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 Ogłoszenia

W numerze

Rekordowa liczba uczestników 
wyruszyła w tym roku na rajd rowe-
rowy sprzed Urzędu Gminy w Sta-
rych Babicach. 7 czerwca naliczyli-
śmy blisko 140 osób, co było dużym 
zaskoczeniem, bo w latach poprzed-
nich grupy były o wiele mniejsze. 
Wszyscy otrzymali kolorowe kami-
zelki z logo gminy i razem wyruszy-
li na trasę. Wśród kolarzy był Wójt 
Gminy Krzysztof Turek, Przewodni-
czący RG Henryk Kuncewicz, a także 
Starosta PWZ Jan Żychliński. 

Jak poinformował nas Lech Kempiński 
– jeden z organizatorów rajdu, tegorocz-
na trasa uwypuklała aspekty historyczne 
naszych terenów. Jej część przewidziano 
drogą łączniczek AK, a w Pociesze złożo-
no wieniec pod pomnikiem Jerzyków. Na 
mecie w Lipkowie odbyło się jak zwykle 
wiele konkursów z nagrodami, m.in.: 
konkurs sprawnościowy i plastyczny, kon-

kurs wiedzy o Puszczy Kampinoskiej, a 
także losowanie nagród dla wszystkich 
uczestników rajdu. Kilka osób wygrało ro-
wery, dużo było również innych niespo-
dzianek. Wszystkim zapewniono darmo-
we napoje i ciepły posiłek.

W tym roku nasz samorząd ufundo-
wał dodatkowo nagrody dla grupy babi-
ckiej. Odbyło się wewnętrzne losowanie, 
rozdano kilka rowerów i sprzęt sportowy. 
Rower wylosował także radny Witold Ma-
ziarz, przekazał go jednak młodej dziew-
czynie, która po drodze miała duże prob-
lemy ze swoim starym rowerem. 

Organizatorami XI KRR byli: Towarzy-
stwo Przyjaciół KPN, Dyrekcja Kampino-
skiego Parku Narodowego, a patronat 
honorowy objęli Prezydent M. St. War-
szawy, Komendant Stołeczny Policji i Dy-
rektor KPN. 

Reprezentacja naszej gminy na tego-
rocznym rajdzie uznana zostala za najlep-
szą druźynę rowerową. Doceniono zgra-
nie grupy i piękne kolorowe kamizelki. Z 
tej okazji otrzymaliśmy od organizatorów 
kolejny rower. 9 czer wca odebrał go od 
Wójta Gminy Wiesław Barszcz – uczeń 2 
klasy Gimnazjum w Koczargach.

Powodzenie rajdu w tym roku, wśród 
mieszkańców gminy było tak duże, że 
rozważa się możliwość zorganizowania 
jeszcze jednej ta-
kiej imprezy na 
naszym terenie. 
Rajd Kampinoski 
gromadzi miesz-
kańców kilku 
gmin, może za-
tem zróbmy Rajd 
Babicki dla na-
szej sportowej 
społeczności.

mł.

XI Kampinoski 
Rajd Rowerowy

7 czerwca o 9 rano
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– W jakim celu utworzono Stre-
fę?

Marcin Palczak: – Ideą projektu jest 
propagowanie zdrowego i aktywnego 
stylu życia wśród mieszkańców naszej 
gminy i okolic. Do uprawiania sportu za-
chęcamy zarówno dzieci i młodzież, jak i 
dorosłych, osoby zdrowe i niepełno-
sprawne. Obiekty, które powstały w ra-
mach Strefy, są bezpieczne i dostosowane 
do ich potrzeb, a w dodatku świetnie wy-
posażone. Całkowity koszt projektu wy-
niósł blisko dwa miliony euro, z czego 
dofinansowanie z Funduszu Norweskiego 
to około milion czterysta tysięcy euro. 
Dzięki tym pieniądzom udało się pokryć 
koszty budowy, kupić profesjonalny sprzęt 
i zatrudnić fachową kadrę trenerów.

– Jakie obiekty powstały w ra-
mach Strefy?

M.P.: – Mamy pełnowymiarowe boi-
sko do piłki nożnej o powierzchni 90 na 
50 m, dopuszczone do prowadzenia 
rozgrywek przez Mazowiecki Zarząd Piłki 
Nożnej. Będą z niego korzystały cztery 
grupy dzieci i młodzieży pod opieką na-
szego instruktora. Boiska będą też do-
stępne dla drużyn spoza Strefy, które 
chciałyby na nich trenować pod okiem 
własnych szkoleniowców, i wszystkich 

Włosi w Babicach
Podpisano porozumienie z gminą Esperia

Podczas ostatniego długiego weeken-
du naszą gminę odwiedziła delegacja 
samorządowców ze słonecznej Italii. 
Przybyli: burmistrz gminy Esperia- Giuseppe 

Moretti z żoną Rosalbą Tedesco oraz 
przedstawicielami władz gminy: Pierro 
Balis i Stefano Moretti.  

Gmina Stare Babice nawiązała współ-

pracę z gminą Esperia przed dwoma laty. 
Dzięki sympatycznym kontaktom gościli-
śmy już u siebie poprzednie władze Esperii 
wraz z orkiestrą, również samorządowcy 
z Babic wizytowali włoską gminę, a przed 
rokiem do Esperii pojechała nasza gmin-
na orkiestra młodzieżowa. 

W międzyczasie w gminie Esperia 
zmieniły się władze. 23 maja podpisano 
zatem w Starych Babicach porozumienie 
z nowymi władzami, dotyczące wzajem-
nej współpracy i wymiany kulturalnej, 
promocji dobrych praktyk samorządo-
wych, a także wzajemnej promocji kultu-
ry, sztuki, nauki, techniki, sportu i tury-
styki. W uroczystym spotkaniu oprócz 
władz gminy Stare Babice wziął udział  
Starosta PWZ Jan Żychliński, a także 
babiccy radni. 

Dokończenie na str. 9

14 czerwca podczas Festynu w Borzęcinie Dużym zostanie oficjalnie 
otwarta „Strefa Rekreacji Dziecięcej”. Już teraz można skorzystać z jej 
bogatej oferty, która obejmuje między innymi: skatepark, siłownię, boiska 
do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa, stoły do ping ponga, 
a także skałkę dla dzieci do wspinaczki. Wszystkie zajęcia odbywają się tam 
pod okiem instruktorów, a sprzęt sportowy wypożyczany jest za darmo.

Strefa powstała, aby promować aktywny styl życia wśród mieszkańców 
gminy, zwłaszcza tych najmłodszych. Z badań zdrowotnych przeprowadzo-
nych wśród dzieci z naszego terenu wynika, że ponad połowa z nich ma róż-
norodne wady postawy i płaskostopie. Stworzono zatem obiekt, który ofe-
ruje nie tylko miejsce do ćwiczeń sportowych, ale również zapewnia facho-
wą pomoc instruktorów. O wypowiedź na temat Strefy poprosiliśmy jej kie-
rownika Marcina Palczaka i Jacka Stankiewicza – dyrektora Specjalistyczne-
go Ośrodka Rehabilitacji Neuroortopedycznej w Mościskach, który przepro-
wadził badania wad postawy u dzieci w kilku okolicznych gminach. 

Strefa ZdrowiaStrefa Zdrowia

Marcin Palczak – kierownik Strefy Marcin Palczak – kierownik Strefy 
chętnie pomaga dzieciom na siłownichętnie pomaga dzieciom na siłowni
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chętnych. Poza tym w ramach projektu 
powstały dwa nowoczesne boiska do ko-
szykówki i siatkówki oraz boisko do piłki 
ręcznej, pokryte miękką nawierzchnią z 
poliuretanu. Jest to wygodne i bezpiecz-
ne rozwiązanie, które chroni sportow-
ców przed urazami i kontuzjami w wyni-
ku upadków. 

– Jakie inne dyscypliny sportu, 
poza grami zespołowymi, można 
uprawiać w Strefie?

M.P.: – Dla pasjonatów lekkoatletyki 
zbudowaliśmy bieżnię o długości 60 me-
trów, mogą także trenować skoki w dal i 

wzwyż. Początkują-
cym miłośnikom 
sportów wyczyno-
wych proponujemy 
ściankę wspinaczko-
wą, a tym, którzy lu-
bią jazdę na rolkach, 
treningi w najwięk-
szym w Polsce skate-
parku. Sprzęt sporto-
wy: rolki, deskorolki, 
kaski, ochraniacze 
itp.wypożyczane są 
za darmo. Na terenie 
Strefy jest też siłow-

nia z urządzeniami o niewielkich obcią-
żeniach, przeznaczona głównie dla ko-
biet i dzieci. Można również grać w mi-
nipiłkę nożną, tenisa ziemnego i stoło-
wego. Dla maluchów zbudowaliśmy 
duży plac zabaw, z drabinkami i torem 
przeszkód, na którym mogą miło spędzić 
czas pod opieką rodziców. Będzie on 

jeszcze rozbudowy-
wany o nowe urzą-
dzenia, a jego elemen-
ty zostaną dostosowa-
ne do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. 

– Kto poprowa-
dzi zajęcia z młody-
mi sportowcami?

M.P.: – Zatrudnili-
śmy kilkunastu in-
struktorów – każdy z 
nich jest specjalistą w 
innej dziedzinie spor-

tu. Są to nauczyciele wf–u z terenu na-
szej gminy i absolwenci warszawskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego. Pe-
wien kłopot mieliśmy tylko z trenerem 
skate’u, bo w Polsce nie ma jeszcze in-
struktorów tego sportu. Zatrudniliśmy 
jednak szkoleniowca, który zadba o bez-

pieczeństwo w skate-
parku, między innymi 
o to, żeby młodzi lu-
dzie nie jeździli bez 
kasków i ochraniaczy. 
Sprzęt sportowy moż-
na w Strefie wypoży-
czać bezpłatnie, a za-
jęcia odbywają się od 
poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 
14.00 do 19.00 i w 
weekendy od 10.00 
do 19.00. 

– Już od maja w 
Strefie trwają zaję-
cia rehabilitacyjne i 
korekcyjne. Czy 
młodym ludziom 
są one rzeczywiście 
potrzebne?

Jacek Stankiewicz: 

– Niestety tak, bo ponad połowa dzieci 
w gminie ma wady postawy. Wiemy o 
tym z badań przeprowadzonych w tym 
roku, które objęły dwa tysiące młodych 
ludzi z naszego terenu. Wykorzystując 
nowoczesne techniki, w ciągu trzech 
miesięcy przebadaliśmy dzieci i młodzież 
w wieku od 4 do 18 lat, a w przypadku 
osób niepełnosprawnych – do 24 roku 
życia. Budowę kręgosłupa ocenialiśmy 
metodą „mory projekcyjnej” – jest to 
bardzo precyzyjne zdjęcie cyfrowe wyko-
nane w pozycji stojącej, które nanosi się 
następnie na specjalną matrycę. W efek-
cie otrzymujemy dokładną informację o 
tym, jakie są odstępstwa od prawidłowej 
budowy ciała. W ramach badań kontrol-
nych sprawdzaliśmy także budowę stóp 
przy pomocy specjalnego urządzenia – 
podoskopu. Okazało się, że aż 1100 
dzieci ma wady postawy w formie ple-
ców skoliotycznych i okrągłych oraz stóp 
płaskich i płasko–koślawych. Wszystkie 
przebadane przez nas dzieci otrzymały 
teczki z własnymi wynikami badań, zale-
ceniami i przeciwwskazaniami, a także 
informacją o zajęciach w Strefie i ćwicze-
niach, które warto wykonywać w domu. 

– Czy wady postawy można wy-
leczyć?

Jacek Stankiewicz – dyrektor Ośrodka Jacek Stankiewicz – dyrektor Ośrodka 
Rehabilitacji wręczył dzieciom wyniki Rehabilitacji wręczył dzieciom wyniki 
badań wraz z zaleceniami  badań wraz z zaleceniami  
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J.S.: – Tak, pod warunkiem, że już w 
młodym wieku rozpocznie się ćwiczenia 
korekcyjne. Takie zajęcia są prowadzone 
w Strefie przez specjalistów – rehabili-
tantów i fizjoterapeutów. Mogą w nich 
uczestniczyć także rodzice, aby nauczyć 
się, jak pomagać swoim pociechom. Bar-
dzo ważne jest to, żeby zapewnili dzie-
ciom właściwe warunki do nauki i zaba-
wy. Na przykład biurko, przy którym od-
rabia się lekcje, powinno być na tyle wy-
sokie, aby dziecko mogło opierać na nim 
przedramiona i siedzieć z wyprostowa-
nymi plecami. Materac do spania powi-
nien być średnio twardy, a poduszka naj-
lepiej płaska. Plecak do szkoły musi mieć 
równomiernie rozstawione paski, nie 
wolno go nosić na jednym ramieniu. 
Trzeba również zwracać uwagę, w jakiej 
pozycji dziecko ogląda telewizję, czyta 
książki, siedzi przy komputerze, i zadbać 
o to, żeby ustawienie ciała było zawsze 
bezpieczne dla kręgosłupa. Bardzo waż-
ne jest również, aby wyrobić u dziecka 
nawyk pracy nad własnym ciałem i ćwi-
czenia korekcyjne wykonywać razem z 
nim w domu.

A wszystkiego  o korygowaniu wad 
postawy można dowiedzieć się na tere-

nie Strefy od specjalistów w tej dziedzi-
nie. Na konsultacje zapraszamy we wtor-
ki, środy i czwartki od 16:00 do 19:00 i 
w soboty od 9:00 do 13:00.

– Jakie ćwiczenia można polecić 
dziecku, które ma płaskostopie i 
krzywy kręgosłup?

J.S.: – W przypadku płaskostopia za-
leca się chodzenie na zewnętrznych kra-
wędziach stóp z podkurczonymi palca-
mi, a w wolnym czasie unoszenie stopa-
mi drobnych przedmiotów, na przykład 
chusteczki, ręcznika, klocków. Doskona-
łym i bardzo przyjemnym ćwiczeniem 
jest również chodzenie boso po piasku 
lub trawie. Koniecznie trzeba kupić dzie-
cku właściwe obuwie ze sztywnym za-
piętkiem i termoplastycznymi wkładkami 
korygującymi. 

Jednemu z dzieci z wadą kręgosłupa 
zaleciliśmy np. takie ćwiczenie: w pozycji 
stojącej unosi się ramiona w górę, wdy-
cha powietrze nosem i siada na krześle, a 
następnie wykonuje skłon tułowia 
w przód, opuszcza ramiona w dół i 
powoli wydycha powietrze ustami. Trze-
ba pamiętać, że ćwiczenia oddechowe 
powinny zawsze towarzyszyć intensyw-

nym zajęciom korekcyjnym. Na kręgosłup 
świetnie wpływa także jazda na rowerze 
i pływanie stylem klasycznym. Niezależnie 
od formy aktywności, receptą na zdrowie 
jest zawsze dużo ruchu, najlepiej na 
świeżym powietrzu. 

– Czy badania wad postawy prze-
prowadzone w tym roku będą kon-
tynuowane także w przyszłości?

J.S.: – Będziemy je powtarzać co roku 
przez cztery lata, aby sprawdzić skutecz-
ność naszych zaleceń. W ten sposób uzy-
skamy informacje o wpływie „Strefy” na 
kondycję fizyczną młodego pokolenia. 
Głównym celem projektu jest bowiem po-
prawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, w 
gminie i okolicach. W dobie fast foodów i 
komputerów jest to najważniejsze zada-
nie, jakiemu trzeba sprostać, aby mieć 
sprawne i zdrowe społeczeństwo.

Karolina Gwarek

Pełna nazwa projektu budowy Strefy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym brzmi 
„Promocja Zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej”. Gospodarzem 
tego obiektu jest ZSP w Borzęcinie – Strefa powstała na jego terenie. W czasie godzin lekcyjnych korzystają z niej 
uczniowie tej placówki, a popołudniami tereny te są otwarte dla wszystkich. Rozbudowa boisk ZSP planowana była 
już od dłuższego czasu, ale decydującym momentem było przyznanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego, w ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Dofinansowanie wyniosło 1.367.918 euro 
i stanowiło aż 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Jego całkowity koszt oszacowano na 1.716.876 euro. 

Środki z Funduszu Norweskiego i dotacje własne Gminy pozwoliły na budowę nowoczesnych obiektów sportowych 
i ich wyposażenie. Dzięki nim możliwa będzie również realizacja czteroletniego programu zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z gminy i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu 
co roku przez cztery lata wykonywane będą także badania wad postawy wśród młodych ludzi z naszego terenu.

Stworzenie Strefy nakłada na gminę dodatkowe obowiązki, takie jak prowadzenie odrębnej ewidencji księgo-
wej, opracowywanie szczegółowych sprawozdań kwartalnych, rocznych i kończących pracę nad tym przedsię-
wzięciem. Warto jednak podjąć ten wysiłek dla naszego wspólnego dobra. Ideą projektu jest bowiem poprawa 
stanu zdrowia mieszkańców gminy i okolic, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, minimalizacja skutków chorób cywi-
lizacyjnych, takich jak wady postawy, oraz organizacja czasu i integracja społeczna młodych ludzi ze środowisk 
zagrożonych patologią.

gb_05-2008.indd   5gb_05-2008.indd   5 2008-06-10   14:18:012008-06-10   14:18:01



Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

6

XVIII Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 30 kwietnia br. Na po-
czątku obrad Przewodniczący Rady Gmi-
ny Henryk Kuncewicz i Wójt Krzysztof Tu-
rek przedstawili informacje o działaniach 
podjętych w okresie międzysesyjnym. 
W tym czasie Wójt przeprowadził mię-
dzy innymi rozmowy z przedstawicielami 
Zakładu Energetycznego Warszawa Te-
ren w sprawie przebudowy linii NN i SN 
w okolicy Komendy Powiatowej Policji 
w Starych Babicach. Brał także udział w 
konferencji zorganizowanej przez MZDW 
na temat aktualnej sytuacji, perspektyw 
budowy i modernizacji dróg wojewódz-
kich. Spotkał się również z kierownikiem 
budowy odcinka trasy S-8 w Bliznem 
Łaszczyńskiego. Uczestniczył ponadto 
w rozmowach 
z Wicemarszał-
kiem Lucjanem 
Rakowskim i 
przedstawicie-
lami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w 
sprawie zakoń-
czenia rekulty-
wacji wysypiska 
Radiowo w Klau-
dynie. 

W kolejnej 
części sesji rad-
ni podjęli szereg 
uchwał. Zadecy-
dowali między 
innymi o przy-
stąpieniu gminy 
do realizacji pro-
jektu w zakresie szkoleń pracowników 
oświaty współfinansowanego z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ustalili 
także szczegółowe warunki odpłatności 
za usługi opiekuńcze (12 zł brutto za go-
dzinę świadczonych usług opiekuńczych 
i 15 zł brutto za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze). Rozpatrzyli ponadto spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy 
za rok 2007 i podjęli decyzję o udzieleniu 
absolutorium Wójtowi. 

W czasie obrad radni zadecydowali 
także o wniesieniu aportu rzeczowe-

go w wysokości 14.806.762,29 zł oraz 
własności nieruchomości do Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Ba-
bice w zakresie infrastruktury wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. Zatwierdzili rów-
nież taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzanie ścieków. W okre-
sie od 1 czerwca br. do 31 maja 2009 
r. ustalono następujące stawki: za wodę 
– 4,22 zł/m3, za ścieki – 10,65 zł/m3. 
Radni określili ponadto wysokość dopłat, 
dla wszystkich odbiorców wyniosą one: 
1,48 zł/m3 netto + VAT do ceny 1 m3 
wody, 6,38 zł/m3 netto + VAT do ceny 1 
m3 ścieków, w związku z czym taryfowe 
ceny wyniosą w sumie: za wodę – 2,74 
zł/m3 netto + VAT, za wywóz ścieków 
– 4,27 zł/m3 netto + VAT.

Radni podjęli również uchwały w 
sprawie utworzenia straży gminnej i na-
dania jej regulaminu. Funkcjonariusze 
straży będą pracowali w dwuosobowych 
patrolach na dwie zmiany od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 6.00 do 
22.00 i na jedną zmianę w weekendy 
w godzinach popołudniowych i wie-
czornych. Do ich obowiązków należało 
będzie przede wszystkim eliminowanie 
piractwa drogowego i dbanie o bezpie-
czeństwo mieszkańców, a także podej-
mowanie działań związanych z ekologią, 

w tym sprawdzanie zawartych umów na 
wywóz nieczystości stałych i ciekłych. 

W kolejnej części obrad Przewodniczą-
cy Rady Gminy poinformował zebranych, 
że zadanie pod nazwą „Budowa lokalnej 
infrastruktury społeczeństwa informa-
cyjnego” zostanie prawdopodobnie do-
finansowane ze środków strukturalnych 
Unii Europejskiej, jednym z warunków jest 
jednak przyjęcie odpowiedniej uchwały. 
Radni podjęli jednogłośnie decyzję w tej 
sprawie. Następnie wprowadzili zmia-
ny w gminnym budżecie na 2008 rok, 
zwiększając dochody o 5.994.405,00 zł 
do kwoty 69.480.853,00 zł i wydatki – o 
5.994.405,00 zł do kwoty 97.955.952,00 
zł. Dokonali także modyfikacji w zakresie 
wydatków Gminnego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, w 
planie zadań inwe-
stycyjnych i dotacjach 
celowych na zadania 
własne gminy. Na-
stępnie zadecydowali 
o zatrudnieniu eks-
perta dla Komisji Re-
wizyjnej. 

W ostatniej części 
sesji znalazł się czas 
na wolne wnioski i 
interpelacje. Zadano 
między innymi py-
tanie, czy plany po-
większenia Warszawy 
o okoliczne gminy 
obejmą także nasze 
tereny. Wójt Krzysz-
tof Turek poinformo-

wał, że suwerenność gmin jest zagwa-
rantowana w konstytucji, a ewentualne 
połączenie byłoby możliwe dopiero po 
wyrażeniu takiej woli przez obie strony. 
Podczas zjazdu gmin podwarszawskich 
w Izabelinie omawiano wprawdzie pro-
jekt utworzenia Metropolii Warszawskiej, 
będzie to jednak stowarzyszenie gmin le-
żących wokół Warszawy, mające na celu 
wspólne działanie w zakresie komunika-
cji i gospodarki odpadami oraz skutecz-
ne rozwiązywanie istotnych problemów 
naszego regionu.  (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem 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. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą  trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 
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O konieczności ograniczenia 
negatywnych tendencji funkcjono-
wania samorządu Gminy Stare Babi-
ce.

XVIII Sesja Rady Gminy Stare Babice, 
w świetle podniosłego, 3-cio majowego 
święta nasuwa smutne odczucia i reflek-
sje. Trwające ponad pięć godzin posie-
dzenie, z którego przeważającą część 
stanowiło demagogiczne dowodzenie w 
sprawie gospodarowania wodą i ścieka-
mi, zarówno co do czasu trwania, jak 
i opłakanych wyników, słusznie określo-
nych przez publiczność „biciem piany” 
przekroczyło swoim rozmiarem ubiegło-
roczny podobny spektakl. Pomimo wielu 
uwag i sugestii tak moich, jak i byłego 
radnego Waleriana Żyndula, co do pryn-
cypiów prowadzenia obrad, nastąpił na-
wrót do przeciągającej się pieniackiej 
awantury, nie mającej nic wspólnego ze 
znanymi powszechnie i stosowanymi w 
normalnie funkcjonujących organach sa-
morządowych zasadami dochodzenia 
do prawdy na drodze wypracowanej 
przez pokolenia metodyki, której wspa-
niałe opisy wywodzą się m.in. z treści 
Konstytucji 3 Maja.

Dodawanie sobie autorytetu poprzez 
podnoszenie głosu i akompaniowanie 
tłuczeniem ręką w stół cofa Radę w za-
mierzchłe czasy wystawiając na szwank 
jej godność i autorytet. Nie może być 
zgody w normalnym społeczeństwie na 
takie dowodzenie racji!

Nośne medialnie dyżurne ataki na 
gospodarkę wodno-ściekową, budżet, 
wreszcie absolutorium dla Wójta, w 
przeważającej większości przypadków 
podejmowane bez należytego uzasad-
nienia, obok donosów i fundowanych 
gminie przeróżnych kontroli, niezbicie 
świadczą o tym, w jaki sposób niektóre 
osoby wykorzystują mandat zaufania 
udzielony im przez wyborców. Tymcza-
sem uchwały stanowiące istotny element 
nowego porządku ustrojowego gminy, 
wymagające merytorycznego przygoto-
wania, jak ta o powołaniu Straży Gmin-
nej, czy wcześniejsza o uchwaleniu „Re-
gulaminu czystości i porządku na terenie 
gminy” niemalże nie zwracają (o dziwo) 
uwagi radnych. Pomimo tak niedawno 
zakończonej, długotrwałej pracy nad 
wspomnianym „Regulaminem”, której 
towarzyszyło powszechne w radzie prze-
konanie, iż to dzięki straży porządek zo-
stanie skutecznie wprowadzony w życie, 
trudno było na sesji wyartykułować jej 
zadania.

Brak zrozumienia ważności tworzenia 
aktów prawnych i wynikające z niego 
opory co do konieczności merytoryczne-

go ich przygotowania, przyćmione dywa-
gacjami nad pozbawionymi wymiernych 
wskaźników drugorzędnymi sprawami, 
potwierdzają ocenę charakteru zaścian-
kowego podejścia do rzeczywistości.

Krótki, zwięzły i jasny proces decyzyj-
ny, oparty na sprecyzowanych pisemnie 
poglądach zainteresowanych członków 
poszczególnych komisji jest podstawą 
do wypracowania opinii przez całą komi-
sję, która z kolei prezentuje swoje stano-
wisko Radzie Gminy. Podkreślam „pisem-
nie”, gdyż na piśmie otrzymujemy podle-
gające opracowaniu przez radę doku-
menty i na piśmie powinny one być przez 
nią opracowywane.

Rozdział tematów do opracowania 
jest domeną przewodniczących komisji, 
którzy najlepiej znają możliwości poszcze-
gólnych radnych. Podobnie ma się sprawa 
z terminami prezentowania uwag i pro-
pozycji tych radnych, którzy nie byli zaan-
gażowani w pracy nad konkretnym za-
gadnieniem, a na koniec często w dobrej 
wierze chcą jeszcze coś ulepszyć.

Moim zdaniem podczas sesji Rady 
Gminy nie ma miejsca na spóźnione, dez-
organizujące wystąpienia w sprawach 
omówionych na komisjach, zwłaszcza 
tych, które zakończono przygotowanymi 
do głosowania uchwałami, czego przeja-
wem jest również żenujący przykład oma-
wianego ostatniego spotkania, zapocząt-
kowanego zamieszaniem w sprawie 
uchwał z poprzedniej kadencji, zupełnie 
nieistotnych dla aktualnych obrad.

Skoro jednak ani obligacje prawno-
organizacyjne, ani merytoryczne, ani 
wreszcie poczucie godności nie skłaniają 
osób torpedujących porządek obrad do 
tego, co wynika z ich społecznego po-
słannictwa, to należy podjąć inne sku-
teczne kroki.

Pierwszym z nich wydaje się koniecz-
ność ograniczenia czasu wystąpień. Jak-
kolwiek co do treści, wagi i znaczenia 
wystąpienia, nie można mieć pewności, 
co kto zaprezentuje, to dużym krokiem 
w uporządkowaniu zagadnienia będzie 
ograniczenie czasu wypowiedzi, często 
nadużywanego na prezentację niezwią-
zanych z tematem obrad i niechcianych 
przez większość ”rewelacji”. Nierzadko 
zebrani na sali wysłuchują zaprawionych 
osobistymi odniesieniami dialogów, z 
których najbardziej wymiernym nega-
tywnym elementem jest właśnie stracony 
czas. Przygotowane merytorycznie wy-
stąpienie do 15 minut na komisji i do 10 
minut na sesji powinno być optymalną 
formą prezentowania stanowisk w spra-
wach, które nie mogły być przygotowa-
ne wcześniej w formie pisemnej. 

Uzasadnienie to wydaje się nie bu-
dzić wątpliwości, jako że nie raz już w 
gronie Rady Gminy apelowano, aby wy-
stąpienie związane było z omawianym 
tematem i oparte na faktycznie dostęp-
nej wiedzy, a nie na plotkach czy wyciąg-
niętych z kontekstów różnych źródeł 
kompilacjach. 

Kolejny uzdrawiający pracę Rady 
krok, to podnoszony również nie raz wy-
móg rzetelnego przygotowania się do 
omawianego zagadnienia, z wnikliwym 
dociekaniem prawdy, co powinno zastą-
pić uporczywe zadawanie często tych 
samych pytań, nie wnoszących nic no-
wego do sprawy, a jedynie przedłużają-
cych posiedzenia. 

Innym zapomnianym szybko zagad-
nieniem, które również było przedmio-
tem ustalania formy pracy naszego gre-
mium, jest ściślejsze trzymanie się zasady 
podziału tematycznego zainteresowania 
radnych w ramach właściwych im komi-
sji. Ponownie bowiem wystąpiła tenden-
cja z minionej epoki, z zastosowaniem 
zasady „wszyscy o wszystkim” - czego 
wyniki są aż nadto widoczne m.in. w go-
dzinami powtarzanych przez wójta wy-
jaśnieniach spraw, nader często cofają-
cych proces dochodzenia do sedna na 
punkt wyjścia.

Gdyby powyższe środki okazały się 
niewystarczające w osiągnięciu celu, na-
leży sięgnąć po następne - włącznie z 
nagrywaniem na video podobnych do 
ostatniego spektakli i zaprezentowaniem 
ich wyborcom. 

Na koniec pragnę podzielić się z Czy-
telnikami pocieszającym spostrzeżeniem, 
dotyczącym zdecydowanej poprawy czy-
stości otaczającego nas środowiska gmi-
ny, a zwłaszcza starej części Kwirynowa z 
przyległym doń Lasem Bemowskim. Po-
mimo to, że w pozostałej części wsi jesz-
cze wiele jest do zrobienia jeśli chodzi o 
walające się śmieci, to wysprzątana ulica 
Sikorskiego oraz przyległy do niej las w 
majowe święta zachęcająco nastrajały 
do wiosennej wycieczki. Z optymizmem 
można więc rozwinąć myśl, że to co 
przez długi czas dla wielu wydawało się 
niemożliwe, z udziałem niewielu stało 
się faktem.

Zachęcam wszystkich Państwa do 
dołożenia starań, by to radykalne prze-
obrażenie nie było jedynie świąteczną 
niespodzianką, lecz zaczynem ogólnego 
podnoszenia estetycznej wrażliwości 
gminnego społeczeństwa.

 
 Jan Puścian - radny

Sukces demokracji? 
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 18 kwietnia 2008 r. w Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach 
odbyła się debata przedstawicieli 
władz gminy z mieszkańcami. Spot-
kanie zorganizowano w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Masz głos – 
masz wybór”, a jego inicjatorem na 
naszym terenie było Stowarzyszenie 
Przyjaciół Lipkowa i Okolic. Wójt 
Gminy Krzysztof Turek odpowiadał 
na aktualne, najczęściej zadawane 
pytania, które przygotowali miesz-
kańcy.

„Masz głos – masz wybór” to akcja 
obywatelska, która ma służyć porozu-
mieniu między mieszkańcami a samorzą-
dami w poszczególnych gminach oraz 
monitorowaniu ich działalności. Jej 
głównym koordynatorem jest Fundacja 
Batorego. W ramach akcji, do końca 
roku będą odbywać się debaty, które 
umożliwią mieszkańcom bezpośredni 
dialog z władzami Babic. Samorząd zo-
bowiązany jest przedstawić plan pracy 
na okres całej kadencji, a szczególnie na 
najbliższy rok. Głównym celem inicjaty-
wy jest relacjonowanie na bieżąco prac 
gminy mieszkańcom. Akcja zakończy się 
w listopadzie kolejną debatą, na której 
raport końcowy pokaże, czy początkowe 
założenia zostały spełnione.

Poniżej prezentujemy zadawane na 
pierwszym spotkaniu pytania i odpowie-
dzi władz gminy.

– Czy mieszkańcy mają obowią-
zek segregować śmieci? Jaki będzie 
koszt wywozu, jeżeli w worku będą 
nieodpowiednie odpady? Jak długo 
będzie trwał pilotaż gminnego pro-
gramu segregacji śmieci? Co będzie 
po jego zakończeniu?

– Gmina jest zobowiązana do prowa-
dzenia gospodarki odpadami, w związku 
z czym co roku powinniśmy zwiększać 
ilość odpadów odsegregowanych. Se-
gregację warto stosować, ponieważ wy-
nika z niej wiele korzyści dla gospodarstw 
domowych. Pierwszą z nich jest ochrona 
środowiska. Powtórne przetwarzanie 
odpadów codziennego użytku będzie 
skutkowało choćby w mniejszej liczbie 
dzikich śmietnisk, z czym cały czas mamy 
problem. Drugi powód to ekonomia. 
Każdy mieszkaniec zobowiązany jest pła-
cić za swoje odpady, a w przypadku tego 
programu, śmieci posegregowane będą 
wywożone bezpłatnie. W naszej gminie 
jesteśmy na etapie wdrażania tzw. „se-
gregacji workowej” poprzez wprowa-
dzenie akcji pilotażowej. Zainteresowani 
mieszkańcy proszeni są o kontakt z sołty-
sami, którzy posiadają specjalne worki i 

instrukcje ze szczegółowymi informacja-
mi na ten temat. Każdy, kto zgłosi się do 
programu, będzie musiał jedynie w okre-
ślone dni wystawić zapełniony worek 
przed posesję. Stamtąd śmieci zostaną 
zabrane, a na ich miejscu pozostawione 
nowe worki. Wrzucanie do toreb nieod-
powiednich odpadów będzie karane. W 
celu identyfikacji śmieci służą specjalne 
kody, którymi mieszkańcy oznaczają 
swoje worki. 

Nie chcemy nikogo zmuszać do tej ak-
cji, jeśli ktoś nie będzie sortował śmieci, 
nie zostanie ukarany. Chcemy jednak 
przekonać wszystkich mieszkańców, że z 
tej oferty warto skorzystać. Jeżeli segrega-
cja w naszej gminie wypadnie pomyślnie, 
będzie można ją wprowadzić na stałe.

– Jaki jest plan gminy na wyko-
rzystanie dawnej hali sportowej w 
Zielonkach?

– Trwają rozmowy na temat tej inwe-
stycji. Działka jest za mała na wykorzy-
stanie jej do celów sportowych, pełno-
wymiarowe boisko wymaga większego 
terenu. Po drugiej stronie ulicy znajduje 
się idealny, duży plac na cele sportowe. 
Istnieje plan, aby działkę tę spieniężyć i 
zainwestować właśnie w ten teren. Nie-
sie to za sobą duże korzyści: sprzedaż 
terenu dostarczy gminie kolejnych po-
datników, a dzięki uzyskanym pienią-
dzom, nowy obiekt sportowy powstanie 
dużo szybciej. Jest to propozycja gminy, 
czekamy na opinie mieszkańców.

– Kiedy możemy spodziewać się 
odrolnienia gruntów na wschód od 
ul. Mościckiego w Lipkowie, w stro-
nę Kampinosu?

– Planujemy przystąpić do opracowy-
wania planu tego terenu w 2016 roku.

– Czy gmina zamierza w najbliż-
szym czasie wykupić grunty pod bu-
dowę drogi do posesji, które obec-

nie znajdują się w trzeciej linii zabu-
dowy ul. Jakubowicza? Jaka część 
gruntów została wykupiona?

– Nasza gmina bardzo energicznie 
podchodzi do pozyskiwania gruntów 
pod drogi. Tam, gdzie jest to możliwe, 
szybko odkupujemy od mieszkańców 
ziemię za uczciwą cenę. Niestety, często 
opór nawet małej liczby osób stanowi 
duży problem i tak jest w przypadku ulicy 
Jakubowicza. Wykupiliśmy 95% grun-
tów, pozostało 9 właścicieli, którzy nie 
zgadzają się na tę inwestycję. W takich 
przypadkach musimy stosować pewne 
przepisy prawne, które umożliwiają nam 
dalsze działania. Potrzebne grunty bę-
dziemy zmuszeni decyzją gospodarczą 
wywłaszczyć, a właścicielom zapłacić 
odszkodowanie. Niestety, czasami musi-
my stosować takie czynności, możemy 
jednak zapewnić, że gmina nie zagarnie 
ziemi poniżej jej wartości.

 
– Co gmina zamierza zrobić 

w sprawie bezpieczeństwa na dro-
gach, głównie na ulicach Warszaw-
skiej, Sienkiewicza i Sikorskiego?

– Działania mające na celu zapewnie-
nie mieszkańcom bezpieczeństwa na 
drogach są prowadzone w dwóch aspek-
tach. Pierwszy, to odseparowanie ruchu 
pieszego i rowerowego od samochodo-
wego (tak jak w przypadku ul. Warszaw-
skiej). Staramy się zapewnić dobre ozna-
kowanie jezdni, przejścia dla pieszych na 
wysepkach, a w przyszłości także słupo-
we oświetlenie. Druga metoda to uru-
chomienie w najbliższym czasie straży 
gminnej, która m.in. będzie dbała o bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. Planuje-
my zastosować monitoring w niebez-
piecznych miejscach, a także postawić 
kolejne fotoradary. Najwięcej uwagi po-
święcimy piratom drogowym, ponieważ 
duża prędkość samochodów stanowi dla 
mieszkańców największe zagrożenie.

Masz głos – masz wybór

Spotkanie prowadziła Agnieszka Kaczurba – sołtys Lipkowa
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– Czy posiadają Państwo informacje 
na temat planowanego terminu rozpo-
częcia remontu ul. Mościckiego w Lip-
kowie i ul. Sienkiewicza w Babicach?

– Tak, jesteśmy w ciągłym kontakcie 
ze starostą. Obecnie mamy gotowy pro-
jekt budowy i przewidujemy, że remont 
rozpocznie się jeszcze w tym roku.

– W jaki sposób gmina zamierza 
rozprawić się z problemem dzikich 
wysypisk i notorycznie wyrzucanych 
śmieci w lasach?

– Gmina cały czas prowadzi działania 
związane z oczyszczaniem zaśmieconych 
miejsc. Mamy nadzieję, że od kiedy za-
cznie działać straż gminna, coraz więcej 
osób niszczących środowisko uda się zła-
pać na gorącym uczynku. W tej kwestii 
jednak potrzebne jest także zaangażo-
wanie społeczeństwa. Mieszkańcy przy-
łapani na wyrzucaniu worków w miej-
scach niedozwolonych będą surowo ka-
rani, w tej sprawie jesteśmy bezwzględni. 
Obecnie w sądzie grodzkim rozpatrywa-
nych jest 11 wniosków o ukaranie osób 
zaśmiecających środowisko. 

– Jak gmina ma zamiar rozwiązać 
problem braku miejsc w przedszko-
lach?

– W naszej gminie cały czas przyby-
wa mieszkańców, dlatego potrzebna jest 
rozbudowa ośrodków wychowawczych. 
Ostatnia rekrutacja wykazała, że w babi-
ckich przedszkolach brakuje łącznie oko-
ło 100 miejsc. Dlatego też gmina posta-

nowiła zbudować nowe przedszkole w 
Bliznem Jasińskiego, które przyjmie 110 
dzieci. Dokładamy wszelkich starań, aby 
placówka ta rozpoczęła swoją działal-
ność w 2009 roku. Dalsze plany obejmu-
ją także rozbudowę przedszkola w Bo-
rzęcinie. W okresie 2 lat liczba nowych 
miejsc wzrośnie do około 200.

– Na jakim etapie są plany mo-
dernizacji gminnego ośrodka zdro-
wia w Babicach?

– Projekt tej inwestycji jest już w koń-
cowej fazie. Jesteśmy na etapie składania 
wniosku o pozwolenie na budowę.

– Kiedy zacznie działać gminna 
platforma teleinformatyczna?

– W tym momencie trudno nam 
określić dokładny termin. Prace koncep-
cyjne są już jednak bardzo zaawansowa-
ne i przypuszczamy, że jeszcze w tym 
roku będzie widać pierwsze ich efekty.

Malwina Fabianowicz

Gmina Esperia położona jest w cen-
tralnej części Włoch w rejonie Montanna 
del Lazio, na terenie parku naturalnego 
Gór Auruncii. Jej powierzchnia wynosi 
ponad 100 km2. Mieszka tam około 4,5 
tys. ludzi. Władze samorządowe stawia-
ją na rozwój turystyki, nic dziwnego, 
bowiem gmina jest bardzo piękna. W 
Esperii znajduje się Muzeum Ziemi, w 
którym eksponowane są pamiątki sprzed 
milionów lat, a w okolicy od czasów 
historycznych pozyskuje się marmur.

Chwilę przed podpisaniem porozu-
mienia Wójt Krzysztof Turek wręczył bur-
mistrzowi Giuseppe Moretti  pamiątkowe 
pióro i statuetkę, goście otrzymali także 
symboliczne klucze do naszej gminy.

Burmistrz podziękował za gościnne 
przyjęcie naszym samorządowcom i 
stwierdził, że podpisane porozumienie 
jest doskonałym początkiem przyszłej 
współpracy. Wspomniał również aspekty 
historyczne kontaktów polsko-włoskich. 

G m i n a 
E s p e r i a 
po łożona 
jest na 
dawnej linii 
Gus tawa , 
wyzwolona 
została 18 
maja 1944 
r. przez 

wojska koali-
c y j n e . 
N i e d a l e k o 
Esperii znaj-
duje się 
M o n t e 
Cassino. -
Polacy dali 
w o l n o ś ć 
temu rejono-
wi, co bar-
dzo zbliża 
nasze naro-
dy- powiedział burmistrz Moretti.

Również Starosta Jan Żychliński wyra-
ził radość z podpisania  porozumienia, 
stwierdził że jest to kontynuacja współ-
pracy polsko-włoskiej w powiecie war-
szawskim zachodnim. Wspomniał rów-
nież, że mieszkańcy Starych Babic wal-
czyli pod Monte Cassino, a jeden z  nich 
– Piotr Skotnicki był nawet przedstawio-
ny przed laty na łamach naszej gazety. 

Ta specyficzna więź historyczna, 
utrwalona nawet w naszym Hymnie 
Narodowym, jak i gościnność włoska są 
żywe w świadomości wielu Polaków, 
dzięki temu możemy mieć duże nadzie-
je, iż zawarte porozumienie zostanie 
wypełnione owocną treścią.

Podczas spotkania wspomniano także 
postać Papieża Polaka Jana Pawła II.

Goście z Włoch stwierdzili, że nigdy 

nie zapomną tego papieża, powstała 
ogromna więź między nimi. 

– Zapomnieliśmy nawet o tym o tym, 
że był Polakiem, dla nas był Włochem. 
Wyzwalał zawsze niezwykły kontakt 
między ludźmi i doceniamy również to, 
że dzięki niemu zaszły ogromne zmiany 
w Europie- powiedział burmistrz.

Na zakończenie spotkania goście z 
Włoch podarowali radnym drobne upo-
minki i pamiątkowe proporczyki. Ofiarowali 
także książkę o Monte Cassino.

- Przekazywanie historii jest bardzo 
ważne, dziś żyjemy razem we wspólnej 
Europie i trzeba uczynić wszystko, aby 
przyszłe pokolenia nie dopuściły do tak 
tragicznych wydarzeń, jakie były udzia-
łem naszych dziadków i ojców. Europa 
musi być jedna – stwierdził na zakończe-
nie G. Moretti. mł

Podczas debaty pytania do przedstawicieli babickiego samorządu padały 
również z sali
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Już od kilku lat rolę ośrodków 
kulturalnych w naszej gminie pełnią 
placówki oświatowe i trzeba zauwa-
żyć, czynią to z dużym powodze-
niem. Ostatnie tygodnie obfitowały 
niezwykłą ilością imprez. Świętowa-
liśmy 3 Maja, odbył się Gminny Prze-
gląd Taneczny, wystąpiły dwa Teatry 
Rodziców, uczestniczyliśmy także w 
Gminnym Przeglądzie Teatralnym. 
Wszystkie te wydarzenia angażowa-
ły dzieci, nauczycieli, a także rodzi-
ców- miłośników sztuki w różnym 
wieku, którzy swoją pracą stworzyli 
nową artystyczną rzeczywistość. 

Wiwat maj, trzeci maj!

Święto Konstytucji 3 maja jest cza-
sem, w którym wspominamy chwałę na-
szych dziejów i późniejszy mrok rozbio-
rów. Co roku inna placówka szkolna 
przygotowuje z tej okazji uroczystą aka-
demię patriotyczną. Tym razem „Konsty-
tucję” świętowano w  Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. 
Z odległych czasów specjalnie na tę uro-
czystość przybyli: „król Stanistaw August 
Poniatowski i Hugo Kołłątaj”, którzy ra-
zem z chórem prowadzonym przez Ber-
narda Olosia zaśpiewali „Żeby Polska 
była Polską”. Uroczystości towarzyszył 
napis stworzony z polskich flag: „Ko-
cham Cię Polsko!” doskonale oddający 
atmosferę tego święta.

Po części artystycznej wykonanej przez 
dzieci, wszyscy zgromadzeni wysłuchali 
koncertu Zakładowej Orkiestry Dętej z 
Grodziska, która zagrała najbardziej zna-
ne pieśni patriotyczne. Muzykom podo-
bało się przygotowanie tego święta przez 
borzęcińską podstawówkę. Dyrygent 
Wacław Karoń uważa że dzieci są najlep-

szymi słuchaczami – 
Cieszymy się, gdy 
śpiewają do naszej 
muzyki- powiedział.

Specjalne podzię-
kowania Dyrektor 
ZSP Beaty Błaszczak 
skierowane zostały 
do organizatorów 
uroczystości: Małgo-
rzaty Kozłowskiej, 
Małgorzaty Gutte-
Jesionowskiej, Eweli-
ny Olszewskiej, Ewy 

Urniarz-Szymańskiej, chóru i wszystkich 
dzieci, które napracowały się przygoto-
wując swoje role. Na zakończenie uro-
czystości Wójt Krzysztof Turek powie-
dział, że niezwykle miło jest patrzeć na 
młode osoby, które mówią o tak waż-
nych wartościach dla każdego Polaka. 
Jest to przejaw dorosłej i poważnej po-
stawy.

XI Gminny Przegląd Taneczny

Na scenie Przedszkola w Starych Babi-
cach zaprezentowało swoje umiejętności 
aż 16 zespołów tanecznych z placówek 
gminnych: z dwóch przedszkoli i dwóch 
szkół podstawowych, a także ze Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Kotwica”. Dzieci 

wykonały różne tańce nowoczesne oraz 
repertuar tańców ludowych i klasycznych. 
Z okazji zbliżających się Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej, jedna z grup zaprezen-
towała nawet biało-czerwony walc kibi-
ców do muzyki Fr. Chopina. Dzieci przy-
gotowały go pod kierunkiem Ewy Dżyga, 
Kamy Akucewicz i Izabeli Kurowskiej- 
Brandenburskiej. Dominowały jednak 
tańce klasyczne. Przegląd, jak co roku, 
pełnił bowiem rolę nie tylko forum pre-
zentacji umiejętności, ale również miejsca 
nauki, na którym można poznać kanony 
taneczne. Dziś trudno byłoby znaleźć 
miejsce, w którym w jednym czasie moż-
na zobaczyć jak tańczy się menueta, pol-
kę, poloneza czy tańce country. 

Dwa teatry i...
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Podziękowania za przygotowanie 
grup należą się wielu osobom (oprócz 
wcześniej wymienionych) m.in.: Małgo-
rzacie Siekierskiej, Pawłowi Błażejewskie-
mu, Beatcie Krajewskiej, Małgorzacie 
Brykale 

Całością imprezy opiekowała się Mo-
nika Szostak i oczywiście Dyr. przedszko-
la Bożenna Pyć. 

Dwa teatry

Cieszy nas to, że dobry przykład za-
chęca do naśladowania innych, tak jest 
właśnie w przypadku naszych teatrów. 
Jedenaście lat temu w Przedszkolu w 
Starych Babicach pojawiła się idea stwo-
rzenia Teatru Rodziców. Dyr. Bożenna 
Pyć zastanawiała się, czy ten pomysł wy-
pali i czy znajdą się rodzice chętni do 
udziału w tym przedsięwzięciu? Dziś już 
nie wyobrażamy sobie babickiej placówki 
bez teatru, udało się wyśmienicie, a co 
roku do obsadzenia ról organizuje się 
castingi, bo ilość chętnych przekracza 
często możliwości scenariusza bajek. 
Zdaniem Dyr. Pyć powodzenie tego 
przedsięwzięcia jest wynikiem dobrej 
współpracy wszystkich nauczycieli i pra-
cowników przedszkola z rodzicami, któ-
rzy grając dla dzieci przy okazji wspaniale 
się bawią. W tym roku wykonano sztukę 
Zofii Wójcik pt. „Kiedy zapada noc...”, w 
reżyserii Iwony Kaczmarczyk i ze sceno-
grafią Justyny Śledziejowskiej.

Teatr Rodziców w Borzęcinie działa 
już od kilku lat. Tam również w jego 
stworzenie zaangażowała się Dyr. przed-
szkola Irena Gąsińska, która wraz z na-
uczycielkami realizuje tę ideę z dużym 
powodzeniem. W tym 
roku z okazji Dnia Dzie-
cka, rodzice i nauczy-
ciele z przedszkola w 
Borzęcinie Dużym przy-
gotowali dla swoich 
pociech nową wersję 
„Czerwonego Kaptur-
ka”. Choć bajka ta jest 
znana wszystkim naj-
młodszym, nikt z wi-
dzów nie spodziewał 
się najważniejszej zmia-
ny w obsadzie – i salę 
obiegł pomruk zdzi-
wienia, gdy wesoła 
dziewczynka z warko-
czykami, śpiewająca 
skoczną piosenkę, była 
odgrywana przez… ro-
słego mężczyznę!

Wersja klasyczna 
bajki wystawiona dla 
najmłodszych, w kolej-
nych przedstawieniach: 
dla dzieci z klas I-III, a 
potem IV-VI, została 
uzupełniona o elemen-
ty nawiązujące do 
współczesności, popu-

larne hasła reklamowe, znane teksty z 
programów telewizyjnych, teledysków i 
filmów. Żartobliwe wykonanie nie straci-
ło przesłania, a rapujący Czerwony Kap-
turek został nagrodzony aplauzem.

Na ten sukces ekipa rodziców i na-
uczycieli pracowała kilka tygodni, przy-
gotowując scenografię, stroje i ucząc się 
tekstów pomiędzy codziennymi obo-
wiązkami. Część z nich trzymała swoją 
rolę w tajemnicy przed dziećmi, by zro-
bić im niespodziankę. Co ciekawe, pierw-
sza wspólna próba, na którą mogli do-
trzeć wszyscy aktorzy, odbyła się dopiero 
przed samym spektaklem!  Nie lada wy-
zwaniem było znalezienie odpowiednie-
go scenariusza, ostatecznie został skom-
pilowany z kilku innych, za co należą się 
podziękowania całemu zespołowi, jest 
to bowiem ich wspólne dzieło. 

Doskonała zabawa była w tym wy-
padku nie tylko udziałem dzieci, także do-
rośli, wymyślając na bieżąco gagi i hasła 
uwspółcześniające sztukę, bawili się 
przednio, a brawurowe wykonania ról 
(np. szczególnie zauważona przez dzieci, 
błyskotliwa i prawdziwie śmieszna kreacja 
roli Wilka) były tego potwierdzeniem. 

Tak oto sztuka i działania artystyczne 
organizowane w placówkach szkolnych 
integrują naszą społeczność, dając przy 
tym wszystkim dużo radości, hasło 
„uczyć bawiąc” realizowane jest już bo-
wiem w wielu miejscach i przynosi do-
skonałe efekty.

O gminnym Przeglądzie Teatralnym 
opowiemy w następnym numerze „GB”.

mł.
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MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Dwie wolontariuszki z naszej 
gminy – Patrycja Brodowska i Moni-
ka Nowicka od kilku lat marzą o po-
dróży do Afryki. Chciałyby pomagać 
mieszkańcom tego rejonu, najbied-
niejszego i porzuconego przez resz-
tę świata. Już wkrótce ich marzenie 
może się spełnić, są bowiem uczest-
niczkami projektu „Misja Afryka”, 
organizowanego przez Centrum 
Charytatywno-Wolontariackie „Soli-
darni” SMA z Borzęcina Dużego. W 
ramach akcji planuje się wyjazd gru-
py wolontariuszy do Togo – kraju w 
Zachodniej Afryce. Koszty Projektu 
są jednak bardzo wysokie, dlatego 
Patrycja i Monika potrzebują nasze-
go wsparcia. Każdą złotówkę, którą 
dostaną od ludzi dobrej woli, odda-
dzą na pomoc Afrykańczykom z mi-
sji w Saoudé.

W ramach projektu „Misja Afryka” 
kilkanaście osób z różnych części Polski 
odwiedzi na przełomie lipca i sierpnia 
ośrodek misyjny w Saoudé w Togo. Pra-
cują tam misjonarze ze Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich, którego siedziba mie-
ści się w Borzęcinie Dużym, oraz osoby 
świeckie – wolontariusze, pomagający 
członkom plemienia Kabije. Misjonarze 
nie tylko głoszą wśród nich Słowo Boże, 
lecz także udzielają pomocy medycznej, 
prowadzą szkoły, niewielkie przychodnie 
i aptekę, wspierając miejscową ludność 
w walce o godne życie, albowiem sytua-
cja polityczna i ekonomiczna Togo, tak 
jak wielu innych krajów afrykańskich, jest 
trudna. Wielu Togijczyków znajduje się 
w tragicznej sytuacji życiowej. Dlatego 
więc pomoc jest im bardzo potrzebna, 
zarówno w formie środków finanso-
wych, jak i wsparcia ze strony wolonta-
riuszy. 

„Misja Afryka” ma przygotować mło-
dych ludzi w wieku 19-29 lat do przyszłej 
pracy wolontariackiej oraz umożliwić im 
poznanie realiów codziennego życia i 
kultury Czarnego Lądu. 

- W czasie 13 lat mojej pracy misyjnej 
spotkałem wielu młodych Europejczy-
ków, pracujących charytatywnie na kon-
tynencie afrykańskim – mówi ks. Wacław 
Krzempek, prowincjał SMA w Borzęcinie 
Dużym. – Uświadomiłem sobie wtedy, że 
nawet kilka tygodni, spędzonych na misji 
w Afryce, jest w stanie duchowo odmie-
nić człowieka. Po takim pobycie wolon-
tariusze inaczej patrzą na świat, na swoje 
wybory i sens życia. Chciałbym, aby mło-
dzież z Polski również mogła tego do-
świadczyć. „Misja Afryka” ma pomóc 
uczestnikom w zapoznaniu się z pracą 
misyjną i przygotować ich do dłuższych 
wyjazdów w przyszłości. Chcemy też, 

aby młodzi ludzie poznali tradycję ludu 
afrykańskiego i nawiązali kontakt z Togij-
czykami, bez uprzedzeń i bez barier. 

Wolontariusze spotkają się z ludźmi 
plemienia Kabije, którzy zamieszkują 
góry północnej części Togo. Przez wiele 
lat odgradzały ich od reszty świata, były 
też centrum życia religijnego i kultural-
nego. Również dziś członkowie ludu Ka-
bije, choć rozproszeni po całym kraju, 
zbierają się tutaj w czasie wielkich świąt. 
Po śmierci ich ciała są sprowadzane, by 
spocząć w rodzinnych grobowcach. 

Kabije przywiązują dużą wagę do tra-
dycji i swojej pradawnej religii. Chrześci-
jaństwo dotarło do nich pół wieku 
temu.

- Mimo zakorzenionych wierzeń i 
przesądów, łatwiej jest dzisiaj głosić Sło-
wo Boże w Afryce niż w Europie – twier-
dzi ks. Wacław Krzempek. – Afrykańczy-
cy nie potrzebują na wszystko nauko-
wych dowodów, nie są jak my niewolni-
kami rozumu. Jeszcze nie tak dawno 
składali ofiary swoim bogom, a dziś wie-
lu z nich wierzy, że ofiara Jezusa zastąpi-
ła wszystkie inne. Mieszkańcy Togo po-
trafią pięknie się modlić, w sposób ży-
wiołowy i spontaniczny. W porównaniu 
z ich kościołami, nasze świątynie są ciche 
i milczące, bo nie mamy zwyczaju modlić 
się tak radośnie.

Uczestnicy „Misji Afryka” będą mieli 
szansę przyjrzeć się żywiołowej afrykań-
skiej religijności. W ramach wyjazdu od-
wiedzą klasztor benedyktyński w miejsco-
wości Dzogbegan oraz ermitraż brata To-
masza – pustelnika rodem z Togo, który 
mieszka samotnie w górach Kabije. Po-
znają też plemiennego szamana, który 

przedstawi im swoją wizję świata. Będą 
poza tym uczestniczyć w codziennym ży-
ciu Afrykańczyków, mieszkając pod jed-
nym dachem z rodzinami Kabije. Pomogą 
w odnawianiu miejscowej szkoły i przygo-
tują materiały do nauki dla afrykańskich 
dzieci, odkryją również tajniki rzemiosła: 
lepienia garnków, wyplatania koszy, rzeź-
by w drewnie. Odbędą ponadto wiele po-
dróży: odwiedzą targowisko w Lome, zło-
żą wizytę kowalom w Tchare, wybiorą się 
do wioski tkaczy Feuda i rejonu zamiesz-
kałego przez plemię Tamberma, słynące 
ze swoich niezwykłych domów. Te glinia-
ne, piętrowe siedziby, nazywane „tata”, 
przypominają małe zamki i są świade-
ctwem niezwykłego kunsztu – właśnie 
dlatego wpisano je na listę kulturowego 
dziedzictwa świata. 

Wyjazd do Togo będzie jednak prze-
de wszystkim okazją do spotkania się z 
afrykańskimi rówieśnikami. Planowane 
są wspólne warsztaty, służące wymianie 
doświadczeń i nawiązywaniu przyjaźni. 
Po powrocie do kraju uczestnicy „Misji 
Afryka” uruchomią na stronach interne-
towych Centrum „Solidarni” serwis in-
formacyjny i galerię. Znajdą się tam arty-
kuły i zdjęcia z przygotowań do wyjazdu, 
pamiętnik z pobytu i relacje z działań re-
alizowanych w Togo. 

Spośród wielu chętnych do udziału w 
projekcie wybrano 7 osób z różnych czę-
ści Polski. Są to młodzi ludzie, którzy na 
co dzień angażują się w pracę na rzecz 
potrzebujących, znają problemy Afryki i 
misji katolickich, są też otwarci na inne 
kultury. Wśród zakwalifikowanych osób 
znalazły się dwie mieszkanki Wojcieszyna: 
Patrycja Brodowska – studentka Pedago-

Projekt „Misja Afryka”

Od lewej Monika Nowicka, ks. Wacław Krzempek – Prowincjał SMA 
i Patrycja Brodowska
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MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

giki na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i Monika Nowicka, która 
studiuje Położnictwo na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym. Obie są wo-
lontariuszkami Centrum „Solidarni” i od 
kilku lat biorą udział w prowadzonych 
przez nie akcjach. Centrum prowadzi 
między innymi program duchowej adop-
cji afrykańskich dzieci i zbiórkę pieniędzy 
na rzecz najbiedniejszych mieszkańców 
tego rejonu.

- Wyjazd do Afryki od kilku lat był na-
szym marzeniem – mówi Patrycja. – Po-
czątkowo nasi rodzice i znajomi byli 
przerażeni tym pomysłem, ale w końcu 
udało nam się ich przekonać – teraz po-
dziwiają nas za odwagę. Oczywiście zda-
jemy sobie sprawę, że ta podróż będzie 
dużym wyzwaniem. Nie wiemy, jak pora-
dzimy sobie z wysoką temperaturą, zmę-
czeniem i trudnymi warunkami. Zależy 
nam jednak na tym, aby się sprawdzić, a 
potem, kto wie, może pojedziemy do 
Afryki na dłużej?

- W czasie tego wyjazdu chciałyby-
śmy przeżyć duchowo jak najwięcej, oka-
zać Togijczykom serce i bezinteresowną 
pomoc. W tym celu nie wystarczą jednak 
tylko nasze chęci, przyda się każda zło-

tówka, za którą będziemy mogli kupić 
farby, narzędzia, artykuły papiernicze i 
podstawowe wyposażenie do przed-
szkola– dodaje Monika.

Aby marzenia wolontariuszek mogły 
się spełnić, każda z nich potrzebuje oko-
ło 6,5 tysiąca złotych. Wliczone są w to 
ceny biletów lotniczych, transportu w 
Afryce, a także koniecznych szczepień. 
Uczestniczki chciałyby jednak również 
wspomóc finansowo działalność misjo-
narzy w Saoudé i ofiarować im pieniądze 
z datków zebranych w Polsce. Fundusze 
potrzebne są zwłaszcza na pomoc me-
dyczną i odnowienie szkoły dla dzieci z 
plemienia Kabije. Zwracamy się zatem 
do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą 
o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

- Problemy, z jakimi spotykają się Afry-
kańczycy, przekraczają często nasze wy-
obrażenia – podkreśla ks. Wacław. – Wie-
lu mieszkańców tego rejonu Afryki żyje za 
mniej niż 1 dolara dziennie. Brakuje im 
dosłownie wszystkiego, w tym wody pit-
nej i jedzenia, bez których nie da się prze-
cież przetrwać. Dziesiątkują ich także woj-
ny i choroby, zwłaszcza że nie mają oni 
dostępu do lekarstw ani opieki medycz-
nej. W tych warunkach najbardziej cierpią 

dzieci, których umieralność jest ogromna, 
a średnia długość życia np. w Republice 
Środkowoafrykańskiej to tylko 46 lat. Dla 
porównania w Polsce wynosi ona ponad 
70 lat. Właśnie dlatego tak ważne jest na-
sze wsparcie, zarówno dla samych miesz-
kańców tego rejonu, jak i wolontariuszy, 
którzy z potrzeby serca chcą nieść im po-
moc. 

Oczywiście wielu z nas powie, że w 
Polsce też są osoby biedne i to im w 
pierwszym rzędzie trzeba pomagać. Nie 
możemy jednak zamykać się na problemy 
naszych braci. Skoro żyjemy ideą wielkiej 
globalnej rodziny, jesteśmy odpowiedzial-
ni również za tych, którzy mieszkają na 
drugim końcu świata. Pamiętajmy, że my 
sami także możemy kiedyś potrzebować 
pomocy – nie będziemy się wtedy zasta-
nawiać, czy udzieli nam jej rodak, czy 
mieszkaniec innego kraju. Temu drugie-
mu możemy być nawet bardziej wdzięcz-
ni.

kg.

Numer konta na którym można 
wesprzeć projekt Misja Afryka: 

63 1240 2034 1111 0010 0487 0248 
w tytule „Misja Afryka”

Wolontariat działa w babickiej 
gminie już 4 lata. W tym czasie uda-
ło się dopomóc wielu osobom i wie-
le z nich uszczęśliwić. Pocieszające 
jest to, że obok nas żyją wyjątkowi 
ludzie, którzy w natłoku codzien-
nych zajęć potrafią znaleźć czas dla 
innych. Dla osób starszych i schoro-
wanych, kontakt z wolontariuszem 
jest często jedynym kontaktem ze 
światem. Czasem zwykła rozmowa, 
uśmiech, zrobienie zakupów, poma-
ga lepiej niż niejedno lekarstwo...

Spotkanie z okazji czteroletniej dzia-
łalności wolontariatu odbyło się pod 
koniec kwietnia w Domu Parafialnym 
„Arka”. Jego myślą przewodnią były 
słowa Jana Pawła II, które ze względu 
na kwietniową rocznicę śmierci Papie-
ża Polaka, szczególnie przemawiały do 
zaproszonych osób. Podczas spotkania 
rozmawiano o dotychczasowych osiąg-
nięciach i planach na następny rok. Nie 
obyło się bez licznych podziękowań, na 
które babiccy wolontariusze jak najbar-
dziej zasługują. Swoją bezinteresow-
ną działalnością dowodzą, że w tłumie 
pędzącym za pieniędzmi istnieją ludzie, 
których zawsze można prosić o pomoc.

– Babiccy wolontariusze to nie tylko 

uczniowie i studenci, wśród nich są tak-
że osoby pracujące zawodowo i emeryci- 
powiedziała Alicja Napurka, kierownik 
GOPS w Starych Babicach. -Około 20 
osób działa na stałe w wolontariacie- 
mają podpisane umowy z GOPS-em, kil-
ka osób angażuje się także przy różnych 
okazjach. Pomagają ludziom biednym, 
starszym i rodzinom wielodzietnym, a już 
niedługo zajmą się także niepełnospraw-
nymi. Każdy rodzaj pomocy jest bowiem 
potrzebny. Czasem nawet przypilnowa-
nie dzieci okazuje się dla zapracowanej 
mamy bardzo istotną pomocą. 

Dużo ciepłych słów skierowano do 
władz gminy, które wspierają i patronują 
działaniom naszego wolontariatu. Jolan-
ta Stępniak – Z-ca Wójta Gminy dzięko-
wała wszystkim osobom, które bezintere-
sownie poświęcają swój czas dla innych. 
Wspomniała również, że w naszych okoli-
cach istnieje jeszcze duża grupa osób po-
trzebujących pomocy. Dlatego ważne jest 
nawiązywanie nowych kontaktów, aby 
działać tam, gdzie dotąd nie dotarliśmy. 

Wolontariat, jak podkreślała Wanda 
Śladowska, to przekazywanie energii in-
nym ludziom. Okazanie zainteresowania 
drugiemu człowiekowi czyni jego cier-
pienie lżejszym. Pani Wanda jest wolon-

tariuszką od wielu lat, pomaga potrze-
bującym zarówno w naszej gminie, jak i 
w Warszawie. Swoimi doświadczeniami 
chętnie dzieli się z młodzieżą, dla której 
jest wzorem do naśladowania.

Wolontariusze spotykają się wspólnie 
co miesiąc, wówczas omawia się wszyst-
kie problemy i planuje nowe zadania. Bo-
żena Marczak- koordynator wolontariatu 
w naszej gminie serdecznie zaprasza na 
następne spotkanie, które odbędzie się 
26 czerwca. Wówczas omawiane będą 
m.in. zagadnienia związane z „Akcją 
Letnią dla dzieci w gminie”. Wszystkie 
osoby, które chciałyby zaoferować innym 
swoją pomoc, mogą także dzwonić do 
GOPS - tel. 022-722-90-11.

Spotkanie wolontariuszy uświetnił 
występ muzyków, rodzeństwa Iliny i Je-
rzego Sawickich, który wykonali kilka 
utworów muzyki klasycznej. Serdecznie 
dziękujemy. mf.

Cztery lata wolontariatu
Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, 
doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

Jan Paweł II
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Już 10 lat Szkoła Podstawowa w 
Starych Babicach nosi imię Henryka 
Sienkiewicza. 5 maja uczniowie, na-
uczyciele i rodzice świętowali wspól-
nie okrągły jubileusz, na którym nie 
zabrakło doskonałej zabawy i licz-
nych akcentów historycznych z po-
wieści naszego wielkiego pisarza.

Prawie miesiąc trwały przygotowania 
do uczczenia jubileuszu szkoły, zaanga-
żowali się w nie wszyscy nauczyciele, 
uczniowie i rodzice. Podczas uroczyste-
go apelu chór zaśpiewał kilka pieśni, 
dzieci zaprezentowały także tańce histo-
ryczne: poloneza, krakowiaka, a nawet 
walca w nowoczesnym wydaniu. 

Z okazji święta szkoły zorganizowano 
wiele konkursów, w których każda z klas 
zdobyła wyróżnienie. Program uroczysto-

ści opierał się jak co roku na haśle „nauka 
przez zabawę” i dlatego po oficjalnej czę-
ści na uczniów czekało w klasach wiele 
atrakcji- prezentacje historyczne i spotka-
nia z postaciami z książek Sienkiewicza. 
Zorganizowano również turniej rycerski, 
biegi w workach, a dla dziewcząt konku-
rencję specjalną- „jagienkowy” sposób 
rozłupywania orzechów.

W poszczególnych salach uczniowie 
poznawali historię i obyczaje XV-wiecz-
nej Polski czy też starożytnego Rzymu. 

Spragnieni rycerze mogli później skosz-
tować trunków w epokowej karczmie, a 
na głodnych czekał pyszny bigos.

Dziesiąte święto 
babickiej podsta-
wówki było ważnym 
wydarzeniem dla 
szkolnej społeczno-
ści. Warto zauwa-
żyć, że placówka ta 
od 9 lat uczestniczy 
w zjazdach szkół 
sienkiewiczowskich, 

gdzie nawiązuje nowe 
kontakty i prezentuje 
swoje osiągnięcia. Jej do-
robek został doceniony, 
dzięki czemu nauczyciele 
tej szkoły zostali oficjalnie 
zaproszeni do elitarnego 
bractwa sienkiewiczow-
skiego. To ważne wyróż-
nienie, a dla nas tym bar-
dziej miłe, pamiętajmy 
bowiem, że akcja niektó-
rych części trylogii rozgry-
wała się właśnie na tere-
nach naszej gminy. 

Sienkiewicz do lamusa?
 
Ostatnio pojawiają się w mediach nie-

pokojące informacje z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej o projekcie wykluczenia z 
listy lektur szkolnych dzieł Henryka Sien-
kiewicza. Co skłoniło rządzących do pod-
jęcia takich kroków, niestety nie wiemy, 
majstrowanie przy lekturach trwa już od 
paru lat. Przykro nam słyszeć, że jeden z 
kanonów polskiej literatury może być nie-
znany przyszłym pokoleniom. Trudno wy-
obrazić sobie, że nasze dzieci mogłyby nie 

znać Stasia i Nel, Zbyszka z Bogdańca, 
Kmicica, Zagłoby czy Pana Wołodyjow-
skiego. Sienkiewicz opisywał przecież nie 
tylko losy bohaterów, ale kulturę, historię 
i obyczaje dawnej Polski. 

Podobne projekty są zupełną pomył-
ką i działaniem niepatriotycznym. Do-
brze się zatem stało, że szkoły sienkiewi-
czowskie w całej Polsce (również nasza 
placówka) kierują do Ministerstwa listy 
protestacyjne w tej sprawie. Miejmy na-
dzieję, że te działania skłonią rządzących 
do zmiany decyzji, inaczej „słuchać chad-
ko”...

Malwina Fabianowicz

Sienkiewicz na 10-tkę

Dyrektor Dorota Smolińska otworzyła jubileuszowe uroczystości szkolne
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-  P o d o b n o 
muzyka towa-
rzyszy Pani od 
dzieciństwa?
- Muzyka miesz-
ka w moim ser-
cu od zawsze 
i jest nieroze-
rwalną częścią 
mnie. To miłość 
mojego ży-

cia. Pasję do muzyki odkryłam już jako 
mała dziewczynka. Moje pierwsze wy-
stępy odbywały się na podwórku przed 
blokiem, w którym mieszkałam. Bardzo 
miło wspominam ten czas. Pamiętam, że 
rówieśnicy mojego rodzeństwa nie mo-
gli uwierzyć w to, że sześcioletnia dziew-
czynka potrafi śpiewać trudne wokalnie 
piosenki. Podobno gdy zaczynałam śpie-
wać, wszyscy zamieniali się w słuch. 

W domu natomiast ciągle śpiewałam 
w łazience – tam była dla mnie najlepsza 
akustyka. Cieszę się, że moi rodzice i są-
siedzi byli bardzo wyrozumiali. Czasem 
potrafiłam śpiewać nawet do drugiej w 
nocy. Jak już podrosłam, postanowiłam 
rozwijać swoją pasję i zapisałam się na 
zajęcia techniki wokalnej. Wtedy jeszcze 
bardziej pokochałam śpiewanie i każdą 
wolną chwilę po szkole poświęcałam 
kształceniu się w tym, co kocham do dzi-
siaj.

 
- Jakie były początki Pani kariery 

wokalnej i kiedy pojawiły się pierw-
sze sukcesy?

- Początki mojej kariery to regionalne 
i ogólnopolskie konkursy piosenki dzie-
cięcej i młodzieżowej. Zaczęłam w nich 
startować już w wieku 12 lat i wtedy też 
pojawiły się pierwsze sukcesy. Już pierw-
szy konkurs był dla mnie bardzo pomyśl-
ny. Pamiętam, że zdobyłam wtedy pierw-
sze miejsce i aparat fotograficzny. Byłam 
tak bardzo szczęśliwa, że postanowiłam 
od tamtej chwili związać moje życie na 
zawsze ze śpiewaniem. Potem pojawiły 
się nowe konkursy, aż uzbierało się po-
nad 30 dyplomów z 1 miejscem. Teraz 
wszystkie trofea z dzieciństwa mają ho-
norowe miejsce w moim domu.

- Co uważa Pani za moment prze-
łomowy w swojej karierze?

- Momentem przełomowym było 
wygranie konkursu „Rap Eskadra 3”. 
Zwycięstwo zapewniła mi piosenka 
„Miłość”, którą napisaliśmy wspólnie z 
moim producentem St0nem. Nagrodą w 
tym konkursie było podpisanie kontraktu 
płytowego i promocja „Miłości” w naj-
większych rozgłośniach radiowych.

- Jakiej muzyki słucha Pani w wol-
nych chwilach?

 - Na co dzień uwielbiam słuchać Ma-
riah Carey, Beyonce, Justina Timbarlake’a 
i Timbalanda. Interesuje mnie muzyka 
świeża i nowoczesna, która porusza 
moje serce.

- Jakie ma Pani pasje poza muzy-
ką?

- Moją wielką pasją są języki obce. 
Kiedy tylko mam wolną chwilę, od razu 
sięgam po podręcznik do angielskiego i 
chłonę wiedzę. Najpiękniejszy i najbar-
dziej romantyczny język świata – włoski, 
udało mi się już opanować. To jednak nie 
koniec…zamierzam nauczyć się języka 
hiszpańskiego. Poza tym interesuje mnie 
sport, taniec i zdrowe odżywianie. 

- Nad czym Pani teraz pracuje?
- Obecnie pracuję ze St0nem nad 

nową płytą. Będzie zupełnie inna od 
poprzednich, ale również bardzo świe-
ża, nowoczesna i nawiązująca do naj-
nowszych trendów w muzyce popowej 
i klubowej. Jest to dla mnie wycieczka 
w obszary muzyczne, których dotąd nie 
eksplorowałam, choć już wcześniej we 
mnie mieszkały.

- Jakie ma Pani plany na przy-
szłość, tę najbliższą i trochę dalszą?

- Mam mnóstwo planów i marzeń. 
Jak wspomniałam wcześniej, chciałabym 
ukończyć i wydać jeszcze w tym roku 
nową płytę. Podczas nadchodzących wa-
kacji zamierzam zagrać wiele koncertów 
i mam nadzieję, że uda mi się wyjechać 
na kilka występów za granicę.

Marzę o tym, żeby móc cały czas roz-
wijać się muzycznie, mieć coraz więcej 
ukochanych fanów i ciągle być szczęśli-
wą, niepoprawną optymistką, pełną nie-
wyczerpanej energii i motywacji. Mam 
nadzieję, że przyjaciół znajdę także w 
gminie Stare Babice.

14 czerwca, podczas uroczystości związanych z otwarciem Strefy Rekreacji 
Dziecięcej w Borzęcinie Dużym, wystąpi Gosia Andrzejewicz. 
Oto krótka rozmowa, którą przeprowadziliśmy z artystką przed koncertem.

Borzęciński skatepark jest nową 
atrakcją, w której aktywnie spędza 
wolny czas wiele grup młodzieżo-
wych. Zapytaliśmy jedną z osób, co 
sądzi o nowej inwestycji w naszej 
gminie.

- Dawniej jeździliśmy na streecie- im 
wyższe krawężniki, tym lepsze, później 
szukaliśmy stromych górek i kopek w le-
sie- mówi Michał Chmurski, student 
mieszkający w naszej gminie, który w 
wolnych chwilach jeździ na rowerze. - 
Jazdę ekstremalną zacząłem uprawiać 2 
lata temu. Razem z kolegami robiliśmy 
triki na ulicy. Podpatrywali nas młodzi 
koledzy i wkrótce jeden uczył drugiego. 
Borzęciński skatepark to po prostu ma-
rzenie. Jest tu „bank, halfpipe, rail” (na-
zwy przeszkód)- czego chcieć więcej.

Skatepark został otwarty piątego 
maja. Od tamtej pory jest tłumnie odwie-

dzany przez dzieci i młodzież. Nad ich 
bezpieczeństwem bacznie czuwa opie-
kun, który jest na miejscu przez cały czas, 
gdy park jest czynny. „Można przychodzić 
od poniedziałku do piątku miedzy 15 a 
19 i w weekendy od 10 do 19. Istnieje 
możliwość wypożyczenia sprzętu. Oczy-
wiście za darmo, na tzw. legitymacje- 
mówi opiekun skateparku. - Czuwam nad 
bezpieczeństwem podczas zabawy, pil-
nuję, aby dzieci jeździły w kaskach i nie 
pozwalam na żadne objawy agresji. Do-
tychczas nie wydarzył się żaden incydent, 
dzieci bawią się wspaniale- dodaje.

Codziennie odwiedza to miejsce ok. 
80-90 osób. Głównie są to uczniowie 
szkół podstawowych, ale również liceali-
ści i studenci. Zdarzają się nawet rodzice, 
którzy jeżdżą ze swoimi pociechami. Po-
dziw budzi zachowanie starszej młodzie-
ży, która nie tylko uważa na swoich 

młodszych kolegów, ale często uczy ich 
jak jeździć efektownie, ale i bezpiecznie. 
Wszyscy są tutaj tolerancyjni i solidarni.

Taka postawa z pewnością cieszy po-
mysłodawców i wykonawców nowej 
atrakcji. Obecnie prym wiedzie jazda na 
rolkach, ale mając takie warunki szybko 
rozwiną się tu też inne dyscypliny, takie 
jak jazda na desce i rowerze. Już teraz 
niektóre popisy naszej młodzieży budzą 
zachwyt i wprawiają w osłupienie, a to 
dopiero początki… 

Łukasz Błaszczyk

Skatepark w Borzęcinie
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Strefa Rekreacji Dzieciêcej powsta³a dziêki wsparciu
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Uruchomie-

nie tego oœrodka jest kolejnym sukcesem Naszej Gminy
w pozyskiwaniu i umiejêtnym wykorzystaniu bezzwrot-
nego finansowania zewnêtrznego. Jest to ogromny suk-
ces, bo mierzony zdrowiem i sprawnoœci¹ Naszych Dzieci!

Rezultatem zrealizowanej inwestycji jest zespó³ boisk
do pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej, siatkówki, koszykówki oraz
gimnastyki, skate park, œcianka do wspinaczki, si³ownia
zewnêtrzna, tenis sto³owy, plac zabaw dla dzieci m³od-
szych, bie¿nia, skocznia w dal oraz skocznia wzwy¿.
Obiekt wyposa¿ony jest w elementy dodatkowe takie
jak: wiaty szatniowe, trybuny i stojaki na rowery. 

Dziêki tak du¿ej iloœci obiektów sportowych mo¿liwe
bêdzie zrealizowanie bogatego programu pozalekcyj-
nych zajêæ sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y.

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ zapraszam Pañstwa na uroczy-
ste otwarcie tego oœrodka. Uœwietni je Rodzinny Festyn,
na którym planujemy wiele atrakcji. 

Pod okiem doœwiadczonej ekipy trenerów i anima-
torów zorganizowane bêd¹ gry i konkursy z nagrodami.
Najm³odszych uciesz¹ pokazy cyrkowców i klaunów, ma-
lowanie buzi oraz zabawa z bañkami mydlanymi. W pla-
nach jest mecz pi³ki no¿nej, w którym wezm¹ udzia³ nasi
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samorz¹dowcy kontra dru¿yna ksiê-
¿y. W loterii bêdzie mo¿na wygraæ
wartoœciowe fanty. Emocjonuj¹co za-
powiada siê te¿ pokaz skoków na
skate parku. Sport ten ma w naszej
Gminie wielu pasjonatów, którym
bardzo kibicujê. 

Goœcie festynu bêd¹ mogli posiliæ
siê przy grillach, obs³ugiwanych
przez ekipê pracownic naszej gmin-
nej szko³y. Przewidujemy równie¿
stanowisko z wat¹ cukrow¹.

Podczas festynu na estradzie wy-
st¹pi¹ zespo³y: Traf z repertuarem
dla najm³odszych oraz Eyaa i gwiaz-
da wieczoru Gosia Andrzejewicz. 

Myœlê, ¿e ka¿dy, niezale¿nie od
wieku wybierze z tych propozycji coœ
dla siebie.

Zapraszam do wspólnej zabawy!

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek
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Wrzucenie wype³nionego KUPONU do urny na Festynie 
uprawnia do wziêcia udzia³u w Loterii Fantowej 

oraz posilenia siê przy stanowisku z grillami i grochówk¹.

PROGRAM FESTYNU
godz. 14.00 -16.30

Mecz Ksiê¿a kontra Reprezentanci Gminy.
Konkursy i gry sportowe z nagrodami dla dzieci i m³odzie¿y.

Na scenie wyst¹pi zespó³ muzyczny TRAF.
Pokazy cyrkowców, kuglarzy, malowanie buzi i bañki mydlane. 

Pokaz skoków na Skate Parku  cz. I.

godz. 16.30-17.00
Przeciecie Wstêgi i Uroczyste Otwarcie 

Strefy Rekreacji Dzieciêcej

godz. 17.00-18.30
Na scenie wyst¹pi zespó³ wokalny EYAA

Pokaz skoków na Skate Parku cz. II. 

godz. 18.30-19.00
Losowanie nagród w Loterii Fantowej.

godz. 19.00-20.00
Koncert GOSI ANDRZEJEWICZ

Sponsor medialny Festynu:

Kilkanaście dni temu zakończyła się w 
gminie akcja wywożenia śmieci wielkoga-
barytowych i pierwszy odbiór posegrego-
wanych surowców wtórnych w systemie 
workowym. Do akcji sortowania odpadów 
przystąpiło ponad 1000 posesji, co sta-
nowi około 25% wszystkich, jest to nie-
zły wynik, bowiem w np. w Pruszkowie 
po kilku latach przekonywania, sortowa-
nie śmieci udało się wprowadzić tylko w 
50% gospodarstw domowych. Tych z Pań-
stwa, którzy chcą jeszcze przystąpić do tej 
akcji, zachęcamy do kontaktu ze swoimi 
sołtysami.

W naszej gminie razem z posortowanymi 
śmieciami odbierano tzw. „gabaryty”. Było z tym 
jednak trochę kłopotów, bo jak się okazało 
mieszkańcy zaskoczyli wszystkich ilością „gaba-
rytów” przeznaczonych do odbioru i firmy nie 
mogły na raz wszystkiego wywieźć. 

– W tym roku musieliśmy usunąć ponad 
570 m3 śmieci wielkogabarytowych - mówi Piotr 
Czajkowski – kierownik Referatu Ochrony Środo-
wiska UG. – to ponad dwa razy tyle, co przed 
rokiem. Nie rozumiem, skąd wzięły się tak duże 
ilości niepotrzebnych mebli. Zdarzało się, że nie-
którzy przyjeżdżali na punkt odbioru kilkoma 
przyczepami, załadowanymi starymi wersalkami 
i szafami. Taka ilość może dziwić, zwłaszcza że 
akcję prowadzimy co roku. Firmy przygotowały 
się do odbioru 
korzystając z na-
szych dotychcza-
sowych doświad-
czeń i nie mogły 
na raz zabrać 
wszystkiego.

Ty m c z a s e m 
jak widzimy, po-
mysłów nie bra-
kowało kawala-
rzom i fotel zna-
lazł się na...budce 
telefonicznej. Ta-
kich działań jed-
nak nie pochwa-
lamy.

mł.

Gabaryty 
wyjechały
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Linqua • Angielski • Włoski
dzieci, młodzież, dorośli • wszystkie poziomy, małe grupy, przyjazna 

atmosfera Zapisy codziennie od 1 września  w godz. 17:00-19:00
tel. 0696-773-339

Dawna Sala Katechetyczna, Stare Babice ul. Rynek 17
Serdecznie Zapraszamy!

Przed kilkoma dniami na terenach 
sportowych w Zielonkach odbyły się IX 
Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Przybyło wielu młodych sportowców ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. W sumie w 11 bie-
gach na dystansach od 600 do 1000 m 
wystartowało ponad 370 uczestników. 
Najwięcej zawodników przybyło z gmin 
Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.

Wśród gimnazjalistów najlepszym bie-
gaczem na 1000 m okazał się Krzysztof 
Nieporęcki z Gimnazjum w Koczargach 
Starych (na zdjęciu), który wyprzedził 
Krystiana Stachnika i Krzysztofa Chude-
ckiego (obaj z Gimnazjum w Ożarowie 
Maz.). W kategorii szkół podstawowych 
na dystansie 600 m triumfowała Karoli-
na Leśniewska z Borzęcina Dużego (córka 
Jacka Leśniewskiego – nauczyciela wf-u), 
pozostałe miejsca zajęły Patrycja Pieniak 
z Leszna i Klaudia Ciesielska z Ożarowa. 
Na tym samym dystansie wśród chłop-
ców najlepszy był Adrian Obręczarek z 
Ożarowa Maz, Marcin Sumiński z Leszna 
i Konrad Miśko ze Starych Babic. Miejsce 

na podium zdobył również Michał Para-
dowski ze Starych Babic, który na dystan-
sie 800 m zajął trzecie miejsce, a wyprze-
dzili go dwaj zawodnicy z Ożarowa: Rafał 
Włodarczyk (1) i Aleksij Chrabionka (który 
wygrał ostatnio wojewódzkie biegi prze-
łajowe w kategorii szkół podstawowych).

Imprezę prowadził Radosław Karpiń-
ski – nowy koordynator sportu w powie-
cie, a za doskonałe przygotowanie trasy 
i całej imprezy podziękowania należą się 
Henrykowi Paziewskiemu – prezesowi KS 
„Naprzód Zielonki” i Henrykowi Kunce-
wiczowi – przewodniczącemu RG Stare 
Babice. 

mł

Biegi o Puchar Starosty

 Kuchnia polowa (smaczne zupy Szefa Kuchni)
 Grill (ciepła kiełbaska, kaszanka, karkówka)
 Lody
 Barek Piwny (zimne piwo)

Stawisko-Klaudyn ul. Ciećwierza 14
05-080 klaudyn (Stare Babice)

Tel. 0728 324- 927, 0604-264-841
Przebywając w stawisku spędzicie Państwo wspaniałe 
chwile,  które zapewni Wam cisza, miła atmosfera oraz 
sympatyczna obsługa.

Serdecznie Zapraszamy 
do Grill-Baru

Serdecznie Zapraszamy 
do Grill-Baru

WAKACYJNE
DYŻURY

PRZEDSZKOLI

Informujemy, że 
podczas wakacji pracują 

przedszkola 
w naszej gminie:

w lipcu – Przedszkole 
w Borzęcinie Dużym,

w sierpniu – Przedszkole 
w Starych Babicach
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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!

SKUP MAKULATURY 
I FOLII

Jeśli macie problem ze zbędnymi opakowaniami,
tekturą, gazetami, książkami, folią…

ZAPRASZAMY DO NAS

Tel. 722-94-18

P.P.H.U.
„Feliks”

JACEK RACKI

STARE BABICE
UL.PIŁSUDSKIEGO 34

WSZYSTKO DLA DROBIU
I GO¸¢BI

➦ kukurydza, pszenica, otr´by...
➦ mieszanki dla drobiu,
➦ specjalistyczne mieszanki 
➦ i od˝ywki mineralne dla go∏´bi

czynne w godz. 7.00 – 19.00
soboty w godz. 7.00 – 15.00
tel. 722 94 18

T. J. RACCY
ul. Pi∏sudskiego 34

Stare Babice

SSAALLOONN

FFRRYYZZJJEERRSSKKII   „„AAGGNNIIEESSZZKKAA””

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!
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