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„W Krainie Chopina”.
Zaproszenie na obchody 90- lecia
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kieszeni?
Mieszkańcy naszej gminy
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W Gazecie Babickiej ogłaszać się
warto!
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II Letni Festiwal Muzyczny
„W Krainie Chopina” w połowie
sierpnia przekroczył półmetek. Do tej
pory odbyło się 21 koncertów w
Babicach i innych miejscowościach
leżących wokół Kampinoskiego
Parku Narodowego (głównie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego). Obszar ten związany jest z
osobą wielkiego kompozytora, który
przyszedł na świat w Żelazowej Woli.
Nie można lepiej uczcić zbliżającej
się 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, niż zapraszając do pięknych
wnętrz świątyń, dworów i sal koncertowych rzesze melomanów i serwując im
muzykę w najlepszym wykonaniu. Taka
jest główna idea naszego festiwalu.
Do tej pory wystąpili m.in.: Joanna
Ławrynowicz, Rinko Kobayashi, Jan Stanienda, Edward Wolanin, Andrzej Wróbel, a także młodzi zdolni muzycy: oboistka Kamila Grott, organista Bartosz

Jakubczak, czy
„Yoong Kwartet” w składzie:
Paulina Mastyło
- I skrzypce,
Michał Osmycki II
skrzypce,
Agnieszka
Zagroba - altówka i Anna
Lubiak - wiolonczela. Muzycy
zaprezentowali światowy repertuar, od
wczesnego baroku aż po utwory współczesne. W tym roku często wykonywano
kompozycje W.A. Mozarta ze względu na
250 rocznicę jego urodzin. Królowała jednak twórczość Chopina. Nasz wielki
rodak napisał prawie 200 utworów i należy je w miarę możliwości wszystkie przypominać.
Szersza relacja z Festiwalu w następnym numerze GB.

90 lat OSP Stare Babice
Szanowni Państwo! 17 września
2006 r. będziemy obchodzić jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starych Babicach.
Uroczystość rozpocznie się o godz.
11:00 zbiórką pododdziałów na placu
przed strażnicą OSP. Następnie o godz.
11:30 odprawiona będzie uroczysta
Msza Święta w intencji Straży Pożarnej,
Strażaków i ich rodzin. Po Mszy pododdziały przemaszerują ulicami Starych
Babic na plac koło szkoły podstawowej,

gdzie rozpocznie się część oficjalna uroczystości z udziałem zaproszonych
gości. W dalszej części spotkania odbędzie się koncert Orkiestry Dętej z Kask i
pokazy sprawności psów ratowników ze
Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP z Warszawy.
Strażacy zapraszają wszystkich
mieszkańców gminy do udziału w tej
uroczystości,
przewidują
także
poczęstunek strażacką grochówką
z wkładką.

Śpiewnie i po rycersku
10 jubileuszowy Wielki Festyn Stare
Babice 2006 zaskoczył nas różnorodnością przygotowanych atrakcji. Oprócz
dobrej muzyki było również sporo elementów nawiązujących do tradycji rycerskich babickiej gminy, a także do chwały
oręża polskiego. Pokazano m.in. wystawę
historycznych fotografii z czasów Cudu
nad Wisłą (15 sierpnia 1920 r.). Duże
wrażenie na wielu uczestnikach imprezy
wywarł pokaz walk husarii, a także pojedynek jakby żywcem wyjęty z kart powieści Henryka Sienkiewicza. Inscenizację
walk rycerskich zawdzięczamy grupie

„Buzdygan” prowadzonej przez Andrzeja
Sitka, współpracującej zarówno z telewizją,
jak i z wieloma produkcjami filmowymi.
Więcej o festynie na str. 10-11.
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Po sąsiedzku z...

Marszałkiem
fot. Artur Andrysiak

Jak Gmina Stare Babice postrzegana jest ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego? Czy możemy liczyć na przychylność władz wojewódzkich w rozwiązywaniu naszych problemów i kiedy standard dróg,
którymi jeździmy, osiągnie poziom europejski - o tych i innych sprawach
rozmawialiśmy w sierpniu z Waldemarem Roszkiewiczem - Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego.
Wicemarszałek Waldemar Roszkiewicz jest mieszkańcem sąsiedniej
gminy Izabelin. Zna zatem wiele spraw dotyczących naszej społeczności
nie tylko z opowieści, ale i z autopsji. Jeździ bowiem codziennie tymi samymi drogami, co my i również narzeka na ich stan techniczny.
- Województwo mazowieckie zarządza ponad 2900 km dróg i wiele z nich
wymaga remontów. Jest to ogromny problem w skali całego kraju. Z budżetu
województwa na remonty dróg przeznaczamy rocznie prawie 200 mln zł. Większe szanse na przeprowadzenie inwestycji
drogowych i pozyskanie na ten cel środków unijnych mają oczywiście te gminy,
w których wykonano już kanalizację i
sporządzono plany zagospodarowania
przestrzennego. Dlatego też gmina Stare
Babice ma przed sobą dobre perspektywy
pozyskania środków finansowych na
infrastrukturę drogową w kolejnym okresie budżetowym Unii Europejskiej. Pragmatyczne podejście władz gminy do tych
kwestii i przeprowadzone efektywne
działania mają tu kluczowe znaczenie.
- Aktualnie remontowana jest
droga nr 580 na odcinku pomiędzy
Lesznem a Starymi Babicami, jednak
stan zaawansowania robót budzi
niepokój zarówno mieszkańców, jak
i władz gminy. Czy Pan Marszałek
może interweniować w tej sprawie?

- Urząd Marszałkowski może stosować jedynie takie formy nacisku na firmy
wykonujące prace drogowe, jakie wynikają z zawartych kontraktów. Może
zatem egzekwować zapisy zawarte w
umowach i ewentualne kary wynikające
z opóźnienia prac. Jeśli chodzi o drogę
warszawską (nr 580), jest ona wykonywana etapami. Pojawiły się tam błędy
projektowe i proceduralne. Teraz trzeba
je wszystkie usunąć. Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich, z którym na bieżąco się kontaktujemy, obiecuje jednak
wykonanie całości prac w terminie.
Stan dróg jest naszą wspólną bolączką, staramy się robić wszystko, co możliwe, aby zaradzić tej trudnej sytuacji.
Z punktu widzenia Samorządu Województwa Mazowieckiego doceniam wysiłki władz babickiej gminy, jeśli chodzi o
pomoc przy modernizacji drogi warszawskiej. Gmina przekazała bowiem nieodpłatnie grunty pod zatoki autobusowe, skrzyżowania (rondo) i instalacje odwadniające.
Uczestniczyła również aktywnie we wszystkich pracach na etapie przygotowania tej
inwestycji. Trudno oczekiwać, aby gmina

mogła zrobić coś więcej. Teraz musimy
wyegzekwować wywiązanie się inwestora i
wykonawcy z zawartych umów.
- Dzięki zaangażowaniu naszego
samorządu w przebudowę drogi
warszawskiej, zawarto z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
porozumienie dotyczące remontu
nawierzchni pozostałych dróg wojewódzkich na terenie gminy.
- To prawda, jak mi wiadomo, prace
projektowe dotyczące odcinków dwóch
dróg wojewódzkich są już na ukończeniu, nowe nawierzchnie uzyskają drogi
nr 898 (ul. Sikorskiego od Babic w stronę Mościsk) i droga nr 718 (ul. Sobieskiego w Borzęcinie). MZDW planuje
wykonanie tych inwestycji do końca
przyszłego roku.
- W ostatnich latach obserwujemy w Polsce żywiołowy rozwój
motoryzacji. Samochody stały się
łatwo dostępne, nasze drogi nie
były jednak projektowane na tak
duże obciążenie ruchem.

Pielgrzymkowe wędrowanie
5 sierpnia przez tereny naszej
gminy przeszły tysiące pielgrzymów. Wiele osób witało ich przy
drogach, częstowało napojami,
kanapkami i ciastem. Tradycyjnie
zorganizowano w gminie dla
wędrowców 3 postoje: w Bliznem
w Babicach i Borzęcinie.
W XVI Warszawskiej Akademickiej
Pielgrzymce Metropolitalnej uczestniczyło 750 żołnierzy - przedstawicieli
armii amerykańskiej, a także wojsk ukraińskich, litewskich, niemieckich i oczywiście polskich.
czytaj na str. 15
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- To prawda, dlatego też musimy
patrzeć na to zjawisko perspektywicznie
i planować dalszy rozwój sieci drogowej.
Jeśli chodzi o tę gminę, planowana jest
zarówno obwodnica Babic, jak i droga
ponadregionalna, przebiegająca na granicy gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, która w znacznym stopniu odciąży ruch na drodze warszawskiej. Oczywiście jest to perspektywa 10- 15 lat.
Natomiast już za parę tygodni
powinny rozpocząć się prace na ul.
Ogrodniczej. Mam nadzieję, że przetarg,
który rozstrzygnie się w pierwszych
dniach września, wyłoni wykonawcę
przebudowy tej drogi. Zarząd Powiatu
pozyskał na ten cel środki z Unii Europejskiej (jest to bowiem droga powiatowa), a gmina Stare Babice przeznaczyła
na to zadanie 500 tys. zł. Wypada mi
tylko podziękować Wójtowi i Radnym
Starych Babic za zrozumienie sytuacji i
tak duże zaangażowanie w poprawę
stanu technicznego dróg w gminie.
- Nasza gmina może się poszczycić tym, że w ostatnim czasie pozyskała na inwestycje infrastrukturalne pokaźne sumy z Unii Europejskiej, jak jest w tym kontekście
postrzegana na Mazowszu?
- Gmina Stare Babice ma od lat
dobrą pozycję nie tylko wśród gmin
Mazowsza, ale również na arenie ogólnopolskiej. O profesjonalnej pracy
samorządu świadczą wyróżnienia uzyskiwane w „Złotej Setce Gmin” – rankingu „Rzeczypospolitej”, a także przyznanie tytułu „Gminy Fair Play” i certyfikatu „Przejrzystej Polski”. W tym kontekście nie dziwi mnie uzyskanie przez
gminę pozycji lidera w powiecie warszawskim zachodnim- jeśli idzie o ilość
pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
w wysokości około 18 mln zł jest
ogromnym sukcesem samorządu także
w skali ogólnopolskiej. Na co dzień nie
uświadamiamy sobie tego, ale budowa-

nie tak ogromnej inwestycji ze środków
własnych byłoby niewykonalne i wprost
niemożliwe do realizacji przez budżet
gminy. Podobnie trudnym zadaniem,
choć oczywiście w mniejszej skali, byłoby wydatkowanie z budżetu 5 mln zł na
stworzenie centrum sportowo- rekreacyjnego w Borzęcinie. W tym kontekście chciałbym pogratulować babickiemu samorządowi uzyskania tych środków z Funduszu Norweskiego.
- Czy babicka gmina może
liczyć na pomoc Urzędu Marszałkowskiego w rozwiązywaniu trudnych spraw?
- Myślę, że w tej gminie dzieje się
wiele dobrego i sądząc po wynikach zarówno dochodach na głowę mieszkańca, przekraczających średnią na
Mazowszu, jak i po efektach ekonomicznych wspomnianych powyżej, to
raczej gmina Stare Babice mogłaby
pomagać innym. Mówiąc poważnie,
wiem, że spraw do załatwienia jest ciągle bardzo dużo, ale Urząd Marszałkowski pomaga jedynie tym gminom,
które sobie nie radzą i mają trudną
sytuację budżetową. Zawsze jednak staramy się współpracować z władzami
samorządowymi, aby osiągnąć efekt
synergii, dla dobra mieszkańców.
- Jaki zdaniem Pana Marszałka
powinien być wyznacznik rozwoju
naszej gminy?
- Każda gmina powinna umieć
wykorzystywać swoje naturalne walory.
W przypadku Babic jest to bliskość Warszawy i jednocześnie dużo terenów zielonych, które są atrakcyjne z punktu
widzenia rekreacji. Można tu stworzyć
bazę dla turystyki rowerowej w okolicach Puszczy Kampinoskiej, a także
duży ośrodek hippiczny dający zajęcie
wielu osobom. Myślę, że powstanie on
w oparciu o współpracę z Policją, która
dysponuje końmi i szuka dla nich odpowiedniego miejsca. I tak można by połączyć ze sobą zagadnienia dotyczące

rekreacji, hipoterapii i bezpieczeństwa
publicznego. Ściągnięcie do Zielonek
wszystkich koni z garnizonu warszawskiego, stworzenie dla nich odpowiedniej bazy i jednocześnie nowoczesnego
ośrodka hippicznego będzie ambitnym
przedsięwzięciem, które warto zrealizować, starając się jednocześnie o pozyskanie na ten cel środków z Unii Europejskiej.
- Czy sądzi Pan, że środków dla
Polski w nowym okresie budżetowym Unii będzie więcej niż
poprzednio? Tym razem nie starczyło dla wszystkich.
- Według moich informacji województwo mazowieckie otrzyma około
2 mld euro, są to dziewięciokrotnie
większe środki niż poprzednio. Dlatego
warto już teraz pracować nad określonymi projektami, dzięki przygotowaniu
planów zagospodarowania przestrzennego gmina jest o krok do przodu
przed innymi. Trzeba umieć to wykorzystać. Konkurencja jak zwykle będzie
duża. Warto wiedzieć, że obecnie na
Mazowszu realizowanych jest ponad
700 projektów przy wsparciu funduszy
unijnych.
- Jakie jeszcze zadania, których
efekty widoczne są w gminach,
koordynuje Urząd Marszałkowski?
- Są to zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Mamy pewne
środki do rozdysponowania dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego,
ratownictwa drogowego i karosacji
(zabudowy) samochodów (10,5 mln zł),
dysponujemy także środkami dla PSP i
Policji na zakup samochodów.
Kończąc naszą rozmowę, chciałbym
życzyć babickiemu samorządowi, aby
nadal tak efektywnie jak dotąd mógł
pracować nad rozwojem gminy i w
kolejnym okresie budżetowym Unii równie skutecznie pozyskiwał środki finansowe na inwestycje.
M. Łada

Tak będzie wyglądał Ośrodek Sportowo-Edukacyjny ze stajnią dla koni policyjnych i sekcji jeździeckiej.
Obiekt ten powstanie w Zielonkach.
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Z sesji Rady Gminy
XXXIX sesja Rady Gminy odbyła
się 29 czerwca br. Uczestniczyło
w niej 13 radnych.
Na początku obrad Przewodniczący RG i Wójt omówili działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.
Wśród najważniejszych zagadnień
należy wymienić spotkanie Wójta
Gminy z Dyrekcją Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich poświęcone omówieniu problemów technicznych związanych z modernizacją dróg
wojewódzkich nr 580 i 898, spotkanie
z zastępcą Komendanta Stołecznego
Policji w sprawie rozwoju współpracy
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
naradę
z
kierownikiem
NZOZ
„JUMAMED” dotyczącą
remontu
ośrodka zdrowia w Starych Babicach.
Następnie Wójt przedstawił działalność
przedsiębiorstwa
„EKOBABICE” w 2005 r. Poruszył także
temat spinki wodociągowej między ul.
Szymanowskiego a Izabelińską, o której budowę gmina stara się od 2004 r.
Mimo prób uzyskania zgody zarządcy
drogi na umieszczenie wodociągu w
pasie ul. Izabelińskiej, nie otrzymano
dotąd wiążącej odpowiedzi. W 2006 r.
usiłowano wyznaczyć trasę przebiegu
kanalizacji przez inne tereny, np. przez
KPN lub okolice ul. Zielonej i gen.
Thomme, ale koncepcja upadła. Obecnie powrócono do poprzedniego projektu. Planowane są wystąpienia do
KPN, Gminy Izabelin i Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o wyrażenie
zgody na umieszczenie wodociągu w
pasie ulic: Szymanowskiego, Jana
Kazimierza i Izabelińskiej. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wykonanie wodociągu wynika z tego, że w br.
niemożliwe jest przeprowadzenie
robót związanych z budową. Mimo to
pozostają pieniądze na realizację projektu. Prace budowlane mogą być
zakończone najwcześniej w 2007 r.
Przewodniczący RG zapewnił, że włączy się w procedurę dotyczącą uzgodnień tej kwestii.
Radny Henryk Kuncewicz poruszył
kwestię drogi 580, pytając, czy inwestycja będzie zrealizowana w ustalonym czasie. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich, na którym były osoby odpowiedzialne za remont trasy. Ich zdaniem
termin nie jest zagrożony. Według
Wójta postęp prac nie przekracza
10%, a zakończenie odcinka od Leszna do skrzyżowania w Babicach jest

wyznaczone na 10 grudnia br. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie
z Marszałkiem Adamem Struzikiem i z
Dyr. Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, nie tylko w tej sprawie, ale także w kwestii uzgodnienia
połączenia planowanej ul. J. Piłsudskiego z ul. Warszawską.
Następnie poruszono temat spotkania Wójta z przedstawicielem ,,Fundacji
Innowacja”. Wójt poinformował, że
WSSE uzyskała decyzję administracyjną
przywracającą prowadzenie części
wydziałów, co oznacza nabór od
początku roku akademickiego. W związku z tym ,,Fundacja” ma zamiar kontynuować inwestycję związaną z budową
uczelni i basenu, choć nie przedstawiła
jeszcze harmonogramu prac.
Wójt wspomniał także o rozmowach
z Dyrektorem KPN, dotyczących przepompowni ścieków. Ta kwestia wiąże
się z planami budowy kanalizacji w
Klaudynie, projekt jest skończony,
poza jednym elementem – brak gruntu o wymiarach 3x3m, gdzie można by
umieścić przepompownię. Jedyny
wolny teren należy do KPN. Wójt i jego
Zastępca przeprowadzili negocjacje z
Dyrektorem, który na lokalizację urządzeń musi uzyskać zgodę Ministerstwa
Ochrony Środowiska.
Następnie podjęto decyzję w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Stare Babice na
lata 2007-2013. WPI jest strategią
finansową – przedstawieniem celów,
które chce się wykonać w najbliższym
czasie. Opracowując program, założono finansowanie z własnych środków
budżetowych oraz współfinansowanie
zadań środkami unijnymi. Ich realizacja
nie wymaga korzystania z instrumentów rynku dłużnego – nie trzeba zaciągać kredytów, emitować obligacji
komunalnych. WPI ma ułatwić zarządzanie gminą i być informacją dla
mieszkańców. Dokument został przyjęty przez radnych. W projekcie określono hierarchię ważności inwestycji,
począwszy od ochrony środowiska,
czyli kanalizacji i wodociągów, poprzez
kwestię dróg, aż do zagadnień edukacji i kultury. Wójt stwierdził, że sukcesem będzie, jeśli uda się zrealizować te
zamierzenia co najmniej w 45%.
Następnie podjęto postanowienie w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice –
w zakresie części wsi Koczargi Stare.

Kolejna część sesji dotyczyła projektu uchwały w sprawie powiadomienia Prokuratury o domniemaniu
popełnienia przestępstwa przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży działki o pow. 20,043 ha oznaczonej Nr 180 w obrębie Janów w gminie
Stare Babice. Projekt został przekazany
Wójtowi przez Przewodniczącego RG
z prośbą o przygotowanie opinii prawnej. Radca Prawny uznała, że budzi on
zastrzeżenia. Uchwała nie została
podjęta przez radnych – „za” było 4, a
,,przeciw” 7 osób.
Wójt wyjaśnił, że nie uważa za
zasadne powiadamiania Prokuratury,
skoro doniesienie na Policję wpłynęło
już od Starosty, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa. Tak istotna
kwestia nie zostanie przecież zaniechana, będzie jej nadany bieg służbowy. Zresztą 8 czerwca br. sprawa trafiła do Prokuratury z innego zawiadomienia.
Następnie Skarbnik Gminy poinformował, że do Wójta zwracali się
mieszkańcy z apelami o przyśpieszenie
remontów dróg oraz deklarowali chęć
wpłacenia udziału w wys. 500 zł od
posesji w celu przyspieszenia prac.
Wójt pozytywnie ustosunkował się do
próśb. W tym celu należy utworzyć
rachunek dochodów własnych Gminy
Stare Babice. Przewodniczący RG
przedstawił projekt uchwały w tej
sprawie, która została poparta 11 głosami.
W kolejnym punkcie sesji zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian do
budżetu Gminy Stare Babice na 2006 r.
Następnie radni zapoznali się
z protokołem Komisji Rewizyjnej
z kontroli realizacji umowy dzierżawy wieczystej z firmą Helmut Kuhnwald Spedycja.
Pod koniec sesji radni otrzymali
Wstępne Studium Wykonalności dla
zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego”, które może
być współfinansowane z unijnego
Funduszu Spójności (więcej na ten
temat na str.7).
Na zakończenie obrad znalazł się
czas na interpelacje, zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący RG zaznaczył, że
następna sesja odbędzie się 28 września br.
kg.
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Nowe ulice po wakacjach

Ulicą Kresową można dojechać już do rynku w Babicach
Warto czasem wyjechać gdzieś
na wakacje, aby trochę odpocząć i
oderwać się od codzienności. Po
powrocie może się okazać, że okolica, w której mieszkamy, nieco się
zmieniła i powstały nawet nowe
ulice. Zachęcam Państwa zatem do
spacerów po naszej gminie i odwiedzenia po wakacjach nowych (starych) miejsc.
W poprzednim numerze wspominaliśmy, że zmieniło się najbliższe otoczenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. W Kwirynowie uliczki zyskały
równą nawierzchnię i chodniki- wszystko wyłożono estetyczną kostką. Gmina
wyszła w ten sposób naprzeciw postulatom wielu rodziców dowożących tamtędy dzieci do szkoły.
Z myślą o najmłodszych i ich rodzicach powstał również plac zabaw w
pobliżu nowej Poczty. Wyposażono go

Plac zabaw w pobliżu nowej Poczty w Babicach
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w huśtawki, drabinki, piaskownicę i
małą karuzelę. Inwestycję wykonano ze
środków własnych Gminy w ramach
programu Promocji Zdrowia. Jak bardzo
miejsce do zabawy dla dzieci było
potrzebne, stwierdziliśmy sami - mamy
przychodzą tam ze swoimi pociechami
nawet w pochmurne dni, a uśmiechy
maluchów świadczą o tym, że plac spełnia ich oczekiwania. Zresztą nie tylko
plac zabaw może cieszyć, w ostatnim
czasie wypiękniały również okolice
babickiego Rynku.
Podczas budowy gmachu Poczty
rozpoczęto prace przy nowej uliczce
i tak ostatnio Rynek uzyskał połączenie
z ul. Kresową. Jadąc tamtędy od strony
południowej, dotrzemy wprost do
kościoła w Babicach.
Niedawno zmieniła się również
droga, którą wielu mieszkańców gminy
jeździ do kościoła w Lipkowie. Położono
tam nową nakładkę asfaltową i ułożono
chodniki z kostki. Inwestycja ta jest wynikiem dobrej współpracy między samorządem Starych Babic i powiatu warszawskiego zachodniego, a mówiąc
dokładniej pomiędzy Wójtem a Starostą.
Wiele prac jest aktualnie wykonywanych na innych drogach przebiegających przez tereny gminy. Zakończono
już budowę kanalizacji na ulicy Ogrodniczej. Możemy tam zatem jeszcze w
tym roku oczekiwać rozpoczęcia prac
drogowych. Na przebudowę tej drogi
powiat uzyskał wsparcie Unii Europejskiej, a nasza gmina wyasygnowała
500 tys. zł. Trwają prace przy przebudowie ul Warszawskiej. Mimo iż doszło
tam do opóźnień i licznych nieprawidłowości, inwestor – Mazowiecki
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Nowe chodniki i droga w Lipkowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnia,
że terminy zostaną dotrzymane.
Niedawno rozpoczęły się również
prace drogowe na ul. Hubala Dobrzańskiego. Mieszkańcy długo czekali na tę
inwestycję. Opóźniała się z przyczyn proceduralnych. Granica pomiędzy gminą
Stare Babice a Warszawą przebiega w
tym miejscu środkiem drogi. Potrzeba
było zatem z władzami stolicy zawrzeć
odpowiednie porozumienia – przez wiele
miesięcy nie mogliśmy się doczekać podjęcia w tej sprawie uchwały przez radnych Warszawy. Wreszcie jednak prace
ruszyły i powinny zakończyć się za kilka
tygodni.
mł.

Prace drogowe na
ul. Hubala Dobrzańskiego

W najbliższym czasie rozpoczną się prace
przy utwardzaniu nawierzchni destruktem bitumicznym wielu odcinków dróg
gminnych. Poniżej przedstawiamy listę
ulic, na których planuje się wykonać prace
jeszcze w br. Miejmy nadzieję, że kapryśna
pogoda nie pokrzyżuje tych planów. Są to:
ul. Szymanowskiego w Klaudynie na odcinku od ul. Ciećwierza w stronę Izabelina
(100 m dł. i 4 m szer.), ul. Kompanii Jerzyków i Baczyńskiego w Latchorzewie - na
odcinku od ul. Kusocińskiego (300 m dł. i 5
m szer.), ul. Królowej Marysieńki w Borzęcinie Dużym na odcinku od ul. Sobieskiego
(1100 m dł. i 4 m szer.), ul. Tulipanowa w
Kwirynowie na odcinku od ul. Konwaliowej
do Pl. Kwirynowskiego wraz z odcinkiem ul.
Łosiowe Błota do ul. Agawy (550 m dł. i 5
m szer.), ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym
na odcinku od ul. Spacerowej do ul Warszawskiej (500 m dł. i 4 m szer.), ul. Na skraju w Latchorzewie na odcinku od ul. Hubala do ul. Grupy Kampinos (300 m dł. i 5 m
szer.), ul. Piotra Skargi w Bliznem Jasińskiego na odcinku od ul. Warszawskiej (100 m
dł. i 5 m szer.), ul. Żeromskiego w Bliznem
Jasińskiego (100 m dł. i 5 m szer.), ul.
Zagłoby w Bliznem Jasińskiego (150 m dł. i
5 m szer.), ul. Topolowa w Bliznem Łaszczyńskiego (100 m dł. i 5 m szer.), ul. Prusa
w Bliznem Jasińskiego (100 m dł. i 5 m
szer.), ul. Mickiewicza w BJ (250 m dł. i 5 m
szer.), ul. Kochanowskiego w BJ (420 m dł.
i 5 m szer.), ul. Kraszewskiego w BJ (420 m
dł. i 5 m szer.), ul. Fortowa w Bliznem Łaszczyńskiego (100 m dł. i 5 m szer.).

Będzie kanalizacja z unijnej kieszeni?
Dzięki pomocy unijnego Funduszu
Spójności możemy liczyć na dofinanso wanie dokończenia budowy sieci kanali zacyjno-w
wodociągowej na terenie
gminy. Pierwszy krok w tym kierunku
został już wykonany – w czerwcu br.
zostało opracowane Wstępne Studium
Wykonalności dla projektu pod nazwą
,,Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy Stare Babice w otulinie
Kampinoskiego Parku Narodowego”.
Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie mieszkańców naszej gminy w
infrastrukturę techniczną umożliwiającą
odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych. Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej ma istotne znaczenie
ze względu na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, z których na co
dzień korzystamy, a także w związku z
obowiązkiem ochrony środowiska na
obszarach prawnie chronionych, w
szczególności Kampinoskiego Parku
Narodowego i jego otuliny.
Studium obejmuje trzydzieści zadań
inwestycyjnych – dwadzieścia trzy odnoszą się do budowy sieci kanalizacyjnej,
sześć wiąże się z przeprowadzeniem
sieci wodociągowej, jedno dotyczy
zagospodarowania osadów ściekowych

do nawożenia plantacji uprawy wierzby
energetycznej, która jako biomasa
będzie zasilała lokalne kotłownie. Realizacja tych przedsięwzięć wyniesie łącznie 84 559 900 zł netto.
Zadaniem Wstępnego Studium było
także przeanalizowanie modelu instytucjonalnego wdrożenia tego projektu.
Przeprowadzona analiza wykazała, że
beneficjentem i operatorem sieci powinno zostać Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne ,,EKO – BABICE”. Omawiany
dokument określa poza tym wstępny
poziom dofinansowania zadań, zgodnie
z którym wyniesie ono 85% wysokości kosztów kwalifikowanych, tj.
71 875 915 zł. Natomiast ze środków
własnych beneficjenta zostanie wyłożone 12 683 985 zł.
W tym miejscu warto przedstawić
najważniejsze informacje na temat unijnego Funduszu Spójności. Powstał on
na mocy traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który
wszedł w życie w 1993 r. Został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i
regionów UE. Początkowo z pomocy
Funduszu korzystały cztery kraje: Irlandia
(do 2004 r.), Grecja, Hiszpania i Portu-

galia. Od 1 maja 2004 roku oprócz
wyżej wymienionych pomoc otrzymuje
10 nowych państw członkowskich, w
tym Polska. Celem nadrzędnym Funduszu jest wzmacnianie spójności
społecznej i gospodarczej Unii
poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w
zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Środki
Funduszu Spójności są kierowane
do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto na
jednego mieszkańca jest niższy niż
90% średniej w państwach UE.
Opracowane Wstępne Studium
Wykonalności stanowi pierwszy krok w
staraniach o dofinansowanie z Funduszu
Spójności. W lipcu br. omawiany dokument został przedstawiony radnym.
Kolejnym etapem będzie podjęcie przez
Radę Gminy podczas wrześniowej sesji
uchwały o przystąpieniu do dalszych prac
w celu uzyskania środków unijnych.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
w wyniku realizacji tego projektu nasza
Gmina zostanie w pełni zwodociągowana i skanalizowana. We Wstępnym Studium Wykonalności założono, że nastąpi to w roku 2012.
Kg.
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Florentczyk w Babicach

Witold Casetti z programu
,,Europa da się lubić”, popularny
Wito z ,,Wyprawy Robinsona” i
reporter stacji TVN już od roku jest
naszym sąsiadem. Twierdzi, że
pokochał Polskę od pierwszego
wejrzenia - tej miłości nie ostudził
nawet chłodny klimat. Swoich
rodaków z Florencji chwali za
otwartość, spontaniczność i pogodę ducha, ale przyznaje, że do niedawna mylili nasz kraj z Rosją.
Wszystko zmieniło się dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II i Solidarności. Pan Casetti jest dziś dumny z
tego, że w jego żyłach płynie słowiańska krew.

- Jak długo jest Pan w Polsce?
- Przyjechałem sześć lat temu. Wprawdzie urodziłem się we Florencji, ale dzięki
mamie, która jest Polką, mam podwójne
obywatelstwo – polskie i włoskie.
- Często widujemy Pana w Babicach...
- Mieszkam tutaj od roku z żoną
Monicą i dziećmi – Alessandrem i Guendaliną. Po długim podróżowaniu postanowiłem się osiedlić i kupić własny dom.
Ponieważ najważniejszy głos w tej sprawie ma żona, to ona wybrała miejsce.
Podoba mi się w Babicach, bo z jednej
strony jest stąd blisko do Warszawy,
gdzie pracuję, a z drugiej – można tu
znaleźć spokój, który ma się tylko na wsi.
Cieszę się ciszą i zdrowym powietrzem,
lepszym niż na Alejach Jerozolimskich
czy na Marszałkowskiej. Czuję się bardzo
związany z Polską i z Babicami.
- Jest Pan teraz Florentczykiem z
Babic?
- Na razie Florentczykiem w Babicach, bo mieszkam tu niedługo. Chociaż zanim przeprowadziłem się, często
bywałem w okolicy. Jakieś trzy lata temu
zacząłem jeździć do Lasek, ponieważ
firma, w której pracuję, w porozumieniu
z organizacją UNESCO przekazywała
pieniądze na Zakład dla Ociemniałych.
Jako polski przedstawiciel tej spółki, zajmującej się pośrednictwem finansowym, chciałem sprawdzić, czy pieniądze
są dobrze inwestowane. Od początku
śledziłem budowę nowych pawilonów
w Laskach – na ich inauguracji w czerwcu 2004 roku miałem nawet okazję
poznać prymasa Glempa.
- Znamy Pana nie tylko z Babic.
Pojawia się Pan często na ekranie...
- Trzy lata temu wziąłem udział w
castingu do programu ,, Europa da się
lubić” – to był mój pierwszy kontakt z
telewizją. Realizatorzy poszukiwali obcokrajowców, którzy mogliby opowiedzieć
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Witold Casetti i autorka wywiadu
o swoim kraju i wrażeniach z pobytu w
Polsce. Do udziału w nagraniu namówiła mnie moja sekretarka, Pani Elwira,
która widziała pierwsze odcinki w styczniu i lutym 2003 roku. Pamiętam, że
powiedziała mi: ,, Panie Casetti, według
mnie nadaje się Pan do tego programu”.
Miała rację – po castingu prowadzący
nie mieli wątpliwości, że powinienem
być jednym z uczestników. Pierwszy raz
pojawiłem się w telewizji we wrześniu
2003 roku. Oczywiście program był
nagrywany wcześniej, w lipcu albo w
sierpniu. Od tego momentu zaczęła się
moja przygoda z mediami. Uwielbiam
występować przed kamerami i zupełnie
nie czuję wtedy tremy. Może dlatego, że
na co dzień prowadzę szkolenia z dużymi grupami ludzi.
W 2005 roku wziąłem udział w
,,Wyprawie Robinson”, emitowanej
przez stację TVN. Poza tym już od roku
przygotowuję felietony turystyczne dla
,,Dzień Dobry TVN”. Zostałem też
zakwalifikowany do grupy reporterów
pracujących przy następnej edycji tego
programu, która rozpoczęła się 20
sierpnia.
- Czy był Pan na naszym jubileuszowym festynie?
- Bardzo chciałem być tutaj 15 sierpnia. Jednak musiałem przygotować
materiał dla TVN w Sienie. Poza tym we
włoskiej tradycji przyjęło się, że 15 sierpnia to najważniejszy dzień wakacji i
koniecznie trzeba wtedy gdzieś wyjechać. Miasta są wyludnione, wszystko
jest pozamykane i nikt nie pracuje. Ja też
w ten dzień mam wakacje i często odpoczywam nad morzem. Jednak w przy-

szłym roku na pewno zostanę w Babicach i wezmę udział w festynie. Pochwalę się, że uczestniczyłem także w przygotowaniach do tegorocznej imprezy.
Pomagałem w organizacji przyjazdu
włoskiej orkiestry ,,Banda di Esperia”,
którą Babiczanie usłyszeli 15 sierpnia.
- Jakie cechy wyróżniają Pana
rodaków?
- Włosi są bardzo otwarci i spontaniczni. Uśmiechają się częściej niż Polacy. Jak wiadomo, na samopoczucie duży
wpływ ma pogoda. Może dlatego jesteście smutniejsi? W Polsce słońce pojawia się przecież rzadziej niż we Włoszech, zimy trwają dłużej i są o wiele
mroźniejsze – w tym roku, po raz pierwszy w życiu doświadczyłem tak niskich
temperatur : -28 w Warszawie, a w Starych Babicach nawet -30. Oczywiście
nie twierdzę, że Polacy są zwykle ponurzy, a Włosi z reguły zadowoleni z życia.
Zresztą zauważyłem, że w Polsce ludzie
radośniej wyglądają na wiosnę. Polak
,,wiosenny” to zupełnie inny człowiek.
Wydaje mi się jednak, że ludzie z Polski
są spokojniejsi, bardziej opanowani od
moich rodaków. Na przykład Włosi
zawsze krzyczą, kiedy rozmawiają przez
telefon. Pamiętam, że w polskiej restauracji wszyscy odwracali głowy w stronę
mojego stolika, gdy rozmawiałem przez
komórkę. Kiedy jestem w pizzerii we
Florencji, muszę głośno mówić, bo nie
słyszałaby mnie osoba, która siedzi ze
mną przy stole. A w Polsce jest cicho.
We Włoszech wielkie emocje budzi
piłka nożna. Słyszałem często, że Polacy
także uwielbiają ten sport. Jednak nie
ma tu aż tylu kibiców. Dla Włochów
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piłka jest prawie jak religia, powoduje
często chore zachowania – niektórzy
żyją tylko dla swojego zespołu i są w
stanie prowadzić strajk głodowy, bo ich
drużyna przegrała. Po ostatnim Mundialu moi rodacy oszaleli.
- Co może zdziwić Włochów w Polsce?
- Teraz nie zauważam już tylu ,,niezwykłości”, bo przyzwyczaiłem się i
pewne rzeczy są dla mnie normalne. Jednak odkąd mieszkam tutaj, jestem przekonany, że to nie Anglia, ale właśnie Polska jest krajem herbaty. Herbata króluje
zawsze i wszędzie! Podobnie jak kawa. Z
tym wiąże się kolejna niespodzianka.
Kilka lat temu, gdy zamawiałem kawę w
restauracjach i hotelach, dostawałem
duży kubek z czymś, co przypominało mi
wodę kolorowaną. Na szczęście w końcu
nauczyłem się prosić o espresso w małej
filiżance. Jest ono elementem włoskiej
kultury, tak jak herbata – polskiej.
Kiedy przyjechałem, ogromnym
zaskoczeniem były dla mnie kolejki.
Zdziwił mnie przede wszystkim porządek, który w nich panuje. We Włoszech nie jest ustalone jednoznacznie,
że kolejka idzie w prawą stronę. Zdarza się, że Włoch omija czekających
ludzi, podchodzi od razu do kasy i

płaci. Kilka razy próbowałem zrobić
tak w Polsce, ale zawsze ktoś zwracał
mi uwagę.
Niestety zauważyłem, że niektóre
sprzedawczynie nadal zachowują się
tak, jakby żyły w poprzednim ustroju.
Traktują klientów nieuprzejmie. We Włoszech usługi są lepiej rozwinięte. Nie
wygra się z konkurencją, jeśli nie przyciągnie się klienta grzecznością, dobrą
obsługą. Ci, którzy pracują z ludźmi,
muszą sobie uświadomić, że trzeba być
miłym i zawsze mieć na ustach uśmiech.
Dziwi mnie, że Polacy rzadko protestują
przeciwko niekulturalnemu zachowaniu.
Po prostu nie chcą się angażować.
Podobnie jest z polityką. We Włoszech
panuje przekonanie, że obywatele mogą
wpływać na sprawy państwowe, dlatego w wyborach uczestniczy ponad 80%
ludności. W Polsce ludzie nie wierzą, że
mogą coś zmienić.
- Jak Polacy są postrzegani we Wło szech?
- Dzięki papieżowi Janowi Pawłowi
II bardzo pozytywnie. Włosi są przekonani, że Polska to ,,pobożne” państwo. Pamiętają o Solidarności i Lechu
Wałęsie, który jest przez nich odbierany lepiej niż przez rodaków. Nie zapo-

minają o Bońku, który grał w Juventusie i był świetnym piłkarzem. Nie
uświadamiają sobie jednak, że Kopernik i Chopin urodzili się w Polsce. Polacy często boją się, że będą przez Włochów kojarzeni z pijaństwem. To nieprawda. W zeszłym roku byłem w
Monachium na Octoberfest. W Niemczech od 10 lat jest to impreza dla
pijanych Włochów. Przyjeżdża tam
głównie młodzież, która nierzadko
upija się na śmierć. Nie ukrywam, że
jako Włoch trochę się tego wstydzę.
Ale przecież dobro i zło są wszędzie.
Dlatego Polacy nie muszą się obawiać,
że będą źle postrzegani. Dzięki Papieżowi i Solidarności Włosi zrozumieli,
że Polska to nie Rosja, że nie żyją tu
białe niedźwiedzie.
- Zamierza Pan zostać z nami czy
wrócić do Florencji?
- Zawsze będę związany z Polską i z
Włochami. Jednak jako osoba, która
pracuje na własny rachunek, muszę
brać pod uwagę różne możliwości.
Może kupię dom we Florencji i będę
miał bazę tu i tam. Na pewno następne
pięć lat spędzę w Babicach. Co będzie
potem – zobaczymy...
Karolina Gwarek

Comunita Montana del Lazio
w Polsce czyli Goście z Włoch
odwiedzili naszą gminę

W połowie sierpnia
gościliśmy na terenie
gminy
Stare
Babice
samorządowców włoskich ze Związku Gmin
Górskich. Wśród przybyłych nie zabrakło również
przedstawicieli
zaprzyjaźnionej z nami
(bliźniaczej)
gminy
Esperia, a także licznej
orkiestry – Banda
Musicale „G. Terilli”.

Orkiestra przybyła do nas w ramach
wymiany kulturalnej zespołów muzycznych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
do Włoch pojechała Gminna Okiestra
Młodzieżowa ze Starych Babic. Włoscy
goście wystąpili na jubileuszowym Festynie
w Zielonkach, a także dali koncert w Auli
Dyrekcji KPN w Izabelinie w ramach Festiwalu „W Krainie Chopina” organizowanego przez Towarzystwo Muzyczne im. K.
Wiłkomirskiego. Muzycy zgromadzili
pełną salę publiczności, spotkali się także z
miłym przyjęciem uczestników festynu.
Presidente Oreste De Bellis - Przewodniczący Zw. Gmin Górskich deklarował
w rozmowie z naszymi samorządowcami
chęć rozwijania dalszej współpracy pomiędzy związkiem a powiatem warszawskim
zachodnim. W przyszłości dojdzie zatem
do szerszej wymiany w dziedzinie kultury,
sztuki, sportu i turystyki. Na zakończenie
wizyty goście z Włoch przekazali dla
Wójta Gminy pamiątkowe dyplomy z
podziękowaniem za dotychczasową
współpracę.
M. Łada
fot. Bogdan Meserszmit
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Wielki Festyn St

Na corocznym festynie odbywającym się 15 sierpnia na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach zawsze jest sporo atrakcji, tym
razem jednak organizatorzy postarali się szczególnie. Cóż robić,
rocznica zobowiązywała. Babicki festyn zorganizowano już po raz
10-ty. Przypomnijmy, że wcześniej impreza ta odbywała się w Lipkowie, odkąd przeniesiono ją do Zielonek, nabrała rozmachu –
poprzedzana jest zawsze Zawodami w Skokach Konnych przez
Przeszkody, a w tym roku również Dniem Muzycznym, podczas
którego zorganizowano dla publiczności występy kilku zespołów
i karaoke.

W poprzednich latach gościliśmy na festynie m.in. K
ka, A. Rosiewicza, Z. Wodeckiego, A. Dąbrowskiego, H. F
a także „Partitę”, „Czerwone Gitary”, „Trubadurów” i „S
Tegorocznymi gwiazdami były zespoły „Lombard
„EYAA” i „Gwiazdy Andrzeja”, na scenie wystąpiły ta
zespoły regionalne „Babickie Sąsiadki” i „Sami Swoi”. Im
wadził jak zawsze niezrównany (i zakochany w Babicac
Frajndt. W Zielonkach wystąpiła również orkiestra z Wł
przyjechała do nas w ramach wymiany kulturalnej pom
nami Stare Babice a Esperia. Obok sceny rozgrywały się

Dziękujemy Sponsorom naszego festynu. Wśród ich szacownego grona znaleźli się :TEK Sp.z o.o. Zielonki, Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., SBO W/w o/Stare Babice, .EKAPLAST Sp.z.o.o,.Warszawski Rolno - S
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Stare Babice 2006

m.in. K. Krawczyo, H. Frąckowiak,
w” i „Skaldów”.
mbard”, „2+1”,
piły także nasze
oi”. Imprezę proabicach) Andrzej
a z Włoch, która
j pomiędzy gmiały się zawody w

siatkówce plażowej oraz sceny batalistyczne, w pełnym rynsztunku przybyli husarze, którzy dali pokaz szarży. Odsłonili nam również arkana rycerskiego rzemiosła, pokazując ćwiczenia z „saracenem” we władaniu kopią, a także cięcia prawdziwą szablą. Nie
zabrakło jak zwykle kramików z różnościami, gumowych zamków
dla najmłodszych i urządzeń do skakania na linach w powietrzu.
Prawdziwych akrobacji podniebnych dokonywał jednak paralotniarz, który z góry obserwował atrakcje jubileuszowego festynu.
Na zakończenie odbył się imponujący pokaz sztucznych ogni.
Tekst i fot. Marcin Łada

Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Bronisze, Moto-Transus Sp.z o.o. Warszawa, Pol-Aqua Piaseczno, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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BEZPIECZNA GMINA

Uwaga, uwaga!

Zarządzam

ewakuację szkoły!
W Szkole Podstawowej nastąpiła katastrofa budowlana, zawaliła
się część klatki schodowej, wybuchł
pożar, grupa dzieci została pozbawiona możliwości wyjścia z budynku, dwoje z nich zostało rannych...

Spokojnie proszę Państwa. Tym
razem były to tylko ćwiczenia. Przeprowadzono je w babickiej podstawówce
pod koniec minionego roku szkolnego.
Podobne akcje powinny być organizowane co pewien czas we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza
tam, gdzie gromadzi się wiele osób.
Do Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach uczęszcza ponad 600
uczniów. Tym razem kilka klas było na
wycieczkach. W ćwiczeniach uczestniczyło zatem około 500 dzieci, nauczyciele i osoby z Gminnego Zespołu
Reagowania. Do akcji ratunkowej stawiło się 5 wozów strażackich z jednostek
ochotniczych z Babic i Borzęcina, a
także zawodowcy z powiatu.
Ćwiczenia rozpoczęły się tego dnia
częścią teoretyczną w Urzędzie Gminy
w Starych Babicach. Zorganizował ją
kpt. Roman Balcerowiak – szef Gminne-
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go Zespołu Reagowania. Ich pierwszym
elementem była tzw. gra decyzyjna, w
której wszystkie osoby z GZR, a jest ich
18, zostały powiadomione o zaistniałej
sytuacji, czyli o „katastrofie budowlanej
w szkole”. W grupie tej są przedstawiciele Urzędu Gminy, służby zdrowia,
straży pożarnych, wojska, policji itd.
Rozpoczęły się wówczas działania związane z tym wydarzeniem.
- Celem części teoretycznej ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania
zespołu do realizacji podstawowych
zadań związanych z zarządzaniem w
sytuacjach kryzysowych, doskonalenie
umiejętności w podejmowaniu decyzji i
planowaniu niezbędnych przedsięwzięć
- mówi kpt. Balcerowiak. – Na początku
przedstawiłem wstępną ocenę sytuacji,
a następnie każdy w zakresie swoich
obowiązków wypracował plan działania
i propozycje dla Wójta Gminy, który
wydał decyzję o dalszym prowadzeniu

szkolnym, a strażacy przystąpili do akcji
ratowniczo - gaśniczej. Ewakuowali z
budynku odciętą od wyjścia grupę dzieci i dwoje rannych. Pożar został ugaszony, a ranni odwiezieni do szpitala.
Ostatnim elementem ćwiczenia było
spotkanie przedstawicieli GZR i szczegółowe omówienie przebiegu ćwiczeń.
Podkreślano, że ewakuacja z budyn-

akcji ratunkowej. Później odbyły się ćwiczenia praktyczne.
Po zarządzeniu ewakuacji szkoły
przez dyr. Dorotę Smolińską, dzieci opuściły budynek i ustawiły się na boisku

ku została przeprowadzona bardzo
sprawnie. Nie było kolizji grup dzieci na
klatkach schodowych i przy wyjściach.
Wszyscy nauczyciele wiedzieli, którędy
prowadzić uczniów i cała akcja przepro-
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BEZPIECZNA GMINA

Jeśli masz problem,
przyjdź, możemy Ci pomóc!

wadzona była spokojnie. Problem natomiast pojawił się na boisku, dzieci
bowiem ustawiły się tam, gdzie zwykle
odbywają się apele, a zatem w pobliżu
budynku szkoły, a nie jak powinny, w
dalszej części boiska.
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach posiada swój plan ewakuacji. Zdaniem Romana Balcerowiaka jest to
dobry dokument, wymaga jedynie pewnej aktualizacji. Jako wnioski z ćwiczenia
przyjęto konieczność dokładnego określenia miejsca zbiórki dzieci po wyjściu z
budynku szkoły, a także miejsca dalszej
ich ewakuacji z terenów boiska. Należy
wyznaczyć również rejon, w którym
powinni przebywać ranni oczekując na
przybycie karetek pogotowia. W ogrodzeniu terenów szkoły trzeba natomiast
wykonać dwie dodatkowe bramy i furtki, co usprawni dojazd samochodów
straży pożarnej i pogotowia, a także
ułatwi ewakuację dzieci z boiska.
Ogólnie całość akcji oceniono bardzo pozytywnie, zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Ewakuacja
wszystkich dzieci z budynku szkoły w
ciągu 14 minut (łącznie z odciętą grupą
i rannymi) jest dobrym wynikiem. W br.
planuje się jeszcze wykonanie podobnych ćwiczeń w Gimnazjum w Koczargach Starych, a także w Urzędzie Gminy.
mł.

W poniedziałek 4 września br. w
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Bliznem Jasińskiego rozpoczął działal ność Punkt Konsultacyjny dla osób
zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych. Z danych ogólnopolskich wynika, że problem zagrożenia
zdrowia młodzieży różnorodnymi używkami, w tym narkotykami, stale narasta.
Dlatego też w naszej gminie stworzono
miejsce, w którym będzie można porozmawiać o tym zagadnieniu i uzyskać
fachową pomoc.
Do Punktu Konsultacyjnego mogą
przychodzić również rodzice, aby
porozmawiać o problemach swoich
dzieci. Za kilka tygodni, jeśli okaże się,
że są osoby zainteresowane tym zagadnieniem, utworzona zostanie Grupa
Psychoedukacyjna, dla której prowadzone będą zajęcia dotyczące problematyki
młodzieżowej i wszystkich spraw z
kręgu zainteresowań nastolatków, które
mogą stanowić dla nich zagrożenie.
Punkt Konsultacyjny i Grupę będzie
prowadził Tomasz Pawluk- pedagog,
profilaktyk, pracujący z młodzieżą uzależnioną od ponad 10 lat. Pan Tomasz
Współpracując z „Karanem”, „Monarem” i Ośrodkiem Rehablilitacyjnym dla
Młodzieży Uzależnionej w Kazuniu,

doskonale poznał specyfikę problemów
nastolatków.
-Wiem z doświadczenia, że kiedy
zapala się sygnał ostrzegawczy u rodziców, wtedy najczęściej na profilaktykę
jest już za późno- mówi Tomasz Pawluk.
-Niestety, rodzice zazwyczaj o problemie dzieci dowiadują się ostatni, a
nastolatki biorą już wtedy narkotyki od
2-3 lat. Pojawiają się wówczas ucieczki
z domu, problemy w szkole i konflikty z
prawem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy na bieżąco interesowali się naszymi
dziećmi, a w przypadku podejrzeń nie
obawiali się porozmawiać o problemie z
osobami, które dobrze znają to zagadnienie. Zapewniamy pełną anonimowość konsultacji. Dysponujemy najnowszą wiedzą dotyczącą dzisiejszych
zagrożeń. W każdy poniedziałek będzie
można tu przyjść i porozmawiać...
Wszystkie porady i konsultacje udzielane są bezpłatnie. Warto odwiedzić
poradnię, aby zasięgnąć informacji
o świecie naszych dzieci.
Punkt Konsultacyjny czynny jest w
poniedziałki od 16:00 do 18:00.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Blizne Jasińskiego,
Ul. Kopernika 10.
Tel. 022- 722- 04- 93

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Starych Babicach spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16.30 – 19.00, Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10.
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z
problemem alkoholowym:
w czwartki – godz. 17.00 – 19.00,
w soboty – godz. 12.30 – 14.30,
Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10, tel. 722-04-93.
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA dla Osób z Przemocą Domową i Problemem Alkoholizmu zaprasza:
we wtorki w godz. 10.00 – 11.00 do Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie Dużym oraz
we wtorki w godz. 18.00 – 20.00,
w soboty w godz. 14.00 – 16.00
w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10.
- Grupa ,,Rodzina bez Przemocy – Jutrzenka” spotyka się w
każdą sobotę w godz. 16.00 – 19.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktów:

022-722-04-93.
Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę:

0-605-921-579.
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KULTURA

,,Taniec z gwiazdami” – za kulisami...
Wszyscy znamy ten program:
gwiazdy telewizji, znani aktorzy,
piosenkarze, modele i modelki
rywalizują ze sobą w tańcu towarzyskim. W Polsce ,,Taniec z gwiazdami” nie tylko pobił rekordy oglądalności, wiele osób zachęcił również do tego, by ruszyły się ze swoich foteli. Szkoły tańca przeżywają
oblężenie ludzi, którzy, tak jak ich
idole, chcą z gracją poruszać się na
parkiecie. O kulisach programu i
sekretach współpracy z najprzystojniejszym polskim aktorem, Pawłem
Delągiem opowiada Dominika
Kublik, uczestniczka drugiej edycji
,,Tańca z gwiazdami”. Panią Dominikę spotkaliśmy w babickim przedszkolu, gdzie prowadzi zajęcia z
małymi tancerzami.
- W jaki sposób znalazła się Pani
w programie?
- Realizatorzy poszukują ludzi, którzy coś osiągnęli – mają najwyższą, międzynarodową S-klasę w obu stylach
tańca: amatorskim i zawodowym.
Dobrze, jeśli osoby zgłaszające swój
udział, mieszkają na stałe w Warszawie.
Tancerz musi mieć na swoim koncie nie
tylko duże sukcesy – powinien także
pasować do danej gwiazdy. Jako
Mistrzyni Polski w Tańcu Amatorskim i
Wicemistrzyni Kraju w Tańcu Zawodowym spełniałam te warunki. W ,,Tańcu z
gwiazdami” wystąpiłam w roli partnerki
Pawła Deląga.
- Czy najprzystojniejszy polski
aktor jest także dobrym tancerzem?
- To wysoki, dobrze zbudowany
mężczyzna – niewiele ma wspólnego z
tańcem. Trudno było go rozruszać. Przygotowania do występu zajmują co najmniej 12 godzin tygodniowo – Paweł
nie chciał pracować dłużej. Tymczasem
są gwiazdy, które na ćwiczenia poświęcają całe dni. Wiele z nich uczestniczyło
w kursach tańca jeszcze przed rozpoczęciem programu. Z Pawłem było inaczej – brakowało mu motywacji, żeby
zajść naprawdę daleko. Mimo to
dobrnęliśmy do połowy programu.
- Ile prawdy o realizacji „Tańca
z gwiazdami” widzimy na ekranach
telewizorów?
- Emisja programu trwa około dwóch
godzin – nie widać pracy, jaką uczestnicy
wkładają w przygotowanie występów.
To, co pięknie wygląda na scenie, wcale
nie musi być łatwe. Ćwiczenia i próby
wymagają wielu poświęceń. Nie wszyst-
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kim wychodzą one na zdrowie. Częste są
przeciążenia mięśni i stawów, zdarzają
się także poważne kontuzje.
Jednak nie to jest w tym programie
najważniejsze – liczy się rozrywka i dobra
zabawa. Zasady są proste – sławni ludzie
uczą się tańczyć pod okiem specjalistów.
Każda para składa się z gwiazdy i profesjonalnego tancerza. Uczestnicy mają
tydzień na przygotowanie swojego
występu. W programie wykonują tańce
standardowe i latynoamerykańskie.
Występy są oceniane przez jury w skali
od 1 do 10. Oprócz ocen sędziów o ostatecznej punktacji decydują sms-y
widzów. W każdym odcinku odpada
jedna para, która uzyskała najmniej
punktów. W finale o Kryształową Kulę
walczą zawsze dwie pary.
- Co uczestniczka ,,Tańca z
gwiazdami” robi w Starych Babicach?
- Od czterech lat uczę tańca w tutejszym przedszkolu. Lubię pracować z
dziećmi – taniec to dla nich nie tylko
hobby, dzięki niemu lepiej się rozwijają,
integrują z rówieśnikami. Oprócz lekcji z
maluchami, prowadzę także zajęcia z
dorosłymi. Razem z moim partnerem,
Jarkiem Marcem, trenuję około 300
osób, w tym 25 par turniejowych, które
biorą udział w konkursach. Pracujemy w
ten sposób, że po skończeniu zajęć w
przedszkolu zapraszamy najbardziej
utalentowane dzieci na kursy tańca w
szkole lub w prowadzonym przez nas
klubie. Wychowaliśmy wielu bardzo
zdolnych tancerzy.
- Ile pracy trzeba włożyć, żeby
osiągnąć sukces?

- Jeśli naprawdę chce się coś osiągnąć, trzeba trenować codziennie.
Soboty i niedziele pochłaniają turnieje.
Taniec wymaga ogromnych poświęceń
i przychodzi w końcu taki moment,
kiedy czuje się przesyt. Dlatego razem
z Jarkiem zakończyliśmy już karierę
sportową i zajęliśmy się wyłącznie trenowaniem par. Otwieramy właśnie
nowoczesne studio tańca ,,DUET”–
prace są na ukończeniu, wkrótce
będziemy mogli zaprosić naszych
uczniów, obecnych i przyszłych, do
nowej szkoły. Wszystkich zachęcamy
do uczestnictwa w zajęciach – taniec
daje wiele przyjemności, jest drogą do
osiągnięcia harmonii duszy i ciała.
Pomaga zachować piękną sylwetkę,
wyszczupla i odmładza, jest także
świetnym sposobem na pozbycie się
psychicznych napięć. W tańcu spotykamy się z drugą osobą, wchodzimy z nią
w swoisty dialog, porozumiewamy się
bez słów. Ta umiejętność przydaje się
w codziennym życiu, ułatwia rozumienie innych ludzi. Taniec dodaje nam
pewności siebie – wirując na parkiecie,
czujemy się przez chwilę jak prawdziwe gwiazdy.
K.G.

Dominika Kublik wśród dzieci z Przedszkola w Starych Babicach
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Pielgrzymkowe wędrowanie
dokończenie ze str. 3

Żołnierze stanowili
barwną czołówkę pielgrzymki.
Powiewając
narodowymi
flagami
pozdrawiali mieszkańców
zgromadzonych
przy drogach.
Na rynku w Babicach
spotkaliśmy odpoczywających pielgrzymów XVI
WAPM. Wielu z nich
zwiedzało także nowy
Dom Parafialny.
– W Babicach jesteśmy zawsze tak gościnnie
przyjmowani, że znowu
będę miał problem, jak
pątników oderwać od
tego miejsca - żartował
ks. Bogdan Bartołd,
przewodnik pielgrzymki.
– Chciałbym ks. prałatowi
Janowi Szubce pogratulować powstania pięknego Domu Parafialnego. Nasza tegoroczna pielgrzymka
wyruszyła w intencji ciężko chorego studenta UW Łukasza Osicy, którego chcemy wesprzeć również pomocą materialną. Tym razem idzie z nami wielu żołnierzy- a w sumie jest ponad 4 tysiące
osób. Wszyscy, jak widzę, czują się

świetnie i są pełni optymizmu – powiedział ks. Bartołd.
Około godz. 11: 00 spotkaliśmy w
Wieruchowie ks. Stanisława Jurczuka
prowadzącego Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych. Ksiądz już z daleka
machał do nas, uśmiechając się wesoło,
pogodny nastrój panował również
wśród innych pielgrzymów.
- Cieszymy się z dobrej pogodypowiedział - a wiadomo: jaki początek,
taka cała pielgrzymka. Z Warszawy
wyruszyliśmy w grupie ponad 800 osób,
wśród nich jest 200 niepełnosprawnych, a także 28 więźniów aktualnie
odbywających karę. Idą z nami w
ramach resocjalizacji.
Pomysł zaangażowania więźniów
do pomocy niepełnosprawnym zrodził
się w roku jubileuszowym 2000 i od
tego czasu uczestniczą oni w każdej
pielgrzymce. Wśród pątników są również osoby, które już zakończyły odbywanie kary. – Świadczy to o prawdziwości ich nawrócenia i przemianie jaka się
w nich dokonała- twierdzi ks. Jurczuk. -

I nie ma w tym nic dziwnego, pielgrzymka zmienia w pewnym stopniu
każdego z nas...
- Już siódmy raz idę w
pielgrzymce do Częstochowy- powiedziała Pani
Teresa z Zielonek- zawsze
w intencji dziękczynnej.
Jest to dla mnie wielkie
przeżycie, a modlitwa
sprawia, że nie czuję
zmęczenia. Co jest najważniejsze dla pielgrzyma? Oprócz odpowiedniego psychicznego nastawienia do drogi, wynikającego z wiary, dobre
buty i skarpetki. Jedni idą
w sandałach, inni w adidasach czy nawet pionierkach- każdy ma swoją
receptę na przetrwanie
trudów drogi. Wszystkich jednak łączy
optymizm i dobry nastrój.
Ks. prałat Jan Szubka, dziekan
Dekanatu Laseckiego dziękuje wszystkim osobom, które gościnnie przyjęły
pątników na trasie ich marszu przez
naszą gminę.
mł.

Ks. Bogdan Bartołd
i Ks. Jan Szubka

Ks. Stanisław Jurczuk
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Śladem naszych interwencji

Zastanawialiśmy się właśnie, w
którym miejscu gazety umieścić ten
artykuł. W listach do redakcji czy
może w dziale bezpiecznej gminy?
Czasem jednak udaje nam się coś
załatwić, tak było i tym razem. Potęga prasy jest bowiem prawie nieograniczona. Niektórzy mówią przecież o dziennikarzach - IV władza.
W tym przypadku jednak, pisząc te
słowa, puszczamy oko do Czytelników, bowiem zasługa w pozytywnym rozwiązaniu tej sprawy należy
się Wójtowi Gminy i pracownikom
Referatu Ochrony Środowiska.
W Borzęcinie Dużym za Ośrodkiem
Zdrowia, na terenach popegeerowskich,
(dawnych ziemiach majątku Borzęcin),
przez wiele miesięcy istniało dzikie
wysypisko śmieci. Wyrzucano tam
zarówno zgniłe płody rolne- sterty
kapusty i cebuli, jak i odpady pobudowlane. Widok był straszny i przygnębiał
wiele osób mieszkających w pobliżu.
Dostaliśmy od mieszkańców Borzęcina
w tej sprawie kilka listów z prośbami o
interwencję. Szczególnie dziękujemy za
korespondencję Panu Zygmuntowi.
Gdy jeszcze przed wakacjami udaliśmy się na to miejsce, widok był przerażający. Teren, który mógłby służyć
ludziom do rekreacji i miłych spotkań
np. w kawiarence nad jeziorkiem, stał
się wysypiskiem śmieci.
Gdy rozpoczęliśmy zbieranie informacji na temat zaśmieconej działki,
okazało się, że nie jest to teren gminny.
Nieruchomość znajduje się we władaniu
Agencji Nieruchomości Rolnych (dawnej
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), a jej przedstawiciele wiedzą o
zaistniałej sytuacji i...nie reagują.
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Oczko

Jak poinformował nas Piotr Czajkowski – kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
UG, sprawa ta toczyła się przez ponad
rok. W tym czasie Wójt Gminy i Referat
OŚiGK wysyłali pisma do Agencji z prośbą o interwencję, a jej przedstawiciele
udzielali wymijających odpowiedzi lub
próbowali przerzucić odpowiedzialność
na Gminę za zaśmiecanie terenu i brak
odpowiedniego nadzoru.
W międzyczasie na drodze dojazdowej do działki z oczkiem pojawił się prowizoryczny szlabanik, a góry śmieci
rosły dalej.
W polskim prawie wyraźnie określa
się, że ochrona danego terenu należy
do jego właściciela i on właśnie powinien pilnować go przed zaśmiecaniem.
Doprowadzanie do stanu, w którym
można spowodować zagrożenie ekologiczne, jest obciążone sankcjami karnymi. Ponieważ wymiana pism przez dłuższy czas nie przynosiła oczekiwanych
rezultatów, wszczęto postępowanie

administracyjne. Wtedy już rozmowy
toczyły się nie o kompetencjach instytucji, które mają pilnować porządku, tylko
o terminie usunięcia dzikiego wysypiska.
Po włączeniu się naszej redakcji w tę
sprawę (znowu puszczamy oczko),
teren został oczyszczony przez Agencję.
Dziś możemy spokojnie przechodzić
w pobliżu, nie narażając się na przykry
widok i uciążliwe zapachy. Podobno
nieruchomość ta ma zostać wydzierżawiona, może zatem pojawi się tam kiedyś kawiarenka nad oczkiem wodnym?
Drodzy Czytelnicy, wiele spraw, o
których piszecie, już od dawna realizowanych jest w Urzędzie Gminy, wysyłane
są pisma, monity, podejmowane różnorodne działania w ramach instrumentów
prawa. Sprawa działki z oczkiem toczyła
się ponad rok. Cieszy nas wszystkich to,
że znalazła pomyślny finał. Podobnie
będzie i w innych przypadkach, czasem
trzeba tylko poczekać, można również
napisać do naszej redakcji.
mł.
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Po zasiłki – do Gminy!
Początek roku szkolnego to
trudny czas dla rodziców. Z roku na
rok podręczniki i przybory szkolne
są coraz droższe. Nie chcemy, żeby
nasze dzieci czuły się gorsze od
innych, ale nie zawsze możemy zrealizować ich marzenia. Jak zdobyć
pieniądze na książki do szkoły? Jaką
pomoc oferuje rodzinom Gmina?
Czy istnieje szansa na wzrost świadczeń rodzinnych?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego
Rodzicom dzieci w wieku szkolnym
Gmina proponuje w ramach świadczeń
rodzinnych pomoc w postaci dodatku z
tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Został on podwyższony do stu złotych
(z poprzednich 90 zł). Aby starać się o
dofinansowanie, w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej należy złożyć:
zaświadczenie o dochodach rodziny za
rok 2005 - dochód rodziny nie może
przekraczać 504 zł netto na osobę. Poza
tym osoby bezrobotne powinny przedstawić zaświadczenie, że są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Dodatek przysługuje jednorazowo, raz do roku.
Wcześniej można się było o niego ubiegać przez cały rok szkolny, teraz tylko
do 3 miesięcy od jego rozpoczęcia.
Świadczenia rodzinne obejmują
ponadto zasiłek rodzinny i dodatki do
zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia
dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tyt.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. podjęcia przez
dziecko nauki poza miejscem zamieszkania).
GOPS zapewnia ponadto środki m. in.
na: dożywianie i zakup opału na okres
grzewczy (1 tona węgla z dowozem).

Zmiany świadczeń rodzinnych
Warte odnotowania są zmiany
świadczeń rodzinnych, które nastąpiły
w ostatnim czasie. Zwiększyła się kwota
zasiłku rodzinnego: na dziecko do 5 lat
przysługuje 48 zł, od 5 do 18 lat - 64 zł,
od 19 do 24 lat - 68 zł. Wyższy jest
także dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności: do 5 lat - wynosi 60 zł,
powyżej 5 lat - 80 zł. Zmienił się również dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – dofinansowanie na
dojazd przysługuje w wysokości 50 zł.
Jeśli dziecko nie tylko dojeżdża do szko-

ły, ale także mieszka w internacie, na
stancji lub w bursie, dodatek wynosi
90 zł. Dodatek na wychowanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej (na trzecie
i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku) wzrósł do 80 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 153 zł. Osobom, które mają
orzeczenia o trwałej niepełnosprawności, świadczenia zostaną przyznane na
stałe (wcześniej świadczenia były przyznawane od początku do końca okresu
zasiłkowego)
Oprócz wymienionych, pojawiły się
także inne zmiany w procedurach przyznawania dofinansowania.
Osoby, które nie mają dochodów
i przynoszą zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego, mają obowiązek napisania
oświadczenia, z czego się utrzymują
(np. czy pomaga im rodzina).
Jeśli chodzi o ustalanie dochodów, w tym roku brane są pod uwagę
także zaliczki alimentacyjne. Osoby,
które pobierały zaliczkę alimentacyjną, muszą włączyć do dochodów jej
kwotę za cztery miesiące (świadczenia zostały wprowadzone we wrześniu ub. roku, więc nalicza się je za
wrzesień, październik, listopad i grudzień 2005 r.).
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach muszą dostarczyć
wszystkie osoby, niezależnie od tego,
czy miały dochody czy nie (np. osoby
pełnoletnie, uczące się, rolnicy). Przy
naliczaniu dochodów rodziny brane są
pod uwagę dzieci do 25 roku życia,
chyba że np. weszły w związek małżeński, założyły własną rodzinę.
Jeśli matka ma przyznany urlop
wychowawczy i pobiera w związku z
tym odpowiedni dodatek do zasiłku
rodzinnego, ma obowiązek dostarczenia z ZUS-u, pod który podlega jej
zakład pracy, zaświadczenia o objęciu
składkami (powinien być na nim
wyszczególniony numer płatnika i okres
objęcia składkami). Kobiety, które są na
urlopie wychowawczym, muszą także
dostarczyć zaświadczenie z pracy o
udzielonym urlopie.
Jeśli chodzi o rolników, którzy złożyli wnioski w lipcu, sierpniu lub wrześniu
– nie będą one rozpatrzone wcześniej
niż po ogłoszeniu przez Prezesa GUS
przeliczenia dochodu z rolnictwa na
2005 rok– na jego podstawie jest przeliczany dochód rozliczeniowy w danym
okresie zasiłkowym.
Jeśli istnieje podejrzenie, że dana
osoba składa nieprawdziwe zeznanie,
żeby wyłudzić świadczenia, pracownik
socjalny ma prawo do przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego.

Stypendia
Gmina przyznaje stypendia socjalne.
Wnioski na rok 2006/2007 mogą być
składane do 15 września br. W tej chwili trwa realizacja wniosków za rok
2005/2006 – ze 152 złożonych, pozytywnie zostało rozpatrzonych 138.
Kwota stypendium socjalnego wynosi
45 zł miesięcznie na dziecko. Z Urzędu
Marszałkowskiego na ten cel przyznano
2860 zł, pozostałe koszty pokrywa
Gmina.

Strategia integracji i…
Na zakończenie warto wspomnieć o
dokumencie, który przygotowują pracownicy GOPS. Jest to ,,Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych” - należy ona do
obowiązkowych zadań gminy. Powstaje
na podstawie materiałów diagnostycznych, głównie ankiet, które rozprowadzane będą na terenie gminy. Umożliwią one określenie najbardziej niepokojących problemów społecznych i wskażą pracownikom GOPS-u najważniejsze
obszary działania. Dzięki Strategii będą
mogli pomagać potrzebującym osobom jeszcze skuteczniej. Nie można
zapomnieć o inicjatywach podejmowanych przez GOPS dla dobra naszej społeczności: o pomocy udzielanej ludziom
z problemem alkoholizmu, o zajmowaniu się kwestią przemocy wśród dzieci,
o działającym w Starych Babicach
wolontariacie i wsparciu dla bezrobotnych poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych. Pracownicy zamierzają interweniować również w sprawie
narkomanii – od 4 września powołany
został punkt dla osób uzależnionych,
spotkania będą się odbywały raz w
tygodniu (czyt. str. 13).
Kg.
W sierpniu 2006 r. już po raz drugi dzieci z
gminy Stare Babice mogły uczestniczyć w akcji
„Wakacyjny wypoczynek LATO 2006”. Program obejmował m.in. wyjazdy do kina, na
basen oraz do parku rozrywki „Kolorado” i
„Hulakula”. Dwa dni w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych i sportowych
zorganizowanych w świetlicy Grupy Środowiskowej w Klubie Sportowym „Naprzód” w Zielonkach. Każdego dnia w zajęciach brało
udział ok. 30 osób głównie z Ogniska TPD w
Borzęcinie Dużym oraz z Grupy dla Dzieci z
Zielonek, jednak wielu uczestników nie było w
ogóle związanych z tymi dwiema placówkami.
Od września serdecznie zapraszamy uczniów
z klas IV-VI szkoły podstawowej na zajęcia
sportowe, plastyczne, gry i zabawy organizowane od poniedziałku do piątku w godz.
14.00-18.00 w świetlicy Grupy dla Dzieci
w Klubie Sportowym „Naprzód” w Zielonkach ul. Białej Góry 4.
Uczniowie przychodzący do świetlicy otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji i likwidowaniu
zaległości szkolnych. Szczegółowe informacje
dostępne są pod nr telefonu 722 90 11.
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SPORT

Konie czy Pegazy?
13 sierpnia dostarczył nam
dużych sportowych emocji. Tego
dnia rozegrano Regionalne Zawody
Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Pięć konkursów miało bardzo wysoki poziom nie tylko z racji
wysokości przeszkód, ale również z
powodu dużych umiejętności sportowych uczestników.
Podobnie jak na poprzednich zawodach, na parkurze zaprezentowała się
czołówka polskich zawodników z olimpijczykiem Eugeniuszem Koczorskim na
czele. Ogółem mogliśmy obejrzeć 113
występów. W najważniejszym konkursie
- „Grand Prix” Zielonek faworyt Eugeniusz Koczorski na Odinie musiał zadowolić się drugim miejscem. Wygrała w
pięknym stylu Olga Grabowska na
Wicherku. Trzecie miejsce przypadło
Bartoszowi Szewczykowi na Gamorze.
W ostatnim konkursie (skok na wysokość) pogoda pokrzyżowała plany sportowców. Deszcz spowodował, że zawody zakończono na przyzwoitej, choć nie
szokującej wysokości 165 cm. Pokonali
ją zawodnicy: E. Koczorski na Odinie(1)
i O. Grabowska na Wicherku (2), 3 i 4
miejsce (155 cm) – przypadło ponownie
E. Koczorskiemu tym razem na koniu
The Neighbour oraz B. Szewczykowi na
Gamorze.
Poświęćmy nieco więcej miejsca
Oldze Grabowskiej. Ta młoda, 19- letnia
zawodniczka ma duży talent i ogromne
serce do walki. Na co dzień mieszka w
Budach Grabskich w pobliżu Skierniewic,
gdzie jej rodzice zajmują się hodowlą
koni. Jak twierdzi, jeździła konno, zanim
zaczęła chodzić – mama sadzała ją przed
sobą w siodle, gdy miała zaledwie
roczek. Gratulujemy Oldze sukcesów
(wygrała u nas kilka konkursów) i trzymamy kciuki za następne.
Do Zielonek z każdym rokiem przyjeżdża coraz więcej zawodników. Czy
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mamy zatem szansę, aby awansować z
rangi regionalnej do ogólnopolskiej?
Zdaniem Jana Ratajczaka – sędziego i
trenera I klasy jeździectwa, jeśli chcemy
myśleć o randze ogólnopolskiej zawodów, musimy zmienić podłoże parkuru.
Na zawodach ogólnopolskich podłoże
trawiaste, na którym rywalizują konie,
musi charakteryzować się dużą przesiąkalnością. Najlepsze jednak są podłoża
drenowane ze specjalnego składu piasku, wtedy ryzyko kontuzji konia i
zawodnika jest minimalne. Wymagania
są duże, ale i cena koni jest niebagatelna. Najlepsze konie sportowe kosztują
pomiędzy 500 tys. a 2 mln euro. Jest
zatem o kogo dbać.
Obserwatorem konkursów i honorowym gościem zawodów był złoty medalista olimpijski z Moskwy Jan Kowalczyk
(na zdjęciu drugi z prawej). Pomimo
deszczu było na co popatrzeć. Wszystkich chętnych zapraszamy do oglądania

tej pięknej dyscypliny za rok.
Henryk Kuncewicz
Informacje dotyczące rozgrywek siatkówki plażowej i konkursu wędkarskiego
zamieścimy w następnym numerze.
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OGŁOSZENIA

Jeżyk zaprasza!
Od 1 września rozpoczęło działalność Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”. Nowa placówka powstała w Latchorzewie
przy ul. Janowskiego 17 w sąsiedztwie Lasu Bemowskiego. Na
jej terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci, a przy ogrodzeniu
usytuowano parking. Przedszkole działa w nowym obiekcie,
który został specjalnie zaprojektowany z myślą o potrzebach
najmłodszych. Budynek o pow. 230 m2 wyposażony jest
w 3 sale dla dzieci, z przeznaczeniem na 40 miejsc i nowoczesne zaplecze socjalne.
Placówka prowadzona jest wg zasad programu „ABC- Przedszkola XXI w” zgodnie z podstawą programową MEN. Najmłodsi
będą tu korzystać oprócz standardowych zajęć dydaktycznych
m.in. z: zajęć ruchowych przy muzyce, zajęć plastycznych
i nauki j. angielskiego. Znajdą również, w razie potrzeby, pomoc
psychologa i logopedy. Kadrę stanowią doświadczeni pedagodzy, a placówką kieruje dawna dyrektor Przedszkola w Babicach
– Wanda Kłoniecka- Pawluk.
„Jeżyk” już przy wejściu wita przybyłe osoby miłym dla oka
wystrojem obiektu i kolorowymi malunkami, które powodują,
że pomieszczenia emanują pozytywną energią. Wszystkie
sprzęty pachną nowością, a rozkład budynku jest wygodny
i funkcjonalny.
Do Przedszkola „Jeżyk” mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5
do 6 lat. Zapisy prowadzone są przez cały rok, do
wyczerpania miejsc.

www.jezyk.edu.pl
022-722-09-17
022-722-02-57
Latchorzew,
ul. Janowskiego 17
Szklenie u klienta
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie
Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem),
Tel. kom. 0602-285-338

Firma ,,Ascar” poszukuje pracownika w zawodzie blacharza
samochodowego oraz ucznia pragnącego nauczyć się tego
zawodu pod okiem Mistrza z wieloletnią praktyką.

tel. (022) 722-94-13
Stare Babice, ul. Kutrzeby 47

Przyjmę oferty domów i działek z okolic Babic i terenu
powiatu warszawskiego zachodniego.
Stare Babice
ul. Polna 6
www.wigro-wiech.com.pl
-

tel. 752-94-96
kom. 0-501-731-720
e-mail: e.domanska1@op.pl

Diagnostyka komputerowa systemów elektronicznych
Geometria komputerowa zawieszeń
Napełnianie układów klimatyzacji
Serwis i przechowalnia opon
Naprawy mechaniczne (bieżące i główne)
Auto holowanie

Stare Babice, ul. Polna 6
tel. 022-722-94-52
kom. 0-606-715-030
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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!

Delikatesy
Zapraszają na zakupy
w samoobsługowym
sklepie. Wygodny dojazd,
bezpieczny parking,
duży asortyment
towarów, miła obsługa.
Kwirynów
Ul. Sikorskiego 28

Odbiór odpadów stałych
Pojemniki 120L, 240L, 1100L
– kontenery 5,5 m3 - 7m3
Wywóz nieczystości płynnych

Tel. (022) 835-40-48
(022) 865-31-50 (51)
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
www.bys.com.pl
biuro@bys.com.pl

