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Podczas Niedzieli Palmowej  
w Borzęcinie zorganizowano 
Jarmark Wielkanocny. Dzieci 
wraz z nauczycielkami z ZSP 
przygotowały piękne rękodzieła. 
Pieniądze ze sprzedaży przekazano 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
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Zapraszamy na imprezy organizowane w naszej gminie
I Turniej Badmintona o Puchar Wójta Gminy Stare Babice
14	kwietnia	o	godz.	10:30	w	Szkole	Podstawowej	w	Starych	Babicach	odbędzie	się	

Turniej	Badmintona.	Organizatorzy	przewidują	kilka	kategorii	wiekowych,	również	formu-
łę	OPEN.	Więcej	informacji	na	str.	20.

Obchody 72. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
15	 kwietnia	 odbędzie	 się	 uroczystość	 religijno-patriotyczna	 upamiętniająca		

72.	Rocznicę	Zbrodni	Katyńskiej	oraz	drugą	rocznicę	katastrofy	lotniczej	pod	Smoleńskiem.	
Uroczystość	rozpocznie	się	Mszą	Św.	o	godz.	9:30	w	Kościele	p.w.	Wniebowzięcia	NMP		
w	Starych	Babicach.	Po	Mszy	Św.	nastąpi	przemarsz	do	Alei	Dębów	Katyńskich,	gdzie	zło-
żymy	kwiaty	i	zapalimy	znicze	pod	dębami	pamięci.

Zawody kolarskie „Legia MTB Maraton”
15	kwietnia	rozpocznie	się	cykl	zawodów	kolarskich	„Legia	MTB	Maraton”.	Start	za-

wodników	nastąpi	o	godz.	12:00	w	Laskach.	Kolarze	będą	przejeżdżać	również	przez	naszą	
gminę,	zobaczymy	ich	m.in.	w	pobliżu	kościoła	w	Lipkowie.	Zakończenie	zawodów	i	deko-
rację	zawodników	przewidziano	ok.	godz.	14:00-15:00	na	Stadionie	Rysia	w	Izabelinie.

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
21	 kwietnia	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Starych	 Babicach	 organizuje	 Święto	 Edukacyjne		

–	„Dzień	Ziemi”	pod	hasłem	„Dobra	energia	dla	wszystkich”.	W	programie	przewidziano	wy-
stawę	fotograficzną	„Parki	Narodowe”,	wykład	pt.	„Jak	powstaje	prąd”,	żywą	lekcję	przyrody,	
wystawę	zwierząt,	stanowisko	archeologiczne,	tkactwo	i	wyroby	podpłomykowe,	warsztaty	
artystyczne,	gry	sportowe	i	konkursy	dla	publiczności.	Początek	imprezy	o	godz.	15:00.

Rajd „Szlakiem naszej Historii”
21	kwietnia	Babickie	Koło	Związku	Oficerów	Rezerwy	Rzeczypospolitej	Polskiej	orga-

nizuje	kolejną	edycję	Rajdu	Historycznego	pod	patronatem	honorowym	Wójta	Krzysztofa	
Turka.	Udział	w	nim	biorą	dzieci	 i	młodzież	z	naszych	szkół,	pogrupowani	w	kilkuoso-
bowych	patrolach.	Rajd	obejmuje	7	punktów	na	terenie	babickiej	gminy,	wśród	nich	są	
Miejsca	Pamięci	Narodowej	 i	miejsca	ważne	dla	naszej	 lokalnej	historii.	Zapraszamy	na	
rajd	dodatkowo	wszystkie	osoby	zainteresowane	historią	Polski	i	naszej	gminy.	Zaczynamy	
o	godz.	10:00.

Otwarcie sezonu grilowego
Centrum	Ogrodnicze	w	Wojcieszynie	przy	ul.	Warszawskiej	609	zaprasza	na	Wielkie	

Otwarcie	Sezonu	Grillowego	–	21-22	kwietnia.	czyt.	str.	20.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę przypomnieć 
Państwu słowa Papieża Polaka Jana Pawła II skierowane do 
wiernych w 1991 r.: „Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja! 
Odzyskajcie nadzieję, bracia i siostry całego świata!  
Z Chrystusem, naszą Paschą, wszystko jest możliwe!  
Chrystus poprzedza naszą przyszłość!  
W Jego imię pozdrawiam was,  
z Nim wszystkich was błogosławię!”

Życzę Wszystkim Mieszkańcom  
Gminy Stare Babice dużo zdrowia  
i wszelkiej pomyślności.

Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania  
Pańskiego będzie dla Państwa impulsem  
do dobrych działań i umożliwi godne  
przeżywanie Świąt, które od pokoleń są  
podstawą tradycji polskich rodzin.

Wszystkiego Najlepszego życzy 
Wójt Gminy Stare Babice 

Krzysztof Turek
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GOSiR Stare Babice 
– nowa jednostka organizacyjna gminy

Biuro	 ośrodka	 znajduje	 się	 obecnie	
w	 tymczasowych	 pomieszczeniach	 przy	
zbiegu	ulic	Południowej	i	Zachodniej,	tuż	
obok	boisk	do	gry	w	piłkę	nożną.	Plany	
zakładają	w	tym	miejscu	budowę	nowo-
czesnego	 obiektu	 z	 zapleczem	 sanitar-
nym	 i	 pomieszczeniami	 socjalnymi	 dla	
sportowców,	 ale	 zostaną	 zrealizowane	
dopiero	w	przyszłości,	 zapewne	po	 za-
kończeniu	 rozbudowy	 sieci	 wodno-ka-
nalizacyjnej	w	gminie.
Ośrodek	 jako	 jednostka	 organiza-

cyjna	gminy	zarządza	mieniem	zgodnie		
z	obowiązującymi	przepisami.	Musi	pro-
wadzić	 gospodarkę	 finansową	 według	
zasad	określonych	dla	jednostek	budże-
towych,	 prowadzi	 także	 rachunkowość	
i	 sprawozdawczość	 finansową.	 Jego	
działalność	odbywa	się	w	ramach	środ-
ków	 przyznawanych	 z	 budżetu	 gminy	
oraz	 wpłat	 i	 darowizn	 osób	 fizycznych		
i	prawnych.	Szczegółowy	zakres	działa-
nia	GOSiR-u	określa	statut.

GOSiR-em	 zarządza	 Kierownik	 –	
Jarosław	 Płóciennik,	 któremu	 poma-
gają	 dwaj	 pracownicy	 administracyjni.	
Zatrudnionych	 jest	 tu	 także	 trzech	 pra-
cowników	obsługi	technicznej,	którzy	zaj-
mują	się	m.in.	właściwym	utrzymaniem	
boisk	 i	 terenów	 zielonych.	 Zapytaliśmy	
Kierownika	 Jarosława	 Płóciennika		
o	główne	założenia	nowej	 jednostki	or-
ganizacyjnej	gminy.
–	Działamy	w	obszarze	sportu	i	credo	

naszej	 działalności	 mogą	 określić	 dwa	
pojęcia:	„szersza	społeczność”	i	„większa	
dostępność”.	A	zatem	mam	tu	na	myśli	
większą	 liczbę	 osób,	 która	może	 dzięki	
naszej	pracy	zainteresować	się	sportem,		
i	 większą	 ofertę	 dyscyplin	 sportowych	
dostępną	 dla	 babickiej	 społeczności.	
GOSiR	 utworzono	 po	 to,	 aby	 gminny	
sport	 mógł	 być	 organizowany	 w	 nieco	
inny	sposób	niż	dotąd,	zgodnie	z	ocze-
kiwaniami	 i	 potrzebami	 mieszkańców	
gminy.	 Nie	 chcę	 przez	 to	 powiedzieć,	
że	 to,	 co	było	do	 tej	pory	organizowa-
ne	w	dziedzinie	sportu,	było	złe,	tylko	że	
zmieniają	się	realia,	zmienia	się	również	
stopniowo	profil	naszego	społeczeństwa		
i	 w	 ślad	 za	 tym	 dokonujemy	 również	
zmian	organizacyjnych.

– Co dokładniej ma Pan na myśli?
–	 Jeśli	 chodzi	 o	 osiągnięcia	 sporto-

we,	 babicka	 gmina	 słynie	 z	 piłki	 noż-
nej	–	„Naprzód”	Zielonki	jest	w	4.	lidze,	
nasi	zawodnicy	mają	również	duże	suk-

cesy	w	badmintonie	 i	 karate.	Być	może	
te	 dwie	 ostatnie	 dyscypliny	 można	 by	
jeszcze	bardziej	 upowszechnić	 i	wypro-
mować.	Wydaje	 się	 jednak,	 że	 z	 regu-
ły	dyscypliny	sportowe,	które	prowadzi-
my	na	naszym	terenie,	skierowane	są	do	
chłopców	 i	mężczyzn.	 Piękniejsza	 część	
społeczeństwa	 została	 nieco	 zaniedba-
na.	Może	 zatem	 powinniśmy	 pomyśleć	
również	o	gimnastyce,	aerobiku	i	innych	
dziedzinach	 sportu,	 które	 skierowane	
będą	bardziej	do	dziewcząt?	Nie	może-
my	 także	 zapominać	 o	 osobach	 doro-
słych.	 Zmienia	 się	profil	 naszego	 społe-
czeństwa,	dziś	osoby	w	wieku	40-50	lat	
też	chcą	uprawiać	sport,	a	wiadomo,	że	
jest	to	podstawowy	sposób	na	utrzyma-
nie	 dobrego	 zdrowia	 i	 kondycji.	 Zanosi	
się	 na	 to,	 że	 dzięki	 nowym	 pomysłom	
polityków	 będziemy	 pracować	 coraz	
dłużej.	Musimy	zatem	 już	 teraz	 zadbać		
o	 kondycję	 fizyczną	 wielu	 grup	 wieko-
wych	naszego	społeczeństwa.	To	prze-
cież	 nie	 musi	 być	 sport	 wyczynowy.	
Coraz	więcej	osób	interesuje	się	Nordic	
Walking,	 jogą	 i	 różnymi	 ćwiczeniami	
usprawniającymi	 i	 ogólnorozwojowy-
mi.	Trzeba	wyjść	naprzeciw	tym	oczeki-
waniom.	
Będziemy	 pracować	 nad	 tym,	 aby	

sport	 w	 naszej	 gminie	 w	 niedalekiej	
przyszłości	był	dostępny	dla	coraz	więk-
szej	grupy	ludzi.	Nie	chcemy	ograniczać	
tego,	 co	 dotąd	 zostało	 wypracowane	

Wójt Krzysztof Turek spotkał 
się 16 marca z Sekretarzem Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
dr. hab. Andrzejem Krzysztofem 
Kunertem.
	Wójt	przekazał	Panu	Ministrowi	za-

proszenie	 na	 babickie	 uroczystości	 ka-
tyńskie,	 które	 odbędą	 się	 15	 kwiet-
nia.	 Poinformował	 również	 o	 planach	
Samorządu	Gminy	 Stare	 Babice	 i	 Koła	
Związku	Oficerów	Rezerwy	RP	dotyczą-
cych	uczczenia	mjr.	Jacka	Decowskiego	
(dowódcy	 obrony	 Reduty	 Babice	 z	
1939	 r.)	 pamiątkową	 tablicą,	 któ-
ra	 zostanie	 złożona	 na	 jego	 grobie	w	
Murnau.	 ROPWiM	 udzieli	 nam	 w	 tej	

sprawie	 cennych	 konsultacji.	 Podczas	
wizyty	Wójt	wspomniał	również	postać	
śp.	Andrzeja	Przewoźnika,	poprzednie-
go	 Sekretarza	 Generalnego	 Rady,	 któ-
ry	zginął	w	Katastrofie	Smoleńskiej,	a	w	
Babicach	 został	 uhonorowany	 Dębem	
Pamięci.	
ROPWiM	ma	ogromny	wkład	w	kul-

tywowanie	pamięci	narodowej.	Jej	naj-
ważniejszym	 tegorocznym	 zadaniem	
jest	 praca	 nad	 budową	 Cmentarza	 w	
Bykowni,	 gdzie	 odnaleziono	 szczątki	
kilku	tysięcy	ofiar	Polaków	z	tzw.	ukra-
ińskiej	 listy	 katyńskiej.	 Przypuszczalnie	
cmentarz	zostanie	otwarty	jesienią	br.

mł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice został powołany uchwałą Rady Gminy Stare Babice 
z 1 września 2011 r. Ośrodek rozpoczął swoją działalność z początkiem br. Jego głównymi zadaniami 
są: zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej 
społeczności w zakresie sportu i rekreacji, a także upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gmi-
ny Stare Babice.

Wójt Gminy u Ministra Kunerta

Kierownik GOSiR Jarosław Płóciennik
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dzięki	pasji	 i	zaangażowaniu	ludzi	dzia-
łających	społecznie	w	stowarzyszeniach,	
ale	będziemy	 rozwijać	 i	wzbogacać	na-
szą	 ofertę.	 Dziś	mamy	 dużo	 pomysłów	
–	 od	 zapraszania	 na	 nasz	 teren	 popu-
larnych	 sportowców	 aż	 po	 otwieranie	
nowych	 sekcji.	 Będziemy	 je	 realizować		
w	miarę	możliwości	finansowych	gminy.

– Wiele działań i najlepszych pomy-
słów nie może być realizowanych, gdy 
brakuje środków finansowych…
–	To	prawda.	Dziś	działamy	w	realiach	

kryzysu	 finansowego	 i	 odczuwamy	 pe-
wien	niedostatek	środków.	Jesteśmy	za-
leżni	od	budżetu	gminy.	Będziemy	rów-
nież	starali	się	pozyskiwać	fundusze	z	ze-
wnątrz.	Dlatego	też	gdy	rozmawiamy	w	
gremiach	 fachowców,	 zastanawiamy	 się	
nad	sposobem	finansowania	sportu.	Czy	
powinniśmy	 wprowadzić	 odpłatność	 za	
zajęcia	 sportowe?	Kwestia	 ta	na	pewno	
nie	dotyczy	dzieci,	 ale	 jeśli	 chodzi	 o	 za-
jęcia	dla	osób	dorosłych,	 jest	 to	 sprawa	
otwarta.	Z	pewnością	przy	pokryciu	50%	
kosztów	działania	sekcji	przez	jej	uczest-
ników	i	finansowaniu	50%	kosztów	przez	
GOSiR	 dużo	 łatwiej	 byłoby	 daną	 sekcję	
utworzyć	i	poprowadzić.	

– Na czym dziś koncentruje się pra-
ca ośrodka?
–	Przejmujemy	część	obowiązków	sto-

warzyszeń	sportowych	i	UKS-ów,	dotyczą-
cych	np.	podpisywania	umów	z	trenerami,	
którzy	prowadzą	zajęcia	już	w	naszym	imie-
niu.	Ostatnio	byliśmy	współorganizatora-
mi	zawodów	karate	w	Borzęcinie	Dużym,	
przygotowujemy	się	również	do	organiza-
cji	innych	imprez	sportowych,	jak	chociaż-
by	do	kolejnego	półmaratonu.	Dużo	cza-
su	 pochłania	 zarządzanie	 terenami	 spor-
towymi	i	obiektami	położonymi	na	terenie	
gminy,	a	są	to:	boiska	w	Zielonkach	przy	
ul.	Południowej	i	Zachodniej,	hale	sporto-

we	w	szkołach	 (po	godz.	16:00)	 i	Strefa	
Rekreacji	 Dziecięcej	 (SRD)	 w	 Borzęcinie	
Dużym.	Zwłaszcza	ten	ostatni	obiekt	ogni-
skuje	wiele	naszych	działań.	Strefa	jest	bo-
wiem	 sztandarowym	 osiągnięciem	 gmi-
ny,	jeśli	chodzi	o	bazę	sportową	dla	dzieci.	
Staramy	się,	aby	przynosiła	ona	wszystkim	
jak	najwięcej	korzyści.

– Jaką ofertę GOSiR proponuje 
dzieciom w SRD?
–	 Gmina	 zobowiązała	 się	 do	 tego,	

że	po	zakończeniu	4-letniego	programu	
działalności	 Strefy	Rekreacji	Dziecięcej	w	
dziedzinie	sportu	i	korekcji	wad	postawy	
u	dzieci	(finansowanego	z	tzw.	Funduszu	
Norweskiego)	 będzie	 kontynuować	 ten	
kierunek,	 realizując	 15%	 określonego	
wcześniej	programu.	Jednak	4	lata	funk-
cjonowania	 Strefy	 udowodniły,	 że	 dzia-
łania	te	okazały	się	bardzo	korzystne	dla	
dzieci,	 dlatego	 też	 gmina	 –	 a	 obecnie	
GOSiR	–	 realizuje	przy	pomocy	 środków	
własnych	dużo	szerszy	program,	niż	okre-
ślono	 w	 zawartej	 umowie.	 Strefa	 dzia-
ła	 codziennie	od	godz.	15:00	do	19:00		
i	w	weekendy	od	godz.	10:00	do	19:00.	
Zajęcia	pod	okiem	 fachowych	 instrukto-
rów	prowadzone	są	na	boiskach	do	ko-

szykówki,	 siatkówki,	 piłki	 ręcznej,	 teni-
sa	itd.	Działa	również	darmowa	wypoży-
czalnia	 sprzętu	 sportowego,	 nadal	 pro-
wadzony	 jest	program	korekcji	wad	po-
stawy	u	dzieci.

– Słyszałem o tym, że GOSiR będzie 
jednostką bardziej dynamiczną niż do-
tychczasowe stowarzyszenia zajmują-
ce się wybranymi dziedzinami sportu.
–	To	jest	możliwe	i	dołożymy	wszelkich	

starań,	aby	tak	się	stało.	Jednak	skuteczność	
i	dynamika	działań	ośrodka	w	dużej	mie-
rze	będzie	zależeć	od	Rady	Gminy.	Dotąd	
gdy	 stowarzyszenia	 wygrywały	 konkursy	
na	prowadzenie	określonych	zajęć	sporto-
wych,	musiały	dokładnie	realizować	ofertę,	
którą	proponowały,	składając	dokumenta-
cję.	Nie	było	zatem	możliwości	 jej	zmiany	
w	danym	roku.	Jeśli	pojawiała	się	jakaś	inte-
resująca	propozycja	sportowa,	musiała	cze-
kać	do	następnego	roku.	Inaczej	jest	jednak	
w	przypadku	GOSiR-u.	 Jeśli	w	dowolnym	
momencie	zgłosi	się	do	nas	ktoś	z	ciekawą	
propozycją	sportową,	to	Rada	Gminy	może	
zwiększyć	budżet	GOSiR-u	na	określony	cel	
i	w	każdym	momencie	nowe	zadania	bę-
dzie	można	realizować.

Marcin Łada

Główne cele działalności GOSiR-u:
Propagowanie, inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
w gminie. Tworzenie bazy sportowej. Organizowanie i prowadzenie dzia-
łalności informacyjnej i reklamowej promującej sport i sportowy styl ży-
cia. Prowadzenie działalności szkoleniowej. Organizacja imprez z zakre-
su kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Udostępnianie bazy sportowo-re-
kreacyjnej.

GOSiR współpracuje z: gminnymi placówkami oświatowymi, stowarzy-
szeniami kultury fizycznej i organizacjami sportowymi na terenie gminy, 
krajowymi związkami sportowymi, instytucjami i organizacjami działają-
cymi na rzecz propagowania kultury fizycznej i sportu.

Po raz kolejny sięgnęła Po złoto!
Mieszkanka naszej gminy – wspania-

ła badmintonistka Martyna Poprzeczko, 
której kibicujemy od wielu lat – znowu 
sięgnęła po laury.
Po	 Mistrzostwach	 Polski	 Seniorów	 w	

Badmintonie	 (Białystok	 2012	 r.),	 na	 któ-
rych	 zawodniczka	 Uczniowskiego	 Klubu	
Sportowego	 Badminton	 Stare	 Babice	
zdobyła	 srebrny	 medal	 w	 grze	 miesza-
nej,	 przyszła	 kolej	 na	 następny	 turniej.	 W	
Głubczycach	15-18	marca	2012	r.	odbyły	się	
Indywidualne	Mistrzostwa	Polski	Juniorów	i	
Młodzieżowców	w	Badmintonie.	Turniej	ob-
sadzony	był	przez	najlepszych	zawodników	
z	kraju.	Do	walki	o	medale	przystąpiło	144	
singlistów	i	115	par	deblowych.
Martyna	 wystąpiła	 w	 grach	 podwój-

nych,	w	 których	 od	 dwóch	 lat	 się	 specja-
lizuje.	W	grze	podwójnej	kobiet	startowa-
ła	 z	 zawodniczką	 LKS	 Technik	 Głubczyce	

Katarzyną	 Macedońską	 i	 w	 grze	 miesza-
nej	 z	 partnerem	 z	 Kadry	 Polski	 Jackiem	
Kołumbajewem	 z	 AZS	 UW	 Warszawa.	
Po	 zaciętych	 pojedynkach	 z	 zawodnika-
mi	 m.in.	 z	 Białegostoku,	 Częstochowy,	
Krakowa,	Sobótki,	Suchedniowa	obie	pary,	
w	 których	grała	nasza	 zawodniczka,	 zaję-
ły	pierwsze	miejsca.	Po	raz	kolejny	Martyna	
Poprzeczko	 sięgnęła	 po	 złote	 medale	 w	
Mistrzostwach	Polski.	W	czasie	trwania	mi-
strzostw	 podczas	 wywoływania	 zawod-
niczki	 do	gry	oraz	w	 czasie	dekoracji	me-
dalowych	 bardzo	 często	 używano	 nazwy	
Uczniowski	 Klub	 Sportowy	 Badminton	
Stare	Babice,	co	przyczyniło	się	do	promo-
cji	naszej	gminy.	
Złotej	 medalistce	 Martynie	 Poprzeczko	

życzymy	dalszych	sukcesów	sportowych	na	
kortach	w	kraju	i	za	granicą.

Piotr Pamięta
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XIV Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 23 lutego br. Uczestniczyło 
w niej 15 radnych. W pierwszej czę-
ści obrad Przewodniczący RG i Wójt 
Gminy omówili działania podejmo-
wane w okresie międzysesyjnym.

W	 tym	 czasie	 Wójt	 Krzysztof	 Turek	
uczestniczył	 m.in.	 w	 konferencji	 gmin	
Stare	 Babice,	 Leszno,	 Błonie	 (ze	 stro-
ny	 polskiej)	 oraz	 Esperia,	 Coreno		
i	 Castelnuovo	 Parano	 (ze	 strony	 wło-
skiej)	 dotyczącej	 opracowania	 pro-
gramu	 współpracy.	 Spotkał	 się	 tak-
że	 z	 przedstawicielami	 Kampinoskiego	
Parku	 Narodowego	 w	 sprawie	 zago-
spodarowania	 Polany	 Lipkowskiej.	
Brał	 również	udział	 –	wraz	 ze	 Starostą	
Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego	
i	 Komendantem	 Powiatowym	 Policji	
–	 w	 naradzie	 z	 Szefem	 Prokuratury	
Apelacyjnej	 w	 Warszawie.	 Uczestniczył	
ponadto	 w	 zebraniu	 mieszkańców	 so-
łectw	 Lipków	 i	 Zielonki	 Wieś.	 Wójt	
Krzysztof	 Turek	 w	 okresie	 międzysesyj-
nym	 wziął	 udział	 w	 obchodach	 90-le-
cia	 Związku	 Oficerów	 Rezerwy	 im.	
Marszałka	Józefa	Piłsudskiego.

Podczas	 XIV	 sesji	 radni	 rozpatrzy-
li	 projekt	 uchwały	 w	 sprawie	 przyjęcia	
na	rok	2012	planu	dofinansowania	za-
wodowego	 nauczycieli	 (zatrudnionych		
w	 szkołach	 i	 przedszkolach	 prowadzo-
nych	 przez	 gminę).	 Ustalili	 także	mak-
symalną	 kwotę	 dofinansowania	 opłat	
za	kształcenie	pobieranych	przez	szkoły	
wyższe	 i	 zakłady	kształcenia	nauczycie-
li.	Określili	formy	doskonalenia,	na	które	
dofinansowanie	może	być	przyznane.
W	 czasie	 obrad	 radni	 zapoznali	 się	

ze	sprawozdaniem	z	wysokości	średnich	
wynagrodzeń	nauczycieli	na	poszczegól-
nych	stopniach	awansu	zawodowego	w	
szkołach	prowadzonych	przez	gminę.

Następnie	 podjęli	 uchwałę	 w	 spra-
wie	 sprzedaży	w	drodze	bezprzetargo-
wej	 działki	 nr	 ew.	 842/8	 w	 Klaudynie,	
w	 celu	 przyłączenia	 do	 działki	 sąsied-
niej.	 Zadecydowali	 również	 o	 oddaniu		
w	użytkowanie	wieczyste	nieruchomości	
nr	ew.	703/8	w	Starych	Babicach	(w	dro-
dze	przetargu	pisemnego).	 Radni	 przy-
jęli	uchwałę	o	sprzedaży	w	drodze	bez-
przetargowej	nieruchomości	położonych		
w	Bliznem	Jasińskiego	i	w	Lipkowie,	sta-
nowiących	własność	gminy.

W	 dalszej	 części	 sesji	 Rada	 Gminy	
zadecydowała	 o	 nadaniu	 nazw	 uli-
com	położonym	w:	Koczargach	Starych	
(Czereśniowa),	 Borzęcinie	 Małym	
(Źródlana),	 Bliznem	 Łaszczyńskiego	
i	 Jasińskiego	 	 (Ogrodowa	 i	 Wąska).	
Radni	 zaopiniowali	 także	 plan	 ochrony	
Kampinoskiego	 Parku	 Narodowego	 na	
lata	2012-2031.	Następnie	wyrazili	zgo-
dę	na	zmianę	uchwały	podjętej	w	grud-
niu	2011	r.	w	sprawie	inkasa	oraz	wyna-
grodzenia	 sołtysów	za	 inkaso	 łącznego	
zobowiązania	 pieniężnego,	 podatków:	
leśnego,	 rolnego	 i	 od	 nieruchomości.	
Zmiana	 polegała	 na	 uszczegółowieniu	
§1	i	ustaleniu	inkasentem	nowego	sołty-
sa	Klaudyna	(p.	Karola	Brzozowskiego).

Podczas	 XIV	 sesji	 radni	 podję-
li	 uchwałę	 w	 sprawie	 powołania	 ze-
społu	 ds.	 wyboru	 ławników	 (do	 Sądu	
Okręgowego	 w	 Warszawie	 i	 Sądu	
Rejonowego	 dla	 Warszawy	 Żoliborza,	
Sądu	Pracy	i	Ubezpieczeń	Społecznych).	
W	skład	zespołu	weszli:	Przewodniczący	
RG	 Henryk	 Kuncewicz,	 radni	 Adam	
Kotwicki	i	Tadeusz	Wiśniewski.

W	 kolejnej	 części	 sesji	 radni	 więk-
szością	 głosów	 poparli	 projekt	 ustawy	
o	 zmianie	 ustawy	 o	 dochodach	 jedno-
stek	 samorządu	 terytorialnego	 (złożo-

ny	do	Sejmu	RP	9	i	10	sierpnia	2011	r.).	
Projekt	ustawy	reformującej	tzw.	janosi-
kowe	(obowiązkową	wpłatę	do	budżetu	
państwa,	 którą	 przekazują	 najbogatsze	
samorządy	na	rzecz	pozostałych)	został	
przygotowany	jako	inicjatywa	społeczna	
i	zyskał	bardzo	duże	poparcie	obywate-
li	–	złożyło	pod	nim	podpisy	ponad	157	
tys.	osób.	Przewiduje	on	utrzymanie	me-
chanizmu	 wspomagania	 biedniejszych	
samorządów	przy	jednoczesnym	ograni-
czeniu	 nadmiernego	 obciążenia	 płatni-
ków.	Obecnie	 nadmierne	 „janosikowe”	
powoduje	realne	ograniczenie	możliwo-
ści	 rozwojowych	 najdynamiczniej	 roz-
wijających	 się	 samorządów,	 coraz	 le-
piej	służących	lokalnym	społecznościom	
i	będących	podporą	wzrostu	gospodar-
czego	całego	kraju.	Projekt	ustawy	prze-
widuje	 także	 urealnienie	 sposobu	wyli-
czania	 „janosikowego”	 w	 odniesieniu	
do	rzeczywistej	liczby	mieszkańców	naj-
większych	 miast	 oraz	 zmianę	 systemu	
przyznawania	 środków	 z	 subwencji	 na	
dotacje.	Słusznym	postulatem	projekto-
wanej	ustawy	 jest	 to,	 aby	 środki	 z	 „ja-
nosikowego”	były	przeznaczane	na	kon-
kretne	cele	inwestycyjne,	służące	trwałe-
mu	 rozwojowi	 biedniejszych	 regionów,	
a	 nie	 jak	 dotychczas	mogły	 być	 pożyt-
kowane	na	dowolne,	często	drugorzęd-
ne	potrzeby.

Radni	 przyjęli	 następnie	 pla-
ny	 pracy	 Rady	 Gminy	 i	 poszczegól-
nych	Komisji	 RG	na	2012	 rok,	 zatwier-
dzając	 także	 plan	 kontroli	 Komisji	
Rewizyjnej	w	br.	Następnie	zaaprobowa-
li	zmiany	w	budżecie	gminy	Stare	Babice		
i	 w	 Wieloletniej	 Prognozie	 Finansowej	
Gminy	Stare	Babice	na	lata	2012-2020.	
Na	zakończenie	sesji	radni	zapoznali	się	
ze	 sprawozdaniem	 z	 prac	 Rady	 Gminy		
i	jej	komisji	w	roku	2011.

kg.

z sesji rady gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych	–	spotkania	od-
bywają	 się	 w	 każdą	 trzecią	 środę	 miesiąca		
w	godz.	17.00-19.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	 przy	
Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	
Alkoholowych	dla	osób	 i	 rodzin	z	przemocą	
domową	zaprasza	wszystkie	osoby	zaintere-
sowane	w	poniedziałki	w	godz.	17.00-19.00	
oraz	w	czwartki	w	godz.	17.00-19.00.

Grupa „Rodzina bez przemocy”	 spotyka	
się	 w	 każdą	 sobotę	 w	 godz.	 16.00-19.00.	
Telefon	do	osoby	prowadzącej	grupę	czynny	
całą	dobę:	0-605-921-579.	Telefon	zaufania	
czynny	w	godzinach	pracy	Punktu	i	w	godzi-
nach	zajęć	grupy:	(22)	722-04-93.

Gminny Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny	dla Osób i Rodzin z Problemem 
Uzależnień	 zaprasza	wszystkich	 zaintereso-
wanych,	w	tym	osoby	mające	problem	alko-

holowy	 we	 własnej	 rodzinie.	 Spotkania	 od-
bywają	się	we	wtorki	w	godz.	16.00-18.00,		
w	soboty	w	godz.	13.00-15.00.

Telefon zaufania	czynny	w	godzinach	pracy	
Punktu	(22)	722-04-93.

Wszystkie wymienione organizacje znaj-
dują się w Starych Babicach, w nowym 
budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 21.

TU OTRZyMASZ POMOC PRAWNą I PSyCHOLOGICZNą:
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spotkanie czy kongres?
W Starych Babicach odbyło się uroczyste spotkanie członków NSZZ RI Solidarność i działaczy 
ruchu ludowego, gościliśmy Europosła, Ministrów Rolnictwa i Marszałka Sejmu…

Rzadko się zdarza, abyśmy na 
naszym terenie, w jednym miej-
scu mogli spotkać wielu zasłużo-
nych działaczy ruchu ludowego  
i znanych polityków pełniących czo-
łowe funkcje w resorcie rolnictwa. 
W Starych Babicach 22 stycznia od-
było się uroczyste spotkanie po-
święcone jubileuszowi 30-lecia po-
wołania Duszpasterskich Wspólnot 
Rolników. Uczestniczyli w nim m.in.: 
Ewa Kierzkowska – Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(dawniej Wicemarszałek Sejmu), 
Czesław Siekierski – europoseł 
(dawn. Sekretarz Stanu Ministerstwa 
Rolnictwa), Gabriel Janowski – legen-
darny przywódca rolników (również 
dawn. Minister Rolnictwa), Janusz 
Byliński (dawniej Prezes Rynku 
Hurtowego w Broniszach, Minister 
Rolnictwa), Henryk Kowalczyk – poseł 
(dawn. Sekretarz Stanu Ministerstwa 
Rolnictwa), Stefan Szańkowski – 
Przewodniczący NSZZ RI Solidarność 
Województwa Mazowieckiego, nie 
zabrakło również naszych władz sa-
morządowych z terenu gminy i po-
wiatu.

Przedstawiamy szeroką relację 
z tego spotkania, poruszane tema-
ty mogą bowiem rozszerzyć wie-
dzę Czytelników w różnych dziedzi-
nach.

Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 Mszą	 Św.	
w	Kościele	w	Starych	Babicach,	którą	ce-
lebrował	ks.	prałat	dr	Grzegorz	Kozicki.	
Msza	 poświęcona	 była	 tym	 wszystkim,	
którzy	 przed	 30	 laty	 odważyli	 się	 prze-
ciwstawić	niesprawiedliwości	społecznej	
i	podjęli	walkę	o	wolną	Polskę.
Jak	 mówił	 ks.	 Kozicki:	 –	 W	 2011	

roku	 obchodziliśmy	 30-lecie	 rejestra-
cji	NSZZ	RI	Solidarność,	w	okresie	stanu	
wojennego	 jego	członkowie,	w	 ramach	

Duszpasterstwa	 Rolników,	 otrzymywa-
li	silną	formację	religijną	i	wiedzę	na	te-
maty	 gospodarcze	 i	 polityczne.	 Na	 co-
rocznych	spotkaniach	wspominają	teraz	
kolegów,	 którzy	 ofiarowali	 swoje	 życie		
i	zdrowie	za	wolną	Ojczyznę.	Chcemy	po-
lecać	w	 tej	Mszy	 Św.	 Panu	Bogu	pierw-
szego	Wójta	babickiej	gminy	–	Stanisława	
Zająca,	wybranego	po	przemianach	poli-
tycznych	w	1989	r.,	a	także	działaczy,	któ-
rzy	odeszli	już	do	Domu	Pana.
Po	Mszy	Św.	zebrani	udali	się	na	po-

bliski	 Cmentarz	 Parafialny,	 aby	 złożyć	
hołd	 Wójtowi	 Stanisławowi	 Zającowi.	
Na	jego	grobie	położono	wieńce	i	zapa-
lono	znicze.
Dalszą	 część	 uroczystości	 wypełniło	

spotkanie	w	Domu	Parafialnym	„Arka”,	
podczas	którego	wspominano	nie	 tylko	
Wójta	Stanisława	Zająca,	lecz	także	dys-
kutowano	o	przyszłości	polskiego	rolnic-
twa	i	ruchu	związkowego.
Zebranych	powitał	Wójt	Gminy	Stare	

Babice	Krzysztof	Turek	 razem	ze	 swoim	
Zastępcą	Marcinem	Zającem.	Następnie	
głos	 zabrali	 goście,	 którzy	 przybyli	 na	
uroczystość.

Ruch rolniczy otworzył 
drogę do przemian

Europoseł	 Czesław	
Siekierski	 wspominał	
swoją	 dawną	 współ-
pracę	 merytorycz-
ną	 z	 dr.	 Gabrielem	
Janowskim,	 który	
przewodził	 istotnej	
części	 ruchu	Rolników	
I n d y w i d u a l n y c h .	
Mówił,	 że	 wówczas	
wielu	 wspaniałych	 lu-
dzi	podjęło	działalność	
i	walkę	o	sprawy	wol-

ności	 i	demokracji,	o	 inne	podejście	do	
zagadnień	 państwowych	 i	 związanych	
z	 rolnictwem.	 Dziś	 należy	 im	 wszyst-
kim	 podziękować	 za	 trud,	 który	 podję-
li.	Niestety	wielu	z	nich	wycofało	się	już	
z	aktywnego	życia.	Być	może	wynika	to	
z	charakteru	chłopskiego,	z	pracą	na	roli	
i	 kontaktem	 z	 przyrodą	 związana	 jest	
zawsze	duża	 skromność.	Nie	 każdy	ma	
umiejętność	 „pchania	 się	 do	 przodu”.	
Warto	 jednak	 utrwalać	 dorobek	 daw-
nych	 działaczy,	 aby	 na	 stałe	 zapisał	 się	
w	pamięci	społeczeństwa.	Ta	praca	przy-
niosła	dobre	owoce.	Dziś	niestety	wielu	
polityków	przypisuje	 sobie	 zasługi	 tam-
tych	osób...

Obecność Polski w Unii Europejskiej 
była koniecznością dziejową

Europoseł Czesław Siekierski	mó-	
wił	 także	 o	 obecności	 Polski	 w	 Unii	
Europejskiej:	 w	 2003	 roku	 zastana-
wialiśmy	 się,	 jaki	 będzie	wynik	 referen-
dum.	 Dziś	 wg	 badań	 obecność	 Polski		
w	UE	akceptuje	87-89%	społeczeństwa.	
Dokonały	 się	pozytywne	zmiany	w	 ska-
li	globalnej	–	w	 infrastrukturze	 i	w	 sys-
temie	funkcjonowania	państwa.	Niestety	
obecnie	 jesteśmy	w	Europie	na	poważ-
nym	zakręcie,	co	wynika	z	kryzysu	świa-
towego.	 Toczy	 się	 dyskusja	 nad	 finan-
sami	 kolejnego	 okresu	 budżetowego	
Unii	 Europejskiej	 na	 lata	 2014-2020.	
Aktualnie	wiemy,	jakimi	środkami	unijny-
mi	dysponujemy	w	Polsce	do	roku	2013.	
Jeśli	 gospodarka	 europejska	 nie	 przeła-
mie	 kryzysu,	 to	dyskusja	nad	przyszłym	
budżetem	UE	 i	 sprawami	 finansowania	
inwestycji	i	rolnictwa	będzie	bardzo	trud-
na	 –	 mówił	 Czesław	 Siekierski.	 Wysoki	
wskaźnik	rozwoju	Polski	może	okazać	się	
argumentem	dla	polityków	unijnych,	aby	
dać	nam	mniejsze	wsparcie.

Dawni Ministrowie Rolnictwa i Działacze RI Solidarność oddali hołd Stanisławowi Zającowi –pierwszemu 
Wójtowi naszej gminy

Wójt Krzysztof Turek, Marszałek Ewa Kierzkowska i Z-ca Wójta Marcin Zając
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Trzy filary sukcesu Polski

Zdaniem	 europosła	 obecnie	 trzy	
czynniki	kreują	pozycję	Polski	w	Europie	
i	 świecie:	pierwszy	 to	przedsiębiorczość	
Polaków	 –	 biznesmenów,	 pracowników	
i	 rolników	przyzwyczajonych	od	dawna	
do	 funkcjonowania	w	 trudnych	warun-
kach,	 dzięki	 czemu	 łatwiej	 niż	 inni	 po-
trafią	 odnaleźć	 się	w	 kryzysie.	 Drugi	 to	
wsparcie	 ze	 środków	 unijnych,	 a	 trze-
ci	związany	 jest	z	emigracją	zarobkową	
–	obecnie	około	2	mln	 Polaków	pracu-
je	 za	granicą	 i	 przysyła	do	 Polski	 swoje	
pieniądze.	Ten	ostatni	czynnik	wydaje	się	
zupełnie	niezauważany	przez	polityków,		
a	 przecież	 w	 dużej	 mierze	 to	 właśnie	
dzięki	 niemu	 rośnie	 popyt	 i	 gospodar-
ka	jest	w	niezłej	kondycji.	Eksperci	szacu-
ją,	że	środki	te	wpływają	do	Polski	w	po-
dobnej	skali	jak	fundusze	europejskie.

Trudne rozmowy 
o kryzysie i finansach

Czesław	 Siekierski	 mówił	 podczas	
spotkania	 także	 o	 sytuacji	 finansowej	
Polski	i	Europy	spowodowanej	kryzysem	
światowym.	 –	 Kryzys	 finansów	powstał	
w	wyniku	uwarunkowań	zewnętrznych,	
spowodowały	go	procesy	globalizacyjne.	
Okazało	się,	że	instytucje	finansowe	bę-
dące	 wcześniej	 pod	 nadzorem	 różnych	
struktur	 wymknęły	 się	 zupełnie	 spod	
kontroli	 państw	 i	 zaczęły	 funkcjono-
wać	według	własnego	prawa.	W	rezul-
tacie	państwa	straciły	kontrolę	nad	czę-
ścią	 pieniędzy	 i	 ich	międzynarodowymi	
transferami.	Sztuczne	nakręcanie	warto-
ści	przedsiębiorstw	i	banków	spowodo-
wało	 to,	 że	 pewne	 grupy	 osiągały	 nie-
wiarygodne	 zyski.	Okazało	 się	 również,	
że	państwo	średniej	wielkości,	dysponu-
jące	dobrze	rozwijającą	się	gospodarką,	
może	 być	 doprowadzone	 do	 bankruc-
twa	przez	grę	na	rynkach	finansowych.	
Lech	Wałęsa	 już	 w	 czasie,	 gdy	 peł-

nił	urząd	Prezydenta	RP,	mówił	o	potrze-
bie	 stworzenia	 rządu	globalnego,	 który	
zajmie	 się	 problemami	 bezpieczeństwa	
i	gospodarki.	Wówczas	mało	kto	go	ro-
zumiał,	 a	Wałęsa	miał	 przecież	 zawsze	

„nosa	 politycznego”.	 Czym	 obecnie	 są	
G-20	czy	G-7,	w	ramach	których	spoty-
kają	się	przywódcy	rządów	największych	
i	najbogatszych	państw?	Jest	to	właśnie	
próba	 stworzenia	 globalnych	 zasad	 w	
świecie,	 które	będą	porządkowały	 rynki	
finansowe	–	wyjaśniał	Czesław	Siekierski.	
–	 Okazało	 się,	 że	 gospodarka	 świato-
wa	 bez	 pewnych	 regulacji	 nie	 może	
prawidłowo	 funkcjonować.	 Leszkowi	
Balcerowiczowi	wydawało	się,	że	wolny	
rynek	 zawsze	 da	 sobie	 radę.	 Jasne	 sta-
ło	się	jednak,	że	bez	określonych	zasad,	
ładu	 i	porządku	nie	da	się	nad	nim	za-
panować.
Te	 same	prawidłowości	 dotyczą	 rol-

nictwa.	W	produkcji	pod	gołym	niebem,	
przy	 zastosowaniu	 podobnej	 technolo-
gii,	plony	mogą	być	w	różnych	rejonach	
bardzo	zróżnicowane.	W	związku	z	tym	
musi	być	utrzymana	interwencja	na	ryn-
kach	 rolnych.	 Rolnicy	 otoczeni	 mono-
polem	 dostawców	 środków	 produkcji		
i	 handlu	 są	 w	 tym	 łańcuchu	 najsłabsi.		
W	 Europie	 dużo	 się	 o	 tym	 mówi,	 jak	
uczynić	rynek	rolny	przejrzystym.	Inaczej	
rolnicy	nie	wytrzymają	konkurencji	z	 in-
nymi	branżami	–	 i	 tak	 już	teraz	 ich	do-
chody	są	na	poziomie	50%	innych	grup	
zawodowych.
–	W	przyszłości	wspólna	polityka	rol-

na	będzie	nadal	utrzymana	–	mówił	eu-
roposeł.	 –	W	Polsce	 jest	ona	oparta	na	
dwóch	 filarach	 finansowych.	 W	 latach	
2014-2020	 środki	 dla	 rolnictwa	 mają	
zostać	zwiększone	(jeśli	oczywiście	nowy	
budżet	 będzie	 utrzymany).	 Mimo	 wie-
lu	 trudnych	 dyskusji,	 nasi	 rolnicy	 będą	
otrzymywać	nadal	mniejsze	dopłaty	niż	
ich	zachodni	koledzy,	możemy	spodzie-
wać	się	jednak	10%	wzrostu	środków	na	
dopłaty	bezpośrednie.

Polityka spójności 
wspomogła rozwój Polski

Europoseł	 wspomniał	 także	 o	 po-
lityce	 spójności	 prowadzonej	 w	 latach	
2007-2013.	 Przypomnijmy,	 że	 właśnie		
z	Funduszu	Spójności	nasza	gmina	uzy-
skała	 blisko	 128	mln	 zł	 na	 uporządko-
wanie	 gospodarki	wodno-ściekowej.	W	
obecnym	okresie	finansowania	przezna-
czono	 dla	 Polski	 ok.	 67	mld	 euro.	 Jeśli	
podjęte	ustalenia	będą	nadal	 obowiązy-
wały,	 w	 kolejnym	 okresie	 budżetowym	
UE	możemy	spodziewać	się	jako	kraj	fun-
duszy	w	granicach	80	mld	euro.	Środki	te	
pozwolą	 na	 dokończenie	 szeregu	 inwe-
stycji	 infrastrukturalnych,	 np.	 autostrad,	
zostaną	także	przeznaczone	na	moderni-
zację	 linii	 kolejowych	 i	 rozwiązanie	 pro-
blemów	wodnych	i	energetycznych.
Na	 zakończenie	 swojej	 wypowiedzi	

Czesław	Siekierski	wspomniał,	że	to,	co	
dawniej	wywalczyli	rolnicy,	jest	dziś	pod-
stawą	do	kolejnych	działań.	Rolnicy	po-
winni	jednak	bardziej	się	jednoczyć,	dzia-

łać	poprzez	grupy	producenckie	i	związ-
ki,	jedynie	wówczas	będą	mogli	skutecz-
nie	 rozmawiać	 z	 dużymi	 korporacjami,	
które	działając	w	sektorze	rolnym,	wcho-
dzą	w	obszar	przemysłu	i	nasiennictwa.	
–	 Miałem	 przyjemność	 znać	 Wójta	

Stanisława	 Zająca,	 byłem	 zawsze	 pod	
wrażeniem	 jego	 zdolności	 do	 kierowa-
nia	ludźmi	i	rozumienia	przemian	zacho-
dzących	w	rolnictwie,	nieraz	dyskutowa-
liśmy	o	potrzebie	koniecznych	zmian.	Na	
zawsze	 pozostanie	 w	 mojej	 pamięci	 –	
powiedział	Czesław	Siekierski.

Okiem Przewodniczącego 
NSZZ RI Solidarność

–	 Chciałbym	 w	 imieniu	 władz	
Związku	 i	 Rady	 Krajowej	 NSZZ	
Solidarność	 podziękować	 za	 spotka-
nie	 i	 złożyć	 Państwu	 najlepsze	 życze-
nia	 –	 powiedział	 Stefan Szańkowski, 
Przewodniczący NSZZ RI Solidarność 
Województwa	Mazowieckiego.	–	Byłem	
posłem	 pierwszej	 kadencji,	 działałem		
w	 dawnych	 czasach	 na	 Podlasiu,	 a	 na	
początku	 lat	90.	miałem	okazję	uczest-
niczyć	z	prof.	Michałem	Kuleszą	i	Jerzym	
Stępniem	w	 komisji,	 która	 przygotowy-
wała	 ustawę	 o	 samorządzie	 gminnym.	
Dziś	 ocenia	 się	 ją	 jako	 fundamentalną	
zmianę	 ustrojową.	Mam	 teraz	 zaszczyt	
kierować	 związkiem	 w	 województwie	
mazowieckim.	 Solidarność	 RI	ma	 nadal	
wiele	wyzwań	przed	sobą	i	pole	do	dzia-
łania.	Jednak	rolnicy,	którzy	inwestowali	
w	gospodarkę,	mają	dziś	mało	czasu	dla	
ruchu	 związkowego,	 spłacają	 kredyty,		
z	drugiej	strony	wieś	się	wyludnia,	a	wie-
le	domów	w	gospodarstwach	na	wscho-
dzie	Polski	staje	się	domami	letniskowy-
mi.	 Przemiany	 są	 nieuchronne,	 dlate-
go	też	warto	rozmawiać	podczas	takich	
spotkań	o	problemach	naszej	wsi.

Nasz parlament powinien aktywniej 
chronić wieś i rolników!

–	 Kilka	 dziedzin	 powinniśmy	 upo-
rządkować	w	naszym	parlamencie	–	mó-
wił	 poseł Henryk Kowalczyk	 (dawn.	
sekretarz	stanu	Ministerstwa	Rolnictwa).	
–	Potrzebujemy	aktywniejszej	polityki	re-

Europoseł Czesław Siekierski

Przewodniczący Stefan Szańkowski
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gulacji	 rynków	 rolnych,	 a	 dokładniej	 –	
większej	 ochrony	 naszego	 rynku	 przed	
nieuczciwą	 konkurencją.	 Sprowadzanie	
do	Polski	taniej	żywności,	o	złej	 jakości,	
psuje	 nasz	 rynek	 i	 powoduje,	 że	 żyw-
ność	 produkowana	 przez	 polskich	 rol-
ników	staje	się	nieopłacalna.	Nadal	nie-
rozwiązany	 jest	 problem	 ubezpieczeń	
upraw	 rolnych.	 Sprawa	 ta	 nabrała	 głę-
bokiego	znaczenia	podczas	ubiegłorocz-
nych	klęsk	żywiołowych.	Bez	zachęcenia	
ubezpieczycieli	 do	 rezygnacji	 ze	 stawek	
zaporowych	 nasi	 rolnicy	 zawsze	 będą	
w	trudnej	sytuacji.	Projekt	ustawy	w	tej	
sprawie	utknął	niestety	w	pracach	parla-
mentarnych.
Często	 społeczeństwo	 jest	 wprowa-

dzane	w	 błąd	 twierdzeniami,	 że	 kryzys	
finansów	 publicznych	 jest	 powodowa-
ny	przez	KRUS.	–	Dług	krajowy	bowiem	
corocznie	narasta	w	wysokości	100	mld	
zł,	 tymczasem	 dotacja	 do	 KRUS-u	 wy-
nosi	 15	mld	 zł,	 a	 do	 ZUS-u	50	mld	 zł.	
Naszą	 rolą	 jako	 opozycji	 jest	 uświada-
mianie	 tych	przekłamań.	Dezinformacja	
służy	 przeciwstawianiu	 rolników	 pozo-
stałej	 części	 społeczeństwa.	 Przed	 par-
lamentem	 jest	 obecnie	 wiele	 zadań	 do	
rozwiązania.

Musimy znaleźć 
dla siebie temat i wykorzystać 

wrodzone cechy Polaków…

–	Refleksje	nad	przeszłością	odświe-
żają	 młodość,	 ale	 powinniśmy	 skupić	
się	 na	 przyszłości	 –	 podkreślił	 Gabriel 
Janowski,	 legendarny	 przywódca	 ru-
chu	ludowego.	–	Kiedy	organizowaliśmy	
związek	w	1980	roku,	mówiłem	na	spo-
tkaniach,	 że	 rolnikom,	aby	 stali	 się	peł-
noprawnymi	obywatelami	państwa,	po-
trzeba	trzech	rzeczy:	związku,	który	bu-
dujemy,	 działalności	 gospodarczej	 i	 re-
prezentacji	 politycznej.	 Co	 do	 związku	
–	nikt	nie	miał	wątpliwości,	działalność	
gospodarcza	 była	 wówczas	 dla	 wielu	
tajemnicą,	 a	 reprezentacja	 polityczna	 –	
prawdziwą	pieśnią	przyszłości.
W	 1989	 roku	 mówiłem	 to	 samo.	

Kiedy	 powiedziałem	 wówczas	 o	 repre-
zentacji	 politycznej	 –	 niektórzy	 bili	 mi	
brawo,	 już	 wtedy	 zrozumieli.	 Ale	 co		
z	tego?
Dziś	 brakuje	 polskim	 rolnikom	 do-

kładnie	 tych	 samych	 trzech	 rzeczy.	 Nie	
mamy	żadnego	silnego	związku	na	sce-
nie	 politycznej,	 z	 działalności	 gospo-
darczej	 czy	 okołorolniczej	 zostaliśmy	
praktycznie	 wyrugowani,	 a	 jaką	 repre-
zentacją	 polityczną	 dziś	 dysponujemy	
–	 nie	muszę	mówić	 –	 jest	 szczątkowa,	
nie	 taka,	 jak	 być	 powinna!	Oczywiście,		
w	 tej	 czy	 innej	 partii	 dużo	 się	 mówi		
o	sprawach	wsi,	zwłaszcza	przed	wybo-
rami	–	ale	nic	z	tego	nie	wynika.	
Kiedy	podczas	obrad	Rady	Ministrów	

(w	 rządzie	Hanny	 Suchockiej)	 przedsta-
wiłem	program	 szansy	 dla	wsi,	 jednym		
z	ważnych	elementów	było	uczestnictwo	
rolników	 w	 prywatyzacji	 sektora	 oko-
łorolniczego.	 Uznawaliśmy	 jako	 zwią-
zek,	że	rolnicy	powinni	być	rzeczywisty-
mi	udziałowcami	–	akcjonariuszami	pry-
watyzowanego	majątku.	 Jeden	 z	 wice-
premierów	odpowiedział	wtedy	–	chłop	
jest	od	orania	 i	 siania,	a	nie	handlowa-
nia.	Sprowadzono	nas	do	 roli	wyrobni-
ków	i	jedynie	producentów	surowca.	Źle	
się	stało,	jest	to	jedna	z	naszych	klęsk	–	
że	rolnicy	nie	zostali	współwłaścicielami	
przemysłu	 przetwórczego.	W	 rezultacie	
wielkie	korporacje	przejmą	gros	zysków.
Nie	należę	do	 tych,	 którzy	 tylko	na-

rzekają	 –	 mówił	 Gabriel	 Janowski.	 –	
Udało	 się	 wywalczyć	 cząstkę	 polskiego	
cukru.	Krajowa	Spółka	powstała,	prywa-
tyzowana	z	udziałem	plantatorów	i	pra-
cowników	–	jest	to	dobry	przykład,	szko-
da,	że	w	tak	małej	skali.
Nie	ma	co	płakać	nad	rozlanym	mle-

kiem,	trzeba	patrzeć	końca	bruzdy.	Świat	
bardzo	się	zmienił.	Dziś	wielkie	grupy	fi-
nansowe	 zawładnęły	 ludźmi,	 politycy	
zostali	 wyrugowani,	 zajmują	 się	 bieżą-
cym	administrowaniem	pewnych	obsza-
rów,	nie	wyznaczają	 już	kierunków	roz-
woju	ani	nie	wspomagają	obywateli.	Są	

jedynie	wykonawcami	wielkiego	układu	
korporacyjnego	i	finansowego.	Jaka	jest	
zatem	szansa	dla	Polski	w	tym	świecie?
Musimy	zrozumieć,	że	dotychczasowy	

kierunek	 rozwoju	 rolnictwa,	nastawienie	
na	 intensywną	 produkcję	 przemysłową	
nie	jest	dla	Polski	szansą.	Będziemy	wów-
czas	gorszym	wykonawcą	trendów	świa-
towych.	Naszą	szansą	jest	wypracowanie	
nowego	modelu	rolnictwa,	maksymalnie	
naturalnego.	 Trzeba	 działać	 w	 tym	 kie-
runku,	aby	polska	żywność	dobrze	koja-
rzyła	się	w	świecie.	Mamy	dziś	wielu	ludzi	
wykształconych,	ze	znajomością	języków.	
Globalizacja	 jest	 już	dziś	faktem,	powin-
niśmy	umieć	 ją	wykorzystać.	Mając	kilka	
komputerów,	można	dziś	 z	 Babic	pene-
trować	cały	 świat	w	 różnych	obszarach.	
Polacy	mogą	działać,	nie	dysponując	spe-
cjalnym	kapitałem.	Gdybyśmy	nauczyli	się	
koordynować	 i	 pośredniczyć	 w	 różnych	
dziedzinach,	budowalibyśmy	swój	udział	
w	rynku	nie	poprzez	produkcję	material-
ną,	ale	przez	aranżację	 i	ciekawe	pomy-
sły.	 Wyszukajmy	 atrakcyjny	 produkt	 np.		
w	Tajlandii,	połączmy	go	z	innym	i	zarób-
my	na	tym	pieniądze.	Polskie	wady	–	im-
prowizację	 i	 nieschematyczne,	 sponta-
niczne	działanie	–	można	w	tym	układzie	
wykorzystać.	Bądźmy	optymistycznie	na-
stawieni	 do	 rzeczywistości,	 wykorzystaj-
my	nowoczesny	świat.	Czas	siać,	mimo	że	
nasze	grunty	marne	–	zakończył	Gabriel	
Janowski.

Dziś żadne teorie 
nie tłumaczą rzeczywistości…

Janusz Bieńkowski,	przedsiębiorca		
z	Płocka	(dawniej	szef	RI	woj.	płockiego),	
wyraził	opinię,	że	nadszedł	kres	wszech-
wiedzy	teoretycznej.

–	 Moim	 zdaniem	 dziś	 liberalizm		
i	 neoliberalizm	 zawalił	 się.	 Nie	 wiemy	
obecnie,	 w	 jakim	 kierunku	 potoczą	 się	
zmiany	 gospodarcze.	 Systemy	 ekono-
miczne	nie	mają	obecnie	żadnego	opar-
cia	w	teorii.	Świat	nie	wie,	dokąd	zmie-
rza.	 Dwa	 miliony	 Polaków	 wyjechały		
z	kraju,	wykształciliśmy	ludzi,	daliśmy	im	

Poseł Henryk Kowalczyk

Minister Gabriel Janowski

Janusz Bieńkowski



Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

9GAZETA BABICKA nr 3 (184)

studia	 i	 spowodowaliśmy,	 że	wyjechali.	
Jakie	państwo	stać	na	taką	rozrzutność?	
Będziemy	odczuwać	skutki	ekonomiczne	
tych	działań.	Już	odczuwamy	także	skut-
ki	 społeczne	 –	 rozbite	 rodziny,	 rozwo-
dy.	Spadamy	w	rankingach	w	dziedzinie	
„przyjaznego	państwa	dla	przedsiębior-
czości”.	W	rezultacie	rośnie	szara	strefa,	
która	 już	 przekroczyła	 30%.	 Ludzie	 co-
raz	mniej	są	związani	z	państwem,	któ-
re	 im	nie	 pomaga.	Odżywają	 stare	 po-
działy	„my	i	oni”.	Szara	strefa	będzie	na-
dal	narastała.	Zarówno	silne	związki,	jak	
i	izby	gospodarcze	–	czyli	zintegrowane	
struktury	 ludzi	mądrych	–	są	niewygod-
ne	dla	 rządzących,	 dlatego	 ich	 nie	ma.	
Przewiduję,	że	 jeszcze	w	tym	roku	unia	
walutowa	padnie,	nie	ma	bowiem	opar-
cia	 ekonomicznego	 ani	 matematyczne-
go,	a	tych	prawd	nie	da	się	oszukać.

Lepiej stawiać na optymizm…

–	 W	 Polsce	 sprawdziły	 się	 regula-
cje	 państwowe	 –	 powiedział	 Janusz 
Byliński,	(dawny	Minister	Rolnictwa),	po-
źniejszy	Prezes	RH	w	Broniszach.	–	Banki	
nie	 mogły	 oficjalnie	 wyprowadzać	 zy-

sków	na	zewnątrz	kraju	i	nie	można	było	
angażować	 pieniędzy	w	 iluzoryczne	 in-
strumenty	 finansowe,	 z	 których	 korzy-
stały	banki	na	zachodzie	Europy.	Wydaje	
się,	że	 ludzie,	którzy	dochodzą	do	wła-
dzy,	powinni	mieć	pewne	„kręgosłupy”.	
Akcja	 Katolicka	 buduje	 zaplecze,	 ludzi,	
którzy	 są	 różnych	 opcji	 politycznych	 i	
którzy	mogą	być	nadzieją	na	przyszłość.	
Kościół	 prowadzi	 świadomą	 politykę		
w	 tym	 zakresie.	 Nie	 załamujmy	 zatem	
rąk,	 bo	 jeszcze	 nigdy	 nie	 było	 tak,	 aby	
negatywne	 zapowiedzi	 w	 całości	 się	
sprawdziły,	 zawsze	 jest	 jakieś	 światełko	
nadziei	na	przyszłość.

Należy wyciągać wnioski i działać!

–	Naszą	wadą	jest	to,	że	nie	przygoto-
waliśmy	się	odpowiednio	do	zmieniającej	

się	sytuacji	gospodarczej	i	gry	kapitałowej	
na	rynku	–	mówił	Janusz	Byliński.	–	Wiele	
czasu	poświęcaliśmy	na	Rynku	Hurtowym	
nauczaniu,	 tłumaczyliśmy,	 z	 czym	 wią-
że	się	udział	w	spółce,	w	której	jest	Skarb	
Państwa	 i	 jak	 akcjonariusze	 mogą	 prze-
jąć	 różnymi	 metodami	 własność	 rynku.	
Jednak	wiedzy	tej	ciągle	brakuje.	Za	mało	
wykształciliśmy	 rolników	 do	 tego,	 aby	
zostali	 reprezentantami	 w	 radach	 nad-
zorczych	 spółek,	 których	 stali	 się	w	 czę-
ści	akcjonariuszami,	mieli	bowiem	prawo	
do	nabycia	15%	akcji,	 tak	 jak	pracowni-
cy.	Nieszczęściem	prywatyzacji	było	to,	że	
zakłady	przetwórstwa	 i	pracownicy	 rów-
nież	 nabywali	 akcje	 na	 tych	 samych	 za-
sadach.	Chcieliśmy	ograniczyć	obroty	ak-
cjami	pracowniczymi	i	plantatorskimi,	aby	
ich	sprzedaż	była	przez	pewien	czas	(np.	
10	lat)	możliwa	tylko	w	danej	grupie,	lub	
skierowana	 tylko	 do	 producentów.	 Tzn.	
aby	 plantatorzy	mieli	 prawo	nabycia	 ak-
cji	między	sobą	i	od	pracowników,	a	pra-
cownicy	mogli	 skupować	 tylko	w	grupie	
pracowników.	Niestety	do	takich	regulacji	
nie	doszło,	a	szkoda,	bo	byłoby	to	prak-
tyczne	 uwieńczenie	 działań	 proponowa-
nych	 przez	 Gabriela	 Janowskiego,	 który	
mówił,	że	plantator	i	producent	powinien	
uczestniczyć	w	dalszych	etapach	przerobu	
surowca	i	to,	czego	nie	uzyskał	w	jednora-
zowej	cenie	za	produkt	rolny,	mógłby	uzy-
skać	przy	sprzedaży	finalnego	produktu.
Życie	biegnie	dalej	i	ci,	którzy	zajmu-

ją	 się	produkcją	 rolną,	muszą	wiedzieć,	
co	 to	 znaczy	 gra	 kapitałowa.	 Za	 mało	
przedsiębiorstw	 zostało	 sprywatyzowa-
nych	przy	 udziale	 akcjonariatu	pracow-
niczego.	Tu	możemy	mówić	o	zaniedba-
niu	Solidarności	Pracowniczej,	która	nie	
działała	w	kierunku	szkoleń	rad	pracow-
niczych	związkowców.	Dziś	słyszymy	na-
rzekania,	 a	 czemu	wówczas	 związkow-
cy	nie	uczestniczyli	w	tym,	aby	prywaty-
zować	te	zakłady	z	większym,	a	najlepiej	
większościowym	akcjonariatem	pracow-
niczym?	Około	400	przedsiębiorstw,	na	
800	tak	sprywatyzowanych,	jest	teraz	w	
dobrej	 kondycji	 finansowej.	W	 Stanach	

Zjednoczonych	 ponad	 90%	 obrotu	 rol-
nego	 odbywa	 się	 przez	 spółdzielczość,	
której	 udziałowcami	 są	 plantatorzy.	 Na	
giełdzie	 chicagowskiej	 handluje	 się	 to-
warem,	 który	 jest	własnością	 spółdziel-
ni	producenckich,	jest	to	oczywiście	pry-
watna	spółdzielczość.	Trzeba	o	tym	wie-
dzieć	i	mówić.	Na	każdym	szczeblu	jest	
jeszcze	 wiele	 do	 zrobienia	 i	 można	 się	
wykazać.

Babice zawsze były świadome

Na	zakończenie	spotkania	głos	zabrał	
Starosta Jan Żychliński.	Przypomniał,	że	
kiedy	30	lat	temu	zaczynano	w	Babicach	
działalność	 związkową,	 właśnie	 tu	 był	
silny	 ośrodek	 intelektualny	 rolników.	 –	
Jeśli	chodzi	o	szeroko	pojętą	Solidarność,	
rolnicy	byli	najbardziej	świadomą	grupą	
społeczną.	 Stanisław	 Zając	 był	 posta-
cią	legendarną,	zawsze	powtarzał,	kiedy	
sprawy	związkowe	zostały	rozstrzygnię-
te	i	zmienił	się	ustrój	–	teraz	bierzemy	się	
do	 roboty!	 Ten	 duch	 pracy	 organicznej	
na	 tym	 terenie	 trwa	 nadal.	 Zmieniamy	
rzeczywistość,	dostosowując	się	do	nie-
zwykle	dynamicznych	realiów.
Jesteśmy	 od	 kilku	 lat	 w	 Unii	

Europejskiej,	w	tym	czasie	na	naszym	te-
renie	zaszły	ogromne	zmiany.	Przyznają	
to	 nawet	 osoby	 krytyczne,	 które	 były	
przeciwne	integracji	europejskiej.	Widzą,	
jak	wiele	się	zmieniło.	Dla	nas	nowa	per-
spektywa	 finansowa	 UE	 jest	 niezwykle	
ważna.	Pojęcie	„Zielonej	Wyspy”	wynikło	
w	dużej	mierze	z	potężnego	strumienia	
unijnych	pieniędzy,	samorządy	znakomi-
cie	 wykorzystały	 szansę.	 Nastąpiła	 ab-
sorbcja	środków.	Stanisław	Zając	mówił	
–	róbmy	tu	i	teraz.	Jest	to	przyjazne	miej-
sce,	 tu	 są	 nasze	 korzenie,	 każdy	 może	
czegoś	 dobrego	 dokonać.	 Zachęcam	
do	 kolejnych	 spotkań,	 aby	 w	 Starych	
Babicach	można	było	zawsze	wymieniać	
myśli	na	szczeblu	europejskim,	krajowym	
i	 samorządowym	–	powiedział	 Starosta	
Jan	Żychliński.

Marcin Łada

Minister Janusz Byliński

Starosta Jan Żychliński
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iii PUCHar MazoWsza
karate WkF

10	marca	w	Borzęcinie	Dużym	zorganizowano	 III	 Puchar	
Mazowsza	Karate	WKF	–ogólnopolskie	zawody	pod	patrona-
tem	Polskiego	Związku	Karate.	Do	walki	o	medale	stanęło	tego	
dnia	 blisko	 150	 zawodników	 z	 13	 krajowych	 klubów	 (m.in.		
z	 Warszawy,	 Szczecina,	 Torunia,	 Łodzi).	 Nad	 prawidłowym	
przebiegiem	 zawodów	 czuwało	 13	 sędziów	 pod	 przewod-
nictwem	Sędziego	Głównego	–	Ewy	Ambroszczyk.	Tego	dnia	
podwarszawski	Borzęcin	stał	się	centrum	sportowego	karate.
Ze	względu	na	duże	zainteresowanie	turniejem	poziom	za-

wodników	walczących	 o	medale	 niejako	wymuszał	 posiada-
nie	wysokich	umiejętności.	Wyszkolenie	w	tym	sporcie	jest	bar-
dzo	 istotne	w	trakcie	 rywalizacji,	gdzie	każdy	błąd	może	za-
ważyć	 na	 losach	 walki.	 Po	 raz	 kolejny	 świetnie	 zaprezento-
wali	 się	 doświadczeni	 już	 karatecy	 „Rensei	 Borzęcin”	 z	 gmi-

ny	 Stare	 Babice,	 którzy,	 występując	 w	 barwach	 Gminnego	
Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji,	sięgali	po	złoto	aż	12	razy,	zajmu-
jąc	w	 końcowej	 punktacji	 klubów	 pierwsze	miejsce.	 Daje	 to	
znakomite	rokowania	na	przyszłość,	gdyż	wielu	naszych	kara-
teków	po	udanym	udziale	w	Mistrzostwach	Polski	Karate	FSKA	
w	Karpaczu	(25-26	lutego	2012	r.)	weźmie	udział	w	przyszło-
rocznych	Mistrzostwach	Europy.
Puchar	Mazowsza	Karate	WKF	to	coroczny	cykl	zawodów,	

tworzący	miejsce	 sportowej	 rywalizacji	dla:	dzieci,	młodzieży		
i	 dorosłych,	 jednocześnie	 zawody	 te	 są	 dobrą	 promocją	 dla	
gminy	Stare	Babice	i	powiatu	warszawskiego	zachodniego	na	
arenie	ogólnopolskiej.

Daniel Kucharski

klasyFikaCja  PUnktoWa

W	zawodach	wzięło	udział	blisko	150	zawodników	z	13	
krajowych	 klubów	 (ATEMI	 Warszawa,	 BUSHI	 Bielsko-Biała,	
GROT	 Chynów,	 KAKIMU	 Warszawa,	 KAMIKAZE	 Szczecin,	
KATAI	Mońki,	KKS	DOJO	Toruń,	ŁKKS	Łódź,	SEISHINKAI	Łuków,	
RONIN	Toruń,	SHOGUN	Białystok,	UNSU	Ożarów	Mazowiecki	
oraz	gospodarze	GOSiR	–	RENSEI	Borzęcin).	Poniżej	przedsta-
wiamy	zestawienie	punktowe	klubów.

Wszystkim	Klubom,	Trenerom,	Sędziom	składamy	podzię-
kowania	za	przybycie	i	udział	w	zawodach.

LP KLUB
Złoto Srebro Brąz SUMA 

PKT5 pkt 3 pkt 1 pkt
1 GOSiR – RENSEI Borzęcin 12 10 11 101
2 Atemi Warszawa 8 9 16 83
3 ŁKKS Łódź 4 4 7 39
4 Kamikaze Szczecin 4 2 1 27
5 Katai Mońki 2 3 2 21
6 KKS Dojo Toruń 2 3 1 20
7 Seishinkai Łuków 2 2 0 16
8 Grot Chynów 1 1 7 15
9 Unsu Ożarów Maz. 1 1 5 13
10 Kakimu Warszawa 2 0 2 12
11 Bushi Bielsko-Biała 1 1 0 8
12 Ronin Toruń 1 0 0 5
13 Shogun Białystok 0 1 2 5
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Zawodnicy o karate…

Po	zawodach	karate	rozmawialiśmy	z	mło-
dymi	zawodnikami	i	ich	rodzicami.	Jedną	z	naj-
młodszych	 uczestniczek	 turnieju	 była	 Natalia	
Kuczyńska,	 towarzyszyła	 jej	 mama	 Paulina	
Kuczyńska.	 Pani	 Paulina	 powiedziała	 nam,	 że	
zarówno	córka,	jak	i	inne	dzieci	bardzo	chętnie	
trenują	ten	sport,	widać	także,	że	rodzice	wspie-
rają	swoje	pociechy	w	wyczynach	sportowych.	
Zapytaliśmy,	 czy	 lekcje	 karate,	 które	 odby-

wają	się	dwa	razy	w	tygodniu	w	godzinach	po-
południowych,	nie	mają	negatywnego	wpływu	
na	 naukę	 córki?	 –	 Wręcz	 przeciwnie	 –	 odpo-
wiedziała	mama.	–	Córka	 jest	w	pierwszej	 kla-
sie,	bardzo	dobrze	radzi	sobie	w	nauce	i	wspa-
niale	łączy	obydwa	obowiązki,	o	czym	świadczy	
zdobycie	laurów	podczas	turnieju	–	Natalia	wy-

walczyła	pierwsze	miejsce	w	swojej	grupie	wie-
kowej.
W	 dalszej	 rozmowie	 okazało	 się,	 że	 ka-

rate	 trenował	 także	 siostrzeniec	 Pani	 Pauliny,	
który	 rozpoczynał	 swoją	przygodę	 z	 tym	 spor-
tem	w	młodym	wieku	i	miał	liczne	osiągnięcia.	
Treningom	i	turniejom	poświęcił	około	10	lat	ży-
cia.	Wiele	spotkań	rodzinnych	rozpoczynało	się	
od	 opowieści	 o	 tym	 sporcie,	 nic	 zatem	 dziw-
nego,	że	mała	Natalka	zainteresowała	się	nim,		
a	dobry	przykład	 kuzyna	podziałał	 na	nią	mo-
tywująco.
Rozmawialiśmy	 także	 ze	 starszym	 kolegą	

Natalii	–	Konradem	Ruszteckim,	który	w	turnieju	
zdobył	3.	miejsce	w	dziedzinie	Kata,	a	w	dziedzi-
nie	 karate	 (Kumite)	 zajął	 1.	miejsce.	 Zawodnik	
trenuje	już	od	6	lat,	a	zainteresował	się	tym	spor-
tem,	gdy	miał	10	lat.	Przez	ten	czas	zdobył	już	

wiele	medali,	dyplomów	i	pucharów.	Przeważają	
trofea	srebrne	i	brązowe,	może	jednak	także	po-
szczycić	się	parokrotnym	zdobyciem	złotych	me-
dali	wywalczonych	w	 różnych	 turniejach	 ogól-
nopolskich.	Konrad	 jako	pierwszy	w	swojej	 ro-
dzinie	zaczął	 trenować	karate,	wszyscy	go	 jed-
nak	wspierają	i	serdecznie	mu	kibicują.
Sport	pochłania	dużo	czasu.	Zawodnik	tre-

nuje	cztery	razy	w	tygodniu	po	około	dwie	go-
dziny	 dziennie	 w	 szkole	 w	 Borzęcinie	 Dużym	
oraz	w	Zaborowie	pod	okiem	tego	samego	sen-
seja.	Konrad	powiedział	nam	również,	że	trenin-
gi	sprawiają	mu	ogromną	przyjemność,	a	nauki	
udzielane	 przez	 senseja	 Daniela	 Kucharskiego	
bardzo	 dobrze	 trafiają	 do	młodzieży,	 co	 owo-
cuje	później	wspaniałymi	wynikami	podczas	za-
wodów.

Kamil Malinowski

Sędzia z uśmiechem!
Podczas	 zawodów	 karate	 jednym	 z	 sędziów	

była	 Agata	 Bandurska	 z	 Torunia.	 Zwróciła	 naszą	
uwagę,	bo	oprócz	fachowego	działania	wyróżnia-
ła	się	również	pięknym	uśmiechem.	Pani	Agata	jest	
zawodniczką	 karate	 shotokan,	 trenuje	 w	 toruń-
skim	 klubie	 Karate-Do	 „Ronin”	 i	ma	 już	 na	 swo-
im	 koncie	 kilka	 sukcesów	w	 zawodach	 rangi	mi-
strzostw	Polski.	Mimo	młodego	wieku	(ma	17	lat)	
zdobyła	 już	 uprawnienia	 sędziego	 klubowego.		
W	Borzęcinie	była	pierwszy	raz	i	pozytywnie	oceni-
ła	nasze	zawody.
–	Turniej	został	dobrze	przygotowany,	walki	od-

bywają	się	płynnie	bez	żadnych	opóźnień.	Dzieci	są	
skoncentrowane	na	tym,	co	robią	i	widać,	że	zosta-
ły	doskonale	przygotowane	do	zawodów.	Ostatnio	
byłam	na	Pucharze	Świata	Karate	w	Łodzi,	w	którym	
uczestniczyło	ponad	tysiąc	zawodników.	My	jako	sę-
dziowie	pracowaliśmy	 tam	15	godzin.	To	było	dla	

wszystkich	 duże	 wyzwanie.	 Zawody	 w	 Borzęcinie	
w	porównaniu	z	tamtą	skalą	są	znacznie	mniejsze.	
Takie	imprezy	są	jednak	bardzo	ważne,	dają	szansę	
zawodnikom	na	porównanie	 swoich	umiejętności.	
Dzieci	mogą	 sprawdzić,	 ile	 tak	 naprawdę	 potrafią		
i	co	powinny	zrobić,	aby	dążyć	do	doskonałości.

Marcin Łada
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Dżentelmen roku 2012
Gimnazjum w Koczargach 

Starych co roku organizuje wybo-
ry „Dżentelmena Roku”. Ten sympa-
tyczny konkurs odbywa się zawsze 
około Dnia Kobiet i ma na celu pro-
mowanie dobrych zachowań wśród 
młodzieży. Konkurs budzi duże zain-
teresowanie uczniów, jest bowiem 
ciekawym wydarzeniem dla całej 
społeczności szkolnej. Z okazji te-
gorocznej edycji „Dżentelmena” 12 
marca br. po raz kolejny odwiedzili-
śmy Gminne Gimnazjum.

Tuż	przed	południem	młodzież	szczel-
nie	wypełniła	aulę	szkoły.	Mimo	niżu	de-
mograficznego	do	tej	placówki	uczęszcza	
obecnie	325	uczniów,	co	wydaje	się	dużą	
liczbą,	 warto	 jednak	 wiedzieć,	 że	 5	 lat	
temu	było	w	tej	placówce	ponad	400	gim-
nazjalistów.	Dyrektor	 Piotr	 Szczepkowski	
powitał	 wszystkich	 zebranych,	 po	 czym	
przystąpiono	do	finału	konkursu.	Głos	za-
brały	Wicedyrektor	Bogusława	Kuncewicz	
i	 Anna	 Szelenbaum	 –	 organizatorki	
„Dżentelmena	Roku”.
Przed	 scenę	 zaproszono	 wszystkich	

„Dżentelmenów”	 wybranych	 w	 pierw-

szej	 części	 konkursu,	 który	 odbywał	 się	
w	 poszczególnych	 klasach	 gimnazjum.	
Chłopcy	 utworzyli	 siedemnastoosobowy	
rząd	 i	 dostali	 brawa	 od	 swoich	 wybor-
ców.	Głosowali	na	nich	uczniowie	wszyst-
kich	klas.	Następnie	z	tej	grupy	wyłoniono	
trzech	finalistów	–	tym	razem	wybór	nale-
żał	do	nauczycieli	i	przedstawicieli	samo-
rządu	szkolnego.
Na	 scenie	 pozostali	 laureaci	 i	 rozpo-

częły	się	zmagania	konkursowe.	Chłopcy	
komentowali	 scenki	 przedstawione	
przez	 aktorów	 teatru	 szkolnego,	 kory-

gowali	także	pokazane		
w	nich	niewłaściwe	za-
chowania	–	były	 to	sy-
tuacje	 z	 życia	 codzien-
nego	związane	z	zaku-
pami,	przebywaniem	w	
towarzystwie	 kolegów	
lub	pójściem	do	teatru.	
Dżentelmeni	 odpowia-
dali	 także	 na	 pytania	
przygotowane	 przez	
komisję	 konkursową.	
Co	 ciekawe,	 niektóre		
z	nich	dotyczyły	zbliża-
jących	 się	 Mistrzostw	
Europy	w	Piłce	Nożnej.

Pierwsze miejsce w konkursie i 
tytuł „Dżentelmena Roku” zdobył 
Kamil Kucharski z klasy IIId, drugie 
miejsce Andrzej Wołkow z Ib, a trze-
cie – Bartosz Sobczak z IIIa.	 Oprócz	
gratulacji	 jury	konkursowego	 i	Dyrektora	
Piotra	 Szczepkowskiego,	 który	 wręczył	
zwycięzcy	 bilety	 do	 kina	 ufundowane	
przez	 Radę	 Rodziców,	 chłopcy	 otrzyma-
li	 również	nagrody:	 zegarek	 (za	1.	miej-
sce)	oraz	słodkości	i	piłkarskie	długopisy.	
Dżentelmen	 Roku	 uhonorowany	 został	
dodatkowo	specjalnym	kapeluszem.

Inicjatorki konkursu – Panie 
Bogusława Kuncewicz i Anna 
Szelenbaum – organizują go od wielu 
lat.	Dodatkowo	przygotowały	przedsta-
wienie	teatralne	„Savoir	vivre	na	wesoło,	
czyli	 Redakcja	
K u r t u l a r n i ” ,	
które	 pokazano	
podczas	 kon-
kursu.	 W	 sztu-
ce	 wykorzysta-
no	 fragmen-
ty	 utworów	
Juliana	Tuwima,	
Mariana	 Hemara	
i	Jana	Brzechwy	
d o t y c z ą c y c h	
różnych	 aspek-
tów	 dobrego	
wychowania.

–	 Zabawne	 było	 to,	 że	 niektó-
rzy	 uczniowie	 poprawiali	 nas	 i	 mówili	
„Redakcja	Kulturalni”,	a	przecież	błąd	w	
tytule	sztuki	to	był	właśnie	żart.	Cały	kon-
kurs	 utrzymany	 był	 również	 w	 żartobli-
wym	tonie,	bo	przecież	chodzi	o	to,	aby	
uczyć	poprzez	 zabawę	–	 twierdzą	orga-
nizatorki	„Dżentelmena”.	–	Pokazane	za-
bawne	scenki	lepiej	trafiają	do	młodzieży	
niż	niejeden	wykład.	Uczniowie	zapamię-
tują	je	jako	anegdotę,	a	później	stosują	w	
praktyce.	W	 ten	 sposób	 rodzą	 się	nowe	
trendy	zachowań.
Gratulujemy	 serdecznie	 udanego	

przedsięwzięcia	–	oby	jak	najwięcej	takich	
konkursów	odbywało	się	w	szkołach.	
Na	 koniec	 dygresja...	 Kiedy	 patrzymy	

na	 to,	 co	dzieje	 się	nieraz	w	autobusach	
i	tramwajach,	gdzie	młodzi	ludzie	beztro-
sko	siedzą,	a	starsze	osoby	z	siatkami	stoją,	
przypomina	nam	się	stary	dowcip:	„Pewna	
staruszka,	widząc	tłok	w	tramwaju,	powie-
działa:	–	Co	to	się	dzieje!	Przed	wojną	było	
pełno	 dżentelmenów	 –	 gdy	 tylko	 kobie-
ta	wsiadła	 do	 tramwaju,	 zaraz	 dostawa-
ła	wolne	miejsce…	W	odpowiedzi	odzywa	
się	 jeden	 z	młodzieńców:	 –	Dżentelmeni	
dziś	też	są,	tylko	miejsc	już	nie	ma…”.

Marcin Łada

Dżentelmenem Roku został Kamil Kucharski, gra-
tulują mu Bogusława Kuncewicz – Z-ca Dyrektora 
Gimnazjum – i Anna Szelenbaum

Finałowa trójka dżentelmenów Dziewczęta również miały swoich faworytów, ściskały kciuki za najlepszych
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lekcja muzyki w koczargach

nabór do orkiestry dętej

Czy powstanie nowa 
orkiestra w gminie?

O wyborze drogi życiowej mło-
dzieży decyduje nieraz przypa-
dek, jakieś jedno spotkanie, ulot-
na chwila – tak rodzą się właśnie 
zainteresowania… W Gimnazjum  
w Koczargach Starych 16 lutego 
zorganizowano dla uczniów cieka-
wą lekcję muzyki. Do szkoły przy-
było ośmiu przedstawicieli Zespołu 
Kameralnego Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Muzycy, grając na instru-
mentach dętych, perkusji i ksylofo-
nie, przedstawili szeroki program 
muzyczny – od klasyki aż po utwo-
ry współczesne. Spotkanie prowa-
dził Zbigniew Załęski – organista ze 
Starych Babic.

Młodzież	zgromadzona	w	auli	gimna-
zjum	z	zaciekawieniem	przypatrywała	 się	
muzykom.	Uczniowie	wysłuchali	utworów:	
Henry’ego	Purcella,	Gioacchino	Rossiniego,	
George’a	Gershwina,	Glenna	Millera,	a	na-
wet	zespołu	The	Beatles.	Melodie	przepla-
tane	były	opowieściami	o	instrumentach	i	
historiami	z	życia	kompozytorów.
Okazało	 się,	 że	 muzycy,	 którzy	 od-

wiedzili	 koczarskie	 gimnazjum,	 są	mul-

tiinstrumentalistami,	 np.	 perkusista		
z	niezwykłą	biegłością	wykonał	na	ksylo-
fonie	czardasz	Vittorio	Montiego.
Tej	 ciekawej	 lekcji	 przypatrywa-

li	 się	 Z-ca	Wójta	Marcin	 Zając	 i	 Alicja	
Sztyler	 z	 Referatu	 Rozwoju	 i	 Promocji	
UG.	 Jak	 się	 dowiedzieliśmy,	 możliwe	
jest	 powstanie	 w	 naszej	 gminie	 no-
wej	 orkiestry,	 jeśli	 tylko	będzie	 zainte-
resowanie	 mieszkańców,	 a	 zwłaszcza	
uczniów	 gminnych	 szkół.	 Inicjatorem	
tego	 przedsięwzięcia	muzycznego	 jest	
Zbigniew	 Załęski,	 który	 zachęca	 do	
wspólnego	 działania	 wszystkie	 osoby	
lubiące	muzykować.
–	W	nowej	orkiestrze	będą	mogli	wy-

stępować	 uczniowie,	 rodzice,	 a	 nawet	
dziadkowie.	Chcemy	zgromadzić	zarów-
no	tych,	którzy	już	potrafią	grać	na	róż-
nych	 instrumentach,	 jak	 i	 tych,	 którzy	
chcieliby	 nauczyć	 się	 tej	 trudnej	 sztuki.	
Wszystkich	zapraszamy	do	współpracy	–	
powiedział	Zbigniew	Załęski.
Zaraz	po	lekcji	muzyki	w	gimnazjum	

do	 Pana	 Zbigniewa	 zgłosiły	 się	 dwie	
uczennice	 zainteresowane	 nowym	 ze-

społem	muzycznym.	Inni	również	zasta-
nawiali	się	–	widać	zatem,	że	zaprosze-
nie	muzyków	do	szkoły	było	dobrym	po-
mysłem.	 Dla	 wszystkich	 zainteresowa-
nych	 podajemy	 kontakt	 do	 Zbigniewa	
Załęskiego:	 nr	 tel.	 608-337-619,		
e-mail:	 zbyszekzaleski@wp.pl.	 Z	 Panem	
Zbigniewem	 można	 spotkać	 się	 także	
bezpośrednio	 w	 każdą	 niedzielę	 w	 ko-
ściele	w	Starych	Babicach.

mł.

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Kotwica” zaprasza do udziału w za-
jęciach muzycznych powstającej or-
kiestry dętej. Projekt realizowany jest 
w ramach dofinansowanego przez 
gminę zadania „Wspieranie i upo-
wszechnianie działań z zakresu mu-
zyki, w szczególności prowadzenie 
orkiestry dętej”.
Spotkanie	informacyjne	odbędzie	się	

w	czwartek	12.04.2012	r.	o	godz.	18:45	
w	budynku	Urzędu	Gminy	Stare	Babice,	
ul.	Rynek	32.	
Apel	kierujemy	zarówno	do	młodzie-

ży	 gimnazjalnej,	 jak	 i	 wszystkich	 star-
szych	 pasjonujących	 się	 muzyką.	 Wiele	
osób	gra	już	na	przeróżnych	instrumen-
tach,	od	gitary	począwszy,	poprzez	key-
bord	i	fortepian,	na	tubie	kończąc.	Będą	
one	 miały	 szansę	 doskonalenia	 swoich	

umiejętności	 pod	 okiem	 zawodowych	
muzyków,	jak	i	możliwość	poznania	no-
wych	instrumentów.	
Zajęcia	są	bezpłatne!

Spotkania	 będą	 się	 odbywać		
w	 Gimnazjum	 w	 Koczargach	 Starych,		
w	 formie	 indywidualnych	 ćwiczeń	 gry	
na	instrumentach	dętych	i	perkusyjnych.	
Zajęcia	z	teorii	muzyki	prowadzone	będą	
w	grupach.	Zespół,	przygotowując	pro-
gram	artystyczny,	planuje	udział	w	uro-
czystościach	na	terenie	naszej	gminy,	jak	
i	poza	nią.

Wszyscy	Mieszkańcy	Gminy	marzący	
o	karierze	muzyka,	i	Ci,	którzy	nie	boją	się	
nowych	wyzwań,	a	rozróżniają	dźwięki,	
mają	szansę	włączyć	się	czynnie	w	budo-
wę	NASZEJ	ORKIESTRY	DĘTEJ!

Zgłoszenia	 należy	 kierować	 do	
koordynatora	 projektu,	 Zbigniewa	
Załęskiego:	
–	 	na	 adres:	 zbyszekzaleski@wp.pl		
z	dopiskiem	ORKIESTRA
–	 lub	telefonicznie	608-337-619

Ten nie wie 
czym są: ból, żal i łzy

kogo nie dotyczą.
My wiemy, pamiętamy 

i się przyłączamy.

Z powodu nagłego 
odejścia siostry Ewy 

dla Krzysztofa Grzelaka 

,,Sami Swoi”

Zbigniew Załęski
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Według	 naszych	 danych	 najwięk-
szą	 Marzannę	 tego	 dnia	 wykonano	
w	 Przedszkolu	 w	 Bliznem	 Jasińskiego.	
Przedszkolaki	 pod	 opieką	 nauczycie-
lek	udały	się	z	nią	do	pobliskiego	stawu,	
gdzie	 Marzannę	 jako	 symbol	 zimy	 spa-
lono,	 a	 jej	 ekologiczne	 resztki	 (wykona-
na	była	bowiem	w	większości	 ze	 słomy)	
wrzucono	 do	 stawu.	 Dzieci	 wróciły	 do	
przedszkola	z	kolorowymi	gaikami,	rado-
śnie	wiwatując.
Podobne	 atrakcje	 przygotowano	 dla	

maluchów	w	Starych	Babicach,	gdzie	za-
równo	w	 przedszkolu,	 jak	 i	 szkole	 pod-

stawowej	 świętowano	 nadejście	wiosny.	
Uczniowie	 w	 starszych	 klasach	 zorgani-
zowali	 tego	 dnia	 „Przegląd	 Talentów”.	
Wystąpiły	 zespoły	 muzyczne,	 przygoto-
wano	 różne	 prezentacje	 w	 klasach,	 po-
wstały	 także	dwa	kabarety.	Każda	z	klas	
opracowała	coś	innego.	
W	 Zespole	 Szkolno-Przedszkolnym		

w	Borzęcinie	Dużym	również	było	wesoło.	
Na	cześć	wiosny	wyreżyserowano	sztukę	te-
atralną,	młodsi	uczniowie	stworzyli	barwny	
pokaz	mody	wiosennej,	a	starsi	upiekli	kieł-
baski	przy	ognisku.	Wykonano	także	prace	
plastyczne	o	tematyce	wiosennej.

Ten	 radosny	 dzień	 świętowali	 także	
gimnazjaliści	z	Koczarg	Starych.	Młodzież	
postanowiła	 jednak	udać	 się	 poza	mury	
szkolne.	Kilka	klas	pojechało	do	kina,	inne	
poszły	 na	wycieczkę	 śladami	 bohaterów	
„Kamieni	 na	 szaniec”,	 zorganizowano	
także	podchody	w	okolicach	szkoły.
Wszyscy	 ten	 dzień	 spędzili	 inaczej	

niż	zwykle,	nie	poszli	na	wagary,	ale	pod	
opieką	pedagogów	również	mogli	złapać	
trochę	„wiosennego	luzu”	i	miło	spędzili	
ten	dzień.	Są	powody	do	radości	–	natura	
po	raz	kolejny	budzi	się	do	życia!

mł. 

Dzieci 
powitały wiosnę!
rok 2012 jest rokiem przestępnym, jeden dzień 
dodany do lutego sprawił, że wiosna przyszła w tym 
sezonie jakby o dzień wcześniej. Dzieci w gminnych 
placówkach edukacyjnych świętowały jednak jej 
nadejście tradycyjnie, 21 marca. atrakcji nie zabrakło 
– były pradawne obrzędy topienia Marzanny, 
występy, konkursy, przebieranki i ogniska. słowem  
– tego dnia nauczyciele pozwolili trochę pofolgować  
w murach szkolnych.

Świetlica dla Dzieci serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI szkoły podstawowej na bezpłat-
ne zajęcia plastyczne, komputerowe, gry i zabawy odbywające się od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 13:00-17:00 w sali katechetycznej za kościołem w Starych Babicach, ul. Rynek 17. 
Dzieci otrzymają również pomoc w odrabianiu lekcji. Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe in-
formacje pod nr tel. (22) 722-90-11 lub w siedzibie GOPS Stare Babice, ul. Rynek 21, pok. nr 
30, od poniedziałku do piątku 8:00-16:00.



15GAZETA BABICKA nr 3 (184)

KULTURA

W Przedszkolu w Starych 
Babicach odbyła się pierwsza edycja 
konkursu „Mam Talent”. Pomysł zro-
dził się nie tylko z inspiracji popular-
nym programem telewizyjnym pod 
takim samym tytułem. Duży wpływ 
na realizację tego przedsięwzięcia 
miało również szkolenie, jakie odby-
ła kadra przedszkolna. Jego tema-
tem było odkrywanie tzw. inteligen-
cji wielorakich u dzieci. Nauczycielki 
postanowiły zatem stworzyć dzie-
ciom przyjazne warunki do zapre-
zentowania talentów, aby w pełni 
odkryć ich uzdolnienia i zaintereso-
wania.

–	Ogłaszając	 konkurs,	 zastanawiały-
śmy	 się,	 czy	w	 ogóle	 znajdą	 się	 dzieci,	
które	zechcą	wziąć	w	nim	udział	–	mówi	
Bożenna	 Pyć	 –	 Dyrektor	 Przedszkola.	 –	
Zgłosiło	się	jednak	37	osób	ze	wszystkich	
grup	wiekowych	naszej	placówki.	Aby	je	
zachęcić	i	dodać	im	odwagi,	wystąpienia	
dzieci	poprzedziłyśmy	pokazem	umiejęt-
ności	zaprezentowanym	przez	utalento-
wanych	 uczniów	 babickiej	 podstawów-

ki.	Ucieszyło	mnie	to,	że	wśród	nich	było	
wielu	 wychowanków	 naszego	 przed-
szkola	–	dodaje	Bożenna	Pyć.
Dzieci	 wystąpiły,	 prezentując	 roz-

maite	 umiejętności.	 Najwięcej	 było	 po-
kazów	 tanecznych	 i	 wokalnych,	 kilko-
ro	 dzieci	 grało	 na	 różnych	 instrumen-
tach.	Wystąpili	również	młodzi	sportow-
cy	 uzdolnieni	 w	 sztukach	 walki	 (judo),		
a	 także	 dzieci	 prezentujące	 zdolności	
dydaktyczne	 (doświadczenia	 fizyczne)	
i	 zainteresowania	 naukowe	 (dinozau-
ry).	 Indywidualne	 występy	 urozmaicały	
wspólne	 zabawy	 przy	muzyce.	 Konkurs	
przeszedł	 oczekiwania	 organizatorów		
i	 okazał	 się,	 przez	 swoją	 różnorodność	
tematyczną,	bardzo	ciekawy	dla	ogląda-
jących	go	dzieci.
Okazało	 się,	 że	 nie	 wszyscy	 rodzice	

zdawali	sobie	sprawę	z	tego,	jak	uzdol-
nione	są	ich	pociechy,	zwłaszcza	że	nie-
które	 dzieci	występowały	 publicznie	 po	
raz	pierwszy.
–	Chcieliśmy	nadać	konkursowi	formę	

zabawy	 –	 mówi	 Dyrektor	 Przedszkola.	
–	 Jednak	 stworzyliśmy	 również	 jury,	
w	 składzie	 którego	 byli:	 nauczycielka	

Małgorzata	Libert	oraz	uczniowie	–	 Jan	
Dziedzic	i	Julia	Małajny.	Wszystkie	dzieci	
zostały	dobrze	ocenione,	na	zakończenie	
otrzymały	nagrody	i	dyplomy	(ufundowa-
ne	 przez	 Przedszkole	 i	 Przewodniczącą	
Rady	Rodziców	Agnieszkę	Brodowską).
Konkurs	 spełnił	 swoją	 funkcję	 –	 po-

zwolił	 odkryć	 talenty	 i	 zainteresowa-
nia	 dzieci.	 Jego	 efekty	 już	 zasygnalizo-
waliśmy	 rodzicom.	 Nauczycielki	 w	 gru-
pach	również	mają	teraz	większą	wiedzę	
o	swoich	podopiecznych	 i	mogą	wycią-
gnąć	wnioski	 dydaktyczne	–	przydziela-
jąc	 dzieciom	 różne	 indywidualne	 zada-
nia	i	prowadząc	zajęcia	w	grupie.

Marcin Łada

„Mam talent” 
w babickim przedszkolu

Howard Gardner – amerykański psycholog, twórca teorii inteligen-
cji wielorakiej – twierdzi, że ludzie mają osiem rodzajów inteligen-
cji. Ich kombinacja jest indywidualna dla każdego z nas. Wspomniane 
osiem inteligencji to: lingwistyczna, logiczna, muzyczna, przestrzenna, 
kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna oraz naturalistyczna. 
Teoria inteligencji wielorakiej skłania nauczycieli do przemyślenia spo-
sobu nauczania – czy nie zmienić jednego dla wszystkich uczniów mo-
delu nauczania w klasie na rzecz podejścia bazującego na indywidual-
nej inteligencji uczniów.

Gardner zidentyfikował „dostępność nowoczesnych i elastycznych 
technologii” jako „jeden z faktów, który sprawi, że indywidualnie skon-
figurowana edukacja stanie się z czasem rzeczywistością”. Pomimo że 
naukowiec mówi o indywidualnie dobranej edukacji jako nauce przy-
szłości, już dziś część nauczycieli stosuje jego teorię w praktyce. Może 
warto spróbować, tylko jak to zrobić, mając w klasie 30 indywiduali-
stów?
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Wieczór Poetycki

Klub,	do	którego	należy	młodzież	z	na-
szej	 gminy,	ma	na	 swoim	 koncie	 już	 kilka	
udanych	występów	poetyckich	–	odbyły	się	
one	m.in.	podczas	spotkań	ze	znanym	po-
dróżnikiem	Jackiem	Pałkiewiczem	i	z	babic-
kimi	seniorami.
Na	 zajęcia	 klubu	 przychodzi	 nie	 tyl-

ko	 młodzież	 z	 gminnych	 szkół,	 lecz	 tak-
że	 ich	 absolwenci,	 którzy	 uczą	 się	 obec-
nie	w	gimnazjach	 i	 liceach	warszawskich.	
Klub	prowadzi	bowiem	warsztaty	poetyc-
kie	 pod	 nazwą	 „Ot	Warte”,	 a	 zatem,	 jak	
sama	nazwa	wskazuje,	każdy	w	nich	może	
uczestniczyć,	 rozwijać	 swoje	 zdolności		

i	 zainteresowania.	 Zajęcia	 te	 są	organizo-
wane	 dzięki	 wspólnym	 działaniom	 Pań:	
Ludmiły	Miłowanowej	i	Izabelli	Kurowskiej-
Brandenburskiej;	 ważne	 jest	 tu	 również	
dofinansowanie	 z	 budżetu	 naszej	 gminy.	
Dzięki	temu	młodzież	mogła	szerokiej	pu-
bliczności	zaprezentować	wspaniałe	utwo-
ry	Wisławy	Szymborskiej.
Usłyszeliśmy	m.in.	„Miłość	od	pierwsze-

go	wejrzenia”	„Tren	–	kot	w	pustym	miesz-
kaniu”,	 „Mała	dziewczynka	 ściąga	obrus”,	
„Nic	dwa	razy	się	nie	zdarza	”	i	wiele,	wie-
le	 innych.	 Popisom	 recytatorskim	 towarzy-
szyły	występy	taneczne	dziewcząt	z	koła	te-
atralnego.
Młodzież	zapytana	o	to,	skąd	wzięło	się	

jej	zainteresowanie	poezją,	od-
powiadała,	 że	zamiłowanie	 to	
zrodziło	się	już	w	babickiej	pod-
stawówce.	Mimo	że	dziś	wiele	
osób	jest	w	liceach	i	ma	mało	
wolnego	 czasu,	 nadal	 chęt-
nie	 przychodzą	 na	 spotkania	
koła	 teatralnego	 i	 uczestniczą		
w	 różnych	występach.	Miłości	
do	poezji,	teatru	i	sztuki	nauczy-
ła	 ich	 Ludmiła	 Miłowanowa,	

która	 potrafi	 podczas	 zajęć	 stworzyć	 nie-
zwykły	artystyczny	klimat.
Zdaniem	 Izabelli	 Kurowskiej-

Brandenburskiej	 –	 poezja	 bardzo	 rozwi-
ja	wrażliwość	dzieci	i	młodzieży.	Dzięki	niej	
każdy	 człowiek	 może	 żyć	 pełniejszym	 ży-
ciem	 i	 staje	 się	bardziej	 czuły	na	potrzeby	
innych.	Niestety	dzisiejsza	codzienność	 jest	
często	bardzo	brutalna	i	wydaje	się,	że	nie	
ma	w	niej	miejsca	na	wrażliwość	i	uczucia.	
A	przecież	 tak	naprawdę	 każdy	 z	nas	po-
trzebuje	miłości	i	piękna…	
Ludmiła	Miłowanowa	 dodała,	 że	 wie-

czór	 poetycki	 poświęcony	 był	 pamię-

ci	Wisławy	Szymborskiej	i	temu,	aby	każdy		
z	 nas	 mógł	 zastanowić	 się	 nad	 życiem		
i	śmiercią.	Każdy	człowiek	kiedyś	odchodzi,	
pozostaje	po	nim	pamięć	wśród	innych	lu-
dzi.	Czy	zastanawiamy	się	nad	tym,	co	 im	
pozostawimy?
Pani	 Ludmiła	 podziękowała	 wszystkim	

członkom	koła	teatralnego	i	klubu	poetyc-
kiego	za	wspólny	występ	oraz	przedstawi-
cielom	gminy	 za	dofinansowanie	warszta-
tów	 poetyckich.	 Już	 niebawem	 młodzież		
z	naszego	terenu	uczęszczająca	do	liceów,	
po	 utworzeniu	 specjalnej	 grupy	 artystycz-
nej,	będzie	mogła	wystąpić	na	festiwalu	te-
atralnym	w	Warszawie.

Kamil Malinowski

Nic dwa razy
Wisława Szymborska 

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było jakby róża 
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.

W Szkole Podstawowej w Starych Babicach 24 lutego odbył 
się wieczór poetycki poświęcony pamięci Wisławy Szymborskiej. 
Organizatorami tego spotkania byli: stowarzyszenie „Kuźnia 
Przyjaźni” i nowo powstały klub poetycki, który działa na naszym te-
renie od września minionego roku.

Serdecznie zapraszamy na wieczór poezji 

Wisławy Szymborskiej 
24.02.2012 o 19.00 
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 

Miło nam będzie Państwa gościć na inauguracji klubu poetyckiego 
Stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni 
Wybrane utwory przeczytają członkowie koła teatralnego, 
uczestnicy warsztatów „Ot! Warte!”oraz nauczyciele
Zachęcamy również Państwa do czytania swoich ulubionych wierszy 
Wisławy Szymborskiej na naszym wieczorze

Żaden dzień 
się nie powtórzy...

Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. 
Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. 
Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, 
co nie mieści się w żadnym niebycie.

Wisława Szymborska
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Wieczór Poetycki na odsiecz historii
„odkrywamy Świat” – nowe stowarzyszenie w naszej gminie

Jednym	 z	 celów	 Stowarzyszenia	
„Odkrywamy	 Świat”	 jest	 podtrzymywanie	
tradycji	narodowej,	pielęgnowanie	polskości	
oraz	rozwój	świadomości	narodowej	i	kultu-
rowej.	 Dla	 realizacji	 tego	 zadania	 członko-
wie	stowarzyszenia	–	nauczyciele	gimnazjal-
ni,	opracowali	projekt	pt.	„Wiem,	rozumiem,	
pamiętam	 –	 etiudy	 historyczne	 XX	 wieku”.	
Projekt	składa	się	z	pięciu	etiud	opowiadają-
cych	o	pięciu	wybranych	wydarzeniach	z	hi-
storii	Polski.	Każda	z	etiud	realizowana	jest	w	
rocznicę	danego	wydarzenia.	I	tak,	13	grud-
nia	 stowarzyszenie	 przygotowało	 insceniza-
cję	wspomnieniową	w	30.	rocznicę	wprowa-
dzenia	stanu	wojennego	w	Polsce.	Pozostałe	
etiudy	 opracowano	 (lub	 są	w	 trakcie	 opra-
cowania)	 z	 okazji:	 Dnia	 Pamięci	 o	Ofiarach	
Holocaustu,	Dnia	Pamięci	o	Ofiarach	Zbrodni	
Katyńskiej,	rocznicy	pierwszych	wolnych	wy-
borów	w	czerwcu	1989	r.,	a	także	rocznicy	
wybuchu	Powstania	Warszawskiego.	
Uczestnikiem	 wspomnianego	 projek-

tu	 jest	25-osobowa	grupa	młodzieży	z	 róż-
nych	klas	gimnazjum,	która	pod	kierunkiem	
nauczycieli	przygotowuje	się	pod	względem	
merytorycznym	 do	 przedstawionych	 tema-
tów.	Dzięki	 tej	 pracy,	 udziałowi	w	warszta-
tach	 historycznych,	 wycieczkach	 tematycz-
nych	 i	obecności	w	muzeach	 i	w	Miejscach	
Pamięci	Narodowej	młodzież	skutecznie	roz-
szerza	swoją	wiedzę.
Etiudy	realizowane	są	przy	użyciu	różnych	

form	 przekazu	 (inscenizacji,	 rekonstrukcji,	
scenek,	happeningów).	W	założeniu	chcieli-
śmy	zerwać	z	tradycyjnym	charakterem	rocz-
nicowych	akademii.	Uczniowie	mają	czynnie	
uczestniczyć	we	wszystkich	działaniach,	dzię-
ki	 temu	mogą	 lepiej	poznawać	historię,	co,	
mam	nadzieję,	pozwoli	im	ją	właściwie	rozu-
mieć.	Taki	jest	też	cel	projektu.
Dzięki	 wykształceniu	 u	 młodych	 ludzi	

umiejętności	 analizy	 wydarzeń	 historycz-
nych	i	ich	wpływu	na	życie	we	współczesnej	

Polsce	mogą	 oni	 lepiej	 zrozumieć	 przemia-
ny	 zachodzące	 we	 współczesnym	 świecie.	
Jest	to	dobra	droga	do	podejmowania	przez	
młodzież	samodzielnych	decyzji	w	przyszło-
ści.	Uczniowie	stopniowo	przekonują	się,	że	
ich	wybory	i	działania	mają	realny	wpływ	na	
rzeczywistość,	w	myśl	zasady	„wiem	–	rozu-
miem	–	pamiętam	–	działam”.
Dlaczego	postawiliśmy	na	historię	Polski	

XX	 wieku?	 Głównym	 powodem	 naszych	
działań	 była	 reforma	 podstawy	 programo-
wej	w	gimnazjum,	która	zakłada	zakończe-
nie	nauki	historii	na	odzyskaniu	przez	Polskę	
niepodległości	w	1918	r.
Idąc	do	szkoły	średniej,	młodzi	ludzie	nie	

mają	 właściwie	 żadnej	 wiedzy	 o	 wydarze-
niach	z	najnowszej	historii	Polski	–	o	tych	wy-
darzeniach,	które	w	istotny	sposób	kształto-
wały	dzieje	naszego	narodu.	Przez	realizowa-
ny	projekt	chcemy	choć	trochę	te	proporcje	
zmienić.	
Uczniowie	pracujący	nad	etiudami	mają	

dotrzeć	z	przekazem	obywatelskim	do	swo-
jego	 pokolenia,	 wzbudzić	 w	 nim	 poczucie	
wspólnoty	i	odpowiedzialności	za	losy	kraju.	
Mają	kształtować	postawy	patriotyczne.

Może	to	wszyst-
ko	 brzmi	 nieco	 gór-
nolotnie	 i	 zbyt	 am-
bitnie,	 ale	 z	 moich	
obserwacji	–	jako	na-
uczyciela	 historii	 –	
jasno	 wynika	 to,	 że	
uczniów	 w	 niewiel-
kim	 stopniu	 intere-
suje,	 jak	 zorganizo-
wane	 było	 państwo	
Mieszka	 I,	 oni	 chcą	
znać	 historię	 naj-
nowszą	 Polski,	 bo	

właśnie	ona	ma	największy	wpływ	na	naszą	
rzeczywistość.
Opisywany	 projekt	 wymaga	 pewne-

go	 nakładu	 finansowego.	 Jak	 wspomnia-
łam,	 uczestnicy	 biorą	 udział	 w	 warszta-
tach,	 odwiedzają	 muzea	 i	 Miejsca	 Pamięci	
Narodowej.	Do	każdej	etiudy	drukujemy	pla-
katy	 i	 ulotki	 informacyjne,	wykonujemy	 ga-
zetki	 ze	 zdjęciami,	 projektujemy	 koszulki.	
Potrzebujemy	 także	 rekwizytów	 czy	 odpo-
wiednich	strojów.	Realizacja	tych	wszystkich	
zadań	nie	byłaby	możliwa,	gdyby	nie	wspar-
cie	 finansowe	 Fundacji	 Banku	 Zachodniego	
WBK.	 Jako	 Stowarzyszenie	wzięliśmy	 udział	
w	 organizowanym	 przez	 fundację	 progra-
mie	grantowym	„Bank	Ambitnej	Młodzieży”.	
Program	 jest	 dedykowany	 młodzieży,	 któ-
ra	 chce	 się	angażować	w	 inicjatywy	eduka-
cyjne,	 obywatelskie,	 kulturowe.	 Napisany	
przez	nas	projekt	spełnił	te	wymagania	i	uzy-
skał	pozytywną	opinię.	Dzięki	Fundacji	Banku	
Zachodniego	WBK	 i	przekazanym	przez	nią	
środkom	możemy	 spokojnie	 realizować	na-
sze	plany.
Czy	 dziś	 ma	 sens	 kształtowanie	 świa-

domości	 historycznej	 młodych	 Polaków?	
Przecież	niektórzy	negują	nawet	historię	jako	
jedną	z	nauk.	Pomijając	definicję	encyklope-
dyczną,	może	faktycznie	dzięki	nauce	historii	
nie	spowodujemy,	że	ktoś	poleci	w	kosmos,	
że	 nagle	 wzrośnie	 PKB,	 nie	 przeszczepimy	
serca	 i	 z	 pewnością	 logicznie	 nie	 udowod-
nimy	 twierdzenia	Talesa.	Ale	historia	 to	pa-
mięć	o	wydarzeniach	 i	 ludziach,	dzięki	 któ-
rym	jesteśmy	tu	i	teraz.	Wiedza	o	przeszłości	
daje	nam	wiedzę	o	nas	samych	i	buduje	toż-
samość	Polaków	 jako	obywateli	 świata.	Czy	
to	nie	jest	wymierny	efekt,	dla	którego	war-
to	pracować?	

Magdalena Wielechowska

Informowaliśmy już naszych Czytelników o tym, że w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych 
powstało nowe stowarzyszenie. Jego członkowie dali się zauważyć z dobrej strony podczas kilku imprez, 
których byli współorganizatorami. Dziś chcemy Państwu pełniej przedstawić credo działania tej organi-
zacji. Stawia ona przed sobą bardzo ambitne plany do wykonania…

Etiuda historyczna „Pamięci Holocaustu”

Wizja żołnierska – Wojciech Kossak



Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

18 GAZETA BABICKA nr 3 (184)

INFORMACJE

Pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy (Nr X/65/11) przeprowadzono wybory do samorzą-
du mieszkańców wsi na kadencję 2012-2015. 

Na	 uprawnionych	 12	 497	 mieszkańców	 wszystkich	 miej-
scowości	gminy	w	zebraniach	i	wyborach	sołtysów	oraz	rad	so-
łeckich	wzięło	 udział	 700	 osób,	 co	 stanowi	 5,6%	 frekwencję.	
Najwyższą	 frekwencję	 odnotowano	 w:	 	 Lubiczowie	 –	 15,7%,	
Koczargach	Nowych	 i	 Bugaju	–	14,1%,	w	Zalesiu	 i	 Zielonkach	
Parceli	 –	 po	 11,2%,	 Koczargach	 Starych	 –	 10,2%,	 Lipkowie	 –	
9,6%.	W	wyniku	przeprowadzonych	wyborów	w	14	sołectwach	
sołtysami	po	raz	kolejny	wybrano	osoby,	które	dotychczas	pełni-
ły	tę	funkcję.
W	 9	 sołectwach	 sołtysami	 zostały	 nowe	 osoby:		

w	Bliznem	Jasińskiego	–	Ewa	Kawczyńska,	w	Lubiczowie	–	Jacek	
Dawidowski,	 w	 Starych	 Babicach	 –	 Lucyna	 Skrzeczkowska,	
w	 Lipkowie	 –	 Paweł	 Karczmarek,	 w	 Zielonkach	 Wsi	 –	 Józef	
Drzewiński,	w	Wojcieszynie	–	 Jadwiga	Wasiak,	w	Wierzbinie	–	
Dariusz	 Świątkowski,	 w	 Borzęcinie	 Małym	 –	 Ewa	Majkowska,		
w	Klaudynie	–	Karol	Brzozowski	(wybrany	w	dodatkowym	termi-
nie,	w	styczniu	2012	r.).
Podczas	XIII	sesji	podziękowano	sołtysom,	którzy	przez	lata	

pracowali	dla	lokalnej	społeczności.	Wiele	z	tych	osób	pełniło	tę	
funkcję	przez	długie	 lata	 i	ma	ogromny	wkład	w	rozwój	 swo-
ich	miejscowości.	Podziękowania	otrzymali:	Tadeusz	Kuzmowicz	
–	 sołtys	 Zielonek	 Wsi,	 który	 obowiązki	 sprawował	 od	 1978	
roku,	 Jan	Modrzejewski	 –	 sołtys	Wojcieszyna	 (od	 1986	 roku),	
Lucjan	Dzwonkowski	–	sołtys	Wierzbina	(od	1990	roku),	Elżbieta	
Szelenbaum	–	sołtys	Lubiczowa	(od	1996	roku),	Jadwiga	Janasz	
–	sołtys	Borzęcina	Małego	(od	2004	roku),	Agnieszka	Kaczurba	–	
sołtys	Lipkowa	(od	2007	roku),	Barbara	Pruszkowska-Kubel	–	soł-
tys	Klaudyna	(od	2007	roku),	Marcin	Jaskólski	–	sołtys	Bliznego	
Jasińskiego	 (od	2007	 roku),	Elżbieta	Trojanowska-Wojcieszak	–	
sołtys	Starych	Babic	(od	2010	roku).																																					mł.

Sołtysi naszej gminy w kadencji 2012-2015

Lp. Sołectwo Nazwisko	i	imię	 Nr	telefonu

1. Babice	Nowe CZERWONKA	
Elżbieta 22	722	92	12

2. Blizne	Jasińskiego KAWCZYŃSKA	Ewa 22	722	06	43505	348	007

3. Blizne	Łaszczyńskiego
WĄSIKOWSKI	
Krzysztof 22	722	00	90

4. Borzęcin	Duży WIŚNIEWSKI	Woj-
ciech	

22	752	05	71
785	179	938

5. Borzęcin	Mały MAJKOWSKA	Ewa 502	269	890

6. Janów	 SULWIŃSKI	
Włodzimierz

22	722	90	80
602	324	532

7. Klaudyn BRZOZOWSKI	Karol 506	987	601

8. Koczargi	Nowe SKONECZNY	
Mirosław 22	722	91	79

9. Koczargi	Nowe-Bugaj LADE	Kazimierz 22	722	94	58
503	565	904

10. Koczargi	Stare	 ŻÓŁTOWSKI	Józef 22	722	95	44

11. Kwirynów SOBCZAK	Dariusz 22	733	02	20
601	852	783

12. Latchorzew	 KLIMEK	Sylwester 22	722	07	41
513	055	060

13. Lipków KARCZMAREK	
Paweł

660	410	259
22	721	84	03

14. Lubiczów DAWIDOWSKI	
Jacek

22	722	00	70
695	391	313

15. Mariew POŁEĆ	Jan 22	752	08	98

16. Stanisławów	 WAWRZYNIECKA	
Maria 22	752	00	60

17. Stare	Babice SKRZECZKOWSKA
Lucyna 608	472	693

18. Topolin SZYMAŃSKA	
Dorota 22	752	00	94

19. Wierzbin ŚWIĄTKOWSKI	
Dariusz 510	718	972

20. Wojcieszyn WASIAK	Jadwiga 505	641	791

21. Zalesie PYTLAKOWSKI	
Edward 22	752	02	99

22. Zielonki	Parcela LESISZ	Stanisław 22	722	91	10

23. Zielonki	Wieś DRZEWIŃSKI	Józef 662	820	562

Reprezentacja sołtysów obecnej kadencji (niestety, na spotkanie nie przyszło 6 osób)

Podczas XIII sesji podziękowano ustępującym sołtysom
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16 marca br. o godzinie 18.00 odbyło 
się oficjalne otwarcie kawiarni „Kolory 
Kawy”. W uroczystości uczestniczyli 
m.in. Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Jan Żychliński, Członek 
Zarządu PWZ Jolanta Stępniak, 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek, Zastępca Wójta Marcin Zając, 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz, dyrektorzy gminnych pla-
cówek edukacyjnych. Nową kawiarnię 
poświęcił ks. Mariusz Zaorski. Goście 
delektowali się słodkościami i pyszną 
kawą przy akompaniamencie saksofo-
nu i gitary.

Kawiarnia	 artystyczna	 „Kolory	 Kawy”	
znajduje	się	w	nowym	budynku	przy	Rynku	
w	Starych	Babicach.	Tam,	gdzie	krzyżują	się	
drogi	babiczan	podążających	do	pracy,	szko-
ły	czy	kościoła.	To	miejsce	szczególne,	w	któ-
rym	 każdy	 znajdzie	 coś	 dla	 siebie	 i	 poczu-
je	się	jak	u	siebie.	Łączy	charakter	kawiarni,		
w	 której	 serwuje	 się	 świeżo	 paloną	 kawę,	
pyszne	 ciasta,	 świeże	 croissanty	 oraz	 słone	
przekąski	z	działalnością	artystyczną.
Tutaj	 każdy	 może	 stać	 się	 Artystą.	

Wystarczy	 uruchomić	 wyobraźnię,	 by	 stwo-
rzyć	własne	dzieło	sztuki	–	dla	siebie	lub	naj-
bliższych.	 Kawiarnia	 ma	 bogatą	 ofertę	 figu-

rek	 i	 form	 ceramicznych,	
które	można	pomalować	
na	miejscu	 farbami	 pod-
szkliwnymi,	 a	 następnie	
pozostawić	do	wypalenia	
w	 specjalistycznym	 pie-
cu.	 Powstają	w	 ten	 spo-
sób	niezwykle	oryginalne	
dzieła,	które	wraz	z	wła-
snoręcznie	wykonaną	dedykacją	mogą	stać	się	
cudownym	prezentem	dla	ukochanej	osoby.
Kawiarnia	 organizuje	 również	 niepowta-

rzalne	 imprezy	 urodzinowe	 dla	 dzieci	 połą-
czone	 z	malowaniem	 figurek	 ceramicznych	 i	
opieką	 animatora.	 Każdy	 uczestnik	 zabawy	
otrzymuje	 wykonaną	 własnoręcznie	 pamiąt-
kę	z	uroczystości.	Ponadto	jubilat	może	zostać	
uhonorowany	prezentem	stworzonym	wspól-
nie	 przez	wszystkich	 gości.	 Kawiarnia	 oferu-
je	 również	 inne	 formy	 imprez	urodzinowych	
w	zależności	od	wieku	 i	 zainteresowań	 jubi-
latów,	takie	jak	np.	decoupage,	wykonywanie	
biżuterii,	filcowanie	czy	ozdabianie	świec.
W	 weekendy	 popularnością	 cieszą	 się	

również	 zabawy	 kreatywne,	 podczas	 któ-
rych	dzieci	są	wprowadzane	w	różne	tajniki,	
tematy	i	techniki	plastyczne,	takie	jak	np.	ko-
laż,	biżuteria,	strój,	komiks,	ozdoby	ludowe,	
kukiełki,	 bukiety,	 obrazy	 z	 ziaren,	 autopor-
tret,	 projektowanie	 gier	 planszowych	 i	 wi-

zytówek,	kaligrafia,	podstawy	
animowania,	teatr	cieni	i	wie-
le	innych.
Młodzieży	 szkolnej	 ka-

wiarnia	 proponuje	 bogatą	
ofertę	 zajęć	 pozaszkolnych.	
W	 tygodniu	 zaprasza	 na	 hi-
p-hop,	 malarstwo	 i	 rysunek.	
Wszystkie	 zajęcia	 mogą	 być	
połączone	 z	 funkcją	 świetlicy	
aż	do	godziny	20:00.
Kolory	 Kawy	 zapraszają	

także		młode	mamy	na	zorga-
nizowane	spotkania,	warszta-
ty	i	zajęcia.	Wkrótce	rusza	cykl	

spotkań	 „Ze	 stylistką	 przy	 kawie”.	 Będzie	
mowa	 o	 stylach,	 typach	 urody,	 modzie		
i	 o	 tym,	 dlaczego	 posiadanie	 stylu	 jest	 tak	
ważne	w	życiu	codziennym	i	zawodowym.
W	ofercie	kawiarni	są	również	kursy	de-

coupage'u,	 filcowania,	 ozdabiania	 świec	
czy	postarzania	przedmiotów.	 Podczas	gdy	
mamy	 realizują	 swoje	 towarzyskie	 i	 twór-
cze	 potrzeby,	 pociechami	 zajmują	 się	 ani-
matorki.	
Fit	Mama	to	zajęcia	przygotowane	spe-

cjalnie	 dla	 mam	 z	 niemowlętami	 i	 małymi	
dziećmi.	Program	treningu	jest	ułożony	tak,	
aby	umożliwić	mamom	ćwiczenie	w	obecno-
ści	swoich	pociech,	a	nawet	razem	z	nimi.
Dla	 maluszków	 w	 wieku	 od	 roku	 do		

4	lat	kawiarnia	przygotowała	zajęcia	z	ruchu	
rozwijającego,	które	pogłębiają	świadomość	
i	 koordynację	 różnych	części	 ciała,	 rozwija-
ją	 ekspresję	 ruchową,	 uczą	 współdziałania		
z	partnerem,	a	także	pozytywnego	wykorzy-
stania	nagromadzonej	energii	oraz	koncen-
trowania	się	na	wykonywanym	zadaniu.
Kawiarnia	ma	również	w	planach	orga-

nizację	 koncertów,	 wernisaży,	 wieczorków	
poetyckich,	spotkań	z	interesującymi	ludźmi	
i	innych	wydarzeń	kulturalnych.
Wkrótce	 nastąpi	 też	 otwarcie	 ogród-

ka	letniego	Kolorów	Kawy,	w	którym	będzie	
można	zjeść	pyszne	lody	i	porozmawiać	przy	
grillu.	Już	dziś	kawę	można	otrzymać	na	wy-
nos.
Kawiarnia	zaprasza	w	pn.-pt.	od	8:00	do	

20:00,	w	sob.-niedz.	od	10:00	do	20:00.

Monika Kowalczuk

KOlORy Kawy
Nowa kawiarnia 
przy Rynku w Starych Babicach



Centrum Ogrodnicze w Wojcie-
szynie przy ul. Warszawskiej 609 za-
prasza na Wielkie Otwarcie Sezonu 
Grillowego – 21-22 kwietnia. 
Miłośnicy grillowania z całego re-
gionu będą mieli możliwość obej-
rzeć najnowszą kolekcję grilli mar-
ki Weber i wypróbować swoje umie-
jętności kulinarne na nowoczesnych 
grillach z pokrywą. Będzie to tak-
że wyjątkowy weekend ze względu 
na atrakcyjne konkursy z nagroda-
mi, które czekają na wszystkich go-
ści Centrum Ogrodniczego.

–	 Spotkania	 będą	 miały	 wymiar	 prak-
tyczny	 i	 edukacyjny,	 ponieważ	 umożliwią	
uczestnikom	grillowanie	 na	 nowoczesnym	
sprzęcie,	poznanie	metod	grillowania	i	cie-
kawych	przepisów	kulinarnych.	Chcemy,	by	
nasi	klienci	dobrze	przygotowali	się	do	se-
zonu	grillowego	i	mieli	świadomość	możli-
wości,	jakie	dają	grille	z	pokrywą.	Otwarcie	

sezonu	 to	 także	 szan-
sa	 na	 dobre	 pro-
mocje,	 przyciągają-
ce	 uwagę	 klientów	 –	
powiedział	 Andrzej	
Sysiak	 z	 Centrum	
Ogrodniczego	w	Woj-
cieszynie.

Nowości 2012
Otwarcie	 Sezonu	

Grillowego	 to	 week-
end,	 który	 rozpoczy-
na	 w	 Wojcieszynie	
sprzedaż	nowych	gril-
li	i	akcesoriów	z	kolek-
cji	Webera.	W	Centrum	Ogrodniczym	przy	
ul.	Warszawskiej	609	będzie	można	zoba-
czyć	najnowsze	modele	grilli	węglowych,	
gazowych	i	elektrycznych.	Tegoroczne	no-
wości	 to	przede	wszystkim	wzbogacenie	
popularnych	grilli	o	kolejne	funkcje	użyt-
kowe.	 Poszerzona	 została	 też	 oferta	 ko-

lorystyczna	 grilli	 i	 akcesoriów.	 Z	 okazji	
60-lecia	istnienia	marki	Weber	w	2012	r.	
w	 Polsce	 dostępne	 będą	 też	 atrakcyjne	
zestawy	 łączące	 popularne	 modele	 grilli		
i	nowoczesne	akcesoria,	takie	jak:	kamień	
do	grillowania	pizzy	 czy	wymienny	 ruszt	
tzw.	Sear	Grate	do	soczystych	steków.

Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	 Rekreacji	 Stare	 Babice,	 oraz	
Uczniowski	Klub	Sportowy	”Badminton	Stare	Babice”	zaprasza-
ją	14	kwietnia		o	godz.	10:30	na	turniej	badmintona.	Impreza	
odbędzie	się	w	Hali	sportowej	Szkoły	Podstawowej	w	Starych	
Babicach,	ul.	Polna	40.	
Zapraszamy	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 urodzonych		

w	1999	roku	i	później,	oraz	dorosłych	którzy	wystąpią	w	kate-
gorii	OPEN,	zarówno	kobiety	jak	i	mężczyzn.
System	 gry	 zostanie	 ustalony	 przez	 organizatora	 w	 dniu	

rozgrywania	 turnieju	 w	 zależności	 od	 liczby	 uczestników.	
Organizatorzy	zapewniają	lotki	i	rakiety.
Zgłoszenia	przyjmowane	będą	w	dniu	rozgrywania	turnie-

ju	 do	 godziny	 10:00	 lub	 na	 e-mail:	 piotrpamieta@wp.pl	 do	

13.04.2012	r.	do	godziny	20:00.	Finaliści	wszystkich	gier	otrzy-
mują	pamiątkowe	trofea	sportowe	oraz	dyplomy.	Zawody	zo-
staną	rozegrane	zgodnie	z	przepisami	PZBad.	Aktualne	 infor-
macje	na	stronie	internetowej	www.badminton.pl.	Obowiązuje	
zmiana	 obuwia	 na	 sportowe.	 Zawodnicy	 startują	 na	 własną	
odpowiedzialność.

UKS	Badminton	Stare	Babice
Paweł Boruciński – prezes Klubu

Gminny	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	Stare	Babice
Jarosław Płóciennik – kierownik Ośrodka

Poznaj metody grillowania
Grillowanie metodą bezpośrednią dotyczy niewielkich kawałków mięs, kurczaka, warzyw i drobnych składni-

ków, którym wystarczy do 15-20 minut na ruszcie tuż nad brykietem. To tradycyjna metoda, którą najczęściej sto-
sujemy także w grillach bez pokrywy. Wysoka temperatura brykietu działa bezpośrednio na potrawę.

Metoda pośrednia dotyczy grillowania większych kawałków mięs, kurczaka w całości, pizzy, pieczeni i innych 
potraw, które wymagają powyżej 30 minut grillowania. Brykiet rozkładamy po bokach grilla, a centralnie układa-
my nasze składniki. W ten sposób pod przykryciem możemy grillować je bez obawy, że na zewnątrz będą przypa-
lone, a w środku surowe. Grill działa wtedy jak piec konwekcyjny i gorące powietrze wirujące wewnątrz równo-
miernie opieka nasze potrawy.

Centrum Ogrodnicze w wojcieszynie 
zaprasza na otwarcie sezonu grillowego z wEBEREM

I TURNIEJ BaDMINTONa O PUCHaR wÓJTa GMINy STaRE BaBICE 2012
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