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Gmina Stare Babice Liderem 
Europejskich Gmin Mazowsza!

gb_05-2007.qxd  2007-06-21  20:24  Page 1



2

W numerze
Okładka

Wójt Gminy Stare Babice – 
Krzysztof Turek – odbiera wyróżnie-
nie dla naszego Samorządu

Z Gminy•Z urzędów•Z terenu
3 Cała naprzód! - rozmowa

z komandorem Janem Puścianem
Wiślana Trasa Rowerowa

5 Z Sesji Rady Gminy
6 Fundusz Spójności – kolejną szansą

dla gminy
8 Szkolny strajk!? – odwiedziliśmy

nasze placówki edukacyjne
9 Najmłodsi w Urzędzie Gminy
10 Świat dziecka - relacja z Integracyj-

nego Rodzinnego Dnia Dziecka
Bezpieczna gmina

12 Czy u nas jest bezpiecznie?
Numer „na wnuczka”

13 Telefon do konia?
Konkurs KRUS

14 Proboszcz musi być jak ojciec –
rozmowa z ks. prałatem Janem
Szubką

16 Królowa Tańca – Kamila Kajak 
o sobie

18 Ten dzień jest tylko raz...
Nie ma tego złego... czyli teatr 
w Borzęcinie

19 VIII Biegi Przełajowe 
o Puchar Starosty
Ogłoszenia

Z początkiem czerwca minęło 25
lat, odkąd Ksiądz Prałat Jan Szubka,
Dziekan Dekanatu Laseckiego, otrzy-
mał święcenia kapłańskie oraz 15 lat
od momentu objęcia przez niego
Probostwa w Starych Babicach.

W uroczystej Mszy Świętej, odprawio-
nej w dniu jubileuszu, uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych gminy i
powiatu, przyjaciele i sympatycy naszego
ukochanego Proboszcza. Specjalnie dla
Czytelników GB Ksiądz Prałat udzielił
wywiadu, w którym opowiedział 

o swoim powołaniu i kapłańskiej drodze.
Czytaj str. 14

Podwójny Jubileusz
– podwójna radość

Drodzy Czytelnicy,
Następne wydanie Gazety Babickiej ukaże
się w lipcu. W numerze m.in. relacje z
Powiatowego Konkursu Muzycznego, z X
Kampinoskiego Rajdu Rowerowego i
zapowiadany wcześniej artykuł o naszych
Strażach Pożarnych. Redakcja

20 czerwca w Pałacu Poznań-
skich w Łodzi odbyło się ogłoszenie
wyników rankingu „Europejska
Gmina, Europejskie Miasto” zorga-
nizowanego przez „Gazetę Prawną”
i Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go. Nasza gmina uzyskała 3 miejsce
wśród gmin województwa mazo-
wieckiego i otrzymała tytuł Lidera
Europejskich Gmin Mazowsza.

Jak poinformował nas Krzysztof
Bień- zastępca red. naczelnego „Gazety
Prawnej”, ranking stworzono obliczając
punkty z trzech wskaźników: wielkości
wsparcia finansowego inwestycji, uzy-
skanego z Unii Europejskiej w relacji do
liczby mieszkańców, wartości projektu w
stosunku do liczby ludności oraz ilości
projektów przypadających na tysiąc
mieszkańców.

W rankingu wyprzedziły nas jedynie:
Kobyłka i Otwock, my za to zostawiliśmy
w tyle: Piaseczno, Ostrołękę, Wołomin,
Żyrardów, Raciąż, Grodzisk Mazowiecki i
nawet Warszawę. 

W rywalizacji tej wzięły udział miasta
i gminy z województw: warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego, mazowieckie-
go i łódzkiego. Większość z nich wyko-
rzystała środki unijne na rozwój gospo-
darki wodno- kanalizacyjnej, komunalnej,

działania proekologiczne i budowę pla-
cówek oświatowych.

- Nasza gmina po raz kolejny znala-
zła się na czołowym miejscu w prestiżo-
wym rankingu- powiedział Wójt Krzysz-
tof Turek. -Przypomnijmy, że wcześniej
sześciokrotnie byliśmy „W Złotej Setce
Samorządów” „Rzeczpospolitej”, otrzy-
maliśmy nagrodę „Fair Play” i dwukrot-
nie certyfikat „Przejrzystej Polski”. Mimo,
że nie zabiegamy specjalnie o laury, cie-
szy mnie to, że praca babickiego samo-
rządu stale zyskuje uznanie fachowych
gremiów. Potwierdza to sens naszych
działań i dobrze motywuje do dalszej
pracy. mł.

Kolejna nagroda dla
Gminy Stare Babice!
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- Co skłoniło Pana do kandydo-
wania na radnego?

- Gdybym powiedział, że patriotyzm,
zapewne zabrzmiałoby to zbyt pompa-
tycznie. Wracając z dalekich podróży
zawsze porównywałem nasze realia z
tym, co widziałem w świecie, jednak
uczucie radości z powrotu do Polski czę-
sto zakłócały mi obrazy dewastacji śro-
dowiska naturalnego. Mamy z tym do
czynienia również w naszej gminie. 

Mieszkamy w sąsiedztwie Puszczy
Kampinoskiej i Lasu Bemowskiego. Prze-
waga zachodnich kierunków wiatrów
wpływa na to, że gmina ma jeden z naj-
niższych wskaźników zanieczyszczeń
powietrza w otoczeniu Warszawy. Tym-
czasem są tu osoby, które spalają plasti-
ki i niszczą bezpowrotnie przyrodę. Na
takie zachowania nie może być zgody.
Postanowiłem coś z tym zrobić.

Do kandydowania namówili mnie
sąsiedzi. Zauważyli, że na emeryturze
mam sporo wolnego czasu i leżą mi na
sercu sprawy naszej gminy. Jednak ich
propozycję przyjąłem z pewną obawą.
Zastanawiałem się, czy moje doświad-
czenie życiowe wynikające z pracy, którą

cechowała pewna radykalność, będzie
pasowało do spokojnego - gminnego,
nieco uśpionego środowiska.

- O kapitanach mówi się, że są
pierwsi po Bogu...

- To takie książkowe określenie,
rodem z powieści. Coś w tym jednak jest.
Na morzu nie ma czasu na dyskusje, pole-
cenie musi być natychmiast wykonane.
Zawsze jednak dążyłem do obiektywizmu
w ocenianiu wszystkich spraw. Dziś już
po kilku miesiącach mojej pracy w Radzie
Gminy bardzo cenię sobie nasze wspólne
działania. Ostatnio zajmowaliśmy się
m.in. opracowaniem Regulaminu Czysto-
ści i Porządku na terenie gminy. Jest to
pierwszy krok w kierunku wdrażania
wielu innych dokumentów związanych z
tym zagadnieniem. Przejrzałem w Inter-
necie dziesiątki materiałów na ten temat,
zapoznałem się z rozwiązaniami przyjęty-
mi w Polsce i Europie.

- Podszedł Pan do tych spraw
bardzo profesjonalnie...

- Analizując szerzej to zagadnienie,
zdałem sobie sprawę z tego, jakie

będą w przyszłości skutki przyjęcia
odpowiedniego regulaminu. Być może
wielu radnym nie podobało się to, że
ciągle zgłaszam jakieś poprawki, ale
za każdym razem w Internecie poja-
wiało się coś nowego, co warto było
wspólnie omówić. Pod koniec pracy
wszyscy byli przekonani, że nie będę
miał już żadnych uwag, a ja przynio-
słem kolejne 3 strony poprawek. Zna-
lazłem np. artykuł dr Bolesława Mak-
symowicza z Ośrodka Badań Rozwoju
Ekologii Miast, dotyczący nowych
regulacji prawnych w sprawie odpa-
dów na tle dyrektyw Unii Europejskiej.
Pracę tę uznałem za bardzo istotną i
na kolejnym posiedzeniu komisji
przedstawiłem ją radnym. W efekcie
dyskusji wiele moich uwag przyjęto w
końcowym projekcie, z czego się bar-
dzo cieszę. Wspólnie się napracowali-
śmy, ale uważam, że powstał udany
projekt regulaminu, w myśl zasady: im
więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej
krwi w boju. Ostatnio podczas majo-
wej sesji Rady Gminy, regulamin doty-
czący gospodarki odpadami został
przyjęty.

Jan Puścian jest nowym radnym w bieżącej kadencji Rady Gminy Stare
Babice. Reprezentuje mieszkańców Kwirynowa i Janowa. Posiada bogate
doświadczenie w kierowaniu ludźmi i rozwiązywaniu trudnych spraw. Pra-
cując w przeszłości w Polskiej Żegludze Morskiej oraz u innych armatorów
(od stopnia asystenta pokładowego aż do kapitana), pływał po wszystkich
oceanach świata. Wcześniejsza służba w Marynarce Wojennej, Sztabie
Generalnym WP, a także pełnione funkcje dowódcze, sztabowe i dydak-
tyczne pozwalają mu na rzeczową, obiektywną ocenę sytuacji. Jego książ-
ka pt. „Podstawy ratownictwa na morzu”, oparta na pracy doktorskiej,
znana jest polskim dowódcom i oficerom statków morskich. Dziś babicka
gmina stała się dla Pana Komandora bezpiecznym portem. Wnikliwie oce-
nia naszą rzeczywistość i stara się zachęcać mieszkańców do wspólnego
rozwiązywania wielu codziennych problemów.

Cała naprzód!
Wiele zwyczajów morskich można by przenieść 
na ląd do babickiej gminy

1 czerwca przez tereny naszej gminy
przejechała grupa kolarzy w błękitnych
strojach. Byli to uczestnicy Drugiego Rajdu
Wisły, którzy pod wodzą eurodeputowanej
Grażyny Staniszewskiej pojechali od nas do
Gdańska. Około 150-osobowa grupa odpo-
czywała kilkadziesiąt minut przed Urzędem
Gminy w Starych Babicach. Korzystając 
z chwili przerwy, zapytaliśmy Panią Poseł 
o cel tego sportowego przedsięwzięcia.

- Staramy się przekonać wszystkich do budo-
wy Wiślanej Trasy Rowerowej, która przebiegała-
by wzdłuż nurtu królowej polskich rzek. 

Czytaj str. 9

Wiślana Trasa Rowerowa
Pomysł wart poparcia!
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- Ekologia jest jednym z Pana
zainteresowań?

- To prawda. Mam bogate doświad-
czenie zawodowe w tym zakresie. Stan-
dardy ochrony środowiska naturalnego
na morzu są bardzo wysokie. Międzyna-
rodowa Organizacja Morska (IMO, jeden
z ważniejszych organów ONZ) od
dawna wdraża coraz precyzyjniejsze
procedury dla statków. Efekty admini-
strowanej przez nią konwencji MARPOL
są już dziś wyraźnie widoczne. Trudno
wyobrazić sobie, że jeszcze kilkanaście
lat temu w portach Brazylii resztki olejo-
we ze statków wylewało się bezpośred-
nio za burtę. 

Gdy byłem tam dwa lata temu, sytu-
acja radykalnie się zmieniła. Pracowni-
ków portu odprawiających nasz statek
zainteresował zapach oparów paliwa,
wyczuwalny na jednostce. Paliwo ciężkie
przed podaniem go do silnika głównego
musi być podgrzewane w specjalnym
zbiorniku w celu zmniejszenia lepkości -
stąd opary. Starsze statki odprowadzają
je wprost do atmosfery, co dawniej niko-
mu nie przeszkadzało. Przez kilka dni
portowi inspektorzy ochrony środowiska
nie dawali nam jednak spokoju. Z tru-
dem udało się uniknąć wysokiej kary pie-
niężnej. 

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy
ochrony środowiska morskiego, global-
nie obejmujące morza i oceany, przyno-
szą obecnie efekty. Myślę, że wiele z
praktyki morskiej w tym zakresie można
by przenieść na ląd, także do naszej
gminy, w której naganna działalność
niektórych osób, związana z paleniem
plastików i wyrzucaniem śmieci, gdzie
popadnie, nie została jeszcze zahamo-
wana. 

- Oprócz zainteresowań ekolo-
gicznych pasjonuje się Pan również
myślistwem. Czy między tymi dzie-
dzinami nie ma jednak sprzeczności? 

- Z myślistwem jestem związany od
wielu lat. Wbrew powszechnemu mnie-
maniu jest to działalność pozwalająca na
szeroką ochronę przyrody. Dzięki myśli-
wym przetrwało wiele gatunków zwie-
rząt, zajmują się oni bowiem pracami
hodowlanymi, dokarmianiem zwierzyny,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
chorób i walką z kłusownictwem. Wiele z
tych zagadnień opisałem w książce „Bro-
żańskie spotkania”. Warto wiedzieć, że
polowanie stanowi jedynie niewielką
część współczesnego łowiectwa. To zain-
teresowanie zbliżyło mnie do poznania
potrzeb środowiska naturalnego - szcze-
gólnie Puszczy Augustowskiej. 

- Jak Pan trafił na morze?
- Moja morska przygoda zrodziła się

z młodzieńczych fascynacji. Czytałem
dużo książek poświęconych tej tematyce.

Urodziłem się jednak w małej miejsco-
wości - Porębie nad Bugiem, gdzie nie
było  tradycji morskich. Od najmłodszych
lat cechowała mnie ciekawość świata,
zwłaszcza tego nieznanego, za linią
horyzontu. Po ukończeniu Technikum
Budowlanego w Wyszkowie w 1968 r.,
nadarzyła się dobra okazja. Musiałem iść
do wojska i tak trafiłem do Wyższej Szko-
ły Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte. Od tamtej pory związałem
się z morzem na ponad 30 lat. 

- Czy zachęcałby Pan młodych
ludzi z naszej gminy, aby poszli Pań-
ską drogą? Niejeden zapewne
chciałby zostać kapitanem?

- Praca na morzu nie jest już tak
romantyczna, jak było to jeszcze 20 lat
temu. W pogoni za zyskiem armatorzy
zredukowali załogi do niezbędnego
minimum. Na statkach PŻM, takich jak
tzw. generały (na dwóch z nich praco-
wałem jako zastępca kapitana –  były to
m/s „Generał Jasiński” i m/s „Generał
Madaliński”), na początku etat liczył 52
osoby, a pozostało zaledwie 24. Polska
gospodarka morska jest dziś szczątkiem
tego, co było przed laty. Wiele statków
sprzedano, ponieważ nasze przedsię-
biorstwa popadły w poważne tarapaty
finansowe, a tzw. tanie bandery wyparły
polskie statki z rynku. Sądzę, że potrze-
ba dziś nowej kadry decydentów, którzy
doprowadzą do odzyskania naszej pozy-
cji w tej dziedzinie. Ja również chciałbym
się do tego przyczynić. Napisałem cykl
opowiadań morskich i planuję ich wyda-
nie. Trzeba dać młodzieży nie tylko
temat do rozmyślań, ale również nakła-
niać do działań, które w przyszłości
mogą przynieść konkretne efekty. Kto
wie, może kiedyś o polskiej gospodarce
morskiej będzie decydował ktoś z dzi-
siejszych nastolatków z babickiej gminy?

- Czy spotkał Pan kiedyś pira-
tów?

- Piractwo jest niestety procederem,
który podobnie jak złodziejstwo stale
występuje we współczesnych czasach.
W rejonie cieśniny Malakka, przy podej-
ściu do Singapuru od strony wschodniej
jest z tego powodu bardzo niebezpiecz-
nie. Trzeba wiedzieć, że Singapur jest
portem zaopatrzeniowym statków oce-
anicznych zmierzających z jednej półkuli
na drugą i dokonuje się tam codziennie
wielu dużych transakcji, związanych z
ich zaopatrzeniem. 

Kiedy byłem II oficerem na jednym ze
statków PŻM, kapitan, znając moje
wykształcenie wojskowe (jestem koman-
dorem podporucznikiem), zapropono-
wał mi, abym zrobił plan obrony przeciw
piratom. Codziennie docierały do nas
informacje o napadach na różne jednost-
ki. Na pewnym tureckim statku piraci

porwali nawet młodą żonę chiefa. Spot-
kaliśmy się z załogą w messie i wszyscy
zgodnie postanowili, że będziemy się
bronić. Wyznaczyliśmy dodatkowe dyżu-
ry na dziobie i rufie (oprócz normalnych
wacht). Nie mieliśmy jednak broni bojo-
wej, tylko rakietnice, petardy i rakiety
spadochronowe. Statek płynął wówczas
zaciemniony z wyjątkiem świateł nawi-
gacyjnych. Na dziobie i rufie przygoto-
waliśmy stanowiska bojowe ze środkami
pirotechnicznymi, działka wodne z
dużym ciśnieniem i mocne reflektory.
Całe szczęście nikt na nas nie napadł, ale
gotowość bojowa była! Taka sytuacja
bardzo zintegrowała załogę. Warto, aby
społeczności naszych gminnych osiedli
również potrafiły tak działać razem.

- Co konkretnie ma Pan na myśli?
- Wokół powstaje dużo nowych osie-

dli i domów. Jednak często ludzie się
tam nie znają. Siłą rzeczy złodzieje mają
ułatwione zadanie. W anonimowym
środowisku łatwiej o przykre zdarzenia.
Warto zatem poznawać się z sąsiadami i
wspólnie zwracać uwagę na obce osoby.
Interesować się nimi i nawet zapytać,
czy nie potrzebują jakiejś pomocy. Soli-
darność sąsiedzka w tym zakresie może
uchronić skutecznie nasze mienie. 

W mojej pracy jako radny chciałbym
doprowadzić do integracji lokalnego
środowiska, wtedy wszystkim będzie
żyło się bezpieczniej. Na morzu istnieje
zasada, że każdy pomaga drugiemu w
potrzebie. Taka pomoc powinna funk-
cjonować również na małych osiedlach.
W naszej gminie mamy Ośrodek Pomocy
Społecznej, którego działalność przed-
stawiono w poprzednim numerze
„Gazety Babickiej”. Wiele jednak tych
spraw można realizować pomiędzy
sąsiadami. Trzeba tylko wyzwolić inicja-
tywy społeczne, a to dzieje się łatwiej,
gdy między ludźmi, którzy się znają,
panują dobre stosunki. Apeluję zatem
do mieszkańców gminy - poznajmy się i
działajmy razem, dbając wspólnie o bez-
pieczeństwo i standard naszego życia. 

- Czy jednak sprawami bezpie-
czeństwa nie powinna zajmować się
policja?

- Generalnie tak, ale przy braku
odpowiednich sił policyjnych w terenie
musimy radzić sobie sami. Do tego
potrzeba jednak wspólnych działań
sąsiadów, do których właśnie Państwa,
jako radny, serdecznie zachęcam.

- Z jakimi głównie problemami
przychodzą do Pana mieszkańcy?

- Są to przeróżne sprawy dotyczące
codziennego życia. Na naszym terenie
musimy wymienić kolektor ściekowy,
ponieważ dostaje się do niego woda
gruntowa - problem ten zgłaszało kilka
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VII Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 26 kwietnia br. Na
początku zebrani uczcili minutą ciszy
pamięć zmarłego Wiesława Osłony –
radnego drugiej kadencji RG. Następnie
Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz i
Wójt Krzysztof Turek przedstawili infor-
macje o działaniach podjętych w okresie
międzysesyjnym. W tym czasie Wójt
przeprowadził m.in. naradę z projektan-
tem modernizacji drogi powiatowej –
ulicy Szkolnej w Koczargach Nowych i
Starych, podczas której rozważano moż-
liwość budowy podjazdu i parkingu
przed budynkiem koczarskiego gimna-
zjum. Uczestniczył także w spotkaniu z
przedstawicielami gminy Józefów z
powiatu biłgorajskiego, poświęconym
wymianie doświadczeń w pozyskiwaniu
środków z Funduszu Norweskiego. W
okresie międzysesyjnym Wójt spotkał się
ponadto ze specjalistami w dziedzinie
elektronicznych systemów transmisji
danych, w celu omówienia możliwości
budowy systemu dostępu do szerokopa-
smowego Internetu na naszym terenie.
Oprócz tego przeprowadził naradę z
przedstawicielami Miejskich Zakładów
Autobusowych, w czasie której rozwa-
żano plany otwarcia w gminie zakładu
napraw autobusów.   

W kolejnej części sesji głos zabrała
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Justyna Szczepanik. Przedstawiła ona
opinię na temat sprawozdania z działal-
ności Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Starych Babicach za rok 2006.
Raport, z którym członkowie Komisji
zapoznali się 24 marca br., został przez
nich przyjęty pozytywnie. Przewodniczą-
ca podkreśliła, że w pracy GOPS-u na
szczególne uznanie zasługuje fakt
dobrej i kompleksowej opieki nad
potrzebującymi dziećmi. W związku z
trudną sytuacją materialną ich rodziny
otrzymują odpowiednie świadczenia,
dzieciom fundowane są również obiady

w szkołach, wyjazdy na wypoczynek
letni i zimowy, paczki świąteczne i
wyprawki szkolne. Mogą one ponadto
uczęszczać do świetlic: TPD w Borzęcinie
lub terapeutycznej w Zielonkach. Jak
stwierdziła Justyna Szczepanik, w dzia-
łalności GOPS-u warta podkreślenia jest
również praca wolontariuszy.

Następnie w odpowiedzi na pytania
radnych, wypowiedziała się Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Alicja Napurka. Zebrani poprosili ją m.in.
o omówienie zagadnienia prac społecz-
nie użytecznych w babickiej gminie. Jak
stwierdziła Kierownik, na naszym terenie
zostały one wprowadzone 1 maja 2006
r. Zgodnie z ustawą o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, można
do nich kierować osoby, które spełniają
następujące kryteria: są bezrobotne, nie
posiadają prawa do zasiłku, korzystają ze
świadczeń pomocy społecznej. GOPS
zgłasza odpowiednich kandydatów, a
organizacją prac zajmuje się Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej. Są one finansowane w 40% przez
gminę, a w 60% przez powiat. Zajmują
maksymalnie 40 godzin miesięcznie (10
godzin tygodniowo) i polegają głównie
na porządkowaniu terenu gminy. Osoby
zatrudnione do prac społecznie użytecz-
nych dostają odzież ochronną, odbywają
szkolenie w zakresie BHP, a wynagrodze-
nie, które otrzymują (ok. 250 zł), nie jest
wliczane do dochodów rodziny. 

Jak wyjaśniła Alicja Napurka, w
ramach działalności GOPS-u organizo-
wana jest także pomoc osobom niepeł-
nosprawnym. Dorośli mogą m.in. korzy-
stać z dziennego domu opieki w Łubcu,
gdzie prowadzone są dla nich zajęcia.
Do tego ośrodka niepełnosprawni przyj-
mowani są na podstawie wywiadów
przeprowadzanych przez GOPS, a
dojazd do placówki jest bezpłatny.
Warto przypomnieć, że gmina zapewnia
także bezpłatny dowóz do szkół niepeł-
nosprawnym dzieciom.

Odnośnie wolontariatu, realizowane-
go w ramach GOPS, Kierownik ośrodka
wyjaśniła, że obecnie z tą placówką
współpracuje 17 osób, z którymi podpi-
sano odpowiednie porozumienie. Wolon-
tariusze zostali także ubezpieczeni. Osoby
potrzebujące pomocy są zgłaszane przez
pielęgniarki, sąsiadów czy też rodzinę.
Praca wolontariuszy polega m.in. na
wspieraniu ludzi starszych i samotnych
oraz udziale w akcjach organizowanych
przez GOPS: Dniu Dziecka, Dniu Seniora. 

Po przedstawieniu zagadnień działal-
ności GOPS na naszym terenie, radni RG
przyjęli sprawozdanie Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych
Babicach z wykonania zadań za 2006 r. 

W kolejnej części sesji radni rozpa-
trzyli sprawozdanie z wykonania budże-
tu gminy Stare Babice za rok 2006 oraz
udzielili Wójtowi absolutorium z tego
tytułu. Podjęli również uchwałę w spra-
wie zmian w gminnym budżecie na
2007 r. Przy tej okazji wywiązała się dys-
kusja na temat planowanego zwiększe-
nia patroli policyjnych na naszym tere-
nie. Policja złożyła taką propozycję
w wyniku nacisków poszczególnych
wójtów, burmistrzów oraz starosty PWZ.
Po wstępnym zapoznaniu się z tym
zagadnieniem, Wójt zgłosił zapotrzebo-
wanie na 6 funkcjonariuszy - dla całego
powiatu będzie ponad 30. Jedyną 

czytaj. str. 7

Z Sesji Rady Gminy

osób. Czynię starania, aby tę inwestycję
przyspieszyć o rok w stosunku do wcze-
śniejszych planów. Niektórzy również
postulują potrzebę modernizacji oświe-
tlenia od strony ul. Pohulanki.

Jedną ze spraw, którą udało mi się
załatwić, jest przekonanie dużej grupy
ludzi z naszego osiedla do zaprzestania
palenia plastików. Wcześniej było to
nagminne zjawisko. Podobnie udało się
nakłonić właścicieli dawnej betoniarni
do rozpoczęcia prac porządkowych na
tym terenie. Zbierała się tam często mło-
dzież. Stare budynki grożą zawaleniem.

Cieszę się zatem, że porządkowanie
betoniarni ruszyło, choć sprawa ta
wymagała wielu rozmów, bo ludzie nie
od razu dali się przekonać. 

- Wydaje się, że analityczne
podejście do rzeczywistości ułatwia
Panu planowanie różnych działań i
przekonywanie do nich mieszkań-
ców...

- Jak już wspominałem, wynika to z
cech mojego charakteru i doświadczeń
życiowych. Sądzę, że dążenie do
dogłębnego badania rzeczywistości

może w efekcie powodować działania
zmieniające ją na lepsze. Tak jak np.
analiza dokumentów programowych
powstających na terenie kraju (dostęp-
nych m.in. w Internecie) pozwala na
skuteczniejsze planowanie przedsię-
wzięć na poziomie lokalnym. Warto to
robić, aby ślepo nie powtarzać przyję-
tych już rozwiązań, a stwarzać własne,
indywidualne programy, dostosowane
do gminnych potrzeb i możliwości.

Marcin Łada
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Informowaliśmy już Czytelników
o tym, że nasz samorząd ubiega się
o środki z Funduszu Spójności, aby
dokończyć budowę kanalizacji na
całym terenie gminy i uporządko-
wać ostatecznie gospodarkę wo-
dno-ściekową. W ostatnich dniach
odwiedziliśmy Gminne Przedsię-
biorstwo Komunalne Eko-Babice,
aby dowiedzieć się, jak przebiegają
dalsze prace nad tym zagadnie-
niem.

Parę słów o projekcie

Projekt, który będzie realizowało GPK
Eko-Babice sp. z o.o., nosi nazwę »Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej gminy Stare Babice w
otulinie Kampinoskiego Parku Naro-
dowego«. Dokument ten został zapisa-
ny w Indykatywnym Wykazie Indywidu-
alnych Projektów Dużych (których koszt
całkowity wynosi powyżej 25 mln euro)
dla Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Oznacza to, iż w
ramach jednego, dużego projektu ujęta
została kompleksowa realizacja przed-
sięwzięć mających na celu rozwiązanie
problemów związanych z gospodarką
wodno-ściekową na terenie naszej
gminy.

Do wykonania projektu powołano
tzw. Jednostkę Realizującą Projekt
(JRP), czyli zespół ludzi, którego zada-
niem będzie kontrola prawidłowego i
zgodnego z harmonogramem procesu
inwestycyjnego. Ponadto będzie on
organizował przetargi, obsługę finanso-
wą projektu, a także promocję fundu-
szu. Zespół liczy aktualnie 4 osoby,
docelowo będzie ich 8. Jego kierowni-
kiem został Jarosław Jasiński - główny
technolog Przedsiębiorstwa Eko-Babice. 

Wymogi Unii

Wszystkie działania dotyczące reali-
zacji projektu w ramach Funduszu Spój-

ności są ściśle określone przez Unię
Europejską. Dotyczą one nie tylko zało-
żeń technicznych- projektowych czy
wykonawczych, ale nawet warunków
pracy dla ludzi realizujących to przedsię-
wzięcie. Przedstawiciele Unii Europej-
skiej jeszcze przed wyrażeniem zgody na
dofinansowanie tej największej w histo-
rii gminy inwestycji, będą sprawdzać w
jakich pomieszczeniach pracuje zespół
realizujący projekt (JRP) i nawet to, czy
pracownicy mają odpowiednie zaplecze
socjalne. 

Jest to dla nas nowość. Przy
poprzednich funduszach pozyskanych
przez gminę w ramach ZPORR (Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego) audyt dotyczył
jedynie obiektów już wykonanych i funk-
cjonujących, teraz odbędzie się kontrola
przedrealizacyjna, która wykaże, czy
jesteśmy odpowiednio przygotowani do
przyjęcia środków. W związku z tym
Eko-Babice stanęło przed koniecznością
rozbudowania biura (o dodatkowe 100 m)
i wyposażenia go w potrzebny sprzęt-
m.in. w komputery. 

– W przypadku tego projektu poja-
wiły się znacznie większe wymagania UE
niż poprzednio, ale i wartość środków,
które możemy dzięki niemu pozyskać

jest nieporównywalna. W grę wchodzi
około 150 mln zł - mówi kierownik JRP
Jarosław Jasiński. - Dużo większy jest
także wachlarz środków kwalifikowa-
nych. Obowiązujące nas wytyczne obej-
mują nie tylko zagadnienia dotyczące
projektów, płac dla pracowników, ale
nawet standard biurek i komputerów-
wszystko to stanowi koszty niezbędne
do realizacji tego przedsięwzięcia. Wiele
potrzebnych urządzeń czy elementów
wyposażenia przez 5 lat (przewidzia-
nych na wykonanie tego projektu)
będzie ulegało zużyciu i tu właśnie ich
amortyzacja stanie się kosztem kwalifi-
kowanym.

Pierwsze plany

Zadaniem, które jako pierwsze zosta-
nie zrealizowane w ramach projektu,
będzie budowa automatycznej stacji
uzdatniania wody w Borzęcinie
Małym wraz z ujęciami wody i
zapleczem dla pogotowia wodno-
kanalizacyjnego. Prace nad tym zada-
niem są już bardzo zaawansowane i w
połowie czerwca Eko-Babice planuje
ogłoszenie przetargu wyłaniającego
wykonawców.

W tym roku planuje się rozpoczęcie
następujących inwestycji:

1. Budowę kanału tłocznego Janów-
Klaudyn z przepompownią ścieków.

2. Budowę sieci kanalizacyjnej we wsi
Blizne Jasińskiego (ulice: Świerczewskie-
go, Prusa, Reja, Kochanowskiego, Kra-
szewskiego, Kościuszki, Mickiewicza).

3. Budowę sieci kanalizacyjnej we
wsi Babice Nowe (ul. Ożarowska i ul.
Wieruchowska).

Równocześnie będą prowadzone
prace projektowe następnych odcinków
sieci kanalizacyjnej, obejmujące pozosta-
łe tereny Gminy Stare Babice. 

Jeśli pozyskamy środki finansowe z
Unii Europejskiej umożliwiające  realiza-

Fundusz Spójności – kolejną szansą dla gminy

Jarosław Jasiński, kierownik JRP i Paweł Turkot, prezes GPK Eko-BabiceJarosław Jasiński, kierownik JRP i Paweł Turkot, prezes GPK Eko-Babice

gb_05-2007.qxd  2007-06-21  20:24  Page 6



7

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

cję tego przedsięwzięcia, w ciągu naj-
bliższych pięciu lat powstanie 97 km
sieci kanalizacyjnej wraz z przepompow-
niami oraz 27 km przewodów tłocznych
pomiędzy przepompowniami głównymi
a oczyszczalnią ścieków w Starych Babi-
cach. Dodatkowo dla poprawienia dys-
trybucji wody w sieci oraz zwiększenia
ciśnienia i wydajności planowane jest
wybudowanie około 17 km magistral
wodociągowych i sieci rozdzielczych.

Życie wyprzedza urzędników

Mimo że nie są jeszcze znane szcze-
gółowe wytyczne dotyczące zadań reali-
zowanych przy pomocy Funduszu Spój-
ności, Eko-Babice już rozpoczęło prace
związane z programem.

-Nie możemy dłużej czekać, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego obiecy-
wało ogłosić wytyczne na początku
roku, tymczasem mamy już czerwiec, a
Ministerstwo nadal milczy- mówi prezes
Eko-Babic Paweł Turkot. -Zaczęliśmy
prace, stacja uzdatniania wody jest już
bardzo potrzebna. Realizacja tej inwe-
stycji całkowicie zaspokoi potrzeby zwią-

zane z poborem wody w gminie, tym-
czasem aktualnie mamy w tej dziedzinie
deficyt i musimy wodę dokupować z
zewnątrz. Refinansowanie inwestycji jest
zatem obarczone pewnym ryzykiem.
Należy się liczyć z tym, że stacja uzdat-
niania wody może nie zostać w całości
objęta Funduszem Spójności, robimy
jednak wszystko, aby spełnić (naszym
zdaniem) oczekiwane wymogi.

-Problem dotyczący uzyskania szcze-
gółowej informacji od ministerialnych
urzędników pojawiał się już wcześniej.
W październiku ub. roku zapytaliśmy
przedstawicieli Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, czy w okresie
2007-2013 inwestycje należy wykony-
wać z wykorzystaniem zasad FIDIC
(dotyczących m.in. zatrudnienia inż.
kontraktu). Wydawało nam się, że
odpowiedź powinniśmy uzyskać w ciągu
kilku dni. Tymczasem pytanie krążyło
pomiędzy NFOŚ, Ministerstwem Rozwo-
ju Regionalnego i Brukselą. Odpowiedź
przyszła w marcu br. „Nie trzeba”- choć
był to wcześniej wymóg związany z pro-
cedurami ZPORR. To proste wyjaśnienie
nurtującej nas kwestii było dla Przedsię-

biorstwa bardzo ważne. Zastosowanie
bowiem zasad FIDIC wydłuża proces
inwestycyjny, powoduje konieczność
stworzenia dodatkowej dokumentacji i
generuje większe koszty- powiedział
prezes Turkot. mł.

Fundusz Spójności
Przepisy odnoszące się do Fundu-

szu Spójności zawarte są w dwóch
rozporządzeniach Rady Wspólnoty
Europejskiej (WE): nr 1083/2006 r. z
dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i Funduszu Spójności oraz nr
1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające Fundusz Spójności.
Fundusz Spójności nie jest zaliczany
do funduszy strukturalnych, traktowa-
ny jest jednak jako instrument polityki
strukturalnej Unii Europejskiej.
W obecnym okresie budżetowym
2007-2013 środkami funduszu objęty
został program operacyjny o zasięgu
krajowym (Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko).

możliwością wykonania tego zadania
jest pozyskanie do pracy osób, które
odbywają służbę zastępczą w policji.
Samorząd musi zapewnić im wyżywienie
i zakwaterowanie. Wiadomo, że nie
będą to policjanci wyszkoleni, ale z pew-
nością uda się dzięki nim osiągnąć efek-
ty prewencyjne. Funkcjonariusze będą
bowiem widoczni na ulicach i w innych
miejscach zagrożeń, zostaną także
wyposażeni w środki łączności, aby
mogli skutecznie patrolować teren
gminy. Podczas sesji Wójt wypowiedział
się również na temat straży gminnej -
poinformował, że pewne działania
zmierzające do jej stworzenia zostały już
podjęte. Jednak od momentu jej powo-
łania do rozpoczęcia pracy przez funk-
cjonariuszy upłynie minimum 6 miesięcy. 

W czasie VII Sesji radni zatwierdzili
ponadto taryfę za dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków w gminie Stare
Babice, na okres od 1 czerwca 2007 r. do
31 maja 2008 r. Wójt przekazał informa-
cję dodatkową o stratach wody na
naszym terenie. Jak poinformował, GPK
Eko-Babice od początku swego funkcjo-
nowania systematycznie zmniejsza straty
rzeczywiste wody, przy czym największe
efekty uzyskano w pierwszych latach
pracy tego przedsiębiorstwa, gdyż przeję-
ło ono system bardzo nieszczelny, wadli-
wie wykonany i niewłaściwie konserwo-
wany. Zatem, likwidując w pierwszej kolej-
ności duże wycieki i nielegalne przyłącza,
osiągnięto największe oszczędności. Te

działania mają charakter ciągły, jednak z
powodu dość znacznego uszczelnienia
sieci, obecnie niemożliwe jest uzyskanie
tak spektakularnych efektów w ujęciu
wskaźnikowym, jak poprzednio. Przez
wiele lat w przeszłości nie był wykonywa-
ny pomiar wody wydobytej, dlatego nie
ma danych mówiących o stratach wody w
tym okresie. Pierwsze dane opracowano
w roku 2001. W ujęciu procentowym
straty wody kształtują się następująco: w
2001 r. – 31,4%, 2002 r. – 29,4%, 2003 r.
– 27,0%, 2004 r. – 26,9%, 2005 r. –
27,9%, 2006 r. – 26,7%.

W ujęciu nowego wskaźnika (wylicze-
nie ilości wody wyciekającej w ciągu jednej
doby w przeliczeniu na 1 km długości
sieci, tj. w m3/km/d), straty w naszym sys-
temie wodociągowym wynosiły: w 2004 r.
– 2,69 [m3/km/d], 2005 r. – 2,99
[m3/km/d], w 2006 r. – 3,03 [m3/km/d].

Wg literatury fachowej, podana dla
Polski średnia strat
wynosi 18
[m3/km/d], tj. sze-
ściokrotnie więcej
niż w babickiej
gminie. To zesta-
wienie wskazuje,
że ogólne straty
wody na naszym
terenie mieszczą
się znacznie poni-
żej średniej krajo-
wej. Przy czym
warto podkreślić,

ze gminna sieć należy do rozległych, jej
aktualna długość to 257,7 km; jest ona
także sukcesywnie rozbudowywana.

W czasie VII Sesji radni przyjęli ponad-
to uchwały dotyczące m.in. przystąpienia
do sporządzenia zmiany części miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części gminy Stare
Babice w zakresie wsi: Borzęcin Duży i
Borzęcin Mały (pomiędzy ulicami: War-
szawską, Kosmowską i Krótką), a także w
zakresie wsi: Zielonki i Koczargi Nowe
(południowa strona ulicy Warszawskiej).
Podjęto również uchwałę dotyczącą
zmiany części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschod-
niej części gminy Stare Babice – w zakre-
sie południowej części wsi Klaudyn. Radni
zaakceptowali ponadto rezygnację rad-
nego Waleriana Żyndula z członkostwa w
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kul-
tury i Kultury Fizycznej. kg

Z Sesji Rady Gminy
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29 maja upłynął w Polsce pod
znakiem strajku nauczycieli. Jak sza-
cuje Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, wzięło w nim udział 20 tys.
placówek, czyli ok. 60% wszystkich
szkół i przedszkoli w kraju. Nieco
inne dane przedstawił Minister Edu-
kacji Narodowej Roman Giertych,
twierdząc, że było to zaledwie
24,86% placówek oświatowych.
Minister podziękował jednocześnie
nauczycielom, którzy tego dnia
przyszli do pracy. 

Mimo medialnego rozgłosu, jaki
pojawił się wokół akcji protestacyj-
nej, żadna ze szkół w babickiej gmi-
nie nie przystąpiła do strajku. Być
może wynika to z właściwej polityki
oświatowej gminnego samorządu,
który jest organem prowadzącym
szkół na naszym terenie. 

Według sondażu „Rzeczpospolitej” z
29 maja br., aż 60% Polaków popiera
strajk nauczycieli. 80% ankietowanych
uważa, że należą im się wyższe pensje.
Tego samego zdania jest ZNP, przedsta-
wiając propozycje podniesienia płac o
minimum 20%. Związkowcy postulują
ponadto zwiększenie nakładów na
oświatę, zachowanie możliwości prze-
chodzenia na wcześniejszą emeryturę co
najmniej do 2011 r., a także prawo do
tzw. pomostówki. Premier Jarosław
Kaczyński obiecał, że rząd podniesie naj-
niższe pensje nauczycieli, ale będzie to
możliwe dopiero w przyszłym roku. W
dniu protestu odwiedziliśmy szkoły pod-
stawowe w Babicach i Borzęcinie, a
także gimnazjum w Koczargach Starych.
Zapytaliśmy, co o strajku sądzą dyrekto-
rzy tych placówek.

29 maja w porannej audycji radiowej
usłyszeliśmy wypowiedź Wiceminister
Edukacji - Sylwii Sysko-Romańczuk,
która przyznając, że wynagrodzenie
nauczycieli stażystów jest rzeczywiście
niskie, stwierdziła, iż ma ono motywo-
wać młodych pedagogów do jak naj-
szybszego podnoszenia swoich kwalifi-
kacji. – Nauczyciele mianowani i dyplo-
mowani zarabiają znacznie więcej –
powiedziała Wiceminister.

Nieco inaczej
to zagadnienie
ocenia dyrektor
gimnazjum w
Koczargach Sta-
rych, Piotr Szcze-
pkowski: - Niskie,
rzędu 1000 zł,
zarobki stażystów
ograniczają do-

pływ młodych kadr do oświaty. Kwota ta
jest raczej antymotywacyjna. Sytuacja

finansowa nauczycie-
la mianowanego, czy
też dyplomowanego
jest lepsza, ale z pew-
nością z uwagi na
poziom posiadanych
kwalifikacji – niesatys-
fakcjonująca.

- Czy gimna-
zjum planowało
przystąpienie do
strajku? 

– Żaden przedsta-
wiciel związku zawodowego nie zwracał
się oficjalnie do mnie z informacją o
przystąpieniu do protestu. Dyrektor jest
ostatnią osobą, która mogłaby do udzia-
łu w nim namawiać, odpowiada
bowiem za prawidłową pracę placówki.
Oczywiście solidaryzujemy się z prote-
stującymi. Na znak naszej jedności
zawodowej wywiesiliśmy flagi państwo-
we. Bez wątpienia nauczyciele powinni
zarabiać więcej - powiedział dyrektor
Szczepkowski.

D y r e k t o r
szkoły podsta-
wowej w Sta-
rych Babicach -
Dorota Smoliń-
ska również przy-
znaje, że nie przy-
łączyła się do
strajku, ponieważ
nikt z ZNP nie

poinformował jej o planowanych działa-
niach. - O proteście dowiedziałam się z
mediów. Nasze kontakty ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego są bardzo
ograniczone i nikt z tego ugrupowania
właściwie nie interesuje się nami. Uwa-
żam ponadto, że ten strajk ma charakter
polityczny - dodała. - Zależy nam przede
wszystkim na tym, aby realizować zało-
żenia programowe.
Strajk powoduje w
tym wypadku niepo-
trzebne opóźnienie, a
przecież mamy nieba-
wem zakończenie
roku szkolnego. W
przypadku akcji pro-
testacyjnej i tak
musielibyśmy opieko-
wać się dziećmi, uwa-
żam zatem, że znacz-
nie lepiej jest w tym
czasie prowadzić nor-
malne lekcje - powie-
działa Dorota Smoliń-
ska.

Trudną sytuację
miała dyrektor
Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Borzęcinie
Dużym - Teresa Mazurkiewicz. Z jed-
nej strony od lat należy do ZNP, a z dru-
giej - również nie zgadza się ze strajko-
wą formą protestu.

- Moje dyle-
maty znikły w
zestawieniu z
dobrem dzieci -
stwierdziła. -
Przecież my,
nauczyciele jeste-
śmy w szkole wła-
śnie dla nich, po
to by je uczyć i
wychowywać. Strajk wydaje się tu zupeł-
nie nie na miejscu. W końcu dzieci nie są
niczemu winne.

Pani Dyrektor ustosunkowała się
także do wypowiedzi Wiceminister
Oświaty. - Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli obwarowane
jest przepisami, w których mówi się o
czasie potrzebnym na to działanie. Tego
okresu nie da się skrócić. Nauczycielem
stażystą jest się prawie rok, dopiero
wtedy zostaje się „kontraktowym”, a
kolejny stopień zawodowy pedagodzy
uzyskują  po kilku latach. Żadna moty-
wacja nie jest w stanie przyspieszyć
awansu nauczycieli, bo nie zależy ona

Szkolny strajk!?
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od ich chęci, tylko od przepisów. Oczy-
wiście postulaty Związku uznaję za
słuszne. Na znak poparcia przed szkołą
wywiesiliśmy flagi ZNP - powiedziała
dyrektor Mazurkiewicz.

Cieszymy się, że w gminie Stare Babi-
ce dobro dzieci zwyciężyło. Dyrektorzy
placówek edukacyjnych otwarcie przy-
znali, że w szkołach powinno się przede
wszystkim uczyć i wychowywać dzieci. Z
tego powodu strajk nie jest właściwą
formą protestu. Pojawia się jednak pyta-
nie, czy niskie uposażenie zawodowe
nauczycieli nie doprowadzi do tego, że
będą oni szukać innej pracy?

Wydaje się jednak, że problemy
kadrowe nam nie grożą. Gmina, która
jest organem prowadzącym szkoły, dba o
odpowiednie wynagradzanie nauczycieli. 

– Podstawowe płace ustalone są
przez MEN, ale
samorząd ma
możliwości wpły-
wania na wyna-
grodzenie peda-
gogów poprzez
dodatki motywa-
cyjne. Wynoszą
one w naszych
szkołach średnio
20% podstawowej pensji - mówi Z-ca
Wójta Gminy Jolanta Stępniak. - Cie-
szę się z postawy nauczycieli, myślę jed-
nak, że nie mieli oni przesłanek do
podejmowania strajku, zarabiają
bowiem więcej niż ich koledzy z War-
szawy. ZNP walczy o równe podwyżki
dla wszystkich. Do zagadnienia płac
należałoby jednak podejść systemowo i
wynagradzać dobrą pracę oraz efekty
nauczania. Poza dodatkami motywacyj-
nymi pod koniec każdego roku szkolne-
go przyznajemy zawsze Nagrody Wójta
Gminy. Sadzę, że są to skuteczne instru-
menty, dobrze wpływające na jakość
nauczania w naszych szkołach - powie-
działa Jolanta Stępniak. 

W każdej z gminnych szkół pracuje
po kilku nauczycieli stażystów, liczniejsi
są kontraktowi, najwięcej – około 70 %
jest nauczycieli mianowanych. Elitę two-
rzą nauczyciele dyplomowani. Z bliż-
szych wyliczeń wynika, że nauczyciele
zatrudnieni w szkołach na terenie babic-
kiej gminy zarabiają nawet o kilkaset
złotych więcej niż nauczyciele warszaw-
scy. Nie zmienia to jednak faktu, że
średnia pensja stażysty wynosi niewiele
ponad 900 zł. Czym jest taka kwota w
życiu młodego człowieka wkraczające-
go w dorosłe życie? Nietrudno się
domyślić, że kroplą w morzu potrzeb.
Życzymy wszystkim nauczycielom, aby
mogli zarabiać dużo więcej i dziękujemy
za ich postawę.

Anna Kwiatkowska

W tym roku, w
Przedszkolu w Sta-
rych Babicach,
wśród wielu progra-
mów dydaktyczno –
wychowawczych,
podjęliśmy się reali-
zacji programu
regionalnego ,,Pięk-
na nasza gmina
cała” opracowane-
go przez  Iwonę
K a c z m a r c z y k .
Zakłada on spotka-
nia ze znaczącymi
osobami w naszej
gminie, odwiedzanie ważnych miejsc-
urzędów, zabytków, a także instytucji, z
których korzysta nasza społeczność
lokalna.

Jednym z wielu pomysłów było zor-
ganizowanie wystawy zdjęć, zrobionych
podczas spacerów dzieci ze swoimi rodzi-
cami. Celem tej wystawy było ukazanie
najpiękniejszych miejsc, które poleciliby-
śmy obejrzeć innym mieszkańcom.

Najstarsza grupa ,,Zerówki” i
,,Zuchów” zrealizowała inny punkt pro-
gramu, wybraliśmy się z naszymi pod-
opiecznymi do Urzędu Gminy w Starych
Babicach. Dzieci obejrzały salę konferen-
cyjną, sekretariat, biura obsługi mieszkań-
ców. Zapoznały się z pracą Rady Gminy.

Jednak największą niespodzianką dla
nich, było spotkanie z Wójtem Gminy

Krzysztofem Turkiem, który przyjął nas
bardzo ciepło i serdecznie w swoim
gabinecie. Dzieci zadawały wiele pytań,
oglądały dyplomy, statuetki. Miały także
możliwość obejrzenia projektu nowego
ośrodka sportowego i zrobienia pamiąt-
kowych zdjęć. Odpowiadając na pytanie
Pana Wójta - ,,kto chciałby zastąpić Go
za parę lat?”, wszystkie nasze dzieci
wykazały ogromną chęć piastowania
najważniejszego stanowiska w gminie.

Na koniec wycieczki przedszkolaki
otrzymały drobne upominki - foldery z
krótką historią Starych Babic i słodycze.
Mogły także dotknąć prawdziwej statu-
etki Babinicza.  

M. Libert, G. Bełz, M. Siekierska 
Fot. Wiesława Wojtachnio

Najmłodsi w Urzędzie Gminy
Czy któreś z tych dzieci zostanie Wójtem?

Spotykamy się po drodze z władzami województw, powiatów, a także z samo-
rządowcami i mieszkańcami polskich gmin. Wszędzie jesteśmy życzliwie przyjmowa-
ni i wydaje się, że idea rozwoju turystyki rowerowej w Polsce dojrzała już do pomyśl-
nej realizacji – powiedziała Grażyna Staniszewska.

Trasa miałaby swój początek w miejscowości
Wisła i koniec nad morzem – w Gdańsku. Jej całko-
wita długość szacowana jest na ponad 1000 km.
Jeśli powstanie, będzie to niezwykła atrakcja tury-
styczna w skali Europy. Po drodze jest przecież co
zwiedzać, duże ilości zabytków i piękne widoki
mogą dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Potrze-
ba jednak rozbudowy infrastruktury turystycznej-
gastronomii, niedrogiej bazy hotelowej, punktów
serwisowych, słowem wszystkiego, co może się
przydać turyście na rowerze. Powstanie trasy spo-
woduje zatem ożywienie gospodarcze wokół niej,
nowe miejsca pracy itp. Pomysł więc jest ze wszech
miar godzien poparcia.

Tego samego zdania byli przedstawiciele władz
samorządowych naszej gminy i powiatu. Wspólnie
podpisano deklarację dotyczącą poparcia budowy
tej trasy. Podpisy złożono także na ogromnej wstę-
dze (ponad 100 m długości), którą kolarze postano-
wili rozwinąć przy Neptunie w Gdańsku.           mł.

Wiślana Trasa Rowerowa - dok. ze str. 3
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3 czerwca w Bliznem Jasińskiego
zorganizowano już po raz piąty
Integracyjny Rodzinny Dzień Dziec-
ka. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych. Były dmuchane
zamki, baseny z piłeczkami, prze-
jażdżki na kucykach oraz wiele kon-
kursów i gier rodzinnych.

Na scenie królowali młodzi wyko-
nawcy. Dzieci z placówek edukacyjnych
naszej gminy wystąpiły w pokazach
tanecznych i skeczach, zagrała także
orkiestra młodzieżowa, a pod koniec
imprezy wystąpił specjalnie zaproszony
zespół młodzieżowy „EYAA”. 

Nasze festynowe spotkanie rozpo-
częło się o godz.14.00. Cały czas działo
się coś ciekawego. Wykonawcy na scenie
zmieniali się dosłownie co chwilę. Wśród
nich były dzieci  z Przedszkola oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach, którzy dali pokaz tańców
towarzyskich w oprawie choreograficz-
nej Pawła Błażejewskiego. Wystąpił
także zespół symfoniczny Mariusza
Dżyga i grupa taneczna prowadzona
przez Ewę Dżyga. Swoje umiejętności
kabaretowe zaprezentowały również
dzieci z Ogniska TPD w Borzęcinie
Dużym, „Zielona gęś” z Zielonek i „Mło-
dzi z Pasją”. Nie zabrakło również wystę-
pów borzęcińskiej „Kotwicy”, która pod-
bija serca publiczności dynamicznym
tańcem. Na scenie rozegrano ponadto
konkurs: „Bezpieczeństwo dzieci w bez-
piecznej gminie” przygotowany przez
sympatyczne Panie Policjantki z KPP w
Starych Babicach, oprócz tego wręczono
wiele nagród z innych konkursów i pre-
zenty loteryjne. Całość spotkania prowa-
dził z humorem Andrzej Krauze.

Poza atrakcjami scenicznymi dużo
działo się również na całym terenie
objętym strefą festynu. Można było nie
tylko spróbować tradycyjnych kiełbasek,
ale dowiedzieć się także, co jedzą na co
dzień Indianie. Odwiedziło nas bowiem
trzech „czerwonoskórych” z Wioski
Indiańskiej HEYOKA . Mogliśmy przeżyć
próbę ognia (a przynajmniej próbę roz-

niecenia go przy pomocy dwóch kawał-
ków drewna) i dowiedzieć się, na czym
polega różnica pomiędzy tipi a wigwa-
mem.

Około godziny 15.00 przybył do Bli-
znego Tadeusz Staniszewski, który znany
jest zapewne wielu telewidzom- przez
10 lat prowadził bowiem gry i zabawy
dla dzieci w programie „Domowe
Przedszkole”. Pan Tadeusz podczas festy-

ŚŚwwiiaatt  dd
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Organizatorzy: Urząd Gminy Stare Babice, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Promocji Zdrowia, Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem Jasińskiego,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Sponsorzy: Lucyna Molak – Sklep Spożywczy w
Starych Babicach, Krzysztof Grzelak – Piekarnia w Borzęci-
nie Dużym, Cadbury Wedel Sp. z o.o. Dziękujemy wszyst-
kim ludziom dobrej woli i firmom z naszej gminy, a także
z sąsiednich gmin: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiec-
ki, które wspomogły nas w organizacji całej imprezy.

nu zachęcał nas do
gry w bule.- Jest to
tradycyjna gra francu-
ska, znana także we
Włoszech pod nazwą
„bocze”. Polega ona
na tym, aby rzucić
kulą jak najbliżej do
malutkiej kuleczki
zwanej palinką.
Wygrywa ten z gra-
czy, który trafia naj-
celniej. Jest to wspa-
niała gra rodzinna.
Tadeusz Staniszewski
zachęcał również naj-
młodszych uczestni-
ków festynu do
udziału w zawodach sportowych.
–Nagraliśmy niedawno program o bie-
gach przedszkolaków. Na Bielanach już
od 10 lat dzieci ścigają się na dystansach
od 40 do 80 m. Impreza ta odbywa się
zawsze w maju na stadionie AWF. Sam
rektor Akademii wręcza uczestnikom
biegu medale. Może dzieci z babickiej
gminy wystartują w tej imprezie za rok? 

Kolejny festyn już za
nami, na zakończenie
możemy stwierdzić, że
było  „odlotowo”. Słowo
to można rozumieć nie
tylko jako przenośnię, ale
także dosłownie. Na
murawie bowiem mogli-
śmy zobaczyć popisy
młodych amatorów-
akrobatów, którzy wyko-
nywali salta w powie-
trzu, korzystając tylko z
niewielkiego rozbiegu.

Specjalnie dla Państwa uwieczniliśmy ich
lot. Może warto, aby ci młodzieńcy zało-
żyli grupę sportową i pod fachowym
okiem rozwijali swoje umiejętności?
Mogłaby z tego powstać z czasem
babicka grupa rycerska, która uświetnia-
łaby nasze plenerowe spotkania. 

Tekst i fot. Marcin Łada

ddzziieecckkaa
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BEZPIECZNA GMINA

Oszuści wykorzystują różne
metody, aby wzbogacić się kosztem
nieostrożnych osób. Jednym ze spo-
sobów jest podanie się za członków
rodziny lub przyjaciół. Cel jest jeden
– okraść. Wiedząc to, łatwiej jest się
zabezpieczyć. Policja radzi, co zro-
bić, aby nie paść ofiarą oszustów. 

Policjanci z Babic przestrzegają przed
kradzieżami dokonywanymi metodą „na
wnuczka”. Mechanizm tego typu prze-
stępstwa jest prosty. Sprawca telefonuje
do wytypowanej osoby (najczęściej są to
osoby starsze) i podając się za wnuczka
lub dalekiego kuzyna informuje, że np.:
znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, bo
zepsuł mu się samochód, a on jest dale-
ko od miejsca zamieszkania i nie ma przy
sobie gotówki. Lub też może okazyjnie
kupić komputer albo inną rzecz, chciał-
by zatem prosić o pożyczkę. 

Po uśpieniu czujności ofiary, przebie-
gli oszuści wyłudzają od niej pieniądze.
Gdy starsza osoba zgodzi się na udziele-
nie pomocy, rozmówca informuje, że po

pieniądze przyjdzie jego znajomy (czasa-
mi podaje dane znajomego łącznie z
numerem dowodu osobistego). Po ode-
braniu pieniędzy kontakt się urywa.

Podobny przypadek został odnoto-
wany na terenie gminy Łomianki. Męż-
czyzna zatelefonował, podając się za
siostrzeńca swojego rozmówcy – star-
szego mężczyzny. Powiedział, że właśnie
kupuje działkę i potrzebuje 60.000 zł.
Poszkodowany oświadczył, że nie dys-
ponuje taką ilością pieniędzy. W rozmo-
wie uzgodnili jednak, że mężczyzna
otrzyma połowę wskazanej sumy. Umó-
wili się, że poszkodowany przywiezie
mu te pieniądze do Warszawy, gdzie
rzekomy siostrzeniec ma spisywać akt
notarialny. Gdy starszy mężczyzna
zaparkował samochód, podszedł do
niego nieznajomy i oświadczył, że jest
urzędnikiem, podał nawet jakieś nazwi-
sko. Wyjaśnił również, że „siostrzeniec”,
który wcześniej telefonował, nie może
podejść, ponieważ spisuje właśnie akt
notarialny. Mężczyźni wsiedli więc z

powrotem do samochodu i tam
pokrzywdzony przekazał „urzędnikowi”
umówioną sumę. Niestety starszy męż-
czyzna dopiero po powrocie do domu
zatelefonował do swojego siostrzeńca,
od którego dowiedział się, że cała ta
historia jest oszustwem. 

ZAPAMIĘTAJ!
Nie wierz w nagłe przypomnienie

o sobie bliżej nieokreślonych przyja-
ciół czy członków rodziny, poproś o
numer telefonu do swojego roz-
mówcy, skontaktuj się telefonicznie
z tym członkiem rodziny, za którego
podaje się rozmówca, aby sprawdzić
jego wiarygodność. Nie przekazuj
żadnych pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków
Twojej rodziny lub proszą o przeka-
zanie pieniędzy poprzez osoby
pośredniczące. W przypadku podej-
rzeń, że możesz stać się ofiarą prze-
stępcy, należy bezzwłocznie skon-
taktować się z najbliższą jednostką
policji. Tel.: 997 lub 112. Numer tele-
fonu do dyżurnego KPP w Starych
Babicach (0-22) 752-80-00.

Czy u nas jest bezpiecznie?

Numer „na wnuczka”

Przedstawiciele KPP rozmawiali
z ÿradnymi z Gminnej Komisji Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Bezpie-
czeństwa.

Wzrost zamożności społeczeństwa, o
którym często słyszymy w mediach,
powoduje przemiany również w naszej
najbliższej okolicy. Jeśli nawet to nie rodo-
wici babiczanie poprawiają najszybciej
swój status materialny, w naszej gminie
osiedla się coraz więcej zamożnych osób z
Warszawy. Powstają nowe, ładne domy,
pojawiają się drogie samochody. W okoli-
cy wydaje się bezpiecznie, a zatem domy
nie zawsze są wyposażone w system alar-
mowy. Nawet jeśli istnieje taka instalacja,
zdarza się, że właściciele jej nie włączają.
Te wszystkie zjawiska powodują, że tere-
nem naszej gminy interesują się przestęp-
cy i mimo, że w skali powiatu jest u nas
stosunkowo bezpiecznie, policjanci odno-
towali tu wzrost kradzieży samochodów.
Dane ubiegłoroczne mówią o 22 skra-
dzionych pojazdach, podczas gdy rok
wcześniej było ich tylko 13.

Aby zapobiec przestępczości, stara-
niem Komendanta Powiatowego oraz
dzięki pomocy finansowej samorządu na
ulicach pojawiło się więcej policjantów z
oddziałów prewencji. Są to młodzi
ludzie po przeszkoleniu, którzy pełnią w
policji zastępczą służbę wojskową. Będą
szybko reagować na to, co dzieje się w
okolicy. Mogą zatrzymywać podejrzane

osoby, nie mają natomiast
uprawnień do karania man-
datami.

P r z e d s t a w i c i e l e
Komendy Powiatowej
Policji przekazali naszym
radnym tzw. mapę
zagrożeń. Naniesiono na
niej różnorodne punkty
występowania przestęp-
czości. Analizując sytuację
na bieżąco, można odpo-
wiednio dysponować poli-
cyjnymi siłami. 

W okolicach Bliznego i
Latchorzewa zanotowano
np. kradzieże „na śpiocha”. Złodzieje wła-
mują się do domów, podczas gdy ich wła-
ściciele śpią na piętrze. W krótkim czasie
zabierają to, co zainteresuje ich na parte-
rze i często odjeżdżają samochodem wła-
ścicieli. Kluczyki i dokumenty znajdują
przeważnie w kurtkach wiszących w sieni.  

W Klaudynie często dochodzi do kra-
dzieży kabli telefonicznych lub energe-
tycznych, w Zielonkach do rozbojów.
Analizując mapę zagrożeń, możemy
stwierdzić, że zjawiska związane z prze-
stępczością na naszym terenie, ognisku-
ją się wokół centrum gminy.

Jak skutecznie przeciwdziałać przestęp-
czości? Policjanci z KPP w Starych Babicach
przekonują, że potrzeba większej solidar-
ności sąsiedzkiej. Powinniśmy bardziej inte-

resować się tym, co dzieje się na ulicy. Krę-
cące się po okolicy obce osoby i zaparko-
wane nieznane samochody, zawsze
powinny być dla nas sygnałem ostrzegaw-
czym. Można wtedy zadzwonić na Komen-
dę i poprosić o ich sprawdzenie. Niestety
bardzo mało osób sygnalizuje policji swoje
spostrzeżenia. Trzeba zmienić tę sytuację.
Poczucie wspólnoty i samopomoc sąsiedz-
ka są dla mieszkańców najlepszą ochroną
– przekonywali funkcjonariusze.

Podczas spotkania z radnymi poru-
szano także zagadnienie zagrożenia
przestępczością nieletnich. Odkąd na
naszym terenie działa Komenda Policji
Powiatowej, wykrywalność w tym zakre-
sie znacząco wzrosła. Jednak mamy tu
często do czynienia z pobłażaniem

Kom. Krzysztof Paska 
i z-ca KPP podkom. Hubert Kowalczewski

gb_05-2007.qxd  2007-06-21  20:25  Page 12



13

BEZPIECZNA GMINA

dorosłych w stosunku do nastolatków.
Handel narkotykami, wymuszenia czy
rozboje powinny być natychmiast tłu-
mione w zarodku. Policjanci apelowali,
aby nie ukrywać przestępców. Kontakt
młodocianych z wymiarem prawa nie
zepsuje im przyszłości, ponieważ karto-
teki nieletnich po osiągnięciu pełnolet-
ności są kasowane. Natomiast dorasta-
nie w poczuciu bezkarności jest istną
„hodowlą przestępczości”- ostrzegali
przedstawiciele KPP.

Nowym zjawiskiem na naszym tere-
nie jest zwiększająca się ilość interwencji
domowych. Pomogła zapewne w tym
zakresie działalność prowadzona przez
nasz samorząd, dotycząca zwalczania
przemocy domowej. Więcej osób
poszkodowanych zrozumiało, że mają
prawo do spokojnego życia, w przypad-
ku agresji kogoś z członków rodziny,
proszą policję o pomoc.

Przyjrzyjmy się liczbom. Policjanci
udostępnili naszym radnym raport o sta-
nie bezpieczeństwa w gminie, dotyczący
ubiegłego roku. Odnotowano wówczas
547 różnego rodzaju przestępstw, co w
porównaniu z rokiem 2005 jest mniejszą
liczbą o 38 tego rodzaju zdarzeń. Na
spadek zjawiska przestępczości wpłynę-
ła zapewne reorganizacja służb policji i
większa aktywność jej pracy. Wylegity-
mowano bowiem w ciągu minionego
roku prawie 9 tys. osób, a rok wcześniej
jedynie 2339 osób. Podobnie jest z licz-
bą interwencji- w ub.r. było ich 7837, a
wcześniej 2099. 

W kategoriach przestępstw o cha-

rakterze kryminalnym odnotowano: 133
kradzieże (103 w roku 2005), 63 kra-
dzieże z włamaniem (wcześniej 69), 12
rozbojów i wymuszeń (13).

Warto wiedzieć, że nasza Komenda
odnotowała pod koniec ub. roku wysoki
wskaźnik wykrywalności przestępstw-
wyniósł on 68,3%, co stanowi wzrost o
ponad 10%. Ogółem policjanci zatrzy-
mali 350 osób, w tym 162 na gorącym
uczynku. Niepokój może wzbudzać
wzrost przestępczości dotyczącej narko-
manii. W 2006 r. wszczęto 28 postępo-
wań, podczas gdy rok wcześniej jedynie
6. Liczby te świadczą również o większej
aktywności policjantów w ujawnianiu
tych przestępstw.

Do najczęstszych wykroczeń wystę-
pujących na terenie babickiej gminy nale-
ży zaliczyć spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych, nieprzestrzeganie
przepisów ruchu drogowego i zakłóca-
nie ciszy nocnej przez grupy młodzieży. 

Jednym z zagadnień poruszanych
przez radnych pod koniec spotkania były
sprawy związane z pracą dzielnico-
wych.- Powinni oni być bardziej widocz-
ni dla mieszkańców- podkreślano. Kryty-
kowano również częste zmiany perso-
nalne na tych stanowiskach. Budowanie
zaufania społecznego do policji jest pro-
cesem długotrwałym i przynosi lepsze
efekty, gdy dzielnicowy jest ten sam
przez kilka lat. Obecnie mamy w gminie
tylko dwóch dzielnicowych, na spotka-
niu zapewniano jednak, że już nieba-
wem będą to trzy osoby.

W naszej okolicy coraz więcej osób
jeździ konno. Często zdarza się, że są to
początkujący amatorzy tego sportu.
Wszystko jest dobrze, gdy dosiadają kil-
kunastoletniego konia, takie zwierzęta
są z reguły łagodne i nie sprawiają
jeźdźcom większych kłopotów. Inaczej
jest jednak, gdy trafi się naprawdę rączy
młody rumak...

Tak właśnie zdarzyło się ostatnio. W
okolicach Leszna biegał samotny osio-
dłany koń. Został złapany w jednym z
gospodarstw. Policja wszczęła poszuki-
wania, zarówno właścicieli rumaka, jak i
jeźdźca. Nikt nie zgłaszał zaginięcia
zwierzęcia przez ponad dobę. Przypusz-
czano, że ktoś mógł spaść z konia i
odnieść poważne obrażenia. Jeździec
odnalazł się po dwóch dniach. Na szczę-
ście nic mu się nie stało. Spadł w mięk-
kim terenie. 

Policja apeluje, aby przy uzdach koni
przyczepiać breloczki z numerami telefo-

nu do ich właścicieli, lub wypisywać na
uprzęży informacje, dzięki którym można
ustalić miejsce pochodzenia zwierzęcia.
Uniknie się wtedy niepotrzebnych poszu-
kiwań, a i pomoc w razie potrzeby nadej-
dzie wówczas szybciej.

Telefon do konia?

Konkurs ½
„Gospodarstwo

rolne 
bezpieczne 

dla człowieka 
i środowiska 
naturalnego”½

Wójt Gminy informuje rolników z tere-
nu gminy Stare Babice, że wzorem lat
ubiegłych w 2007 roku organizowany
jest konkurs ½„Gospodarstwo rolne
bezpieczne dla człowieka i środo-
wiska naturalnego”.½
Celem konkursu jest upowszechnianie
zasad bezpiecznej pracy w gospodar-
stwie rolnym. Jego współorganizatora-
mi są: OR KRUS w Warszawie, Mazo-
wiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Warszawie oraz Wójt Gminy Stare
Babice. 
W konkursie może wziąć udział każdy
rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS
i wywiązał się z obowiązkowego ubez-
pieczenia budynków i OC. Swój udział
rolnicy powinni zgłosić organizatorom,
tj. do Urzędu Gminy Stare Babice (tel.
722 90 06), MODR oddział w Starych
Babicach (tel. 600 620 206) lub do Pla-
cówki Terenowej KRUS w Błoniu (725
40 44, 725 16 84, 725 28 21) do
20 lipca 2007 roku. 
Kandydatów do konkursu zgłaszają
również współorganizatorzy.
Laureatów wyłania gminna komisja
konkursowa składająca się z przed-
stawicieli organizatorów oraz sponso-
rów nagród na podstawie wyników
przeglądu zgłoszonych gospodarstw.
Komisja zwraca szczególną uwagę na
utrzymanie w dobrym stanie technicz-
nym maszyn i urządzeń rolniczych,
wyposażenie ich (zgodnie z instrukcją
techniczną) w osłony wałów napędo-
wych, pił i noży tnących. Duże znacze-
nie ma także właściwe i bezpieczne
stosowanie środków ochrony roślin
i odpowiednie ich zabezpieczenie, stan
techniczny drabin, ciągów komunika-
cyjnych, wyposażenie przeciwpożaro-
we, jak również posiadanie apteczki
domowej, zagospodarowanie i zabez-
pieczenie odpadów, gnojowicy itp.
Finaliści konkursu otrzymają interesują-
ce nagrody rzeczowe 15 sierpnia br.
podczas festynu gminnego.  

Wójt Gminy Stare Babice
OR KRUS Warszawa 
Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolni-
czego
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Na początku czerwca Ksiądz Pra-
łat Jan Szubka obchodził podwójny
jubileusz: 25-lecie święceń kapłań-
skich i 15 rocznicę objęcia parafii
w Starych Babicach.  

Z tej okazji poprosiliśmy Księdza
Jana o rozmowę.

- Jak przebiegała duchowa droga
Księdza i kiedy po raz pierwszy ode-
zwało się powołanie?

- Parafrazując słowa Ojca Świętego –
dla mnie wszystko zaczęło się w Oporo-
wie, małej  parafii koło Kutna, w której
się wychowałem. Moja rodzina była bar-
dzo religijna i blisko związana z Kościo-
łem, z miejscowymi księżmi, którzy czę-
sto nas odwiedzali. Kiedy mama piekła
chleb, bochenek zanosiliśmy zawsze na
plebanię. Swoimi dobrami chętnie dzie-
liliśmy się z kapłanami. 

W dzieciństwie wszyscy mówili mi,
że zostanę księdzem. Jako młody chło-
piec byłem ministrantem, często czyta-
łem Pismo Święte, chodziłem na piel-
grzymki. Powołanie rodziło się jednak
stopniowo. Ostateczną decyzję, że chcę
iść tą drogą, podjąłem w klasie matural-
nej. 

- Jak tę decyzję przyjęła rodzina?
- Bardzo pozytywnie, choć byli tro-

chę zaskoczeni. Czuli się szczęśliwi, ale
do mojego postanowienia podchodzili z
rezerwą. Kiedy ze swoich planów zwie-
rzyłem się tacie, który był prostym, ale
bardzo pobożnym człowiekiem, powie-
dział mi: „Jeśli masz być księdzem, to
pamiętaj, żebyś był dobrym księdzem”.
Wziąłem sobie te słowa do serca. Często
do nich wracałem, będąc w seminarium,
gdzie spędziłem sześć wspaniałych, war-
tościowych lat.

- Niektórzy twierdzą, że do semi-
narium trafili po to, żeby uwierzyć...
Wiara w Boga jest darem, który nie
każdemu jest dany. A jak było w
przypadku Księdza?

- Muszę przyznać, że wiara zawsze
była w moim życiu obecna i nawet w
ciężkich chwilach jej nie straciłem. Oczy-
wiście, zdaję sobie sprawę, że wiele
osób doświadcza w życiu duchowym
rozmaitych kryzysów, załamań, odejść i
powrotów. Mnie to jednak ominęło.
Zgadzam się co do tego, że wiara jest
darem, ale z drugiej strony – ten dar
można pielęgnować i rozwijać, albo
zaprzepaścić i zmarnować. Pod tym
względem seminarium pomaga o tyle,
że lepiej poznaje się tam Boga - studiuje
Pismo Święte, teologię, nauki Kościoła i
w ten sposób zdobywa się większą świa-
domość w kwestiach religijnych. To bar-
dzo ważne dla rozwoju duchowego.

- Święcenia otrzymał Ksiądz 25
lat temu. Co wydarzyło się w ciągu
tego czasu? 

- Dla każdego kapłana przyjęcie
święceń jest momentem najważniejszym
i niezapomnianym. Mnie wryło się w
pamięć tym bardziej, że podczas uroczy-
stości mój tata zachorował i znalazł się
w szpitalu. Jego serce nie wytrzymało
nadmiaru wrażeń, ale na szczęście
powrócił do zdrowia.

Zaraz po wyświęceniu zacząłem pracę
w mojej pierwszej parafii – w Siennicy
niedaleko Mińska Mazowieckiego. Bar-
dzo dobrze to wspominam, bo miejscowi
ludzie byli życzliwi i przyjaźni, chętni do
modlitwy i działania. Później, gdy zaczą-
łem studia doktoranckie, nadal tam jeź-
dziłem, pomagałem w niedziele i święta,
w parafii spędzałem też wakacje. Po stu-
diach zacząłem uczyć w Seminarium
Warszawskim oraz na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym, gdzie pracuję do dzisiaj.
Piętnaście lat temu przyjechałem do Sta-
rych Babic, aby objąć probostwo.

- Dużo się zmieniło od tamtego
czasu? 

- Po 15 latach wszystko jest tu inne:
otoczenie, ludzie, ich kultura i mental-
ność. Gdybyśmy cofnęli się do 1992
roku, pewnie nie poznalibyśmy tych
terenów. Okolica wypiękniała, poziom
życia mieszkańców wzrósł, zmienił się
również ich sposób myślenia.

- Czy dotyczy to także kwestii
religijnych?

- Oczywiście. Kiedy tu przyjechałem,
do Kościoła chodziło znacznie mniej
ludzi niż dzisiaj, mniejsza też była ich
aktywność. Stopniowo do gminy i para-
fii zaczęli jednak napływać nowi miesz-
kańcy i o dziwo, znalazło się wśród nich
wielu ludzi związanych z Kościołem,
chętnych do działania. Obok dawnych
mieszkańców zakorzenionych tu od
pokoleń, te osoby również włączyły się

w życie parafii. Obecnie, aby stworzyć
dobrą relację między duchownymi i
parafianami, nie wystarczy już tylko
odprawianie mszy świętych. Trzeba
wychodzić z inicjatywą, zachęcać ludzi
do robienia czegoś dobrego dla innych.
Dzięki wspólnym działaniom powstają
głębokie więzi między kapłanami i wier-
nymi. Rodzi się bliskość, wynikająca z
tego, że z parafianami jest się na co
dzień, a nie tylko w niedziele i święta.

- Jak udaje się Księdzu nakłonić
ludzi do aktywności?

- To wcale nie takie trudne, bo jest tu
wiele osób, które mają ogromny poten-
cjał – umysłowy, duchowy, a także mate-
rialny. Trzeba im tylko pozwolić działać.
W naszej parafii mieszkają ludzie, którzy
znają się od lat, ale są też całkiem nowi
mieszkańcy. Kościół jest miejscem, w
którym jedni i drudzy mogą się spotkać,
bo większość z nich przychodzi tutaj
przynajmniej od czasu do czasu. Mają tu
szansę zaistnienia, pokazania się. Kiedy
wiadomo, co kto potrafi, można to

Proboszcz musi być jak ojciec!

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, 
Z-ca Wójta Jolanta Stępniak i Wójt Gminy Krzysztof Turek 
złożyli Jubilatowi serdeczne gratulacje
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wykorzystać, nawiązać kontakt i wspól-
nie zacząć coś robić. Wiele inicjatyw i
pomysłów wcale nie wychodzi ode mnie
– to ludzie sami je proponują. Ja tylko
pomagam, na tyle, na ile mogę. Na przy-
kład grupa młodych małżeństw zaofero-
wała się, że zorganizuje mszę świętą dla
przedszkolaków. Ci ludzie przychodzą
do mnie zawsze tydzień wcześniej, przy-
gotowują czytanie, śpiewy i oprawę
liturgiczną, zapraszają także prelegen-
tów. Podobnie jest z kursem małżeń-
skim. Sam organizuję tylko kilka spo-
tkań, a pozostałe prowadzą pary, które
w swoich związkach realizują zasady
religii. Zupełnie inaczej słucha się świa-
dectwa małżeństw, które znają realia
życia rodzinnego, niż osób, które mają
na ten temat tylko książkowe wiadomo-
ści. Muszę przyznać, że w parafii jest już
duża grupa ludzi, na których zawsze
mogę liczyć, i często wystarczy jeden
telefon, żeby zachęcić ich do pomocy.

- Z jakich wspólnych osiągnięć
jest Ksiądz najbardziej dumny?

- Ze wszystkich, bo każde przecież
jest inne. W ciągu tych kilkunastu lat
udało nam się stworzyć wiele zespołów,
które pracują dla dobra ludzi i świetnie
funkcjonują. Część inicjatyw znalazła
swoje miejsce w Domu Parafialnym.
Działa tu poradnia prawna i rodzinna,
odbywają się zajęcia dla seniorów, dzie-
ci i młodzieży, organizowane są koncer-
ty, konferencje, spotkania grup parafial-
nych. Na naszym terenie jest ich bardzo
dużo, są to m.in. grupy: Młodych Mał-
żeństw, Kościół Domowy, Koła Żywego
Różańca, Chór parafialny, Towarzystwo
Przyjaciół KUL, Caritas, schola, mini-
stranci i lektorzy, bielanki, grupa mło-
dzieżowa i grupa modlitewna, asysta
liturgiczna, parafialny Oddział Akcji
Katolickiej. Z naszej inicjatywy fundowa-
ne są też obiady dla najuboższych dzie-
ci, dofinansowane wyjazdy dzieci i mło-
dzieży oraz organizowana pomoc mate-
rialna dla osób najbardziej potrzebują-
cych.

- Mieszkańcy gminy cenią księ-
dza za talent organizatorski, ale
mówią też, że jest Ksiądz bardzo
wymagający...

- Od parafian trzeba dużo wymagać
– bo jeśli się tego nie robi, niczego się
nie osiągnie. A przecież chodzi o dobro
wspólne. Nawet jeśli na początku nie-
którzy ludzie nie zgadzają się ze mną, po
pewnym czasie słyszę: „miał Ksiądz
rację, to jednak było potrzebne”. Przy-
pomina to trochę realia rodzinne: jeśli
pozwoli się dziecku na wszystko, po
kilku tygodniach czy miesiącach nie
panuje się już nad sytuacją, natomiast
jeśli kocha się je, ale i wymaga od niego
– dziecko zachowuje się tak, jak powin-
no, uczy się przestrzegać zasad, szano-
wać rodziców i odwzajemniać ich

miłość. Tak samo jest w
relacji między probosz-
czem i parafianami:
kapłan musi być ojcem
kochającym, ale i wyma-
gającym.

- Także w kwe-
stiach wiary?

- Oczywiście. Pod tym
względem również
jestem wymagający.
Wydaje mi się, że jeśli
ktoś uważa się za czło-
wieka wierzącego, powi-
nien realizować to, co z
wiary wynika. Podobnie
jeśli ktoś zapisuje się do
szkoły, musi spełniać
warunki, które są w niej
określone. Nie idzie tam
po to, żeby zmieniać
zasady. Kiedy należy się do Kościoła,
trzeba przyjmować nie tylko jego prawa,
ale i obowiązki. Ba, w Kodeksie Prawa
Kanonicznego podpisanym przez Jana
Pawła II, prawodawca mówiąc o wier-
nych, którzy do Kościoła należą, naj-
pierw wylicza ich obowiązki, a później

prawa. I tak powinno być, najpierw coś
trzeba dać, a dopiero później wymagać.
Tu nie ma kwestii „podoba mi się albo
nie podoba”. Wiadomo, że wszyscy
jesteśmy grzeszni, słabi, upadamy – ale
trzeba tego żałować i starać się być jak
najlepszym.

- A co sprawia ludziom najwięk-
szą trudność?

- Życie moralne według przykazań.
Tym bardziej, że dziś panuje swoboda
obyczajowa i przyzwolenie na zło. W
dużej mierze to media lansują zachowa-
nia amoralne. Kiedyś złodziej to był zło-
dziej, a dziś mówi się o korupcji, łapów-
karstwie i wydaje się to takie niegroźne,
bo przecież „każdy bierze”. Podobnie
jest w kwestii życia małżeńskiego. Kiedyś
rozwód był sprawą skomplikowaną, a
nawet wstydliwą, a dziś nikogo nie
dziwi. Można się rozstać z byle powodu,
bo tak jest wygodniej. Ludzie nie chcą
już walczyć o dobro małżeństwa i rodzi-
ny. Dziś wszystko się rozmywa i trudno
odróżnić dobro od zła. Ja jednak jestem
zdania, że trzeba dużo wymagać od sie-

bie i innych, jeśli chcemy, żeby w naszej
rodzinie, parafii, gminie, kraju żyło się
lepiej.

Dziękujemy Ci Księże Janie za
lata Twojej pracy i jej wspaniałe
owoce, cieszymy się, że jesteś
wśród nas. Z okazji podwójnego
jubileuszu życzymy Ci dużo zdrowia
i wielu błogosławieństw Bożych.

mł. kg.

Ksiądz Prałat Jan Szubka jest osobą
niezwykle zasłużoną dla Kościoła i
naszej parafii. Mimo licznych obo-
wiązków w babickim probostwie,
pełni funkcję dziekana dekanatu
laseckiego, sekretarza Konferencji
Dziekanów Archidiecezji Warszaw-
skiej, wykładowcy prawa kanoniczne-
go w Seminarium Warszawskim i na
Papieskim Wydziale Teologicznym. Z
polecenia kardynała Józefa Glempa
brał udział w pracach II Ogólnego
Synodu Plenarnego, był też sekreta-
rzem i współredaktorem tekstów IV
Synodu Archidiecezji Warszawskiej.
Jako kanonista uczestniczył w przygo-
towaniu kilku procesów beatyfikacyj-
nych. W uznaniu dokonań uhonoro-
wano go godnością kanonika Kapitu-
ły Wilanowskiej, a za pracę synodalną
- medalem prymasowskim. Za działal-
ność na rzecz społeczności lokalnej
został wyróżniony prestiżową nagro-
dą „Babinicz 2002”, przyznawaną
przez samorząd gminy Stare Babice.
W tym roku babiccy strażacy nadali
mu tytuł kapelana i przyjęli w poczet
swoich druhów, a Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Kazimierz
Ujazdowski przyznał odznaczenie
„Zasłużony dla kultury polskiej”. 

Wdzięczni parafianie ofiarowali 
księdzu Janowi jego portet

Starosta Jan Żychliński dekoruje Jubi-
lata odznaczeniem Ministra Kultury
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Kamila Kajak – dwukrotna zdo-
bywczyni Kryształowej Kuli w
„Tańcu z gwiazdami”, na co dzień
jest mieszkanką Wojcieszyna. Trenu-
je od 10 roku życia i ma na swoim
koncie wiele osiągnięć. Najważniej-
sze z nich to: dwukrotne Wicemi-
strzostwo Polski w dziesięciu tań-
cach i tańcach latynoamerykańskich
oraz zwycięstwa w turniejach mię-
dzynarodowych, m.in. „Praga
Open”, „Moscow Cup”, „Viena
Open”, które zdobyła razem z Rafa-
łem Maserakiem. Jej partnerem jest
obecnie Łukasz Czarnecki - ich
pierwsze wspólne sukcesy to udział
w finale Mistrzostw Polski w tań-
cach latynoamerykańskich oraz III
miejsce na Mistrzostwach Central-
nej Europy. Pani Kamila znalazła dla
nas czas - kilka dni po zakończeniu
ostatniej edycji „Tańca z gwiazda-
mi”, specjalnie dla Czytelników GB,
poprosiliśmy ją o rozmowę.

- Kiedy zaczęła Pani swoją przy-
godę z tańcem?

- Tańczę od dziecka. W trzeciej klasie
podstawówki mama zapisała mnie na
kurs tańca w Warszawie. Zaczęłam ćwi-
czyć z grupą, która miała już wcześniej
zajęcia, dlatego w krótkim czasie musia-
łam nadrobić zaległości. Nie od począt-
ku wszystko mi się udawało. Po dwóch
miesiącach kursu przyszłam do domu z
płaczem i stwierdziłam, że już więcej
tam nie pójdę. Dziś nie pamiętam, z
czego to wynikało – może nie odpowia-
dała mi atmosfera w grupie albo spo-
sób, w jaki odnosił się do mnie trener.
Jednak mama przekonała mnie, że nie
powinnam poddawać się tak łatwo.
Zajęcia sporo ją kosztowały, więc nie

chciała, żebym zrezygno-
wała z byle powodu. A
może już wtedy przeczu-
wała, że coś z tego
będzie? Tym sposobem
tańczę do dziś.

- Po pierwszym kry-
zysie poszło już
łatwiej?

- Na pewno byłam
bardziej zdecydowana, że
właśnie tym chcę się zaj-
mować. Nie znaczy to jed-
nak, że później nie zda-
rzały mi się problemy.
Przez dłuższy czas nie
mogłam na przykład zna-
leźć odpowiedniego part-
nera. Tańczyłam nawet z
bratem ciotecznym, ale
zajęcia niezbyt mu się
podobały i w końcu z nich
zrezygnował. Przydzielo-
no mi więc nowego tan-
cerza, znacznie słabszego
ode mnie. Ponieważ byłam bardzo nie-
cierpliwa i zawsze chciałam tańczyć na
najwyższym poziomie, dochodziło mię-
dzy nami do kłótni. W końcu dostałam
propozycję od innego, dużo lepszego
partnera, z którym ćwiczyłam przez dwa
lata, a następnie przez pięć lat trenowa-
łam z Rafałem Maserakiem, który rów-
nież wystąpił w „Tańcu z gwiazdami”. 

Po kilku latach wspólnych treningów
coraz częściej zdarzały się nam nieporo-
zumienia - spędzaliśmy ze sobą bardzo
dużo czasu i to nas chyba zmęczyło. Dla-
tego doszliśmy do wniosku, że nie może-
my dłużej rozwijać się jako para i posta-
nowiliśmy zmienić partnerów. W tej
chwili trenuję z Łukaszem Czarneckim.
Udało nam się już osiągnąć pierwsze suk-
cesy: jesteśmy finalistami Mistrzostw Pol-
ski w tańcach latynoamerykańskich, zdo-
byliśmy także trzecie miejsce na Mistrzo-
stwach Centralnej Europy.

- Jak trafiła Pani do „Tańca z
gwiazdami”?

- Wygrałam casting do pierwszej edy-
cji. Trzy lata temu, kiedy TVN rozpoczął
nagrywanie programu, nikt tak napraw-
dę nie wiedział, czy uda się przekonać do
niego polską publiczność. Pomysł wyda-
wał się śmieszny, nie wyobrażałam sobie,
że ktokolwiek będzie chciał oglądać pro-
gram o tańcu. Jednak producenci
zapewniali, że show zdobędzie ogromną
popularność, pokazali nam go  również
w oryginalnej wersji angielskiej. Zasko-
czyło nas to, że występowali w nim znani
mistrzowie tańca i trenerzy zagraniczni.
Skoro oni zdecydowali się na coś takiego,

dlaczego my nie mielibyśmy spróbować?
Tak się złożyło, że po castingu zaproszo-
no mnie do „Tańca z gwiazdami”, a po
kilku miesiącach zmagań zdobyłam
Kryształową Kulę.

- W pierwszej edycji towarzyszył
Pani Olivier Janiak, a w piątej
Krzysztof Tyniec. Jak się współpra-
cowało z tak różnymi partnerami?

- Obaj imponowali mi tym, że byli
bardzo pracowici i wiele wysiłku wkłada-
li w ćwiczenia. Bez ich poświęcenia nie
odnieślibyśmy sukcesu. Nie brakowało
przecież momentów naprawdę trud-
nych. W jednym z odcinków pod koniec
pierwszej edycji mieliśmy z Olivierem
zatańczyć quicktstepa. To bardzo skocz-
ny taniec, wymagający dobrej kondycji.
Zdarzyło się jednak, że podczas któregoś
z treningów nie rozgrzałam się wystar-
czająco dobrze i miałam kontuzję stawu
skokowego. Przez kilka dni nie tylko nie
mogłam tańczyć, ale nawet z trudem
chodziłam. W tej sytuacji były dwie moż-
liwości: albo oboje zrezygnujemy z
udziału, albo Olivier wystąpi z nową
partnerką. Przez dwa dni trenował z
kimś innym, a ja siedziałam na krześle i
tylko dawałam mu wskazówki. Widzia-
łam, że nie radzi sobie najlepiej, popeł-
nia błędy i myli kroki. Nie mogłam ukryć
niepokoju i zdenerwowania. Mimo to
nie dawałam za wygraną - błagałam
lekarza, żeby zaleczył mi kontuzję i
pozwolił uczestniczyć w programie. Na
szczęście udało się. Kiedy wchodziliśmy
na parkiet, postawiliśmy wszystko na
jedną kartę - powiedzieliśmy sobie „co

Królowa Tańca
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będzie, to będzie” i po prostu przestali-
śmy się przejmować. Tylko raz, właśnie
podczas programu na żywo, udało nam
się bezbłędnie zatańczyć quickstepa.
Dostaliśmy rewelacyjne noty, najwyższe
ze wszystkich par.

- Pani partnerzy różnili się wie-
kiem i temperamentami. Obaj
dotarli jednak do samego finału.
Czy każdego z nich uczyła Pani
tańca w inny sposób?

- Każdy uczeń jest inny, nie na każ-
dego działają te same metody naucza-
nia. Na przykład Olivierowi udzielałam
wskazówek zarówno w czasie trenin-
gów, jak i prób generalnych, natomiast
Krzysztofowi tuż przed programem nie
mogłam już zwracać uwagi. Kiedyś pod-
czas próby generalnej zauważyłam, że
coś robi nie tak – zdenerwował się i po
prostu wyszedł ze studia. Zrozumiałam,
że on nie daje z siebie wszystkiego przed
występem - całą energię zostawia na
program na żywo. Trochę mnie to nie-
pokoiło, bo do ostatniego momentu nie
miałam pewności, czy sobie poradzi. Na
próbach często wypadał z rytmu, mylił
kroki albo deptał mi po nogach. Jednak
w czasie nagrania zawsze mnie zaskaki-
wał i tańczył bardzo dobrze. Cieszyłam
się, kiedy przechodziliśmy do kolejnych
odcinków, ale tę radość przyćmiewało
to, że napięcie i wymagania stawały się
coraz większe. Od piątego odcinka
wykonywaliśmy już po dwa tańce
zamiast jednego. Mieliśmy więc o poło-
wę mniej czasu na przygotowania. Oba-
wiałam się, czy zdołamy w porę opano-
wać nową choreografię. Stres towarzy-
szył nam zarówno na treningach, jak i w
programie. 

- Przygotowanie do programu
wymagało zapewne wiele pracy, jak
Pani partner radził sobie z tym
wyzwaniem?

- Przez cały ten czas Krzysztof żył na
najwyższych obrotach. Podobnie jak Oli-
vier był bardzo pracowity, ale miał też
inną wspaniałą cechę: nigdy się nie skar-
żył, nie użalał nad sobą, choć przygoto-
wania były bardzo czasochłonne i
wymagały ogromnej energii. Przez czte-
ry miesiące ćwiczyliśmy 2 razy dziennie
po 3-4 godziny. Krzysztof ograniczył
wprawdzie swoje występy na scenie, ale
w dalszym ciągu pracował w telewizji i
w teatrze. Wstawał o 5 lub 6 rano, uczył
się roli i grał w serialu „Daleko od
noszy”, a później jechał na trening.
Potem jadł szybki obiad, grał dwugo-
dzinny spektakl i znowu przyjeżdżał tre-
nować. To było naprawdę mordercze
tempo. Nie zabrakło też kontuzji. Pod-
czas tanga Krzysztof nadciągnął sobie
mięsień i do samego finału miał proble-
my z karkiem. Wykonując sambę, uszko-

dził kręgosłup i nie mógł tańczyć przez
dwa dni. Oboje mieliśmy też kłopoty z
kolanami po wykonaniu passodoble.

- Na ekranie prezentowaliście się
jednak doskonale. To opinia nie
tylko telewidzów, ale i jurorów.
Choć niektórzy z nich są uważani za
naprawdę surowych...

- Wizerunek Czarnej Mamby przy-
lgnął zwłaszcza do Iwony Szymańskiej-
Pavlović, która jest osobą bardzo kry-
tyczną. Wynika to zapewne z tego, że
świetnie zna się na tańcu – wielokrotnie
zdobywała tytuł Mistrzyni Polski, a obec-
nie jest uznaną trenerką i sędzią zawo-
dów w kraju i zagranicą. Zawsze bardzo
bezpośrednio wypowiada swoje zdanie,
ale stara się też być obiektywna. Myślę,
że ludzie boją się jej, ponieważ z trudem
przyjmują krytykę. W gronie jurorów
ekspertem jest również Piotr Galiński,
wybitny choreograf. Natomiast Zbi-
gniew Wodecki i Beata Tyszkiewicz nie
mają zbyt dużego pojęcia o tańcu, są w
komisji po to, żeby łagodzić krytyczne
oceny specjalistów.

- Czy przeczuwała Pani swoje
zwycięstwo w „Tańcu z gwiazda-
mi”?

- Ani w pierwszej, ani w piątej edycji
programu nie brałam tego pod uwagę.
Jednak mój tata od początku miał dobre
przeczucia. Podczas pierwszej edycji nie
chciał być obecny na widowni, wolał
oglądać mnie przed telewizorem -
mówił, że pójdzie dopiero na finał. I tak
się stało: siedział wśród publiczności w
czasie ostatniego odcinka i oklaskiwał
mnie, kiedy odbierałam Kryształową
Kulę. Decydując się na udział w piątej
edycji, nie sądziłam, że znowu mi się
uda. W końcu nic dwa razy się nie zda-
rza. W dodatku, gdy mówiłam, że tańczę
z dużo starszym mężczyzną, nikt nie
dawał nam szans. Byłam więc przygoto-
wana, że odpadniemy na samym począt-
ku. Jednak gdy zapytałam tatę, czy przyj-
dzie na nagranie, ponownie stwierdził,
że weźmie udział tylko w ostatnim
odcinku. W jego słowa uwierzyłam
dopiero, kiedy wręczono mi trofeum.

- Jak długo trzeba trenować,
żeby być w takiej formie jak Pani?

- Najlepiej zacząć już jako dziecko,
wtedy wszystko przychodzi łatwiej.
Pierwsze kroki warto stawiać w dobrych
szkołach tańca. Jest ich dziś wiele, a na
rynku panuje duża konkurencja – dlate-
go zanim dokona się wyboru, warto
poszukać informacji w Internecie albo
popytać znajomych. Poza tym trzeba
przygotować się na ciężką pracę i spore
koszty. Żeby osiągnąć dobry poziom,
powinno się trenować przynajmniej dwa
razy dziennie. Kiedy jest się w kategorii

amatorskiej, należy także uczestniczyć w
szkoleniach – każde z nich kosztuje
3000 zł, każda para butów (jedna na
miesiąc) – 400 zł, jedna sukienka do
tańca - od 4000 zł wzwyż, trzeba też
płacić za wyjazdy na turnieje. Amatorom
nie wolno czerpać korzyści finansowych
z tańca, a sponsorów trudno znaleźć, bo
wydatki są dosyć duże – utrzymanie pary
kosztuje miesięcznie 5-10 tys. zł.

- Nie myślała Pani o przejściu na
zawodowstwo?

- Bycie amatorem nie oznacza wcale
tego, że tańczy się słabiej. Tak naprawdę
zawodowcem zostaje się tylko dla
papierka, po opłaceniu odpowiedniej
składki. W Polsce pary amatorskie repre-
zentują naprawdę wysoki poziom. W
czołówce światowej są tylko dwie nasze
pary zawodowe, które w ogóle nie przy-
jeżdżają do kraju, bo nie ma tu turnie-
jów dla zawodowców. W Polsce praw-
dziwa rywalizacja toczy się właśnie mię-
dzy amatorami. Dlatego w najbliższym
czasie nie zamierzam przechodzić na
zawodowstwo, ponieważ chcę jeszcze
trochę powalczyć i zdobywać trofea.

- Jakie są Pani plany na przy-
szłość? 

- Trochę zaniedbałam treningi z
moim partnerem, musimy sporo nadro-
bić, bo następny turniej mamy już nie-
bawem. Zaraz potem jedziemy na zawo-
dy do Włoch. Kiedy przestanę trenować
i brać czynny udział w turniejach, chcia-
łabym sama szkolić pary taneczne. Już
teraz prowadzę zajęcia w szkole, którą
założyliśmy wspólnie z innymi uczestni-
kami „Tańca z gwiazdami”, m.in. Rafa-
łem Maserakiem, Robertem Kochan-
kiem, Magdą Soszyńską. 

- Nie ma Pani ochoty odpocząć
czasem od tańca?

- Najwyżej przez kilka dni. Chociaż
zdarzały mi się momenty załamania,
dziś nie potrafiłabym już funkcjonować
bez tego. Dla mnie taniec jest pasją na
całe życie.

Karolina Gwarek
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Pierwsza Komunia Święta jest
jednym z najważniejszych wydarzeń
w życiu każdego katolika. Ma szcze-
gólną oprawę i pozostaje w pamię-
ci do końca życia.

27 maja, w Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, w parafii w Borzęcinie
Dużym 25 dzieci po raz pierwszy przy-
stąpiło do Stołu Pańskiego, przyjmując
Ciało Pana Jezusa. W tej uroczystej chwi-
li towarzyszyli im rodzice, chrzestni,
członkowie rodziny, księża, katechetki,
wychowawcy i cała wspólnota parafial-
na. Uroczystość rozpoczęła się na dzie-
dzińcu kościoła, gdzie rodzice udzielili
swoim dzieciom specjalnego błogosła-
wieństwa. Stamtąd najmłodsi razem z
asystą liturgiczną w procesji wkroczyli
do kościoła. Eucharystię celebrował ks.
Prałat Bogdan Wosławski. Dzieci przygo-
towały Liturgię Słowa, modlitwę
powszechną i procesję z darami. W
kazaniu Ks. Prałat przypomniał, jak
ważny jest dzień Pierwszej Komunii
Świętej. Chrystus przychodzi do nas w
Swoim Słowie, ale także po raz pierwszy
pod postaciami Chleba i Wina, aby się z
nami zjednoczyć i w nas zamieszkać.
Zapewnił, że zarówno on, jak i rodzice
oraz cała społeczność parafialna, cieszą
się i są dumni, że dzieci w pełni uczest-

niczą w Najświętszej Ofierze. Na zakoń-
czenie pierwszokomunijnej Mszy Św.
każde z dzieci otrzymało chlebek, by w
domu podzielić się nim ze swoimi bliski-
mi. Liturgii towarzyszyła schola dziecięca
pod kierunkiem Agnieszki Białobrzeskiej.

29 maja dzieci pierwszokomunijne
uczestniczyły w pielgrzymce do Sanktu-
arium na Jasnej Górze w  Częstochowie,

aby podziękować Matce Bożej za dar
Komunii Świętej. W maju do Pierwszej
Komunii przystapiły również dzieci z
Parafii w Lipkowie, Bliznem, a także w
Babicach. Z tej okazji wszystkim życzy-
my, aby mogły zawsze odczuwać radość
z pełnego uczestnictwa we Mszy Świę-
tej. Szczęść Boże!

Teresa Kalinowska

Ten dzień jest tylko raz...

Z okazji Dnia Dziecka rodzice
dzieci z Przedszkola w Borzęcinie
Dużym przygotowali dla swoich
pociech przedstawienie teatralne.

Zainspirowani sukcesem z poprzednie-
go roku, postanowiliśmy ponownie spró-
bować swoich sił w roli aktorów. Sztuka
pt. ,,Nie ma tego złego…” zgromadziła
kilka znanych bajek, z których pouciekały
główne postacie. Dzieci mogły się zatem
przekonać, jak ważną rolę odgrywają nie-
lubiane baby – jagi czy smoki. Na szczę-
ście, jak to w bajkach bywa, wszystkie
postacie po pewnym czasie wracają i
przedstawienie kończy się happy-endem. 

Zdobyte wcześniej doświadczenie
pomogło nam twórczo i sprawnie zorga-
nizować to niemałe dla nas przedsięwzię-
cie. Niemałe – ponieważ wszystkie stroje i
scenografię wykonywaliśmy samodziel-
nie. Odkryliśmy dzięki temu drzemiące w
nas talenty i motywację do wspólnego
działania. Niezwykłe jest także to, jak
obcy sobie, zabiegani na co dzień ludzie,
zaczynają tworzyć małą, zintegrowaną
społeczność. Są to cenne doświadczenia,
a wspólna praca przyniosła wiele radości

nie tylko przedszkolakom, ale i rodzicom
- ,,aktorom”. 

Mamy nadzieję, że przedstawienia
teatralne na Dzień Dziecka staną się już

tradycją, którą z równie wielkim zaanga-
żowaniem będą kontynuować rodzice
przyszłych przedszkolaków.

Monika Ciećwierz

Nie ma tego złego... czyli teatr w Borzęcinie
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● komunikacyjne - OC, AC, NNW, ASSISTANCE

● transportowe - OCP, CARGO

● mieszkań, domów

● firm – majątek, OC

● turystyczne

● rolnicze ● wszystkie inne

AGENCJA „LOBO” Longin Bogucki
Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 24, Tel. 0-602-226-374

U B E Z P I E C Z E N I A

W sobotę 26 maja odbyły się
Biegi Przełajowe o Puchar Starosty
Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go. Tuż przed godziną 11-tą  Staro-
sta Jan Żychliński serdecznie przywi-
tał organizatorów, opiekunów,
nauczycieli oraz ponad 300 uczest-
ników tej miłej imprezy.

Biegi Przełajowe o Puchar Starosty
rozegrano już po raz ósmy, drugi raz na
„Polanie Dwóch Stawów” w Zielonkach.

Spotkali się tam prawie wszyscy młodzi
miłośnicy lekkoatletyki z naszego Powia-
tu. W dotychczasowych imprezach orga-
nizowanych początkowo w Parku Ołta-
rzewskim, a później w lasach lesznow-
skich  wzięło udział kilka tysięcy biega-
czy-amatorów, spośród których dzieci i
młodzież stanowią znakomitą większość.

Zawody wyłoniły zwycięzców w 11
kategoriach wiekowych. Uczestnicy pod-
kreślali jednak, że laury nie są tu najważ-
niejsze. Dla prawdziwego sportowca
liczy się nade wszystko udział i pokona-

nie własnych słabości, uzy-
skanie lepszego wyniku niż
przed rokiem, czy też samo
dobiegnięcie do mety.

Mamy nadzieję, że ta
impreza dała zwycięzcom
satysfakcję z wygranej, a
pokonanym impuls do dal-

szej wytężonej pracy nad doskonaleniem
własnych umiejętności.

Pogoda dopisała, można rzec nawet
„za bardzo”. Było trochę za gorąco.
Zawodnicy kończyli biegi spragnieni zim-
nej wody.

Najdłuższy dystans (2000 m) wśród
kobiet przebiegła Katarzyna Hemke, zaj-
mując pierwsze miejsce w kategorii
„Open” i otrzymując od licznie zebranych
widzów gromkie brawa, a z rąk Starosty
– piękny puchar. Wśród mężczyzn w głów-
nym biegu na dystansie 3000 m wygrał

Mariusz Szymański z Błonia. Nie zawiedli
również bracia Marcin i Michał Nakliccy z
Gimnazjum w Koczargach, którzy zdobyli
pierwsze miejsca na 1000 m (w swoich
kategoriach wiekowych). Adrian Woźniak
ze SP w Borzęcinie i Mateusz Dudziński z
Gimnazjum w Koczargach zajęli na tym
dystansie odpowiednio 2 i 3 miejsca. Pozo-
stali triumfatorzy w poszczególnych kate-
goriach stojąc na najwyższym stopniu
podium, także zostali nagrodzeni pucha-
rami i pięknymi medalami. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!

Jarosław Janiak

VIII Biegi Przełajowe o Puchar Starosty

Poszukujemy osoby
do sprzątania biura 

w Latchorzewie 
2 razy w tygodniu

adres firmy: 
Kimar Pro Art 

ul. Warszawska 206
Latchorzew

tel. (022) 722 00 56

Firma Wiko Company S.A. w związku z dynamicznym rozwojem
poszukuje osób z doświadczeniem na stanowiska: 

Brygadzista stolarni
Operator maszyn CNC (do przyuczenia)

Stolarz-montażysta
Najchętniej zatrudnimy osoby z grupą inwalidzką.

Firma oferuje pracę w międzynarodowym środowisku, możliwość roz-
woju zawodowego i awansu. Praca na pełen etat z atrakcyjnym wyna-
grodzeniem w systemie zmianowym.
Aplikacje zawierające CV z klauzulą o przetwarzaniu danych oraz list
motywacyjny, prosimy przesłać, wpisując w tytule stanowisko, na adres
pocztowy: 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 20 lub na adres 
e-mail: wikocompany@wiko.com.pl lub aplikacje@wiko.com.pl

Zatrudnimy Panie 

do pracy w introligatorni. 

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste

zgłoszenie się na ul. Kosmowską 32 

w Borzęcinie Dużym.
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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!

Ogrody Natalii 
502 148 887

Aranżacja i pielęgnacja ogrodów

• Rain bird, Nelson - amerykańskie systemy
nawadniania ogrodów.

• Oczka i stawy kąpielowe - budowa i konserwacja.
• Trawniki - zakładanie, strzyżenie, regeneracja.
• Cięcie drzew i krzewów ozdobnych. 

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice

tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977 
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DERFOL” 
oferuje kosiarki i pilarki elektryczne i spalinowe.

Sprzedaż i serwis Koczargi Nowe Ul. Warszawska 439 
tel. (022) 357- 94- 54,  fax (022) 357- 94- 55 

Szkółka roślin ogrodowych 
„U Małgorzaty” zaprasza!
Duży wybór iglaków 
i kwitnących bylin.
Warto Zobaczyć!

Wyględy ul. Stołeczna 37 (przedłużenie Warszawskiej)

Szkółka roślin ogrodowych 
„U Małgorzaty” zaprasza!
Duży wybór iglaków 
i kwitnących bylin.
Warto Zobaczyć!

Wyględy ul. Stołeczna 37 (przedłużenie Warszawskiej)
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