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W numerze

W dniach 14 i 15 sierpnia na polanie dwóch stawów w Zielonkach odbędzie się
Wielki Festyn STARE BABICE 2005. Pierwszego dnia od godz. 10.00 będziemy mogli
obserwować zawody konne w skokach przez przeszkody. Na drugi dzień przygoto-
wane są liczne atrakcje, m.in. zjeżdżalnie i dmuchane zamki dla dzieci, przejażdżki
konne, quady, amatorski turniej piłki plażowej, nie zabraknie kramów z różnościa-
mi. Przewidziane są także występy wielu wspaniałych artystów, gwiazdą festynu
będą „Czerwone Gitary”.

Dziecięcy czerwiec

W dn. 16- 18 czerwca br. w Cen-
trum Edukacyjnym KPN w Izabelinie
odbyła się międzynarodowa konferencja
poświęcona perspektywie współpracy
Mazowsza z Regionem Lazio (we Wło-
szech) i Regionem West Midlands (Wlk.
Brytania). Regiony te działają wspólnie
w europejskim programie SMEnterReg.
W konferencji uczestniczyli również
przedstawiciele władz
samorządowych naszej
gminy, a jednym ze
współgospodarzy był
Starosta Powiatu War-
szawskiego Zachodnie-
go.

Obrady połączono z
wystawą polskiego biz-
nesu, bowiem intencją
organizatorów spotka-
nia było ułatwienie
nawiązania kontaktów
biznesowych pomiędzy
trzema europejskimi
regionami. Można było
m.in. zapoznać się z
najnowszą ofertą Mele-

xa, spróbować wyrobów kulinarnych i
poznać technologie firm budowlanych.
Konferencja zakończyła się podpisaniem
Deklaracji Międzynarodowego Partner-
stwa w ramach Europejskiego Progra-
mu Aktywizacji Podregionów, a także
innych porozumień dotyczących współ-
pracy pomiędzy przedstawicielami
samorządów i przedsiębiorcami.

Partnerstwo podregionów Europy
szansą rozwoju gmin

Zapraszamy na festyn!

Dzień Dziecka obchodzono
w gminie w tym roku bardzo okazale.
1 czerwca odbyły się festyny- zabawy
w szkołach podstawowych w St.
Babicach i w Borzęcinie, młodzież z
Gimnazjum w Koczargach wysłucha-
ła koncertu, różnorodne imprezy zor-
ganizowano także w gminnych
przedszkolach, a 4 czerwca z pompą
wyprawiono Rodzinny Dzień Dziecka
w Bliznem. A oto garść szczegółów.

Czytaj na str. 15
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-Skąd pomysł rozegrania u nas
turnieju siatkówki plażowej?

- Siatkówka plażowa jest dyscypliną,
która stopniowo zdobywa coraz większą
popularność w Polsce, również i u nas w
gminie. Początkowo rozgrywaliśmy tur-
nieje amatorskie i zachęceni pewnymi
sukcesami postanowiliśmy zorganizo-
wać turniej dużego formatu. Wybudo-
waliśmy boiska do siatkówki, utworzyli-
śmy sekcję tej dyscypliny w Klubie
„Naprzód” Zielonki. Zaczęliśmy przyglą-
dać się zawodom rozgrywanym w kraju.
W ubiegłym roku pojechałem z Krzysz-
tofem Twardowskim – mieszkańcem
gminy, reprezentować Klub na turnie-
jach eliminacyjnych Mistrzostw Polski.
Byliśmy zachwyceni wspaniałą atmosfe-
rą, jaka panuje na tych zawodach i
postanowiliśmy zainteresować naszą
młodzież tą dyscypliną, dlatego też
powstała idea zorganizowania turnieju
w Zielonkach.

- Czy dużo jest takich imprez w
kraju?

- W centralnej Polsce jak dotąd jeste-
śmy jedyni (jeśli chodzi o turniej dla męż-
czyzn), natomiast w skali kraju w ciągu
roku rozgrywanych jest około 10 turnie-
jów siatkówki plażowej, z czego 5 ostat-

nich zorganizowano w ub.r. podczas
wakacji na nadmorskich plażach.

- A skąd wzięto piasek w Zielon-
kach, do morza mamy przecież
daleko?

- Z Wisły, królowej polskich rzek. A
wracając do turnieju siatkówki, był to
największy, jaki kiedykolwiek odbył się w
kraju. Zgłoszono do niego 54 drużyny,
jest to swoisty polski rekord. Przyjechali
do nas reprezentanci kadry Polski senio-
rów w tej dyscyplinie- a także brązowi
medaliści Mistrzostw Europy juniorów,
Wicemistrzowie Świata kadetów i mło-
dzików. Impreza zdaniem sędziów i
zawodników rozegrana została na
wysokim poziomie. Dopisała także
pogoda, było nawet aż za gorąco- około
36°C w cieniu, ale do tej dyscypliny to
pasuje.

- Czy możemy wiązać z siatkówką
plażową jakieś plany na przyszłość?

- Chcielibyśmy, aby podobnie jak
zawody konne w skokach przez prze-
szkody, była to stała, coroczna impreza
sportowa w naszej gminie. W przyszłym
roku planujemy poszerzenie jej o turniej
kobiet, panie w strojach plażowych przy-
ciągną zapewne wielu widzów- podnio-
są przecież atrakcyjność tej imprezy

dodając do walorów sportowych rów-
nież estetyczne. Dzięki takim wydarze-
niom gmina Stare Babice zyskuje wspa-
niałą promocję, a młodzież zaczyna bar-
dziej interesować się sportem.

- Jak możemy podsumować
sezon sportowy naszej gminy w
innych dyscyplinach?

- Mamy sukcesy w badmintonie
(czyt. na str. 17), piłce nożnej i ogólnie
mówiąc w sporcie szkolnym, na który
składa się udział naszej młodzieży w róż-
nych dyscyplinach. Największe sukcesy
uczniowie osiągnęli w piłce ręcznej
chłopców i w piłce nożnej dziewcząt.
Jesteśmy dobrze postrzegani nie tylko w
naszym powiecie - gdzie nasze szkoły od
lat zajmują czołowe miejsca, ale również
w turniejach międzypowiatowych. Suk-
cesy odnosimy również w piłce nożnej
drużyn Klubu Sportowego „Naprzód”
Zielonki trenowanych przez Radosława
Karpińskiego- nauczyciela w f. w Koczar-
gach. Dwie jego drużyny „orliki” i „mło-
dzicy” awansowały do wyższych lig. 

Podsumowując ten sezon sportowy,
nasze szkoły zajęły w ogólnej klasyfikacji
sportowej powiatu warszawskiego
zachodniego bardzo dobre miejsca:
pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa w

Tym razem w przededniu wakacji
zaproszono nas do Gimnazjum
w Koczargach Starych.

Młodzież wystąpiła w odświętnych
strojach, wręczała kwiaty. Parę ciepłych
słów powiedział dyrektor Piotr Szczep-
kowski podsumowując wyniki uczniów.
Miał powody do zadowolenia, bowiem
średnia z egzaminów gimnazjalistów
przekroczyła o ok. 2 punkty średnią w
powiecie. – Mamy do czynienia z postę-
pującą polaryzacją wyników w nauce.
Coraz więcej jest uczniów bardzo
dobrych, więcej jest również tych, którzy
niestety sobie nie radzą. Warto podczas

Babice sportową
potęgą?

Okazją do rozmowy o sporcie, z której relację zamieszczamy poniżej był
rozegrany pod koniec maja w Zielonkach turniej eliminacyjny do
Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. Nigdy jeszcze nie było w naszej
gminie zawodów tak dużej rangi, mamy zatem powody do dumy, zwłasz-
cza że jest się czym pochwalić i w innych dyscyplinach. Czy zatem stajemy
się sportową potęgą Mazowsza, a może całej Polski? Z tymi pytaniami
zwróciłem się do Marcina Palczaka, nauczyciela wf. i animatora sportu
działającego przy klubie „Naprzód” Zielonki. Pan Marcin sport zna nie
tylko z teorii, był zawodnikiem piłki siatkowej III ligi „Chrobry” Głogów
i II ligi „Orkan” Sochaczew, ma na swoim koncie tytuł MP Szkół Wyższych
w piłce nożnej halowej. Obecnie oprócz ww. funkcji jest zawodnikiem
Klubu „Naprzód” Zielonki w siatkówce plażowej. 

Lepiej niż powiat i województwo 
– czyli zakończył się rok szkolny

gb_06_2005.qxd  2005-06-28  20:13  Page 3



Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

4

Starych Babicach (już po raz trzeci), trze-
cie - Gimnazjum w Koczargach Starych i
czwarte- Zespół Szkolno-Przedszkolny z
Borzęcina. Ogólnie w klasyfikacji gmin
zajęliśmy 2 miejsce w powiecie. Warto
zauważyć, że rywalizujemy z dużo więk-
szymi gminami, takimi jak Łomianki,
Błonie i Ożarów Mazowiecki, w których
do ogólnej punktacji wlicza się także
szkoły ponadgimnazjalne, a tych nie
mamy przecież na naszym terenie.

- Sukcesy nie rodzą się same. Komu
powinniśmy za nie podziękować, zło-
żyła się na nie praca wielu ludzi ?

- Mamy zdolną młodzież, a poza tym
wiele osób jest bardzo zaangażowanych
w rozwój sportu w naszej gminie. Co
widać oczywiście po wynikach.W gminie
pracuje 9 nauczycieli wf, 10 instrukto-
rów uks-u, a w klubie 4 trenerów, co
prawda niektóre osoby pełnią obie funk-
cje, ale i tak można stwierdzić, że około
20 osób prowadzi zajęcia sportowe.
Wszyscy ze sobą współpracują i z satys-
fakcją zauważam, że jest to zżyta
grupa, która lubi wspólnie spędzać czas,
także podczas wakacji. Z Klubu na obozy
sportowe wyjeżdżają 2 drużyny piłkar-
skie - „młodzicy” i „orliki” - są to dzieci z
naszych szkół gminnych.

- W sporcie jednak ważne są nie
tylko wyniki… 

- Oczywiście, liczą się nie tylko meda-
le, chodzi nam o coś więcej, o propago-
wanie zdrowego stylu życia na co dzień.
Wiąże się to z uprawianiem ulubionej
dyscypliny dla przyjemności. W mojej
pracy jako nauczyciela wf. staram się
dzieciom przekazać wszelkie wartości

związane ze szlachetną rywalizacją i
sportowym trybem życia. 

Nie ukierunkowujemy młodzieży na
żadną z dyscyplin, rozwijamy ją we wszyst-
kich kierunkach i dajemy możliwość wybo-
ru. Stąd sukcesy, wynikają z ich własnych
wyborów i upodobań, dlatego też chętnie
trenują, bo sprawia im to przyjemność.

Ruch na świeżym powietrzu jest
warunkiem zdrowia i wspaniałą
odskocznią od komputerów i telewizji.
Niebagatelne jest również to, że sport
rozładowuje stresy, z młodzieżą, która

nim się interesuje nie ma właściwie pro-
blemów wychowawczych. Sport warun-
kuje również właściwy rozwój fizyczny
młodego człowieka. To później procen-
tuje w dorosłym życiu, nawet wtedy, gdy
wykonuje się pracę siedzącą np. na
dyrektorskim stanowisku.

- Jakie Pana zdaniem są dalsze
perspektywy sportu w naszej gmi-
nie?

- Zauważam stały postęp w tej dzie-
dzinie. Stopniowo osiągamy coraz lep-
sze wyniki. Sport rozwija się dzięki przy-
chylnemu podejściu władz gminy i tu nie
chodzi tylko o sport wyczynowy-
powstają ścieżki zdrowia dostępne dla
wszystkich, trasy rowerowe, również
Klub Sportowy będzie rozbudowywany-
wszystko po to, aby sport stawał się
coraz bardziej masowy. Myślę, że w tej
dziedzinie każdy rok będzie przynosił coś
nowego i dawał radość nie tylko zawod-
nikom, ale i kibicom, których mamy

coraz więcej w gminie. I warto zauwa-
żyć, że są to miłe grupy nie wszczynają-
ce awantur, dzielnie dopingujące
naszych zawodników do walki.

Zachęcam wszystkich, niezależnie od
wieku, do uprawiania sportu, wtedy
naprawdę łatwiej jest poradzić sobie z
codziennymi problemami.

Marcin Łada

wakacji zastanowić się nad przyczynami
tego zjawiska. Życzę wszystkim dobrych
przemyśleń i dobrego wypoczynku -
powiedział. Na zakończenie uroczysto-
ści młodzież przygotowała część arty-
styczną. Wystąpiła grupa taneczna
dziewcząt i chłopcy z repertuarem
kabaretowym.

Trzecioklasiści na egzaminach gim-
nazjalnych uzyskali średnie wyniki
powyżej średniej w powiecie i woje-
wództwie. W części humanistycznej
otrzymali 37,12 pkt., powiat – 35,25,
województwo – 34,47. W trudniejszej
części matematyczno – przyrodniczej
wynik 28,22 pkt. także przewyższył
powiat – 25,84 i województwo –
25,86. Najlepszy indywidualny wynik
na egzaminie uzyskała Marta Jastrząb
– 97 pkt. Najwyższymi średnimi ocen
mogą pochwalić się Joanna Burczyń-
ska, Magdalena Engler i Marta
Jastrząb– 5,29, Paulina Cienkusz –
5,14, Aneta Mieszkowska – 5,08,

Natalia Rybicka – 5,07.  
562 uczniów SP w St. Babicach

zakończyło rok szkolny. Jedenaścioro z
nich otrzymało stypendium za wyniki w
nauce. Dzieci te mają najwyższą średnią
w szkole, powyżej 5,0. Wśród najlep-
szych znaleźli się: Sylwia Le – 5,89,
Karolina Paszkowska – 5,75, Michał Le –
5,71, Zosia Załęska – 5,55, Katarzyna
Mioduska 5,55. Świadectwo z paskiem
otrzymało także 73 uczniów, którzy
mieli średnią ocen 4,75 i wyżej. Na
tegorocznym sprawdzianie kończącym
szkołę podstawową jako jedyny na stu
szóstoklasistów maksymalną liczbę
punktów – 40, otrzymał Cezary
Wiśniewski. Test w szkole wypadł znacz-
nie lepiej niż w ubiegłym roku – średnia
32,29 pkt., są to wyniki powyżej śred-
niej dla powiatu – 30,26 i średniej woje-
wództwa – 30,21. Najlepsza w szkole
VIa zdobyła 36,12 pkt. 

Również szóstoklasiści z ZSP w
Borzęcinie Dużym uzyskali wyniki znacz-

nie lepsze niż rok temu. Podstawówkę
zakończyło 67 uczniów, siedmiu z nich
otrzymało 39-40 pkt. na teście. Średnia
szkoły wyniosła 31,65 pkt. W klasach
IV-VI 40 uczniów uzyskało średnią
powyżej 4,75, za co otrzymali świadec-
twa z czerwonym paskiem. Wśród naj-
lepszych znaleźli się: Katarzyna Mielcza-
rek – 5,50, Krzysztof Nieporęcki,  Sylwia
Wójcik i Jakub Skalski – 5,40, Anna
Sądej i Adrianna Kornelak – 5,33, Patry-
cja Krzyt – 5,30. Uczniowie ci otrzymali
stypendia naukowe. 

W obydwu szkołach podstawowych
przyznano także stypendia sportowe.
Z Babic otrzymali je Paulina Kłudkiewicz,
Maria Szelenbaum oraz Paweł Brzozow-
ski. Z Borzęcina - Mateusz Czuprzyński,
Rafał Gawor i Anna Dziewulska. 

Gratulujemy wszystkim uczniom i
nauczycielom, także tym, dla których
ten rok szkolny nie był najlepszy. Głowy
do góry – za rok będzie lepiej. Życzymy
udanych i bezpiecznych wakacji!

Lepiej niż powiat i województwo… – dokończenie ze str. 3

Prezes KS i nauczyciele reprezentujący gminne szkoły otrzymali od Starosty 
puchary i dyplomy potwierdzające osiągnięcia sportowe uczniów
Prezes KS i nauczyciele reprezentujący gminne szkoły otrzymali od Starosty 
puchary i dyplomy potwierdzające osiągnięcia sportowe uczniów
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Z sesji Rady Gminy
XXIX sesja Rady Gminy odbyła

się 19 maja br. Uczestniczyło w niej
15 radnych, czyli pełen skład Rady. 

Porządek obrad został na wniosek
Wójta rozszerzony o punkt dotyczący
podjęcia uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy w roku 2005. 

Na początku obrad tradycyjnie Prze-
wodniczący RG i Wójt przedstawili
informacje o działaniach podejmowa-
nych w okresie międzysesyjnym. W dal-
szej części Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej przedstawił sprawoz-
danie ze stanu ochrony przeciwpożaro-
wej na terenie gminy Stare Babice za rok
2004. 

Następnie podjęta została uchwała
w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
Jej projekt zakłada uaktualnienie
poprzedniej uchwały w tej sprawie z 25
listopada 1999r. Zmiany dotyczą m.in.
nazewnictwa obiektów komunalnych i
terminu składania sprawozdania.

Podczas przerwy w obradach władze
gminy i radni przeszli pod pomnik Ojca
Świętego Jana Pawła II, gdzie uczczono
rocznicę Jego urodzin przypadającą na
dzień poprzedni. Pod pamiątkowym
kamieniem złożono kwiaty i zapalono
znicze.

Po przerwie, Komendant Powiatowy
Policji  Jacek Piłkowski przedstawił infor-
macje o stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego oraz skuteczności dzia-
łania Policji na terenie Powiatu War-
szawskiego Zachodniego w 2004 roku. 

Kolejnym punktem było podjęcie
uchwały w sprawie wynagrodzenia
Wójta. W celu wprowadzenia w życie
zapisów ustawy budżetowej, określają-
cej wzrost wynagrodzenia pracowników
w sferze budżetowej o 3%,  Rada Mini-
strów wydała rozporządzenie, w którym
określiła tabele wynagrodzeń dla pra-
cowników samorządowych. 

Następna podjęta uchwała dotyczyła
odwołania Skarbnika Gminy Stare Babi-
ce z dniem 25 czerwca 2005r. Pani Tere-
sa Leszczyńska złożyła podanie o roz-
wiązanie stosunku pracy w związku z
przejściem na emeryturę. RG przychyliła
się do wniosku wójta w tej sprawie. Pra-
cowała w gminie od 40 lat, z czego
większość na stanowisku Głównej Księ-
gowej, a od 1990 r. – Skarbnika Gminy. 

W kolejnym punkcie uchwalono zmia-
ny w Statucie Zespołu Obsługi Finansowej
w Starych Babicach. Korekta Statutu była
konieczna ze względu na zmianę wykazu
jednostek organizacyjnych, na rzecz któ-
rych zespół wykonuje usługi. 

Następnie radni podjęli uchwałę w
sprawie uchylenia uchwały nr
XVIII/124/04 Rady Gminy Stare Babice z
dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad
budowy przyłączy do sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Projekt uchwały
wynika ze zmiany przepisów ustawy o
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu
ścieków, które na nowo definiują przyłą-
cze oraz sieć. 

Ostatnia z podjętych na XXIX sesji
Rady Gminy uchwał dotyczyła zmian w
budżecie gminy w roku 2005.  Zmiany
wprowadzono w załączniku nr 2 do
uchwały budżetowej Rady Gminy z  17
marca 2005 roku. Dokonano przeniesie-
nia w wydatkach budżetowych między
działami. Zmniejszono wydatki w  dzia-
le 710 – Działalność usługowa o kwotę
23.985 zł, ponieważ środki te nie będą
w br. wykorzystane. Wydatki zwiększo-
no w działach 801 – Oświata i wycho-
wanie, 854 – Edukacyjna opieka wycho-
wawcza, 921 – Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego na łączną kwotę
23.985 zł. 

Kolejnym punktem były Interpelacje,
zapytania radnych. Wśród zgłoszonych
spraw znalazło się m.in. zagadnienie
nawożenia ziemi na działkę. Pytano
także o plany dotyczące zorganizowania
placu zabaw na działce po starej szkole
w Starych Babicach oraz o zasady two-
rzenia kodeksu etyki radnych. Jest to
jedno z zadań fakultatywnych, zgłoszo-
nych przez gminę do realizacji w
ramach akcji „Przejrzysta Polska”. Jedna
z interpelacji dotyczyła autorefleksji nad
przebiegiem obrad sesji. 

Tradycyjnie ostatnim punktem obrad
były wolne wnioski i informacje. 

ak.

W 2004 roku na terenie gminy jed-
nostki straży interweniowały 113 razy.
OSP w St. Babicach uczestniczyła w 63
akcjach ratowniczo - gaśniczych ( 90
w 2003r.),  OSP Borzęcin Duży w 40
(tyle samo w 2003r.). Samochody
gaśnicze ciężkie dysponowano do zda-
rzeń 18 razy. 

Doszło do 36 małych pożarów ( 57
rok wcześniej) i 4 średnich, w tym - 29
pożarów traw, śmieci i słomy, 4 poża-
ry budynków mieszkalnych, 2- budyn-
ków gospodarczych i stodół, 3 – stert i
2 pożary lasów. To mniej niż w roku
2003. Straż pożarna była wzywana do
12 wypadków i kolizji drogowych i 57
awarii, pompowania wody, usuwania
drzew, nietypowych zachowań się
zwierząt i innych. Cztery alarmy były
fałszywe. Najwięcej zdarzeń miało
miejsce w Klaudynie – 19, Starych
Babicach – 18 i Borzęcinie Dużym –
12. W wyniku pożarów ranne zostały
2 osoby.

W 2004 roku na terenie gminy
Stare Babice odnotowano 517 prze-
stępstw, co stanowi 16,4 % wszyst-
kich przestępstw na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego. Wskaź-
nik wykrywalności wyniósł 58,4% i
był o 7,8% wyższy niż dla powiatu.  

Policjanci Sekcji Prewencji zatrzy-
mali na terenie naszej gminy 72
sprawców przestępstw na gorącym
uczynku lub w bezpośrednim pości-
gu. W tym było 6 sprawców rozboju,
12 sprawców włamań, 3 sprawców
kradzieży, 11 sprawców pobicia, 6
sprawców innych przestępstw i 34
pijanych kierowców. 

Przeprowadzono 242 interwencje
domowe, w tym 109 dotyczących
przemocy w rodzinie. Liczba spraw-
ców przemocy wyniosła 107, w tym
3 kobiety, w wyniku przemocy domo-
wej pokrzywdzone zostały 163
osoby, w tym 54 nieletnich. 

W 2004 roku na terenie gminy
doszło do 19 wypadków, w których
ranne zostały 22 osoby i 2 zabite.
Wypadków i rannych było mniej niż
w 2003r., zginęła 1 osoba więcej. 

Doszło też do 290 kolizji drogo-
wych, o 25 więcej niż rok wcześniej.   

Podczas sesji RG wystąpił m. in. Michał Starnowski, 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Podczas sesji RG wystąpił m. in. Michał Starnowski, 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
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Zbliża się lato, jeżeli będzie upal-
ne wielu z nas zamarzy o kąpieli w
chłodnej wodzie. Z tym większym
zainteresowaniem spoglądamy na
budowany w Babicach basen, szcze-
gólnie że miał być w tym roku
oddany do użytku. A tymczasem
wydaje się, że od pewnego czasu
roboty utknęły w martwym punk-
cie. Zaniepokojeni tą sytuacją radni
zaprosili do Urzędu Gminy przedsta-
wicieli Fundacji „Innowacja”- inwe-
stora budowy basenu, aby dowie-
dzieć się o dalsze losy tej inwestycji.
Na posiedzeniu Komisji Gospodar-
czo – Finansowej Rady Gminy,
31 maja br. przekazano najnowsze
informacje w tej sprawie. 

Działkę pod inwestycję – budowę
obiektu dydaktycznego i sportowo
rekreacyjnego - Fundacja zakupiła od
gminy w lipcu 2002 r. w drodze bez-
przetargowej. Uzyskała na nią 60 %
bonifikaty. Z wybudowanego basenu
przez 14 lat mieli nieodpłatnie korzystać
uczniowie szkół z terenu gminy. 

Zakładano, że inwestycja spowoduje
ożywienie naukowe i kulturalne w gmi-
nie, powstanie nowych miejsc pracy,
szybkie zagospodarowanie terenu itd.
Zgodnie ze wstępnymi założeniami,
zakończenie budowy basenu miało
nastąpić we wrześniu 2005 roku. Dziś
wiadomo już niestety, że jest to niereal-
ne. Realizacja tego zadania okazała się
trudniejsza niż przewidywał inwestor. 

Lucyna Kasprzak, z-ca prezesa Fun-
dacji „Innowacja” przyznała, że Zarząd
fundacji popełnił błąd w ustaleniu termi-
nów realizacji. Była to pierwsza inwesty-
cja, nie przewidziano trudności formal-
nych. A poza tym, jej zdaniem, 2 lata to
zbyt krótko na przeprowadzenie inwe-
stycji wartej ok. 29 mln zł (dot. całego
kompleksu, łącznie z budynkiem dydak-
tycznym i infrastrukturą wokół obiektu).

Trudności, które zburzyły harmono-
gram realizacji przedsięwzięcia to opóź-
nienia w uzyskaniu decyzji administra-
cyjnych, zmiana technologii budowy i
zmiana głównego projektanta. 

Pierwsze roboty budowlane
obiektu sportowo – rekreacyjnego roz-
poczęły się planowo - 24 maja ub.r. Do
31 grudnia został wykonany stan suro-
wy otwarty – bez okien. 

Jak wyjaśniła Janina Bodak, dyrektor
ds. inwestycji Fundacji, w trakcie realiza-
cji zmieniona została koncepcja techno-
logiczna. Na początku projektowany był
basen pływacki w konstrukcji żelbeto-
wej, wykładany płytkami ceramicznymi.
Zarząd Fundacji zdecydował jednak, iż
powstanie basen stalowy z blachy nie-

rdzewnej, w technologii zgodnej ze
światowymi standardami. Koszty z tym
związane wzrosną, ale lepsza będzie
eksploatacja basenu, zniknie m.in. pro-
blem z niszczejącą wykładziną i kłopoty
z utrzymaniem higieny.  

W trakcie realizacji zmieniono także
technologię ścian osłonowych. Projekt
przewidywał zastosowanie płyt wykona-
nych w technologii kanadyjskiej, tzw.
lekkiej. Po przeprojektowaniu ściany
zostaną wykonane w technice tradycyj-
nej z Ytongu, pokryte następnie este-
tyczną elewacją zewnętrzną. 

Wszystkie zmiany technologiczne
wymagały uzyskania nowych uzgodnień
i zezwoleń na budowę. W br. nastąpiła
także zmiana głównego projektanta.
Dotychczasowy wyjechał za granicę i
zrzekł się praw autorskich do projektu.
Wymusiło to konieczność poszukania
nowego biura projektowego, a procedu-
ry zamówień publicznych wymagają
czasu. Dokumenty dotyczące zmian
technologicznych projektu złożono do
Starostwa Powiatowego w Ożarowie.
Obowiązują nadal wcześniej uzyskane
pozwolenia od MZDW w Grodzisku zw. z
dokumentacją drogową, odwodnieniem
dróg, zebraniem wód z dachów i jezdni. 

Przedstawiciele Fundacji, świadomi
opóźnień oraz zniecierpliwienia władz i
mieszkańców przedstawili na spotkaniu
3 propozycje dotyczące dalszej realizacji
zadania. Jedna z propozycji zakłada, że
władze gminy mogą wyrazić zgodę na
nowe terminy ukończenia inwestycji, co
miałoby nastąpić za 2-3 lata. Druga
dotyczy zwrotu bonifikaty ( 1.924.933
zł), wtedy Fundacja będzie realizowała
inwestycję w etapach, zgodnie ze swoimi
możliwościami finansowymi. Trzecia pro-
pozycja dotyczy rozliczenia inwestycji z
Gminą po kosztach księgowych. Gmina
Stare Babice mogłaby wtedy dokończyć
budowę basenu z własnych środków i
zostać właścicielem tego obiektu. 

W budowę basenu Fundacja zainwe-
stowała jak dotąd ok. 7,8 mln zł. Na
dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze
około 8 mln zł.   

-Fundacja jest zainteresowana konty-
nuacją inwestycji, ale dostosuje się do
decyzji władz gminy- powiedział prezes
Wojciech Pomykało. Złożone propozycje
trafią pod obrady Rady Gminy, która
wypracuje stanowisko w tej sprawie. 

Radni zwrócili się także z prośbą o
wyjaśnienie kwestii związanych z losami
planowanych na tej działce obiektów
dydaktycznych. Wstępne założenia
mówiły o oddaniu ich do użytku do
końca 2004 r. a tymczasem budowa
nawet się nie rozpoczęła. 

Powodem są niekorzystne (jedno-
roczne) od 2001 r. decyzje MENiS doty-
czące działalności WSSE – uczelni, której
założycielem jest Fundacja. Budynek
dydaktyczny zaplanowano jako dodat-
kową bazę uczelni, w której odbywać się
będą zajęcia sportowe, studia podyplo-
mowe, kursy oraz inne zajęcia dla stu-
dentów eksternistów.  

Jednoroczne zgody MENiS na działal-
ność uczelni nie pozwalają na jej rozwój,
a tym samym blokują uzyskanie kredytu.
Założyciel i władze uczelni odwołują się
od decyzji resortu – bez skutku. W br.
uczelnia uzyskała zgodę na okres dwu-
letni, tj. do 30 września 2007r.  

Uczelnia ma najniższe czesne ( 2 tys. zł
za rok nauki), kształci ponad 10 tys. stu-
dentów z całego kraju, ma ponad 17 tys.
absolwentów. Dysponuje wybitnymi
wykładowcami,  materiałami dydaktyczny-
mi drukowanymi dla studentów, posiada
własne wydawnictwo i telewizję edukacyj-
ną, na którą otrzymała koncesję KRRiT. 

Jak widzimy zatem, przyszłość cało-
ści tej inwestycji nie zależy ani od naszej
gminy, ani od inwestora. 

Co będzie dalej pokaże czas… 
Aneta Kołaczyńska

Basen w Starych Babicach powstaje naprzeciwko szkoły podstawowejBasen w Starych Babicach powstaje naprzeciwko szkoły podstawowej
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W dobie gier komputerowych,
filmów dvd, poznawania świata
przez Internet czy przygód w wirtu-
alnej rzeczywistości, książka odcho-
dzi na drugi plan. My jednak zachę-
camy Państwa do czytania, szczegól-
nie że mamy w gminie bibliotekę, z
której możemy korzystać przez cały
rok. Znajdziemy tam wszystkie
nowości wydawnicze np. „Zwodni-
czy punkt” najnowszą powieść Dana
Browna – autora znanego „Kodu
Leonarda da Vinci”. Na półkach
biblioteki stoi już „Zahir” Paolo Coel-
ho, nie rozczarują się także fani
Manueli Gretkowskiej czy Joanny
Chmielewskiej a dla entuzjastów
sensacji też coś extra się znajdzie. 

Gminna Biblioteka Publiczna istnieje
nieprzerwanie od 1949 roku. Przez bli-
sko 60 lat nie ma stałego lokum. Zawsze
mieściła się w lokalach zastępczych, np.
w OSP w Babicach czy w prywatnych
mieszkaniach. A mimo to przetrwała.

Obecnie Biblioteka znajduje się w
budynku Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach. Miała tam zostać na jakiś czas
a tymczasem upłynęło 21 lat. Biblioteka
zatem nadal cierpliwie czeka na wygod-
ne lokum z prawdziwego zdarzenia.
Każdy, kto choć raz odwiedził jej gościn-
ne progi, przyznaje że bardzo przydało-
by się nowe pomieszczenie. 

iCiasno i ciemnoi
Biblioteka znajduje się w piwnicy

szkoły. Malutkie okna sprawiają, że jest
w niej ciemno. A to nie sprzyja czytaniu.
Lokal jest zbyt mały i niski. Jak przyznaje
kierownik biblioteki, Janina Maciaszek -
nie odpowiada normom bibliotecznym.
Regały stoją zbyt blisko siebie, trudno się
między nimi poruszać. Tuż nad najwyż-
szymi półkami znajdują się jarzeniówki,
jak wiadomo książki są z papieru, a
papier łatwo się pali... Aby sięgnąć książ-
ki z górnych półek regału – trzeba wcho-
dzić po krześle, z dolnych – klękać. To

jest często ponad siły starszych osób.
Książka powinna być w zasięgu wzroku i
ręki. Dlatego pozycje z dolnych i gór-
nych półek są najrzadziej czytane. 

iLokal potrzebny od zarazi
Gdy zapytałam, czy są szanse na

poprawę tej sytuacji, pani kierownik
smutno i trochę ironicznie się uśmiech-
nęła. – Poruszenie w sprawie naszej
biblioteki nastąpiło w ub.r. Już miałyśmy
nadzieję, że nareszcie coś się zmieni –
jak na razie były to płonne nadzieje. Na
polecenie władz gminy przygotowałam
plan biblioteki, zgodny z moimi oczeki-
waniami. Do tej pory nie otrzymałam
żadnej informacji co do zamierzeń w tej
sprawie. - Nie mamy zbyt wielkich ocze-
kiwań – mówi kierownik.- Biblioteka
może zostać w szkole, przyzwyczaiłyśmy
się, także do gwaru na przerwach i
odbywających się tuż pod naszymi
drzwiami lekcji wf. Ale żeby ten lokal był
dwukrotnie większy. W tak ciasnym
pomieszczeniu książki często giną, gdyż
nie ma możliwości obserwacji czytelni-
ków, których zasłaniają regały. Nie ma
też szatni, aby zostawiać torby i kurtki,
pod którymi łatwo jest coś ukryć.

iPożeracze książeki
W naszej gminie liczba czytelników

stale wzrasta. W bieżącym roku jest ich

ok.700. Są to osoby w różnym wieku i o
różnym wykształceniu czy zawodzie.
Przeważają mieszkańcy Babic i okolicz-
nych miejscowości. Niektórzy czytelnicy
wręcz pochłaniają książki, przychodzą
nawet co drugi dzień. W tym roku jedna
z miłośniczek literatury przeczytała do
połowy maja... 70 książek. Są też tacy
czytelnicy, którzy wypożyczają książkę,
aby czytała ją cała rodzina. 

Dużą popularnością cieszy się nie-
zwykle interesująca wielotomowa „Ency-
klopedia białych plam”. Wyjaśniane są w
niej terminy i pojęcia z różnych dziedzin
życia, które przez lata były niezauważa-
ne przez oficjalne źródła. Nadal wiele
osób chętnie czyta utwory Katarzyny
Grocholi, Joanny Chmielewskiej. Z obcej
literatury najbardziej popularne są
powieści Daniel Steel i Paolo Coehlo.
Wiele osób chętnie sięga po wznowienia
klasyki polskiej literatury. 

iKsiążka na latoi
Na okres wakacyjno – urlopowy Jani-

na Maciaszek i Mirosława Szałańska
(obie panie pracujące w bibliotece) pole-
cają serię lekkiej literatury dla kobiet
„Dwudziestolatki, trzydziestolatki ...”.
Modny jest nadal „Kod Leonarda da
Vinci” Dana Browna. Miłośnicy historii
powinni sięgnąć po „Gułag” Anne
Applebaum. Warto też przeczytać wspo-
mnienia Hanki Ordonówny „Tułacze
dzieci”, które niedawno się ukazały. Jest
to powieść poniekąd autobiograficzna,
w której także opisane są losy dzieci
wywiezionych na Wschód. W Polsce
opublikowana została po raz pierwszy.
Wśród bogatego księgozbioru gminnej
Biblioteki Publicznej każdy znajdzie coś
dla siebie. Warto o tym pamiętać nie
tylko podczas deszczowych dni... ak.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
Stare Babice 
ul. Polna 40 
(budynek Szkoły Podstawowej)
pon. – wt. 10.00 – 18.00
śr. – czw. – pt. 10.00 – 17.00
tel. 722 – 92 - 77 

Książka na lato

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
organizuje „Wakacje z Afryką, Juliuszem
Verne’em i językiem angielskim”. Są to
bezpłatne zajęcia, podczas których dzie-
ci będą miały okazję udoskonalić znajo-
mość języka angielskiego. 

Zajęcia dla klas IV-VI w dniach
25.07. – 29.07.2005 r. ; dla gimnazjali-

stów 01.08. – 05.08.2005 r.  
Przewiduje się grupy 10 –12 osobo-

we. Zajęcia będą odbywały się w budyn-
ku Misji Afrykańskich w Borzęcinie
Dużym, ul. Warszawska 826.

Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt z Jarosławem Potapczukiem -
tel. 752 08 88 lub z GOPS tel. 722 90 11. 

Wakacje z angielskim

Kierownik biblioteki, Janina Maciaszek

Książka na lato
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Obecność Polski w Unii Europej-
skiej daje naszym przedsiębiorcom
wiele szans, ale niesie również i
zagrożenia. Jednym z nich jest
narastająca konkurencja zachod-
nich firm, które działają już w
wielu gałęziach gospodarki, ich
udział w polskim rynku produktów
i usług  stale się zwiększa. Sprawy
te poruszano podczas konferencji
dotyczącej przedsiębiorczości
Polaków, która odbyła się 19 maja
w Koczargach.

Polscy biznesmeni powinni działać
razem. Jest to trudny temat, zwłaszcza
że obserwując nasz krajowy rynek
dostrzega się brak jedności w wielu
dziedzinach biznesu i wewnętrzną kon-

kurencję polsko- polską, która nie
zawsze działając w przemyślany sposób
osłabia naszą pozycję w stosunku do
zachodnich firm. Dlatego też cieszyć
może fakt, że przedsiębiorcy z terenu
naszej gminy postanowili działać razem.
Zachęcił ich do tego prowadzący konfe-
rencję Jerzy Samborski- prezes organi-
zacji zrzeszającej małe i średnie firmy
przy UE.

Nasz gminny BCC jest na razie nie-
formalnym klubem, zgłosiło się do
niego około 20 osób, odbyło się także
pierwsze spotkanie założycieli w Urzę-
dzie Gminy. Wszyscy byli zgodni co do
tego, że jest potrzebna taka organiza-
cja, aby integrować środowisko biznes-
menów, a jednocześnie prowadzić

działalność doradczą. Klub jako repre-
zentacja interesów biznesu gminnego,
będzie spotykał się z samorządowcami
celem bliższej współpracy z gminą, a
także z placówkami szkolnymi i kultu-
ralnymi. Poprzez sponsoring można
uzyskać dobrą promocję. Organizacja
w przyszłości nawiąże również szersze
kontakty w państwach Unii Europej-
skiej. Akces do gminnego klubu bizne-
su zgłosiła także nasza gazeta - będzie-
my pomagać w jego działalności infor-
mując Państwa o dalszych postępach
w rozwoju tej organizacji. Osoby, które
chciałyby przystąpić do klubu, mogą
kontaktować się z nami drogą e-mailo-
wą. Adres podajemy na 2 str. Gazety.

Zdaniem dr. inż. Wojciecha Naw-
rota jedną z przyczyn kiepskiego
stanu polskiej gospodarki jest to, że
istnieje zbyt duży rozdźwięk mię-
dzy wynalazczością a praktyką.
Innowacje naukowe nie są odpo-
wiednio wykorzystywane. Przy
czym wina leży tu zarówno po stro-
nie Państwa, jak i samych wynalaz-
ców. W efekcie ciągle tradycyjnym
materiałem eksportowym Polski są
surowce czy szynka, a „hi tech” sta-
nowi w nim zaledwie 3% wartości.
Dlaczego tak się dzieje?

19 maja br. w Autorskim Parku Tech-
nologicznym Wojciecha Nawrota w
Lubiczowie zorganizowano sympozjum
poświęcone klimatowi wewnętrznemu
budynków. Podczas spotkania porusza-
no także sprawy związane z dyrektywa-
mi UE dotyczącymi budownictwa i szer-
sze zagadnienia związane z polską
wynalazczością, które były kontynuowa-
ne na kolejnej konferencji 13 czerwca br.

Dr. Nawrot od wielu lat zajmuje się
technologiami związanymi z budownic-
twem. Ma na swoim koncie około 50
wynalazków. Jednym z najważniejszych
jest opatentowana technologia iniekcji
krystalicznej, służąca osuszaniu zawil-
goconych budynków. Technologia ta
została już doceniona i nagrodzona zło-
tymi medalami na 7 wystawach świato-
wych. Jest ona obecnie praktycznie
wykorzystywana. Na podstawie licencji
udzielanych przez Wojciecha Nawrota
pracuje dziś około 200 firm w Polsce
i blisko 20 w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. W Lubiczowie powstał budy-
nek, w którym mieści się jego Autorski
Park Technologiczny. 

Polscy naukowcy z wystaw świato-
wych przywożą bardzo wiele wyróżnień.
Lecz niestety w ślad za tym nie ma pra-
wie żadnych korzyści dla naszej gospo-
darki. Można by to porównać do bitwy
pod Grunwaldem, gdzie po wielkim zwy-
cięstwie nad Krzyżakami też Polska nie
odniosła politycznych korzyści. Pozostaje
satysfakcja, medale, gratulacje i...pusta
kasa. Czy to polska specyfika? Może nie-
którym brak po prostu wytrwałości.

Zdaniem dr. Nawrota, najlepszym
sposobem weryfikacji innowacji jest

rynek. Pan Wojciech podobnie jak inni
wynalazcy spotkał się z niechęcią gre-
miów naukowych, wspomina, że jego
wynalazek nie tylko był niechciany, ale
wręcz zwalczany. Nie poddawał się jed-
nak i w wyniku ciężkiej pracy i determi-
nacji osiągnął sukces. 

– Z doświadczenia wiem - mówi - że
wiele doskonałych wynalazków nie ujrzy
nigdy światła dziennego, bo ich autorzy
nie mają siły przebicia. Ja jednak posta-
nowiłem walczyć. Dlatego też stworzy-
łem Autorski Park Technologiczny.
Zamierzam łączyć pewne funkcje spo-
łeczne z próbą wydobycia na
powierzchnię innowacji naukowych.
Ale co muszę wyraźnie podkreślić - nie
zamierzam wyręczać Państwa. APT
będzie się rozwijał głównie wokół mojej
technologii, tzn. będzie obudowywany
technologiami komplementarnymi-na
których się znam-z dziedziny technolo-
gii materiałowej i fizyki budowli. 

Park Technologiczny jest moim zda-
niem typową drogą rozwoju - od pomy-
słu do przemysłu. Najpierw służył jednej
technologii teraz pomoże rozwijać się
także innym.

Jednym z dodatkowych zadań ATP jest
stworzenie przychylnej atmosfery do spo-
tkań fachowców i wynalazców. Dlatego
też Pan Nawrot planuje organizację kolej-
nych sympozjów i konferencji. Na jednym
z nich, które planowane jest pod koniec
br., omawiane będą sprawy związane ze
sprawdzianem realizacji kolejnych przed-
sięwzięć w zakresie innowacyjnego wspo-
magania gospodarki. Będziemy na
łamach gazety powracać do tego tematu.

Marcin Łada
W publikacji wykorzystano fragment tekstu Jerzego Bojanowicza.

Gminny Klub Biznesu

Połączyć naukę z praktyką...
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28 czerwca br. w Urzędzie Gminy
w St. Babicach odbyło się spotkanie
zorganizowane  w celu uzgodnienia
ostatecznych rozwiązań komunika-
cyjnych węzła trasy S8 z drogą 580
(ul. Warszawską). Omawiano również
sprawy związane z węzłami towarzy-
szącymi – na skrzyżowaniach ulic:
Górczewskiej z Lazurową i ulic: Prze-
jazd z Warszawską. 

Na spotkanie przybyli przedstawiciele
zarządców dróg i instytucji związanych z
tym zagadnieniem. Poruszane tematy
mają duże znaczenie dla naszej gminy,
bowiem właśnie na omawianym odcinku
ul. Warszawskiej -od ul. Lazurowej do ul.
Przejazd, ruch jest w gminie największy.
W związku z perspektywą dalszej jego
intensyfikacji związanej z budową węzła
komunikacyjnego i trasy ekspresowej,
Wójt Gminy zaprosił dyrektorów zarzą-
dów dróg, by dokonać wspólnej koordy-
nacji działań. Niestety nie wszyscy jednak
przybyli, niektóre zarządy wysłały jedynie
swoich przedstawicieli.

W najbliższym czasie zgodnie z infor-
macją przedstawiciela Biura Inwestycji
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
zostanie ponownie ogłoszony przetarg
na projekt wykonawczy ul. Górczewskiej
od skrzyżowania z ul. Lazurową do gra-
nicy miasta- z gminą St. Babice. W
warunkach przetargowych określono, że
droga ma być dwujezdniowa, po dwa
pasy ruchu w każdą stronę, a projektant
ma skoordynować, rozwiązania z projek-
tem drogi 580, który będzie dostosowa-
ny do dwujezdniowego wyprowadzenia
ruchu z węzła „Warszawska” z trasą AK,
realizowanego przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad. W działa-
niach m.st. Warszawy dotyczących
modernizacji ulicy Górczewskiej partycy-
puje również gmina St. Babice, zgodnie z
porozumieniem z 13 lipca 2001 r.

Porozumienie z m. st. Warszawa i
byłą gminą Bemowo zakładało wykona-
nie prac modernizacyjnych do 2004 r.,
nastąpiło jednak opóźnienie. W kolej-
nych dokumentach przewiduje się
zakończenie prac w 2006 r. Zdaniem
wójta Krzysztofa Turka - jest to stosowny
czas, aby skoordynować pracę trzech
zarządców dróg. Analizując tereny od
części wschodniej są to: Zarząd Dróg

Miejskich (droga 580 do granic Warsza-
wy), Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich- odcinek kilkudziesięciu
metrów drogi 580, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad - odcinek
węzła trasy S8 z trasą 580 i ponownie w
zachodniej części omawianego odcinka
MZDW. Główna trudność polega na tym,
że trzech zarządców musi porozumieć
się co do zamierzeń modernizacyjnych i
inwestycyjnych w jednym czasie - powie-
dział Wójt.

Działania GDDKiA oraz władz War-
szawy uwzględniają wykonanie drogi
580 jako dwujezdniowej i są ze sobą
spójne. Najpilniejszą sprawą jest obecnie,
aby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich również przystąpił do zaprojektowa-
nia tej drogi na odcinku do ul. Przejazd
jako dwujezdniowej, z rondem na wyso-
kości tej ulicy.

Z punktu widzenia interesów gminy
złożono kilka propozycji, które docelowo
powinny rozwiązać problemy komunika-
cyjne tego rejonu. Gmina proponuje
budowę ronda na skrzyżowaniach Gór-
czewskiej z Lazurową, a także ul. Prze-
jazd z Warszawską. Okoliczne tereny
przewidziano pod działalność usługową.
Może tam zatem wystąpić ruch dużych
pojazdów, które powinny mieć możli-
wość zawracania na tym odcinku drogi.
Dla gminy ważna jest także kwestia
wyprowadzeń dwujezdniowych z węzła
komunikacyjnego z trasą ekspresową i z
proponowanych rond. Modernizacja
drogi wojewódzkiej na odcinku Bliznego
Łaszczyńskiego powinna się zakończyć w
październiku 2007 r.

Zdaniem  dyr. GDDKiA Wojciecha
Dąbrowskiego, inicjatywa gminy jest bar-
dzo ważna. Po wybudowaniu drogi eks-
presowej, tereny pomiędzy ul. Lazurową
a obwodnicą oraz pomiędzy trasą AK i
drogą w kierunku Ożarowa bardzo się
zurbanizują. To, co zaproponowały wła-
dze gminy jest logicznym rozwiązaniem,
do którego trzeba pilnie doprowadzić.

Jestem zaskoczony, że  mimo dwutygo-
dniowego wyprzedzenia zaproszenia,
tak naprawdę poza dyrektorem Gen
Dyrekcji- który jest decyzyjny, nikt z
dyrektorów nie przyszedł- jest to smutne
i żenujące.

Zapytaliśmy dyr. Dąbrowskiego rów-
nież o dalsze losy trasy S7, która bulwer-
sowała wielu mieszkańców naszej gminy.

- Dziś jeszcze nic nie wiadomo, zmie-
niła się bowiem ustawa „prawo środowi-
skowe”. Nakazuje ona GDDKiA przed
rozpoczęciem procesu dotyczącego uzy-
skania decyzji lokalizacyjnej uzyskać uwa-
runkowania środowiskowe. Przygotowu-
jemy teraz niezbędne materiały i wystąpi-
my do Wojewody Mazowieckiego o
wydanie uwarunkowań i on właśnie
wskaże, który z wariantów trasy jest naj-
bardziej optymalny. Oczywistym jest, że
jako zarządca drogi będziemy wskazywa-
li na wariant nr 2 przechodzący przez
Bemowo. Jaka będzie jednak decyzja,
dziś nie mogę powiedzieć - dodał Dyrek-
tor.

Spotkanie zakończyło się po godzi-
nie. Nie podpisano żadnych porozumień,
wyrażono jedynie intencję dobrej woli
doprowadzenia sprawy przebudowy ul
Warszawskiej na dwujezdniową do
szczęśliwego końca. Niektórzy przedsta-
wiciele zarządów mówili o konieczności
uzgodnień propozycji wysuwanych przez
gminę z projektantami. Wójt Krzysztof
Turek jest  dobrej myśli. -Mimo że dziś nie
mogliśmy dokonać ostatecznych ustaleń,
czuje się dobrą wolę wszystkich partne-
rów - powiedział. - Stanowisko Departa-
mentu Nieruchomości i Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego dotyczące
naszych propozycji jest znane, potrzebu-
jemy jeszcze jedynie akceptacji naszych
propozycji przez MZDW i ich realizacji.

W sprawie modernizacji omawiane-
go odcinka ul. Warszawskiej będą trwały
dalsze spotkania, tym razem już indywi-
dualne. Poinformujemy Czytelników
o postępach w tej sprawie. mł.

Czy znikną korki przed Lazurową?
W UG odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości naszych dróg

ul. Przejazd S-8 ul. Lazurowa

580 - ul. Warszawska
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Dzień Dziecka w Bliznem Jasińskiego
organizowany jest od  3 lat i cieszy nie-
słabnącą popularnością. Również w tym
roku udał się znakomicie. Być może
tajemnica sukcesu tej imprezy tkwi w
charakterze tego festynu,  który jest
naprawdę rodzinnym świętem. Przycho-
dzą tutaj całe rodziny, rodzice przypro-
wadzają dzieci, babcia i wnuk wspólnie
się bawią, rywalizują w ciekawych kon-
kursach. Nie brakuje atrakcji, a organi-
zatorzy zawsze czymś nas zaskakują. W
ubiegłym roku zaprosili grupę cyrkową z
kilkumetrowym wężem. Podczas tego-
rocznego Dnia Dziecka furorę robił pan,
który miał prawie trzy metry wzrostu,
kolorowy strój, rzucał talerzami i zaba-
wiał dzieciaki. 

Utworzył się zatem łańcuszek serc i
rąk podopiecznych Ośrodka Rehabiltacyj-
no – Terapeutycznego, ich rodziców, któ-
rzy upiekli pyszne ciasta, terapeutów i
wolontariuszy – przygotowali wesołe

zabawy, pracowników GOPS, dzieci ze
świetlicy TPD w Borzęcinie, które przygo-
towały zajęcia plastyczne, harcerzy,
wolontariuszy z gminy i wielu, wielu
innych. Włączają się też coraz to nowe
osoby gotowe bezinteresownie pomóc,
jak np. Piotr Krajeński, który mieszka bli-
sko Ośrodka i urzeczony atmosferą tego
miejsca i imprezy, za darmo wypożyczył
scenę i sprzęt – krzesełka, ławki, namioty. 

Otwierając imprezę, z-ca wójta
Jolanta Stępniak powiedziała, że każdy
znajdzie coś dla siebie i nie było w tych
słowach przesady. Najmłodsi szaleli w
dmuchanych zamkach, łowili rybki czy
poddawali się magicznym obrzędom
malowania twarzy. Tradycyjnie też usta-
wiała się kolejka chętnych do przejażdż-
ki na kucyku. Emocje wzbudzała loteria
fantowa i ciekawe konkursy z nagroda-
mi, przygotowane m.in. przez policję i
terapeutów z Ośrodka. Podczas tego
festynu nie mogło zabraknąć policjan-

Rodzinny Dzień Dziecka w Bliznem jest niezwykłą imprezą,
zawsze panuje tam wspaniała atmosfera, czuje się wzajemną
życzliwość i tolerancję. Dookoła widać roześmiane buzie
dzieciaków i radość malującą się na ich twarzach. Wspaniałe święto
jest dziełem wielu osób, które pomagają w jego organizacji ze
szczerej potrzeby robienia czegoś dobrego.

Jest t

Organizatorzy: Urząd Gminy Stare Babice, Zespół ds. Promocji Zdrowia, Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Bliznem Jasińskiego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów A
Firma SIMEX HOAN LE, Piotr Krajeński – scena i sprzęt na imprezie, Firma TRAFF i Firma ART. – AP Anna Nyczaj i Piotr Gąsiorowski – darowizna w postaci zabawek, z których przygotowano

tów na koniach i strażaków, którzy zdradzali
tajemnice swej pracy i odpowiadali na docie-
kliwe czasem pytania. 

O tym, że można świetnie bawić się spor-
tem wiedzą wszyscy, którzy wzięli udział w
turnieju ringo, przygotowanym przez
nauczycielkę Marzenę Rawa. Proste zasa-
dy i dużo radości podczas gry sprawiają,
że dzieciaki uwielbiają ten sport. Przy
okazji świetnie rozwija się ich koordy-
nacja ruchowa i refleks. W turnieju
rywalizowało 12 par, wszystkie dzieci
zostały nagrodzone.

Harcerze z babickiej drużyny „Wier-
chy” już od lat pomagają w organizacji
festynu. W tym roku po raz pierwszy nie zor-
ganizowali własnego stoiska, włączyli się za
to w organizację techniczną przedsięwzięcia.
Czuwali także, aby nie zgasło ognisko, na
którym piekliśmy kiełbaski. Nasi Harcerze zor-
ganizowali także dla dzieci gry i zabawy
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taki dzień...

mów Alkoholowych. Sponsorzy: Artur Radziejewski – Piekarnia „PRIMUS”, Zbigniew Dąbrowski, Marian Szczęsny – Cukiernia „MARKIZA”, Le Kiem – firma „VIPOLIMEX”, 
owano nagrody na loterię fantową, Powiat Warszawski Zachodni ze środków PFRON.  
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ruchowe a harcerki pomogły w organizacji zajęć
plastycznych. 

Podczas Rodzinnego Integracyjnego
Dnia Dziecka nie zabrakło także części

artystycznej. Przed licznie zgromadzoną
publicznością koncertowała Gminna

Orkiestra Młodzieżowa, przedszko-
laki z Babic podbiły nasze serca
inscenizacją „Calineczki” i wspa-
niałymi występami tanecznymi.
Perfekcyjnie zatańczyły także star-
sze dzieci z SP w Babicach, inna

grupa zaprezentowała mini play
back show. Przez chwilę przenieśli-

śmy się w klimat minionej epoki, a to
za sprawą pokazu mody w wykonaniu

ślicznych wolontariuszek. Na zakończenie
było coś dla miłośników hip – hopu. Imprezę jak
co roku porywająco prowadził Andrzej Krauze.
Wszystko co dobre i miłe szybko się kończy, ale
za rok znowu zapraszamy do Bliznego! 

Aneta Kołaczyńska
fot. M. Łada
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę,
że podróż nocnym autobusem
może być niebezpieczna i nie nale-
ży do atrakcji, chyba że ktoś lubi
dreszczyk emocji. Ale niedawno
przekonałam się, że nawet w ciągu
dnia jesteśmy narażeni na nieprzy-
jemne sytuacje w autobusach.

Gdy we wtorkowe południe,
21 czerwca wsiadłam do autobusu linii
719 jadącego do Leszna, panował w nim
wyjątkowy gwar, przeplatany salwami
śmiechu. Ale nie podróżowałam bynajm-
niej „wesołym autobusem”, gdyż do
śmiechu było tam tylko kilku młodzień-
com. Wygodnie usadowieni na końcu

autobusu, prezentowali humor w wyjąt-
kowo kiepskim guście. Wydawali z siebie
nieartykułowane dźwięki na przemian z
takimi bluźnierstwami, jakich wielu z nas
zapewne jeszcze nie słyszało. Jak każde
bezmyślne stado mieli swego przywódcę,
który popisywał się wykrzykując kolejne
wyzwiska, czym wyzwalał dziki rechot
swoich kompanów. Popijał przy tym piwo
i wzrokiem zwycięzcy wodził po pasaże-
rach. Jak pozostali towarzysze podróży
starałam się unikać tego spojrzenia. 

Trudno przypuszczać, aby ktokol-
wiek z nas, pasażerów był zachwycony
takim „występem”, ale wszyscy solidar-
nie milczeliśmy, komentując między

sobą to skandaliczne zachowanie. Tym-
czasem epitety na k.. i h... leciały dalej.
Młodzi ludzie najzwyczajniej zdomino-
wali autobus. Nikt nie odważył się zare-
agować. Jednak do czasu. 

Tuż za przystankiem Wieruchowska
kierowca niespodziewanie zjechał na
pobocze. Zgasił silnik i wyszedł ze swo-
jej kabiny, uzbrojony w ... kamerę video.
Na chuliganów zadziałało to jak groźny
pistolet. Nagle stracili na animuszu i
zamilkli. Kierowca tymczasem spokoj-
nym krokiem zbliżył się i dokładnie sfil-
mował każdego z nich. Gdy zadzwonił
po policję, najbardziej agresywny chło-
pak próbował uciec przez okno, ale

Kamera – sposób na chuliganów?
felieton autobusowy

Znowu doszło do wypadku na
ulicy Warszawskiej. Tym razem pod
koniec maja,   nieopodal granicy
naszej gminy, w Zaborówku. Być
może jedną z przyczyn było oślepia-
jące słońce i upał. Pewne jest jed-
nak, że kierowca, który spowodo-
wał wypadek jechał zbyt szybko.

Na skrzyżowaniu stał samochód oso-
bowy Renault i przepuszczał samochody
jadące z przeciwka, aby skręcić w lewo.
W tym właśnie czasie został uderzony z
tyłu przez Skodę. Mimo że samochód

hamował, nie zdołał zatrzymać się przed
skręcającym pojazdem. Mógł jeszcze
próbować ominąć go z prawej strony,
ale koła najwyraźniej zablokowały się i
doszło do zderzenia. Uszkodzenia
pojazdów są dosyć duże, szczęście, że
nikt poważnie nie ucierpiał.

Słońce i upał spowalniają nasze
reakcje, pamiętajmy o tym i zwolnijmy
trochę, zwłaszcza że ul. Warszawska,
poprzecinana wieloma skrzyżowaniami,
naprawdę nie nadaje się do szybkiej
jazdy.

Warszawska ciągle groźnaWarszawska ciągle groźna

W czerwcu Komenda Stołeczna
Policji dokonała zmian szefów kilku
jednostek Garnizonu Warszawskiego.
Stanowisko Komendanta Policji
Powiatowej w Starych Babicach pełni
obecnie komisarz Grzegorz Postek.

Pan Komisarz trafił do nas z Prusz-
kowa, gdzie był pierwszym z-cą komen-
danta sąsiedniego powiatu. Wcześniej
pracował m.in. w Warszawie w sek-
cjach: kryminalnej i ds. zabójstw.
W służbie policji działa od 13 lat.

Czy w związku ze zmianą szefa poli-

cji naszego powiatu, nastąpią w niej
jakieś zmiany? Aby odpowiedzieć na to
pytanie jest jeszcze za wcześnie. Nowy
Komendant obiecuje jednak zwiększe-
nie ilości funkcjonariuszy w terenie i
przeprowadzenie konsultacji z władza-
mi samorządowymi gmin. Wszystko po
to, aby rozpoznać oczekiwania miesz-
kańców w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa i dostosować specyfikę pracy
jednostki do potrzeb zróżnicowanego
terenu. Nowemu Komendantowi życzy-
my powodzenia w jego pracy.

Zmiany w Policji

Komendant Policji Powiatowej
Komisarz Grzegorz Postek
Komendant Policji Powiatowej
Komisarz Grzegorz Postek
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było zbyt wąskie. Rozmowa ze stróżami
prawa trwała ok. 2 minuty, w tym cza-
sie udało się rozrabiace jednak zbiec
przez drzwi, które sprawnie otworzył
kopnięciem. Widać miał doświadcze-
nie. Chociaż uciekł, ale łatwo da się go
namierzyć, gdyż znany jest kierowcy i
pasażerom z podobnych wybryków. Po
tej ucieczce w autobusie zapanowała
cisza i spokój. Znowu wyruszyliśmy w
podróż. Gdy się obejrzałam, jeszcze z
daleka mignęła mi ogolona głowa... 

Pan kierowca przeprosił pasażerów
za ten incydent i kilkuminutowe opóź-
nienie, ale moim zdaniem zupełnie nie-
potrzebnie. Dzięki niemu mogłam czy-
tać książkę i w spokoju jechać dalej. 

Po raz pierwszy spotkałam się z taką
reakcją kierowcy autobusu, na ogół
wszyscy czekają kiedy niepożądany
pasażer wysiądzie i nie reagują. Jak

łatwo się domyślić, kamera stanowiła
jego prywatną własność. Zaciekawiona
porozmawiałam z nich chwilę. Okazało
się, że na własny koszt zainstalował w
autobusie sprzęt do rejestrowania obra-
zu. Jak wspomina, kiedyś MZA zakupił
aparaty cyfrowe, ale zdjęcia wykonywa-
ne z kabiny były nieostre. Postanowił
zatem sam zrobić coś dla poprawy bez-
pieczeństwa. Na tej linii jeździ od 16
lat, co roku obserwuje narastającą agre-
sję młodych ludzi. Nie potrafi się jej
biernie przyglądać. Czuje się odpowie-
dzialny za pasażerów... 

Gratuluję Panu Kierowcy odwagi i
zdrowej reakcji w tej nieprzyjemnej
sytuacji. Dzięki niemu agresja chuliga-
nów została poskromiona, a niewiado-
mo jeszcze do czego mogłoby dojść...
Młodzieńcy bowiem, rozzuchwaleni
biernością pasażerów, stawali się coraz

bardziej agresywni. Po interwencji  kie-
rowcy wszyscy odetchnęliśmy z ulgą.
Dziękujemy!

W dzisiejszych czasach brak kultury
wśród wielu młodych ludzi staje się
normą. Niestety duża w tym wina doro-
słych, którzy nie reagują, na złe zachowa-
nia. Wiele osób ogarnia znieczulica i nie
chcą się po prostu mieszać do nie swoich
spraw. I to jest właśnie największym błę-
dem. To wszystko są przecież nasze spra-
wy, nasze autobusy - nasze ulice - świat,
w którym żyjemy. Tutaj chuligani powinni
się bać i wiedzieć, że jeśli coś narozrabia-
ją to prędzej czy później spotka ich kara.
Więcej osób powinno działać tak jak Pan
Kierowca z autobusu 719. Zło i patologię
należy piętnować wtedy będziemy żyć
bezpieczniej, ale to po części zależy od
każdego z nas...

Amelie

Sołtysa Zielonek Parceli- Stanisła-
wa Lesisza znamy chyba wszyscy. Kto
choćby raz był na sesji Rady Gminy
zauważył, że jest to osoba, która lubi
działać i zdecydowanie wypowiada
swoje zdanie. Czasem nie wszyscy się
z jego poglądami zgadzają, ale to już
oczywiście inna sprawa.

Pan Sołtys prosił nas, abyśmy w
gazecie podziękowali Władzom Gminy
za pomoc w powstaniu wiaty przystanku
autobusowego w Zielonkach (naprze-
ciwko delikatesów „Sagina”). Z inicjaty-
wy Sołtysa przeniesiono stalową kon-
strukcję z Lipkowa, z okolic przepom-
powni, gdzie stała zniszczona (podobno

około 2 lat). Wyre-
montowano ją i usta-
wiono w Zielonkach-
koszty jej remontu,
pokrycia dachem i
wyposażenia w
ławkę pokryła
gmina. I tak miesz-
kańcy Zielonek
znowu mają przysta-
nek, poprzedni uległ
zniszczeniu w wyni-
ku wypadku drogo-
wego. Sołtys chciałby
zatem serdecznie
podziękować w imie-

niu mieszkańców, którzy nie mokną już i
mają gdzie usiąść czekając na autobus.

Pan Stanisław zgłasza również kolej-
ną inicjatywę. Chce wybudować około
80 m chodnika, na tyłach delikatesów
„Sagina”, a dokładniej na ul.Krętej od
skrzyżowania z  ul.Piaskową. W tym
miejscu jest obniżenie terenu i ludzie,
którzy tamtędy przechodzą, zwłaszcza
w czasie opadów jesienno- wiosennych
brodzą w błocie. Są podobno płytki
chodnikowe pozostałe ze starego chod-
nika w Bliznem i zdaniem Sołtysa nada-
ją się jeszcze, aby położyć je w tym miej-
scu. Sołtys rozmawiał już z kilkoma oso-
bami, które obiecały pomóc przy budo-
wie chodnika i prosi o pomoc jeszcze
innych. - W parę osób możemy tę pracę
wykonać w krótkim czasie bez naraża-
nia gminy na niepotrzebne wydatki –
mówi. Osoby, które chciałyby pomóc w
budowie chodnika mogą zadzwonić do
Pana Stanisława pod nr telefonu: 
722 91 10. 

Sołtys lubi działać!

Policjanci z  Komendy Powiatowej w
St. Babicach  włączyli się w obchody Dnia
Dziecka organizowane w placówkach
oświatowych naszej gminy. Przy okazji
zabawy przekazali dzieciom wiele infor-
macji przydatnych w codziennym życiu.
Dziękujemy w imieniu najmłodszych.

Na zdjęciu z lewej nadkom. Mariusz
Adamczyk – szef powiatowej drogówki,
a po prawej st. sierż. Daniel Tyszka.

Policjanci 
dzieciom
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Czy to możliwe, aby zostać
posłem mając szesnaście lat? Oka-
zuje się, że tak. Marta Jastrząb,
uczennica gimnazjum w Koczar-
gach Starych 1 czerwca br. zasiadła
w ławach Sejmu przy ul. Wiejskiej.
Nie zwiedzała wyłącznie polskiego
parlamentu ale uczestniczyła w
prawdziwych obradach. W tym
dniu bowiem odbyła się XI Sesja
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zaprosze-
ni do obrad zostali autorzy najlep-
szych prac pisemnych z całego
kraju. Młodych posłów było 460,
tylu jest też „prawdziwych” parla-
mentarzystów. 

Wszystko zaczęło się wczesną wiosną,
kiedy Marta zgłosiła się do konkursu,
ogłoszonego przez kuratorium oświaty.
Jej pracę na temat „Postawy destrukcyjne:
brutalizacja życia, nieuczciwość, terro-
ryzm... – zagrożeniem dla demokracji”
doceniła wojewódzka komisja i Marta
znalazła się wśród 57 osób – posłów na
Sejm Dzieci i Młodzieży z Mazowsza.
Konkursowe tematy związane były z poję-
ciem demokracji. Nic w tym dziwnego,
gdyż hasło wiodące tej sesji brzmiało
„Demokracja – warunki jej umacniania”. 

Marta siedziała po prawej stronie
Sejmu. Tam bowiem przypadły miejsca
dla uczniów z Mazowsza. Powiat war-
szawski zachodni reprezentowała także
uczennica z Kampinosu. Marta zasiadła
w fotelu posła Grzegorza Dolniaka z Plat-
formy Obywatelskiej.

O tym, że jedzie do Sejmu dowiedzia-
ła się dwa tygodnie wcześniej. 

– Byłam zaskoczona i bardzo się cie-
szyłam, że zobaczę na żywo sejm, ogląda-
ny tylko w telewizji - wspomina. – Fajnie
jest zasiąść na sali sejmowej i poczuć się jak
polityk, który decyduje o sprawach waż-
nych dla całego kraju. Ale przede wszyst-
kim była to dla mnie ciekawa przygoda. 

Marta zdradziła nam kulisy pracy
posła. I jak się okazuje, Sejm Dzieci i Mło-
dzieży niewiele różni się od prawdziwe-
go. Również w nim dochodzi do zabaw-
nych, a czasem absurdalnych sytuacji. –
W czasie obrad okazało się, że podczas
prac komisji nie obyło się bez „afer” i
intryg. Z mównicy padały tak zabawne
zarzuty, że komentowaliśmy je śmie-
chem. Niektórzy z nas kłócili się i zażarcie
rywalizowali w wypowiedziach, niczym
dorośli posłowie. Jak powiedział marsza-
łek Donald Tusk - sala była dzisiaj nie do
poznania, choć momentami czułem się
jak w domu. 

Marta miała okazję spotkać kilku poli-
tyków. Posiedzenie prowadzili na zmianę
marszałkowie Donald Tusk, Włodzimierz
Cimoszewicz, Tomasz Nałęcz. Przez cały

czas na sali był minister edukacji narodo-
wej i sportu Mirosław Sawicki, na chwilę
przyłączył się także Marek Belka. Obrady
trwały ok. 4 godz. poprzedziła je 2
godzinną konferencja prasowa z udzia-
łem m.in. minister Mirosławy Kątnej, Woj-
ciecha Olejniczaka i Longina Pastusiaka.  

Nasza gimnazjalistka przekonała się,
że praca parlamentarzysty nie jest spokoj-
nym zajęciem. - Gorąca dyskusja toczyła
się wokół propozycji jednej z komisji, aby
przysposobienie obronne wprowadzić już
do szkoły podstawowej – wspomina. -
Większość jednak była zdania, że to za
wcześnie i apel został ostatecznie odrzu-
cony. Efektem naszej pracy są m.in.
uchwały dla uczczenia pamięci Ojca
Świętego Jana Pawła II oraz uchwała w
60. rocznicę zakończenia II wojny świato-
wej. Wystosowaliśmy także apele do całe-
go społeczeństwa w sprawie brutalizacji
życia, nieuczciwości i terroryzmu jako
zagrożeń dla demokracji oraz apel „Tole-
rancja gwarantem demokracji”.    

Udział w obradach Sejmu stanowił
dla Marty ciekawe przeżycie. Zaskoczyło
ją trochę, iż wszystko odbywało się tak
„na serio”. Ale na tej jednej wizycie
zamierza zaprzestać - Nie mam marzeń
związanych z karierą polityczną i raczej
nie zasiądę już w ławach Sejmu – wyzna-
je nasza posłanka. 

To nie jest przypadek, że Marta znala-
zła się wśród 460 posłów na Sejm Dzieci
i Młodzieży, wybranych spośród 4 tys.
autorów prac. Jest bowiem świetną
uczennicą. W tym roku kończy gimna-
zjum i na egzaminie uzyskała ... 97 pkt.
na 100. Jak powiedział nam dyrektor
Piotr Szczepkowski, to najlepsze wyniki w
historii szkoły. – W teście humanistycz-
nym zdobyła 50 punktów. Test matema-
tyczno- przyrodniczy napisała właściwie
na 50 pkt., popełniła tylko błąd pisarski,

„zjadła” część wzoru na pole trójkąta,
który zna przecież świetnie. W tym roku
uzyskała też najwyższą w szkole średnią z
przedmiotów wiodących – 5,44. 

Zainteresowania Marty koncentrują
się głównie wokół muzyki. Chodzi do
szkoły muzycznej II stopnia w Warszawie
do klasy instrumentów perkusyjnych. Gra
na ksylofonie i werblu oraz na fortepianie.
Edukację w tym kierunku rozpoczęła w
szkole muzycznej w Babicach pod kierun-
kiem Ewy Dżyga. Swoją przyszłość rów-
nież wiąże z tą dziedziną sztuki. Planuje
w przyszłości zdawać na Akademię
Muzyczną na wydział reżyserii dźwięku,
który ukończył jej tata. Po skończeniu
tych studiów chciałaby zajmować się
nagrywaniem dźwięku do filmów. 

Aneta Kołaczyńska

Gimnazjalistka z Koczarg posłanką! 

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się
raz w roku – 1 czerwca. I chociaż
obraduje w Dzień Dziecka, nie ma
nic wspólnego z żartem czy zabawą.
Poza wiekiem posłów, niczym nie
różni się od Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Zgodnie z regulaminem,
liczy 460 posłów reprezentujących
wszystkie województwa. 

Spośród posłów wybierani są
marszałkowie, powoływane są także
komisje sejmowe. Zadaniem mar-
szałka jest przewodniczenie obra-
dom Sejmu, komisje m.in. przygoto-
wują projekty dokumentów oraz
pytań poselskich. Posłem na Sejm
Dzieci i Młodzieży może zostać
uczeń gimnazjum lub szkoły śred-
niej, wybrany przez Wojewódzką
Komisję Wyborczą spośród autorów
najlepszych prac pisemnych na
jeden z przygotowanych na dany rok
tematów. 
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1 czerwca w babickiej podstawówce
upłynął pod znakiem zabawy poświęco-
nej programowi „Bezpieczne Życie”.
Koordynatorki programu: Iwona
Wiśniewska, Anna Chodara i Jolanta

Gumółka przygotowały tego dnia dla
dzieci gry i konkursy, podczas których
uczniowie mogli sprawdzić czy potrafią
zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.
Było zatem ćwiczenie polegające na
wychodzeniu na czworakach z „zady-
mionego budynku”, konkurs wiedzy-
drzewo pytań i wiele konkurencji zręcz-
nościowych. Dodatkowo można było
obejrzeć wóz strażacki, policyjny radio-
wóz i pojeździć rowerem po miasteczku
ruchu drogowego. Naczelnik Drogówki
nadkomisarz Mariusz Adamczyk zorgani-
zował dla dzieci mały wykład o znakach
drogowych. Z ciekawą wystawą przybył
do szkoły st. sierżant Daniel Tyszka-
pokazał dzieciakom czapki i odznaki poli-
cyjne prawie z całego świata. Najbardziej
egzotyczne pochodziły z Bermud, z wysp
Wanuatu, Tonga, Samoa, były także z
Nepalu i Korei. Jest to część kolekcji Pana
Daniela. Dzieci były zachwycone, a naj-
bardziej cieszyły się z tego, że mogły
przymierzyć policyjne czapki.

W Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Borzęcinie
Dzień Dziecka uczczono prze-
glądem tanecznym, a w godzi-
nach popołudniowych zorga-

nizowano festyn z
dobrą muzyką i
loterią. Było także
co zjeść, entuzjazm
wzbudzał zwłasz-
cza wyśmienity
smalczyk ze skwar-
kami, ogórki mało-
solne i ciasta.
Pogoda nieco
ograniczyła roz-
mach imprezy, ale
najwytrwalsi nie
żałowali. Parę słów

uznania musimy powiedzieć o
tańczących dzieciakach z
Borzęcina i młodzieży z
Koczarg. Grupy taneczne pro-

wadzone przez Stowarzyszenie „Kotwica”
sprawiają bardzo dobre wrażenie. Widać,
że czują rytm i doskonale bawią się w
tańcu. Dobrze dobrany repertuar i dyna-
miczna choreografia sprawia im radość,
która udziela się publiczności. Gratulacje
za ich przygotowanie (tańczą dopiero od
jesieni) należą się Małgorzacie Brykale
i Waldemarowi Dąbrowskiemu. 

Dziecięcy czerwiec
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Chwile grozy w Borzęcinie
– finał akcji „Bezpieczne Życie” 

Piątek, godz. 10.07. W ZSP w
Borzęcinie Dużym trwają lekcje.
Nagle ciszę przerywa huk eksplozji.
To jadąca obok szkoły cysterna
przewożąca etylinę zjechała nagle z
drogi i uderzyła w budynek. Zapali-
ła się i spowodowała pożar. Ogień
szybko rozprzestrzenił się na pose-
sję po przeciwnej stronie ulicy.
Dyrektor ZSP zaalarmowała straż
pożarną i pogotowie ratunkowe.
Podjęła także decyzję o ewakuacji z
obiektu dzieci i nauczycieli. Do akcji
gaśniczej szybko włączyły się cztery
jednostki straży pożarnej. Po kilku-
dziesięciu minutach pożar udało się
ugasić. – Na szczęście to były tylko
ćwiczenia! 

Dzieci, nauczyciele i strażacy uczest-
niczyli w pokazowych działaniach koń-
czących realizację programu „Bezpiecz-
ne Życie” na terenie gminy w roku
szkolnym 2004/2005. W uroczystym
zakończeniu i podsumowaniu tegorocz-
nej edycji programu wzięli udział m.in.
zastępca dyrektora Biura Szkolenia PSP
st. bryg. Ryszard Bownik, z-ca Komen-
danta Powiatowego PSP bryg. Tadeusz
Wypychowski, Naczelnik Wydz. Szkole-
nia OC i OL kraju Wiktor Zmysłowski,
przedstawiciele samorządu powiatowe-
go i gminnego, dyrektorzy placówek
oświatowo-wychowawczych, księża i
członkowie Gminnego Zespołu Reago-
wania. Przedszkolaki z Borzęcina przy-
gotowały dla rówieśników z Babic, ale
tak naprawdę dla wszystkich, wspaniałą
część artystyczną. Zaprezentowały bajki
z morałem – związanym oczywiście z
zasadami bezpieczeństwa. 

Program „Bezpieczne Życie” jest
koordynowany przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej przy współ-
pracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywil-
nej. Adresowany do dzieci w wieku od 4
do 10 lat, ma za zadanie pobudzić ich
do aktywności poprzez rozwijanie
pomysłowości i wyobraźni. Informacje
uzyskane na zajęciach powinny być dla
najmłodszych inspiracją do poszukiwa-
nia rozwiązań codziennych sytuacji
związanych z bezpieczeństwem w

domu, lesie, na
wakacjach czy w
drodze do szkoły.
Podczas realizacji
różnych bloków
tematycznych, naj-
młodsi dowiadują
się także, co może
stanowić dla nich
zagrożenie oraz
poznają zasady
udzielania pierwszej
pomocy.  

Gmina stare Babice przystąpiła do
tego programu w marcu 2004r. Przed-
stawiciele Szwedzkiej Ligi Obrony Cywil-
nej przeszkolili 6 naszych nauczycieli,
którzy otrzymali uprawnienia edukato-
rów programu, aby następnie przekazać
wiedzę 44 kolejnym nauczycielom. Uro-
czyste rozpoczęcie akcji edukacyjnej
„Bezpieczne Życie” nastąpiło 14 paź-
dziernika. Towarzyszyło mu otwarcie w
Lesie Bemowskim ścieżki edukacyjnej
„Droga Zgubka”. W maju i czerwcu br.
nauczyciele zostali przeszkoleni z zakre-
su ewakuacji osób i mienia z obiektów i
terenów zagrożonych oraz przeprowa-
dzono praktyczne ćwiczenia ewakuacji z
budynków szkół.    

W trakcie realizacji programu policja
i straż pożarna m.in. prowadziły w
szkołach prelekcje z zakresu bezpie-
czeństwa. Organizowane były również
różnorodne konkursy o tematyce bez-
pieczeństwa. 

Wdrażanie programu bezpieczeń-
stwa trwa w Polsce od 2001 r. Przystą-
piło do niego 61 szkół, w tym SP i
przedszkole w St. Babicach oraz ZSP w
Borzęcinie Dużym. 

Duży wkład w rozwój akcji ma rów-
nież nasza gmina. Trzy nauczycielki z SP
w Babicach przetworzyły blok tematycz-
ny w formę ścieżki edukacyjnej „Droga
Zgubka”. Dzięki nim w lesie niedaleko
cmentarza w Babicach powstała trasa
spacerowa, wyposażona w ławeczki,
tablice i szałas. Ścieżka ta będzie służyć
rekreacji i edukacji najmłodszych.
Pomysł ten został doceniony przez
twórców programu.

- Dziękuję za odwagę podjęcia się
realizacji programu w szkołach gminy
Stare Babice – powiedział Ryszard Bow-
nik, z-ca dyr. Biura Szkolenia Komendy
Głównej PSP. - Wnieśliście do programu
nowatorskie elementy. Dzięki pomysło-
wości i zaangażowaniu nauczycielek
powstała ścieżka edukacyjna, która daje
możliwość zdobycia praktycznych umie-
jętności na wypadek zagubienia się w
lesie. Jestem pewien, że teraz program
„Odnaleźć Zgubka” jest znacznie lepiej
przyswajany i rozumiany przez najmłod-
szych. 

Akcja „Bezpieczne życie” będzie
kontynuowana w kolejnych latach
i stanie się stałym elementem edukacyj-
nym w naszych placówkach szkolnych.
Program spotkał się z aprobatą
nauczycieli i dzieciaków. - Życie niesie
mnóstwo zagrożeń dla dzieci i obo-
wiązkiem dorosłych jest ustrzec przed
nimi nasze pociechy – powiedziała
Teresa Mazurkiewicz, dyr. ZSP w Borzę-
cinie Dużym. –Staramy się przy każdej
okazji przekazywać dzieciom zasady
bezpiecznych zachowań we wszystkich
sytuacjach, a program „Bezpieczne
Życie” jest tutaj niezwykle cenny. Dzi-
siejsze ćwiczenia z ewakuacji  szkoły
przebiegły sprawnie, dzieci wiedziały
jak się zachować, chociaż mieliśmy
wcześniej tylko jedną próbę. Nauczy-
ciele podczas zajęć wpajali im podsta-
wową zasadę w takich wypadkach –
zachowywać się spokojnie, nie biec.
Przytaczali przykłady tragedii, do jakich
doszło podczas pożarów właśnie z
powodu paniki, kiedy to ludzie trato-
wali się nawzajem. Myślę, że do dzieci
to dotarło, bo wychodziły ze szkoły
powoli. Jeżeli taka sytuacja wydarzy się
naprawdę, będą lepiej wiedziały jak się
zachować. 

Ale oby nikt z nas nie musiał wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa zastosować
w praktyce. 

Aneta Kołaczyńska

Wójt Gminy Stare Babice zaprasza rolników do udziału w konkursie „Gospo-
darstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”. Konkurs jest
organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. 

Zgłoszenia chętnych do udziału w  konkursie przyjmowane są do 1 sierpnia
2005 roku w godz. 8.00 – 10.00 w siedzibie Doradztwa Rolniczego w Starych
Babicach, ul. Rynek 32, pokój nr 12.

Konkurs KRUS
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Gdy prawie dwa lata temu roz-
mawialiśmy z badmintonistką Mar-
tyną Poprzeczko, jej największym
marzeniem było zakwalifikować się
do Mistrzostw Polski. W tym roku
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w
kategorii młodziczek. Jak widać,
marzenia się spełniają, ale swój
sukces Martyna zawdzięcza rów-
nież ciężkiej pracy.  

To był wyjątkowo udany sezon dla
badmintonistki z Kwirynowa. Podczas
całego sezonu nie przegrała żadnego
pojedynku. Startowała w zawodach i
turniejach rangi wojewódzkiej, krajowej
i międzynarodowej, wszędzie odnosząc
sukcesy. 

W marcu na międzynarodowym tur-
nieju Kason Mazovia Junior Cup 2005 w
Sochocinie w grze pojedynczej dziew-
cząt Martyna przegrała minimalnie tylko
z utytułowaną Ukrainką. Zajęła tam
także I miejsce w mikście, w którym jej
partnerem był mistrz Rosji. W kwietniu
wygrała Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w Ornecie. 

Ostatnim turniejem tego sezonu
były Mistrzostwa Polski, zakończone
wielkim sukcesem naszej zawodniczki.
Przed turniejem była rozstawiona z
numerem 1. Martyna rozegrała na
zawodach bardzo dobre mecze, grała
spokojnie, pokonując trudne rywalki. W
finale również wysoko wygrała z
zawodniczką z Białegostoku. W całym
turnieju straciła tylko jeden set. Zawody
odbywały się w dniach 20 – 22 maja w
Kędzierzynie Koźlu. 

Sukcesy Martyny nie są dziełem
przypadku. Dziewczynka ma niezwykły
talent, ale także ciężko pracuje, aby go
rozwijać. Uczy się w szkole sportowej,
pływa, trenuje szermierkę, a po lekcjach
gra w badmintona. Nie opuszcza tre-
ningów, a to jak podkreśla trener Piotr
Pamięta, także procentuje. Martynę bar-
dzo wspierają rodzice, którzy jeżdżą z
nią na zawody, zdaniem trenera to 30%
sukcesu zawodniczki. 

Sekcja badmintona KS „Naprzód”
Zielonki odnosi wiele sukcesów. Na mię-
dzynarodowym turnieju w Sochocinie
wystąpił także Łukasz Barszczewski, który
zajął 3 miejsce w grze pojedynczej Junio-
rów. Został już powołany do czterooso-
bowej kadry narodowej na Mistrzostwa
Europy, które odbędą się za dwa lata.  

Czworo innych młodych badminto-
nistów zostało powołanych do kadry
Mazowsza.

Dzięki Martynie i Łukaszowi Babice i
KS z Zielonek znane są w Polsce i Euro-
pie. Życzymy dalszych sukcesów!

Marzenia się spełniają 
- trzeba jednak na nie zapracować 

Zawsze wydawało mi się, że
rower jest sprzętem, który przy ład-
nej pogodzie może dostarczyć czło-
wiekowi wiele radości, bez różnicy
płci i wieku. Sam chętnie jeżdżę po
okolicy, zwłaszcza wtedy gdy mam
czas. A jak miło jest spotkać pod-
czas takiej podróży znajomych...

Z tą myślą wybrałem się na kolejny
Kampinoski Rajd Rowerowy, którego
metę, jak co roku, wyznaczono na pola-
nie w Lipkowie. Niestety, rozczarowa-

łem się. Moich zna-
jomych nie było.
Na polanie spotka-
łem  natomiast
kilka młodych osób
z naszej gminy. Byli
tak znudzeni, że
nawet nie bardzo
chciało im się
wstać, gdy robiłem
zdjęcie.

Ten rajd rowero-
wy już właściwie nie
istnieje. Zabrakło w
nim uczestnictwa
wielu osób i firm,

które tam kiedyś przybywały, nie było
ciekawych prezentacji, nowych doświad-
czeń i wymiany poglądów. Na polanie
wiało nudą. Pozostał jedynie nieśmiertel-
ny konkurs wiedzy o Puszczy Kampino-
skiej i zręcznościowy - jazdy między kil-
koma patykami. Może zatem nie trzeba
się dziwić, że przyjechało tam tak niewie-
le osób. Widoczne były jedynie grupy
rowerzystów z Łomianek i Bemowa.
Nasze Babickie Towarzystwo Cyklistów
przestało chyba istnieć, bo nie zauważy-
łem ani jednej koszulki z babickim her-
bem. Szkoda, a jeszcze parę lat temu
była to taka miła i ciekawa impreza.

mł.

Nadszedł zmierzch roweru?Nadszedł zmierzch roweru?
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Drodzy Czytelnicy! Rozpoczyna-
my kolejną edycję konkursu doty-
czącego przydomowych ogrodów.
Piękno naszej gminy w pewnej czę-
ści zależy od każdego z nas. Zadba-
ny ogródek dobrze świadczy o
gospodarzach i cieszy oczy, również
tych osób, które przechodzą w
pobliżu ulicą. Upiększajmy zatem
świat, w którym żyjemy. Piszcie
Państwo do nas, przyjedziemy i zro-
bimy zdjęcia, a pod koniec roku naj-
lepszym wręczymy nagrody.

Do swojego ogrodu zaprosili nas
Państwo Barbara i Andrzej Siemiaszko-
wie z Bliznego Jasińskiego. Na działce
około 1000 m2 stoi dom i piękny ogród.
Przy jego urządzeniu na początku
pomagali fachowcy, później już sama

Pani Barbara rozwinęła inwencję twór-
czą. Przy aranżacji wykorzystano stare

korzenie. W ogrodzie jest ponad 1000
roślin, również rzadko spotykane takie
jak: miłorząb i oczar, a także wiele igla-
ków, tui, róż i clematisów. Przebywanie
w tym ogrodzie to prawdziwa przyjem-
ność. Gratulujemy i zachęcamy innych
do naśladowania.

Tym razem zorganizowaliśmy
„HIPNOZĘ” czyli imprezę, która połączy-
ła style- klasykę i współczesność. Można
było między innymi wysłuchać naszej
gminnej orkiestry, posłuchać muzyki
młodzieżowej(hip-hop, techno...),
podziwiać graffiti i obejrzeć pokaz
break-dance. Impreza odbyła się 11
czerwca w sali koncertowej im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego, a prowadziła ją
Magdalena Drzewińska. 

„Hipnoza” udowodniła, jak bardzo
młodzież lubi się bawić i improwizo-
wać. O czym może świadczyć niezapo-
mniany występ Oskara- chłopaka z
widowni, który wykonał 3 kawałki „wła-
snej produkcji”. Przez ponad godzinę
publiczność mogła podziwiać występy
gości, a także wpisać się do kroniki,
posilić się w bufecie i porozmawiać z
wykonawcami o ich twórczości. 

Cieszymy się, że wszyscy świetnie się
bawili, zarówno przy organizowaniu
imprezy, jak i przy jej oglądaniu. Po raz
kolejny przekonaliśmy się, że można
spędzić miło, zabawnie a przede
wszystkim wspólnie czas w Naszej Gmi-
nie. 

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Sta-
rych Babicach za udostępnienie nam sali
koncertowej, również osobom, które
pomogły w zorganizowaniu „Hipnozy”-
szczególne Mateuszowi Zyśk. Podzięko-
wania kierujemy także do wszystkich
wykonawców oraz do naszej publiczno-
ści, która jak zwykle nie zawiodła.

Korzystając z okazji chcielibyśmy
zaprosić wszystkich młodych, którzy
mają ochotę aktywnie spędzić wolny
czas, mają pomysły, energię i zapał do
pracy. Spotkania „Młodych z pasją”

odbywają się w SP w Babicach Starych.
Bliższe informacje można uzyskać u
Magdy Drzewińskiej pod numerem tel.:
0 506-665-749.

Serdecznie zapraszamy!
„Młodzi z pasją” 

Piękny ogród w pięknej gminiePiękny ogród w pięknej gminie

„Młodzi z pasją” wciąż działają... 

Rozpoczynamy nową edycję konkursu!Rozpoczynamy nową edycję konkursu!
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OGŁOSZENIA

UBEZPIECZENIA
– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majątkowe

(ogień, kradzież)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urzędu Gminy Stare Babice

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

tel. kom. 0 603 77 38 55

Dariusz Świątkowski tel. 752 03 74
Wierzbin, ul. Warszawska 635 0 609 652 204

Karetą, powozem do Ślubu 
i na inną okazję powiozę! 

Dariusz Świątkowski tel. 752 03 74
Wierzbin, ul. Warszawska 635 0 609 652 204

Budowa domów
Remonty • Tynki • Nadzory budowlane

Józef Szopa
Tel. 722 - 07 - 73; 0 502 - 188 - 437 

Karetą, powozem do Ślubu 
i na inną okazję powiozę! 

Nauka i zabawa w Zielonkach
Od 25 kwietnia br. w Zielonkach

działa Grupa Wsparcia dla dzieci z klas
IV-VI. Głównym jej zadaniem jest zago-
spodarowanie wolnego czasu uczniów.
Gdy odwiedziliśmy świetlicę, było w niej
tylko kilkoro dzieci, na ogół przychodzi
ich ok. 15, a zapisało się 25. 

Zajęcia odbywają się w budynku
Klubu Sportowego „Naprzód” Zielonki
Podstawową ideą funkcjonowania

Grupy jest wyrównywanie poziomu edu-
kacyjnego dzieci. Pracownik GOPS Joasia
Matuszczak pomaga swoim podopiecz-
nym w odrabianiu lekcji ze wszystkich
przedmiotów. Wspierają ją wolonta-
riuszki z naszej gminy. Mimo że świetlica
działa dopiero trzy miesiące, odniosła
już duży sukces edukacyjny – wszystkie
dzieci zdały do następnej klasy, a więk-
szości z nich groziło powtarzanie nauki.

W programie zajęć znajdują się także
gry i zabawy ruchowe z elementami gier
sportowych – dzieci mogą korzystać z
sali gimnastycznej i ogrodzonego boiska
sportowego Klubu a także ze sprzętu
sportowego świetlicy. Uczestniczą rów-
nież w zajęciach plastycznych czy grach
i zabawach towarzyskich. 

Dzieci były niedawno na wycieczce.
Wędrowały po „ścieżce zdrowia” i ścież-
ce edukacyjnej „Droga Zgubka”. Pod-
czas wakacji wycieczek będzie więcej. 

Grupa Wsparcia powstała z inicjaty-
wy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Starych Babicach w oparciu o
autorski program „W trosce o nasze
dzieci”, który został stworzony pod
kątem potrzeb mieszkańców gminy.

Zajęcia w czasie wakacji będą
odbywały się od poniedziałku do
piątku w godz. 12.00 – 16.00
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P.G.B.H.  GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI  
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy po pelargonie
rabatowe i zwisające, surfinie, nie-
cierpki i inne rośliny balkonowe.

Duży wybór odmian, wysoka jakość 
i zdrowotność roślin gwarantowana przez 

markę PRIMAFLORA.

CENTRUM 
OGRODNICZO -
PRZEMYSŁOWE
WOJCIESZYN

ul. Warszawska 609  
tel. 796 - 05 - 61  

www.sysiak.com.pl

Firma  KRALEX
rok za∏o˝enia  1999

T∏umiki - Wygl´dy

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

Szklenie u klienta.
Dojazd gratis.

Tel. 721 - 85 - 10; 0 602 - 285 - 338 

Niska cena 
- od 3,90 zł/sztukę

PRO - BUD BIS
- STROPY  TERIVA
- PUSTAK TERIVA KERAMZYTOWY 

Z WIBROPRASY
- BLOCZKI FUNDAMENTOWE 

- WIBROPRASA
- WŁASNY TRANSPORT
- DORADZTWO

Klaudyn, ul. Ciećwierza 2
Tel. 752 - 94 - 54; 0 501 - 030 - 384

Pełna obsługa firm i osób fizycznych

• Prowadzenie księgowości

• Doradztwo podatkowe

• Reprezentacja w US i ZUS

• Wyprowadzanie zaległości

• Sprawy kadrowe i w zakresie płac

• Dojazd do klienta

BIURO: W-wa, ul. Staniewicka 12, 
tel.: 675-20-21, 679-70-48, 0501 050 418

FILIA: Klaudyn, tel.: 722-69-77, 0886 234 214

BIURO
RACHUNKOWE
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