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GMINA FAIR PLAY
Gmina Stare Babice zosta∏a doceniona za
konsekwentnie prowadzonà polityk´ zrównowa˝onego rozwoju. Uzyska∏a certyfikat, tytu∏
oraz god∏o promocyjne „Gmina Fair Play” –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w ogólnopolskim konkursie, zorganizowanym przez Krajowà Izb´ Gospodarczà i Instytut Badaƒ nad
Demokracjà i Przedsi´biorstwem Prywatnym.
Tegoroczna edycja by∏a ju˝ drugà z kolei,
zakoƒczy∏a si´ 8 paêdziernika br. Do konkursu
zg∏osi∏y si´ 64 gminy z ca∏ej Polski, 44 z nich
uzyska∏y certyfikat „Gmina Fair Play”. St. Babice
znalaz∏y si´ wÊród nagrodzonych w kategorii
„gmin wiejskich i ma∏ych miast” (do 25 tys.
mieszkaƒców). Pozosta∏e kategorie to: gminy
miejskie oraz turystyczne. W 2002 r. wyró˝niono 34 z 44 gmin zg∏oszonych do konkursu.
Za∏o˝eniem organizatorów jest wyró˝nienie
wzorcowych spo∏ecznoÊci lokalnych, promujàcych rozwój, który przynosi korzyÊci miejscowej
spo∏ecznoÊci i inwestorom. Konkurs jest otwarty dla gmin, które mogà udowodniç, ˝e w trakcie mijajàcego roku zrealizowa∏y projekty inwestycyjne, mia∏y prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji i na
ich terenie nie ma zarzàdu komisarycznego.
Rywalizacja trwa przez ca∏y rok i przebiega
dwuetapowo. W pierwszym etapie gminy z∏o˝y∏y
deklaracje przystàpienia do konkursu i wype∏ni∏y
ankiety. Zawarto w nich informacje dotyczàce

m.in.
charakteru
ekonomicznego
gminy, liczby pracowników urz´du,
bud˝etu, oferty inwestycyjnej, promocji
gospodarczej,
otwartoÊci miejscowej spo∏ecznoÊci wobec inwestorów zewn´trznych, dostosowania inwestycji do potrzeb niepe∏nosprawnych i dotychczasowych osiàgni´ç w przyciàganiu inwestorów.
Wszystkie punkty by∏y odpowiednio oceniane. Do drugiego etapu przesz∏y gminy, które
uzyska∏y min. 72 pkt. na 100. Ta cz´Êç konkursu
polega∏a na sprawdzeniu przez s´dziów konkursu wiarygodnoÊci informacji udzielonych w ankiecie i wizytacji gmin. Du˝e znaczenie w weryfikacji uczestników ma opinia inwestorów zwiàzanych z danà spo∏ecznoÊcià. Oceniajà oni m.in.
szybkoÊç obs∏ugi, terminowoÊç zobowiàzaƒ,
stopieƒ dost´pnoÊci do urz´du, przejrzystoÊç zasad dotyczàcych realizacji inwestycji.
Po pozytywnym przejÊciu przez 2 etap, gmina uzyskuje tytu∏, god∏o promocyjne i certyfikat
„Gmina Fair Play”. Certyfikaty przyznawane sà
na rok. Gminy, które otrzymajà je przez trzy kolejne lata uzyskajà prawo do u˝ywania tytu∏u
„Z∏ota Lokalizacja Inwestycji”.
ak.

GEPARD LOTKI NIE Z¸APIE...
Co robi trener z czajnikiem? Lotka do gry
wyczynowej w badmintona zbudowana jest
z 16 g´sich piór. Dzi´ki „parowaniu” staje
si´ bardziej mi´kka. Pióra nasàczone wilgocià nie p´kajà podczas zaci´tej gry. Trener
dbajàc o sprz´t, przed ka˝dym meczem wykonuje takie zabiegi. Mimo ˝e lotka jak i rakietki sà bardzo lekkie, do gry w badmintona konieczna jest ˝elazna kondycja. O grze
i sukcesach naszych zawodników rozmawialiÊmy z trenerem Piotrem Pami´ta.

czyt. str. 14

WYBIERZMY SO¸TYSÓW
W wielu miejscowoÊciach naszej gminy, w ró˝nych terminach, odbywajà si´
wybory so∏tysów i Rad So∏eckich.
Dok∏adne daty dotyczàce okreÊlonych

miejscowoÊci wywieszone sà na tablicach og∏oszeƒ. Wybory zakoƒczà si´
w ostatnich dniach listopada br.
m.
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Równanie z X-em
wa miesiàce kolejnego roku szkolnego ju˝ za nami. Kilka lat reformy oÊwiaty
wzbogaci∏o nas o nowe doÊwiadczenia, tymczasem MEN zapowiada
nast´pne zmiany. Czy jesteÊmy do nich przygotowani? Byç mo˝e w przysz∏oÊci
zmieni si´ równie˝ system finansowania oÊwiaty. O tych istotnych zagadnieniach
rozmawialiÊmy z Jolantà St´pniak- zast´pcà wójta gminy St. Babice

D

– Jak postrzega Pani sytuacj´
oÊwiaty w naszej gminie?
– Przekazanie oÊwiaty samorzàdom
spowodowa∏o, ˝e w∏adze gminy czujà si´
odpowiedzialne za funkcjonowanie
wszystkich placówek oÊwiatowych: za to,
kto nimi kieruje, kto w nich pracuje i w jakich warunkach uczà si´ nasze dzieci. Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e taka filozofia w∏adz
gminy ma wp∏yw na kondycj´ naszej
oÊwiaty.
Wszystkie szko∏y i przedszkola w gminie zosta∏y wyremontowane i rozbudowane zgodnie z aktualnie istniejàcymi potrzebami. Przepisy Karty Nauczyciela da∏y
samorzàdom prawo ustalania dodatków
do pensji pedagogów, np. dodatku motywacyjnego za wychowawstwo czy opiek´
nad sta˝ystà. Ich wysokoÊç ustalajà samorzàdy i równie˝ my skorzystaliÊmy z tego
prawa. Dodatek motywacyjny wynosi

u nas Êrednio 20 % podstawowej pensji
(a zatem wi´cej ni˝ w sàsiednich gminach)
i jest pozostawiony do decyzji dyrektorów
placówek. DaliÊmy zatem instrument,
dzi´ki któremu mo˝na motywowaç pedagogów do efektywnej pracy i utrzymywaç
odpowiedni poziom nauczania.
– Jak ocenia Pani przygotowanie
szkó∏ do bie˝àcego roku szkolnego?
– Uwa˝am, ˝e placówki sà dobrze przygotowane. W roku ubieg∏ym zakoƒczyliÊmy gruntowne ich remonty i rozbudowy,
a podczas minionych wakacji wykonano
wiele drobnych prac konserwatorskich.
W ka˝dej szkole zatrudniono po dwóch
bezrobotnych z naszej gminy w ramach
robót publicznych finansowanych przez
Powiatowy Urzàd Pracy. Nie sposób wymieniç wszystkie prace, które wykonali, ale
przyk∏adowo: w SP w St. Babicach pomalowano lamperie i sufity, w ZSP w Borz´cinie u∏o˝ono kostk´ brukowà przed wejÊciem do szko∏y i uporzàdkowano teren
wokó∏ niej, a w Koczargach Starych pomalowano okna i umyto sal´ gimnastycznà.
– Ilu nauczycieli pracuje w naszych
szko∏ach?

– Sytuacja demograficzna i wprowadzenie reformy oÊwiaty spowodowa∏y radykalne zmiany na rynku pracy. Przed laty
zatrudnienie nauczyciela j´zyka angielskiego lub informatyki w gminie wiejskiej graniczy∏o z „cudem“. DziÊ w naszych szko∏ach nie mamy ju˝ problemów kadrowych.
Zatrudniamy w sumie 127 nauczycieli,
w tym 22 w niepe∏nym wymiarze pracy,
z kolei 51 osób realizuje zwi´kszone pensum. W tym roku szkolnym zatrudniliÊmy
20 nowych osób, wÊród nich jest 3 nauczycieli j´zyka angielskiego.
– Do szkó∏ wracajà gabinety lekarskie. Czy nasze placówki sà przygotowane do realizacji tej decyzji?
– Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z 25 czerwca br. przywraca, mówiàc potocznie, medycyn´ szkolnà, która zosta∏a
pomini´ta w reformie systemu opieki
zdrowotnej. Jednak w naszych szko∏ach
opieka medyczna istnia∏a przez ca∏y czas.
Nie wyobra˝aliÊmy sobie, aby dzieci mog∏y
zostaç jej pozbawione. Pomoc mo˝e byç
potrzebna w ka˝dej chwili. Dzieci biegajà
po korytarzach na przerwach, çwiczà na
lekcjach wf–u. Zawsze mo˝e dojÊç do

DOM PARAFIALNY STANIE JESZCZE PRZED ZIMÑ...
pecjalnie dla Naszych Czytelników
odczytaliÊmy treÊç aktu erekcyjnego,
który zosta∏ wmurowany w jednà ze Êcian

S

babickiego domu parafialnego. Dokument pozostanie w ukryciu przez wiele
lat. Byç mo˝e ktoÊ odkryje go dopiero po
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wiekach. Ostatnia zatem okazja, by zapoznaç si´ z jego treÊcià...
patrz str. 7
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jakiegoÊ urazu, dlatego gabinet lekarski
jest niezb´dny. Wype∏niliÊmy luk´ w systemie i w ramach promocji zdrowia finansowaliÊmy t´ dzia∏alnoÊç z bud˝etu gminy.
Nie musimy jej zatem przywracaç, ulegnà
zmianie jedynie dotychczasowe zasady jej
finansowania.
– Kolejnà zmianà w systemie
oÊwiaty b´dà obowiàzkowe zerówki.
Jak du˝o dzieci chodzi do nich obecnie?
– W naszej gminie dzieci ju˝ dawno
ucz´szczajà do zerówek. Oceniamy, ˝e
w poprzednich latach chodzi∏o do nich
oko∏o 90 % szeÊciolatków. W bie˝àcym roku szkolnym mamy 144 szeÊciolatków, do
zerówek ucz´szcza 108 dzieci, a do „oddzia∏u szeÊciolatków“ w przedszkolu – 25.
Dotàd prawie wszystkie z nich realizowa∏y
obowiàzek przedszkolny, choç nie by∏ on
obligatoryjny.
– Jaka jest oferta placówek
szkolnych, jeÊli chodzi o zaj´cia pozaszkolne?
– Uczniowie majà w czym wybieraç.
Np. w gimnazjum w ramach zaj´ç pozalekcyjnych dzia∏ajà ko∏a przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, historyczne, matematyczne, biologiczne i polonistyczne, w ramach kó∏ zainteresowaƒ: ko∏o teatralne,
plastyczne i chór. Odbywajà si´ ponadto
zaj´cia wyrównawcze w klasach pierwszych. W szko∏ach podstawowych równie˝
dzia∏ajà chóry, ko∏a teatralne i plastyczne
oraz informatyczne, ekologiczne i recytatorskie. By∏abym zadowolona, gdyby
w naszych szko∏ach by∏o wi´cej klas obj´tych innowacjami pedagogicznymi, jak to
ma miejsce w SP w St. Babicach, gdzie realizuje si´ je w klasie muzycznej i ekologicznej. Zach´cam dyrektorów innych placówek
do
wprowadzania
takich
„innowacyjnych klas”. W nowoczesnych,
twórczych szko∏ach powinno byç ich jak
najwi´cej.
– W tym roku, po raz drugi z kolei
odby∏y si´ w szko∏ach podstawowych
i gimnazjach egzaminy zewn´trzne.
Jak oceniono naszych uczniów?
– Ârednia uzyskana w woj. mazowieckim dla szkó∏ podstawowych wynios∏a
27,93 pkt, w powiecie 27,57 pkt,
a w gminie Stare Babice 28,24 pkt. UzyskaliÊmy Êrednià, która jest wy˝sza od
powiatowej i wojewódzkiej! Bardzo mnie
to cieszy.
Warto przyjrzeç si´ poszczególnym placówkom w gminie: Êrednia dla SP w St.
Babicach na egzaminie wynios∏a 29,46
pkt, a w Borz´cinie 25,68 pkt. W roku
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ubieg∏ym w Borz´cinie by∏a na poziomie
30,36 pkt a w Babicach 29,55 pkt. W gimnazjach egzamin wyglàda∏ nieco inaczej.
Tam podzielono go na dwie cz´Êci: matematyczno-przyrodniczà, w której uzyskaliÊmy wynik ni˝szy ni˝ w roku ubieg∏ym
i humanistycznà, gdzie wyniki by∏y na
ubieg∏orocznym poziomie. Uwa˝am, ˝e
Êrednia liczba punktów uzyskana w gimnazjum jest niezadowalajàca.
Gimnazjum w Koczargach Starych
w cz´Êci matematyczno–przyrodniczej
uzyska∏o Êrednià 24,78 pkt, podczas gdy
w powiecie wynios∏a ona 26,61 pkt,
a w województwie 28,22 pkt. Nieco lepiej
by∏o w cz´Êci humanistycznej. Analogicznie wyniki Êrednich wynios∏y: 30,91 pkt,
34,26 pkt i 33,69 pkt. Dla porównania
w roku ubieg∏ym Êrednia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego w gimnazjum
wynios∏a 28,04 pkt przy 29,89 pkt w województwie, a humanistycznego 29,39
pkt przy 30,90 pkt w województwie.
– Czy nie sàdzi Pani, ˝e dane
liczbowe to nie wszystko?
– OczywiÊcie sà to wyniki statystyczne
i nie obrazujà w pe∏ni pracy, jakà pedagodzy musieli wykonaç uczàc m∏odzie˝, nie
przedstawiajà równie˝ cech danego rocznika uczniów. Egzaminy te sà jednak metodà pozwalajàcà porównaç efekty pracy
pedagogów w polskich szko∏ach. Wyniki
w podstawówkach mamy dobre, te
w gimnazjum nie odbiegajà równie˝ zbytnio od Êrednich krajowych, ale sà jednak
ni˝sze i chcia∏abym, aby poprawi∏y si´
w bie˝àcym roku szkolnym. Musimy zatem wspólnie z Radà Pedagogicznà zastanowiç si´, jakie podjàç dzia∏ania by osiàgnàç ten cel.
– Minister edukacji narodowej
i sportu – Krystyna ¸ybacka – zapowiedzia∏a, ˝e ju˝ nied∏ugo wszyscy
uczniowie w Polsce b´dà korzystaç
z komputerów. Czy majà na to szans´
równie˝ u nas?
– W Gimnazjum w Koczargach sà 2
pracownie komputerowe z dost´pem do
Internetu, na ukoƒczeniu jest wyposa˝anie nowej sali komputerowej (24 stanowiska) w SP w St. Babicach i pracowni komputerowej (20 stanowisk) w Borz´cinie.
Jest to jeden z kolejnych etapów komputeryzacji naszych szkó∏. B´dà oczywiÊcie
nast´pne. Spodziewamy si´, ˝e pod koniec roku borz´ciƒski ZSP b´dzie mia∏ sta∏e ∏àcze internetowe, szko∏a w Babicach
ju˝ je posiada. Uwa˝am, ˝e komputery
powinny byç szeroko wykorzystywane
w szko∏ach, w ca∏ym procesie dydaktycz-
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nym, nie tylko na lekcjach informatyki.
Muszà znaleêç si´ równie˝ w pokoju nauczycielskim, bibliotece i Êwietlicy. Poma∏u
realizujemy te zamierzenia. W bibliotekach w Koczargach i Babicach dzia∏a profesjonalny program Vulcan– Mol, który
pozwoli∏ w komputerze bazowym umieÊciç ca∏y ksi´gozbiór. Korzystajà z niego
uczniowie i nauczyciele pos∏ugujàc si´
specjalnymi kodami. Codzienna praca
z komputerem nie jest dziÊ luksusem, to
wymóg czasów, zw∏aszcza w zjednoczonej Europie. Sàdz´, ˝e wszystkie nasze
szko∏y powinny mieç swoje strony internetowe. Pozwoli im to nawiàzaç szersze
kontakty z innymi placówkami i b´dzie
dobrà wizytówkà Gminy.
– Ile wydajemy rocznie na oÊwiat´
i czy koszty te zwi´kszajà si´?
– W strukturze wydatków z bud˝etu
gminy nastàpi∏ wzrost udzia∏u kosztów
oÊwiaty przy zmniejszajàcych si´ wp∏ywach z subwencji oÊwiatowej. Tegoroczna subwencja wynosi 5 290 938 z∏, a wysokoÊç wydatków na p∏ace w placówkach
oÊwiatowych 5 303 098 z∏, a zatem, jak
widzimy, nie wystarcza ona nawet na
pensje nauczycieli. Procentowo w br. subwencja stanowi 66 % kosztów ogólnych,
a w ub. r. 72%. Koszty rzeczowe w wysokoÊci 935 700 z∏ w ca∏oÊci obcià˝ajà bud˝et gminy. Oznacza to koniecznoÊç finansowania tych zadaƒ Êrodkami, które
potencjalnie mog∏yby wspomagaç rozwój
lokalny. W parlamencie pracuje si´ ostatnio nad projektem nowej ustawy o dochodach samorzàdów terytorialnych. Dokument ten zak∏ada wi´kszà samodzielnoÊç finansowà samorzàdów. Mówi si´
w nim o obni˝eniu cz´Êci oÊwiatowej
subwencji ogólnej a w 2005 roku o
likwidacji subwewncji i zastàpieniu jej
zwi´kszeniem dochodów w∏asnych gmin.
Samorzàd b´dzie czerpaç dochody dzi´ki
zwi´kszeniu udzia∏u z wp∏ywów z podatków bezpoÊrednich – 33,8 % z PIT i 5 %
z CIT. Rozwiàzanie to spaja kondycj´ finansowà samorzàdów ze stanem gospodarki kraju. Jest szansà, jeÊli gospodarka
wejdzie na drog´ szybkiego rozwoju,
o której mówi∏ ostatnio Minister Finansów. Wtedy ryzyko przejÊcia do nowego
systemu finansowania oÊwiaty mo˝e si´
op∏acaç. Co b´dzie jednak, gdy gospodarka nie osiàgnie zak∏adanego 5% poziomu rozwoju? Brak symulacji tego scenariusza mo˝e dawaç wiele do myÊlenia.
DziÊ jest to równanie z x– em, mam wra˝enie, ˝e z niejednym...
m∏.
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5 LAT ZDROWIA
placówce waha∏ si´ od tysiàca do 4 tys. z∏ miesi´cznie. Dlatego musimy cz´sto poszukiwaç
w∏asnych êróde∏ dochodów poza oÊrodkiem.
Mimo zawirowaƒ finansowych w Borz´cinie uda∏o si´ stworzyç placówk´, która jest
wr´cz modelowym przyk∏adem dobrej prywatyzacji. Nie tylko cieszy oko wyglàdem budynku, ale i zbiera jak najlepsze opinie. Zdaniem
Lucyny Kasprowicz dyr. Zespo∏u Lecznictwa
Otwartego Warszawa – Wola, z którego wy∏oniono ten oÊrodek „Medicus–Familiaris“ jest
przyk∏adem dobrego Êwiadczenia us∏ug medycznych dla pacjentów. Zastosowano tu zarówno nowoczesne rozwiàzania prawne jak
i nawiàzano dobre relacje z pacjentami. – Ciesz´ si´, ˝e Pani dr Popek, która by∏a dotàd lekarzem „ma∏ych pacjentów”, okaza∏a si´ równie˝ menad˝erem i dobrym gospodarzem.
Usamodzielniajàc podmioty 5 lat temu mia∏am wiele obaw czy b´dà w stanie sprostaç
trudnoÊciom i dadzà sobie rad´. Gratuluj´ zatem, ˝e to si´ uda∏o. Dzi´kuj´ równie˝ za
wspó∏prac´ W∏adzom Gminy, bo bez ich
udzia∏u prywatyzacja nie dosz∏aby do skutku –
powiedzia∏a dyr. Kasprowicz.
Âwi´to borz´ciƒskiego oÊrodka powiàzano
z uroczystym otwarciem punktu aptecznego.
Teraz pacjenci b´dà mogli kupiç wszystkie lekarstwa na miejscu. Jego w∏aÊciciel – Jacek Olszewski zapewni∏ nas, ˝e punkt dysponuje dziÊ
asortymentem ponad
Dr Ewa Popek otrzyma∏a wiele gratulacji.
2,5 tysiàca lekarstw,
a jeÊli czegoÊ zabraknie, to w przeciàgu
2–3 godzin zostanà
sprowadzone. Czym
punkt apteczny ró˝ni
si´ od normalnej apteki? – tym, ˝e nie ma
„receptury“ czyli specjalnego pomieszczenia, w którym przygotowuje si´ leki i nie

OÊrodek Zdrowia w Borz´cinie dzia∏a
ju˝ 5 lat. Z tej okazji w placówce urzàdzono ma∏e Êwi´to, podczas którego
spotkali si´ przedstawiciele w∏adz samorzàdowych gminy i powiatu z kierownictwem i pracownikami oÊrodka oraz zaproszonymi goÊçmi. Mimo uroczystoÊci
OÊrodek przyjà∏ pacjenta, który uleg∏
drobnemu wypadkowi na budowie.
Szybko zosta∏ opatrzony i obchody mo˝na by∏o kontynuowaç. – Có˝, potrzebujàcym si´ nie odmawia, a podejÊcie
„z sercem do pacjenta“ sta∏o si´ dewizà
pracy osób zatrudnionych w borz´ciƒskim „Medicus Familiaris“.
– Pi´ç lat temu po sprywatyzowaniu oÊrodka w∏adze gminne i dyrektorzy ZOZ-u umo˝liwili nam przej´cie tej placówki na drodze konkursu ofert – powiedzia∏a dr Ewa Popek. – By∏o to dla nas pewnego rodzaju wyzwanie,
dzia∏alnoÊç w dobie kryzysu s∏u˝by zdrowia
wià˝e si´ z wieloma trudnoÊciami. Najpierw
czekaliÊmy na nowe warunki finansowania
placówek zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Kasy Chorych. Teraz z kolei zastanawiamy si´ nad przysz∏oÊcià Narodowego Funduszu Zdrowia. K∏opoty finansowe wielu oÊrodków w Polsce wynikajà g∏ównie z niestabilnoÊci finansowania
ich dzia∏alnoÊci ze Êrodków publicznych.
W ciàgu 5 lat spadek finansowania w naszej
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Punkt apteczny otwierajà Jolanta
St´pniak – z-ca Wójta Gminy i Jacek
Olszewski – w∏aÊciciel punktu.

dysponuje Êrodkami psychotropowymi. Placówka dzia∏a w godzinach pracy oÊrodka, od
8:00 do 18:00.
Jaka b´dzie przysz∏oÊç OÊrodka Zdrowia w Borz´cinie?
Dr Ewa Popek jest dobrej myÊli. – Pomimo
trudnoÊci finansowych nie boimy si´, ˝e nie
spe∏nimy wymogów Unii Europejskiej – mówi.
Obecnie pracuje u nas 12 osób, w tym: 2 lekarzy rodzinnych, 2 stomatologów, ginekolog,
mgr rehabilitacji i 4 piel´gniarki. Mamy zarejestrowanych 3400 pacjentów, jesteÊmy gotowi
przyjàç w sumie 5 tys. osób. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

GMINNA KOMISJA
ROZWIÑZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
zaprasza wszystkie osoby, które majà
problem alkoholowy w rodzinie. Komisja
zbiera si´ w ka˝dà trzecià Êrod´ miesiàca
w godz. 16:30-19:00 w Bliznem Jasiƒskiego ul. Kopernika 10 tel. 796-17-67. Tam
równie˝ dzia∏a punkt konsultacyjny dla
osób uzale˝nionych – w czw. godz. 17-18
i sob. 13:30-14:30. Grupa wsparcia „Rodzina bez przemocy” – wt. godz. 17-19,
sob. 16-19. Punkt konsultacyjny dla osób
z przemocà i problemem alkoholowym
w Borz´cinie – we wtorki godz. 10-11,
w Bliznem w sob. 14-16.
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Co s∏ychaç Panie So∏tysie?
atchorzew, zaraz po Bliznem,
jest miejscowoÊcià najbli˝ej po∏o˝onà Warszawy. Nie dziwnego zatem,
˝e coraz wi´cej osób wybiera jà na
miejsce swego zamieszkania. O sprawach mieszkaƒców Latchorzewa
rozmawialiÊmy z so∏tysem Sylwestrem Klimkiem.
W ciàgu tygodnia przychodzi do mnie
wiele osób zainteresowanych kupnem
dzia∏ki budowlanej w naszej miejscowoÊci –
twierdzi so∏tys. – Wi´kszoÊç z nich chcia∏aby
jednak osiedliç si´ z dala od ulicy Warszawskiej, gdy˝ z tego, co sam zaobserwowa∏em, rok rocznie wzrasta tu nat´˝enie ruchu
i ha∏asu. Nieraz musz´ czekaç 2–3 minuty,
˝eby wyjechaç z posesji. Có˝ robiç, coraz
wi´cej ludzi ma samochody...
– Co jest obecnie najwa˝niejsze dla
Latchorzewa?
– Sprawà, która sp´dza mi sen z powiek
jest brak kanalizacji przy ul. Warszawskiej.

L

nie prowadz´ gospodarstwa, a ziemi´ przekaza∏em sàsiadowi w dzier˝aw´. Ludzie,
którzy najwczeÊniej przeprowadzili si´
z Warszawy do Latchorzewa, dziÊ cz´sto pytajà mnie, gdzie si´ podzia∏a ta polska wieÊ,
skoro w ca∏ym Latchorzewie nie ma ani jednej krowy.
– Czy nie warto by zatem sprzedawaç mleka mieszkaƒcom, jeÊli jest takie zainteresowanie?

razie stajà si´ niedro˝ne, co mo˝e prowadziç do podtopienia nie tylko pól uprawnych, ale równie˝ i domów. Zdarza∏o si´ to
ju˝ w ostatnich latach. Nasi mieszkaƒcy nie
chcà p∏aciç sk∏adek, gdy˝ nie widzà, ˝eby
spó∏ka wodna w jakiÊ sposób dba∏a o rowy.
Spó∏ka natomiast t∏umaczy si´ tym, ˝e nie
ma pieni´dzy na prac´ i tu ko∏o si´ zamyka.
Niestety w tej sprawie niewiele poradz´, ale
gdy tylko to mo˝liwe, staram si´ walczyç
o popraw´ sytuacji mieszkaƒców so∏ectwa.
– Jednak niektóre sprawy uda∏o si´
Panu za∏atwiç?
– Ma Pani zapewne na myÊli oÊwietlenie
ul. Prusa, na granicy Latchorzewa i Bliznego.
Dopiero po trzech latach staraƒ uda∏o mi si´
doprowadziç t´ spraw´ do koƒca. DziÊ mo˝na tam chodziç po zmroku bez obaw. Ale
nie zawsze udaje si´ wszystko tak, jak byÊmy
tego chcieli. Np. staraliÊmy si´ zagospodarowaç okolice pobliskiego stawu (przy ul. Warszawskiej i Reymonta). Pomimo naszych wysi∏ków nie uda∏o si´. W´dkarze po∏amali
i powyrywali posadzone przez nas drzewka.

WieÊ ju˝ ca∏kiem inna...
Faktem jest, ˝e „Osiedle Latchorzew“
posiada ju˝ kanalizacj´, ale mieszkaƒcy ul.
Warszawskiej wcià˝ czekajà na spe∏nienie
obietnic danych przez gmin´. Powiedziano
nam, ˝e inwestycja zostanie wykonana
w najbli˝szym czasie, lecz ciàgle trwajà negocjacje z Wojewódzkim Zarzàdem Dróg
i Mostów w celu uzgodnienia zmian w ruchu, jakie musia∏yby nastàpiç wraz z rozpocz´ciem budowy. Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e prawdopodobnie trzeba b´dzie zamknàç jeden pas ruchu, a cz´Êç samochodów skierowaç objazdem ul. Hubala Dobrzaƒskiego. Zwi´kszy si´ wtedy ruch pojazdów na drodze dojazdowej do szko∏y.
Mimo utrudnieƒ, które wtedy powstanà,
powinniÊmy jakoÊ rozwiàzaç ten problem.
– Jakie zmiany zasz∏y we wsi od kiedy Pan tu mieszka?
– Mieszkam w Latchorzewie od urodzenia, tak wi´c mam pe∏ny obraz przemian
naszej miejscowoÊci. Przede wszystkim
w trakcie tych pi´çdziesi´ciu paru lat drastycznie zmala∏a liczba gospodarstw nastawionych na produkcj´ rolnà, obecnie pozosta∏o ich zaledwie 8. M∏odzi nie chcà pracowaç w polu, wolà si´ kszta∏ciç i szukaç
szcz´Êcia gdzie indziej. Mnie to nie dziwi,
gdy˝ dochód w rolnictwie jest ma∏y, przy
du˝ym nak∏adzie pracy. Ja sam ju˝ od 4 lat
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– Kilku gospodarzy planuje w przysz∏oÊci
za∏o˝enie gospodarstw agroturystycznych.
Ich dzia∏ki po∏o˝one sà z dala od szosy
i mo˝na by tam pobudowaç zagrody
dla krów, kóz i nawet jakàÊ „retro – chat´“
– wtedy by∏oby i prawdziwe mleko od krowy. Na inwestycje gospodarze nie majà jednak obecnie pieni´dzy. Byç mo˝e zmieni
si´ to, gdy chocia˝ cz´Êç gruntów zostanie
odrolniona.
– Jakie sprawy powracajà najcz´Êciej
podczas rozmów z mieszkaƒcami?
– Na pierwszym miejscu jest w∏aÊnie
sprawa odrolnieƒ dzia∏ek przy ul. Warszawskiej. Wiele osób bardzo na to liczy. Proces
ten ciàgnie si´ ju˝ kilka ∏adnych lat. Poza
tym ludzie narzekajà na chodnik na odcinku
od ul. Reymonta do granicy Latchorzewa.
Obecnie du˝o p∏yt jest tam pop´kanych,
bàdê pozapadanych. Bardzo chcielibyÊmy,
aby zosta∏a ukoƒczona budowa chodnika
z kostki brukowej. W tej chwili ludzie cz´sto
˝artujà, ˝e mamy Latchorzew kategorii „A“
z nowym chodnikiem i kategorii „B“ tam,
gdzie chodnik si´ rozpada. A przecie˝ wszyscy mieszkaƒcy p∏acà takie same podatki!
Jak ju˝ jesteÊmy przy tych mniej przyjemnych sprawach, nale˝y wspomnieç o rowach, które powinny byç oczyszczane przynajmniej raz na dwa lata. W przeciwnym
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– Gmina proponowa∏a nieodp∏atne
przekazanie stawu dla ko∏a w´dkarskiego, które dba∏oby o porzàdek
w tym miejscu. Dlaczego nie podj´to
tej inicjatywy?
– Nie by∏o zainteresowania, bo niewielu
naszych mieszkaƒców w´dkuje. Ko∏a w´dkarskiego we wsi nie ma. ¸owiç przyje˝d˝ajà g∏ównie ludzie z zewnàtrz i nie mamy
nad nimi ˝adnej kontroli.
– S∏yszeliÊmy, ˝e so∏tysem jest Pan
ju˝ 9 lat i zamierza ponownie startowaç w wyborach. Czego zatem ˝yczyç
Panu i ca∏emu so∏ectwu?
– Przede wszystkim zawsze chcia∏bym
wiedzieç, co mam odpowiadaç ludziom
na pytania dotyczàce terminów inwestycji gminnych. Chcia∏bym równie˝, aby
nastàpi∏o odrolnienie dzia∏ek, co mo˝e
korzystnie wp∏ynàç na rozwój so∏ectwa.
Mo˝na jeszcze naturalnie pomarzyç
o lepszej komunikacji autobusowej, boisku dla dzieci, ma∏ym parku rekreacji,
basenie... no ale to sà ju˝ plany na dalszà przysz∏oÊç. By∏bym zadowolony, gdyby nasi radni dotrzymali choç cz´Êci
obietnic sk∏adanych mieszkaƒcom
w kampanii wyborczej w 2002 roku.
Agata Pami´ta
Fot: m∏.
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NOWY DOM PARAFIALNY
Ks. pra∏at Jan Szubka wmurowuje kamieƒ w´gielny
Jaki b´dzie nowy dom parafialny? – zapytaliÊmy jego
projektanta in˝. Kazimierza
Stecia.
– Zale˝a∏o nam na tym, aby
stworzyç solidny, funkcjonalny
obiekt, który b´dzie s∏u˝y∏ ludziom przez wiele lat. Budynek
b´dzie sk∏ada∏ si´ z sutereny,
parteru i poddasza. Jego konstrukcja jest tradycyjna. Króluje
ceg∏a czerwona. Obiekt ma podwy˝szonà so- w istniejàcy teren. Dom po∏o˝ony w sàsiedztwie
lidnoÊç, same stropy charakteryzujà si´ prawie zabytkowego koÊcio∏a i plebanii nie powinien
2,5 krotnie wi´kszà wytrzyma∏oÊcià ni˝ w prze- dominowaç w kontekÊcie architektonicznym
ci´tnych budynkach. Âciany sà murowane, Rynku. Moim celem by∏o dostosowanie go do
ocieplane w systemie trójwarstwowym. Nad zastanego Êrodowiska kulturowego. Ma sprapiwnicà po∏o˝yliÊmy stropy ˝elbetowe.
wiaç wra˝enie, jakby tu by∏ od dawna. Wystrój
Przy projektowaniu tego domu musieliÊmy fasady b´dzie mia∏ kolor jasnego be˝u, fraguwzgl´dniç liczne uwarunkowania wynikajàce menty coko∏owe i wejÊciowe zostanà ob∏o˝one
z przepisów. B´dzie to bowiem obiekt u˝ytecz- jasnym klinkierem, a pasa˝ i stolarka zostanà
pomalowane na jasnozielono. Dach b´dzie ponoÊci publicznej.
kryty dachówkà w kolorze ceglastym.
– Któr´dy b´dziemy wchodziç?
– Mówiàc o projekcie u˝ywa Pan liczby
– Od Rynku. Pojawi si´ tam nowa furtka
w ogrodzeniu o obramieniu nawiàzujàcym sty- mnogiej?
– Tak, poniewa˝ autorem za∏o˝eƒ progralem do bramy koÊcio∏a, dalej b´dzie zadaszony
pasa˝ prowadzàcy do podcienia i g∏ównego mowo – funkcjonalnych by∏ ks. pra∏at Jan SzubwejÊcia. Do budynku wejdziemy schodami na ka. Ponadto przy tej pracy pomaga∏ mi syn Rawprost albo pochylnià. Ca∏y obiekt zaprojekto- fa∏, który jest obecnie studentem architektury
wany jest bez barier architektonicznych, osoby Politechniki Warszawskiej. Istotny w ostateczniepe∏nosprawne b´dà mog∏y si´ w nim ∏atwo nym zakoƒczeniu projektu by∏ tak˝e udzia∏ konporuszaç. Pochylnie b´dà prowadzi∏y na parter struktora in˝. Ryszarda Cichowlasa.
i do sutereny. W okaza∏ym holu zmieÊci si´ szatNowy dom parafialny zgodnie z wolà
nia i recepcja, tamt´dy dojdziemy do poszcze- Ks. Proboszcza b´dzie s∏u˝y∏ wspólnocie paragólnych sal. Na koƒcu korytarza znajdzie si´ sa- fialnej, ale tak˝e, w miar´ mo˝liwoÊci, ogó∏owi
la du˝a o pow. 160 m2 i wysokoÊci 4 m. B´dzie gminnej spo∏ecznoÊci. Wszystkie grupy wiekomog∏a pe∏niç rol´ ma∏ej sali koncertowej lub we znajdà tam dla siebie miejsce. Dom b´dzie
pe∏ni∏ rol´ oÊrodka kultury, sportu i miejsca spokonferencyjnej.
Cz´Êç przeznaczonà dla m∏odzie˝y usytu- tkaƒ mieszkaƒców naszej gminy. Dzi´ki ks. praowaliÊmy w suterenie. Tam znajdà si´ m.in. si- ∏atowi Janowi Szubce, wiernym i sponsorom
powstaje budynek, który jest niezwykle po∏ownie i sale do ping-ponga.
trzebny. Dzi´kujemy im za to.
– A jaki b´dzie wystrój tego obiektu?
– Stara∏em si´ wkomponowaç budynek
m∏

Dzia∏o si´ to 19 paêdziernika Roku
Paƒskiego 2003 gdy na stolicy Piotrowej
zasiada∏ od dwudziestu pi´ciu lat Jego
ÂwiàtobliwoÊç Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏
II – papie˝ Polak. Archidiecezjà Warszawskà zarzàdza∏ od dwudziestu dwóch
lat Jego Eminencja Józef Kardyna∏
Glemp Prymas Polski, Dziekanem laseckim i Proboszczem w Babicach od 11 lat
by∏ Ksiàdz Dr. Jan Szubka.
Tego dnia, a by∏a to Dwudziesta
Dziewiàta Niedziela Zwyk∏a, a zarazem
misyjna, przyby∏ do parafii Wniebowzi´cia NMP w Babicach Jego Ekscelencja
Biskup Marian DuÊ -Wikariusz Generalny Archidiecezji Warszawskiej i dokona∏
poÊwi´cenia i wmurowania kamienia
w´gielnego pod nowy budynek parafialny. Kamieƒ w´gielny zosta∏ wyj´ty z koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Kostki w Warszawie na ˚oliborzu, gdzie spoczywajà doczesne szczàtki s∏ugi Bo˝ego Ks. Jerzego
Popie∏uszki zamordowanego 19 paêdziernika 1984 r.
W podnios∏ej uroczystoÊci wzi´li
udzia∏: Kap∏ani dekanatu laseckiego,
W∏adze samorzàdowe na czele ze Starostà Powiatu Warszawa Zachód Janem
˚ychliƒskim, Przewodniczàcym Rady
Gminy Stare Babice Maciejem Gàsowskim, Wójtem i Vice wójtem, tej˝e Gminy Krzysztofem Turkiem i Jolantà St´pniak, Architekci, In˝ynierowie i Budowniczowie oraz ca∏a Wspólnota parafialna
na czele ze swoim Proboszczem i wikariuszami ks. Krzysztofem Dowalewskim
i ks. Piotrem Filipczakiem.
Dom parafialny zosta∏ zaprojektowany przez mgr. in˝. Kazimierza Stecia,
konstruktorem jest mgr. in˝. Ryszard Cichowlas, który wraz z prof. Adamem Stolarskim pe∏ni tak˝e funkcj´ inspektora
nadzoru. Kierownikiem budowy jest Zenon Wieleba, a wykonawcà firma Stanis∏awa Flisa z Janowa Lubelskiego. Dom
jest wznoszony z ofiar Wiernych i b´dzie
s∏u˝y∏ ca∏ej Wspólnocie parafialnej.
Akt niniejszy zosta∏ sporzàdzony
z myÊlà o przysz∏ych pokoleniach.
W tym miejscu podpisy z∏o˝y∏y wszystkie
osoby wymienione w dokumencie, które by∏y
obecne na uroczystoÊci wmurowania aktu.

Nowy dom parafialny b´dzie mia∏ powierzchni´ 1050 m2
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atron szko∏y jest przewa˝nie postacià historycznà, dla wspó∏czesnych tak odleg∏à i abstrakcyjnà jak piramidy
w Egipcie. Szanowany za m´˝ne czyny, osiàgni´cia na polu nauki lub kultury, jest dla uczniów jeszcze jednà postacià, o której uczà si´ z ksià˝ek. Dzieci w borz´ciƒskiej podstawówce majà okazj´ prze˝yç coÊ niezwyk∏ego. Ludzie zwiàzani z ich patronem ˝yjà wÊród nas. Przychodzà, by pobyç razem z uczniami i wspólnie uczciç swoje i szko∏y Êwi´to...

P

Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny w Borz´cinie nosi imi´ Armii
Krajowej Grupy „Kampinos”. W niedziel´ 26 paêdziernika br.
obchodzono tam uroczyÊcie Âwi´to Szko∏y. Przyby∏o kilkunastu
kombatantów AK, stawili si´ uczniowie i nauczyciele, nie zabrak∏o równie˝ w∏adz samorzàdowych gminy i powiatu.
UroczystoÊç mia∏a patriotyczny charakter. Wystàpi∏ chór
szkolny pod dyrekcjà Bernarda Olosia, przygrywa∏a orkiestra,
dzieci deklamowa∏y wiersze i zainscenizowa∏y patriotyczne
scenki. A wszystko to w barwach jesieni, wÊród przepi´knych
dekoracji wykonanych z kolorowych liÊci i owoców. Wa˝nym
momentem dla najm∏odszych by∏o pasowanie na pierwszoklasist´ i wr´czenie legitymacji szkolnych. Jednak prawdziwy
entuzjazm pierwszaków wzbudzi∏y dopiero prezenty ofiarowane im przez uczniów klas szóstych. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ wspólnym biesiadowaniem. Mamy uczniów klas pierwszych przygotowa∏y wspania∏e ciasta, a ˝o∏nierze z pobliskiej

jednostki dostarczyli goràcà grochówk´. Stó∏ zintegrowa∏
wszystkich i najm∏odszych i najstarszych, czu∏o si´, ˝e stanowimy jednà wspólnà rodzin´.
W imieniu kombatantów podzi´kowa∏ za uroczystoÊç major
Stanis∏aw Baran-˝o∏nierz wrzeÊnia i jeden z organizatorów Grupy „Kampinos”. W czasie Powstania Warszawskiego by∏ dowódcà zwiadu konnego. Dobrze zna∏ tereny Puszczy, bo przed
wojnà by∏ ˝o∏nierzem 21 Pu∏ku Piechoty imienia Dzieci Warszawy, który opiekowa∏ si´ magazynami broni i amunicji w Palmirach. – åwiczy∏em tam ˝o∏nierzy jeszcze przed 1939 rokiem –
wspomina. Dzi´ki temu Grupa „Kampinos” nie ponios∏a
wi´kszych strat bezpoÊrednio w lasach. Wielu z nas niestety
zgin´∏o w walkach o Dworzec Gdaƒski i w jednej z najwi´kszych bitew partyzanckich II wojny Êwiatowej, w Budach Zosinych ko∏o Jaktorowa. Tam nasze oddzia∏y atakowane by∏y przez
czo∏gi, samoloty i pociàg pancerny – powiedzia∏ mjr Baran.
CiekawoÊç dzieci wzbudza∏ rotmistrz kawalerii Marian Denkiewicz, który jako jedyny
wystàpi∏ na uroczystoÊci przy szabli. Oddawa∏
nià honory podczas grania hymnu i przemarszu sztandarów. By∏ równie˝ czynnym ˝o∏nierzem Grupy „Kampinos”, bra∏ tak˝e udzia∏
w walkach NSZ.
˚ywi Êwiadkowie historii naszych ziem, ludzie których nie oszcz´dza∏ los, tak˝e w latach powojennych, sà jeszcze wÊród nas.
Ch´tnie opowiadajà o czasach swej m∏odoÊci,
o dniach, kiedy s∏owo Polska by∏o dla wielu
najwa˝niejsze. Cieszymy si´, ˝e mo˝emy ich
s∏uchaç...
Marcin ¸ada, Aneta Ko∏aczyƒska

rupa „Kampinos” powsta∏a jako partyzanckie zgrupowanie AK w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. Rejonem jej dzia∏ania by∏a Puszcza Kampinoska. Tam tworzy∏y si´ rezerwy zbrojne dla Powstania Warszawskiego i przegrupowywania oddzia∏ów wycofywanych z terenów walk.
Puszcza sta∏a si´ miejscem spotkania oddzia∏ów AK
Okr´gu Warszawskiego, zmobilizowanych w ramach
operacji „Burza”. Wioska Wiersze w gminie Czosnów nazwana zosta∏a wówczas stolicà „Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”, tam w∏aÊnie stacjonowa∏o dowództwo Grupy, któremu przewodzi∏ mjr Alfons Kotowski ps. „Okoƒ”.
W sk∏ad Grupy „ Kampinos” wesz∏y oddzia∏y AK z ró˝nych Rejonów, które po nieudanych atakach na lotnisko
bielaƒskie (1 i 2 sierpnia 1944 r.) musia∏y si´ wycofaç.
Zgrupowanie liczy∏o ponad 2500 ˝o∏nierzy. Na terenie
obejmujàcym wsie: ¸awy, ¸ubiec, Roztoka, KiÊcienne,
Krogulec, W´dziszew, Brzozówka, Truskawka, Janówek,
Pociecha i Zaborów LeÊny, utworzono obóz warowny. Po
tej stronie Wis∏y, obok Warszawy, by∏y to pierwsze tereny
wyzwolone przez AK.
Dzia∏ania bojowe Grupy „Kampinos” to ok. 50 stoczonych bitew i potyczek. Zdobyto w nich du˝e iloÊci broni,
amunicji, radiostacji, kilka wozów ˝ywnoÊci, mundury,
samochody, motocykle, dzia∏o artyleryjskie i inny sprz´t
wojskowy. ˚o∏nierzom uda∏o si´ równie˝ odebraç 22
alianckie zrzuty broni. Najwi´ksze wygrane bitwy Grupa
stoczy∏a w rejonie Truskawki, Pociechy, KiÊciennego i Marianowa. W kilku akcjach ponios∏a tak˝e dotkliwe straty.
19 sierpnia jako jedyna zorganizowana jednostka bojowa
skierowa∏a do Warszawy 1150 ˝o∏nierzy, dowodzonych
przez mjr. „Okonia”. W ataku na Dworzec Gdaƒski zgin´∏o wówczas 450 ˝o∏nierzy, ok. 100 zosta∏o rannych. Cz´Êç
oddzia∏ów wróci∏a wtedy do Puszczy Kampinoskiej, cz´Êç
zosta∏a w Warszawie do koƒca Powstania. 27 wrzeÊnia
niemiecka specjalna grupa operacyjna „Sternschnuppe”
uderzy∏a na obóz warowny Grupy „Kampinos”, zbombardowa∏a wsie Wiersze, Brzozówka i Truskawka. Mjr.
„Okoƒ” zarzàdzi∏ wymarsz zgrupowania w Góry Âwi´tokrzyskie. Kolumna liczy∏a ponad 2000 partyzantów z taborami. Po 2 dniach w´drówki dosz∏o do rozstrzygajàcej
bitwy w Budach ko∏o Jaktorowa, gdzie przedzierajàcym
si´ oddzia∏om drog´ zagrodzi∏ niemiecki pociàg pancerny. By∏a to najwi´ksza bitwa partyzancka II wojny Êwiatowej po tej stronie Wis∏y. Zgin´∏o wówczas ok. 200 ˝o∏nierzy AK, w tym dowódca mjr. Kotowski, ok. 300 zosta∏o
rannych, 200 dosta∏o si´ do niewoli. Cz´Êç oddzia∏ów
przedosta∏a si´ w Góry Âwi´tokrzyskie i kontynuowa∏a
walk´. Oko∏o 100 partyzantów zosta∏o w Puszczy i tam
przetrwali do wyzwolenia.
Grupa „ Kampinos” zosta∏a rozbita, ale wywiàza∏a si´
z powstaƒczego zadania. Skutecznie ochrania∏a Warszaw´
od pó∏nocy i wspiera∏a jà zbrojnie. W wyniku jej dzia∏aƒ
zgin´∏o ok. 1300 Niemców, rannych zosta∏o ok. 460. Straty Grupy wynios∏y 900 ˝o∏nierzy, ok. 500 zosta∏o rannych.
Dane z „Kroniki Ruchu Oporu” Zenona Bartosiƒskiego
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Chcia∏ wyprzedziç
– skoƒczy∏ na latarni...
lica Warszawska – g∏ówna droga
naszej gminy, jest ciàgle arenà
groênych wypadków. Wszystko by∏oby
dobrze, gdyby kierowcy stosowali si´
do ograniczeƒ pr´dkoÊci. Niestety jest
inaczej. Wielu jeêdzi tam zbyt szybko.
Droga poprzecinana jest licznymi
skrzy˝owaniami. Kierowcy zatrzymujà si´,
by skr´ciç do jakiejÊ firmy, czy prywatnej
posesji, których jest tam bardzo du˝o. Tak
by∏o i tym razem. Od strony Warszawy jecha∏a kolumna samochodów z przepisowà pr´dkoÊcià. Nie podoba∏o si´ to kierowcy Leganzy, który postanowi∏ wszystkich wyprzedziç. Rozwinà∏ du˝à szybkoÊç. Tymczasem kierowca Forda Fiesty,
pierwszego samochodu w kolumnie, majàc jak mu si´ wydawa∏o wolnà drog´, zaczà∏ skr´caç w lewo, aby wjechaç do jednej z firm. Dosz∏o do groênego wypadku,
w którym kierowca Leganzy uderzy∏
w Forda, odbi∏ si´ od niego i zderzy∏ z latarnià. Ford z uszkodzonym lewym b∏otnikiem i zawieszeniem znalaz∏ si´ w rowie.

U

Ca∏e szcz´Êcie nikomu nic si´ nie sta∏o, a˝
trudno w to uwierzyç patrzàc na uszkodzenia samochodów. Kierowcy i pasa˝erowie mieli du˝o szcz´Êcia. Tego typu wypadki zdarzajà si´ tam bardzo cz´sto.

ZASYPIÑ NAS?

SUCHY CHLEB DLA KONIA...

Dosyç cz´sto na terenie naszej gminy pojawiajà si´ nielegalne wysypiska Êmieci. Nieznani sprawcy wyrzucajà resztki budowlane lub
pozosta∏oÊci poprodukcyjne z ró˝nych warsztatów. Gmina musi usuwaç je na w∏asny koszt – p∏acimy za to my wszyscy. W efekcie pieniàdze z podatków, które mog∏yby pos∏u˝yç np. na zrobienie chodnika trafiajà do firm zajmujàcych si´ sprzàtaniem Êmieci. W Klaudynie na skrzy˝owaniu ul. Ekologicznej i Estrady, przy wjeêdzie na teren wysypiska, nieznani sprawcy ju˝ po raz kolejny wysypali ca∏e ci´˝arówki odpadów. Zdaniem Anny Czerwonki z Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska UG – sprzàtanie tego miejsca b´dzie kosztowa∏o 650 z∏.
Gmina planuje instalacj´ kamer w pobli˝u feralnego skrzy˝owania,
byç mo˝e wtedy uda si´ ujàç sprawców. Apelujemy do mieszkaƒców
o wi´kszà czujnoÊç. JeÊli ktoÊ widzi samochód, z którego wysypywane sà Êmieci – niech zapisze numer rejestracyjny – wtedy za posprzàtanie zap∏aci sprawca – a nie jak dotàd mieszkaƒcy gminy.
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Mo˝na by rzec – prawie codziennie. Ju˝
wkrótce na ul. Warszawskiej pojawi si´
fotoradar. Byç mo˝e ostudzi on temperament wielu kierowców. A na razie, uwa˝ajmy na drodze.

Niektórym osobom zapewne przypomni si´ Jarema St´powski
z filmu „Wojna Domowa“, tymczasem sprawa jest powa˝na.
Zwracamy si´ do Naszych Czytelników z apelem. Potrzebna
jest pomoc w wy˝ywieniu koni policyjnych, które s∏u˝à w naszej
policji powiatowej. Do koƒca roku na pasz´ dla 6 koni potrzeba
oko∏o 5 tys. z∏. Zamiast pieni´dzy policja ch´tnie przyjmie
równie˝ pasz´ w naturze – siano, zbo˝e, marchew.
Osoby, które chcia∏yby dopomóc, proszone sà o kontakt pod
numerem 722 99 95.
Z góry dzi´kujemy
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Listy
do redakcji

Zebra by∏a i...
Czy redakcja „Gazety Babickiej“ mog∏aby ustaliç, dlaczego pasy na przejÊciu
dla pieszych przy koÊciele w St. Babicach
nie sà malowane? Chodzà tamt´dy dzieci
ze szko∏y. Sam te˝ prowadzam wnuczki
i wiem, ˝e to najbardziej niebezpieczne przejÊcie. Wszystkie
drogi przy Rynku
w tym roku ju˝
trzy razy malowano, a o tym
miejscu najwyraêniej ktoÊ zapomnia∏. W tamtym roku pasy
by∏y widoczne...
Ryszard Staniszewski,
mieszkaniec St.
Babic
Miejsce z „zanikajàcà zebrà“,
o którym pisze Nasz Czytelnik, znajduje si´
w centrum babickiego Rynku, kilka metrów
od koÊcio∏a i przystanku autobusowego.
Usytuowane jest tu˝ przed ∏ukiem drogi
w stron´ ulic Sienkiewicza i Pi∏sudskiego.
Nieopodal mieÊci si´ nasza redakcja. Kilka razy udaliÊmy si´ wi´c w to miejsce, by
przetestowaç szanse na bezpieczne przejÊcie na drugà stron´ ulicy. ZaobserwowaliÊmy, ˝e mieszkaƒcy przyzwyczaili si´ do
obecnoÊci pasów na jezdni i nadal przechodzà w tym miejscu, jednak oznaczenie
przejÊcia dla pieszych jest ju˝ prawie nie
widoczne.
SpotkaliÊmy grupki dzieci, które d∏ugo
sta∏y przy kraw´˝niku i próbowa∏y w odpowiednim momencie przebiec. Trudno si´
dziwiç, bo to najkrótsza droga ze szko∏y na
przystanek i do sklepu. Wszyscy uwa˝ajà,
˝e to niebezpieczne miejsce – zw∏aszcza
z uwagi na pobliski zakr´t, ale jeszcze nikomu nic si´ nie sta∏o. No w∏aÊnie, jeszcze...Czy musimy czekaç a˝ dojdzie do nieszcz´Êcia, by przejÊcie dla pieszych zosta∏o
dobrze oznakowane?
UstaliliÊmy, ˝e ten odcinek ul. Rynek

stwo pieszych i kierowców, oznakowania
dróg sà systematycznie odnawiane. Niedawno odmalowano przejÊcie za koÊcio∏em
w Babicach przy ul. Sienkiewicza, w kierunku Lipkowa. Ale, niestety, ZDPKiT ma ograniczone mo˝liwoÊci. Obecnie drogowcy
zajmujà si´ pilnymi bie˝àcymi pracami – ∏ataniem ubytków dróg i cz´Êciowymi remontami nawierzchni.
Po naszej interwencji pasy zosta∏y pi´knie pomalowane, teraz ju˝
dzieci mogà bezpiecznie tamt´dy
przechodziç. Dzi´kujemy Zarzàdowi Dróg Powiatowych za szybkà reakcj´ na nasza proÊb´, którà spowodowa∏ list Czytelnika GB.
w St. Babicach, chocia˝ le˝y w pobli˝u
Urz´du Gminy, podlega zarzàdowi powiaSzanowni Paƒstwo, jeÊli macie
tu. Wed∏ug przepisów o drogach, wszystjakàÊ spraw´, trudnà do za∏atwiekie czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem
nia w waszej najbli˝szej okolicy –
dróg, m.in. malowaniem znaków poziopiszcie do nas. Redakcja znajduje
mych na jezdni, zobowiàzany jest wykonywaç zarzàdca. W tym przypadku jest nim
si´ w budynku Urz´du Gminy przy
Zarzàd Dróg Powiatowych, Komunikacji
ulicy Rynek 32 w St. Babicach. Na
i Transportu w O˝arowie Maz.
pierwszym pi´trze Urz´du mamy
ZadzwoniliÊmy wobec tego do w∏aÊciswojà skrzyneczk´, do której mo˝wego urz´du.
Kierownik Utrzymania Dróg ZDPKiT, Ryna wrzucaç listy do nas. W miar´
szard Florczak, zapewni∏ nas, ˝e pasy na
mo˝liwoÊci b´dziemy pomagaç.
tym przejÊciu zostanà odmalowane na
Jak widaç z powy˝szego, czasami
prze∏omie paêdziernika i listopada br.
nam si´ udaje.
A wi´c mo˝e nawet przed ukazaniem si´
GB, czego byÊmy sobie ˝yczyli. – Odpowiednie prace b´dà wykonane jak najszybredakcja
ciej, co w du˝ej
mierze zale˝y od
warunków pogodowych – powiedzia∏ kierownik
Przyjedê do nas – damy ci prac´
Florczak. PodkreÊli∏ te˝, ˝e w trosce o bezpieczeƒ-

MASZ SAMOCHÓD DOSTAWCZY

STARE BABICE, UL. PI¸SUDSKIEGO 34
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DZIE¡ NAUCZYCIELA DZIÂ...

in´∏o ju˝ 230 lat od powo∏ania Komisji Edukacji Narodowej. Król Stanis∏aw August Poniatowski nawet
nie przypuszcza∏, ˝e po wiekach data tego wydarzenia zostanie og∏oszona Êwi´tem. Komisja nad
Edukacjà M∏odzi Szlacheckiej Dozór Majàca przetrwa∏a zaledwie 21 lat. Jej idea∏y sà jednak nadal aktualne...

M

Czternastego
paêdziernika we
wszystkich polskich szko∏ach tradycyjnie obchodzi
si´ Dzieƒ Edukacji
Narodowej, zwany
potocznie dniem nauczyciela. Od 1982 r. oficjalnie uznano go Êwi´tem wszystkich pracowników
oÊwiaty i dniem wolnym od zaj´ç lekcyjnych.
KEN powo∏ana w 1773 r. przez sejm, z inicjatywy króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego, sta∏a si´ pierwszym w Europie Êwieckim ministerstwem oÊwiaty. Stworzono je po
to, by zreformowaç szkolnictwo w Polsce i wykszta∏ciç pokolenie ludzi Êwiadomych swych
obywatelskich obowiàzków oraz wyposa˝onych w u˝ytecznà i nowoczesnà wiedz´.
Opracowano nowe programy i organizacj´ nauczania, wprowadzono Êwieckie idee pedagogiczne.
Dzia∏acze KEN opracowali 27 nowych podr´czników. Jednà z ich
g∏ównych idei by∏o zmniejszenie
ró˝nic stanowych w oÊwiacie
i ...kszta∏cenie dziewczàt.
KEN istnia∏a do 1794 r. Dzi´ki jej
prekursorskiej dzia∏alnoÊci Polska
znalaz∏a si´ w czo∏ówce krajów europejskich pod wzgl´dem poziomu
i organizacji szkolnictwa..
Dzieƒ Edukacji Narodowej nie
musi wcale byç kolejnym oficjalnym
i powa˝nym Êwi´tem. Udowodnili
to uczniowie szkó∏ naszej gminy, którzy 14–go
paêdziernika br. przygotowali dla swych nauczycieli oryginalne, a jednoczeÊnie uroczyste
akademie. Poprzez kwiaty, serdeczne ˝yczenia
i podzi´kowania wyrazili swà wdzi´cznoÊç za
trud i cierpliwoÊç wk∏adane w prac´ dydaktycznà. Cz´Êç artystyczna uroczystoÊci rozbawi∏a
i wzruszy∏a pedagogów.
1
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W SP w St. Babicach odby∏ si´ tradycyjny
apel ogólnoszkolny, przygotowany przez samorzàd uczniowski i klasy „0“.GoÊçmi uroczystoÊci
byli wójt Krzysztof Turek, z–ca wójta Jolanta
St´pniak oraz ks. pra∏at Jan Szubka. Uczniowie
zamiast kwiatów wr´czyli nauczycielom w∏asnor´cznie przygotowane barwne obrazki. Na
ka˝dym widnia∏a sympatyczna dedykacja.
Uczniowie z 6a – kl. muzycznej – zaprezentowali kabaret „Przemin´∏o z wiatrem“, nawiàzujàcy do ˝ycia przedwojennej Warszawy. Towarzyszy∏a im para tancerzy z 4a – Karolina Sochocka i Micha∏ Le. Scenariusz kabaretu napisa∏a Izabela Kurowska-Brandenburska, o opraw´
muzycznà i choreografi´ zadba∏a Ewa D˝yga.
Dzieci zachwyci∏y wysokim poziomem przygotowania muzycznego, recytatorskiego i tanecznego. Szczególnà uwag´ widzów zwróci∏y:

Ania Pioterczak z kl.4a i Dominika Âliwiƒska
z kl.6a, które zaÊpiewa∏y „Tango Milonga“
i „O czym marzy dziewczyna“ (Fot 2).
Trud nauczycieli i pracowników szko∏y zosta∏
uhonorowany nagrodami pieni´˝nymi. Dyr.
Maria Bocheƒska wr´czy∏a 14 nauczycielom i 8
pracownikom szko∏y nagrody dyrektorskie za
prac´ dydaktyczno– wychowawczà. Z kolei
wójt Krzysztof Turek przekaza∏ nagrody samorzàdowe za wspó∏prac´ z gminà i spo∏ecznoÊcià
lokalnà. Jednà z nich otrzyma∏a w∏aÊnie dyr. Bocheƒska (Fot1).
Nagrody otrzymali równie˝ nauczyciele
i pracownicy Zespo∏u Szkolno – Przedszkolnego w Borz´cinie. SzeÊç osób wyró˝ni∏a dyr. Teresa Mazurkiewicz, równie˝ szeÊç samorzàd
reprezentowany przez Jolant´ St´pniak, z–c´
wójta. Tutaj tak˝e Dzieƒ Edukacji Narodowej
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mia∏ uroczysty charakter. Uczniowie swojà sympati´ i wdzi´cznoÊç wobec wychowawców wyrazili radosnym Êpiewem, taƒcem i poezjà.
Specjalny „koncert ˝yczeƒ“ przygotowa∏ chór
szkolny, prowadzony przez Bernarda Olosia.
A jak by∏o w Koczargach? – „...Na wszystko
ma baczenie, super szko∏a to jego marzenie, zabiega o fundusze i matematycznym jest geniuszem. Miewa potargane w∏oski i nazywa si´...“
us∏ysza∏ w dniu swego Êwi´ta Piotr Szczepkowski, dyr Gimnazjum w Koczargach Starych. Artystycznà cz´Êç uroczystoÊci stanowi∏y bowiem
fraszki na nauczycieli, wyg∏aszane z aktorskim
zaci´ciem przez cz∏onków ko∏a teatralnego, kierowanego przez Bogus∏aw´ Kuncewicz. Pedagodzy wykazali si´ du˝ym poczuciem humoru
i m´˝nie wys∏uchali dowcipów do koƒca. Sprawi∏y im wiele radoÊci i wzruszeƒ, podobnie jak
rymowane ˝yczenia od kl. 2f . Sze3
Êciu nauczycieli gimnazjum otrzyma∏o nagrody samorzàdowe z ràk
Wójta , a 10 pracowników administracji nagrody dyrektorskie. Dyrektor Szczepkowski tego dnia mia∏
jeszcze jeden powód do radoÊci.
Uhonorowano go oryginalnym
i symbolicznym prezentem. (Fot 3)
By∏ nim „Specjalny Przyrzàd do Przykr´cania i Luzowania Âruby“.
W Dniu Nauczyciela jednorazowo
„Êrub´“ poluzowa∏ o pó∏ obrotu, ale
nast´pnego dnia uczniowie musieli
zabraç si´ do nauki. Szczególnie klasy trzecie, które przygotowywujà si´
do konkursów kuratorskich.
Jak widaç, Dzieƒ Edukacji Narodowej jest nie
tylko okazjà, by szczególnie doceniç wysi∏ek pedagogów, ale te˝ by poprzez zabaw´ lepiej si´
poznaç i zrozumieç. Wszystkim pracownikom
oÊwiaty w Naszej Gminie dzi´kujemy za ich
trud, poÊwi´cenie i zaanga˝owanie.
Aneta Ko∏aczyƒska
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Z SESJI RADY GMINY
olejna sesja RG odby∏a si´ 25
wrzeÊnia br. Jednym z pierwszych problemów, którym zaj´li si´
radni by∏a sprawa rodziny M. przetrzymujàcej w zamkni´ciu swojà ma∏oletnià córk´. G∏os w tej sprawie zabra∏a Krystyna Trojak, kierownik
GOPS. – Histori´ t´, nag∏oÊnionà
przez ogólnopolskie media, przedstawiliÊmy w poprzednim numerze
Gazety.
Nast´pnie zaj´to si´ podj´ciem
uchwa∏ w sprawie planów miejscowych:
cz´Êci zachodniej, cz´Êci wschodniej wsi
Lubiczów i wsi Klaudyn. Autorka zmian
tych 4 planów arch. Barbara Z∏otowska
omówi∏a syntetycznie zakres zmian. Najwa˝niejsze dotyczy∏y przeznaczenia
gruntów na cele publiczne, np. pod us∏ugi oÊwiaty, rezerw´ pod drog´ regionalnà, która odcià˝y w przysz∏oÊci ul. Warszawskà, i obwodnic´ Babic. Pozosta∏e
zmiany wynika∏y ÊciÊle z wniosków
mieszkaƒców. Plan miejscowy w zakresie
wsi Klaudyn przygotowany zosta∏ do
uchwalenia odr´bnie, w ubieg∏ych latach
od 1993 do 2000 równie˝ dla wsi Klaudyn obowiàzywa∏ odr´bny plan szczegó∏owy. Po przedstawieniu projektu planu
wywiàza∏a si´ dyskusja nawiàzujàca do
poprzedniej sesji (z 3 wrzeÊnia br.), na
której odrzucono protesty z∏o˝one do
projektu planu miejscowego wsi Klaudyn. W wyniku dyskusji zarysowa∏a si´
potrzeba ponownego przeanalizowania
sposobu rozpatrzenia jednego z protestów, dlatego w celu precyzyjnego zapoznania si´ z tà sprawà, punkt dotyczàcy
Klaudyna zdj´to z obrad i przesuni´to na
kolejnà sesj´.
Nast´pnie podj´to uchwa∏´ w sprawie
zmiany cz´Êci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej cz´Êci gminy St. Babice w zakresie
wsi: Mariew, Stanis∏awów, Borz´cin Ma∏y,
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Topolin, cz´Êci wsi Wierzbin, Zalesie, Borz´cin Du˝y, cz´Êci wsi Wojcieszyn, Koczargi Nowe, Zielonki WieÊ, Zielonki Parcele. Uchwa∏´ przyj´to jednog∏oÊnie.
Kolejne dwa punkty obrad równie˝ dotyczy∏y uchwa∏ zwiàzanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Tym razem
chodzi∏o o rejony zwiàzane z miejscowoÊciami: St. Babice, Babice Nowe, cz´Êcià
wsi Janów i Latchorzew, oraz Blizne Jasiƒskiego, Blizne ¸aszczyƒskiego i Lubiczówuchwa∏y podj´to jednog∏oÊnie.
Nast´pnie wójt Krzysztof Turek poinformowa∏ radnych o pracy urz´du
w okresie mi´dzy sesjami, przyj´to tak˝e
informacj´ dotyczàcà wykonania bud˝etu
gminy za I pó∏rocze 2003 r opartà na pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radni podj´li tak˝e uchwa∏´ w sprawie
zatwierdzenia porozumienia pomi´dzy
Komendantem Sto∏ecznym Policji w Warszawie i wszystkimi gminami naszego powiatu, w sprawie realizacji programu
bezpieczeƒstwa. Pewne wàtpliwoÊci niektórych osób budzi∏ fakt zró˝nicowania
wk∏adów finansowych poszczególnych
gmin, a zw∏aszcza nasz, jeden z najwi´kszych, udzia∏ w partycypacji kosztów –
wynosi on bowiem 130 tys. z∏ rocznie (tyle samo daje jeszcze tylko gmina ¸omianki). Po wyjaÊnieniach Wójta, ˝e kwoty powsta∏y w wyniku negocjacji, a nasza gmina b´dzie z racji swego po∏o˝enia g∏ównym beneficientem programu – uchwa∏´
przyj´to jednog∏oÊnie.
Kolejnym punktem programu by∏o zapoznanie si´ radnych z protoko∏em Komisji Rewizyjnej dotyczàcym dzia∏alnoÊci
GPK Eko-Babice za rok 2002. Poniewa˝
pojawi∏y si´ w dokumencie rozbie˝noÊci,
radni otrzymali uwagi i wyjaÊnienia do
protoko∏u, które wnieÊli: Wójt Gminy,
Prezes i Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
Spó∏ki.

Ostatnim punktem obrad by∏y interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Radny
Mariusz D˝yga podniós∏ problem, który
wkrótce znajdzie si´ równie˝ na ∏amach
naszej Gazety. Dotyczy on budowy 4 nowych zbiorników w bazie paliwowej Orlen
po∏o˝onej na terenach bezpoÊrednio sàsiadujàcych z Klaudynem. Czy inwestycja
ulokowana w sàsiedniej gminie Izabelin,
mo˝e nieÊç dla nas zagro˝enie, a w Êwietle prawa mo˝na budowaç tak du˝e zbiorniki w pobli˝u zamieszka∏ych terenów?pyta∏ radny D˝yga. Budowa zbiorników
wywo∏a∏a ju˝ w Klaudynie powstanie Komitetu Obywatelskiego, który popiera interpelacj´ z∏o˝onà przez radnego.
Kolejnà sprawà poruszonà w ostatniej
cz´Êci sesji by∏a dzia∏alnoÊç Gminnej Spó∏ki Wodnej. Zdaniem radnego Tadeusza
Chudeckiego, mimo ˝e spó∏ka zaczyna coraz lepiej dzia∏aç na terenie gminy, niepokojàce jest to, ˝e w niektórych miejscowoÊciach jeszcze si´ nie pojawi∏a. W ostatnim
czasie zosta∏y podwy˝szone op∏aty za
konserwacj´ melioracji. Radny Chudecki
zaproponowa∏, aby og∏osiç w „Gazecie
Babickiej” harmonogram prac spó∏ki. Temat spó∏ki wodnej, jak i budowy nowych
zbiorników Orlenu poruszymy w listopadowym wydaniu „Gazety Babickiej”.
Sesja zakoƒczy∏a si´ o 19:15.
∏-p.
Gminne Ko∏o Zwiàzku Kombatantów
poszukuje sponsorów ,którzy dopomogà
w kupnie 3 kurtek wojskowych lub p∏aszczy, potrzebnych dla pocztu sztandarowego. Koszt jednej kurtki wynosi oko∏o
350 z∏, p∏aszcza – oko∏o 550 z∏. Osoby
zainteresowane, proszone sà o kontakt
ze Stanis∏awem Drzewiƒskim – prezesem
Zwiàzku Kombatantów w St. Babicach
tel: 752 93 50

D V D VIDEO CLUB „OSCAR“ V I D E O UBEZPIECZENIA
ul. Szobera 6a (obok Biedronki) tel. 665 71 23
Wypo˝yczaj najtaniej!!!

– Komunikacja (OC/AC/NW)

O F E R U J E M Y PA ¡ S T W U :
Kasety VIDEO i p∏yty DVD po najni˝szych cenach
Fachowà i mi∏à obs∏ug´
Du˝y wybór gatunkowy kaset i p∏yt
Wieloletnie doÊwiadczenie w bran˝y
Liczne promocje
Od 1 paêdziernika Wielka Promocja „2 +1 DVD i VIDEO“
(Przy wypo˝yczeniu 2 nowoÊci na VIDEO
lub DVD trzeci film – GRATIS)
Ju˝ dziÊ przyjdê i zostaƒ Cz∏onkiem Video Clubu OSCAR

– Pakiety
– Majàtkowe
(ogieƒ, kradzie˝)
– Fundusze Emerytalne
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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
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SPORT

GEPARD LOTKI NIE Z¸APIE...
ajszybszy ssak na Êwiecie –
gepard, nie zdo∏a∏by przeÊcignàç lotki odbitej przez zawodnika badmintona. Uderzona przez rakiet´ leci
z szybkoÊcià przekraczajàcà 300 km/h. Gepard w pogoni za zdobyczà biegnie zaledwie oko∏o 100 km/h, a zatem lotki nie z∏apie, mo˝emy bez obaw graç nawet na sawannie. Tymczasem nasi badmintoniÊci
çwiczà w SP w St. Babicach.
Zawodnicy trenowani przez Piotra Pami´ta
uderzajà nie tylko silnie, ale i skutecznie. Majà
na swoim koncie szereg medali przywiezionych
z ogólnopolskich zawodów. Odnoszà równie˝
sukcesy za granicà.
Najlepszym zawodnikiem sekcji jest 15–letni
¸ukasz Barszczewski ze Starych Babic, uczeƒ
Szko∏y Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.
W badmintona gra od 5 lat i, jak sam mówi –
zdecydowa∏ o tym
przypadek. Przeczyta∏ og∏oszenie
w szkole, zainteresowa∏ si´, na czym
ten badminton polega, przyszed∏ na
trening i ... zosta∏.
Jak szcz´Êliwy by∏
to przypadek, mo˝e Êwiadczyç przebieg kariery zawodowej ¸ukasza. Jest ju˝ bràzowym medalistà Mistrzostw Polski z 2001r.,tegorocznym srebrnym medalistà turnieju ogólnopolskiego w Warszawie, w 2002r. zdoby∏ I miejsce w turnieju Rinia Cup w Berlinie. ¸ukasz od 4
lat jest reprezentantem kadry woj. mazowieckiego w grupie juniorów, a powo∏any do niej zosta∏

N
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jako junior m∏odszy,
czyli z ni˝szej grupy wiekowej. Gra w badmintona jest dla niego przyjemnoÊcià i choç treningi sà m´czàce, nigdy nie
poszed∏by z nich na wagary, a ze szko∏y mu si´
zdarza... Mimo m∏odego wieku jest doÊwiadczonym zawodnikiem.
Na konkursach nawet
najwy˝szej rangi potrafi
si´ skoncentrowaç, by
wypaÊç jak najlepiej.
A je˝eli coÊ si´ nie uda, jak to wiadomo w sporcie bywa, mówi sobie – trudno, nast´pnym razem wygram. Jego najwi´kszym marzeniem jest
awans do reprezentacji Polski. Ma du˝e szanse,
zajmuje 3 miejsce na liÊcie kwalifikacyjnej, punktowanej w ró˝nych zawodach. Do kadry trafia 8
najlepszych. Wyniki b´dà znane zimà, ale ju˝
dziÊ wierzymy, ˝e to marzenie si´ spe∏ni. Goràco
mu tego ˝yczymy.
Piotr Pami´ta, trener sekcji
badmintona,
podkreÊla, ˝e
¸ukasz
na
wszystkie sukcesy ci´˝ko zapracowa∏.
W tym roku tylko 6 dni wakacji sp´dzi∏ w domu, reszt´ czasu
zaj´∏y mu wyjazdy i zgrupowania zwiàzane
z badmintonem. Warto jednak by∏o...
Ogromnà nadziejà trenera jest 12–letnia
Martyna Poprzeczko z Kwirynowa, uczennica kl.
6c SP w St. Babicach. Ta utalentowana i pracowita dziewczynka zdoby∏a wiosnà br. z∏oty medal na Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y
w grupie m∏odzików. Najbardziej dumna jest
z dwukrotnie zdobytego mistrzostwa Warszawy.
Bràzowy medal tych mistrzostw wywalczy∏a, gdy
tylko zacz´∏a trenowaç. Martyna nale˝y do kadry
wojewódzkiej m∏odzików. W badmintona gra
od 2 lat i nie wyobra˝a sobie, ˝eby mog∏o byç
inaczej. To jej ulubiona dyscyplina sportu. Ale nie
jedyna, w której startuje. Jest wszechstronnà
sportsmenkà, z sukcesami reprezentuje szko∏´
w prawie wszystkich dyscyplinach. W ubr. zdoby∏a m.in. I miejsce w powiecie w biegach prze∏ajowych, I miejsce w powiecie w dru˝ynie pi∏ki
r´cznej, III w zawodach mi´dzypowiatowych.
Martyna w badmintona gra dla przyjemno-
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¸ukasz Barszczewski i Martyna Poprzeczko

Êci, z kole˝ankami i rodzinà. ˚a∏uje, ˝e jej rówieÊniczki nie chcà trenowaç. Du˝o wi´cej zapa∏u
ma jej mama, która niedawno wzi´∏a rakiet´ do
r´ki. Razem wystàpià w zawodach rodzinnych.
Martyna marzy o z∏otym medalu na Mistrzostwach Polski w maju 2004 r. Trener wysoko
ocenia jej szanse, gdy˝ w swej kategorii wiekowej zajmuje 3 miejsce w kraju, dzi´ki czemu
w mistrzostwach wystàpi bez eliminacji.
Piotr Pami´ta o badmintonie wie prawie
wszystko. Trenerem sekcji w St. Babicach jest od
18 lat. Od poczàtku pracy zawodniczej i trenerskiej by∏ zwiàzany z LKS „Naprzód” Zielonki. Inicjatorem za∏o˝enia sekcji by∏ dawny prezes
Bogdan Miedziƒski, to dzi´ki niemu zakupiono
pierwszy sprz´t. W ten sposób zrealizowano
marzenie kilku zapaleƒców – ch∏opaków z podwórka – jak mówi trener. Wszyscy byli poczàtkowo samoukami, grali w prowizorycznych warunkach. Ale mieli marzenie i uda∏o si´. Pierwszy nabór odby∏ si´ we wrzeÊniu 1985r. Treningi odbywa∏y si´ na sali w Zielonkach, która by∏a
jednak zbyt niska do tej gry. Od 1988r. badmintoniÊci trenujà w SP w Babicach.
Sekcja spotyka si´ trzy razy w tygodniu na
2 godz. Rotacyjnie liczy 20 dzieci, prawie
wszystkie z Babic. Jej podstawà jest 16 zawodników, 10 z nich jeêdzi na turnieje dla graczy licencjonowanych. Sà te˝ zawodnicy poczàtkujàcy, którzy jeszcze niewiele potrafià, ale je˝d˝à
na rozgrywki ni˝szego szczebla.
Ka˝de dziecko, które chce graç, jest poddawane testom sprawnoÊciowym, oceniajàcym
jego predyspozycje. Wielu z zainteresowanych
badmintonem to dzieci pierwszych wychowanków sekcji, które niejako odziedziczy∏y po rodzicach talent i zami∏owanie do tego sportu. Taka
„dziedzicznoÊç“ bardzo cieszy Pana Piotra, potwierdza, ˝e warto by∏o utworzyç prekursorskà
sekcj´ tego ma∏o znanego sportu.
Zaanga˝owanie, wytrwa∏oÊç i zapa∏ trenera
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i m∏odych badmintonistów przynoszà wspania∏e efekty. Ze wszystkich turniejów w Polsce zawodnicy przywo˝à medale, majà na swym koncie, poza sukcesami indywidualnymi, m.in. bràzowy medal MP w Cz´stochowie juniorów
w grze mieszanej. Z powodzeniem rywalizujà
te˝ w konkursach na Ukrainie, w Niemczech.
W br. sekcja z powodów finansowych nie skorzysta∏a z zaproszenia do udzia∏u w turnieju
w Danii. Trener przyznaje, ˝e przyda∏yby si´ fundusze na zakup sprz´tu. Lotka kosztuje bowiem ok. 6 z∏, rakieta Êredniej klasy ok.
300–400 z∏. Najbardziej jednak zawodnikom
potrzebne jest specjalne obuwie z antypoÊlizgowà podeszwà.
Wkrótce kolejne zawody. Najbli˝sze to 15 listopada br. Krajowy Turniej Juniorów M∏odszych w Katowicach, na który pojadà 4 osoby,
nast´pnie Warsaw Open i Carlton Cup. Trzymamy kciuki za wyst´p naszych zawodników i ˝yczymy kolejnych zwyci´stw.
Badminton przez wiele osób jest niedoceniany
i traktowany z „przymru˝eniem oka“ jako zabawa
podwórkowa. A tymczasem ju˝ 2 tys. lat temu
w Indiach bawiono si´ podobnà grà zwanà poona. W XVI w. Inkowie grali w indiaca – prototyp
lotki odbijali otwartà d∏onià. W Europie gra pojawi∏a si´ w angielskim Badminton House w 1872
r. – stàd jej dzisiejsza nazwa. Szybko zyska∏a popularnoÊç. DziÊ jest ju˝ dyscyplinà olimpijskà, rozgrywanà na MÂ, ME i MP. W Polsce od 1964 r. istnia∏
Spo∏eczny Komitet Kometki, obecnie nad tym
sportem czuwa Polski Zwiàzek Badmintona.
Obserwujàc çwiczenia zawodników badmintona, mieliÊmy wra˝enie, ˝e trener nie musi ich kontrolowaç. Pan Piotr ma do nich ca∏kowite zaufanie.
– Sami wiedzà, po co przychodzà na treningi i co
majà robiç. Grajà ch´tnie, bo tego chcà, nie czujà
presji trenera ale jego fachowà i ˝yczliwà pomoc.
Ale to nie znaczy, ˝e im pob∏a˝a. Ka˝dy trening to
ci´˝ka praca. Badminton jest grà typowo wytrzyma∏oÊciowà i wymaga od zawodników si∏y, szybkoÊci, zwrotnoÊci i wytrzyma∏oÊci.
Aneta Ko∏aczyƒska

ZIELONKI – ¸OMIANKI

ecz rozegrany w przedostatnià
Êrod´ paêdziernika z czwartoligowym zespo∏em z ¸omianek, zakoƒczy∏ si´ mia˝d˝àcym zwyci´stwem naszych zawodników. W pierwszej po∏owie pi∏karze „Naprzodu” wyraênie czuli respekt przed dru˝ynà zajmujàcà
miejsce wicelidera IV ligi– a zatem
o dwie klasy wy˝ej od nas. Zawodnicy
grali cofni´ci, realizujàc taktyk´ opracowanà przez trenera Konrada Paziewskiego. Gra przebiega∏a g∏ównie
w Êrodku pola i by∏a wyrównana.
Pierwsza po∏owa zakoƒczy∏a si´ bez
bramek.
Zawodnicy przekonali si´ jednak, ˝e „nie
taki diabe∏ straszny” i... postanowili pozwoliç sobie na nieco wi´cej. W drugiej po∏owie,
oko∏o 10 minuty meczu, po zagraniu g∏owà
Norberta Petasza, bramk´ strzeli∏ Robert
Gregorczyk. Póêniej z indywidualnej akcji
Norbert Petasz strzeli∏ drugiego gola. Trzecià
bramk´ dla Zielonek zdoby∏ Marcin Nowocieƒ. Zdaniem trenera wszystkie bramki by∏y
wypracowane i nieprzypadkowe, choç gra
obu dru˝yn by∏a w sumie wyrównana i dobrze rozgrywana taktycznie.
W obecnej rundzie jesiennej wygraliÊmy
wszystkie mecze, oprócz jednego – na wyjeêdzie, gdzie ulegliÊmy zespo∏owi naszej

3:0 !
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Na ∏awce prezesów (od lewej) Grzegorz Tachutko
KS „¸omianki”, Zdzis∏aw ¸azarczyk MZPN i Henryk
Kuncewicz KS „Naprzód” Zielonki

w∏asnej ligi. Czekajà nas jeszcze 2 mecze
rundy jesiennej i spotkanie ze „Âwitem” Jelonki. Oprócz tego, 11 listopada gramy
z „Piastowem”, który jest wiceliderem mi´dzyokr´gowej ligi seniorów (liga wy˝ej od
nas). Mecz rozpocznie si´ o godz. 18:00.
Zapraszamy wszystkich kibiców i liczymy
na mocny doping. Warto dodaç, zw∏aszcza dla tych osób, które nie by∏y jeszcze na
stadionie w Zielonkach, ˝e mamy wspania∏ych kibiców. Rymowane has∏a skandowane podczas meczu wprost uskrzydlajà zawodników, a oÊwietlenie jupiterami stwarza niezapomniany nastrój do sportowej
rywalizacji. Zielonki Gola– trzymajmy kciuki
za naszych!
∏p.

BORZ¢CIN NA BIEGACH
PRZE¸AJOWYCH
Biegi prze∏ajowe to dyscyplina sportu,
w której co roku sukcesy odnoszà uczniowie z Borz´cina. 10 paêdziernika br.
w Lesznie odby∏ si´ bieg na 1000 metrów,
w którym bràzowe medale wywalczy∏y
dwie uczennice – Aneta Piasecka z klasy
IVb i Anna Dziewulska z klasy Vc. Ponadto, do biegów mi´dzypowiatowych zakwalifikowali si´: Micha∏ Naklicki, Micha∏
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LeÊniewski, Micha∏ Piasecki i Adrianna Kornelak. 16 paêdziernika br. wystartowali
oni w powiatowych fina∏ach w Kanionie.
Bardzo dobrze pobiegli uczniowie klas
szóstych – Micha∏ LeÊniewski i Micha∏ Naklicki, którzy wywalczyli, tym samym,
awans do Fina∏ów Mazowieckich Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej.
E.M.
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Firma KRALEX
rok za∏o˝enia 1999

T∏umiki - Wygl´dy
PRZED ZIMÑ 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

Biuro NieruchomoÊci GEOBAKS

SKUP MAKULATURY I PALET
JeÊli macie problem ze zb´dnymi opakowaniami,

Ireneusz Siemiàtkowski

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

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

ZAPRASZAMY DO NAS

P.P.H.U.
„Feliks”

S TA R E B A B I C E

JACEK RACKI

UL. PI¸SUDSKIEGO 34

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

Tel. 722-94-18

ZAPRASZAMY

Stacja Kontroli Pojazdów
w Zaborowie
zaprasza

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

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

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

REMO TRUCK
AUTORYZOWANY SERWIS
Samochodów Ci´˝arowych, Lor, Naczep, Przyczep i Autobusów
Serwis 05 - 082 St. Babice
Latchorzew, ul. Warszawska 165
Tel/fax (22) 722- 98-45, Tel. kom. 0- 602- 390- 522

JESIENNA PROMOCJA
np. cement 259 z∏/tona

ISO 9001:2000

Promocyjne ceny
wywozu!

Us∏ugi tokarsko - frezarskie.
Cz´Êci zamienne Regeneracja
Serwis@remotruck.com.pl

www.remotruck.com.pl

Odpadów komunalnych z pojemników o pojemnoÊci:
(ceny netto+7% VAT).

SM 110l/120l/worki
SM 240l
L 1100l

–
–
–

Wywóz gruzu kontenerami KP-5,5m3 Wywóz odpadów kontenerami KP-7m3 Wywóz nieczystoÊci p∏ynnych beczkowozami 20 m3

6,00 z∏/szt.
10,00 z∏/szt.
24,00 z∏/szt.

01-934 Warszawa
ul. Improwizacji 14
tel. 835 40 48,
tel. 865 31 51

W przypadku pojemnika udost´pnionego przez firm´ BYÂ obowiàzujà nast´pujàce ceny:

Typ pojemnika: Cz´stotliwoÊç opró˝niania
co 4, 3 tygodnie
SM 110L
SM 120L
SM 240L

co 2 tygodnie

Cena netto
(doliczyç 7% VAT)
9,00
8,50

co 1 tydzieƒ

8,00

co 4, 3 tygodnie

14,00

co 2 tygodnie

13,00

co 1 tydzieƒ

12,00

