wróci∏a rodzina mieszkajàca w naro˝nej posesji.
Po pewnej chwili przyszli do nas. Wspólnie usta-
lono, ˝e wyci´te b´dà jedynie te drzewa, które
przeszkadzajà w prowadzeniu linii energetycznej,
czy innych mediów takich jak woda i gaz. Do po-
sesji zostanie wykonana droga dochodzàca jedy-
nie do drugiego prz´s∏a ogrodzenia, tak, aby
mo˝na by∏o tamt´dy wjechaç do gara˝u. Wi´k-
szoÊç sosen zostanie zatem uratowana, a do pla-

nu miejscowego osoby zainteresowane z∏o˝à
wniosek, aby ul. Sosnowa z przelotowej zosta∏a
zamieniona na Êlepà. Materialnym przejawem
kompromisu, koƒczàcego spotkanie sàsiadów by-
∏o wspólne oznaczenie drzew przeznaczonych do
wyci´cia. W ostatnich dniach paêdziernika
zgodnie z ustaleniami sosny wyci´to. Mi∏y happy
end, niczym w amerykaƒskim filmie, napawa na-
dziejà na zgodne ˝ycie w przysz∏oÊci. Histori´ t´
dedykujemy osobom, które majà konflikt z sàsia-
dami. Jak widaç przy dobrej woli z obu stron nie-
które sprawy mo˝na rozwiàzaç. m∏.

ULICA CZY LAS?



WW ciàgu 2 dni – 5 i 6 listopada br. set-
ki mieszkaƒców naszej gminy mo-

g∏y sprawdziç swój stan zdrowia w „lecz-
nicy na kó∏kach“, która przyjecha∏a do nas
z Poznania. Dwa medyczne tiry zaparko-
wa∏y przed OÊrodkiem Zdrowia w St. Ba-
bicach. Ich 10-osobowa za∏oga z∏o˝ona
z lekarzy i techników elektroradiologii nie
narzeka∏a na brak zaj´ç.

– Pracujemy tu ju˝ drugi dzieƒ, od rana do
godziny 20:00 i ca∏y czas przychodzà pacjenci.
Wykonujemy mammografi´, densytometri´, spi-
rometri´ i badanie oczu w kierunku jaskry – po-
informowa∏a nas technik Mariola Ja∏oszyƒska.

– Przewa˝ajà panie, panowie z trudem da-
jà si´ nak∏oniç na badania, jednak równie˝
i oni przyszli sprawdziç swój wzrok i p∏uca. –
Jak ocenia Pani kondycj´ naszej spo∏ecznoÊci?
– Na to pytanie odpowiedzà dopiero wyniki
badaƒ, które przeÊlemy do Urz´du Gminy, ale
ju˝ na pierwszy rzut oka widaç, ˝e z mieszkaƒ-
cami Babic i okolicznych miejscowoÊci nie jest
najgorzej. Np. wi´kszoÊç paƒ mia∏a ju˝ do 
czynienia z mammografià. Sytuacja zupe∏nie

inaczej wyglàda na Lubelszczyênie, gdzie
u wielu kobiet badania, które wykonywaliÊmy,
by∏y pierwszymi w ich ˝yciu.

Jeszcze pod koniec drugiego dnia pracy
„lecznicy na kó∏kach“ przed tirami zauwa˝yliÊmy

kilka paƒ stojàcych w kolejce.
Skàd tak du˝e zainteresowanie? –
Taki sposób wykonywania badaƒ
jest dla nas bardzo wygodny –
powiedzia∏y. – Nie musimy jechaç
gdzieÊ daleko do Warszawy, jeÊli
wszystko mamy tu, na miejscu,
mo˝na zaoszcz´dziç naprawd´
du˝o czasu. Atrakcyjna jest rów-
nie˝ cena tych us∏ug – 10 z∏ za
badanie to niezbyt du˝o – us∏y-
szeliÊmy w kolejce.

Osiàgni´cie tak atrakcyjnej ce-
ny us∏ug medycznych by∏o mo˝li-
we dzi´ki porozumieniu zawarte-
mu przez Urzàd Gminy w St. Babicach z firmà
„ZZOZ Profilaktyka, Diagnostyka, Leczenie“ Sp.
z o.o. z Poznania. Do badaƒ profilaktycznych
dop∏aci∏a Gmina i KRUS.

Jak poinformowa∏a nas Alicja Napurka – ko-
ordynator programu „Promocja Zdrowia“ – ba-
dania by∏y jednym z ostatnich elementów dzia-
∏aƒ  prozdrowotnych w br. – Trzyletni Program
koƒczy si´ w grudniu i zosta∏ ju˝ przed∏u˝ony

na nast´pne 3 lata – do 2006 r. Dzi´ki fundu-
szom Urz´du Gminy i Instytutu Kardiologii, mo-
gliÊmy przeprowadziç szereg dzia∏aƒ, na które
z∏o˝y∏y si´ m.in. wyk∏ady na temat zdrowego
˝ywienia i praca punktów konsultacyjnych. 

Musz´ jednak stwierdziç, ˝e nie zawsze ludzie
korzystajà z naszych ofert. Wielu jeszcze tkwi
w przekonaniu, ˝e jeÊli jesteÊmy chorzy, to
idziemy do lekarza, a gdy nic nam nie dolega,
to profilaktyka nie jest potrzebna. Przeprowa-
dziliÊmy w ciàgu 3 lat wiele ró˝nych akcji. Uru-
chomiliÊmy place zabaw dla dzieci w Lipkowie
i Wojcieszynie, a planowany jest kolejny –
w Zielonkach. Zdrowy tryb ˝ycia powinniÊmy
prowadziç od najm∏odszych lat – a wspólne za-
bawy dzieci i rodziców mogà byç jego najprzy-
jemniejszym elementem. W przysz∏ym roku za-
mierzamy uruchomiç Êcie˝k´ zdrowia w Lesie
Bemowskim i powo∏aç do ˝ycia kolejnà impre-
z´ sportowà – coroczny bieg rodzinny. Mam
nadziej´, ˝e jeÊli si´ ju˝ rozpocznie to wejdzie
na sta∏e do kalendarza gminnych wydarzeƒ, tak
jak Dzieƒ Dziecka w Bliznem.

Zdaniem Pani Alicji – cenne jest to, ˝e profi-
laktyka zdrowotna istnieje w naszych szko∏ach.
– Dzi´kujemy piel´gniarkom i nauczycielom,
którzy zaanga˝owali si´ w naszà akcj´. Jednym
z jej przejawów sà konkursy dla dzieci, zwraca-
jà one uwag´ na wiele zagadnieƒ, które umy-
kajà w codziennym ˝yciu. A przecie˝ nie mamy
nic cenniejszego nad zdrowie. Dzi´kujemy za-
tem wszystkim, którzy brali udzia∏ w programie
„Promocji Zdrowia“ i zach´camy do kolejnych
dzia∏aƒ w przysz∏ym roku. ∏-p.

ZDROWIE
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Podczas mierzenia ciÊnienia
Êródga∏kowego oka.

Lepiej zapobiegaç ni˝ leczyç

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibà w Starostwie Powiatu Warszawskiego – Zachodniego
ul. Fort Wola 22 w Warszawie

zaprasza do korzystania z BEZP¸ATNYCH PORAD
PSYCHOLOGA w zakresie konsultacji indywidualnych i rodzinnych dotyczàcych sytuacji kryzysowych, trudnoÊci wychowawczych,

przemocy w rodzinie, osamotnienia, l´ków, przygn´bienia, chorób psychosomatycznych, chorób przewlek∏ych
w rodzinie, utraty bliskiej osoby. We wtorki w godz. 14.00 – 16.00.

PRAWNIKA – w czwartki w godz. 15.00 – 17.00
DORADCY BIURA PORAD OBYWATELSKICH w zakresie porad i informacji dla osób znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej

o przys∏ugujàcych im uprawnieniach. W Êrody godz. 10.00 – 16.00 
Tel. 828-12-95 (pn. – pt. w godz. 10.00 – 16.00)

WSZYSTKIE PORADY SÑ BEZP¸ATNE, POUFNE, Z ZACHOWANIEM TAJEMNICY
Informacje: tel. 634 47 21 w godz. 8.00 – 16.00



WW ogólnopolskie obchody 25-lecia
pontyfikatu Jana Paw∏a II w∏àczyli

si´ tak˝e uczniowie Szko∏y Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach. Wzi´li bowiem udzia∏ w konkursie re-
cytatorskim poezji ks. Jana Twardowskie-
go, zorganizowanym przez Zespó∏ Eduka-
cyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie.

Honorowy patronat nad konkursem objà∏
Prymas Polski ks. kardyna∏ Józef Glemp, Prezy-
dent Warszawy – Lech Kaczyƒski i Mazowiecki
Kurator OÊwiaty – Ryszard Raczyƒski. 

W etapie szkolnym, zorganizowanym przez
nauczycieli religii, wzi´∏o udzia∏ 47 uczniów.
Dzieci rywalizowa∏y w kategoriach wiekowych
klas I-III i IV-VI. Komisje powo∏ane dla obu grup
ocenia∏y m. in. opanowanie tekstu, dykcj´ i in-
terpretacj´. WÊród nagrodzonych znaleêli si´:
Izabela Jab∏onowska z 2a – I miejsce, Zofia Za-
∏´ska z 3a – II miejsce, Klementyna Komar z 2a -
– III miejsce oraz Cezary WiÊniewski  z 5d 
– I miejsce, Patrycja Rzepczak z 5d – II miejsce,

Karolina Koper z 6b – III miejsce. Joanna Piecyk
z 4d otrzyma∏a wyró˝nienie.

Laureaci babickiej szko∏y uczestniczyli w II eta-
pie konkursu w Katolickim Zespole Edukacyjnym
przy ul. Bema 73\75 w Warszawie. SpoÊród 1168
uczestników, reprezentujàcych 300 szkó∏, w tym
etapie komisja wy∏oni∏a 132 finalistów, wÊród
których znalaz∏a si´ uczennica naszej szko-
∏y Zofia Za∏´ska, która w finale zdoby∏a III
miejsce w kategorii wiekowej I – III. Nasza
laureatka razem z katechetkà – Janinà Mi-
cha∏owskà (na zdj. z lewej strony) zosta∏y
zaproszone na gal´ koƒczàcà Konkurs Re-
cytatorski Poezji Religijnej. Odby∏a si´ ona
22 paêdziernika br. w Galerii Porczyƒskich,
w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw∏a II.
Wszyscy finaliÊci otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. 

Bardzo cieszymy si´, ˝e tak znakomici
jurorzy jak: Rena Rolska, Halina Fràckowiak,
Agnieszka Fatyga, Karol Strasburger, Ma-
rian Jonkajtys docenili zdolnoÊci i uczucia

w∏o˝one w interpretacj´ wiersza pt. „Mamusia“
w wykonaniu Zosi Za∏´skiej. Mam nadziej´, ˝e
tak jak powiedzia∏ podczas gali ks. dr Sylwester
Je˝, dyrektor Zespo∏u Edukacyjnego, poezja ks.
Jana Twardowskiego pozostawi w sercach i du-
szach dzieci trwa∏y Êlad tego jubileuszu.

Serdecznie gratuluj´ sukcesu Zosi Za∏´skiej,
a wszystkim uczestnikom I i II etapu, ich opieku-
nom i rodzicom sk∏adam bardzo goràce po-
dzi´kowania. Katechetka

Janina Micha∏owska
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KULTURA

JJ u˝ po raz drugi uczniowie Gimnazjum
w Koczargach Starych wzi´li czynny

udzia∏ w ogólnopolskiej akcji „Góra Gro-
sza“. Polega ona na zbiórce monet w szko-
∏ach w ca∏ej Polsce. Uzyskane w ten sposób
Êrodki przeznaczone sà na finansowanie
dzia∏alnoÊci nowo powstajàcych rodzin-
nych domów dziecka oraz mieszkaƒ dla
m∏odzie˝y i programów przygotowujàcych
wychowanków do samodzielnoÊci. Organi-
zatorami akcji sà:  Zarzàd G∏ówny Towarzy-
stwa „Nasz Dom“ pod patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu, TVP2,
Polskie Radio Program I, Bank PEKAO S.A.
oraz firma przewozowa „Siódemka“.

W poprzednich edycjach akcji w naszym
kraju zebrano ponad 300 ton monet o warto-
Êci ponad 3 mln z∏, a wzi´∏o w nich udzia∏ 3 mln
m∏odzie˝y. 

W naszym Gimnazjum tegoroczna akcja prze-
biega∏a pod has∏em „Góra grosza-usypmy jà ra-
zem“. Spontanicznie, w goràcej atmosferze rywa-
lizacji mi´dzyklasowej uda∏o si´ gimnazjalistom
„usypaç“ 39 kg monet! P´ka∏y rodzinne skarbon-
ki, w okolicznych sklepach brakowa∏o drobnych!
(przepraszamy za utrudnienia). Jeden z uczniów
przyniós∏ 13 z∏ sk∏adane jednogroszówkami przez
okres kilku lat! Nauczycielskie portfele na okres ak-
cji równie˝ przesta∏y brz´czeç. Zebrane monety

nale˝a∏o posortowaç i przeliczyç (wy-
maga∏ tego regulamin akcji). Zaj´∏o
to, specjalnie powo∏anej komisji, oko-
∏o 5 godzin. 

Nie by∏a to jedyna akcja charyta-
tywna w naszej szkole. Odbywajà
si´ one regularnie i sta∏y si´ elemen-
tem programu wychowawczego
szko∏y. Przed nami Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia, a wi´c jak co roku przy-
gotowujemy paczki s∏odyczy dla
dzieci w trudnej sytuacji ˝yciowej.
W tym roku zamierzamy przekazaç
je do domu samotnej matki w B∏o-
niu. Zbiórk´ tradycyjnie przygotuje
we wspó∏pracy z PCK  najwra˝liwsza
z nas p. Wanda WiÊniewska.

Przy okazji dzi´kujemy goràco
wszystkim nauczycielom i rodzicom
potrafiàcym umiej´tnie wykorzystaç
m∏odzieƒczà ofiarnoÊç i bezintere-
sownoÊç dla zrozumienia potrzeb
innych.

Rozbudzanie i piel´gnowanie kie∏kujàcej
w m∏odym cz∏owieku wielkodusznoÊci wymaga
wielkiej wytrwa∏oÊci w dzia∏aniu i jest jednym
z podstawowych naszych obowiàzków w Êwie-
cie niemal˝e pozbawionym delikatnoÊci. Nie bez
znaczenia jest równie˝ zainteresowanie Naszej

Gminnej Gazety tego rodzaju przedsi´wzi´cia-
mi, za które równie˝ jesteÊmy wdzi´czni.

˚yczymy  m∏odzie˝y równie ˝ywio∏owego
udzia∏u w kolejnej edycji „Góry Grosza“ w przy-
sz∏ym roku, a wychowawcom chwalebnej konse-
kwencji w dzia∏aniu. Ewka Jastrzàb i Piotrek

GÓRA GROSZA – USYPMY JÑ RAZEM!

Poezja dzieci´cych serc



Firma  KRALEX
rok za∏o˝enia  1999

T∏umiki - Wygl´dy
PRZED ÂWI¢TAMI SPRAWDè

SWÓJ SAMOCHÓD
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

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

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

05 - 082 St. Babice

Latchorzew, ul. Warszawska 165

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

Cz´Êci zamienne
Regeneracja

PROMOCJA JESIENNO-ZIMOWA
GRATIS

WYMIANA OLEJU, KONTROLA STANU AKUMULATORÓW I P¸YNU CH¸ODZÑCEGO

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

Biuro NieruchomoÊci GEOBAKS
Ireneusz Siemiàtkowski

Przyjmie do sprzeda˝y domy, dzia∏ki budowlane,
dzia∏ki us∏ugowe oraz grunty rolne.

Wykonujemy us∏ugi geodezyjne oraz budowlane.

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25 lub 722-97-24

ZAPRASZAMY

SS KK UU PP   MM AA KK UU LL AA TT UU RR YY   II   PP AA LL EE TT
JeÊli macie problem ze zb´dnymi opakowaniami, 

tekturà, gazetami, ksià˝kami, folià...

ZAPRASZAMY DO NASPP..PP..HH..UU..
„„FFeelliikkss”” SSTTAARREE  BBAABBIICCEE

JJAACCEEKK  RRAACCKKII UULL..   PPII ¸̧SSUUDDSSKKIIEEGGOO  3344

Tel. 722-94-18

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

Wszystkim Paƒstwu ˝yczymy

dobrych, spokojnych Âwiàt 

Bo˝ego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci 

w Nowym Roku.

UBEZPIECZENIA

– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majàtkowe

(ogieƒ, kradzie˝)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urz´du Gminy Stare Babice

otwarte: 9 – 15 /oprócz Êrody i soboty/
tel. 798 92 31; dom 730 60 85

tel. kom. 0 603 77 38 55

WYPOCZYNKI 

- skórzane 

- welurowe

Kredensy, Komody, 

¸awy, Rega∏y, 

Stoliki RTV

Sto∏y i krzes∏a, 

Lampy, Zegary

MEBLE HOLENDERSKIEMEBLE HOLENDERSKIE
galeriagaleria

ul. Lutos∏awskiego 32,ul. Lutos∏awskiego 32,
Klaudyn tel. 752 90 16Klaudyn tel. 752 90 16

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

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

❊  ❊  ❊

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

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

Lecznica dla zwierzàt zaprasza:

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

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

www.stach.waw.pl

ZAPRASZAMY




