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wa z dr Jerzym Pietrzakiem- 
Przewodniczącym GKRPA

 Basen na prostej – inwestycję 
zrealizuje gmina

5 Z Sesji Rady Gminy

6 Dyrektor Szczepkowski 
na prezydenta – zakończenie 
roku szkolnego

8 Historia i współczesność 
– czy możemy je oddzielić?

9 W Krainie Chopina – kolejna 
edycja festiwalu

10 Wstęgę przecięto – otwarcie 
Strefy Rekreacji Dziecięcej

11 Czas Festynów. Boks zawitał 
do Zielonek

12 Niewidzialny znak stop

13 GOPS poszukuje. Szanse dla 
niepełnosprawnych

14 Gminny Przegląd Teatralny.

15 Złote gody i...złoty wnuczek

 „W Krainie Chopina” 
– kalendarium koncertów

16 Z Babic do Babic przez... Babice

17 Wieści z ligi tenisa

18 Kolejne święto ulicy 
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W numerze

Tegoroczna największa impreza plene-
rowa w naszej gminie odbędzie się trady-
cyjnie-15 sierpnia. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców i przyjaciół Gminy Stare 
Babice. Będzie dużo konkursów i dobrej 

muzyki. 16 sierpnia Polana Dwóch Stawów 
w Zielonkach będzie areną zmagań hip-
picznych. Do udziału w Zawodach zgłosiło 
się ponad 100 jeźdźców. 

Szczegóły na str. 20

Zapraszamy na Wielki Festyn 
Babicki 2008 i Zawody Konne!

18 lipca opublikowano w dzienniku 
„Rzeczpospolita” kolejny ranking najlep-
szych miast i gmin w Polsce. Już po raz 
ósmy znaleźliśmy się na wysokich pozy-
cjach zajmując wśród 100 wyróżnionych 
gmin – miejsca 23 i 28. Tak jak w po-
przednich latach uhonorowano samo-
rządy, które najbardziej dbają o podnie-
sienie jakości życia mieszkańców, zacho-
wując przy tym reguły odpowiedzialności 
i  bezpieczeństwa finansowego.

 Samorządy oceniano w dwóch eta-
pach: w pierwszym wybrano gminy, 
które najlepiej zarządzały swoimi finan-
sami w latach 2004-2007 i najwięcej 
inwestowały, w drugim analizowano m.
in. dynamikę wzrostu wydatków mająt-
kowych i wartość pozyskanych środków 
unijnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Naszą gminę uwzględniono 
w dwóch rankingach- stąd różnica w 
punktacji.

Podczas uroczystego wręczenia 
dyplomów obecny był Jerzy Buzek (były 
premier), a obecnie eurodeputowany i 

szef kapituły rankingu. – Ranking opiera 
się przede wszystkim na liczbach, jest 
zatem maksymalnie zobiektywizowany- 
powiedział. -Cieszy nas to, że polskie 
miasta i gminy są coraz lepiej zarządza-
ne i coraz lepiej się rozwijają.

Z kolejnego wyróżnienia zadowolony 
jest także Wójt Krzysztof Turek. –To że 
jesteśmy stale doceniani przez fachowe 
gremia, świadczy o pracy naszego samo-
rządu i trafności podejmowanych decy-
zji. W przyszłym roku możemy spodzie-
wać się dużo wyższych pozycji w rankin-
gach, uwzględnione bowiem zostanie 
nasze działanie dotyczące rozbudowy 
oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kana-
lizacyjnej, a jest to największa inwestycja 
w historii gminy. Dziś, z okazji kolejnego 
wyróżnienia dziękuję wszystkim moim 
współpracownikom i samorządowcom 
za zaangażowanie, które owocuje cią-
głym rozwojem babickiej gminy – powie-
dział Wójt Krzysztof Turek. 

„RZ” i mł.

Gmina Stare Babice znowu 
wśród najlepszych...

Naszej Drogiej Koleżance

Pani Elżbiecie Cieniak

głębokie wyrazy współczucia
z powodu nagłej śmierci Syna Krzysztofa

składają: Wójt Gminy Stare Babice wraz z koleżankami
 i kolegami z Urzędu Gminy
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Okazuje się, że babicka gmina nie odbiega 
od reszty kraju. Szacuje się, że spośród osób nad-
używających alkoholu około 15-20% uzależnia 
się, czyli zapada na chorobę alkoholową. Nie wy-
konywano jednak w tej dziedzinie dokładniej-
szych badań, bo nie posiadamy właściwych na-
rzędzi diagnostycznych i prawnych w zakresie 
funkcjonowania społeczności lokalnych. Rzeczy-
wistość analizuje się orientacyjnie, na podstawie 
wywiadów, własnych obserwacji i danych doty-
czących ilości alkoholu sprzedanego w sklepach. 

Diagnoza środowiskowa opracowana na 
podstawie ankiet Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych wykazała jed-
nak, jakie mamy problemy i potrzeby w tym za-
kresie. Dzięki władzom gminy, poważnie traktują-
cym problemy patologii społecznej, mamy duże 
możliwości pomocy potrzebującym.

- Czy problem uzależnień jest charakte-
rystyczny dla jakiejś grupy wiekowej?

- Generalnie mogę stwierdzić, że problem 
uzależnień od narkotyków dotyczy przeważnie 
młodzieży, a problemy z alkoholem pojawiają się 
u osób dorosłych, choć są oczywiście wyjątki. Jest 
to szerokie zagadnienie i najważniejszy temat, je-
śli chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i 
ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. 

-Jak postrzega Pan rolę Komisji w gmi-
nie? Potrzeba więcej promocji zdrowia czy 
przeciwdziałania patologiom?

- Wszystkie działania są potrzebne, jednak 
rola i zadania Komisji wynikają z przepisów pra-
wa. Do kompetencji GKRPA należy przede wszyst-
kim inicjowanie odpowiednich zadań własnych 
gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości. Komisja opiniuje wnioski kierowane 
do Wójta dotyczące zezwolenia na sprzedaż alko-
holu, zarówno jeśli chodzi o zgodność z ustawą, 
jak i prawem miejscowym, czyli uchwałami Rady 
Gminy, dotyczącymi liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych i ich usytuowania. GKRPA 
jest zatem narzędziem Wójta Gminy, który odpo-
wiada za realizację tych zadań. Komisja kontrolu-
je również punkty sprzedaży alkoholu pod wzglę-
dem przestrzegania ustawy przez sprzedawców. 
Organizujemy także akcje dotyczące profilaktyki 
uzależnień i wspieramy profilaktykę szkolną. Od 
lat dofinansowujemy odpoczynek letni dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, a także z rodzin zdro-
wych, podczas którego są realizowane programy 
profilaktyczne. Działamy w szerokim zakresie za-
gadnień, ale chyba najbardziej spektakularnym 
przejawem działalności Komisji jest realizacja jej 
uprawnień dotyczących kierowania spraw do 
sądu w celu spowodowania leczenia osób uzależ-

nionych. Prowadzimy punkty konsultacyjne dla 
osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar 
przemocy domowej.

- Jaka jest praktyka w tym zakresie?
- Do Komisji może napisać każdy, kto sądzi, 

że dana osoba potrzebuje pomocy. Następnie ba-
damy sprawę, przeprowadza się wywiady policyj-
ne i środowiskowe, a także rozmowy z osobą 
nadużywającą alkoholu (o ile to możliwe) i jej bli-
skimi. W każdym przypadku próbujemy zmoty-
wować osobę uzależnioną do leczenia, a jeśli to 
się nie uda, wówczas kierujemy sprawę do bie-
głych sądowych i do sądu o zobowiązanie do le-
czenia odwykowego.

- Czy dzięki temu ludzie powracają do 
zdrowia i aktywności w społeczeństwie?

- To już, niestety, nie jest tak oczywiste. 
Wszystko zależy od danej osoby. Jeśli sąd orzeknie 
przymus leczenia, a alkoholik nie bierze udziału w 
terapii lub samowolnie opuszcza szpital, wszyst-
kie nasze działania zostają zaprzepaszczone i 
trzeba zaczynać pracę od nowa. Taka sytuacja wy-
maga modyfikacji prawa. Konieczne są zmiany w 
zapisach ustawy odnośnie  przymusu leczenia. 
Orzeczenie sądu, gdy nie ma odpowiedniej egze-
kucji prawa, traci nieraz sens. Wiele osób uzależ-

Basen na prostej
Powstanie Centrum Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjne Gminy

W pierwszych dniach lipca podpisano 
akt notarialny pomiędzy Fundacją „Inno-
wacja” a Gminą Stare Babice, na mocy 
którego Gmina stała się właścicielem 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 
użytkowym w stanie surowym otwartym 
o powierzchni ponad 17 tys. m2.

Cenę uzgodniono na 5 mln 534 tys. 
957 zł (netto) i jest to dobra transakcja, 
obecnie bowiem wycena samego gruntu 
wynosi więcej niż Gmina zapłaci za całą 
nieruchomość, a zatem za działkę z 
budynkiem.

Zawarty akt notarialny zamyka pewien 
ciąg zdarzeń związany z budową basenu 
w pobliżu Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach. Działka niezabudowana 
była kilka lat temu sprzedana Fundacji 
„Innowacja”, która miała na tym terenie 
budować filię Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej – budynek z basenem. 

Fundacji udzielono bonifikaty przy zaku-
pie działki, a w zamian za to określono 
termin wykonania inwestycji i ustalono, 
że dzieci z terenu naszej gminy miały 
przez kilkanaście lat nieodpłatnie korzy-
stać z basenu. Sytuacja na rynku nauki, a 
dokładniej wzrastająca konkurencja pry-
watnych szkół wyższych sprawiła, że 
Fundacja „Innowacja“ była 
zmuszona wycofać się z pier-
wotnych zamierzeń. Bonifikatę 
zwrócono Gminie, toczyły się 
jeszcze rozmowy dotyczące 
tego, kto dokończy rozpoczętą 
inwestycję. Ostatecznie Funda-
cja zdecydowała się na sprze-
daż nieruchomości, a Gminie 
udało się wynegocjować 
korzystną cenę.

Przed podjęciem decyzji o 
kupnie wyżej wymienionej nie-

ruchomości zlecono ekspertom opraco-
wanie analizy przedprojektowej, która 
miała określić stan techniczny budynku 
oraz to, czy obiekt ten będzie nadawał 
się na potrzeby gminy. Wszystkie anali-
zy potwierdziły słuszność podjętych 
działań. 

Dokończenie na str. 4

Wakacje na trzeźwo
Od początku br. nowym szefem Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob-

lemów Alkoholowych (GKRPA) w Starych Babicach jest dr Jerzy Pietrzak – 
pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień, fizjoterapeuta, absol-
went szkoły medycyny naturalnej i metod niekonwencjonalnych. Dr Pietrzak 
jest jednocześnie chemikiem i jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa 
Aromaterapeutycznego. Na co dzień pełni funkcję kierownika Poradni Tera-
pii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Czumy 1 w Warsza-
wie na pobliskim Bemowie. Przewodniczy także Radzie Gminy Izabelin. 

Jak widzimy, Pan Jerzy łączy wiele różnych funkcji i zainteresowań, jest 
osobą bardzo zapracowaną, znalazł jednak dla nas czas, tuż po konferen-
cji dotyczącej uzależnień, którą pod koniec czerwca zorganizowała GKRPA 
w Starych Babicach. 

Projekt Centrum SKR
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Dziś nieruchomość jest już własnością naszej 
Gminy. Możemy zatem przedstawić Czytelni-
kom parametry i wstępne założenia dotyczące 
wykorzystania tego budynku. Powierzchnia 
zabudowy wynosi 2125 m2, powierzchnia 
użytkowa – 4540 m2, kubatura 22 tys. m3, 
powierzchnia użytkowa piwnic 1700 m2.

Poczynając od najniższych kondygnacji, w 
piwnicach usytuowana będzie część tech-
niczna obiektu: filtry, maszynownia, wentyla-
torownia itp. Na poziomie parteru powstanie 
pływalnia, na którą złożą się: sześciotorowy 
basen o wymiarach 12,5 na 25 m, oraz 
mniejszy basen o wymiarach 12,5 na 6 m 
przeznaczony do nauki pływania dla dzieci. 
Obok zaplanowano zaplecze higieniczno-
sanitarne, natryski i toalety. W części partero-
wej poza pływalnią znajdą się pomieszczenia 
Domu Kultury: sala wielofunkcyjna, sala mul-
timedialna, kawiarenka komputerowa, bar, 
kawiarnia. Na piętrze w pobliżu dolnej części 
basenowej zaplanowano przeszkloną część 
budynku, z której będzie można obserwować 
pływających i jednocześnie podziwiać widok 

panoramy Babic z kościołem. Bezpośrednio 
nad basenem nie będzie żadnych pomiesz-
czeń, część basenowa bowiem wzniesie się 
aż do samego dachu o konstrukcji z drewna 
klejonego. Na piętrze przewidziano ponadto 
fitness club, siłownię, bibliotekę i salę gimna-
styczną do ćwiczeń w mniejszych grupach. 
Znajdą się tam także zaplecza sanitarne, tak 
aby każdy po ćwiczeniach sportowych mógł 
się wygodnie odświeżyć.

Jak widać, w niedalekiej przyszłości powsta-
nie w gminie nowoczesny wielofunkcyjny 
budynek, który będzie służył naszej społeczno-
ści. Przy jego budowie zaplanowano wykorzy-
stanie najnowszych technologii, które zmini-
malizują później koszty jego utrzymania. Ten 
rok poświęcony będzie na dokończenie spraw 
proceduralnych i projektowych, w przyszłym 
roku ruszą tam prace budowlane.

Wydaje się, że budowa tego typu obiektu 
powinna ucieszyć wszystkich mieszkańców 
Gminy. Powstaje bowiem dobro, z którego wszy-
scy będziemy mogli korzystać. Niestety, są rów-
nież oponenci, którzy na plan pierwszy wysuwają 

koszty tego przedsięwzięcia i to, że baseny i 
ośrodki kulturalne zawsze są deficytowe.

Prawdą jest, że wszystkie gminy muszą 
do nich dopłacać. Wójt Gminy Krzysztof 
Turek ma na ten pogląd jedną odpowiedź. – 
Działań dotyczących ochrony zdrowia i roz-
woju zainteresowań kulturalnych naszego 
społeczeństwa nie można przeliczyć na pie-
niądze. Ile kosztuje zdrowie naszych dzieci i 
ich prawidłowy rozwój – tego nie da się 
policzyć. Wiemy natomiast, że blisko poło-
wa dzieci mieszkających na naszym terenie 
ma wady postawy i można je skorygować 
dzięki ćwiczeniom fizycznym i pływaniu. Taki 
obiekt nie jest dziś luksusem dla społeczeń-
stwa, jest po prostu koniecznością. Liczymy 
się z tym, że będzie generował określone 
koszty, ale żyjemy w gminie, którą stać na 
jego utrzymanie, a nagrodą dla nas wszyst-
kich będą uśmiechy dzieci i zdrowie naszej 
społeczności. Wiele dzieje się również na 
polu gminnej kultury, wreszcie zyska ona 
godną oprawę, na miarę nowoczesnego 
społeczeństwa XXI wieku.  ł-p.

Basen na prostej – dokończenie ze str. 3

nionych od alkoholu przyrzeka w sądzie poprawę, 
obiecuje, że podda się leczeniu i... pije dalej. Poli-
cja może je ponownie doprowadzać na leczenie, 
lecz czy uzależnieni poddadzą mu się, zależy tylko 
od nich. Najbardziej cierpią z tego powodu rodzi-
ny uzależnionych.

- Jak Pan sobie radzi z tym problemem 
jako specjalista?

- Tak naprawdę na chorobę alkoholową nie 
ma dziś tabletki, zastrzyku czy innego lekarstwa. 
Jeśli ktoś je opracuje – dostanie Nagrodę Nobla. 
Najważniejsze jest trafienie do świadomości oso-
by uzależnionej i przekonanie jej do podjęcia le-
czenia. Potrzeba tu wytrwałości. Podstawowy 
program terapii w systemie otwartym trwa około 
2 lat. Oczywiście, o ile potrzeba, terapia jest 
wspomagana farmakologicznie. Proces zdrowie-
nia jest bardzo złożony i odbywa się we wszyst-
kich sferach człowieka: fizycznej, psychicznej i du-
chowej. Mówiliśmy o tym na konferencji, gdy po-
ruszano temat leczenia. 

Jak sobie radzi specjalista z tym problemem 
– to temat, w którym należałoby opowiedzieć o 
procesie zdrowienia, o porządkowaniu poszcze-
gólnych, wspomnianych przed chwilą, sfer czło-
wieka i naprawianiu deficytów oraz związanych z 
tym zaburzeń emocjonalnych. W terapii uzależ-
nień kładziemy duży nacisk na stronę duchową, 
jest to najbardziej uduchowiona terapia ze wszyst-
kich terapii zaburzeń funkcjonowania. Ale to te-
mat na osobną rozmowę. 

- Co powoduje, że ludzie piją i wpadają 
w uzależnienie – bezrobocie, bieda?

- Przyczyny picia i uzależnień nie mają bezpo-
średniego związku z wykształceniem, zamożnoś-
cią czy sytuacją gospodarczą kraju. O tym decydu-
ją raczej uwarunkowania rodzinne, środowisko-
we, zwyczajowe i kulturowe, a także indywidual-
ne cechy człowieka, jego predyspozycje i wiek. 
Znamy to z życia – wśród 10 osób, które kiedyś 
piły okazjonalnie, 8 pije nadal bez większych kon-
sekwencji, a 2 są alkoholikami. Taka jest statystyka. 
Uzależnia się średnio około 15-20% spośród piją-
cych. Przeważnie osoby introwertyczne, a zatem 

takie, które większość emocji wytłumiają w sobie, 
mają większe skłonności do uzależnień niż ekstra-
wertycy, wyładowujący swoje emocje na zewnątrz. 
Ogromne znaczenie ma wiek, w jakim następuje 
inicjacja alkoholowa. Im młodszy organizm, tym 
łatwiej ulega uszkodzeniu jego układ nerwowy, a 
co za tym idzie, tym szybciej się uzależnia. Łatwiej 
też uzależniają się osoby z deficytem podstawo-
wych umiejętności życiowych, szczególnie jeśli 
znajdą się w trudnej sytuacji. 

Już ktoś kiedyś powiedział, że byt kształtuje 
świadomość, i coś w tym musi być. Ale obok 
biednych, bezrobotnych czy bezdomnych alkoho-
lików, są zamożni, a nawet bogaci, lecz nieszczę-
śliwi. Wiąże się to z umiejętnością życia i radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. 

Etiologii choroby alkoholowej do dziś do-
kładnie nie znamy, ponieważ działa tu jednocześ-
nie wiele czynników. 

W Polsce mamy około miliona alkoholików i 
około miliona do półtora miliona nadużywają-
cych lub pijących ryzykownie. Dane statystyczne 
są przybliżone, bo oparte na tym, co wiemy z róż-
nych instytucji (poradnie, szpitale, OPS-y, policja, 
instytuty badawcze, itd.). Niewątpliwie problem 
jest bardzo poważny i należy energicznie działać 
kompleksowo, aby go zminimalizować. 

- Czy akcje promujące trzeźwość są do-
brym kierunkiem działania?

- Każde działanie ma sens, o ile kreuje trzeź-
wy styl życia, mimo że czasem spotyka się z kryty-
ką i jest przez niektóre osoby nawet wyśmiewane, 
jak chociażby akcje plakatowe. 

Najbardziej efektywny jest bezpośredni kontakt 
z uczniami w szkołach, podczas realizacji dobrych, 
sprawdzonych programów profilaktycznych, lub z 
szerszą publicznością na różnych spotkaniach. 

Często ludzie zadają mi pytanie – ile osób Pan 
wyleczył? A ja przekornie odpowiadam – jedną. - 
Na ile ? – Na tysiąc. A jednak warto było!

Tu zawsze rodzi się pytanie – na ile wycenimy 
ludzkie życie? Na ogół rozmówcy zmieniają zda-
nie na temat naszych działań, gdy przypadek uza-
leżnienia pojawia się w ich bezpośrednim otocze-
niu – w rodzinie lub wśród znajomych. Wtedy 

proszą nas o ratunek. 
Zawsze wyznaję pogląd, że nie ma ceny na 

ludzkie życie. Trzeba cieszyć się z każdego urato-
wanego człowieka. Nie ma również ludzi straco-
nych. W każdym przypadku warto podjąć działa-
nia, aby kogoś uratować. Pracuję z uzależnionymi 
już 25 lat. Z moich doświadczeń wynika, że nigdy 
nie wiadomo, kiedy chory obudzi się wewnętrz-
nie. Zawsze trzeba próbować i mieć nadzieję. Po-
nadto nie ilość „wyleczonych” jest wskaźnikiem 
skuteczności terapii czy konkretnego programu. 
Należy zadać raczej pytanie o to, co to znaczy wy-
leczyć alkoholika, jak funkcjonuje człowiek po te-
rapii, jak się zmienił, ilu alkoholików utrzymuje 
abstynencję rok, ilu dwa lata, trzy, cztery, itd.  To 
bardzo trudne zagadnienie. Dlatego tak ważna 
jest profilaktyka i akcje promujące trzeźwość, aby 
nie powiększać liczby uzależnionych, których te-
rapia jest niełatwa.

- Podobno organizuje Pan ciekawe spot-
kanie po wakacjach?

- Tak, będzie to „Piknik trzeźwościowy”, na 
który już dziś chciałbym zaprosić mieszkańców 
babickiej gminy, szczególnie całe rodziny z dzieć-
mi. Jednak to nie ja organizuję to ciekawe spot-
kanie, ale cała nasza Komisja, przy wsparciu 
władz gminy, na czele z Wójtem Gminy, w imie-
niu którego działamy i Przewodniczącym Rady, 
który popiera życie w trzeźwości i wychowywanie 
poprzez sport. Początkowo planowałem, aby pik-
nik odbył się w miesiącu trzeźwości – sierpniu. 
Jednak ze względu na festyn gminny i wakacje 
(sporo młodzieży i dzieci wyjechało), zapropono-
wałem termin wrześniowy. 

Impreza odbędzie się 21 września, w 
pobliżu siedziby naszego Punktu Konsulta-
cyjnego i Ośrodka Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci w Bliznem Jasińskiego, przy ul. Koper-
nika 10. Początek planujemy na godzinę 
13:30, a zakończenie około 18:30. 

Przygotowujemy atrakcyjny program 
tego spotkania, którego celem jest promo-
cja zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

Serdecznie zapraszamy!
mł
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XIX Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 29 maja 2008 roku, 
uczestniczyło w niej czternastu radnych. 
Na początku obrad Przewodniczący RG i 
Wójt Gminy przedstawili działania pod-
jęte w okresie międzysesyjnym. W tym 
czasie Wójt Krzysztof Turek zorganizo-
wał między innymi naradę z Zarządem 
Dróg Powiatowych, na której ustalono 
zakres współpracy pomiędzy zarządcami 
dróg powiatowych i gminnych. Uczest-
niczył także w naradzie wójtów i burmi-
strzów powiatu warszawskiego zachod-
niego, która dotyczyła możliwości roz-
woju komunikacji zbiorowej na naszym 
terenie. Wziął ponadto udział w posie-
dzeniu Sądu Konkursowego ds. roz-
strzygnięcia konkursu na projekt przed-
szkola w Bliznem Jasińskiego. 

W dalszej części sesji radni przyjęli 
sprawozdanie z kompleksowej oceny 
stanu ochrony przeciwpożarowej w gmi-
nie. W związku z tym pojawiło się pyta-
nie, ile sprawnych hydrantów znajduje 
się na naszym terenie. Komendant Gmin-
ny Ochrony Przeciwpożarowej poinfor-
mował, że działa około 80% z nich.

Następnie podjęto szereg uchwał, 
które dotyczyły nabycia działki we wsi 
Zielonki Parcele pod centrum sportowo-
usługowe, zamiany nieruchomości w 
Borzęcinie Dużym pomiędzy gminą a 
Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich oraz 
wykupu od Fundacji „Innowacja” nieru-
chomości zabudowanej w Starych Babi-
cach. Teren ten wraz ze znajdującym się 
na nim budynkiem zostanie przeznaczo-
ny na cele oświatowe, sport i rekreację 
oraz pod zieleń parkową. W jednej części 
obiektu będzie się mieścił ośrodek kultury, 

który ma powstać do 2010 roku. Wtedy 
bowiem, w ramach obchodów roku cho-
pinowskiego, planowana jest organizacja 
uroczystego koncertu jubileuszowego. W 
drugiej części budynku powstanie basen. 

Projekt zagospodarowania odkupio-
nego terenu zostanie opracowany w 2-3 
wariantach i przekazany do konsultacji 
Radzie Gminy, od jej decyzji zależy 
bowiem ostateczny kształt inwestycji. 

W ramach dalszych obrad radni 
wprowadzili zmiany do uchwał dotyczą-
cych nabycia gruntów we wsi Latcho-
rzew, służących poszerzeniu ulicy Huba-
la-Dobrzańskiego i darowizny nierucho-
mości przeznaczonych pod infrastruktu-
rę techniczną, towarzyszącą moderniza-
cji drogi nr 580. 

Następnie przyjęli uchwałę w spra-
wie współpracy partnerskiej Gminy Stare 
Babice z Gminą Esperia we Włoszech, 
której przedstawiciele gościli u nas w 
dniach 22-26 maja br. 

W kolejnej części sesji radni zadecydo-
wali o przekazaniu z budżetu gminy 
dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wod-
nej „Babice” w wysokości 160.000 zł – na 
bieżące utrzymanie wód i zabezpieczenie 
urządzeń wodnych. Jak poinformował 
Wójt Krzysztof Turek, spółka funkcjonuje 
coraz efektywniej, co wiąże się między 
innymi ze zmianami kadrowymi. W 
zeszłym roku jej pracownicy oczyścili 80% 
wszystkich rowów – wcześniej na realiza-
cję takiego zadania trzeba było co naj-
mniej dwóch lat. Jeśli obecne tempo 
zostanie utrzymane, w ciągu dwóch-
trzech lat rowy zostaną doprowadzone 
do właściwego stanu, dzięki czemu ich 
bieżące utrzymanie będzie łatwiejsze. Być 

może wówczas oporni właściciele zaczną 
płacić składki. Obecnie są bowiem osoby, 
które zaniedbują ten obowiązek, trwają 
jednak przygotowania do komorniczego 
ściągania należności. 

Spółka Wodna oprócz środków 
budżetowych wykorzystuje również dota-
cje zewnętrzne, współpracuje z Powiato-
wym Urzędem Pracy i zatrudnia pracow-
ników w ramach robót publicznych.

Kolejnym punktem obrad Rady Gminy 
było wprowadzenie zmian w uchwałach 
dotyczących najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości punktu do 
tabeli miesięcznych stawek wynagrodze-
nia dla pracowników administracji i 
obsługi placówek oświatowych, pracow-
ników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Zespołu Obsługi Finansowej w 
Starych Babicach. Następnie radni przyję-
li uchwałę o wynagrodzeniu Wójta Gminy. 
Podjęli także decyzję o zmodyfikowaniu 
niektórych zapisów gminnej uchwały 
budżetowej. W związku z tym zwiększo-
no dochody gminy o kwotę 5.812,00 zł 
(łączna kwota dochodów wyniesie 
69.450.552,00 zł), podniesiono wydatki 
o 5.812,00 zł (łączna kwota wydatków to 
97.925.651,00 zł) oraz dokonano prze-
sunięć w planie wydatków. 

Radni podjęli także decyzję zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia straży 
gminnej i nadania jej statutu, konieczne 
stało się bowiem dokonanie korekt z po-
wodu uwag nadzoru prawnego Wojewo-
dy Mazowieckiego.

Podczas XIX sesji wprowadzono 
ponadto program zapobiegania bez-
domności zwierząt domowych na tere-
nie gminy. (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Na wstępie tego fragmentu majowej 
sesji Przewodniczący Rady Gminy poin-
formował, że projekt uchwały został 
szczegółowo omówiony na wspólnym 
posiedzeniu gminnych komisji, zaznaczył 
również, że podstawą wniesienia przez 
niego projektu uchwały w sprawie wyna-
grodzenia Wójta jest statut gminy, który 
dopuszcza złożenie projektu uchwały jed-
noosobowo Przewodniczącemu Rady. 

Uchwała Rady Gminy nr II/5/02 upo-
ważnia Przewodniczącego do dokonywa-
nia czynności wynikających z zakresu 
prawa pracy wobec Wójta, ale ustawa o 
pracownikach samorządowych nie zezwa-
la Przewodniczącemu ustalić wynagrodze-
nia Wójta, musi w tym zakresie złożyć 
projekt uchwały pod obrady Rady Gminy. 

Następnie Przewodniczący RG poin-
formował, że w gminie do 15 tys. miesz-
kańców według poprzednich stawek wójt 

mógł otrzymać: wynagrodzenia zasadni-
czego - 3450-4630 zł, dodatku funkcyj-
nego - 1080-1550 zł,  dodatek specjalny 
od 20-40 %, dodatek stażowy – uzależ-
niony od stażu pracy Wójta.

Zgodnie z nowymi tabelami wynagro-
dzenie wójta w gminie do 15 tys. miesz-
kańców może wynieść: wynagrodzenia 
zasadniczego – 4.200-5900 zł, dodatku 
funkcyjnego- 1500-1900 zł, dodatek spe-
cjalny – od 20-40%, dodatek stażowy. 

Radny Stanisław Lesisz stwierdził, że 
jest przeciwko projektowi uchwały, złożył 
wniosek o przeprowadzenie głosowania 
imiennego i opublikowanie jego wyników 
w „Gazecie Babickiej”. W dalszej części 
obrad toczyła się zażarta dyskusja pomię-
dzy radnymi, podczas której oceniano 
wieloletni dorobek pracy Wójta Gminy.

Ostatecznie wniosek radnego przyję-
to i odbyło się imienne głosowanie. 

W sprawie Uchwały Nr XIX/187/08 
dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy 
Stare Babice głosowano następująco:

Głosy „za” oddali radni: Krzysztof 
Grzelak, Adam Kotwicki, Henryk Kunce-
wicz, Leszek Poborczyk, Jan Puścian, 
Justyna Szczepanik, Waldemar Szelen-
baum, Tadeusz Wiśniewski. 

Głosy „przeciw” oddali radni: 
Tomasz Druzd i Stanisław Lesisz.

Głosy „wstrzymujące się” oddali 
radni: Witold Maziarz, Paulina Ostro-
wska, Jerzy Piętocha, Lucyna Skrzecz-
kowska, radny Tomasz Szuba. 

Reasumując, uchwała została 
podjęta w głosowaniu imiennym, 
8 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciwnych” i 5 głosach „wstrzy-
mujących się”, przy obecności 
15 radnych. cd. str 7

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice 
(materiał publikujemy na zdecydowaną prośbę radnego Stanislawa Lesisza, którego poparł radny Jerzy Piętocha) 
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Odwiedzając różne placówki 
edukacyjne na przestrzeni wielu lat, 
muszę stwierdzić, że w tym roku 
uczestniczyłem w najzabawniejszej 
uroczystości szkolnej. Gimnazjali-
ści z Koczarg na zakończenie roku 
szkolnego przygotowali dla swoich 
nauczycieli i całej publiczności wiel-
ki show, podczas którego, na podo-
bieństwo gali wręczania filmowych 
Oskarów, na ekranie ukazywały się 
portrety osób nominowanych do 
nagród i ich laureaci. Wśród sław 
nauki i polityki zwyciężyli nauczy-
ciele, a Dyrektor Piotr Szczepkowski 
został nawet prezydentem! Wszyst-
kim oprócz pęków róż wręczono 
„Belfrozy” – bryły „złota”, przypie-
czętowane specjalnym certyfikatem. 
Cała uroczystość była bardzo dobrze 
zorganizowana, a co najważniejsze, 
czuło się ogromną sympatię mło-
dzieży, która brawami nagradzała 
swoich nauczycieli.

„Belfrozy” przygotowali uczniowie 
klas trzecich pod okiem Agnieszki Tara-
siuk i Hanny Domańskiej. Gimnazjalisci 
wykazali się dużą znajomością techniki 

komputerowej i poczuciem humoru. A 
było się z czego cieszyć, bowiem Gimna-
zjum w Koczargach Starych, już po raz 

czwarty, uzyskało wysoki wynik 
w egzaminie końcowym i osiąg-
nęło (również po raz czwarty) 
wysoki siódmy stanin (na dzie-
więć możliwych). 

- Jest to już standard w pra-
cy naszej szkoły – mówi dyr. 
Szczepkowski. - Po raz pierwszy 
wyniki z obu egzaminów mamy 
wyższe niż średnia z naszego 
powiatu, który góruje zawsze 
wśród innych powiatów. Nasze 
wyniki są także wyższe niż woje-
wódzkie i krajowe, i plasują nas 
pośrodku gimnazjów warszaw-
skich. Nie spodziewaliśmy się aż 
tak dobrych rezultatów i jest to 
dla nas najlepszy prezent na 
zakończenie roku szkolnego.

- Jak Pan Dyrektor ocenia 
„Belfrozy”?

- Miło znaleźć się przez chwi-
lę wśród osób z pierwszych stron gazet, 
a jeszcze przyjemniej jest z nimi wygrać. 
Takie dni przekonują mnie o sensie pracy 
pedagogicznej, są wzruszające i jedno-
cześnie zachęcają do dalszych wysiłków. 

Dyrektor określa Gimnazjum jako 
szkołę wyrównywania szans. - Dobre 
wyniki osiąga się w większej części dzięki 
pracy z uczniami średnimi i słabszymi, 
niż dzięki tym najlepszym, którzy sami 
narzucają sobie odpowiednie tempo 
pracy. Gratulacje należą się wszystkim.

Na zakończenie roku wręczono 24 
świadectwa z biało-czerwonym paskiem. 
Uprawniała do nich średnia co najmniej 
4,75. Najlepszymi uczniami w szkole w 
tym roku byli: Anna Nowak (średnia 
5,4), Katarzyna Staniak (5,38) i Krzysztof 
Nieporęcki (5,31). Najlepsze wyniki z 
egzaminu gimnazjalnego osiągnęli Kata-
rzyna Mielczarek, Katarzyna Staniak i 
Krzysztof Nieporęcki – wszyscy troje uzy-

skali jednakową sumę 97 punktów (na 
100 możliwych), przy czym Krzysztof 
osiągnął w części matematyczno-przy-
rodniczej maksymalną liczbę 50 pkt, co 
rzadko się zdarza.

Gimnazjum co roku uczestniczy w 
wielu konkursach rangi powiatowej i 
wyższych. Sukcesy odnosi zwłaszcza w 
konkursach ekologicznych, zachęcając w 
ten sposób młodzież do ochrony środo-
wiska. Wśród największych osiągnięć 
Dyrektor wymienia: wyróżnienie w kon-
kursie interdyscyplinarnym „Mix 2008” 
dla Magdaleny Krakowiak i 1 nagrodę za 
prezentację multimedialną w konkursie 
„Nawigacja w plecaku” dla grupy pro-
wadzonej przez Wandę Wiśniewską, 
a także 1 miejsce w konkursie plastycz-
nym dotyczącym uzależnień, które zdo-
były: Agata Druzd i Monika Mika. W ry-
walizacji sportowej, nasze gimnazjum 
uzyskało trzecie miejsce w powiecie.

Dyrektor Szczepkowski na prezydenta!
Byliśmy na zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum w Koczargach Starych

Dyrektor Piotr SzczepkowskiDyrektor Piotr Szczepkowski

Pracę w Gimnazjum zakończył zasłużony 
pedagog, nauczyciel WF – Jerzy Rychcik
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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). 

19 czerwca odbyła się XX sesja 
Rady Gminy Stare Babice, podczas 
której podjęto uchwały w sprawie: 

1) rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta – Rada Gminy odrzuciła skargę 
Radcy Prawnego Jarosława Jerzykow-
skiego (Kancelaria Prawna Jerzykowski i 
Wspólnicy. Spółka Komandytowa) na 
działalność Wójta, 

2) zmian w budżecie gminy Stare 
Babice na 2008 r. – dokonano przesu-
nięć w planie wydatków, zmian w planie 
zadań inwestycyjnych, modyfikacji w 

Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
na lata 2008-2010 oraz zmian przycho-
dów i rozchodów gminy, 

3) zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia przebiegu ist-
niejących dróg gminnych na terenie gmi-
ny Stare Babice, 

4) nabycia gruntów we wsi Latcho-
rzew, przeznaczonych pod poszerzenie 
drogi gminnej – ulicy Hubala-Dobrzań-
skiego,

5) nabycia gruntów we wsi Stare 
Babice, przeznaczonych pod poszerze-

nie drogi gminnej – ulicy Mizikowskie-
go,

6) przyjęcia „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Stare Babice na lata 2008-2015”,

7) odrzucenia wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa uchwałą Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 27 marca 
2008 r. Nr XVII/160/08 w sprawie wyra-
żenia stanowiska do projektowanego 
przeznaczenia terenów pod zabudowę 
wielorodzinną we wsi Kręczki.

(an)

W Babicach nie tylko 
Uczniowskie Noble...

W Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach test kompetencji również nie 
zawiódł oczekiwań. Uczniowie osiągnęli 
(już czwarty rok z rzędu) wysoki stanin 
(siódmy na dziewięć możliwych). Śred-
nia z testu wyniosła 28 pkt (w 40-punk-
towej skali), co dało szkole 4 miejsce w 
naszym powiecie. Uczniowie uzyskali 

zatem wyższą notę niż średnia powiato-
wa i ogólnopolska.

W babickiej podstawówce przyznano 
cztery stypendia sportowe (dla Beaty 
Dyńskiej, Żanety Nieporęckiej, Daniela 
Rosińskiego i Adriana Ziółkowskiego). 
Szkoła wywalczyła drugie miejsce w 

rywalizacji sportowej w powiecie. Przy-
znano także dziesięć stypendiów nauko-
wych. Najwyższą średnią ocen uzyskali: 
Monika Olchowik (6,0), Hanna Pytlak 
(5,85) i Bartłomiej Bąk (5,71). Troje ucz-
niów zdobyło trzy pierwsze nagrody w 
ósmej edycji konkursu wojewódzkiego 
„Tomik Literacki Młodych Autorów”. 
Dzięki nim Szkoła uzyskała pierwszą 
nagrodę drużynowo i otrzymała nowo-
czesny laptop. Warto wspomnieć rów-
nież o Małgosi Jaroń, która została fina-

listką konkursu przedmiotowego z 
języka polskiego, organizowanego 
przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. 

Jak poinformowała nas Dyrektor 
Dorota Smolińska, już po raz trzeci 
w szkole przyznano Noble Uczniow-
skie w czterech dziedzinach wiedzy. 
Z literatury – Oli Prorok, z historii – 
Kamilowi Mierzwińskiemu, z mate-
matyki – Michałowi Thor. Z przyrody 
w tym roku „Nobla” nie przyznano, 
uczniowie otrzymali natomiast 
wyróżnienia. Wiele nagród i wyróż-
nień babiczanie zdobyli również w 
konkursach: międzynarodowym – 
„Matematyczny Kangur“ i powiato-

wym – „Pitagoras”.

W Borzęcine również 
dobre wyniki...

Szkoła Podstawowa działająca w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzę-

cinie również może mieć powody do 
zadowolenia. Dyrektor Beata Błaszczak 
gratulowała dzieciom sukcesów, ciesząc 
się z postępu o dwa staniny, w stosunku 
do roku ubiegłego. Szkoła osiągnęła 
obecnie stanin szósty, co daje jej średnią 
wyników wyższą od krajowej i poziom 
średniej naszego powiatu. 

Najlepszą uczennicą w szkole została 
Joanna Jaworek (5,82), która osiągnęła 
również najwyższą średnią ze spraw-
dzianu – 38 pkt (na 40 pkt możliwych). 
Joasia publikowała także swoje utwory 
w tegorocznym wydaniu „Tomiku Litera-
ckiego Młodych Autorów. Doskonałe 
wyniki osiągnęły też: Olga Olkowicz 
(5,6) i Kinga Żółtowska (5,55). W szkole 
przyznano trzy stypendia sportowe: 
Kamilowi Głowackiemu, Michałowi Para-
dowskiemu i Karolinie Leśniewskiej. 
Borzęcin uzyskał w rywalizacji sportowej 
piąte miejsce w powiecie. Szkoła rów-
nież z powodzeniem bierze udział w 
konkursach „Matematyczny Kangur” i 
„Pitagoras”, otrzymując w nich po kilka 
wyróżnień. Warto również wspomnieć o 
sukcesach uczniów z Borzęcina Dużego 
w zawodach sportowych w ping-ponga, 
na których wywalczyli wicemistrzostwo 
międzypowiatowe, startowali także z 
sukcesami w turniejach szachowych i 
uzyskali wyróżnienia na Warszawskiej 
Olimpiadzie Szachowej Młodzieży.

Wszystkim uczniom i nauczycielom 
serdecznie gratulujemy wyników i życzy-
my udanych wakacji! ł-p.
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To, jak dziś postrzegamy swoją 
pozycję wśród państw Wspólnej 
Europy, w dużej mierze zawdzięcza-
my naszej historii. Zarówno trady-
cje Polski Szlacheckiej, jak i tragicz-
ne lata II Wojny Światowej składa-
ją się na niepowtarzalny konglome-
rat charakteru współczesnych Pola-
ków. Cóż, żyjemy na ziemi, której 
udokumentowana ponadtysiąclet-
nia historia obfitowała w burzliwe 
dzieje – w czasy triumfu i czasy klę-
ski. To ona nas ukształtowała, czy 
tego chcemy, czy nie. Warto zatem 
bliżej poznawać dzieje Polski, aby 
nie tylko wyciągać z nich naukę na 
przyszłość, lecz także lepiej zrozu-
mieć nasz narodowy charakter. 

W tym roku, w kwietniu po raz 
pierwszy obchodziliśmy nowe święto – 
był to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Z tej okazji na Cmentarzu 
Wojennym w Babicach złożono wieńce i 
zapalono znicze, akcenty tego święta 
pojawiły się także podczas Mszy Świętej 
odprawianej w babickim kościele. Jed-
nak bardzo niewielu mieszkańców gmi-
ny uczestniczyło w tej chwili zadumy 
nad historią. Być może mało osób do-
wiedziało się o naszym lokalnym Dniu 
Pamięci, można także przypuszczać, że 
tematyka katyńska, o której po filmie An-
drzeja Wajdy dużo mówiło się w me-
diach, wywołała pewien przesyt, zwłasz-
cza u osób, które sprawę Katynia traktu-
ją jako dzieje bardzo odległe.

Warto zatem przedstawić kilka fak-
tów dotyczących tego nowego święta. 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
ustanowiono 14 listopada 2007 roku 
uchwałą Sejmu – w hołdzie pomordo-
wanym oraz dla uczczenia pamięci 
wszystkich ofiar NKWD, które zginęły na 
mocy decyzji władz Związku Sowieckie-
go z 5 marca 1940 roku. Trzynastka w 
tym święcie odgrywa szczególną rolę. 13 
kwietnia minęło bowiem dokładnie 65 
lat od czasu rozpowszechnienia przez 
Niemców (w 1943 r.) informacji o odkry-
ciu w Rosji masowych grobów oficerów 
Wojska Polskiego. Wkrótce po tym mo-
skiewskie radio oskarżyło Niemców o 
dokonanie tej zbrodni. Sugerowano, że 
masakra jeńców miała miejsce w 1941 
roku. Tę wersję przez wiele lat powtarza-
ła propaganda Związku Radzieckiego, a 
za nią – władze PRL. Prawda ukrywana 
była przez ponad pół wieku! Dopiero 13 
kwietnia 1990 roku Moskwa przyznała, 
że zbrodnię popełniło NKWD.

W 1992 roku prezydent Rosji Borys 
Jelcyn ujawnił dokumenty obciążające 
Biuro Polityczne KC KPZR i Józefa Stalina. 

Rok później, podczas wizyty w Polsce Jel-
cyn przekazał część dokumentacji katyń-
skiej. W 2005 roku rosyjska prokuratura 
wojskowa zakończyła 14-letnie śledztwo 
w sprawie Katynia. Rosjanie uznali, że 
mord nie był zbrodnią ludobójstwa i dla-
tego nikogo nie można postawić przed 
sądem. Wbrew wcześniejszym deklara-
cjom, Rosja utajniła aż 116 tomów ze 
183 dotyczących śledztwa. Do dziś 
zbrodnia katyńska nie jest zatem w pełni 
wyjaśniona. Znamy jednak nazwiska 
21 473 osób z tzw. Listy Katyńskiej.

Drodzy Czytelnicy! Musimy mieć 
świadomość, że Katyń jest tu jedynie 
symbolem, a nasi rodacy byli mordowani 
w wielu miejscach Związku Radzieckiego 
i dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpo-
spolitej. Kozielsk, Starobielsk, Ostasz-
ków, Charków, Miednoje, Bykownia – te 
nazwy pojawiają się w historii sowie-
ckich zbrodni od lat (funkcjonowały w 
nieoficjalnym obiegu informacji), wszyst-
kie oznaczają cierpienie i śmierć Pola-
ków, których jedyną „winą” był patrio-

tyzm i chęć walki o wolność Ojczyzny. 
Wśród ofiar nie brakuje również osób 

związanych z naszą gminą. Jedną z nich 
jest por. Henryk Mizikowski zamordowa-
ny w Charkowie w 1940 r. Figuruje na li-
ście katyńskiej pod numerem 3424. Jest 
to kuzyn mjr. Władysława Mizikowskiego, 
który poległ na granicy Babic i Zielonek w 
kampanii wrześniowej 1939 r. (mamy w 
gminie ulicę jego imienia). Możemy przy-
puszczać, że również wśród mieszkań-
ców naszej gminy są osoby, których krew-
ni zginęli w Katyniu lub innych miejscach 
straceń na Wschodzie. Jeśli ktoś z Pań-
stwa ma informacje na ten temat, prosi-
my o kontakt z redakcją.

Dbałość o utrwalanie historii Polski 
jest powinnością naszego pokolenia, do-

piero dziś niektóre fakty przebijają się do 
świadomości społecznej. We wspólnej 
Europie historia świadczy o tożsamości 
narodów – gdy nie ma granic, liczy się 
pamięć i tradycja. Przed kilkoma miesią-
cami zrodziła się myśl o rozpoczęciu 
ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 
dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, 
które przypada w 2010 roku – dla upa-
miętnienia ofiar pomordowanych na 
Wschodzie 

Aby uczcić pamięć bohaterów, nie 
potrzeba kosztownych pomników i wy-
datków obciążających budżety gmin. 
Wystarczą dęby, które w sprzyjających 
warunkach mogą rosnąć przez setki lat, 
a opieka nad nimi kolejnych pokoleń 
sprawi, że drzewa staną się pomnikami 
godnie upamiętniającymi naszą historię.

Organizatorami ogólnopolskiej akcji 
sadzenia dębów są m.in.: Burmistrz i Ra-
da Miasta i Gminy Radzymin oraz Sto-
warzyszenie „Parafiada”, a patronat nad 
nią objął Prezydent RP Lech Kaczyński. 
Do akcji tej przyłączyło się już wiele sa-
morządów, m.in. Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Dąb posa-
dzono przed jego siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim. Również i my chcemy 
kontynuować te działania w babickiej 
gminie.

Dąb upamiętniający por. Henryka Mi-
zikowskiego zostanie posadzony we 
wrześniu przed Szkołą Podstawową w 
Starych Babicach. Jeśli okaże się, że 
wśród mieszkańców naszej gminy są ro-
dziny jeszcze innych poległych oficerów, 
będzie można posadzić więcej pamiąt-
kowych drzew.

Jak już wspomniałem, utrwalanie hi-
storii jest powinnością naszego pokolenia. 
W tym celu powołaliśmy w gminie na po-
czątku br. Koło Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczpospolitej Polskiej im. Obrońców Ra-
diostacji Babice. Do tej pory jego członko-
wie odbyli kilka roboczych spotkań, pod-
czas których ustalono plan pracy na bieżą-
cy rok. Ukoronowaniem tych działań w br. 
ma być umieszczenie pamiątkowej tablicy 
dotyczącej Radiostacji Babice w pobliżu ul. 
Hubala-Dobrzańskiego.

6 kwietnia członkowie babickiego 
ZOR, pod wodzą komandora Jana Puś-
ciana, wzięli udział w uroczystościach w 

Historia i współczesność 
– czy możemy je oddzielić?

Odznaka Związku Oficerów 
Rzeczypospolitej z lat 
międzywojennych

Władze ZOR RP: Od prawej: Prezes 
Zarządu Głównego ppłk Stanisław 
Tomaszkiewicz, Prezes Okręgu 
Mazowieckiego ppłk Alfred Kabata 
i Sekretarz ZG kpt. Marian Osada
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Nowym Dworze Mazowieckim, poświę-
conych oficerom Batalionu Elektrotech-
nicznego zamordowanym w Katyniu i 
Charkowie. Spotkali się również z Preze-
sem Zarządu Głównego Związku Ofice-
rów Rezerwy RP ppłk Stanisławem To-
maszkiewiczem i Prezesem Okręgu Ma-
zowieckiego ppłk Alfredem Kabatą.

Zdaniem Prezesa Stanisława Tomasz-
kiewicza dziś istnieje potrzeba zagospo-
darowania wolnego czasu oficerów, któ-
rzy mogą doskonale spełniać się w dzia-
łalności społecznej i na polu historycz-
nym. - Często doświadczam tego, że 
członkowie naszych kół są mile przyjmo-
wani w szkołach i na uczelniach – pro-
stując przekłamania historii, spełniają 
określone, patriotyczne zadanie – po-

wiedział ppłk Tomaszkiewicz. Przypo-
mniał dewizę związku, którą jest: Bóg, 
Honor, Ojczyzna, a także jego przesła-
nie: Strzec godności oficera WP. - Należy 
przez to rozumieć również godność 
zwykłego żołnierza i obywatela. Dziś nie-
stety nie wszyscy wiedzą, czym jest sza-
cunek dla drugiego człowieka – musimy 
zatem walczyć o godność żołnierza i 
munduru – podkreślił Prezes ZOR.

Związek Oficerów Rezerwy RP działa 
poprzez 45 kół, które zgrupowane są w 
kilku okręgach, najstarszy jest okręg po-
znański, za to okręg mazowiecki jest jed-
nym z najaktywniejszych. Obecnie ZOR 
zrzesza ok. 1150 członków rzeczywi-
stych i około 3 tys. wspierających i pod-
opiecznych. W II Rzeczpospolitej organi-

zacja ta zrzeszała ponad 30 tys. ofice-
rów, jest zatem jeszcze wiele do zrobie-
nia, jeśli chcemy nawiązać do dawnych 
tradycji. 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby działać 
dla dobra historii naszej gminy i jej oko-
lic – zapraszamy do współpracy. W tej i 
innych sprawach można kontaktować 
się z redakcją „GB”. 

Odpowiadając na tytułowe pytanie: 
„czy historię i współczesność można od 
siebie oddzielić?” – dla wielu osób, i tak-
że dla mnie historia i czas dzisiejszy są 
jednością. Bo przecież „nowe”, to tylko 
dawno zapomniane „stare”. Żadne drze-
wo nie potrafi żyć bez swoich korzeni, 
nawet najstarszy dąb...

Marcin Łada

Stało się tradycją, że w pierwszą 
sobotę po zakończeniu roku szkolnego 
nocnym koncertem symfonicznym roz-
poczyna się Letni Festiwal Muzyczny „W 
Krainie Chopina”. Oficjalnego otwarcia 
tegorocznej, czwartej edycji festiwalu 
dokonał Wójt Gminy Stare Babice - 
Krzysztof Turek. Tym razem rozbrzmie-
wała muzyka Beethovena i Brahmsa.

Koncert rozpoczęła uwertura Coriolan 
op.62 powstała w 1807 roku, następnie 
wykonano kolejne dzieło – IV symfonię B – 
dur. Festiwalowa orkiestra dała znakomity 
występ. Utwory wykonywała z młodzień-
czym żarem i temperamentem, a prowa-
dził ją mistrzowsko Grzegorz Berniaka. 

Obie przedstawione kompozycje 
powstały w podobnym czasie, kiedy 
nieubłaganie postępująca głucho-
ta Beethovena nie pozwoliła mu na 
usłyszenie tych i następnych dzieł. Tym 
większy jest nasz podziw dla jego genial-
nej słuchowej wyobraźni wewnętrznej, 
która wbrew okrutnej naturze pozwoliła 
wielkiemu twórcy dotknąć absolutu. 

Na zakończenie festiwalowa publicz-
ność wysłuchała trzech tańców węgier-
skich Johannesa Brahmsa, o którym 
mówi się, że był konserwatywnym kon-
tynuatorem beethovenowskich tradycji. 
Po koncercie, zgodnie z tradycją, na 
Rynku w Starych Babicach miał miejsce  

imponujący pokaz ogni sztucznych. 
Kolejny koncert festiwalowy odbył się 

w naszej gminie 6 lipca.  W Kościele w 
Borzęcinie Dużym wystąpił kwintet dęty 
Acoustic Brass. Zespół przygotował pro-
gram znakomicie oddający dzieje muzyki 
europejskiej od odrodzenia po wiek XX. 
Kompozycje pogrupowano w kolejne 
bloki: renesansowy, barokowy, klasyczny, 
romantyczny i współczesny.

Zespół młodych artystów w składzie: 
Tomasz Woźniak, Robert Filipiak- trąb-
ki, Jacek Juszczak- waltornia, Andrzej 
Błaszczyk- puzon i Lubomir Różycki- 
puzon, brzmiał bardzo czysto. Muzycy 
potrafili zachować właściwe proporcje 
współbrzmień, zastosowali wspaniałą 
dynamikę i ekspresję wykonania.

Zespół dwukrotnie bisował. Po kon-
cercie, gratulacje i słowa uznania prze-
kazał muzykom proboszcz ks. prałat 
Bogdan Wosławski.

Z następnej muzycznej uczty miesz-
kańcy naszej gminy skorzystali 13 lipca 
w Domu Parafialnym Arka, w Starych 
Babicach. Odbył się tam znakomity 
koncert jazzowy w wykonaniu zespołu 
„Open Trio”. Zespół ten tworzą: Karol 
Szymanowski (wibrafon), Wojciech 
Tramowski (gitara) oraz Jarosław Michaluk 
(kontrabas) - są to bardzo utytułowa-
ni polscy instrumentaliści współpracują-

cy z najsławniejszymi 
muzykami z kraju i z 
zagranicy.

Pierwszy z nich, 
Karol Szymanowski, 
to jeden z czołowych 
europejskich wibrafoni-
stów jazzowych, doktor 
sztuki, perkusista, kom-
pozytor, aranżer i peda-
gog. Na co dzień wykła-

da w Akademii Muzycznej, w Bydgoszczy. 
Wojciech Tramowski został laureatem kon-
kursu „Jazz Juniors“ oraz „Gitar City”, rangi 
ogólnopolskiej. Brał udział w nagraniu płyty 
zespołu RSC oraz w innych przedsięwzię-
ciach muzycznych. Ostatni wykonawca, 
Jarosław Michaluk, oprócz kontrabasu, 
opanował także doskonale grę na fortepia-
nie i gitarze basowej. Prowadzi prywatną 
szkołę muzyczną na Podlasiu, jest pre-
zesem Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia 
Jazzowego oraz Dyrektorem "Podlasie Jazz 
Festiwal". 

Obecnie wszyscy trzej muzycy z 
„Open Trio” kładą nacisk na mocne 
wyeksponowanie naturalnych brzmień 
swoich instrumentów. Tworzą piękne, 
pastelowe klimaty, wykorzystując całą 
gamę kolorów i przestrzeni muzycznej.

Zaprezentowali nam oprócz klasycz-
nych standardów jazzowych, własne 
kompozycje. Jazz jest stylem pozosta-
wiającym sporo miejsca do improwiza-
cji, mogliśmy zatem wysłuchać muzyki 
tworzonej na bieżąco. Było to niezwykle 
ciekawe doświadczenie. 

Mariusz Dżyga
Kalendarium koncertów na str. 15

Kolejna edycja festiwalu

„Open Trio” na koncercie w Babicach „Open Trio” na koncercie w Babicach 

Karol Szymanowski grał sześcioma Karol Szymanowski grał sześcioma 
pałeczkami narazpałeczkami naraz
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14 czerwca zespół boisk w Borzęci-
nie Dużym stał się miejscem wędrówek 
mieszkańców naszej gminy. A wszystko 
to za sprawą festynu zorganizowanego 
z okazji oficjalnego otwarcia Strefy 
Rekreacji Dziecięcej. Organizatorzy 
zadbali o atrakcje dla dzieci i dla doro-
słych, dlatego atmosfera była fantastycz-
na. Humory dopisywały tak bardzo, że 
nawet podczas części oficjalnej nie 
zabrakło wesołych sytuacji.

- Obiekt jest potężny, dlatego jest nas 
dwóch – mówił o sobie i o borzęcińskim 
proboszczu, ks. Bogdanie Wosławskim, 
ks. dr Grzegorz Kozicki przed uroczy-
stum poświęceniem Strefy.

Podczas uroczystości nie brakowało 
również podziękowań dla Królestwa Nor-
wegii i całego narodu za stworzenie Nor-

w e s k i e g o 
Mechan i zmu 
Finansowego. 
To dzięki temu, 
że każdy Nor-
weg poświęcił 
110 euro, moż-
liwe jest two-
rzenie podob-
nych obiektów 
w wielu krajach. 
Przedstawicielką Królestwa Norwegii była 
Sidsel Bleken, która otrzymała od  Wójta 
Krzysztofa Turka wielki pęk róż.

- Przygotowując ten projekt, gmina 
Stare Babice udowodniła, że jej prioryte-
tem jest młode pokolenie – mówiła przed-
stawicielka ambasady. - Imponuje mi ilość 
obiektów pojawiających się w tym projek-

cie, od skateboardingu przez różno-
rodność boisk sportowych. Obecnie 
trwają Mistrzostwa Europy. Jestem 
przekonana, że większość piłkarzy 
biorących w nich udział zaczynała 
grać na takich małych, lokalnych boi-
skach. Chociaż i tak najważniejsza 
jest aktywność fizyczna, a nie wyniki 
i medale. To aktywność sportowa 
powoduje, że dzieci stają się zdrow-
sze i szczęśliwsze. 

A okazji do aktywności fizycznej 
podczas festynu nie brakowało. Dla 
najmłodszych – plac zabaw i ścianka 
wspinaczkowa, starsi mogli zjeżdżać 
po linie na oponie albo poskakać na 
dmuchańcach, na wszystkich czekały 
boiska i plac do skateboardingu. 
Podczas loterii wylosowano masę 
nagród (m.in. odtwarzacze mp3 i 
programy do nauki języków obcych), 
a samo wrzucenie kuponu upraw-

niało do częstowania się pysznościami z 
grilla. 

Tekst i fot. Karolina Kozak
fot. Mariusz Kowszun

Dziękujemy wszystkim Sponsorom imprezy 
– patrz strona 23.

Strefa Rekreacji Dziecięcej 
w Borzęcinie Dużym została 
oficjalnie otwarta

Wstęgę przecięto!stęgę przecięto!

– Mamusiu! Mamusiu! A ten samochód nie chciał skręcić 
w drugą stronę! – Weronika (3 lata) z Wojcieszyna jest 
wyraźnie rozżalona, że nie może zjechać samochodem z 
karuzeli. – Jaś (2,5 roku) też kręcił, ale się nie udało! Musi-
my jechać drugi raz, helikopterem! Ale nie będziemy już 
stać w kolejce, prawda?

- Wspaniały mecz, pokazaliśmy klasę! Wyszło na jaw trochę braków kondycyjnych, ale warto było – komentował na gorąco ks. Paweł Mąkosa z SMA. – 
Wprawdzie księża przegrali z samorządowcami 2:4, ale tym razem to nie była wina sędziego.

– Zakupów w sklepie afrykańskim proponuję 
dokonywać rozważnie – opowiada prowincjał 
SMA ks. Wacław Krzempek. – Jakiś czas temu 
przyszła para, która nie mogła mieć dziecka. 
Poprosili ks. Edwarda o modlitwę w intencji 
potomstwa i kupili afrykańską rzeźbę – 3 postaci 
siedzące w kręgu. Po dłuższym czasie para poja-
wiła się u nas z podziękowaniem dla ks. Edwarda 
– jego modlitwa pomogła. Powiedzieli, że mają 
dziś już trójkę dzieci i zastanawiali się wtedy,  czy 
nie kupić bardzo podobnej rzeźby, tylko w wersji 
z pięcioma siedzącymi postaciami...
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O tym, że w naszej gminie mieszkają 
ciekawi ludzie, nie trzeba nikogo przeko-
nywać, ale ostatnio dowiedzieliśmy się, że 
w Zielonkach mieszka Andrzej Matys – 
sędzia Warszawsko-Mazowieckiego 
Okręgowego Związku Bokserskiego 
(o najwyższej w Polsce klasie związko-
wej). Pan Andrzej postanowił utworzyć 
przy LKS „Naprzód Zielonki” sekcję boksu 
dla młodzieży i uzyskał już na to działa-
nie akceptację władz gminy. Do sekcji 
już dziś zaprasza chłopców i dziewczęta 
od 11 do 18 roku życia, którzy chcieliby 
uprawiać tę dyscyplinę.

Boks zagości również na Festynie 
w Zielonkach (15 sierpnia). Wówczas, 
oprócz innych atrakcji, można będzie 
zobaczyć tam pierwszy Turniej Bokserski o 
Puchar Przewodniczącego RG. Wystąpią 
w nim juniorzy, kadeci i dwie seniorki. 
Walka kobiet będzie na pewno bar-
dzo interesująca- obydwie zawodniczki 
Ewa Brodnicka i Ewa Piątkowska, są 
Wicemistrzyniami  Polski, a walkę będzie 

prowadziła sędzina. 3 kobiety w ringu, 
tego jeszcze w Zielonkach nie było! 

-Zaprosiliśmy także Pawła Skrzecza, 
który również będzie sędziował walki, a 
dodajmy, że jest to dwukrotny Wicemistrz 
Olimpijski, Wicemistrz Świata i Europy- 
mówi Andrzej Matys. -Oprócz tego 
przyjedzie wraz z zawodnikami Gwardii 
Warszawa znakomity pięściarz Stanisław 
Łakomiec, który w Turnieju na Kubie (w 
wadze półciężkiej) pokonał wszystkich 
Kubańczyków i zawodników rosyjskich. 
W sumie pokażemy około 10 walk.

Kiedy ruszy Sekcja Bokserska w 
Zielonkach? Wszystko zależy od zainte-
resowania mieszkańców naszej gminy. 
Jeśli zgłosi się odpowiednia ilość osób, to 
po kilkumiesięcznych przygotowaniach, 
podczas których z młodzieżą prowadzi 
się ćwiczenia ogólnorozwojowe, zaję-
cia bokserskie rozpoczną się w styczniu 
przyszłego roku. Zgłoszenia do Sekcji 
Bokserskiej przyjmowane będą podczas 
sierpniowego Festynu i w późniejszym ter-
minie w biurze LKS „Naprzód” Zielonki.

mł

Boks zawitał do Zielonek 
15 sierpnia trzy panie wystąpią w ringu!

Ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o 
ilość spotkań plenerowych, przeznaczo-
nych dla mieszkańców naszej gminy. 
Wszystko zaczęło się od Dnia Dziecka – 1 

czerwca, kiedy to po raz pierwszy, na 
terenie boisk szkolnych w Borzęcinie 
Dużym zorganizowano gminne obchody 
tego święta. Później 14 czerwca nastąpi-

ło tam uroczyste otwarcie Strefy Rekrea-
cji Dziecięcej. Kolejny festyn odbędzie się 
tradycyjnie 15 sierpnia w Zielonkach, 
następnego dnia będą tam zawody 
konne. We wrześniu mieszkańcy okolicz-
nych terenów są zaproszeni do Bliznego 
Jasińskiego (na teren Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Terapeutycznego, gdzie dawniej 
organizowano Dzień Dziecka). 21 IX 
odbędzie się tam pierwszy „Piknik trzeź-
wości” propagujący zdrowy tryb życia. 
Gdy dodamy do tego jeszcze Kampinoski 
Rajd Rowerowy z metą w Lipkowie i 
Letni Festiwal Muzyczny „W Krainie Cho-
pina”, którego koncerty w dużej części 
odbywają się na naszym terenie, to oka-
zuje się, że tegoroczny wybór imprez 

masowych w babickiej gminie jest 
naprawdę imponujący

Strefa Rekreacji Dziecięcej czynna 
jest także podczas wakacji. Instruktorzy 
są codziennie do dyspozycji: w pn.-pt. 
od 14:00 do 20:00, w sob.-niedz. od 
10:00 do 20:00. Rehabilitantki udziela-
ją fachowej pomocy we: wt., śr., czw.- 
16:00- 19:00 i w sob. 10:00-13:00

Serdecznie zapraszamy!

Czas festynów

– Instruktorki na chwilę uciekają z boiska, bo już 
porządnie zgłodniały – śmieje się Aniela Zdziech 
pracująca w szkole w Borzęcinie. – Zaraz wraca-
my, ale te zapachy z grilla tak bardzo nas kuszą, 
że musiałyśmy zdezerterować z placu boju. Zaraz 
potem zapraszamy na kolejne konkursy, bo jesz-
cze mamy masę nagród do rozdania!
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W lipcu wydarzyło się w gminie 
kilka groźnych wypadków. Dwa opi-
sane w artykule spowodowane były 
przez mało doświadczonych kierow-
ców. W obu przypadkach panie pro-
wadzące samochody nie zatrzymały 
się przed znakiem „stop”.

Do pierwszego zdarzenia doszło 
na skrzyżowaniu ul. Południowej i 
Strzykulskiej. Jadąca Fordem Fiesta od 
strony Wieruchowa staranowała wprost 
mikrobus Citroena, który mocno uderzo-
ny wpadł do rowu i dachował. Kierująca 
trafiła w sam środek dużego samocho-
du, nie widać było, aby chciała wykonać 
jakikolwiek manewr, aby uniknąć zde-
rzenia.  Kierowcę  Citroena odwieziono 
do szpitala, na szczęście nie odniósł 
większych obrażeń.

Do podobnego zdarzenia doszło 
na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza i 
Kutrzeby. Tym razem sprawczyni poru-
szała się małym Citroenem, który 
potrafił jednak narobić dużych szkód 
Volkswagenowi Pasatowi. Kierowca tego 
samochodu próbował jeszcze uniknąć 
wypadku i omijając zbliżającego się 
Citroena uderzył w nadjeżdzający samo-
chód dostawczy. Szkód co niemiara, na 
szczęście jednak nikt nie ucierpiał.

Patrząc na te zdarzenia nasuwa się 
skojarzenie, że nadają się one, jako 

żywo, do pro -
gramu „Najgorszy 
Polski Kierowca” pro-
wadzonego przez 
Stefana Friedmana. 
Zarówno tu, jak i 
tam osoby kierujące 
samochodami zdają 
się zupełnie nie 
rozumieć, co robią. 

Znak „STOP” 
wydaje się tak 
oczywisty, że 
nie można go 
nie zauważyć 
i zbagatelizować. 
A jednak...

Pamiętajmy, 
że zbliżając się 
do skrzyżowania 
zawsze powin-
niśmy zwolnić, 
nawet wtedy gdy 
mamy pierw-
szeństwo prze-
jazdu. Przy braku 
widoczności na 
boki powinien 
obligować nas do 
tego zdrowy roz-
sądek i instynkt 
samozachowaw-

czy. Okazuje się jednak, że to tylko teo-
ria. Przed skrzyżowaniem w Strzykułach, 
przy drodze z pierwszeństwem przejaz-
du stoi znak ograniczenia prędkości do 
30 km/h. Niestety, mało kto zwalnia, 
stąd bardzo często dochodzi tam do 
wypadków. 

Jak poinformowa-
no nas w Zarządzie 
Dróg Powiatowych, to 
skrzyżowanie już nie-
bawem zostanie prze-
budowane na rondo. 
Na razie jest jednym 
z najniebezpieczniej-
szych w okolicy. 

Gorące letnie dni 
nie sprzyjają koncen-
tracji za kierowni-
cą. Chwila nieuwagi 
wystarczy, by doszło 
do tragedii. Tym 
razem udało się unik-
nąć ofiar. Widząc znak 
„stop” bezwzględnie 

musimy się zatrzymać i upewnić, czy 
mamy wolną drogę. Inaczej grożą nam 
konsekwencje takie jak na zdjęciach. 

Bezpieczeństwo na drogach mogłyby 
poprawić oznakowania poziome – pasy 
przed skrzyżowaniami i napisy „stop” na 
jezdni. Trochę białej farby może urato-
wać czyjeś życie...

Tekst i fot. Marcin Łada

Niewidzialny znak?

Na naszych strażaków zawsze możemy liczyć. Na miejscach wypadków są 
często już po kilku minutach. Uwalniają kierowców z wraków i likwidują 
zagrożenie na drodze, powstałe w wyniku wycieku płynów samochodo-
wych: np. kwasu z akumulatora lub oleju. Tak było również i tym razem.
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Uchwałą Nr XVIII/163/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
30 kwietnia 2008 r. obowiązuje nowa stawka jednej 

roboczogodziny za świadczone:

• usługi opiekuńcze – 12 zł brutto
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 zł brutto.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) – art. 50 ust. 3 – usługi 
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem. 
Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
osób chorych ma na celu zagwarantowanie osobom 
wymagającym opieki możliwości korzystania z pomocy 
społecznej w formie w/w usług. Ma również na celu pomoc 
rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczej w stosunku do 
osób, które takiej pomocy potrzebują. 
Ponadto ułatwia pozostanie w środowisku rodzinnym i 
domowym osobom samotnym, chorym. Zapotrzebowanie 
na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku wykazuje 
tendencję wzrostową. 
W  naszej gminie wciąż jeszcze dominuje opieka rodzinna i 
sąsiedzka. Niestety  coraz więcej osób (pracujących) zwraca się 
z prośbą do tut. Ośrodka o świadczenie usług opiekuńczych 
osobom, które takiej formy pomocy potrzebują.
Stanowi to problem dla tut. OPS, gdyż w chwili obecnej nie 

mamy osób, które chciałyby wykonywać w/w usługi.
Wzrost stawki jednej roboczogodziny być może ułatwi 
Ośrodkowi znalezienie chętnych osób do wykonywania w/w 
usług opiekuńczych.
Środki finansowe przeznaczone przez gminę na pokrywanie 
kosztów usług winny być wykorzystane w sposób efektywny i 
z zastosowaniem stałego nadzoru nad wymiarami pomocy.
Warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne 
usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z art. 50 ust. 
4 ustawy z dnia 14 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, są to 
usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, co 
również reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach poszukuje głównie osób chętnych do 

świadczenia usług opiekuńczych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 022 722 
90 11 lub osobiście w siedzibie GOPS Stare Babice ul. Rynek 
11;  pok. 1 w godz. od 8.00 do 16.00; od poniedziałku 
do piątku.

 Alicja Napurka 

Gmina Stare Babice przystąpi do programu pilotażowego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko – wiejskie” w roku szkolnym 2007/2008.

Celem tego programu, w ramach obszaru A, jest wyrówna-
nie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących 
osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących naszą gminę.

Do akcji tej mogą przystąpić osoby niepełnosprawne, po-
siadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności, pobierający naukę w 
szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimna-
zjalnej – z wyłączeniem szkoły policealnej. Uczeń taki musi po-
siadać stałe zameldowanie na terenie gminy Stare Babi-
ce. W przypadku osób nieletnich (dzieci i młodzież do lat 18) 
uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finanso-
wej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Przyznane w ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi” 
dofinansowanie, może obejmować koszty:

• zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiają-
cych naukę

• uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej lub psychicznej – w tym wakacyjne obo-
zy rehabilitacyjne

• związane z dostępem do internetu – instalacja i abona-
ment, z wyłączeniem zakupu komputerów

• kursów doszkalających w zakresie programu nauczania 
oraz kursów językowych 

• wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy-
znane w ramach   programu dofinansowanie może obejmo-
wać dodatkowo opłaty za naukę – czesne; koszty zakwatero-
wania, gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego za-
mieszkania oraz koszty dojazdów do szkoły.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinanso-
wanie może sięgać kwoty 2.000 zł dla ucznia szkoły podsta-
wowej lub gimnazjum, 3.000 zł dla ucznia szkoły ponadgim-
nazjalnej oraz 4.000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 
płacącego czesne, w ciągu jednego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach tego pro-
gramu zainteresowani mogą pobrać  w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej ul. Rynek 11 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 - 16.00 lub na stronie internetowej www.
pfron.org.pl. Prosimy o składanie wniosków najpóźniej do 
30 września 2008. Do wniosku należy dołączyć kserokopię 
ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności; oświadczenie Wnioskodawcy o 
dochodzie brutto na jednego członka rodziny w gospodar-
stwie - wzór stanowi załącznik do wniosku; zaświadczenie ze 
szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia; kserokopię aktu uro-
dzenia niepełnoletniego dziecka oraz kserokopię dokumentu 
o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym.

Osoby niepełnosprawne – uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wymagają szcze-
gólnej troski i preferencji w udzielaniu pomocy. Wsparcie edu-
kacji we wczesnym jej okresie, może pozytywnie wpłynąć na 
dalsze, zawodowe i społeczne losy osoby niepełnosprawnej. 

Nowe szanse dla niepełnosprawnych 
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Do najciekawszych imprez kultu-
ralnych, które odbyły się pod koniec 
minionego roku szkolnego, zalicza-
my występy teatralne dzieci i mło-
dzieży uczęszczających do szkół w 
naszej gminie. Młodzi aktorzy zada-
li sobie wiele trudu, aby dobrze 
opanować swoje role. Dzięki temu 
osiągnięto wspaniałe efekty sce-
niczne, a zróżnicowana forma prze-
kazu sprawiła, że Przegląd Teatral-
ny dostarczył widzom wielu miłych 
artystycznych wrażeń.

Impreza, jak co roku, odbyła 
się na scenie Sali Koncertowej 
Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach. Nauczycielki: Izabela 
Kurowska-Brandenburska i Mał-
gorzata Greficz witając przyby-
łych gości, tradycyjnie wywoływały ducha 
teatru ze szklanej kuli, po czym przekazały 
scenę młodym aktorom.

Jako pierwsi wystąpili uczniowie ZSP 
z Borzęcina Dużego, prezentując dwie 
miniatury teatralne. Była to kabaretowa 
wersja „Czerwonego Kapturka”, a także 
minihorror – dwie sytuacje ukazujące 
sztukę w krzywym zwierciadle. W Borzę-
cinie Grupę Teatralną prowadzi Joanna 

Krasnodębska, a dzieci, które przyjechały 
na przegląd, uczęszczały do klas piątych 
i szóstych. Przygotowując występ, grupa 
wzorowała się na twórczości kabaretu 
„Potem”, a stroje wszyscy wykonywali 
wspólnie z pomocą rodziców, a nawet 
dziadków. Teatr, jak widzimy, integruje z 
powodzeniem całe rodziny.

Kolejni wykonawcy przyjechali do Ba-
bic z Koczarg Starych. Gimnazjaliści przy-
gotowywani przez Bogusławę Kuncewicz 
poruszyli sumieniem widzów. W ich spek-
taklu „Ludzkość (postawiona została) 
przed trybunałem”. Sztuka była częścią 
programu edukacyjnego „Ekologiczna 
szkoła”, a przesłanie do widzów i całej 
ludzkości o potrzebie ochrony środowi-
ska naturalnego było bardzo mocno wy-
artykułowane. Uczniowie gimnazjum 
działający w kole teatralnym, inspirowani 
przez Panią Bogusławę co roku podejmu-

ją ważne tematy, wśród któ-
rych ekologia zawsze wysuwa 
się na czoło.

Na zakończenie wystąpili 
gospodarze przeglądu. Dzieci 
z Babic kształcone pod kierun-
kiem Ludmiły Miłowanow za-
prezentowały 5 etiud teatral-
nych, autorstwa Eugena Klueva. Feeria 
bajkowości i poezji trafia tutaj zawsze na 

podatny grunt, Pani Ludmiła jest bo-
wiem tłumaczem twórczości Klueva i 
swoje zamiłowanie do magicznych kli-
matów teatru skutecznie przekazuje 
dzieciom.

Uczniowie z Babic wystąpili także w 
sztuce sięgającej swoim rodowodem do 
korzeni teatru. Kama Akucewicz i Ewa 
Dżyga przygotowały razem z młodymi 
wykonawcami sztukę „Na Olimpie”, któ-
rej akcja usytuowana była w starożytnej 
Grecji. Nowatorskie połączenie baletu z 
poezją dało tu bardzo dobre efekty.

Na zakończenie poprosiliśmy o wypo-
wiedź Izabelę Kurowską-Brandenburską – 
współorganizatorkę przeglądu: – Bardzo 

cenne jest to, że na nasz przegląd przy-
jeżdżają przedstawiciele wszystkich pla-
cówek szkolnych gminy. Poprzedniego 
dnia wystąpiły nawet dzieci z babickiego 
przedszkola. Jest zatem wspaniały duch 
teatru i nie ma niepotrzebnej rywalizacji, 
która zawsze wiąże się ze stresem. Może 
właśnie dlatego wszystkie sztuki udają się 
tak dobrze? Dzięki Gminie możemy gru-
pom teatralnym ofiarować nagrody, a 
związane są one także ze sztuką. Dzieci 
otrzymały dyktafony, dzięki nim mogą 
popracować nad swoją dykcją – bo w 
tym zakresie niektórzy mają jeszcze sporo 
do zrobienia. Na uwagę zasługuje rów-
nież to, że nasza impreza obfituje w róż-
norodność form artystycznych: Koczargi 
zaprezentowały teatr społecznej odpo-
wiedzialności, Borzęcin radość i kabareto-
wość, a Babiczanie bajki filozoficzne i no-
wą formę słowno-baletowo-muzyczną. 
Wszyscy różnili się pięknie, a o to właśnie 
w sztuce chodzi. Marcin Łada

Gminny Przegląd Teatralny
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Kalendarium koncertów 
w sierpniu

3 sierpnia: o godz. 17.00 w kościele w Borzęcinie 
Dużym wystąpi „Camerata”, o godz. 20.00 – w 
kościele Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach 
odbędzie się koncert kameralny. Wystąpią: Zuzanna 
Sawicka – harfa i Błażej Sroka – organy. 
10 sierpnia: o godz. 13.00 w kościele Nawiedzenia 
NMP w Zaborowie odbędzie się koncert kameralny. 
Wystąpi „Esmus Quartet” :Mercedes Borguńska, 
Katarzyna Pyrć, Aleksandra Świdzińska i Dariusz 
Dudziński. O godz. 15.00 w Bazylice Mniejszej 
NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w 
Niepokalanowie odbędzie się Recital Organowy. 
Wystąpi: Maciej Bator. O godz.19.00 w Domu 
Parafialnym „Arka” w Starych Babicach odbędzie 
się recital chopinowski Yasuhiro Natsume (Japonia) 
– fortepian. O godz. 20.00 w Centrum Kultury 
ul. Matejki 21 odbędzie się koncert „Chopin na 
jazzowo”. Wystąpi Trio Andrzeja Jagodzińskiego 
w składzie: Andrzej Jagodziński, Czesław Bartkowski, 
Adam Cegielski
15 sierpnia o godz. 13.00 – w kościele Św. Rocha 
w Brochowie odbędzie się recital organowy. Wystąpi 
Józef Serafin.
17 sierpnia o godz. 12.00 w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Kampinosie odbędzie się koncert kame-
ralny. Wystąpi „Kwartet Bohemot” w składzie: 
Anna Kaczmarek – 1 skrzypce, Ewa Wacławczyk 
– 2 skrzypce, Katarzyna Budnik – altówka, Magdalena 
Bojanowicz – wiolonczela. O godz. 17.00 w kościele 
Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym 
Wystąpi „Kwartet Bohemot”. O godz. 19.00  w 
Kościół Św. Wawrzyńca w Sochaczewie odbędzie się 
recital organowy. Wystąpi Błażej Sroka. O godz. 19.00 
w ICDS ul. Staszica 2 w Łomiankach odbędzie się kon-
cert kameralny zespołu „ Goldbrass”. O godz. 20.00  
w kościele Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach 
odbędzie się koncert kameralny. Wystąpią: Michał 
Sawicki – organy i Mariusz Niepiekło – trąbka.
21 sierpnia o godz.20.00 w Galerii przy ul. Kutrzeby 
15 w starych Babicach odbędzie się koncert kameral-
ny zespołu „Esmus Quartet”. 
24 sierpnia o godz. 9.45- w kościele Św. Małgorzaty 
w Leoncinie odbędzie się recital organowy. Wystąpi 
Błażej Sroka. O godz. 11.00 w kościele Narodzenia 
NMP w Młodzieszynie odbędzie się koncert kame-
ralny Kwintetu Instrumentów Dętych FN. O godz. 
15.00 w Bazylice Mniejszej NMP Niepokalanej 
Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie odbę-
dzie się recital organowy. O godz. 19.00 w Domu 
Parafialnym „Arka” w Starych Babicach odbędzie się 
koncert kameralny. Wystąpią: Marek Bracha – forte-
pian i Maria Machowska – skrzypce.
31 sierpnia o godz. 13.00 – w kościele NMP 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie odbędzie się 
recital organowy. Wystąpi Michał Sawicki. O godz. 
15.00 w Pałacu przy ul.Dureckiego - Lubeckiego w 
Teresinie będzie można posłuchać piosenek Janusza 
Strobla. Wystąpią: Anna Stankiewicz – śpiew, Janusz 
Strobel – gitara klasyczna, Mariusz Bogdanowicz 
– kontrabas. O godz. 19.00 w Pałacu w Lesznie 
odbędzie się koncert pt. „Etniczne inspiracje”. O 
godz. 20:00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach wystąpi 
„Camerata Vistula”.  Ciąg dalszy str. 19

Państwo Helena i Władysław Bar-
szczewscy obchodzili w lipcu br. piękny 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji Wójt Gminy złożył szacow-
nym jubilatom najlepsze życzenia, ofia-
rował kosz kwiatów, pamiątkowy dy-
plom i słodkie prezenty. 

Jubilaci mieszkają w pobliżu Rynku w 
Starych Babicach. Dochowali się dwóch 
synów, czworga wnucząt i dwojga pra-
wnucząt. Pani Helena znana jest wielu 
osobom, bowiem na różnych spotkaniach 
deklamuje swoje wiersze, które pisze od 
wielu lat. Za to receptę na udane 50 lat 
podpowiedział nam Pan Władysław- trze-
ba się często uśmiechać, nie myśleć za 
dużo o życiowych trudnościach i cieszyć 
się wspólnie z małych sukcesów.

Przy okazji wizyty u dziadków, od-
wiedziliśmy ich wnuczka- Łukasza Bar-
szczewskiego, który jest obecnie naj-
młodszym zawodnikiem badmintona 
w...Reprezentacji Polski. Karierę sporto-
wą Łukasza obserwujemy od kilku lat. 
Opisywaliśmy w „GB” jego początki, gdy 
kształcił się w Babicach pod okiem trene-
ra Piotra Pamięty. (Trener odkrył również 
innych wspaniałych zawodników, ale o 
tym przy następnej okazji). Nic niestety 
nie rodzi się samo i Łukasz bardzo cięż-
ko pracuje na swoje sukcesy. Dwa razy 
dziennie jeździ na warszawskie Stegny, 
gdzie trenuje w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich pod okiem Klaudii Majoro-
wej. Pomaga mu w tym nieco stypen-
dium sportowe gminy, bowiem dojazdy 
pochłaniają sporo funduszy. Dwa mie-
siące temu Łukasz Barszczewski został 
Wicemistrzem Polski juniorów, a obecnie 
przygotowuje się do Międzynarodowych 
Turniejów Seniorów, które odbędą się 

na jesieni w Czechach i na Słowacji. W 
jego pokoju jest już imponująca kolekcja 
pucharów i medali, a segregator „pęka 
w szwach” od dyplomów uzyskanych na 
różnych zawodach.

Łukasz trenuje także podczas wakacji. 
Wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe i 
wiele technicznych, które aplikuje mu Kim- 
trener z Korei. W tej dyscyplinie sportu liczy 
się bowiem wytrzymałość i technika. Trze-
ba mieć także dużo intuicji, lotka bowiem 
przy smeczu osiąga prędkość ok. 360 km/h 
i trudno ją w porę dostrzec, dlatego trzeba 
przewidywać zagrania przeciwnika. Trzy-
mamy kciuki za Twoje sukcesy Łukaszu, a 
Jubilatom życzymy dużo zdrowia i radości 
z osiągnięć wnuka. łp.

Złote gody i...
złoty wnuczek

Łukasz Barszczewski – Wicemistrz Polski juniorów 
w badmintonie
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Nasze przekonanie o wyjątkowo-
ści miejsca, w którym żyjemy i orygi-
nalności pięknej nazwy „Babice” zo-
stało ostatnio bardzo zachwiane. 
Nie dość, że okazało się, iż Babicza-
nie z południa Polski mają nad swo-
ją miejscowością piękny zamek, a 
wokół rozciągają się wspaniałe wi-
doki, to w Czechach gmin o nazwie 
Babice jest piętnaście, a nie brakuje 
także mniejszych osad z tą samą na-
zwą. I jak tu być wyjątkowym?

Mówiąc poważnie (a właściwie pi-
sząc), żadna siła nie jest w stanie wyko-
rzenić umiłowania ziemi ojczystej. Dlate-
go też chcemy zapewnić Czytelników, że 
nasze Babice są najwspanialsze. 
Dobrze jest jednak wiedzieć, że 
nazwa ta występuje zarówno w 
Polsce, jak i w Czechach wiele 
razy. W Polsce mamy dwie gmi-
ny babickie: naszą „Stare Babi-
ce” tuż obok Warszawy i poło-
żoną około 300 km dalej - gmi-
nę „Babice” nieopodal Katowic. 
Jeśli ktoś z Czytelników chciałby 
się tam wybrać podczas waka-
cji, to na pewno będzie miał co 
zwiedzać.

Gmina Babice leży w powiecie 
chrzanowskim, w północno-zachodniej 
części województwa małopolskiego. 
Obejmuje obszar 54,4 km2 i liczy 8853 

mieszkańców. W jej skład wchodzi sie-
dem sołectw. Znajduje się w tak zwanym 
„złotym środku” – w pół drogi między 
Krakowem i Katowicami, blisko Wado-
wic i Oświęcimia. 

Babice oferują turystom wiele atrak-
cji, kuszą malowniczą przyrodą i zabyt-
kami architektury obronnej, sakralnej i 
wiejskiej. Położone w otulinie Jurajskich 
Parków Krajobrazowych, słyną z czyste-
go powietrza i nieskażonej ziemi. Aż 
40% powierzchni gminy zajmują lasy. 

Na terenie Babic są dwa rezerwaty 
przyrody – Bukownica i Lipowiec. W Bu-
kownicy można oglądać zabytkowe ob-
wałowania grodziska z VII-IX wieku n.e., 

a na szczycie wzgórza Li-
powiec – dobrze zachowa-
ne ruiny średniowiecznego 
zamku biskupów krakow-
skich. Warownia, wznie-
siona w XIII wieku, była 
przez lata przebudowywa-
na i służyła różnym celom, 
między innymi jako więzie-
nie i dom poprawy dla nie-
pokornych duchownych. 

W romańskiej wieży przetrzymywano zło-
czyńców skazanych na śmierć głodową. 
Dziś można stąd podziwiać piękną pano-
ramę okolic: dolinę Wisły, wzniesienia 

Karpat Zewnętrznych, Grodzisko i Bu-
kownicę, a w oddali – malownicze Tatry. 

U podnóża Lipowca, w Wygiezłowie 
znajduje się Nadwiślański Park Etnogra-
ficzny, z zabudowaniami drewnianymi w 
stylu budownictwa z XVII i XIX wieku, ty-
powego dla Zachodniej Małopolski. W 
Skansenie odbywają się popularne im-
prezy cykliczne: melomanów przyciąga 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kame-
ralnej i Organowej, a miłośników bar-
dziej przyziemnych rozrywek – Konkurs 
Potraw Regionalnych i Powiatowe Świę-
to Miodu. Wielu turystów przyjeżdża 
także na coroczny Zlot Wiedźm i Cza-
rownic na Zamku Lipowieckim (w tym 

roku odbędzie się 1 września) 
oraz na turniej rycerski i łuczni-
czy (14 września).

Tyle informacji o małopol-
skich Babicach udało nam się 
zebrać dla Państwa, dzięki stro-
nom internetowym gminy 
(www.babice.pl). Przejdźmy 
jednak do zagadnienia tytuło-
wego, czyli do zlotu babickich 
gmin w Czechach.

Okazuje się, że nasi połu-
dniowi sąsiedzi już po raz ósmy 
zorganizowali spotkanie babi-
ckich gmin. Co roku odbywa się 
ono w innej babickiej (czeskiej) 

gminie. Tym razem, po raz pierwszy, za-
proszono tam również naszych przed-
stawicieli, a gospodarzami były Babice w 
pobliżu Prachatic (w południowo-za-
chodnim rejonie Czech). 

Wszystkie z cyklicznych spotkań prze-
biegają podobnie. Gospodarze pokazują 
najpiękniejsze miejsca w swoich okoli-
cach, zabytki i nowe inwestycje, zapra-
szają na wspólny uroczysty obiad, a póź-
niej toczą się dyskusje o sprawach samo-
rządowych, podczas których gminy pre-
zentują swój dorobek. Tak było również i 
tym razem. 

Nasza gmina zaprezentowała się bar-

Z Babic do Babic przez... Babice
Byliśmy w Czechach na zlocie gmin babickich

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Babiczanie z Polski  i Czech razem

Tam również mają „Babickie Sąsiadki”
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Pod koniec kwietnia w nowym ośrodku 
sportowo-rekreacyjnym „KampinoSport” 
położonym w Starych Babicach przy ul. Iza-
belińskiej 79 odbyły się mecze finałowe Klu-
bowej Ligi Tenisa Ziemnego. Rozgrywki 
zostały podzielone na dwa dni. W meczach 
ćwierćfinałowych wzięło udział 6 uczestni-
ków (spośród walecznej 18-stki, która toczy-
ła zacięte boje od października 2007 r.). Byli 
to: Andrzej Kozłowski, Zdzisław Fyrsten-
berg, Cezary Orzechowski, Marcin Kopa-
czewski, Dariusz Fyrstenberg oraz Konrad 
Dębski. Bardzo zacięte mecze wyłoniły 4 
najlepszych, którzy przeszli do kolejnej fazy 
turnieju. Spotkania ćwierćfinałowe i finało-
we rozpoczął gość specjalny Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek. Poziom 
meczów udowodnił, że czwórka finalistów 
Klubowej Ligi „KampinoSport” nie znalazła 
się tam przypadkowo. Mały finał rozegrali 
A. Kozłowski z C. Orzechowskim. W tym 
spotkaniu lepszy okazał się Andrzej Kozłow-
ski i tym samym zdobył tytuł Drugiego 
Wicemistrza Ligi. Następnie na krytych kor-
tach Klubu stanęli do ostatecznej rozgrywki 
o tytuł Mistrza panowie M. Kopaczewski 
oraz D. Fyrstenberg. Faworytem tego spot-
kania był Dariusz Fyrstenberg, brat jednego 
z najlepszych deblistów ostatnich lat w Pol-

sce – Mariusza Fyrstenberga. Pierw-
sze miejsce na podium zajął Dariusz 
Fyrstenberg, a tytuł Wicemistrza 
zdobył Marcin Kopaczewski. 

W milej atmosferze rozdano 
nagrody dla finalistów, a także dla 
obecnych uczestników ligi. Nagro-
dy ufundowali: KampinoSport, Por-
tico Project Management, Ski Team, 
BestSport, Akademia Sportu i Rekreacji, 
LOT oraz Carlsberg.

Organizatorzy imprezy poprzez tego 
typu przedsięwzięcie starają się promować 
sport w gminie Stare Babice. 

KampinoSport to nie tylko kryte korty 
tenisowe ze sztuczną nawierzchnią. Klub 
oferuje cały szereg dodatkowych atrakcji. 
Podczas wizyty można skorzystać z Groty 
Solnej, która  posiada właściwości leczni-
cze ze względu na wytworzony wewnątrz 
mikroklimat z dużą zawartością jodu w 
powietrzu. Ośrodek oferuje także zajęcia 
fitness, lekcje tańca towarzyskiego, zajęcia 
ze sztuk walki, prowadzone zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. Po wysiłku 
można odpocząć w saunie fińskiej, skorzy-
stać z solarium lub usiąść przy kominku. 
Klub posiada solidne zaplecze sanitarne, 
urokliwą kawiarnię z widokiem na korty 

tenisowe, w której rodzice mogą przyglą-
dać się trenującym pociechom, oraz ogró-
dek z parasolkami. 

Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie 
tu coś dla siebie. Klub staje się coraz bar-
dziej ceniony i prestiżowy. Można w nim 
spotkać samego Mariusza Fyrstenberga 
podczas treningu, który zawsze odwiedza 
KampinoSport, gdy przebywa w kraju. To 
ważna informacja dla wszystkich łowców 
autografów czy ludzi interesujących się 
tenisem ziemnym w Polsce i na świecie. 

W ośrodku rozpoczęto już kolejną edy-
cję ligi tenisa ziemnego na sezon letni, aktu-
alnie trwają rozgrywki, a finał planowany 
jest na koniec września. Do Letniej Ligi Teni-
sa Ziemnego można się jeszcze zapisywać. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich nieza-
leżnie od płci i wieku, zapewniają dobrą 
zabawę i sporo ruchu. 

Wieści z ligi tenisa, 
zapraszamy na letnie rozgrywki

dzo dobrze, pokazaliśmy prezen-
tację multimedialną, w czasie któ-
rej przedstawiono dorobek Sta-
rych Babic obejmujący ostatnich 
kilka lat. Wyjaśnień na temat in-

westycji dokonała Zastępca Wójta 
Jolanta Stępniak, a Wiceprzewodni-

czący RG Adam Kotwicki przedstawił 
osiągnięcia samorządu w dziedzinie po-

zyskiwania funduszy unijnych. 
Nasza delegacja udała się do Czech 

wspólnie z przedstawicielami małopol-
skich Babic. Byliśmy bardzo miło i goś-
cinnie przyjmowani. Gospodarzem tego-
rocznego spotkania była Starostka Anna 
Pilatova (wójt), a na część oficjalną przy-
był również wysoki urzędnik państwowy 
Heitman dr Jan Zachradnik (wojewoda).

Babice w rejonie Pra-
chatic są małą, malowni-
czo położoną miejsco-
wością. Pagórkowaty te-
ren przypomina nieco na-
sze Beskidy. Mieszka tam 
zaledwie 90 osób, miej-
scowość jednak działa na 
prawach gminy. Kilkana-
ście kilometrów dalej 
znajdują się Ceske Bude-
jovice z urokliwym starym 
miastem. Gospodarze 
zorganizowali dla wszyst-
kich gości wycieczkę ob-
jazdową po okolicach. Zobaczyliśmy m.
in. elektrownię jądrową w Temelinie i 
niezwykły kościółek z okrągłym, central-

nie położonym ołtarzem w 
miejscowości Lomec.

Układ samorządowy Czech 
jest nieco odmienny od pol-
skiego. Gminy są dużo mniej-
sze, funkcjonują miejscowości 
na prawach gmin, a po ostat-
niej reformie administracyjnej 
zlikwidowano powiaty. Z roz-
mów z samorządowcami wy-
nika, że przodujemy wśród ba-
bickich gmin w pozyskiwaniu 
środków z Unii Europejskiej. 
Od Czechów jednak możemy 

się uczyć gospodarności i porządku. Zwie-
dzając wiele miejscowości, nigdzie nie za-
uważyłem bałaganu na podwórkach. 
Wszędzie panuje wprost wzorowy porzą-
dek i jest bardzo czysto. Tam po prostu 
nikt nie śmieci.

Serdeczne przyjęcie naszej delegacji 
w Czechach i miłe kuluarowe rozmowy 
sprawiły, że poczuliśmy się częścią wiel-
kiej babickiej rodziny. Cieszymy się, że ro-
dzina ta się rozszerza, a zatem możemy 
przypuszczać, że jedno ze spotkań w 
przyszłości zostanie zorganizowane w 
Polsce. Nie mamy co prawda tak wspa-
niałego piwa jak Czesi, ale również po-
trafimy przyjmować gości bardzo ser-
decznie.  Marcin Łada

Położenie babickich gmin w Czechach

Nasi samorządowcy z dr Janem ZachradnikiemNasi samorządowcy z dr Janem Zachradnikiem

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Mieszkańcy ul. Chopina w Bliznem 
Jasińskiego co roku organizują święto 
swojej ulicy. Tegoroczne przypadło 20 
czerwca. Jak zwykle przygotowano stół 
z pysznościami, na który stale ktoś przy-
nosił domowe specjalności, nie zabrakło 
potraw z grilla i całej gamy deserów i na-
pojów. Wśród uczestników spotkania 
był obecny Ambasador Afganistanu 
z żoną i córką, radna poprzedniej 
kadencji Joanna Regulska, a także 
żona poprzedniego Ambasadora Af-

ganistanu, która pełniła honory go-
spodarza imprezy. Jak zwykle przyby-
ło również wielu miłych gości spoza ul. 
Chopina. To kameralne święto jest przy-
kładem doskonałej integracji sąsiedzkiej, 
którą polecamy mieszkańcom naszej 
gminy. Na co dzień wszyscy jesteśmy za-
pracowani. Warto zatem, choćby raz w 
roku, spotkać się wspólnie, poznać bliżej 
i porozmawiać o codziennych sprawach. 
Na zakończenie odbył się imponujący 
pokaz sztucznych ogni. mł.

Kolejne Święto Ulicy

22 czerwca w babickiej podsta-
wówce zorganizowano spotkanie 
absolwentów tej szkoły. Przybyli 
przedstawiciele 36 roczników: od 
1952 do 1990 r. (lata ukończenia na-
uki), w sumie ponad 220 osób. Nie 
zabrakło również nauczycieli z tamtych 
lat. Wśród absolwentów było wiele zna-
nych osób: radni, pracownicy Urzędu 
Gminy, obecna Dyrektorka szkoły, a na-
wet Starosta naszego powiatu – wszyscy 
kiedyś siedzieli tam w szkolnych ławach.

Otrzymaliśmy wiele pochwał od 

uczestników tej 
imprezy, z proś-
bą, aby przekazać 
je organizatorom. 
Oto fragment 
jednego listu:

„Szkołę ukoń-
czyłam w 1972 
roku. Takie spot-
kanie po latach 
było dla nas 
czymś niesamo-
witym. Byłam oczarowana całą organi- zacją tego przedsięwzięcia i uczestnika-

mi. Bawiliśmy się cudownie. Odniosłam 
wrażenie jakbyśmy byli wielką rodziną. 
Pomimo tego, że upłynęło ponad 30 lat 
od ukończenia szkoły, prawie wszyscy się 
rozpoznaliśmy. Profesorowie, którzy na 
imprezie wyglądali tak, jak sprzed laty, są 
nadal piękni i młodzi. Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem imprezy, która była naj-
piękniejszym wydarzeniem w moim 50-
letnim życiu.

Ja i moja siostra chcemy serdecznie 
podziękować organizatorom. Marzymy 
o podobnym spotkaniu w przyszłym 
roku. Jeśli jest to możliwe, proszę o zalo-
gowanie naszej szkoły w „Naszej Kla-
sie”. 

Z wyrazami szacunku 
i podziękowania Alicja Kornacka 
i Irmina Wyszyńska (Skorupa)”.

Spotkanie stulecia!

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

18
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Kuchnia polowa (smaczne zupy Szefa Kuchni)

Grill (ciepła kiełbaska, kaszanka, karkówka)

Lody
Barek Piwny (zimne piwo)

Serdecznie Zapraszamy do Grill-Baru

SZKOLENIA, SYMPOZJA, 
WESELA, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

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.

Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa 
i okolic zostało lokalną organizacją 
stypendialną programu „Dyplom z 
marzeń”, organizowanego przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności, 
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczo-
ści i dziennik "Rzeczpospolita".

Program stypendialny został zaini-
cjowany w 2002 roku w odpowiedzi 
na istotny problem, jakim jest dyspro-
porcja w dostępie do studiów między 
młodzieżą mieszkającą na wsi i w mia-
stach. Ułatwia uzdolnionej młodzieży 
z małych miast i wsi podjęcie decyzji o 
kontynuacji nauki na wyższych uczel-
niach, poprzez stworzenie możliwości 
uzyskania stypendium na pierwszy rok. 
W roku akademickim 2008/09, w 
ramach VII edycji do maturzystów z 
naszej gminy mogą trafić 3 stypendia 
w wysokości 380 zł miesięcznie (wypła-
cane przez 10 miesięcy). 

Do ubiegania się o stypendium 
uprawnieni są maturzyści, którzy 
zostali przyjęci na I rok dziennych stu-
diów magisterskich realizowanych w 
trybie jednolitym lub dwustopnio-
wym w polskich, państwowych uczel-
niach. Kwalifikują się osoby, które 
spełniają następujące kryteria: 

- ukończyły szkołę ponadgimna-
zjalną w 2008 roku, 

- mieszkają na wsi lub w miastach 
(do 20 tys. mieszkańców) 

- pochodzą z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. 
o dochodzie rodziny w przeliczeniu 
na osobę lub dochodzie osoby uczą-
cej się nie wyższym niż 788 zł netto 
lub 907 zł, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 

- osiągnęli na egzaminie matural-
nym liczbę punktów nie niższą niż 
90, 

(osoba ubiegająca się o stypen-
dium, korzystając z algorytmu znaj-
dującego się pod linkiem http://www.
stypendia-pomostowe.pl/segment2/
Algorytm.pdf oblicza samodzielnie 
liczbę punktów i wpisuje do wnio-
sku). 

Termin składania wniosków 
– 11 sierpnia 2008 r. 

Regulamin, wniosek i oświadczenie 
znajdują sie tu: http://www.stypen-
dia-pomostowe.pl/wnioski.html (seg-
ment 2). Wypełnione wnioski z załącz-
nikami należy składać u sołtysa Lipko-
wa ul. Jakubowicza 76. 

Więcej informacji na stronie www.
lipkow.net oraz na stronie ogólno-
polskiego koordynatora programu 
www.fep.lodz.pl

Agnieszka Kaczurba

„Dyplom z marzeń” dla babickich 
maturzystów

Zapraszamy dzieci do uczestnictwa w bezpłatnej akcji 
„Wakacyjny wypoczynek dla dzieci z Gminy Stare Babice-Lato 2008” 

zorganizowanej w dniach 01.08.2008 r.-31.08.2008 r. Program zajęć przewiduje wyja-
zdy do kina, na basen, do parku rozrywki, a także zajęcia sportowe, oraz wyjazdy na 
kręgielnie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 722 90 11 lub w siedzibie GOPS 
Stare Babice, ul. Rynek 11 pok.1 (wejście od strony Straży Pożarnej) od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Kalendarium koncertów 
we wrześniu

6 września o godz. 15:00 w Żelazowej Woli 
odbędzie się Koncert Kameralny. Wystąpią: Andrzej 
Wróbel, Joanna Ławrynowicz i Mariusz Dżyga.
7 września: o godz. 17.00  w kościele Św. 
Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym 
odbędzie się koncert pt. Etniczne Inspiracje”. Wystąpi 
zespół „Swoją drogą”. O godz. 19.00 w Sochaczewie 
w kościele Św. Wawrzyńca odbędzie się koncert 
organowy. O godz. 19.00 w Łomiankach w ICDS przy 
ul. Staszica 2 odbędzie się recital chopinowski. 
Wystąpi: Rika Matsuoka (Japonia). O godz. 20.00 w 
Laskach, w kościele Matki Bożej Królowej Meksyku 
odbędzie się koncert kameralny. Wystąpią: Wojciech 
Gierlach – Bas, Adam Kowalski – organy.
12 września: o godz. 18.00 w Ożarowie 
Mazowieckim, w siedzibie Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego odbędzie się koncert 
kameralny. Wystąpi: „Esmus Quartet”. O godz. 20.00 
w Starych Babicach, w Galerii „Wysokie Napięcie” 
przy ul. Kutrzeby 15 odbędzie się koncert jazzowy. 
Wystąpi: „Trio Andrzeja Jagodzińskiego”.
13 września: o godz 18.00 w Błoniu, w Domu 
Kultury „Poniatówka” ul. Norwida 1 odbędzie się 
recital piosenek Janusza Strobla pt. „Trzeba marzyć”. 
Wystąpią: Anna Stankiewicz – śpiew, Janusz Strobel 
– gitara klasyczna i Mariusz Bogdanowicz – 
kontrabas.
14 września: o godz. 15.00 w Niepokalanowie, w 
Bazylice Mniejszej NMP Niepokalanej 
Wszechpośredniczki Łask odbędzie się koncert 
organowy. Wystąpi: Jan Bokszczanin. O godz. 19.00 
w Starych Babicach w kościele Wniebowzięcia NMP 
odbędzie się koncert kameralny. Wystąpi: „Ars 
Antiqua”. O godz. 20.00 w Izabelinie, w Centrum 
Kultury przy ul. Matejki 21 odbędzie się koncert pt. 
„Święto Meksyku”. Wystąpi: Anna Maklakiewicz – 
Pawluskiewicz – wiolonczela.
20 września: o godz. 18.00 w Błoniu, w Domu 
Kultury „Poniatówka” przy ul. Norwida 1 odbędzie 
się koncert kameralny. Wystąpią: Gustaw Ciężarek- 
skrzypce, So – Yeon Lim – fortepian. O godz. 19.00 w 
Izabelinie, w Centrum Kultury przy ul. Matejki 21 
odbędzie się koncert kameralny. Wystąpi: Maria 
Pomianowska z zespołem.
21 września o godz. 20.00 – w Izabelinie, w Sali 
Widowiskowej Centrum Edukacyjnego KPN przy ul. 
Tetmajera 38, odbędzie się koncert galowy. Wystąpi: 
Orkiestra IV Letniego Festiwalu Muzycznego 
„W Krainie Chopina”.

Na wszystkie koncerty wstęp wolny! 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

odwołania lub zmiany terminów niektórych 
koncertów. Więcej informacji melomani 

znajdą na plakatach i na stronach 
internetowych festiwalu: 

www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl 
lub na stronach Towarzystwa Muzycznego 

im. K. Wiłkomirskiego: 
www.wilkomirski.org.pl, 

poczta@wilkomirski.org.pl

OGŁOSZENIA
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To ju¿ dwunasty raz z kolei spotkamy siê na Wielkim Festynie
Babickim. Taka okazja przywo³uje wiele mi³ych wspomnieñ. 

Jak w poprzednich latach i tym razem impreza bêdzie odby-
waæ siê na goœcinnej Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach.
Przez dwa kolejne dni miejsce to bêdzie œwiadkiem zabawy
naszej Babickiej Spo³ecznoœci.

Impreza rozpocznie siê w pi¹tek, 15 sierpnia o godz. 6-tej ra-
no, zawodami wêdkarskimi. Nastêpnie na boiskach rozegrany
zostanie Turniej Siatkówki Pla¿owej. Trochê póŸniej, na ringu
zobaczycie Pañstwo pokazy walk bokserskich, a honorowym
goœciem tej czêœci uroczystoœci bêdzie Pawe³ Skrzecz, bokser
i komentator sportowy.

Od godz. 14-tej, na scenie g³ównej wyst¹pi¹: GRAMOFFON,
Babiczanie, Sami Swoi, Angelika Podsybirska, PARTITA i EYAA.

Gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³ UK LEGENDS tribute to
SMOKIE z koncertem legend brytyjskiego rocka.

Z wielką przyjemnością, kolejny raz,
zapraszam Państwa na coroczne spotkanie

naszej Babickiej Społeczności!

Ukoronowaniem pierwszego dnia festynowego maratonu bê-
dzie koncert zespo³u UK LEGENDS, sk³adaj¹cego siê z czterech

brytyjskich, legendarnych muzyków (Simon Van Downham, Mar-
tin Bland, Stevie Hutch, Geoff Hammond). Koncertuj¹c razem wy-
konuj¹ najwiêksze przeboje zespo³ów, w których graj¹c przez lata
zdobyli uznanie na ca³ym œwiecie. Show UK LEGENDS to ponad-
czasowe przeboje takich wykonawców jak: SMOKIE, WINGS,
THE ANIMALS, JOE COCKER, JOHN MILES.

XII Festyn Babicki 2008 w Zielonkach
15 sierpnia 2008 r., godz. 1300−1700

Biorący udział w akcji otrzymają talon uprawniający do
darmowego poczęstunku przy stanowisku z grillem!

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI?

Dawcą może być osoba od 18 do 65 lat, 
legitymująca się dokumentem ze zdjęciem
stwierdzającym tożsamość. 
Dawca krwi powinien:
1. w ciągu doby poprzedzającej oddanie 

krwi wypić ok. dwóch litrów płynów,
2. być wyspanym,
3. spożyć lekkie śniadanie,
4. ograniczyć palenie papierosów,
5. być zdrowy i trzeźwy.

PROGRAM FESTYNU
Grand Prix Zielonki
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PROGRAM FESTYNU
Prowadzący: ANDRZEJ FRAJNDT

godz. 14.00-16.30    
Babiczanie, Sami Swoi (gminne zespoły ludowe), 

GRAMOFFON (zespół rockowy), Angelika Podsybirska (recital)

godz. 16.30-16.45
Wręczenie nagród zwycięzcom Zawodów Wędkarskich

godz. 16.45-17.45    
EYAA (recital) 

godz. 17.45-19.00    
PARTITA (recital)

godz. 19.00-19.30   
Wręczenie pucharów zwycięzcom Turnieju Siatkówki Plażowej 

oraz rozstrzygnięcie konkursu gminnego 

godz. 19.30-21.00    
UK LEGENDS tribute to SMOKIE (koncert legend brytyjskiego rocka) 

WIELE INNYCH ATRAKCJI m.in.:
godz.   6.00−11.00 .............................................................................. Zawody Wędkarskie
godz. 11.00−18.00 ............................................................... Turniej Siatkówki Plażowej
godz. 16.00−18.00 ................................................................... pokazy walk bokserskich

Gość Honorowy PAWEŁ SKRZECZ
godz. 14.00−21.00 ............................... rozrywki dla dzieci, młodzieży i starszychfo

t.:
 M

ar
ci

n 
Ła

da

Grand Prix Zielonki
Zawody Jeździeckie 

w skokach przez przeszkody

16.08.2008 r. (sobota), godz. 1000−1600

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

16 sierpnia odbêd¹ siê coroczne Za-
wody JeŸdzieckie w Skokach przez
Przeszkody, Grand Prix Zielonki. 

W tym roku spodziewamy siê re-
kordowej frekwencji. Zg³osi³o siê ju¿
ponad 100 osób, wœród nich wielu czo-
³owych zawodników tej dyscypliny
m.in. olimpijczyk Eugeniusz Koczorski
i reprezentant Polski Micha³ Kubiak. 

Emocji nie zabraknie. 

Serdecznie zapraszam!

15.08.2008 r. (piątek), godz. 1400−2100

16.08.2008 r. (sobota), godz. 1000−1600

ZIELONKI, ul. Południowa
Polana Dwóch Stawów

gb_06-07-2008.indd   21gb_06-07-2008.indd   21 2008-08-01   07:52:382008-08-01   07:52:38



Rusza Straż Gminna
Rada Gminy Stare Babice powołała 
Straż Gminną. Jednostka jest aktual-
nie w fazie organizacji.
Wójt Gminy ogłasza nabór na wymie-
nione stanowiska pracy: strażnika, 
starszego strażnika, głównego księ-
gowego i pracownika ds. administra-
cyjnych. Szczegóły, informacje i wy-
mogi formalne zainteresowani znaj-
dą na stronie internetowej BIP (www.
bip.babice-stare.waw.pl) lub w Urzę-
dzie Gminy w pokoju 26. Osoby zain-
teresowane pracą powinny złożyć 
dokumenty do 18 sierpnia br. 

Układanie kostki – tanio 
i solidnie. Tel. 0502-721-398

HYDRAULIK
Instalacje hydrauliczne w każdej 

technologii
Doradztwo, wycena instalacji, dowóz 

materiałów gratis
Oferujemy rabaty na materiały

Ożarów Mazowiecki tel. 603-331-190 
dom 722-34-78 po 19
www.hydro-kret.pl

Lingua 
Angielski • Włoski 

Dzieci • Młodzież • Dorośli
Poranne zajęcia 

indywidualne i dla fi rm.
Popołudniowe zajęcia 

w małych grupach. 
Przyjazna atmosfera.
Zapisy codziennie od 

1 września w godz. 17-19. 
tel.: 0696-773-339

Dawna Sala Katechetyczna 
Stare Babice, ul. Rynek 17

Poszukujemy osoby do sprzątania 
dwóch biur w Latchorzewie dwa 

razy w tygodniu
Tel. 022-722-00-56
Kimar Pro Art 

Ul. Warszawska 206 Latchorzew
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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!

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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