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Padł rekord Zielonek!
Czy można jeszcze wyżej?
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Do wielu tytułów zdobytych przez naszą gminę, możemy dziś dodać
kolejny-„Gmina Ekologiczna”. Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia-
„Radio dla Ciebie” oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej zorganizowały trzy miesiące temu „Wakacyjny Turniej
Gmin”. Oceniano w nim dorobek samorządów w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, działania dotyczące poprawy warunków życia mieszkańców wsi,
a także działalność samych mieszkańców
polegającą m.in.: na kultywowaniu tradycji
ludowej, umiejętnościach kulinarnych
gospodyń wiejskich itp.

Miło nam poinformować Czytelników, że zna-
leźliśmy się wśród 10 najlepszych gmin Mazowsza,
uhonorowanych tytułem „Ekologicznej Gminy”. Z
tej okazji 2 września zaproszono przedstawicieli
babickiej gminy na uroczyste zakończenie turnieju
do Łazienek Królewskich w Warszawie. Tam otrzy-
maliśmy pamiątkowy puchar i dyplom- w imieniu
samorządu odebrała go Wiesława Wojtachnio
(Sekretarz Gminy). dok. na str. 16

Gmina Stare Babice -
Gminą Ekologiczną!

W ostatnią niedzielę września uczci-
liśmy tradycyjnie pamięć ofiar poległych
podczas II Wojny Światowej. Uroczysto-
ści rozpoczęły się Mszą Św., a następnie
zebrani udali się na Cmentarz Wojenny,
gdzie odbył się apel poległych. Przed
pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.
Odbyła się tam również część artystycz-

na uroczystości w wykonaniu dzieci z
S.P. Stare Babice i »Babickich Sąsiadek«
oraz Chóru Parafialnego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Wojewoda Mazowiecki - Jacek Sasin,
Członek Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego - Waldemar Roszkiewicz,
Radny Sejmiku Mazowieckiego - Janusz
Piechociński, nie zabrakło również władz
samorządowych gminy i powiatu. W uro-
czystości uczestniczyła także Anna Mizi-
kowska - bratanica majora Mizikowskie-
go, który na tych terenach walczył
w 1939 roku z hitlerowskim najeźdźcą.
Na zakończenie Wójt Gminy podziękował
babiczanom za przygotowanie uroczy-
stości, a wszystkim gościom za liczne
przybycie.

Tradycja i Pamięć

Będzie rondo
Trwają prace na ul. Warszawskiej. Na

skrzyżowaniu z ul. Ogrodniczą powstaje
rondo. Będzie to pierwsze skrzyżowanie
tego typu w gminie. Powstaną również
następne: przy cmentarzu - na skrzyżo-
waniu ulic Sikorskiego i Hubala-
Dobrzańskiego i w Klaudynie, przy sie-

dzibie firmy Ekaplast na skrzyżowaniu
ulic Sikorskiego i  Ekologicznej.
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12 października odwiedził naszą
gminę Knut Magnus Berge - kore-
spondent NRK- największej norweskiej
telewizji. Jego wizyta związana była z
realizacją  inwestycji w Borzęcinie
Dużym- budowy Strefy Rekreacji Dziecię-
cej przy pomocy tzw. Funduszu Norwe-
skiego. Sympatyczny reporter zwiedził
Urząd Gminy, oczyszczalnię ścieków i
teren budowy Strefy. Interesował się
również tym, jak zmieniło się życie w
naszej gminie po wejściu Polski do Unii
Europejskiej. Był zadowolony z tego, co
zobaczył. Norweskie pieniądze nie
zostaną zmarnowane. Budowa przebie-
ga zgodnie z harmonogramem i wszyst-
ko wskazuje na to, że już niebawem
zostanie ukończona. Pozostaje nam

tylko podziękować: za miłą wizytę, dzię-
ki której możemy promować naszą
gminę po drugiej stronie Bałtyku, a Kró-
lestwu Norwegii i Europejskiemu Obsza-
rowi Gospodarczemu za środki finanso-
we, z których możemy korzystać.

Wójt Krzysztof Turek udzielił wywiadu
telewizji NRK

Sprawdzić nie zaszkodzi
Wysłannik norweskiej telewizji odwiedził babicką gminę

P o m o c
spo ł e c zna
ma na celu
umożliwie-
nie osobom
i rodzinom
przezwycię-
żenia trud-

nych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwo-
ści. Natomiast system świadczeń rodzin-
nych jest wsparciem dla rodzin gorzej
sytuowanych w wychowaniu dziecka
(dzieci) oraz w sytuacji, kiedy w rodzinie
znajduje się osoba niepełnosprawna
wymagająca opieki i pomocy. Jego cha-
rakter jest mniej selektywny niż systemu
świadczeń z pomocy społecznej, o czym
świadczą chociażby wyższe kryteria
dochodowe określające uprawnienia do
świadczeń rodzinnych. Konsekwencją
tego rozróżnienia jest adresowanie
pomocy społecznej do osób o najniż-
szych dochodach. Prawo do zasiłku
rodzinnego uzyskuje osoba lub
rodzina, której dochody (dochody na
osobę w rodzinie) nie są większe niż
504 zł (583 zł jeśli w rodzinie znajdu-
je się dziecko niepełnosprawne).

System świadczeń rodzinnych, wpro-
wadzony w życie 1 maja 2004 r. (ustawą
o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003 roku, Dz. U. Nr 228 poz.

2255) miał ujednolicić i poprawić obowią-
zujące wcześniej zasady przyznawania
pomocy. Jednak nie spełnił pokładanych
w nim nadziei. Powodował problemy i
niezadowolenie osób tracących prawo do
świadczeń, otrzymujących mniejszą
pomoc niż w poprzednich latach lub nie-
zgadzających się z niekorzystną dla nich
interpretacją przepisów. Kształt systemu
mógł wywołać fikcyjne rozwody (rozwo-
dzące się osoby liczyły na pomoc dla
samotnie wychowujących dzieci). Ustawa
o świadczeniach rodzinnych jest więc
wciąż zmieniana – nowelizowana. Usta-
wodawcy starają się wyeliminować jej
wady i trudności, jakie sprawia stosowa-
nie przepisów ustawy w konkretnych sytu-
acjach. 

Poważna zmiana świadczeń rodzin-
nych miała związek z ustawą o postępo-
waniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej. Ostatnie
nowelizacje ustawy mają raczej charakter
precyzujący; nieznacznie zwiększają rów-
nież krąg świadczeniobiorców. W tym
okresie zasiłkowym, jak i w poprzednich,
możliwe są kolejne nowelizacje ustawy,
czyli zmiany w systemie świadczeń rodzin-
nych (i w zaliczce alimentacyjnej), które
będą miały wpływ na uprawnienia do
pomocy. Aby otrzymać pomoc, czyli przy-
sługujące ustawowo świadczenie rodzin-
ne – należy złożyć do GOPS-u odpowied-
ni wniosek. 

Od 1 września 2006 r. świadcze-
niami rodzinnymi zajmują się przede
wszystkim gminy (wcześniej był to rów-
nież ZUS i niektóre zakłady pracy). Wnio-
ski składane są w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych. W
przyznawanie świadczeń włączony
został również samorząd wojewódz-
twa (marszałek województwa, urząd
marszałkowski lub Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej). Dotyczy to
rodzin, których członkowie przebywają za
granicą np. jeśli wyjadą tam w trakcie
okresu zasiłkowego, wówczas sprawa
przekazywana jest do marszałka woje-
wództwa. Ta zasada jest prosta, jednak
zastosowanie odpowiedniej procedury w
praktyce nie jest już takie łatwe. Aby insty-
tucje obsługujące system nie miały wątpli-
wości, wypracowana procedura została
zapisana w ustawie o świadczeniach
rodzinnych.

Okres zasiłkowy 2007/2008:

Świadczenia rodzinne przyznawane
są w tzw. okresie zasiłkowym. Okresy
rozpoczynają się 1 września i kończą 31
sierpnia następnego roku. Z terminem
okresu zasiłkowego wiąże się również
okres uzyskiwania dochodów branych
pod uwagę przy przyznawaniu świad-
czeń. Obowiązuje zasada, że bierze się
pod uwagę dochody z roku kalendarzo-

Co nowego w systemie 
świadczeń rodzinnych?
Agnieszka Toporek, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, GOPS w Starych Babicach

Powstaje ława fundamentowa 
pod trybunę
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wego, poprzedzającego rok, w którym
rozpoczyna się dany okres zasiłkowy. Dla
okresu 1.09.2007 - 31.08.2008
uwzględniane są więc dochody z 2006 r. 

Należy pamiętać, że przy ustalaniu
sytuacji dochodowej brane są również
pod uwagę tzw. dochody uzyskane oraz
dochody utracone. Dotyczy to docho-
dów uzyskiwanych lub traconych w roku,
w którym ubiegamy się o wsparcie (ale
przed złożeniem wniosku o pomoc –
czyli zwykle przed 1 września). Dotyczy
to także dochodów uzyskanych lub utra-
conych później, w trakcie trwania okresu
zasiłkowego, już po przyznaniu pomocy.
Może to oznaczać, że osoba, której przy-
znano pomoc, traci ją w trakcie okresu
zasiłkowego (np. po trzech miesiącach
pobierania świadczeń). Może to również
oznaczać, że rodzina, której odmówiono
pomocy z powodu zbyt wysokich docho-
dów, po utracie części z tych dochodów
(np. w wyniku zwolnienia z pracy) uzy-
skuje prawo do świadczeń i powinna
ponownie składać wniosek o pomoc. 

Wysokości zasiłków rodzinnych oraz
dodatków nie zostały zmienione i pozo-
stają w tych samych kwotach. Osoby,
które mają przyznany zasiłek pielę-
gnacyjny, nie muszą składać wnio-
sku, gdyż zasiłek przyznany jest do
końca ważności orzeczenia lub na

stałe w zależności od danej sytuacji.
W przypadku jakichkolwiek zmian
osoby te otrzymają od GOPS-u
informację. 

Dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego

Nowelizacja ustawy określa, że wnio-
sek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego można będzie składać w ter-
minie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia
roku szkolnego albo rocznego przygoto-
wania przedszkolnego. Termin składania
wniosku upływa 2 stycznia 2008 r.

Wysokość przeciętnego dochodu z
pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym z 1 hektara przeliczeniowego, to
wskaźnik potrzebny przy ustalaniu
uprawnień do świadczeń rodzinnych
osób utrzymujących się z pracy na roli.
Wskaźnik dotyczy roku poprzedniego -
tzn. ustalając 1 września 2007 r. prawo
do świadczeń, wykorzystuje się wskaźnik
określający dochodowość gospodarstw
w 2006 roku. Wielkość ta wyliczana jest
przez Główny Urząd Statystyczny
i wynosi 158,17 zł miesięcznie. 

GOPS przypomina, że osobom
przebywającym na urlopie wycho-
wawczym, zgodnie z art. 10 ust. 5
ustawy, dodatek z tytułu opieki nad

dzieckiem w okresie urlopu wychowaw-
czego nie przysługuje, jeżeli bezpośred-
nio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego pozostawały w sto-
sunku pracy przez okres krótszy niż
6 miesięcy.

Nie przysługuje również dodatek
w przypadku podjęcia lub kontynuacji
zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej
w okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego oraz gdy dziecko zostało umieszczo-
ne w placówce zapewniającej całodobową
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu.
Podczas okresu urlopu wychowawczego
nie można korzystać z zasiłku macierzyń-
skiego na następne dziecko.

UWAGA:
W przypadku wystąpienia zmian

mających wpływ na prawo do świad-
czeń rodzinnych osoba uprawniona do
świadczeń rodzinnych jest zobowiązana
do niezwłocznego powiadomienia o
tym organu wypłacającego świadczenia
zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych. Oznacza to, że w przypadku
niepoinformowania organu o zmianach
np.: wyższych dochodach w trakcie
pobierania świadczeń, świadczenia
pobrane nienależne, będą naliczane do
oddania łącznie z odsetkami. 

W dniach 22-29 października
2007 r. odbędzie się po raz  pierw-
szy w naszej gminie akcja:  „Tydzień
dla zdrowia” pod hasłem: „Twoje
zdrowie w Twoich rękach”.

22 października 2007 r. zapraszamy
na bezpłatne badania mammograficz-
ne. Badania przeznaczone są dla pań  w
wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu
ostatnich dwóch lat  (24 miesięcy) nie
wykonywały mammografii. Pozostałe
Panie, aby wykonać darmowe badanie,
muszą mieć skierowanie od lekarza,
który zleci jego wykonanie.

Informacje i zapisy pod nume-
rem telefonu: 722-90-11 w godzi-
nach od 8:00-16:00. Ilość miejsc
ograniczona! Badanie będzie wyko-
nywane 22.10.2007 r. w poniedzia-
łek w mammobusie przy Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Starych Babicach ul. Rynek 21.

Przez cały październik w NZOZ
Stare Babice można będzie wyko-
nać badanie profilaktyczne chorób
narządu rodnego (szyjka macicy) –
cytologia i wizyta u lekarza dla
pacjentek w wieku od 30 do 65 lat,
we wtorki i czwartki od godz. 16.00
do 19.00.

Od 1 października 2007 r. do 15
grudnia 2007 r. badania profilak-
tyczne:  chorób gruczołu krokowe-
go – badanie PSA dla mężczyzn w
wieku od 50 do 70 lat i chorób prze-
wodu pokarmowego – badanie kału
na krew utajoną dla osób w wieku
od 45 do 65 lat. Obydwa badania w
piątki od godz. 8.00 do 10.00.

Zapisy: w NZOZ Stare Babice; tel.
(022) 722 90 02.

Na profilaktyczne badania zaprasza-
my serdecznie również mężczyzn.
Doświadczenia życiowe wskazują na to,
że Panów bardzo trudno zmobilizować
do wykonywania jakichkolwiek badań.
Jedyne przeprowadzane badania u męż-
czyzn dotyczą z reguły tych, których
wymagają zakłady pracy. Jednak nasza
cywilizacja niesie ze sobą cały szereg
zagrożeń – tzw. chorób cywilizacyjnych,
których nie wykrywają podstawowe
badania, dlatego też warto skorzystać
na miejscu, w gminie, z nadarzającej się
okazji, aby skontrolować stan zdrowia.

20 września br. w Urzędzie Gminy
odbyło się spotkanie, podczas którego
zaplanowano przebieg akcji  „Tydzień
dla zdrowia”. Ustalono, że akcja obej-
mie również część teoretyczną, na którą

Czas dla zdrowia!
Zaproszenie

W ramach realizowanego pro-
gramu „Promocja zdrowia i pre-
wencja chorób układu krążenia”

pod hasłem „Czas dla serca”
organizujemy spotkanie doty-
czące sposobu odżywiania w

kierunku prozdrowotnym, które
odbędzie się 23 października br. 
o godz. 18:40 w Domu Parafial-
nym „Arka” w Starych Babicach.

Temat spotkania: 
wpływ nawyków żywienio-

wych na nasze zdrowie.
Prowadzący:

dr med. Agnieszka Jarosz 
z Poradni Chorób Metabolicz-

nych Instytutu Żywności i
Żywienia. Wykład połączony
będzie z badaniem poziomu
cukru i pomiarem ciśnienia 

tętniczego. 
Wstęp wolny!
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Szanowni Państwo!
5 września 2007 r. w Urzędzie

Gminy Stare Babice rozpoczęła się kon-
trola Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go. Działania te prowadzone są przez
Zespół Postępowań Kontrolnych. Ich
zakres obejmuje wybrane zagadnienia
dotyczące gospodarowania finansami
publicznymi i mieniem komunalnym w
latach 2002 – 2007. Możemy przypusz-
czać, że pracownicy CBA mają u nas uła-
twione zadanie, bowiem powyższe
zagadnienia były już sprawdzane wcze-
śniej przez Najwyższą Izbę Kontroli i
Regionalną Izbę Obrachunkową. W
2004 roku NIK skontrolowała Urząd
Gminy w zakresie prawidłowości udzie-
lania dotacji jednostkom spoza sektora
finansów publicznych, zbywania nieru-
chomości stanowiących własność Gminy
Stare Babice oraz udzielania zamówień
publicznych w latach 2002-2003.  Od
listopada 2006 r. do lutego 2007 r.
Urząd Gminy przeszedł kontrolę Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie, która objęła kompleksowo całą
gospodarkę finansową Gminy.

Wszystkie przeprowadzone dotąd
kontrole nie wykazały żadnego przypad-
ku łamania prawa i potwierdziły to, o
czym już wcześniej byłem przekonany -
w Urzędzie Gminy pracuje fachowa i
profesjonalna kadra.  

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest
nową instytucją kontrolną, podobnie jak
wiele innych, zobligowaną do przepro-
wadzenia cyklicznych kontroli, między
innymi w jednostkach samorządu tery-
torialnego. Naturalnie- dotychczasowa

aktywność tej instytucji, szeroko opisy-
wana i pokazywana w mediach, jak rów-
nież jej nazwa, kojarzą się wszystkim
jednoznacznie, tj. przeważnie z ubrany-
mi na czarno funkcjonariuszami i z kaj-
dankami. Często spotykam się ze zdzi-
wieniem mieszkańców gminy, że poru-
szam się i pracuję normalnie. Dlatego
muszę wyraźnie powiedzieć- przedmio-
towa kontrola nie ma nic wspólnego z
takim obrazem CBA, jaki  znamy z
mediów. Trzeba wiedzieć, że CBA ma
kilka profili, a ten który jest najbardziej
znany, to profil operacyjno-śledczy.
Natomiast nasz urząd jest kontrolowany
przez Zespół Postępowań Kontrolnych!
Zespół ten nie podlega pod Zarząd Ope-
racyjno-Śledczy, tylko pod Zarząd Postę-
powań Kontrolnych, a to oznacza, że
nikomu nie grozi zatrzymanie, ani inne
spektakularne działania. 

Obecna kontrola nie wynika z podej-
rzeń kogokolwiek o łamanie prawa, a-
jak mi powiedziano - jest wynikiem
doniesienia grupy naszych mieszkańców
powiadamiających tę instytucję o rzeko-
mych nieprawidłowościach w gospoda-
rowaniu mieniem komunalnym i finan-
sami publicznymi. W takich wypadkach
– tzn. gdy zawiadomienie jest podpisane
z imienia i nazwiska –  CBA ma obowią-
zek sprawdzenia  dokładnie wszystkich
informacji, które znalazły się w piśmie
grupy osób.

Chcę zapewnić Wszystkich Miesz-
kańców naszej gminy, że  wspomniane
doniesienie w żadnej mierze nie pokry-
wa się z rzeczywistością, a jest tylko
kolejną próbą (niestety jedną z bardzo

wielu)  zdyskredytowania pracowników
Urzędu Gminy, w tym również mojej
skromnej osoby. Jestem pewien, że
wyniki działań przedstawicieli CBA jesz-
cze raz potwierdzą profesjonalizm i
uczciwość pracujących w Gminie urzęd-
ników, a wspomniane doniesienie
aktywnej grupy kilku osób, okaże się
jedynie kolejnym świstkiem papieru bez
pokrycia. 

Mówiąc w imieniu pracowników
Urzędu Gminy i kilku radnych z przykro-
ścią stwierdzam, że gros czasu i codzien-
nej aktywności musimy poświęcać na
udowadnianie naszej uczciwości i prawi-
dłowości przyjętych rozwiązań gospo-
darczo-finansowych. W czasie gdy trze-
ba zrobić wszystko, aby wykorzystać
naszą szansę w Unii Europejskiej i skon-
centrować się nad przygotowaniem pro-
jektów kolejnych inwestycji, które
można zrealizować za unijne środki, tra-
cimy czas na jałowe działania. Ktoś z
pobudek egoistycznych, stara się za
wszelką cenę utrudnić rozwój gminy i
działa w efekcie na szkodę ludzi, którzy
tu mieszkają. 

Mimo to pracujemy normalnie, tak
by wszystkie sprawy były załatwiane w
terminie i fachowo. Obliguje nas do tego
zarówno zaufanie, jakim Mieszkańcy
Gminy obdarzyli nas w ostatnich wybo-
rach samorządowych, jak i poczucie spo-
łecznego obowiązku, w którym uczci-
wość, profesjonalizm i odpowiedzialność
są fundamentami naszej działalności. 

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek 

CBA w Urzędzie Gminy
List otwarty Wójta Krzysztofa Turka do mieszkańców Gminy Stare Babice

Wójt Gminy przypomina, że 31
grudnia 2007 r. mija ostateczny ter-
min wymiany starych dowodów oso-
bistych na nowe. Doniesienia praso-
we mówiące o wydłużeniu terminu
wymiany tych dokumentów wiele
osób zrozumiało opacznie. Wyjaśnia-
my zatem- nie przedłużono terminu
wymiany dokumentów, a jedynie
wydłużono okres posługiwania się
starymi, książeczkowymi dowodami
osobistymi do 1 marca 2008 roku,
wyłącznie dla tych osób, które złożą
wniosek do 31 grudnia. Wszystkie
osoby, które jeszcze tego nie wyko-
nały, zapraszamy do Urzędu Gminy.

Od 1 października b.r. wnioski
można składać w Urzędzie Stanu Cywil-

nego i Ewidencji Ludności pok. nr 11 (na
parterze Urzędu Gminy) w następują-
cych godzinach: 

- poniedziałki i czwartki w godz.
8:00-18:00, 

- wtorki, środy i piątki w godz.
8:00-16:00  

- oraz w każdą sobotę w godzi-
nach od 10:00 do 15:00.

Wniosek o wyrobienie dowodu toż-
samości składa się osobiście. Dowód
osobisty również odbiera się osobiście. 

Dokumenty niezbędne do wymiany
dowodu osobistego:
- dwa zdjęcia o wym. 35 mm x 45 mm,
- wypełniony wniosek o wymianę dowo-
du osobistego,
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego,

- opłata za wydanie dowodu osobistego
w wysokości 30 zł płatna na konto:
5380 1500 0430 0011 2420 3000 10  

Jednocześnie informujemy, że osoby
niepełnosprawne lub w podeszłym
wieku mające problemy z poruszaniem
się, w celu złożenia wniosku o wymianę
lub odbiór dowodu osobistego, mogą
zamówić wizytę domową urzędni-
ka, dzwoniąc pod numer telefonu:
022-722-90-36.

Szczegóły procedury i wniosek do
wypełnienia znajdą Państwo na stronie
bip.stare–babice.waw.pl

Nie warto czekać na ostatnią
chwilę. Aby uniknąć kolejek pod
koniec roku, zapraszamy do wymia-
ny dowodów osobistych już teraz!

Coraz mniej czasu na wymianę dowodów
Urząd zaprasza także w sobotę...
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W poprzednim numerze „GB”
informowaliśmy Czytelników o pla-
nowanej budowie „Strefy Rekreacji
Dziecięcej” w Borzęcinie Dużym.
Obecnie prace budowlane już trwa-
ją. Dziś warto nieco więcej powie-
dzieć o aspektach zdrowotnych
tego przedsięwzięcia, które- przypo-
mnijmy, realizowane jest ze środ-
ków pozyskanych przez Gminę z
tzw. Funduszu Norweskiego.

W ramach projektu, oprócz budowy
obiektów sportowych, zaplanowano
także badania ortopedyczne dzieci i
młodzieży (od 4 do 18 lat) przeprowa-
dzane metodą mory. Unikalność tej
metody polega na zastosowaniu zjawi-
ska interferencji fal świetlnych w kompu-
terowym badaniu wad postawy, które
pozwala na dokonanie analitycznej
oceny postawy, w rozbiciu na trzy pod-
stawowe płaszczyzny ciała człowieka:
strzałkową, czołową i poprzeczną, a w
efekcie na dokładne określenie ewentu-
alnych nieprawidłowości występujących
w obrębie każdej z płaszczyzn. 

Zaletą komputerowego badania wad
postawy jest jego nieinwazyjność (w
przeciwieństwie do tradycyjnego zdjęcia
rentgenowskiego) i niewielka czaso-
chłonność rejestracji i analizy obrazów
mory. Wszystkie te elementy pozwalają
na wykorzystanie tej metody do badania
dużych grup dzieci i młodzieży, a tym
samym wczesnego wykrywania wad
postawy (już na etapie ich tworzenia
się), a także precyzyjnego ich diagnozo-
wania. Pomiary pozwalają na zapropo-
nowanie określonej grupie dzieci odpo-

wiednich ćwiczeń korekcyjnych. Jest to
bardzo istotne, bowiem z badań prze-
prowadzonych wśród uczniów trzech
gminnych szkół wynika, że ponad 40%
dzieci ma wady postawy! Dzięki zapla-
nowanemu w projekcie badaniu, możli-
we będzie monitorowanie prowadzonej
rehabilitacji i zajęć korekcyjnych. Dzieci z
wykrytą wadą postawy w ramach pro-
jektu kierowane będą po badaniu kom-
puterowym na konsultację lekarską, a te
u których wada będzie wymagała dal-
szych kroków, także na badanie rentge-
nowskie. W roku 2010 nastąpi badanie
rezultatów projektu.

Jak podaje praca zbiorowa „Kręgo-
słup a zdrowie” wydana w 2002 r. przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy na zle-
cenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
aktywność ruchowa uprawiana we wła-
ściwy sposób jest jedną z form profilak-
tyki wad postawy. Szczególnie prócz pły-
wania zalecane są: ćwiczenia ogólnoro-
zwojowe, tenis, wrotki i łyżworolki, kul-
turystyka, siłownia i siatkówka. Wszyst-
kie te formy aktywności fizycznej zostały
zaplanowane w programie pozalekcyj-
nych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży w Gminie Stare Babi-
ce, dzięki czemu przyczynią się do
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzie-
ży, co jest celem bezpośrednim projektu.

STREFA SPORTOWO-
REKREACYJNA

W efekcie realizacji projektu
powstanie ogólnodostępna strefa
rekreacji dziecięcej składająca się z 12
obiektów: zespołu boisk do piłki noż-

nej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki
oraz gimnastyki, skate parku, ścianki do
wspinaczki, siłowni zewnętrznej, placu
ze stołami do tenisa stołowego, placu
zabaw dla dzieci młodszych, bieżni,
skoczni w dal oraz skoczni wzwyż.
Obiekt wyposażony będzie w elementy
dodatkowe, takie jak: wiaty szatniowe,
trybuny, stojaki na rowery. Strefa zosta-
ła tak zaplanowana, aby mogła służyć
dzieciom i młodzieży.

W projekcie uwzględniono 8 różnych
rodzajów zajęć: piłkę nożną, gry zespoło-
we (w tym siatkówkę, koszykówkę i piłkę
ręczną), tenis stołowy, zajęcia ogólnoro-
zwojowe (w tym ćwiczenia korekcyjne),
minitenis dla maluchów, otwarty dostęp
do ścianki wspinaczkowej (z wyznaczony-
mi dyżurami trenera), otwarty dostęp do
siłowni zewnętrznej (z wyznaczonymi
dyżurami trenera), otwarty dostęp do
placu zabaw dla dzieci najmłodszych (z
animowanymi zajęciami ogólnorozwojo-
wymi dwa razy w tygodniu).

Dodatkowo zarówno w wyniku ana-
lizy ankiet, jak i potrzeb zgłaszanych
wcześniej przez lokalną społeczność
zaplanowano zbudowanie skate parku,
wyposażonego w różne urządzenia,
zjazdy i podjazdy oraz wypożyczalnię
rolek i desek. Sport ten stał się ostatnio
bardzo popularny, jednak z uwagi na
brak bezpiecznego miejsca do jego
uprawiania, dzieci i młodzież były do tej
pory narażone na niebezpieczeństwo
potrącenia przez samochody.

Marcin Palczak
Kierownik projektu SRD

Ruszyła budowa Strefy, teraz
czas na badania...
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6 września podpisano umowę
pomiędzy Gminnym Przedsiębior-
stwem Komunalnym „Eko-Babice”
Sp. z o.o. a Konsorcjum Gutkowski
i Temag Sp. z o.o. dotyczącą wykona-
nia stacji uzdatniania wody wraz z jej
ujęciami i zapleczem dla pogotowia
wodno-kanalizacyjnego. Pokłady
wody, które pozyskamy, pochodzą z
czwartorzędu, położone są na głębo-
kości ok. 45 m. Wydaj-
ność pozyskanego źró-
dła wyniesie ok.
1600 m3 na dobę. Inwe-
stycja będzie zrealizo-
wana w ciągu 8 miesię-
cy. 

W maju 2008 r. może-
my spodziewać się otwar-
cia stacji, powstanie
zatem drugie źródło
wody w gminie, co znacz-
nie poprawi nasz bilans
wodny, ograniczając
konieczność kupowania

wody z Leszna. Koszt inwestycji wynosi
ponad 10 mln zł. Jest to pierwsze zada-
nie, które „Eko-Babice” stara się sfinan-
sować z Funduszu Spójności. 

Konsorcjum zostało wyłonione w
drodze przetargu. „Gutkowski”  to firma
z Leszna Wielkopolskiego, która kilkana-
ście lat działa na polskim rynku. Wyko-
nywała m.in. stację uzdatniania wody
dla Łodzi i Mławy. 

Rozpoczęto budowę 
Automatycznej Stacji 
Uzdatniania Wody 
w Borzęcinie

Z inicjatywy radnego z Borzęcina
Tadeusza Wiśniewskiego i kilkunastu
osób chętnych do pracy i działania,
powstało Borzęcińskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe działające na rzecz
nie tylko mieszkańców Borzęcina, ale
również okolicznych miejscowości : Woj-
cieszyna, Wierzbina, Mariewa oraz
wszystkich zainteresowanych.

Członkowie Stowarzyszenia zbierają
się co kilka tygodni, by wspólnie przygo-
towywać różne inicjatywy i planować
działania na najbliższą przyszłość.

Stowarzyszenie postanowiło działać
już w wakacje – pierwszą inicjatywą było
spotkanie plastyczne dla dzieci i rodzi-
ców umilające czas wakacyjny i dające
maluchom szansę na zaspokojenie
potrzeby kontaktów społecznych.
Zaprosiliśmy chętnych do wspólnej
zabawy przy tworzeniu form z masy sol-
nej i rysunków. Pierwsze zajęcia odbyły
się 28 lipca br. i miały na celu przybliże-
nie dzieciom pojęć i tradycji związanych

z dożynkami. Dzieci dowiedziały się, iż
dożynki są podziękowaniem za  plony i
same śmiało wymieniały płody rolne
zbierane rokrocznie z naszych pól.  Na
stołach zatoczyły koło stworzone z
wieńców dożynkowych.

Druga część zajęć pozwoliła na uru-
chomienie fantazji – spod małych rączek
wychodziły zwierzątka, kwiaty i postacie
bajkowe. Kilka mam w nagrodę zatrosz-
czyło się o pyszne wypieki i napoje, za
które serdecznie dziękujemy. Zajęcia
odbyły się w ciasnej salce kateche-
tycznej, bez angażowania profe-
sjonalnego instruktora, co nie
przeszkadzało dzieciom i rodzi-
com w udanej zabawie, a zebrane
doświadczenia były dla maluchów
źródłem radości i pozytywnych
emocji. Spontaniczna, radosna
twórczość pomagała łączyć naukę
z zabawą, co wpływa na kształto-
wanie rozwoju dziecka i ćwiczenie
relacji społecznych. 

Warto zauważyć, że na pierwsze
zajęcia przybyło ponad 40 osób. Ważne,
aby tą świadomością zarazić jak najszer-
sze grono rodziców i zachęcić ich do
wspólnych spotkań rozwijających dzieci.
Na następne spotkania zapraszamy
wszystkich chętnych do twórczej pracy i
miłego spędzenia czasu. Czekamy na
pomysły, propozycje i tematy innych
zajęć. O miejscu i terminie kolejnych
spotkań poinformujemy.

Powstało Borzęcińskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe

150 kg ryb!
15 sierpnia rozegrano zawody węd-

karskie. Uczestniczyło w nich 51 osób. Od
szóstej rano do 10:45 złowiono 150 kg
ryb, przeważały karpie i szczupaki. Zwy-
ciężył Sławomir Jasiorowski -  12 kg, dru-
gie miejsce zajął  Bogdan Bluszcz - 6,5 kg,
a trzecie Marek Górczyński- 6 kg. Nagro-
dę specjalną otrzymał najmłodszy  8-letni
uczestnik zawodów- Jakub Pamięta.

Po zakończeniu połowów wszystkie
ryby trafiły z powrotem do stawów. Jak
twierdzi prezes koła wędkarskiego
Janusz Pazurek nasze stawy odzyskały
dawną kondycję po klęsce zimowej.
Zostały zarybione, czego efekty były już
widoczne podczas zawodów. Obecnie
koło wędkarskie liczy 70 członków, któ-
rzy nie tylko łowią, ale również wykonu-
ją prace na potrzeby środowiska. 

Umowę podpisują Jan Gutkowski i Paweł TurkotUmowę podpisują Jan Gutkowski i Paweł Turkot
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Każdy rok przynosi zmiany
w szkołach prowadzonych przez
gminny samorząd. Zmieniają się
ustawy, zmieniają oczekiwania,
a oświata ewoluuje razem z otacza-
jącym nas światem. Jest jak żywy
organizm, który dostosowuje się do
naszych potrzeb i możliwości.

W Gimnazjum w Koczargach Sta-
rych do tej pory zawsze liczebnie prze-
ważali chłopcy, tymczasem w klasach
pierwszych, w nowym roku szkolnym,
odnotowano po raz pierwszy od lat
przewagę dziewcząt. W sumie naukę w
tej placówce rozpoczęło 382 uczniów
zgrupowanych w 18 oddziałach - po 6
klas w każdym roczniku.

Gimnazjum może cieszyć się już
pierwszym w tym roku szkolnym sukce-
sem sportowym. Chłopcy wywalczyli I
miejsce  w Finale Powiatowym Sztafeto-
wych Biegów Przełajowych. Gratulujemy!
Serdeczne gratulacje należą się również
dyrektorowi gimnazjum- Piotrowi Szczep-
kowskiemu, który został wybrany na
następną kadencję. Warto zauważyć że
Pan Piotr pełni tę funkcję nieprzerwanie
już od 16 lat i ma u nas najdłuższy staż w
kierowaniu gminną placówką oświatową.

Przejdźmy wreszcie do tytułowego
zagadnienia, czy gimnazjaliści dali się
ubrać w mundurki? Zdecydowanie tak. 

- Zgodnie z wytycznymi zapropono-
waliśmy uczniom różne rozwiązania i w
zasadzie decyzję podjęli rodzice. Wybrano
mundurek- kamizelkę (jednakowy dla
dziewcząt i chłopców) i dzieci je zaakcep-
towały - mówi dyr. Szczepkowski. Kiero-
wano się tym, aby strój był estetyczny i
łatwy w utrzymaniu higieny. Kosztował 39
zł (razem z wyhaftowaną nazwą szkoły).

Wprowadzenie jednolitego stroju jest
skutkiem nowelizacji ustawy o systemie

oświaty. Nie jest to jedyny jej efekt. Przyję-
to również uregulowania prawne dotyczą-
ce korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych. Dzieci powinny mieć wyłą-
czony telefon podczas zajęć lekcyjnych.

-Jest to jedno z wielu kryteriów do
ustalania oceny z zachowania- twierdzi
dyrektor, mamy również zapisy dotyczą-
ce odpowiedniego wyglądu dzieci.

Nowością obecnego roku szkolnego
jest wprowadzenie dla wszystkich
uczniów gimnazjum dodatkowego dru-
giego języka obcego. Proces ten rozpo-
częto dwa lata temu i obecnie już we
wszystkich klasach I-III gimnazjaliści
uczą się dwóch języków: angielskiego
i niemieckiego.

Warto zauważyć również, że popra-
wiły się warunki dojazdu uczniów do
szkoły. Zwiększono liczbę linii autobuso-
wych, co pozwoliło przeorganizować
pracę placówki i umożliwia gimnazjali-
stom szersze korzystanie z zajęć poza-
lekcyjnych, bez potrzeby martwienia się
o możliwość powrotu do domu. 

W gimnazjum istnieje wiele kół zain-
teresowań, a także „warsztaty” jako naj-
wyższa forma wtajemniczenia w przed-
miot. Działają również koła niezwiązane
z wykładanymi przedmiotami: teatralne,

chór szkolny i
koło plastyczne.

W Zespole
Szkolno-Przed-
szkolnym w Bo-
rzęcinie Dużym
naukę rozpoczęło
311 uczniów oraz
103 przedszkola-
ków, w tym 53
dzieci w oddzia-
łach sześciolat-
ków (w zerów-

kach). Powitała je nowa dyrektor Zespo-
łu Beata Błaszczak.

– Chciałabym sprostać oczekiwaniom,
będę zatem pracować najlepiej jak potra-
fię. Proszę jednocześnie wszystkie życzliwe
mi osoby o pomoc w moich codziennych
obowiązkach- mówi dyr. Błaszczak.

Nowością borzęcińskiej szkoły jest
piękna nowa elewacja, wymieniono
również okna i ocieplono budynek.
Wygląd placówki zachęca do nauki
i spędzania tu wolnego czasu. Trzeba
przyznać, że dzięki staraniom Gminy
wszystkie nasze szkoły są zadbane
i odpowiednio utrzymane.

Wracając do ZSP- szkoła tętni życiem
już od wczesnych godzin porannych, aż
do późnego wieczoru. Na jej terenie
działa m.in.: Stowarzyszenie Kotwica,
Uczniowski Klub Sportowy, a Towarzy-
stwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego
dostarcza wielu wrażeń podczas kolej-
nych „Spotkań ze sztuką”. Dużą popu-
larnością cieszy się „Klub szachowy”,
a także Towarzystwo Przyjaciól Dzieci.

Rodzice uczniów borzęcińskiego  ZSP
przyjęli zasadę  tonizowania stroju szkol-
nego - biały t-shirt i ciemna bluza. Ucz-
niowie noszą również przypinane logo
szkoły, które zaprojektowała Ewa
Urniaż-Szymańska.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Borzęcinie również cieszą się z sukcesów
sportowych. W nowym roku szkolnym
dwoje uczniów osiągnęło tytuły wicemi-
strzowskie w powiatowych biegach
przełajowych. Serdecznie gratulujemy!

W Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach naukę rozpoczęło 625
dzieci (razem z trzema oddziałami

W mundurkach czy bez?
Czyli co nowego w naszych szkołach
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złożą się różnorodne działania o charak-
terze prozdrowotnym.

„Zdrowa żywność – zdrowe
życie”- pod takim hasłem zostaną
wykonane prace we wszystkich placów-
kach oświatowych na terenie naszej
gminy: w przedszkolach – prace pla-
styczne, w szkołach podstawowych -
prace plastyczne, plakaty, fraszki, wier-
szyki, w gimnazjum – prezentacje kom-
puterowe (np. w programie Power
Point) i plakaty.

Nadkomisarz Anna Gajowniczek –
Naczelnik Sekcji Prewencji z Komendy
Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, złożyła propozycję
przeprowadzenia pogadanek w szko-
łach na temat zagadnień bezpieczeń-
stwa. Będą one dotyczyły: (dla klas
młodszych)  bezpiecznej drogi do szkoły
i (dla klas starszych) odpowiedzialności
prawnej za czyny karalne.

Alicja Napurka- kierownik GOPS, zło-
żyła szereg propozycji do wykorzystania
w trakcie „Tygodnia dla zdrowia”, m.in.:
wykonanie szkolnej wystawy pod
hasłem: „Owoce z sadów, pól i ogrodów
– kosz zdrowia”, zajęcia dotyczące zdro-

wego odżywiania, które poprowadzi dr
Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i
Żywienia, szkolenie z zakresu przeciw-
działania zaburzeniom odżywiania prze-
prowadzone przez ekspertów z Mało-
polskiego Centrum Profilaktyki, poga-
danka na temat „Dnia Zdrowego Odży-
wiania”, przeprowadzenie akcji „Atrak-
cyjnie i zdrowo, tzn. z uśmiechem i na
sportowo” dotyczącej dnia uśmiechu i
wzajemnej życzliwości w szkole oraz
prelekcję dotyczącą: higieny wieku doj-
rzewania, podczas której uczniowie
dowiedzą się, jak dbać o higienę skóry.

Propozycję przeprowadzenia różno-
rodnych programów profilaktycznych
złożył także Tomasz Pawluk, który od
roku pełni dyżury w Punkcie Informacyj-
no-Konsultacyjnym dla osób uzależnio-
nych od alkoholu i innych środków psy-
choaktywnych. Punkt ten działa przy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Pan Tomasz propo-
nuje przeprowadzenie pogadanek doty-
czących: mechanizmów uzależnień (dla
młodzieży gimnazjalnej) i zagrożeń
związanych z wczesną inicjacją seksual-
ną. Przypomnijmy, że Tomasz Pawluk

pełni dyżury w poniedziałki od 16.00 do
18.00 w Bliznem Jasińskiego  ul. Koper-
nika 10, tel. 022- 722-04-93.

Dla wszystkich mieszkańców naszej
gminy odbędzie się również wykład
dotyczący zdrowego odżywiania. Będzie
on połączony z badaniami: poziomu
cukru we krwi i pomiarem ciśnienia.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak ważne dla naszego zdrowia jest wła-
ściwe odżywianie. Odżywianie, które nie
polega na stosowaniu diet, odmawianiu
sobie jedzenia i słodyczy, ale na odpo-
wiednim dobieraniu i łączeniu pokar-
mów, które zjadamy. O tym zagadnieniu
opowie nam dr Agnieszka Jarosz – pra-
cująca i lecząca swoich pacjentów w
Instytucie Żywności i Żywienia w War-
szawie. Organizatorzy zapraszają na to
spotkanie 23 października o godz.
18:40 do Domu Parafialnego „Arka” w
Starych Babicach .

Całą akcję „Tygodnia zdrowia” pod-
sumuje program artystyczny w SP w Sta-
rych Babicach, w trakcie którego zosta-
ną wręczone nagrody dla najlepszych
wykonawców prac.

Alicja Napurka

Czas dla zdrowia! dokończenie ze str. 4

przedszkolnymi - zerówkami). Po raz
pierwszy jest tu pięć klas pierwszych, są
również dwie klasy integracyjne- pierw-
sza i czwarta.

Po konsultacjach z rodzicami wybra-
no jednolity strój szkolny- kurtki dla
chłopców i dłuższe fartuszki dla dziew-
cząt. Kosztowały około 60-70 zł.

Również i tu daje się zauważyć, że
dzieci chętnie w nich chodzą i z dumą
prezentują szkolną tarczę. Ale podsta-
wową nowością, zauważalną doskonale
już na pierwszy rzut oka przed szkołą
jest autobus szkolny.

Również i ta placówka może już
pochwalić się sukcesem sportowym
uczniów. Chłopcy wywalczyli I miejsce w
powiecie w minipiłce nożnej.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
stworzona w latach poprzednich nadal
zostaje utrzymana. Dużym powodze-
niem cieszą się koła zainteresowań:
matematyczne, polonistyczne, pla-
styczne, teatralne, ekologiczne i infor-
matyczne. W szkole działają dwie pra-
cownie komputerowe i Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej w
bibliotece.

mł.

Drodzy Nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej przyjmijcie pro-
szę podziękowania za trud
i wysiłek wychowawczy, za
rzetelność i odpowiedzial-
ność w codziennej pracy.

Gratuluję Pedagogom,
którzy otrzymali nagrody
samorządowe.

Życzę Państwu wiele
satysfakcji i radości w pracy
z dziećmi, ciekawych twór-
czych pomysłów, dobrej
współpracy z rodzicami,
wytrwałości i optymizmu,
a także pomyślności w życiu
osobistym.

Wójt Gminy
Krzysztof Turek
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W pierwszą niedzielę lipca,
w parafii Objawienia Pańskiego w
Bliznem Łaszczyńskiego rozpoczął
pracę duszpasterską ks. proboszcz
Marian Rowicki. 

Ksiądz Marian urodził się 25 marca
1955 roku w Liwie. Ukończył Wyższe
Metropolitalne Seminarium Duchowne
w Warszawie. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1987 roku z rąk Prymasa Polski
Kardynała Józefa Glempa. Dotąd  praco-
wał na Ursynowie jako wikariusz. Parafia
w Bliznem jest dużo mniejsza od war-

szawskiej, lecz pracy tu nie brakuje.
Wiele starań wymaga jeszcze zakończe-
nie budowy kościoła, być może uda się
w tym roku ukończyć pokrycie dachu.
Również plebania jest niedokończona. 

- Budowanie kościoła jest ważne, lecz
istota pracy duszpasterskiej to kościół
żywy - budowanie wspólnoty ludzi- mówi
ks. Marian. - Widzę, że ludzie są tu
zamknięci, czują jeszcze związek z innymi
parafiami, czemu trudno się dziwić, przy-
zwyczajenia są silne, a nasza parafia ist-
nieje dopiero 9 lat. Na terenie, który obej-
muje, mieszka około 3,5 tys. osób, do
kościoła przychodzi około 400 parafian,
to niewiele ponad 10%- dodaje ze smut-
kiem ks. proboszcz Rowicki.

- Mam pewne plany, aby zmienić ten
stan rzeczy. Wiem, że wspólnotę buduje
się powoli, potrzeba cierpliwości. Oczy-
wiście, gdy nie ma pragnienia kontaktu
z Bogiem, trudno jest ludzi do tego
zobligować. Czasem jednak potrzeba
dobrego przykładu. Chciałbym na tere-
nie parafii zakładać wspólnoty, kościół
domowy, wspólnoty małżeńskie, grupy
neokatechumenalne. Prowadziłem je w
poprzedniej parafii i sądzę, że właśnie
dzięki nim można trafić do serc ludzi.
Gdy osoby świeckie dają świadectwo
wiary, brzmi ono nieraz mocniej niż
słowo duchownego. Aby przełamać ten-
dencję odchodzenia od kościoła, potrze-
ba tych, którzy dadzą przykład innym.

-Drodzy Parafianie, korzystając z

pośrednictwa gazety, chciałbym zapo-
wiedzieć, że w połowie listopada planu-
ję rozpocząć kolędowe wizyty duszpa-
sterskie. Chciałbym Państwa bliżej
poznać. Szczęść Boże!

Dla informacji dodajmy, że poprzed-
ni proboszcz parafii w Bliznem ks. Kac-
per Kisieliński pracuje obecnie w parafii
Św. Edwarda w Pruszkowie.
Wszystkich Ludzi Dobrej Woli prosimy
o wsparcie budowy kościoła w Bliznem! 
Konto: 74 1060 0076 0000 4042 8018 7516 

* * *
W pierwszą niedzielę września

probostwo w Starych Babicach objął
ks. dr kanonik Grzegorz Kozicki.

Ks. Kozicki urodził się 28 września
1958 roku we Wrocławiu. Ukończył
Liceum Ogólnokształcące o profilu
humanistyczno-sportowym, a następnie
rozpoczął studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego. Uprawiał
wyczynowo sport. Grał w piłkę ręczną.
Był zawodnikiem klubu sportowego
Śląsk Wrocław - wielokrotnego mistrza
Polski. Po ukończeniu studiów prawni-
czych i odbyciu aplikacji sędziowskiej,
rozpoczął studia filozoficzno-teologicz-
ne w Wyższym Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Warszawie.
24 maja 1990 roku otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk Prymasa Polski ks. kar-
dynała Józefa Glempa i został skierowa-
ny do pracy duszpasterskiej i kateche-
tycznej w naszej Archidiecezji (parafia
św. Jakuba Apostoła w Zdunach – 2 lata,
parafia św. Rafała i Alberta w Warszawie
– 1 rok), będąc jednocześnie pracowni-
kiem Sądu Metropolitalnego Warszaw-
skiego. W 1993 roku Prymas Polski, mia-
nował ks. Grzegorza notariuszem Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej, powierza-
jąc mu obowiązki dyrektora Wydziału
Administracji i Spraw Personalnych w
Archidiecezji Warszawskiej.

Od 1995 roku pracował duszpaster-
sko w kościele akademickim św. Anny w
Warszawie przy Krakowskim Przedmie-
ściu. Zainteresowania historyczno-
prawne, a w szczególności problematy-
ka stosunków prawnych Państwo –
Kościół, uwieńczone zostały w 2004
roku obroną pracy doktorskiej na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. W dniu 10 sierp-
nia 2007 roku Metropolita Warszawski
ks. arcybiskup Kazimierz Nycz, miano-
wał ks. kanonika Grzegorza Kozickiego
proboszczem parafii Wniebowzięcia
NMP w Babicach, z zachowaniem

dotychczasowych obowiązków w War-
szawskiej Kurii Metropolitalnej.

Ks. Grzegorz Kozicki nie planuje
większych zmian w parafii. - Nie chcę
być wielkim reformatorem, a jedynie
kontynuatorem dzieła poprzednika-
mówi. - Jestem świadom dobra, które
było dziełem ks. Jana. Będzie dla mnie
wielką radością, jeśli niczego nie popsu-
ję, chcę natomiast to dobro kontynu-
ować i podtrzymywać.

W ostatnim czasie Dom Parafialny
został otynkowany i otrzymał nazwę
„Arka”. Właśnie tam ks. Grzegorz prze-
niósł kancelarię. - Jest to piękny, repre-
zentacyjny obiekt, myślę, że będzie tam
wygodniej naszym parafianom zała-
twiać różne sprawy niż na plebanii.

- Probostwo i praca duszpasterska
jest dla każdego księdza realizacją misji
kapłańskiej. Chciałbym podziękować
wszystkim za życzliwe przyjęcie i serce,
jakie mi okazaliście, obawiałem się, czy
podołam, ale upewnił mnie w tym ks.
Jan, z którym jestem w kontakcie, otrzy-
muję dużą pomoc wikariuszy, Panów:
organisty i kościelnego, którzy stworzyli
tu prawdziwie rodzinną atmosferę. Cie-
szę się, że spotykam wielu pogodnych,
uśmiechniętych ludzi. Witam wszystkich
staropolskim Szczęść Boże!

Poprzedni proboszcz parafii w Babi-
cach ks. prałat Jan Szubka pracuje obec-
nie w parafii Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych na warszawskiej Chomiczówce.

mł

Szanownej Pani 

Mirosławie Majchrzak 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci mamy 

składają 

Wójt Gminy, 

koleżanki i koledzy z pracy.

Nowi Proboszczowie 
w parafiach naszej gminy
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Ostatnie dni kampanii wyborczej
pozwalają nam nie tylko lepiej
poznać kandydatów do Parlamentu,
ale i stwierdzić, że nie wszyscy rozu-
mieją sens niektórych słów. Jednym
z nich jest integracja. Zagadnienie
to wyjaśnialiśmy kilka lat temu na
łamach gazety. Jednak wydaje się,
że od czasu do czasu warto je przy-
pomnieć.

Podstawowym założeniem
tej koncepcji jest zaspokojenie
szczególnych i różnorodnych
potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych (ruchowo lub umysłowo)
i dzieci zdrowych w jednej kla-
sie. Na każdej lekcji pracuje
dwóch nauczycieli, jeden z
wykształceniem kierunkowym
do danego przedmiotu, drugi
po pedagogice specjalnej.
Nauczyciel wspomagający ści-
śle współpracuje ze wszystkimi
pedagogami i wychowawcą.

W takiej grupie łatwiej
nauczyć się społecznego kon-
taktu, wzajemnej pomocy i wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka. Poprzez
wspólne zabawy, wycieczki, zajęcia spor-
towe, lekcje otwarte uświadamiamy spo-
łeczeństwu, że każdy jest inny i, że ma do
tego prawo.

Wśród trzech klas szóstych w Szkole
Podstawowej w Borzęcinie Dużym jest
jedna klasa integracyjna. Liczy ona 18
uczniów, w tym 3 realizujących indywi-
dualny program nauczania.   

Pod koniec minionego roku szkolne-
go, przed wakacjami wszystkie klasy
piąte z naszej szkoły poznawały począt-

ki powstania państwa polskiego na
wycieczce do Strzelna, Biskupina,
Poznania i Gniezna. Odwiedzając znane
z lekcji historii i języka polskiego miejsca
i zabytki, podążali szlakiem Piastów.
Lekcje w muzeach dostarczyły uczniom
wielu niezapomnianych wrażeń. Prak-
tyczna nauka w terenie, wzbogacona
zwiedzaniem zabytków naszej kultury

i historii, łatwiej zapada w pamięć. Wie-
dza ta zostaje ugruntowana poprzez
spontaniczne opowiadanie wrażeń w
domach rodzinnych, oglądanie zdjęć
i zakupionych pamiątek. Ma to szcze-
gólne znaczenie w kształceniu uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Właściwie jest to podstawowa metoda
nauczania tych dzieci. Dla niektórych
był to pierwszy w życiu wyjazd i nocleg
bez rodziców. W bieżącym roku szkol-
nym postaramy się kontynuować
podobne zajęcia, przynoszą one dosko-
nałe efekty.

Jesteśmy pełni podziwu dla dzieci,
które dzielnie zniosły rozstanie z rodzi-
ną. Były szczęśliwe wśród swoich zdro-
wych rówieśników i nauczycieli.  Zaufa-
nie ze strony niepełnosprawnego dziec-
ka i jego rodziców jest dla nas najcen-
niejszą nagrodą. 

Idea integracji sprawdziła się w naszej
placówce. Wszyscy uczniowie znają jej

przesłanie i z potrzeby serca je
realizują. Z wielką sympatią trak-
tują swoją koleżankę i kolegów
potrzebujących ich przyjaźni,
opieki i pomocy. Kiedy wejdą w
dorosłe życie, ideę integracji
przekażą innym. Im więcej
będzie takich osób, tym lepsze
będzie społeczeństwo. 

Dziękujemy nauczycie-
lom: Małgorzacie Kozłow-
skiej i Janinie Świątek za
współpracę podczas wyjaz-
du oraz wszystkim uczniom
za ciepłą i rodzinną atmosfe-
rę, a szczególnie rodzicom,
którzy powierzyli nam

z ufnością swoje pociechy.
Jacek Leśniewski, 

Małgorzata Gutte-Jesionowska

Za nami już miesiąc nowego
roku szkolnego, chłodne  jesienne
dni skłaniają do wspominania lata.
Pliki kolorowych zdjęć odgrzewają
wspomnienia związane z miłymi
wakacyjnymi wrażeniami.  

Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”
zorganizowało podczas wakacji wyjazd
do Białego Dunajca dla 40 dzieci. Każdy
dzień dwutygodniowego pobytu był
pełen wrażeń. Nawet najmłodsi uczest-
nicy bez problemów pokonali wyzna-
czone przez przewodnika tatrzańskiego
szlaki i dotarli do Doliny Strążyskiej czy
Doliny Kościeliskiej, a także bez szwanku
przeszli przez Jaskinię Mroźną. Nie obyło
się bez zwiedzenia Gubałówki, zjazdu
gondolami czy też odwiedzenia Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej. Bezpo-
średni kontakt z przyrodą to najciekaw-

szy sposób zdobywania wiedzy o pol-
skich górach, zwłaszcza że przewodnik
mówił bardzo ciekawie, używając często
zwrotów góralskich. 

Atrakcją tego pobytu był wyjazd do
Słowacji i kąpiele w parku geotermal-
nym, wszak wszystkie dzieci uwielbiają
wodę. Uczestnicy pobytu mieli też oka-
zję zobaczyć przejeżdżające bryczkami
góralskie wesele oraz odbyć podobną
przejażdżkę, z tym, że nie na wesele, a
na ognisko. 

Pełne energii dzieci miały szansę
korzystać z boisk sportowych, a nawet
rozgrywać mecze siatkówki z kadrą.
Wszyscy zobaczyli też treningi skoczków
narciarskich na Małej i Średniej Krokwi.

Wędrówki po górach, po Zakopa-
nem i najsłynniejszej ulicy Krupówki
udowodniły, jak wiele sił witalnych ma

nasza młodzież, prawie codziennie wie-
czorami odbywały się dyskoteki albo
zabawy przy ogniskach i wszyscy mieli
ochotę w nich uczestniczyć. To, co pozo-
stało po wyjeździe, to wakacyjne przy-
jaźnie i wiele radosnych wspomnień na
długie jesienne i zimowe wieczory.

Justyna Szczepanik

Czy pamiętamy, czym jest integracja?

Wakacyjne wspomnienia
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Bogu z Jego darów Chleb niesie-
my czysty, owoc ziemi i rąk naszych
przyjmij Ojcze Wiekuisty...

Tak brzmiały słowa refrenu pieśni
śpiewanej w borzęcińskim kościele. Tra-
dycyjnie bowiem w pierwszą niedzielę
września w parafii Św. Wincentego Fer-
reriusza świętowano dożynki.

Stałym elementem tych pięknych
uroczystości jest przygotowanie wieńca
dożynkowego i obnoszenie go w uro-
czystej procesji wokół kościoła. Co roku
wieniec wykonują mieszkańcy innych
miejscowości należących do borzęciń-
skiej parafii. Tym razem przygotowali go
przedstawiciele Wierzbina i Zalesia. Sta-
rości Dożynkowi: Danuta Kowalska
i Bernard Witt nie ukrywali zadowole-
nia z efektu tego dzieła. Wieniec przed-
stawiał dawny wóz, na którym złożono
plony, nie brakowało również woźnicy...

– Chodziło nam o utrwalenie dawnej
tradycji i jednocześnie wykonanie czegoś
niepowtarzalnego – powiedziała Staro-
ścina.

Mszę Świętą celebrował ks. pra-
łat Bogdan Wosławski razem z księż-
mi ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Podczas kazania duchowny powiedział
m.in. o istocie pracy rolniczej, która jest
ciągle niezastąpiona, mimo stałego roz-
woju cywilizacji technicznej. Mówił rów-
nież o odpowiedzialności tych, którzy
decydują o podziale dóbr wynikających z
rolniczej pracy. 

– Mimo upływu lat ciągle wielu ludzi
głoduje na świecie, nie wszyscy jedzą do
syta również w Polsce. Politycy odpowie-
dzialni za ten stan rzeczy kłócą się, tym-
czasem problemów do rozwiązania cią-
gle nie brakuje – powiedział ks. prałat.
Na zakończenie wspomniał także o
przysłowiowym umiłowaniu ziemi,
przez polskich rolników i o ich specyficz-
nej misji. – Dzięki tej pracy inni mogą żyć
i to jest wielką wartością. Niech Pan Bóg
Błogosławi wszystkim, którzy pracują na
polskiej ziemi.

Podczas uroczystości przemawiali
również: Starosta Dożynkowy Bernard

Witt, który podziękował za pomoc przy
organizacji święta, a także radna
Justyna Szczepanik, która przeczytała
list Wójta Gminy Krzysztofa Turka do

rolników. Wójt dziękował w nim wszyst-
kim producentom rolnym za trud ich
pracy, życzył zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności. Do miłych życzeń w imieniu Rady
Gminy dołączyła się również Justyna
Szczepanik.

Piękne przystrojenie świątyni, uro-
czyste obnoszenie wieńca to elementy
wielowiekowej tradycji, wyrastającej z
kultury ludowej. Uczestnictwo w
dożynkach borzęcińskiej parafii daje
nam łączność z tymi, którzy tę tradycję
kultywowali również przed wiekami.
Warto pamiętać, że kościół w Borzęci-
nie istniał już w pierwszej połowie XIII
wieku, a parafia ta jest jednym z naj-
starszych ośrodków duszpasterskich na
Mazowszu. Jednak dożynki nazywane
niegdyś świętem wieńcowem lub
okrężnem są tradycją znacznie później-
szą, ich początki datuje się w Polsce na
połowę XVI wieku, jak by nie liczyć, to
i tak około 400 lat tradycji...

Dożynkowe świętowanieDożynkowe świętowanie

Danuta Kowalska i Bernard Witt
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Druga niedziela września jest
tradycyjnym dniem dożynek w
Babicach. Tym razem miały one jed-
nak szczególny przebieg, choć
zawsze świętowane są bardzo uro-
czyście. Na ich wyjątkowość złożyło
się zarówno to, że Mszę Św. cele-
brował nowy proboszcz babickiej
parafii - ks. kanonik Grzegorz Kozic-
ki wspólnie z dotychczasowym pro-
boszczem - ks. prałatem Janem
Szubką, jak i obecność wielu zna-
mienitych gości, parlamentarzy-
stów i nawet delegacji zagranicz-
nych. Spodziewano się również
przybycia Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego - Kazimierza
Ujazdowskiego, okazało się jednak,
że nie mógł przyjechać.

Wśród gości obecni byli m.in: Wice-
marszałek Waldemar Roszkiewicz, Prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Sejmiku Mazowieckiego- Janusz Piecho-
ciński, delegacja włoska Związku Gmin
Górskich z rejonu Cassino z jej przewod-
niczącym Oreste De Balis, delegacja
Polaków z Rejonu Wileńskiego z Merem
Marią Rekść, przedstawiciele  Związku
Podhalan z Janem Pawlikowskim, a
także nasze władze samorządowe z
gminy i powiatu, nie zabrakło również
pocztów sztandarowych babickiej OSP i
rolniczej Solidarności.

Od kilku lat tradycją babickich doży-
nek jest obecność muzyków z Podhala,
którzy grają podczas Mszy Św. na góral-
ską nutę. Tak było i tym razem. Wystąpił
zespół Janusza Pilnego z Leśnicy koło
Bukowiny.  

Piękne dożynkowe dekoracje wzbu-
dzały duże zainteresowanie przybyłych
osób. – Są to dary ziemi, owoc pracy
ludzkiej, trudu spracowanych rąk, desz-
czu, wiatru i słońca. Dziś wdzięczni
jesteśmy, że Pan Bóg nam je ofiarował i
sprawił, że możemy się nimi cieszyć-
powiedział ks. Jan Szubka.

W kościele niczym na wystawie rolni-
czej pokazano najwspanialsze okazy
plonów z babickich  pól. –Jednak naj-
piękniejszym darem Boga jest człowiek,
my wszyscy, dlatego też  błogosławień-
stwo skierowane jest dla nas – podsu-
mował ks. prałat.

Kazanie do wiernych zgromadzo-
nych w kościele wygłosił ks. prorektor
Seminarium Metropolitalnego- Tadeusz
Sowa. 

Przypominając
słowa tradycyjnej
pieśni dożynkowej-
„Plon niesiemy plon,
w gospodarza dom”
stwierdził iż naj-
w s p a n i a l s z y m
gospodarzem jest
Bóg. Duchowny
przypomniał także
słowa wielkich Po-
laków skierowane
do rolników. „Chłop w najgorszych chwi-
lach zachował ziemię, religię i narodo-
wość. Te trzy wartości dały podstawę do
stworzenia państwa, bez nich nie byłoby
naszej Ojczyzny”- pisał Wincenty Witos.-
Dziś w przedwyborczej gorączce szuka
się poparcia wsi, o której na co dzień czę-
sto się zapomina. Religię nazywa się
fanatyzmem. Wyrzuca się żywność z
supermarketów. Nie powinniśmy zga-
dzać się na to – apelował duchowny. Na
zakończenie ks. prorektor przypomniał
cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida-
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie-
tęskno mi Panie”.

Podczas Mszy Św. przemówił także
gospodarz naszej gminy Wójt Krzysztof
Turek. Zapewnił, że cała społeczność
samorządowa docenia i szanuje pracę
rolników. Podziękował za rolniczy trud i
dorodne plony. Pozdrowił również
wszystkich przyby-
łych gości, a produ-
centom rolnym zło-
żył życzenia wszel-
kiej pomyślności. 

Na zakończenie
Mszy Św. wszyscy
podzielili się chle-
bem z tegorocznych
zbiorów, również
wspaniałym chlebem wileńskim, przywie-
zionym przez naszych rodaków z Litwy.

Tydzień wcześniej odbyła się uroczy-
stość pożegnania ks. prałata Jana Szubki,
który zakończył już pracę duszpasterską i
objął parafię na pobliskiej Chomiczówce.
Wówczas ks. Jan obiecał, że niebawem

nas odwiedzi. –Nikt z was nie spodziewał
się, że nastąpi to tak szybko- żartował ks.
Szubka podczas dożynek. Dziękował jed-
nocześnie Babiczanom za to, że tak gre-
mialnie uczestniczyli w jego pierwszej
Mszy Św. w nowej parafii. -Kiedy sze-
dłem do ołtarza, czułem się prawie jak w
Babicach. Jestem wdzięczny za waszą
obecność. Dziękuję również za wspania-
łe dary: za kielich, którym sprawuję Mszę
Świętą- zawsze wtedy myślę o was, i za
portret. Kiedy idę do domu i patrzę na

niego, to również i
tam nie da się o was
zapomnieć. Zapisali-
ście piękny rozdział

w historii mojego kapłańskiego życia-
powiedział na zakończenie.

Również Tobie Księże Janie dziękuje-
my za to, że byłeś z nami przez 15 lat i
za Twoje liczne dobrodziejstwa. Niech Ci
Bóg Błogosławi na nowej parafii.

tekst i fot. Marcin Łada
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15 sierpnia odbyło się coroczne
plenerowe spotkanie mieszkańców
naszej gminy, czyli XI Wielki Festyn
Babicki. Tym razem imprezę zorga-
nizowano w stylu country.

Uczestnicy Festynu mogli wziąć udział
w różnych konkursach: w poszukiwaniu
złota, jeździe na byku, w tańcach w stylu
country. Nie brakowało również atrakcji dla
najmłodszych w postaci gumowych zjeż-
dżalni, minipociągu i szalonej karuzeli.
Wszyscy bawili się przy występach zespo-
łów muzycznych: „Dixie Rose”, „Los Ami-
gos”, „EYAA”, „Alabama Band”, „Strefa”,
gwiazdą wieczoru był zespół „Boney M”,
który przypomniał wiele przebojów
sprzed lat. Imprezę musimy uznać za
udaną, przybyło kilka tysięcy osób i wszy-
scy bawili się do jej zakończenia.

Festyn Country w Zielonkach

Grzegorz Ciechanowicz 
- najlepszy kowboj Festynu
wygrał weekend dla dwojga 
w hotelu SPA Villa Romantica

Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów Wielkiego Festynu Babickiego 2007: TEK Sp. z o.o. z Zielonek, Plast Market ze Starych Babic, Spółdzielczy Bank Ogrodniczy O/Stare Babice, Prestige
Auto - Toyota Okęcie, AXA Towarzystwo Ubezpieczeń, PPU ISTAL Sp. z o.o., Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A., Hotel Villa Romantica ze Szklarskiej Poręby, Centrum SPA
Body&Beauty z Zielonek, Zakład Poligraficzny UNIGRAF, Technobud Sp. z o.o. ze Starych Babic 
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Kolejne Regionalne Zawody Jeź-
dzieckie w Skokach Przez Przeszko-
dy przebiegły w tym roku w Zielon-
kach przy pięknej pogodzie. Po
ubiegłorocznych figlach aury, a
także złej pogodzie w latach
poprzednich, kiedy to jeźdźcy zma-
gali się z wiatrem i deszczem, była
to miła niespodzianka.

Zawodnicy doskonale wykorzystali
dobre warunki i pobili rekord Zielonek.
Pokonano przeszkodę w wysokości 175
cm. Dokonali tego dwaj jeźdźcy: Grze-
gorz Andrzej Kubiak na Aravelu II i Marek

Wajda na Hemisie. Przypomnijmy, że
poprzedni rekord Zielonek- 165 cm nale-
żał do Eugeniusza Koczorskiego na Odi-
nie i Olgi Grabowskiej na Wicherku.

W tegorocznych
zawodach wzięło udział
50 zawodników i około
60 koni. W Grand Prix
Zielonek triumfowała
ubiegłoroczna zwycięż-
czyni Olga Grabowska
na Wicherku przed
Grzegorzem Kubiakiem
na Aravelu II i Markiem
Wajdą na Hemisie. Jak
widzimy, jest grupa
zawodników, którzy
tworzą elitę zawodów,
zdobywającą większość
nagród.

Zawody konne są bardzo widowisko-
wą dyscypliną i zawsze przyciągają wiele
osób, tym bardziej może dziwić to, że w
tym roku lokalna publiczność jakoś nie
dopisała. Nie zabrakło natomiast przed-
stawicieli władz samorządowych gminy,
powiatu i wielu zaproszonych gości.

Podczas zawodów spotkaliśmy Elżbie-
tę Lubicz-Bakanowską, prawnuczkę ostat-
niego właściciela dóbr Babice – Kwiryna
Jana Cholewińskiego. Pani Elżbieta wrę-
czała nagrody zwycięskim zawodnikom i
czyniła to z wielkim wzruszeniem, bowiem
tradycje hippiczne w jej rodzinie były nie-

gdyś bardzo żywe. Jadwi-
ga – prababka Pani Elżbie-
ty miłość do koni i skoków
przez przeszkody przypła-
ciła nawet życiem. Na
szczęście na naszych
zawodach żadnych wy-
padków nie było i wszyscy
zawodnicy i konie ukoń-
czyli konkurencje w peł-
nym zdrowiu.

Z naszych obserwacji
wynikało, że największą
trudnością dla wielu
zawodników było przesko-

czenie przeszkody w postaci „muru”. Dla-
czego tak się działo- zapytaliśmy sędziego i
trenera (a tym razem gospodarza toru) Jana
Ratajczaka. – Mimo że nie jest to najtrud-

niejsza przeszkoda, konie boją się jej, bo
wygląda bardzo masywnie. Nie są z nią po
prostu „obskakane”, zawodnicy trenując
skaczą przeważnie na drągowiźnie, stąd
potem pojawiają się trudności na zawo-
dach. 

Może zatem warto przygotowując się
do kolejnych zawodów wybudować
sobie takie przeszkody, choćby ze starych
pudełek i styropianu?

Oprócz wymienionych zawodników
dobre miejsca zajęli również: w konkursie
kuców - Janina Strzałkowska na Harfiarzu
(1) i Karolina Starzyńska na Sułtanie (2).
W konkursie 100 cm- Grzegorz Kubiak na

Huronie (1), Iga Bułka na Eltonie (2) i
Jarosław Wygachiewicz na Łezce (3), w
konkursie 100 cm- Jacek Pacyński na Galii
(1), Marcin Zając na Nato (2) i Sławomir
Przybysz  na Maximusie (3), w konkusie
dokładności- Maja Kirkiewicz na Kubie
(1), Andrzej Owczarek na Srebrnej (2) i
Roksana Tomaszczyk na Bajarzu (3).

Wszystkim zawodnikom, rów-
nież tym niewymienionym serdecz-
nie gratulujemy!

Padł rekord Zielonek!

Czy można wyżej?
Oficjalny rekord świata uznany przez
Międzynarodową Federację Hippiki
wynosi 2,47 m, ustanowił go kpt.
Alberto Larraguibel Morales na koniu
Huaso (Chile 1945 r.). Mamy zatem w
Zielonkach jeszcze coś do zrobienia...

Zawody obserwowali i ludzie i konie...Zawody obserwowali i ludzie i konie...

Przeszkodę w nutki konie pokonywały śpiewająco

Mur zniechęcał do skoków wiele młodych koni

Elżbieta Lubicz- Bakanowska 
nie szczędziła pochwał zwycięzcom

Rekord Zielonek ustanowiło dwóch
jeźdźców

Wójt Krzysztof Turek ponownie gratulo-
wał Oldze Grabowskiej
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Każdy z nas może przyczynić się
do tego, aby w przyszłości świat
stał się lepszy, aby nie było wojen, a
między ludźmi panowała przyjaźń.
Do tego nie potrzeba specjalnej
wiedzy i niezwykłych umiejętności,
wystarczy znajomość języka angiel-
skiego i młodzieńczy entuzjazm.

Pod koniec lipca, w babickim domu
parafialnym odbyło się ciekawe między-
narodowe spotkanie. Uczestniczyło w
nim 9 osób z Włoch i kilkanaście z Babic
i Warszawy. Spotkanie zorganizowano z
okazji powitania grupy włoskiej, która
przybyła do Polski w ramach wymiany
młodzieży działającej w organizacji CISV.

CISV- to organizacja międzynarodo-
wa powstała w USA po II wojnie świato-
wej, jej celem jest zbliżenie narodów i
wzajemne poznanie się ludzi, tak aby
między nimi nawiązały się uczucia przy-
jaźni, które prowadzą do trwałego poko-
ju na świecie. Nazwa organizacji pocho-
dzi od słów „Children International Sum-
mer Villages”, czyli Międzynarodowe Let-
nie Wioski Dziecięce, do których ostatnio
dodano „Building Global Friendship” –
budowanie globalnej przyjaźni. 

W Polsce CISV działa od kilku lat, jego
oddział istnieje w Płocku, a od dwóch lat
również w Warszawie – a dokładniej w
Starych Babicach. Rozpoczęcie tej cieka-
wej działalności na naszym terenie
zawdzięczamy Martynie Kozłowskiej,
studentce Uniwersytetu Warszawskiego,
która poznała jednego z liderów grupy
płockiej i on to właśnie zachęcił ją do
stworzenia oddziału w Warszawie.

-Budowanie pokoju opartego na
wzajemnych relacjach międzyludzkich
jest wspaniałą ideą- mówi Martyna
Kozłowska. - Kiedy poznałam bliżej
zasady funkcjonowania CISV i ukończy-
łam szkolenie dla liderów, postanowiłam
stworzyć oddział tej organizacji na
naszym terenie. 

W ubie-
głym roku
u c z y n i o n o
pierwszy krok.
Do Hiszpanii
w y j e c h a ł y
dwie osoby z
naszej gminy i
dwie z War-
szawy. Czworo
jedenastolat-
ków, pod
opieką Marty-
ny, spędziło
dwa tygodnie
w Santiago de
Compostella. W tym roku grupa była już
znacznie większa. Do Włoch pojechały
cztery osoby z Babic i tyle samo z war-
szawskiego Ursynowa. Obecność  Wło-
chów w Babicach jest właśnie rewizytą
wynikającą z tego przedsięwzięcia. 

Wszystkie dzieci podczas wymiany
mieszkają u rodzin, które oprócz gościny,
zapewniają im jednocześnie zwiedzanie
okolicy i poznanie kultury regionu. Wizy-
ta tego typu trwa dwa tygodnie. 

Oprócz tzw. wymian CISV organizuje
miesięczne wyjazdy na obozy międzyna-
rodowe, zwane wioskami dziecięcymi.
Tam, w jednym miejscu, spotykają się
młodzi z 12 krajów. Pod opieką liderów
wzajemnie się poznają, organizują wie-
czory narodowe, podczas których pre-
zentują swoje umiejętności i kulturę.
Młodzież wspólnie zwiedza okolicę i
uczestniczy w różnych zajęciach.

Rodzice dzieci działających w tej orga-
nizacji, w zależności od programu, wno-
szą opłaty - 600 zł na wymianę dwutygo-
dniową lub 1500 zł na wyjazd miesięczny.

Jaki jest efekt międzynarodowych
spotkań?

-Dzieci, które spotykają się z obcą kul-
turą, otwierają się na świat, chcą szybko
nauczyć się języka, by móc pełniej w nim

uczestniczyć. Uczą się samodzielności.
Dla każdej grupy wiekowej opracowuje
się inny program zajęć. Uczestnictwo w
wiosce dziecięcej jest wielkim międzyna-
rodowym doświadczeniem. Przygotowa-
nie narodowego programu (w polskim
wydaniu jest to np. pokaz tańca- polone-
za, wykonanie piosenek, a także regional-
nych potraw np. pierogów, rosołu)
wymaga dużo pracy, ale daje też masę
radości, która rekompensuje cały wysiłek.

Obecnie Martyna Kozłowska jest nie
tylko liderką warszawskiego oddziału,
ale także członkiem zarządu i przedsta-
wicielem regionalnym CISV. Jest również
wolontariuszką, a zatem za swoją pracę
nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Martyna zaprasza wszystkich do
uczestnictwa w tym międzynarodowym
przedsięwzięciu. Działając w CISV,
można zwiedzać świat już od 11 roku
życia. Spotkania z zainteresowanymi
osobami będą odbywały się w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach.

Więcej informacji zainteresowani
znajdą na stronach internetowych:
www.cisv.pl; www.cisv.org, lub u liderki:
martyna.kozlowska@gmail.com

mł.

Lepszy świat przyszłości?

Uroczystość zakończenia „Turnieju
Gmin” odbywała się w Teatrze na
Wodzie. Oprócz części oficjalnej, był rów-

nież czas na promocję laureatów. Przed
warszawską publicznością walory naszej
gminy zaprezentował Wójt Krzysztof
Turek, wystąpiły także zespoły muzyczne:
„Sami Swoi” z Borzęcina i „Strefa”. 

Wokół Teatru rozgościły się stoiska
poszczególnych gmin. Nasz samorząd
wystąpił bardzo okazale, prezentując
warszawiakom materiały promocyjne z
babickiej gminy i organizując konkurs, w
którym nagrodami były sadzonki drzewek
iglastych. Podziękowania należą się tu
wielu pracownikom Urzędu Gminy, któ-

rzy poświęcili swój czas w niedzielę i god-
nie reprezentowali nas w Warszawie. 

Turniej Gmin dokończenie ze str. 2
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Już od pierwszego festynu, który
odbył się na polanie w Lipkowie w 1997
roku, ważną częścią jego programu jest
turniej siatkówki plażowej, dyscypliny
olimpijskiej cieszącej się dużym zaintere-
sowaniem w Polsce. Pamiętam, kiedy na
jednej z sesji Rady Gminy zaproponowa-
łem budowę boiska do „plażówki”, pro-
pozycję tę przyjęto z dużym dystansem.
Obecnie w Zielonkach możemy pochwa-
lić się kompleksem trzech boisk, które ze
względu na swoje położenie należą do
najlepszych na Mazowszu. Cieszy fakt,
że w sezonie boiska te wykorzystuje
młodzież i mieszkańcy babickiej gminy, a
od 5 lat siatkarze naszego powiatu i
Warszawy rywalizują tam w cyklicznym
turnieju Grand-Prix Stare Babice.

Spektakularnym wydarzeniem były
rozgrywane dwa lata temu w Zielonkach
eliminacje Mistrzostw Polski w piłce pla-
żowej, w których rywalizowało 56 par
zawodników z medalistami Mistrzostw
Świata i Europy. W naszym cyklicznym
turnieju, w ciągu ostatnich 5 lat, sklasy-
fikowanych zostało około 180 zawodni-
ków. Rozpoczęcie kolejnego cyklu ma
miejsce w czasie festynu, gdzie również
pucharami i nagrodami honorowani są
na scenie głównej zawodnicy pierwszej
dziesiątki zakończonego cyklu. 

W tym roku trzej najlepsi zawodnicy
osiągnęli ten sam wynik: grający w stałej
parze bracia Paweł i Tomasz Grabowscy
z Warszawy i zwycięzca poprzednich
edycji Karol Rusak ze Starych Babic. 

Tegoroczny festynowy turniej miał
rekordową obsadę, o medale i punkty w
rankingu rywalizowały 23 pary. Obec-
ność silnych drużyn z Warszawy i nasze-
go powiatu wpłynęła na wysoki poziom

zawodów. Zwycięską parą po pasjonują-
cym finale zostali Krzysztof Twardowski i
Piotr Rząca, pokonując jeszcze do nie-
dawna naszych babickich juniorów:
Sebastiana Dryńskiego i Przemysława
Kowalczyka z Zielonek. Brązowym
medalem musieli się zadowolić niepoko-
nani w zeszłym sezonie warszawscy bra-
cia Paweł i Tomasz Grabowski. Czwarte
miejsce przypadło również mieszkań-

com stolicy Cezaremu Dębkowskiemu i
Marcinowi Chmielewskiemu. Tegorocz-
ny turniej  pokazał całe piękno tej,
dostępnej dla każdego, dyscypliny spor-
tu. Wyniki pojedynków udowodniły, że
walecznością można pokonać każdego
rywala, czego przykładem były Hanna
Szymańska i Renata Rząca, które poko-

nując męskie pary awansowały do tur-
nieju głównego, podobnie jak para
seniorów licząca w sumie 115 lat - Sta-
nisław Wrzosek, Krzysztof Makuch,
która wygrała z parami młodszymi od
siebie trzykrotnie. Dlatego warto wyko-
rzystywać wolne chwile, by na sportowo
cieszyć się walorami boisk w Zielonkach,
a po treningu bez kompleksów przystą-
pić do sportowej rywalizacji. Już na wio-
snę kolejne turnieje V edycji Grand-Prix
Stare Babice. Serdecznie zapraszam!

Krzysztof Makuch

Wyniki IV edycji 2006/2007 
(1 DZIESIĄTKA)

1-3 Paweł Grabowski, Tomasz Grabow-
skt, Karol Rusak (wszyscy trzej) 57 pkt, 4
Cezary Dębkowski- 42,5 pkt, 5-6 Adam Fal-
kowski 25,5pkt, Artur Mączka- 25,5 pkt, 7-8
Marcin Chmielewski- 25 pkt, Krzysztof Twar-
dowski- 25 pkt, 9 Paweł Dryński- 22 pkt, 10-
11 Marcin Jakubowski- 17,5 pkt, Łukasz Woj-
ciechowski- 17,5 pkt.

Wyniki Turnieju Festynowego
1 Piotr Rząca, Krzysztof Twardowski,

2 Sebastian Dryński,  Przemysław Kowalczyk,
3 Paweł Grabowski, Tomasz Grabowski,
4 Marcin Chmielewski, Cezary Dębkowski, 
5-6 Paweł Dryński, Krzysztof Wójcik, Arek
Rudnicki, Karol Rusak, 7-8 Marcin Alaba,
Michał Strużek, Artur Mączka, Łukasz Ulatow-
ski, 9-12 Jerzy Wuttke, Lech Walczak, Tomasz
Gątkiewicz, Tomasz Zborowski, Patryk Wożny,
Artur Dworak, Damian Bartnik, Tomasz Klu-
czyk, 13-16 Hanna Szymańska, Renata Rząca,
Stanisław Wrzosek, Krzysztof Makuch, Łukasz
Wojciechowski, Rafał Kalus, Robert Stańczak,
Roland Zakrzewski, 17-20 Wacław Sakowicz,
Marek Małecki, Tomasz Wrzosek, Tomasz
Jonio, Maciej Rusinowicz, Krystian Wożnicki,
Józef Bolesta, Dariusz Wieczorkowski, 21-23
Łukasz Dawid, Kamil Podrażka, Mieczysław
Kozak, Przemysław Zgieb, Krzysztof Brudziń-
ski, Krzysztof Jędrasik.

8 października zakończył się Turniej Piłki Siatkowej zorganizo-
wany z okazji święta Trzeciej Warszawskiej Brygady Rakietowej
Obrony Powietrznej. Nasza reprezentacja złożona z mieszkańców
babickiej gminy zdobyła I miejsce, wygrywając ze wszystkimi dru-
żynami uczestniczącymi w turnieju.

W sumie w sportowych zmaganiach wzięło udział  10 drużyn, 8 z nich
stanowiło reprezentacje różnych formacji wojskowych. 

Wśród naszych zawodników znaleźli się: Henryk Kuncewicz –Przewod-
niczący Rady Gminy,
Marcin Palczak, Przemek
Kowalczyk, Marcin Jaku-
bowski, Sebastian Dryń-
ski, Paweł Dryński, Karol
Rusak, Krzysztof
Makuch, Krzysztof Twar-
dowski i Artur Mączka.
Ich zwycięstwo upamięt-
nia dyplom i wspaniały
puchar. Serdecznie gra-
tulujemy! 

Babiczanie wygrali w siatkówkę!

Sportowa festynowa tradycja

Mistrzowie turnieju
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Byliśmy na 
Jasnej Górze!

2 września do Częstochowy na
Dożynki Jasnogórskie udała się delega-
cja mieszkańców naszej gminy. Grupa
liczyła 46 osób, wśród niej było kilkuna-
stu sołtysów. Delegacja zawiozła na
Jasną Górę pamiątkową tablicę wykona-
ną z ziaren zbóż zebranych z naszych
pól. Jej autorką była Janina Kuberska.
Tablicę pokazano na błoniach przed
wałami, a następnie wróciła do babic-
kiego kościoła. Upamiętniono ją rów-
nież na zdjęciu.

Dużym przeżyciem dla uczestników
wyjazdu była Msza Św. z udziałem
władz państwowych: m.in. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i przewodniczącego
PSL Waldemara Pawlaka.

We wrześniu odprowadziliśmy w
ostatnią drogę Jerzego Kuberskiego
znanego wielu mieszkańcom naszej
gminy. Pochowano go w Laskach. W
ceremonii pogrzebowej uczestni-
czyli przedstawiciele władz kościel-
nych, dyplomaci, reprezentanci
wielu organizacji, do których nale-
żał zmarły, rodzina i setki osób,
które go znały.  

Jerzy Kuberski urodził się 22 marca
1930 r. w Babicach, w latach 1971 -
1981 działał w KC PZPR. Od marca
1972 r. do lutego 1979 r. pełnił funkcję
ministra oświaty i wychowania w rzą-
dach Piotra Jaroszewicza. Lokalna spo-
łeczność dobrze go wspomina, pomagał
wielu osobom w sprawach oświatowych
i wydatnie przyczynił się również do
powstania Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach, w jej obecnym kształcie.

W następnych latach Jerzy Kuberski
pełnił funkcje ministerialne: był kierow-
nikiem Urzędu do Spraw Wyznań w
rządach: Edwarda Babiucha, Józefa
Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskie-
go, a następnie kierownikiem zespołu

do spraw stałych kontaktów roboczych
między rządem PRL a Stolicą Apostol-
ską. Od 1989 r. do 1990 r. był amba-
sadorem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej przy Watykanie. W ostatnich
latach był rektorem Wyższej Szkoły
Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w
Warszawie. Wiele osób pamięta zmar-
łego jako Przewodniczącego Między-
narodowego Stowarzyszenia im. Janu-
sza Korczaka, a także prezesa i wice-
prezesa Zarządu Głównego AZS w
latach 1960-1976. Zmarł 20 września
2007 r. w Warszawie. 

Rodzinie Jerzego Kuberskiego skła-
damy najszczersze kondolencje. 

Źródło: Wikipedia

Odszedł Jerzy Kuberski – polityk i dyplomata 

2 września w kościele w Starych
Babicach wystąpiła orkiestra „Con-
certo Avenna” z solistą Konstantym
Andrzejem Kulką. Maestro  Kulka to
pierwsze skrzypce Rzeczpospolitej.
Jego występy zawsze elektryzują
publiczność. Artysta zachwyca nie-
zwykłą precyzją, oszałamiającą
techniką, nieskazitelną intonacją i
pięknym tonem. Jest wirtuozem o
światowej renomie. Gra Kulki
zachowuje właściwe proporcje: jest
logiczna i uczuciowa, nacechowana
dbałością o najdrobniejszy detal.

W Babicach zagrał „Cztery pory
roku” Antonia Vivaldiego. Spośród
ponad 400 koncertów, które wyszły spod
pióra niezwykle twórczego Włocha, wła-
śnie cykl „Cztery pory roku” stał się naj-
bardziej popularny. To muzyka żywa, pla-
styczna, o wyrazistym programie. 

W koncercie nr 1 E- dur „Wiosna” -
słychać śpiew ptaków, szmer wody i
powiew wiatru. Część druga przedsta-
wia odpoczywającego pasterza z psem.

A część III, to radosny taniec wiejski, do
którego dołączają leśne nimfy. Koncert
nr 2 g - moll „Lato” utożsamia skwar,
słychać kukułki, turkawki, szczygły, nad-
ciąga nawałnica. Groźnych pomruków
boi się mały chłopiec (płaczą skrzypce
solo). W części II zmęczonych wieśnia-
ków nękają dokuczliwe muchy i inne
insekty, wkrótce zaś napływają złowro-
gie chmury, które w części III zniszczą
gradem kukurydzę i dumnie wyprosto-
wane zboże.

Koncert nr 3 F-dur „Jesień” w części
I przedstawia  wesołą zabawę dożynko-
wą, w części II nastrojowy pejzaż nocny,
a w III- polowanie. Koncert nr 4 f- moll
„Zima” w części  I daje nam odczucie
trzaskającego mrozu, dojmującego wia-
tru, zmarznięci ludzie zagrzewają się
biegiem i przytupywaniem. Część II przy-
nosi pożądany ciepły kontrast – miłe
chwile w zaciszu domowym przy komin-
ku. W III części harcują łyżwiarze, a w tle
odbywa się pojedynek dwóch wiatrów:
ciepłego –Sirocco i mroźnego- Boreasza.
Triumf ciepłego zapowiada, że wkrótce
znowu nadejdzie wiosna. 

Zachęcam Państwa do ponownego
przesłuchania na płytach „Czterech pór
roku” i odnalezienia w muzyce powyż-
szych tematów. To naprawdę fascynują-
ce przeżycie, które pomoże nam roz-
świetlić ponure jesienne wieczory.

Występ Mistrza został przyjęty owa-
cyjnie. Nasza babicka publiczność potrafi
właściwie docenić artystów światowej
miary. Piękna muzyka, zasłuchani melo-
mani i szczególna dedykacja koncertu
(dla nowego Ks. Proboszcza) sprawiły, że
przeżyliśmy wspólnie niezapomniany
wieczór.

Ewa Dżyga  

Mistrz Kulka grał w Babicach

Jerzy Kuberski 
z kard. Agostino Casaroli

Jerzy Kuberski 
z kard. Agostino Casaroli
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OGŁOSZENIA

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA   GMINY    STARE    BABICE

z dnia  20 września 2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46
poz. 499 ze zmianami) oraz  uchwałą   Rady Gminy Stare Babice  nr X/87/2007  z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utwo-
rzenia stałych obwodów do głosowania w gminie Stare Babice,  Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomo-
ści informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach  obwodowych komi-
sji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do   S e j m u   RP      i  do  S e n a t u  RP  zarządzone
na dzień 21 października 2007 r.

UWAGA:
Wyborcy niepełnosprawni w terminie  do dnia 11 października  2007 r. mogą składać wniosek w Urzędzie Gminy Stare Babi-
ce (pok. nr 11) o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania, którego lokal jest  dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.
Wykaz lokali wyborczych  dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych: lokal nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godz. 6.00 – 20.00

Wójt Gminy 
(-) Krzysztof Turek

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu
głosowania Siedziba  Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego Blizne Jasińskiego, 
ul. Kopernika 10 

2 Lubiczów, Latchorzew, Babice Nowe Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40

3 Kwirynów, Janów, Klaudyn Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40

4 Stare Babice Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40

5 Lipków, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela Klub Sportowy „Naprzód” w Zielonkach
ul. Białej Góry 4

6 Koczargi Stare, Koczargi Nowe I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 
ul. Akacjowa 12

7 Wojcieszyn, Wierzbin, Mariew,
Buda, Stanisławów, Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697

8 Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697

WÓJT GMINY STARE BABICE Stare Babice, dnia 04.10.2007r.
województwo mazowieckie
RA-7320 /101 / 07

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE STARE BABICE

Na podstawie art. 17  pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy w Starych Babicach  uchwały Nr XI/89/07 z
dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządza-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego, Blizne
Łaszczyńskiego i Lubiczów uchwalonego uchwałą Nr
XXVI/229/98 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 1998
roku (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 19, Poz. 55 ) w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów  -
zmiana dotyczy obszaru położonego w granicach ewi-

dencyjnych działek:  nr  211/2 we wsi Blizne Jasińskiego
i  nr  16/2 we wsi Blizne Łaszczyńskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare
Babice przy ul. Rynek 32, 05 – 082 Stare Babice, w terminie do
dnia  31 października 2007 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek
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„Technobud-Alstal”- nowoczesność i
W Starych Babicach rozpoczęła działalność nowa firma produkcyjno- handlowa „Technobud-Alstal”. Jej specjal-

nością jest produkcja konstrukcji stalowych oraz konstrukcji aluminiowych. Firma uruchomiła przy ul. Tadeusza

Kutrzeby salon artykułów budowlanych: okien, drzwi, bram i elementów ogrodzeniowych markowych firm polskich

i zagranicznych. Można kupić tu m.in.: bramy garażowe z oprzyrządowaniem „Wiśniewskiego”,  okna plastikowe

„Jezierskiego”, okna drewniane „Sokółki”. Imponująca jest również oferta dotycząca drzwi zewnętrznych „Gerda”,

„Porta”, „Pol-Skone”, a także ekskluzywnych drzwi wewnętrznych „Porta”, „Villadora”.

Firma dysponuje fachowymi doradcami, którzy proponują u klienta najkorzystniejsze rozwiązania i wyceniają
usługę. Warto bowiem zauważyć, że „Technobud-Alstal” posiada fachowe ekipy montażowe , a zatem kupując okre-
ślone produkty, można zamówić je wraz z zamontowaniem, co jest gwarancją ich późniejszego precyzyjnego dzia-
łania. Ważne jest to chociażby w przypadku zakupienia bram otwieranych pilotem, lub ekskluzywnych drzwi
wewnętrznych z zamkiem magnetycznym.
Firma jest jednym z 15 w Polsce wyłącznych dystrybutorów drzwi „Porta” i „Villadora”.

Siedziba „Technobud-Astal” w Starych Babicach

Bramy garażowe
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„Technobud-Alstal” obsługuje zarówno duże projekty, budowy – osiedli

mieszkaniowych, czy siedziby firm, dla których projektuje i wykonuje balu-

strady, klatki schodowe i inne konstrukcje ze stali lub aluminium, jak i dzia-

ła na potrzeby mniejszych klientów projektując i wykonując oranżerie czyli

tzw. ogrody zimowe. 

Przy nowoczesnych domach ogrody zimowe funkcjonujące w lekkich kon-

strukcjach z aluminium lub plastiku wyglądają bardzo efektownie. Fachowi

doradcy mogą dla klientów wykonać indywidualny projekt i wizualizację

komputerową, która pozwoli wybrać najlepsze rozwiązanie. W zależności

od potrzeb zarówno okna jak i ogrody zimowe mogą być wyposażone w

szyby antywłamaniowe, kuloodporne i posiadać kilka tafli szklanych, gwa-

rantujących dobrą izolację termiczną. 

Indywidualne rozwiązania dostosowane do gustów i oczekiwań klientów są

specjalnością firmy.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia siedziby firmy przy 

ul. Tadeusza Kutrzeby 17 w Starych Babicach i zapoznania

się z bogatą ofertą salonu „Technobud-Alstal”.

ć i najwyższa jakość w budownictwie

Ogrody zimowe
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Ogrodzenia i balustrady
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Spotkanie klasowe po latach...
Po dwudziestu latach od zakończenia Szkoły Podstawowej w Sta-

rych Babicach pragną spotkać się uczennice i uczniowie uczęszczający
do tej placówki w latach 1979 - 1987.

Spotkanie klasowe odbędzie się 27 października 2007 r. o godz.
18.00 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach przy
ul. Rynek 14.

Organizatorzy zapraszają Wszystkich Absolwentów oraz proszą
o przekazanie tej informacji innym byłym uczniom z tego rocznika. Jed-
nocześnie proszą o wcześniejszy kontakt z organizatorami pod nume-
rami tel.: 0-501-355-891; 0-501-625-343 w celu przekazania kilku
spraw dotyczących udziału i organizacji tego spotkania. MS.

„Minex”
Opał:  Koks, Węgiel, Eko-Groszek, 

Drewno kominkowe, 
Wyroby betonowe, Kostka brukowa
Skup – sprzedaż złomu stalowego

Pasze
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

Firma MDS-Polska Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko ślusarz-blacharz, 
na pełny etat (6-14). Osoby zainteresowane prosimy 

o zgłoszenia osobiste w dniach 31.07-03.08 i po 13.08.
na ul. Sienkiewicza 156, St. Babice.

Gazeta Babicka poszukuje 
współpracowników. 

Oferty prosimy przysyłać na e-mail: 
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w STARYCH BABICACH INFORMUJE:
OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ 

PROSZONE SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY.
Na wniosek złożony od dnia 1 sierpnia do 30 września 2007 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października 2007 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16.30 - 19.00. 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z problemem alkoholowym: czw. 17.00 - 19.00, sob. 12.30 - 14.30 Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10. 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z przemocą w rodzinie i problemem alkoholizmu zaprasza we wtorki w godz. 10.00 - 11.00 do
Ośrodka w Borzęcinie Dużym oraz we wtorki w godz. 18.00 - 20.00, w soboty w godz. 14.00 - 16.00 do Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10. 
Grupa „Rodzina bez przemocy - Jutrzenka” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00 - 19.00. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktów i grupy 
722 04 93, Telefon do osoby prowadzacej grupę czynny całą dobę 0 605 921 579.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień od Narkotyków działa w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10. Tel. 722 04 93

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!

Lingua  Angielski dla każdego!
Dzieci, młodzież, dorośli, wszystkie poziomy.
Małe grupy. Nowoczesne metody nauczania.

Przyjazna atmosfera. Sala Katechetyczna 
przy kościele w Starych Babicach.

Zapisy jeszcze trwają. 

Serdecznie Zapraszamy!

tel. 022 722- 03- 47, 0696-773-339

W Starych Babicach zginęła 
13-letnia czarna suczka, 

mieszaniec, średniej wielkości,
gładkowłosa, sterczące uszka,
długi ogon, posiwiała mordka, 
głucha. Na brzuchu blizna po 

operacji. Właścicielka czeka na
wiadomość. Tel. 022-813-75-55

„Młodzi z pasją” zapraszają do udziału w corocznym wernisażu fotogra-
ficznym pt. „Lato w obiektywie”. Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowa-
ne na wystawie i na łamach „Gazety Babickiej”. Prace przyjmowane są do
końca października br., należy je przesłać do Magdy Drzewińskiej e-mail:
m.drzewinska@wp.pl  tel. 0 506-665-749.
Spotkania „Młodych z pasją” odbywają się jak zwykle w soboty
o godz.10:00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zapraszamy.
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● komunikacyjne - OC, AC, NNW, ASSISTANCE

● transportowe - OCP, CARGO

● mieszkań, domów

● firm – majątek, OC

● turystyczne

● rolnicze ● wszystkie inne

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

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

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 

zatrudni pracownika na stanowisko 
konserwatora z uprawnieniami elektryka.

tel. (022) 752-05-24

Szklenie u klienta 
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie

Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem), 
Tel. kom. 0602-285-338

Zatrudnię panią do sprzątania domu i prasowania,

1-2 razy w tygodniu, Lipków. Tel. 501 162 616

UBEZPIECZENIA
– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majątkowe

(ogień, kradzież)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urzędu Gminy Stare Babice

otwarte: 9 – 15 /oprócz środy i soboty/
tel. 798 92 31; dom 730 60 85

tel. kom. 0 603 77 38 55

✁
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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!

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

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

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

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

SKUP MAKULATURY 
I FOLII

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

ZAPRASZAMY DO NAS

Tel. 722-94-18

P.P.H.U.
„Feliks”

JACEK RACKI

STARE BABICE
UL.PIŁSUDSKIEGO 34

WSZYSTKO DLA DROBIU
I GO¸¢BI

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

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

T. J. RACCY
ul. Pi∏sudskiego 34

Stare Babice

SSAALLOONN

FFRRYYZZJJEERRSSKKII   „„AAGGNNIIEESSZZKKAA””
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