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W borzęcińskiej
Świetlicy TPD już roz-
poczęto Święta. 14
grudnia blisko 30-
osobowa grupa dzie-
ci wystawiła tam
jasełkowe przedsta-
wienie, po czym
razem z opiekunami
zasiadła do wigilijne-
go stołu. Okazja do
świętowania była
szczególna, bowiem
ognisko TPD odwiedzili tego
dnia: Zastępca Wójta Gminy
- Jolanta Stępniak, która
wcieliła się w Św. Mikołaja i
Przewodniczący RG- tym
razem w roli „Śnieżynki”.
Radości było bardzo wiele -
wszystkie dzieci dostały
wspaniałe prezenty.

Drodzy Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć
Państwu dużo zdrowia i wiele radości. Niech w Waszych sercach
zagości spokój i szczęście, a domy ogarnie miła, rodzinna atmosfera,
wypełniona dźwiękiem staropolskich kolęd. Oby nadchodzący
Nowy Rok stał się dla Państwa czasem sukcesów i pozwolił na
realizację wielu osobistych marzeń. 

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

Spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu pomyślnych chwil
i sukcesów w nadchodzącym 
Nowym Roku, 
Wszystkim Czytelnikom 
i Przyjaciołom 

życzy Redakcja

Już po raz ósmy ucznio-
wie I Gminnego Gimnazjum
w Koczargach Starych uczestniczyli
w ogólnopolskiej akcji charytatyw-
nej na rzecz domów dziecka - „Góra
grosza”. Co roku usypana góra jest
większa! W bieżącym roku ważyła ona
113 kg i miała wartość 1713,65 zł. Na
zdjęciu klasa II f - zwycięzcy w kategorii
wagowej oraz klasa III b w kategorii
kwotowej. Jak twierdzą Panie wycho-
wawczynie obu klas: Monika Romanow-

ska i Iwona Andryszczyk oraz sami
uczniowie, zbieranie „miedziaków” daje
wielką satysfakcję.

Zabawa i dar serca – czyli ile
może ważyć 1700 złotych?
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Święta w TPD
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– Czym różni się ta kadencja od
poprzednich?

– Obecną kadencję określam jako
czas inwestycji. Oczywiście w ubiegłych
latach gmina również się rozwijała, ale z
tak szybkimi zmianami jak teraz nie mie-
liśmy jeszcze do czynienia. W dużej mie-
rze wynika to z obecności Polski w struk-
turach Unii Europejskiej, z czego czer-
piemy w tej chwili duże pożytki. Jednak
warto podkreślić, że skuteczne pozyski-
wanie i korzystanie z funduszy unijnych
jest możliwe dzięki dobremu działaniu
władz samorządowych gminy.

- Czy zmiany na lepsze dotyczą
także Pana okręgu wyborczego?

- Oczywiście. W Bliznem również
dzieje się wiele dobrego. Projektem,
który ma być wykonany w najbliższym
czasie, jest budowa kanalizacji wzdłuż
ulicy Warszawskiej. Sam przekonywałem
mieszkańców Bliznego, żeby zgodzili się
na przeprowadzenie modernizacji sieci
kanalizacyjnej przez ich teren. Nie było
to łatwe – części osób nie podobało się,
że w wyniku prac zostaną zniszczone ich
ogródki. Choć może się to wydawać
śmieszne, niekiedy zniszczenie kilku
drzewek czy krzaczków może powstrzy-
mać realizację całego projektu. Na
szczęście mieszkańcy, z którymi rozma-
wiałem, poszli za głosem rozsądku.
Jestem im za to bardzo wdzięczny. Do

budowy kanalizacji na tym terenie
potrzebna jest jednak jeszcze zgoda
mieszkańców Lubiczowa. Jeżeli uda się
ją uzyskać, prace ruszą prawdopodobnie
na wiosnę przyszłego roku.

- Jednak do pełnego skanalizo-
wania Bliznego droga jest jeszcze
daleka...

- Wynika to m.in. z problemów, jakie
pojawiły się podczas przetargów na
wykonanie tego zadania. Choć jego
wykonawca został już wyłoniony, zrezy-
gnował z podjęcia prac, dosłownie w
ostatniej chwili. W związku z tym trzeba
było zorganizować drugi przetarg, a
realizacja projektu odwlekła się o kolejne

Lubię działać 
efektywnie...

Adam Kotwicki  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stare Babice, mieszkaniec
Bliznego Jasińskiego jest radnym w naszej gminie już po raz drugi. Wcześniej peł-
nił tę funkcję w drugiej kadencji samorządu. Z naszym terenem łączą go nie tylko
więzy rodzinne, ale także działalność zawodowa- tutaj bowiem prowadzi własną
firmę. Zarówno w pracy na rzecz babickiej społeczności, jak i w życiu prywatnym,
jest bardzo przedsiębiorczym i aktywnym człowiekiem. Jak sam mówi - lubi twór-
cze działanie i nawet gdy odpoczywa stara się coś robić. W wolnym czasie wyko-
nuje modele dawnych żaglowców...

5 grudnia w Starych Babicach
przy ul. Warszawskiej uruchomiono
nowy Oddział Polskiego Banku
Spółdzielczego w Wyszkowie. Na
uroczyste otwarcie placówki zapro-
szono przedstawicieli Władz Samo-
rządowych Gminy, biznesmenów, a
także przedstawicieli bankowości-
Radę Nadzorczą i Zarząd PBS w
Wyszkowie. Obecni byli również:
wiceprezes Banku Polskiej Spół-
dzielczości S.A. - Krzysztof Radzi-
szewski i długoletni dyrektor Banku
w Wyszkowie Roman Łada.

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszko-
wie posiada blisko 85-letnią tradycję,
przez lata ulegał dynamicznemu rozwo-

jowi, świadcząc
usługi na rzecz oko-
licznych społeczno-
ści. Z Bankiem tym
współpracuje obec-
nie większość samo-
rządów gminnych
na terenie powiatu

wyszkowskiego. Placówka świadczy
swoje usługi m. in. dla mieszkańców
powiatów: nowodworskiego, legionow-
skiego, zakroczymskiego i nasielskiego.
Obecnie PBS w Wyszkowie posiada 15
oddziałów na terenie województwa
mazowieckiego, w tym 2 w Warszawie.
Jak zapewnił nas Prezes Banku Sławomir

Chmielak - bogate doświadczenia w sek-
torze bankowym przyczyniają się do roz-
woju lokalnych społeczności. 

Placówka w Babicach oferuje m.in.:
usługi bankowości elektronicznej, inter-
netowej i telefonicznej. -Jesteśmy prze-
konani, że spełnimy oczekiwania miesz-
kańców gminy Stare Babice – powiedział
Prezes Chmielak.

Nowy Bank w naszej gminie został
poświęcony przez ks. dr Grzegorza
Kozickiego. W przecięciu wstęgi uczest-
niczył Wójt Gminy Krzysztof Turek, który
poinformował zebranych, że otwarcie
tego obiektu spowodowało wzrost
usług bankowych na naszym terenie o
100%. Mamy już zatem w Babicach dwa
banki.

mł.

Nowy Bank w Babicach!

Prezes Banku Sławomir ChmielakPrezes Banku Sławomir Chmielak
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dwa miesiące. Jest to kuriozalne wyda-
rzenie. Dotąd bowiem nie zdarzyło się u
nas, by ktoś, kto wygrał przetarg, wyco-
fał się później z realizacji inwestycji.  

- Oprócz kanalizacji, ważnym
zadaniem, nie tylko w Bliznem, ale i
w całej gminie, jest także budowa i
renowacja dróg...

- To prawda. W moim okręgu sprawą
nadrzędną jest np. modernizacja ulicy
Kościuszki. Rok temu, kiedy zostałem
wybrany radnym, poszedłem obejrzeć jej
projekt i dosłownie złapałem się za
głowę! Według planu droga miała mieć
w jednym miejscu – od ulicy Piotra Skar-
gi w kierunku kościoła – tylko 3,5 m sze-
rokości, bez chodników. Wynikało to z
faktu, że w bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się grunty prywatne, których
gmina nie mogła zająć pod budowę. Na
szczęście w tym czasie zmieniły się prze-
pisy, co dało nam zielone światło w tej
sprawie. Zgodnie z nową ustawą,
można wywłaszczyć właściciela gruntu,
jeśli posiadany przez niego teren ma
posłużyć pod budowę autostrady, drogi
powiatowej lub gminnej. Jednak lep-
szym rozwiązaniem w takiej sytuacji
wydają mi się pertraktacje z osobami, do
których należą nieruchomości. W związ-
ku z tym odwiedziłem wszystkich właści-
cieli gruntów na tym obszarze i wynego-
cjowałem od nich zgodę na poszerzenie
drogi do 8 m oraz budowę chodników
po obu jej stronach. 

Obecnie na ulicy Kościuszki kończy
się budowa kanału tłocznego, który
będzie odprowadzał ścieki z Bliznego do
gminnej oczyszczalni, a nie jak dotych-
czas – do stolicy. Stanie się to oczywiście
możliwe dopiero po wykonaniu kanali-
zacji w obrębie ulic: Prusa i Kochanow-
skiego. Dzięki temu nie trzeba będzie
jednak płacić za usługę Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanali-
zacji w Warszawie. 

Kolejną z ważnych spraw dla Bliznego,
a także dla calej gminy, jest budowa
nowego przedszkola. Wszystko wskazuje
na to, ze powstanie ono w pobliżu kościo-
ła. Mam nadzieję, że uda się tam również
zorganizować świetlicę dla dzieci star-
szych, plac zabaw i boisko ze sztuczną
nawierzchnią. Budowa nowego przed-
szkola rozpocznie się w przyszłym roku.

- Jak widać, ma Pan duży dar
przekonywania i  dobry wpływ na
mieszkańców Bliznego. Czy są jed-
nak jakieś sprawy, które sprawiają
Panu trudności?

- Owszem, jest taka sprawa. W Bliz-
nem są dwa kwadraty nieruchomości,
które pozostają zupełnie niezabudowa-
ne: jeden z nich znajduje się między uli-
cami Skargi, Kościuszki, Łaszczyńskiego i
Hubala-Dobrzańskiego, a drugi – między
Warszawską, Topolową, Kościuszki i

Skargi. Na tych gruntach wytyczone są
bardzo długie i wąskie działki, położone
tuż przy drodze, które w takim stanie
praktycznie do niczego się nie nadają.
Łącznie zajmują blisko 8 hektarów
powierzchni. Jedyną receptą na zago-
spodarowanie tych nieruchomości jest
ich scalenie. Wówczas ich wartość i
atrakcyjność dla ewentualnych nabyw-
ców mogłyby znacząco wzrosnąć. Te
tereny są w pełni skanalizowane, a w
dodatku położone blisko Warszawy.
Cena ziemi osiąga tam wartość ok. 1000
zł za 1 m2. Mimo to właściciele działek
nie chcą się zgodzić na komasację, choć
przyniosłoby im to oczywiste korzyści,
także materialne. W dodatku z pewno-
ścią poprawiłoby układ architektoniczny
gminy. Apeluję więc do właścicieli o roz-
sądek i wyrażenie zgody na scalenie.

- Podejmuje Pan wiele cennych
inicjatyw dla dobra mieszkańców Bli-
znego i ogólnie – babickiej społecz-
ności. Z czego wynika ta aktywność?

- Przede wszystkim z tego, że wła-
śnie tutaj się urodziłem, stąd pochodzi
również moja rodzina, staram się więc
być lokalnym patriotą. Poza tym uwa-
żam, że skoro zwyciężyłem w wyborach,
muszę wywiązać się ze złożonych obiet-
nic. Wyborcy powierzyli mi kredyt zaufa-
nia, którego nie wolno mi zawieść.

To, że w Bliznem dzieje się obecnie
tyle dobrego, nie jest jednak wyłącznie
moją zasługą. Sami mieszkańcy mają na
swoim koncie wiele pozytywnych inicja-
tyw. Znakomicie udała się na przykład
zbiórka pieniędzy na modernizację dróg
na naszym terenie. Dzięki temu wyre-
montowano ulicę Moniuszki i poprawio-
no destrukt na większości ulic. Do reno-
wacji pozostały jeszcze ulice: Kopernika,
Chopina i Mickiewicza – mam nadzieję,
że uda się je naprawić w przyszłym roku.

- Oprócz radnego jest Pan także
biznesmenem. Czy w naszej gminie
można robić dobre interesy?

- Wszyscy znają mnie z tego, że nie-
ustannie jestem w ruchu, mam wiele
pomysłów i staram się je na bieżąco
realizować. Nie wiem, czy „biznesmen”
w odniesieniu do mnie jest odpowied-
nim słowem - ja po prostu, już od 17 lat,
prowadzę własną firmę – zajmuję się
montażem instalacji sanitarnych. Intere-
sy idą coraz lepiej, zwłaszcza że obecnie
dużo się u nas buduje. W związku z tym
nie muszę szukać zleceń poza woje-
wództwem mazowieckim – 90%  prac
wykonuję w naszej gminie, a pozostałą
część – w Warszawie.

- Na naszym terenie powstaje
obecnie coraz więcej domów jedno-
rodzinnych. Czy podczas ich budo-
wy właściciele stosują jakieś „insta-

lacyjne nowinki”?
- Modnym rozwiązaniem są w tej

chwili np. kotły kondensacyjne. Pozwala-
ją one zaoszczędzić nawet do 20% pali-
wa, ponieważ mogą odzyskiwać część
energii pochodzącej z procesu skroplenia
pary wodnej, będącej składnikiem spalin.
W tradycyjnych kotłach spaliny były
odprowadzane wprost do komina, a
stamtąd do atmosfery, w związku z tym
te urządzenia stanowiły większe zagro-
żenie dla środowiska. W konstrukcji
nowoczesnych kotłów postawiono na
ekologię i oszczędność eksploatacji. 

- Jakie inne ekologiczne rozwią-
zania warto wprowadzić w domu?

- W zakresie instalacji grzewczej praw-
dziwym hitem są teraz pompy ciepła.
Umożliwiają one korzystanie z zasobów
energii naturalnej, której źródłem może
być powietrze atmosferyczne, grunt,
woda powierzchniowa lub podziemna.
Urządzenia te pobierają energię cieplną
bezpośrednio ze źródła i przenoszą ją do
domu. W dodatku ich wydajność szacuje
się na 1:4, czyli na każdą złotówkę wyda-
ną na pracę takiej pompy uzyskuje się
energię cieplną wartą cztery złote.

- Duże oszczędności przynoszą
także kolektory słoneczne...

- W naszej gminie tzw. baterie sło-
neczne nie są jeszcze zbyt popularne, ale
może już wkrótce zacznie się to zmie-
niać. Zwłaszcza że dzięki nim można
zaoszczędzić nawet do 60% energii
potrzebnej  na podgrzanie ciepłej wody
w domu jednorodzinnym. W miesiącach
letnich (od maja do sierpnia) energia sło-
neczna odbierana przez kolektory
wystarcza niemal całkowicie na pokrycie
tych potrzeb. W pozostałym czasie
można optymalnie wykorzystać tę ener-
gię do wstępnego podgrzania wody,
redukując w ten sposób zużycie prądu,
oleju opałowego lub gazu. 

- Czy myśli Pan, że technologie
przyszłości przyjmą się w babickiej
gminie?

- Jestem tego pewien, ponieważ są
nie tylko przyjazne dla środowiska, ale
także wygodne w eksploatacji i bardzo
opłacalne. Poza tym myśląc o rozwoju
naszej gminy, musimy brać pod uwagę
również ekologię.

- Czy w związku z nadchodzący-
mi Świętami Bożego Narodzenia
chciałby Pan coś przekazać naszym
Czytelnikom?

- Niech te Święta, spędzone w gronie
najbliższych, przyniosą Państwu wiele
radości,  a rozpoczynający się rok 2008
będzie czasem pomyślności i realizacji
wielu dobrych życiowych planów.

Karolina Gwarek
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XIII Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 29 listopada 2007 r. 

W czasie obrad podjęto 14 uchwał.
W związku z pisemnym zrzeczeniem się
mandatu przez radnego Waleriana Żyn-
dula, Rada Gminy zadecydowała o jego
wygaśnięciu w okręgu wyborczym nr 5
(obejmującym Klaudyn). Uchwała zosta-
nie przekazana wojewodzie mazowiec-
kiemu, który zarządzi wybory uzupełnia-
jące w tym okręgu i ustali kalendarz
wyborczy. Wybory odbędą się w ciągu
najbliższych trzech miesięcy.

Podczas XIII Sesji Rada Gminy
uchwaliła ponadto „Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” oraz „Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii” na rok
2008. Ustaliła także regulamin określają-
cy wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: moty-
wacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat
i za warunki pracy, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw oraz innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Stare Babice na
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008
r. Wzrosły stawki dodatku funkcyjnego:
dla dyrektorów placówek, wicedyrekto-
rów i kierowników świetlicy – zwiększo-
no ich górną granicę o 100 zł, dodatek
za wychowawstwo w przedszkolach i
szkołach podstawowych wzrósł z 54 zł
do 60 zł miesięcznie, a w gimnazjum z
64 zł do 70 zł miesięcznie, wysokość

dodatku dla opieku-
nów stażu zwiększyła
się z 42 zł do 47 zł
miesięcznie. 

W czasie obrad
radni przyjęli także
sprawozdanie z reali-
zacji celów strategicz-
nych przyjętych w
„Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju
Gminy Stare Babice
do roku 2020”.
Ponadto wyrazili
zgodę na odpłatne
nabycie gruntów we
wsiach Lipków i
Koczargi Nowe, prze-
znaczonych pod
drogi gminne oraz na
nadanie ulicy we wsi
Lipków nazwy
„Jastrzębia”, a w Sta-
rych Babicach
–„Baśniowa”. W ÿcza-
sie obrad podjęto
uchwałę w sprawie
złożenia przez skarb-
nika gminy i sekretarza gminy oświad-
czeń lustracyjnych oraz dokonano zmian
w gminnym budżecie na 2007 r.

Ponadto w związku z uwagami
Regionalnej Izby Obrachunkowej doko-
nano poprawek w uchwałach dotyczą-
cych:

– wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o dofinansowanie projektu „Pro-

mocja zdrowia w Gminie Stare Babice
poprzez stworzenie strefy rekreacji dzie-
cięcej” ze środków Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego, 

– zwolnień w podatku od nierucho-
mości,

– ustalenia stawek podatku od środ-
ków transportowych na 2008 rok i zwol-
nień w tym podatku.

Z Sesji Rady Gminy

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy z funkcji radnego zrezygno-
wał Walerian Żyndul. Wywołało to bardzo żywiołową dyskusję
i wiele emocji wśród członków Rady. Zanim zdołano ustalić
porządek obrad Przewodniczący dwukrotnie ogłaszał przerwę.
Próbowano przekonywać, aby radny przemyślał jeszcze swoją
decyzję. Pan Walerian nie dał się jednak przekonać i zrezygnował
z pracy w Radzie. Pozostaje nam jedynie uszanować jego wybór
i podziękować za dotychczasową pracę. Walerian Żyndul po raz
ostatni brał udział w pracy Rady Gminy obecnej kadencji (na zdję-
ciu pierwszy z prawej). 

Szanowni Państwo!
W dniu 4 grudnia zakończyła  się

kontrola Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Kontrola trwała trzy miesiące i zgodnie z
zapowiedzią, przekazuję informację o jej
wynikach.  

Zakres kontroli dotyczył wybranych
zagadnień gospodarowania finansami
publicznymi i mieniem komunalnym w
latach 2002 – 2007. Kontrola była prze-
prowadzona bardzo drobiazgowo, a jej
zakres w okresie kontroli został rozsze-
rzony, mimo, że zagadnienia te były
wcześniej kontrolowane przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli i Regionalną Izbę Obra-
chunkową. Szczególną wagę przykłada-
no do zagadnień  związanych z realiza-
cją Uchwały Rady Gminy z 28-go czerw-
ca br. w sprawie przekazania infrastruk-

tury wodno-kanalizacyjnej Gminnemu
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Eko-
Babice oraz spraw związanych z aktuali-
zacją ewidencji środków trwałych, wyni-
kającą z rozbudowy gminnej oczyszczal-
ni ścieków. 

Nie stwierdzono żadnego przypadku
łamania prawa, ani uszczerbku material-
nego majątku publicznego. Zatem,
wbrew temu co uporczywie jest rozpo-
wszechniane przez pewną grupę osób
(w tym, niestety przez niektórych rad-
nych),  takie zagadnienia jak: sprzedaż
mienia komunalnego i gospodarowanie
nim, gospodarowanie finansami
publicznymi, planowanie przestrzenne;
podziały nieruchomości; udzielanie
dotacji organizacjom spoza sektora
publicznego; zatrudnianie pracowni-
ków; przekazywanie majątku gminnego

do Eko-Babic itp. - w naszej gminie są
prowadzone zgodnie z prawem. 

Pragnę podkreślić, że tak bardzo
nagłaśniana ostatnio sprawa przekaza-
nia majątku wodno-kanalizacyjnego do
Eko-Babic, nie budzi żadnych zastrzeżeń
kontrolujących. Nie oznacza to, że proto-
kół pokontrolny nie zawiera uwag. Kon-
trolujący wnoszą cztery zastrzeżenia
natury proceduralnej, przy czym faktycz-
nie tylko jedno jest zasadne. Dotyczy ono
uchybienia wymogowi wyznaczenia
organu zastępczego, do wydania decyzji
podatkowych dla wójta gminy, jego
zastępcy i dla skarbnika gminy. Uchybie-
nie to, zostało w trybie pilnym usunięte,
a warto dodać, że choć formalnie miało
miejsce, to nie wpłynęło ujemnie, na
naliczenie należnych kwot podatków. 

ciąg dalszy na stronie 13

Zakończyła się kontrola CBA w Urzędzie Gminy
Nie stwierdzono naruszenia prawa!
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Co jakiś czas z mediów docierają
do nas informacje, że policja rozbiła
gang narkotykowy, udaremniła
przerzut amfetaminy za granicę lub
schwytała groźnego przestępcę,
podającego bywalczyniom dyskotek
pigułki gwałtu. Te spektakularne
wiadomości wzbudzają wprawdzie
zainteresowanie, ale szybko o nich
zapominamy, myśląc, że pochodzą z
zupełnie innej rzeczywistości niż
nasza. Problem narkotyków nie
dotyczy jednak wyłącznie środowisk
patologicznych – coraz częściej
dotyka także młodych ludzi z tzw.
„dobrych domów”. W okresie dora-
stania młodzież chętnie „ekspery-
mentuje” z używkami, a od ekspery-
mentów do uzależnienia jest tylko
jeden krok.

Jak uchronić nastolatków przed
nałogiem i co zrobić, gdy ten pro-
blem już się pojawi? – na te pytania
starali się odpowiedzieć uczestnicy
konferencji „Szkoła wolna od nar-
kotyków”, która odbyła się 14 listo-
pada w Domu Parafialnym w Sta-
rych Babicach.

Zażywanie narkotyków jest prawdzi-
wą plagą naszych czasów, zwłaszcza że
są one łatwo dostępne: w szkołach, w
dyskotekach, na ulicy. Na ich temat krąży
mnóstwo mitów, które często zachęcają
młodych ludzi do „eksperymentowa-
nia”. Choć w wielu przypadkach są to
tylko jednorazowe próby, dla niektórych
osób kończą się tragicznie.

Czasem obawiamy się, że mówienie
o narkotykach może być zachętą do ich
zażywania. Jednak specjaliści ds. uzależ-
nień podkreślają, że w przeciwdziałaniu
narkomanii duże znaczenie ma właśnie
rzetelna wiedza. Zapobiega ona bowiem
postrzeganiu narkotyków jako niegroź-
nych używek i kojarzeniu ich tylko z
miłymi doznaniami. Świadomość tego,
jak działają i jakie zagrożenia niosą środ-
ki odurzające, jest szczególnie potrzeb-
na rodzicom i nauczycielom. Powinni
oni przecież ostrzegać i chronić mło-

dzież przed nałogami – w tym celu
muszą jednak mieć sprawdzone wiado-
mości, choćby po to, by obalić fałszywe
opinie, którym wierzą młodzi ludzie.
Ważne jest także, żeby nauczyli się roz-
poznawać sygnały ostrzegawcze, wska-
zujące na zażywanie narkotyków i wie-
dzieli, gdzie szukać pomocy dla siebie i
swoich dzieci, kiedy taki problem już się
pojawi.

Te zagadnienia stały się tematem
konferencji „Szkoła wolna od narkoty-
ków”, która odbyła się 14 listopada br.
w babickim Domu Parafialnym, a zosta-
ła zorganizowana przez pracowników
Komendy Powiatowej Policji i Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele władz powiatu i
gminy, instytucji rządowych i pozarzą-
dowych, wymiaru sprawiedliwości i
oświaty na naszym terenie.

Na początku konferencji do uczestni-
ków zwrócił się Komendant Powiatowy
Policji Hubert Kowalczewski:

– Boom narkotykowy, z którym
obecnie mamy do czynienia, jest
sprawą kilku ostatnich lat – powie-
dział. – Dawniej również istniał pro-
blem uzależnień, ale dzisiaj w więk-
szym stopniu wiąże się on z prze-
stępczością zorganizowaną, w tym
także z przestępstwami popełniany-
mi przez osoby uzależnione, które
w ten sposób zdobywają pieniądze
na zakup używek. Mało kto wie, że
narkoman, aby przeżyć dzień,
potrzebuje przeciętnie około 200 zł
na środki odurzające.

Problem narkotyków nie omija także
naszej gminy i powiatu. Tylko w paź-
dzierniku policja zabezpieczyła blisko
1,5 kg substancji psychoaktywnych. Jeśli
przyjąć, że jedna „działka” waży ok. 0,1
g, będzie to oznaczało tysiące takich
porcji. Co by było, gdyby któraś z nich
trafiła w ręce dziecka?

– Nie łudźmy się jednak, że uda nam
się całkiem wyplenić narkotyki ze szkół i
z życia naszych dzieci – podkreślił
Komendant Kowalczewski. – Nie udało
się to jak dotąd żadnej policji na świecie.
Zależy nam jednak na tym, aby ograni-
czyć dostępność tych środków, a ich
zażywanie sprowadzić wyłącznie do
poziomu incydentu.

W pierwszej części konferencji pre-
zentację na temat rodzajów narkotyków
i sposobów ich działania przedstawiła
st. sierżant Adrianna Bomert z Sekcji ds.
Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Pato-
logii Wydziału Prewencji Komendy Sto-
łecznej Policji. Na początku omówiła
przepisy prawne dotyczące środków
odurzających – podstawą w tym zakresie
jest „Ustawa o przeciwdziałaniu narko-
manii” z 29 lipca 2005 r. Warto podkre-
ślić, że w Polsce posiadanie każdej,
nawet najmniejszej ilości narkotyków
jest nielegalne. Grozi za to do 3 lat
pozbawienia wolności, a w przypadku
większych dawek – do 5 lat i grzywna.
Producenci środków odurzających mogą
trafić do więzienia na okres do 3 lat, jeśli
wytwarzają je w małych ilościach, a gdy
produkują je na większą skalę – na co
najmniej 3 lata. 

Za handel narkotykami grozi
pozbawienie wolności nawet na 10
lat, z za ich udzielanie lub nakłania-
nie do zażycia – na lat 5. Jeśli sub-
stancje psychoaktywne są sprzeda-
wane dzieciom i młodzieży, to –
zgodnie z prawem – mamy do czy-
nienia z demoralizowaniem nielet-
nich. Każdy, kto jest tego świad-
kiem, ma obowiązek powiadomie-
nia o tym rodziców dziecka, szkoły,
policji bądź sądu rodzinnego. Nie
wolno przymykać oczu na sprzedaż
narkotyków młodym ludziom!

W kolejnej części prezentacji Adrian-
na Bomert omówiła rodzaje środków
odurzających i sposoby ich działania.

Stop narkotykom!

Konferencję otworzył Komendant
PP kom. Hubert Kowalczewski
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Okazuje się, że młodzież najczęściej
sięga po marihuanę i haszysz, zwykle
palone w postaci skrętów. Przyczynia się
do tego przekonanie o ich pozornej nie-
szkodliwości. Jednak, jak podkreślają
specjaliści, substancje te nie uzależniają
wprawdzie fizycznie, ale sieją spustosze-
nie w psychice. Powodują, że młodzi
ludzie tracą motywację do działania,
stają się apatyczni, gorzej radzą sobie ze
stresem i depresją, mają także problemy
z pamięcią i koncentracją. Tak więc pale-
nie „trawki” wprawdzie nie zabija, ale
na pewno – ogłupia. 

Wśród młodzieży popularna jest
także amfetamina, jako środek pobudza-
jący i rzekomo wspomagający naukę.
Plotka na ten temat wzięła się stąd, że
likwiduje ona potrzebę snu nawet na kil-
kadziesiąt godzin. Może również dawać
uczucie przypływu energii, euforii,
„jasności” umysłu. Nie jest to jednak toż-
same z lepszym przyswajaniem wiedzy.
W dodatku te „miłe” doznania znikają
już po kilku kolejnych użyciach narkoty-
ku, toteż osoby, które stosują amfetami-
nę, szybko przechodzą na coraz większe
dawki. Trzeba pamiętać, że jest to sub-
stancja silnie uzależniająca i bardzo tok-
syczna, która prowadzi do poważnych
zmian w psychice, a jej przedawkowanie
może skończyć się śmiercią.  

Nieodwracalne zmiany w mózgu
wywołują także „modne” wśród mło-
dzieży narkotyki, takie jak LSD (spotyka-
ne w postaci znaczków z kolorowym
nadrukiem) i ecstasy (zwykle w formie
tabletek w różnych kolorach, z wytło-
czonym logo). Ich atrakcyjny wygląd
zachęca młodych ludzi do spróbowania.
Zwykle ma to miejsce w czasie imprez, w
klubach, na dyskotekach. Zdarza się, że
po zażyciu pozornie niewinnej tabletki
ecstasy, dochodzi do nagłych zapaści.
Jest to bowiem mieszanka wielu różnych
substancji, a w dodatku najczęściej fał-
szowany narkotyk – przy jego produkcji
łatwo więc o „pomyłkę”. Z kolei LSD
powoduje halucynacje i niebezpieczne
stany psychiczne – w wyniku jego uży-
wania można więc w niedługim czasie
znaleźć się w szpitalu psychiatrycznym.

Warto zaznaczyć, że młodzi ludzie
nadużywają także często leków, zwłasz-
cza uspokajających i przeciwbólowych,
rodzice powinni więc zwracać uwagę,
czy takie środki nie giną nagminnie z
domowej apteczki. 

Niekiedy zastanawiamy się, co skła-
nia młodzież do zażywania narkotyków.

Na ten temat wypowiedział się podczas
konferencji Tomasz Pawluk – terapeuta
ds. uzależnień, pracujący w punkcie
konsultacyjnym w Bliznem Jasińskiego.
W swoim wykładzie skoncentrował się
przede wszystkim na pierwszej fazie
zażywania, nazywanej eksperymentalną
bądź ukrytą. Może ona trwać nawet
przez kilka lat, a w tym okresie młody
człowiek próbuje „od czasu do czasu”
wielu różnych środków, przekonany, że
kontroluje swoje zachowania i jest w
stanie w każdej chwili odstawić narkoty-
ki. W pewnym momencie odkrywa jed-
nak, że nie potrafi już bez nich żyć. Ten
pierwszy etap często przechodzi niezau-
ważony – 

zdarza się, że rodzice, zajęci swo-
imi sprawami, dowiadują się o pro-
blemie dziecka dopiero, gdy jest
ono już uzależnione.

Jak podkreślił Tomasz Pawluk, zaży-
wanie narkotyków stało się dziś modą,
formą spędzania wolnego czasu,
namiastką silnych wrażeń, a także
ucieczką od stresów i frustracji. Wśród
najczęstszych przyczyn sięgania po środ-
ki odurzające, młodzi ludzie wymieniają:
ciekawość, presję kolegów i koleżanek,
niezadowolenie z siebie i swojego życia,
problemy w szkole i w domu, chęć zro-
bienia na złość dorosłym, a także brak
innych ciekawych zajęć, czyli po prostu –
nudę. 

Jakie objawy mogą świadczyć o
zażywaniu narkotyków przez dzieci? 

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza
na zmiany w zachowaniu: nagłe i
nieuzasadnione skoki nastroju – od
euforii i pobudzenia do depresji i
apatii, zamykanie się w sobie, izolo-
wanie od domowników i dotychcza-

sowych znajomych, spadek zainte-
resowania ulubionymi zajęciami,
pogorszenie się ocen, konflikty z
nauczycielami, wagary, zaniedba-
nie, nieprzywiązywanie wagi do
wyglądu. 

Jeśli nastolatek wraca z nocnej zaba-
wy i nie idzie spać, tylko nadal jest aktyw-
ny- sprząta np. do rana swój pokój lub
zajmuje się innymi wyczerpującymi czyn-
nościami – może to świadczyć o zażyciu
przez niego substancji psychoaktywnych.
Symptomatyczne jest także nieustanne
sapanie, kichanie, kaszel i ciągły katar,
bełkotliwa, niewyraźna mowa, prze-
krwione oczy, zwężone lub rozszerzone
źrenice, spadek ciężaru ciała.

Co zrobić, jeśli zaobserwujemy u
dziecka te objawy? Przede wszystkim nie
wpadać w panikę, nie wolno jednak
także bagatelizować problemu ani szu-
kać dla niego usprawiedliwienia. Pierw-
szym krokiem jest spokojna i szczera roz-
mowa z dzieckiem, która może pomóc
w ustaleniu, czy nasze podejrzenia są
prawdziwe. Jednak sama dyskusja cza-
sem nie wystarcza, zwłaszcza gdy młody
człowiek za wszelką cenę stara się ukryć
swój problem. Niekiedy trzeba więc
zastosować testy na obecność substancji
psychoaktywnych w moczu – można je
kupić w każdej aptece. Jeśli nasze obawy
się potwierdzą, konieczne jest skorzysta-
nie z pomocy specjalistów: lekarza i tera-
peuty zajmującego się leczeniem uzależ-
nień, tylko oni mogą nam bowiem
pomóc w ustaleniu metod postępowa-
nia w takiej sytuacji oraz w dobraniu
właściwego sposobu leczenia. Jest ono
zwykle wieloetapowe i może przyjmo-
wać różne formy, w zależności m.in. od
rodzaju substancji, które wywołały uza-
leżnienie. Karolina Gwarek

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

-Nie ma bezpiecznych narkotyków-
przekonywał terapeuta Tomasz
Pawluk

Takie pastylki mogą być przyczyną
śmierci

gb_12-2007.qxd  2007-12-18  11:15  Page 7



8

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Od stycznia karetka ratownictwa
medycznego będzie stacjonowała
w Starych Babicach. Stało się to
możliwe dzięki dobrej współpracy
władz samorządu powiatowego i
gminnego, a także życzliwości ks. dr
Grzegorza Kozickiego - proboszcza
babickiej parafii. Karetka będzie
bowiem wyczekiwać na wezwanie
tuż przy Domu Parafialnym „Arka”.

Jak poinformował nas dr Paweł Pio-
trowski – dyrektor Powiatowej Stacji
Ratownictwa Medycznego dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego - z począt-
kiem przyszłego roku poszerza się rejon
działania powiatowych służb ratowni-
czych. Obejmie on dwie dodatkowe
gminy: babicką i izabelińską. Nowym
miejscem wyczekiwania dla ambulansu
będą Stare Babice. Na razie siedzibą
podstacji ratownictwa medycznego
zostanie Dom Parafialny, a od 2009 r. –
nowo wybudowany Ośrodek Zdrowia. 

– Od stycznia zaczynamy pracę z
trzema ambulansami – mówi dr Pio-
trowski. – Jednym z nich będzie wóz
reanimacyjny. Dwa pozostałe to tzw.
karetki wypadkowe. Jeden samochód
będzie na stałe stacjonował w Starych
Babicach, a dwa inne – w Błoniu. Jeśli
zajdzie taka potrzeba, ratownicy mogą
liczyć także na pomoc pogotowia  war-
szawskiego i nowodworskiego. 

Babicka
podstacja
ratownic-
twa me-
dycznego
b ę d z i e
obsługiwa-
ła również
t e r e n
gminy Iza-
belin. 

– O roz-
lokowaniu
ambulan-
sów zdecy-
d o w a ł y
tzw. czasy dojazdu – wyjaśnia dyrektor. –
Na dotarcie do miejsca wypadku, w
terenie zabudowanym karetka ma śred-
nio 8 minut, a poza nim – 15 minut. Do
Izabelina ambulans dojedzie w czasie
krótszym niż kwadrans. 

Trzeba zaznaczyć, że zakup nowych
karetek jest sprawą bardzo kosztowną –
ambulans reanimacyjny kosztuje ok.
350 tys. zł, a samochód bez specjali-
stycznego sprzętu, w tzw. gołej zabu-
dowie od 90-150 tysięcy zł. Na szczę-
ście dzięki działaniom władz samorzą-
dowych powiatu,  które pokryją część
wydatków, a także funduszom Urzędu
Marszałkowskiego, który przekazał bli-
sko 500 tysięcy zł, uda się zakupić dwie

nowe karetki i dużą ilość nowoczesnego
sprzętu.

– Pracownicy babickiego pogotowia
będą mieli do dyspozycji mercedesy. Z
własnych doświadczeń, a także z opinii
moich kolegów-ratowników wynika, że
samochody tej marki są najbardziej
wytrzymałe i najlepiej sprawdzają się na
polskich drogach. 

W Starych Babicach stale będzie
dyżurowało dwóch ratowników, goto-
wych do wyjechania na wezwanie o każ-
dej porze. Dzięki nowej stacji pogotowia
bez wątpienia skróci się czas oczekiwa-
nia na pomoc na naszym terenie i wzro-
śnie bezpieczeństwo.

kg.

Szanowni Państwo! Chciałbym zain-
teresować Czytelników „GB” moim „spo-
łecznym” projektem serwisu internetowe-
go dla mieszkańców gminy Stare Babice.

Ale zacznijmy od początku…Wszyst-
ko zaczęło się od chęci umieszczenia
drobnego ogłoszenia, które chciałem
(jako mieszkaniec gminy Stare Babice)
przyczepić w kilku miejscach na naszym
terenie. Niestety szybko okazało się, że
takich miejsc jest bardzo mało. Jeżeli
znajdziemy je w okolicy, to są obklejone
taką liczbą ogłoszeń, że każde kolejne
musi zasłonić te już wiszące, a wszystkie

razem prezentują mało czytelny bałagan.
Szybko zwróciłem uwagę, że wiele z nich
umieszczono w miejscach do tego nie-
przeznaczonych (np. latarnie, słup rekla-
mowy na  rynku, na którym obowiązuje
„bezwzględny zakaz” wywieszania ogło-
szeń itp.). Dodatkowo miejsca ogłosze-
niowe są właściwie nie do zauważenia
przez osoby, takie jak ja, jeżdżące na co
dzień samochodem. A przecież wielu
ludzi poszukuje lokalu lub sprzedaje
mieszkanie, szuka opiekunki dla dziecka
lub osoby do sprzątania itp. W takiej
sytuacji najlepsze są ogłoszenia drobne.
Gdzie je umieścić?

Można oczywiście w „Gazecie Babic-
kiej”, ale ta ukazuje się tylko raz na mie-
siąc, a jeśli zależy nam na czasie? Pomy-
ślałem zatem, że najlepiej będzie dać
ogłoszenie w jednym z serwisów inter-
netowych. Niestety nie znalazłem nicze-
go, co byłoby serwisem „dedykowa-
nym” dla naszej gminy (ogólnopolskie
serwisy dla ogłoszeń drobnych są raczej
nieprzydatne). I tu wpadłem na pomysł

utworzenia serwisu, w którym można by
umieszczać ogłoszenia drobne, dotyczą-
ce gminy Stare Babice.

Oczywiście podstawowe założenia,
które powinien spełniać taki serwis, to:
być bezpłatny, pozwalać na jak najła-
twiejsze dodawanie ogłoszeń (bez
konieczności rejestrowania się) i obejmo-
wać zakresem terytorialnym gminę Stare
Babice i jej okolice, musi być również
łatwy do znalezienia i zapamiętania.

Ponieważ interesuję się tego typu
serwisami, postanowiłem zainwestować
trochę swojego czasu, a także środków i
stworzyć go „społecznie”.

W ciągu kilku dni uruchomiłem ser-
wis www.ABCbabice.pl.

Teraz dla samej satysfakcji robię coś
pożytecznego i przydatnego  mieszkań-
com naszej gminy. Chciałbym, aby ser-
wis ten stał się popularny i pomógł jak
największej liczbie osób mieszkających
na naszym terenie. Życzę wszystkim
Wesołych Świąt! 

Arek Panas

Pogotowie w Babicach

Społeczny serwis internetowy
Czytelnicy piszą
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Warto się spotykać i...działać razem
W jaki sposób zagospodarować

wolny czas w długie zimowe wieczory,
co zaproponować dzieciom i młodzieży
zamiast ekranu telewizora i monitora
komputera? Jak się okazuje, pracuje
nad tym wiele osób w różnego rodzaju
stowarzyszeniach działających na tere-
nie gminy.

Podczas jednego z ostatnich posiedzeń
Komisji Oświaty spotkałam się z reprezen-
tantami stowarzyszeń działających na
naszym terenie. Chciałabym przedstawić
Państwu informację na ten temat, być może
dzięki niej kolejni mieszkańcy naszej gminy
będą mogli skorzystać z ciekawej oferty.
Wielu osobom praca w stowarzyszeniach
daje olbrzymią satysfakcję, mimo iż wykony-
wana jest społecznie.

Szeroka  gama zajęć sportowych zachę-
ca do aktywnej formy spędzania wolnego
czasu. Ludowy Klub Sportowy
„Naprzód” z siedzibą w Zielonkach
(prezes Konrad Paziewski) organizuje zajęcia
dla sześciu amatorskich drużyn piłki nożnej
(150 zawodników), a od sierpnia działa dru-
żyna „Oldbojów” dla trochę starszej „mło-
dzieży”, która ukończyła 35 rok życia.
Wysoką rangą cieszą się tutejsze sekcje bad-
mintona i piłki plażowej oraz piłki siatkowej.
W szkole w Babicach LKS proponuje piłkę
ręczną dla dziewcząt, lekkoatletykę, piłkę
siatkową, piłkę ręczną chłopców i piłkę
nożną. W Gimnazjum w Koczargach gimna-
zjaliści mogą trenować piłkę siatkową, piłkę
ręczną i piłkę nożną. Nad prawidłowym
szkoleniem czuwa wysoko wyspecjalizowa-
na kadra trenerska. 

Podobnie ciekawe zajęcia sportowe
organizuje Uczniowski Klub Sportowy
„Borzęcin” (prezes Tomasz Porębski). W
borzęcińskiej szkole (a wkrótce na nowocze-
snym terenie sportowym wokół szkoły) dzie-
ci i młodzież mogą grać w piłkę nożną w
trzech grupach wiekowych (60 zawodni-
ków). Zainteresowane sportem dziewczęta
grają w siatkówkę, koszykówkę czy tenis
stołowy, a chłopcy dodatkowo jeszcze w
piłkę nożną. Dla najmłodszych UKS propo-
nuje zabawy i gry sportowe rozwijające
sprawność fizyczną. Jeżeli tylko czujesz
sportowego ducha, skorzystaj z tak ciekawej
oferty, a spotka cię tu wiele niepowtarzal-
nych emocji.

Mnóstwo ciekawych propozycji przedsta-
wiają stowarzyszenia kulturalne. Towarzy-
stwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłko-
mirskiego (prezes Mariusz Dżyga), które
zadomowiło się w szkole babickiej, zachęca
uzdolnione osoby do pracy w Gminnej Orkie-
strze Młodzieżowej, która koncertowała
nawet we Włoszech. Kultura dociera do szkół
poprzez „Szkolne spotkania ze sztuką”. Dzię-
ki nim uczniowie uczą się kultury i poznają
sztukę żywego słowa, sztukę aktorską i
muzykę świata okraszaną ciekawymi opowia-

daniami i pokazami instrumentów muzycz-
nych, nawet tych „egzotycznych”. Niejedno-
krotnie mieszkańcy gminy byli zapraszani na
różnego rodzaju widowiska artystyczne,
przygotowane przez „Młodych z Pasją”.
Myślę, że dla każdej ambitnej osoby znajdzie
się tu miejsce. Towarzystwo Muzyczne pro-
ponowało nam ucztę duchową organizując
cykl koncertów Letniego Festiwalu Muzycz-
nego „W krainie Chopina”, który został
uświetniony przez wiele wybitnych polskich
zespołów i solistów.

W Borzęcinie działają dwa stowarzysze-
nia, które proponują interesujące formy spę-
dzania wolnego czasu w tutejszej szkole i
remizie strażackiej. Dla wszystkich od 0 do
100 lat znajdzie się tu coś ciekawego.
Borzęcińskie Stowarzyszenie Kultural-
no-Sportowe (prezes Tadeusz Wiśniewski)
w soboty organizuje przeróżne zajęcia pla-
styczne dla dzieci i ich rodziców. Każdy
może tu zostać karateką i skorzystać z tre-
ningów wschodnich sztuk walki. Panie
puszyste mogą pracować nad swoją figurą
podczas cotygodniowych zajęć sportowych
rzeźbiących sylwetkę.

Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwi-
ca” (prezes Janina Łukasiewicz) zaprasza do
udziału w tak modnych teraz zajęciach
tanecznych. To, że ćwiczenia przynoszą fan-
tastyczne rezultaty, widzieliśmy na różnego
rodzaju pokazach. Chór seniorów „Sami
Swoi” udowodnił wieloma występami, że
cotygodniowe spotkania dają wspaniałe
efekty. Nasi seniorzy spotykają się tam w
miłym gronie i dzięki wspólnej pracy czują
się nam potrzebni. Od niedawna ruszyła też
sekcja „królewskiej” gry w szachy. Zaintere-
sowani umysłową rozrywką mogą skorzy-
stać z tej oferty.

Często tworzymy swego rodzaju lokalną
„rodzinę”. Na takiej zasadzie działa Stowa-
rzyszenie „Klaudyn” (reprezentanci Wik-
tor Zasadziński i Janusz Linek), którego
przedstawiciele podejmują działania w celu
zintegrowania wszystkich mieszkańców.
Organizują różnego rodzaju spotkania kul-
turalne, sportowe, zachęcają do opuszcze-
nia domowych pieleszy i zainteresowania się
życiem sąsiedzkim. Podejmują też działania
na rzecz ochrony środowiska i propagowa-
nia edukacji ekologicznej. Wszystkich miło-
śników przyrody zachęcam do współpracy.

O działalności Związku Harcerstwa
Polskiego (prowadzą Marcin Mickiewicz-
Makuch i Mateusz Siwakowski) niby wszyscy
coś wiedzą, ale czym się konkretnie zajmują
harcerze, to już mniej. A przecież ZHP ma
fantastyczną ofertę dla dzieci i młodzieży (na
razie w szkole w Babicach, ale mam nadzie-
ję, że rozszerzy swoją działalność). Składają
się na nią zajęcia: sportowo-rekreacyjne (np.
rajdy rowerowe), umuzykalniające, propagu-
jące technologię komputerową i informacyj-
ną. ZHP to również wychowanie patriotycz-

ne, o którym teraz się często zapomina, tj.
organizowanie uroczystości narodowych i
tych promujących gminę. Kto był harcerzem,
ten wie, że czas spędzany na zbiórkach to
czas zabaw, śpiewów, tańców, śmiechu,
radości i młodzieńczych dowcipów. Jeżeli
lubisz być między wesołą młodzieżą, to zaj-
rzyj do harcerzy.

Namiastkę domowego ogniska mogą
znaleźć dzieci w świetlicy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w szkole w Borzęcinie
(prezes Jolanta Stępniak). Mogą tu nie tylko
odrobić lekcje, przygotować sobie posiłek,
grać w różne gry edukacyjne, ale po prostu
spędzić mile czas pod czujną opieką peda-
gogów. Podobną rolę pełni też Świetlica
przy Klubie Sportowym w Zielonkach,
nad którą czuwa nasz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Jeżeli nudzisz się w
domu, to zajrzyj do świetlicy, a na pewno
spotkasz tu wielu kolegów.

Wiem, że na naszym terenie mieszka
wspaniała młodzież, której sprawy drugiego
człowieka nie są obojętne. To wolontariu-
sze, którzy współpracują z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej i z działającym od
niedawna Centrum Charytatywno-
Wolontariackim  „Solidarni” przy Sto-
warzyszeniu Misji Afrykańskich w
Borzęcinie (przedstawiciele Kinga Latocha i
ks. Paweł Mąkosa). Młodzi ludzie zajmują
się szeroko pojętą pomocą społeczną i
pracą na rzecz drugiego człowieka. Stowa-
rzyszenie realizuje bezpośrednią pomoc
osobom potrzebującym w kraju i za granicą,
prowadzi też m.in. porady dla poszukują-
cych pracy, organizuje szkolenia, seminaria i
rekolekcje na rzecz całej społeczności, a
szczególnie wolontariuszy, organizuje
wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Każdy
ambitny młody człowiek odnajdzie tu zaję-
cie dla siebie.

Na terenie gminy znalazło się też miej-
sce dla tych, o których często zapominamy
– dla dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bli-
znem (reprezentowany przez Annę Dobro-
wolską) prowadzi zajęcia w ciepłej rodzinnej
atmosferze. Wykwalifikowana kadra pracuje
nad poprawą funkcjonowania i samodziel-
ności tych dzieci. Odbywają się tu zajęcia z
psychologiem, artoterapia, logopedia, reha-
bilitacja, terapia manualna, muzykoterapia i
integracja sensoryczna. Dzieci otrzymują
wszechstronną pomoc oraz mogą wziąć
udział w różnego rodzaju imprezach: festy-
nie, kuligu, mikołajkach czy teatrzyku.

Czasami trzeba tylko otworzyć
drzwi i wyjść do ludzi, a czas wypełni
się różnymi zajęciami.  Stowarzyszenia
proponują tak wiele ofert, że w zasa-
dzie każdy może znaleźć coś dla siebie.

Justyna Szczepanik
Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty 
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6 grudnia w Sali Konferencyjnej
im. Stanisława Zająca w Urzędzie
Gminy odbyła się miła uroczystość
uhonorowania ośmiu małżeństw z
50- oraz 60-letnim stażem. Spotka-
nie zostało zorganizowane przez
Władze Gminy. Przygotowano pięk-
ny wystrój sali i stołu, a także pro-
gram artystyczny, dzięki czemu
atmosfera wspólnego spotkania
była bardzo uroczysta. Wszyscy
świetnie się bawili i wspominali
dawne czasy.

W poprzednim numerze „GB”,
wspominając dużą ilość rozwodów w
Polsce, zapytaliśmy Czytelników, czy
Polacy potrafią jeszcze się kochać? Nasi
jubilaci zdecydowanie odpowiadają, że
tak. Widać to nawet po wielu latach
małżeństwa, gdy ze wzruszeniem wspo-
minają swoje młode lata i chwilę, kiedy
zobaczyli się po raz pierwszy.

Przypomnijmy jednak najpierw prze-
bieg grudniowej uroczystości. Jednym z
najważniejszych jej momentów było wrę-
czenie szacownym jubilatom medali „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”, podpi-
sanych przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Aktu dekoracji jubilatów
dokonał Wójt Gminy Krzysztof Turek, w
asyście swojej zastępczyni Jolanty Stęp-
niak i kierownika USC Jadwigi Sotomskiej.
Wszystkim składano serdeczne życzenia,
wręczono dyplomy z gratulacjami i kosze
słodkich upominków. Nie obyło się oczy-
wiście bez wspaniałego jubileuszowego

tortu i lampki szampana, której towarzy-
szyło tradycyjne „100 lat!”. 

Miłą niespodziankę dla naszych jubila-
tów przygotowali uczniowie z klasy IIIa
Szkoły Podstawowej w Starych  Babicach.
Dzieci pod opieką Anny Włodarskiej zapre-
zentowały program artystyczny, a część
muzyczną spotkania wypełniły utwory
grane przez Ewę i Mariusza Dżyga. 

Tradycją takich spotkań są oczywiście
wspomnienia, które zawsze pozostaną
w pamięci naszych jubilatów. Jedną z
długowiecznych par, obchodzących w
tym roku swoje 60-lecie, są Państwo
Kajakowie, którzy poznali się na balu.
Jak wspominała  Pani Aniela, mąż
oświadczył się jej już na trzeciej randce,
postanowiła zaryzykować i ...przyjęła
oświadczyny. Dzięki szybkiej decyzji
zawarcia małżeństwa nasi jubilaci są
szczęśliwą parą już od 60 lat.  

Niektórzy jednak, jak Państwo Teresa
i Feliks Bożykowie czekali nieco dłużej,
wstąpili w związek małżeński dopiero...

po dwóch miesiącach.
Poznali się w autobu-
sie i od tego czasu
kontynuowali swoją
znajomość. W grud-
niu obchodzili 50-tą
rocznicę małżeństwa.

Wszyscy jubilaci
mają dzieci, wnucz-
ków, a niektórzy nawet prawnuków. I to
najmłodsze pokolenie jest często naj-
większą radością seniorów. Udowadnia
im nie tylko ciągłość „dynastii”, ale i sens
ich ciężkiej pracy. Dawniejsze pokolenia
pracowały często przez lata na to,
z czego dziś korzystamy. Dawne czasy
wojny, przemian ustrojowych i biedy
odeszły w cień. Podobnie jak okres, gdy
w gminie nie było elektryczności.

Może zatem na trwałość związków
dobrze wpływają nastrojowe świece i
lampy naftowe. Coś w tym chyba jest,
bowiem amerykańskie badania socjolo-
giczne wskazują, że obecnie dużo mniej
jest rozwodów w rodzinach, w których
ludzie często zasiadają wieczorami przy
kominku. Nastrojowe światło i wspólne
miłe wieczory są na pewno jedną z
recept na udany związek.

Wszystkim jubilatom życzymy, aby
dalej szli przez życie, trzymając się
mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci i
zawsze  pewni swoich uczuć. Niech
każdy dzień dostarcza im  kolejnych
radości. Serdecznie Gratulujemy wspa-
niałego jubileuszu! mł.

Kochajmy się!

Jubileusz 60 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Aniela i Roman Kajakowie oraz Sta-
nisława i Witold Studniarkowie, zaś jubileusz 50-lecia Państwo: Janina i Józef Nowakowie, Stanisława
i Marian Barszczewscy, Halina i Józef Wiśniewscy, Irena i Czesław Krauze, Krystyna i Tadeusz Oraczo-
wie, Teresa i Feliks Bożykowie, Helena i Eugeniusz Grabscy. Na zdjęciu jubilaci z Władzami Gminy. 

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY
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1 grudnia w Izabelinie na pola-
nie Jakubów przy Dyrekcji Kampino-
skiego Parku Narodowego zorgani-
zowano piknik dla dzieci. W impre-
zie wzięła udział grupa podopiecz-
nych ze Świetlicy w Zielonkach i
Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD w Borzęcinie
Dużym. Uczestnikami były również
dzieci z domów dziecka w Warsza-
wie, z Zakładu dla Niewidomych i
Domu Samotnej Matki w Laskach
oraz z Błonia i z Izabelina. Łącznie
przybyło około 500 osób.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, na dzie-
ci czekały już suto zastawione stoły,
pełne słodkości i różnych przysmaków.
Wszyscy mogli skosztować pysznej kieł-
baski i bigosu oraz napić się ciepłej her-
baty. Na środku polany stała olbrzymia
udekorowana choinka, pod którą znaj-
dowało się mnóstwo prezentów. Tuż
obok paliło się ognisko, przy którym
każdy mógł się ogrzać.

Pojawienie się Świętego Mikołaja
wzbudziło wiele radości wśród dzieci,
które wyglądały go z niecierpliwością.

Jednak na prezenty musiały trochę
poczekać, ponieważ najpierw Mikołaj
zorganizował dla nich różne zabawy.
Kiedy nadszedł wreszcie oczekiwany
moment, wokół choinki ustawiły się
wszystkie dzieci. Aby mogły otrzymać
wymarzony prezent, musiały jednak naj-
pierw odpowiedzieć poprawnie na
różne konkursowe pytania. 

Na polanie znajdowały się również
trzy kolorowe namioty, pod którymi cze-
kały na dzieci niespodzianki. Wszyscy
mogli wziąć sobie na pamiątkę: smycze,
długopisy, notesy oraz kubki termiczne.
Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy
wybierali dla siebie ubrania, które znaj-
dowały się pod jednym z namiotów.
Dodatkowo dziewczynki mogły liczyć na
kolorowy makijaż, który rozświecał ich
twarze. 

Dla dzieci przygotowano również
inne atrakcje. Przyjechał  wóz strażacki,
radiowóz policyjny, koparka. Wszystkiego

można było do-
tknąć i nawet
uczestniczyć w
k r ó t k i e j
przejażdżce. Chę-
tnych nie brako-
wało również na
p r z e j a ż d ż k ę
powozem, o czym
świadczyły długie
kolejki do woźni-
cy. 

Na twarzach
wszystkich dzieci
widniał uśmiech,
co sprawiło nam
dorosłym wiele

radości. Jako wolontariuszka chciałabym
dodać, iż bezinteresowna pomoc dzie-
ciom jest najlep-
szym doświadcze-
niem, dzięki któ-
remu stajemy się
bardziej otwarci
dla innych. Nic
tak nie cieszy, jak
widok radosnych
dzieciaków, które
w tym dniu były
najważniejsze i
mogły poczuć się
wyjątkowe.

Dzieci z naszej
gminy zostały po
raz drugi zapro-
szone na tego
typu imprezę,

dzięki której integrują się wzajemnie.
Takie spotkania pozwalają w miłej atmos-
ferze spędzić czas, jak również nawiązać
nowe znajomości. Ta świąteczna zabawa
na pewno długo pozostanie w ich
pamięci. W imieniu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w St. Babicach oraz
dzieci z naszej gminy serdecznie dziękuje-
my za zaproszenie nas na tę imprezę.

Organizatorką oraz inicjatorką spo-
tkania plenerowego przy choince była
Wiesława Bombik, w jego przygotowa-
nie zaangażowali się także pracownicy
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz
gospody „Kampinówka”. Udało się
pozyskać wielu sponsorów, a wśród nich
mieszkańca gminy Izabelin - Roberta
Korzeniowskiego - dwukrotnego mistrza
olimpijskiego w chodzie na 50 km, który
ufundował zabawki, słodycze, płyty z fil-
mami oraz wszelkie gadżety.

tekst i fot. Paulina Więckowska

Choinka przy ognisku
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Dosłownie w ostatniej chwili mł.
asp. Artur Ulatowski zepchnął na
bok mężczyznę, w którego kierunku
pędziło BMW, ratując mu tym życie.
Wszystko zdarzyło się tak nagle, że
sam już nie zdążył odskoczyć. Potrą-
cony przez samochód, z ciężkimi
obrażeniami został przetransporto-
wany do szpitala. Szybko okazało
się, że kierowca BMW był pijany.
Gdy w pewnym momencie stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył
w przydrożne drzewo, siła rozpędu
„odrzuciła” auto, w kierunku stoją-
cych przy drodze uczestników koli-
zji, rozliczanej przez funkcjonariu-
sza ruchu drogowego.

Dochodziła godzina 22:00, kiedy do
policjantów z komendy w Babicach
dotarła informacja o kolizji drogowej w
Zaborowie. Kierowca Forda Scorpio
najechał na znajdujący się przy ulicy
znak drogowy i wpadł autem do rowu.
Pierwsi pod wskazanym adresem byli
funkcjonariusze z Leszna, którzy zabez-

pieczyli miejsce zdarzenia. Zaraz po nich
przyjechał patrol drogówki. Policjanci
rozmawiali z uczestnikami kolizji, ustala-
jąc jej przyczynę. W pewnym momencie
na drodze, od strony Leszna pojawiło się
rozpędzone BMW. Jego kierowca kilka-
dziesiąt metrów przed miejscem wcze-
śniejszej kolizji, stracił panowanie nad
autem. BMW wypadło z drogi na pobo-
cze, uderzając w przydrożne drzewo.
Siła rozpędu wyrzuciła auto z powrotem
na drogę, w kierunku pobliskiej zatoki,
gdzie znajdowali się policjanci i kierow-
ca Forda. W ostatniej chwili mł. asp.
Artur Ulatowski zepchnął na bok męż-
czyznę, w którego kierunku pędziło
BMW, ratując mu tym życie. Sam nie
zdążył się ochronić. Potrącony przez
samochód, z ciężkimi obrażeniami
został przetransportowany do szpitala.
Badania lekarskie wykazały, że policjant
ma złamany obojczyk, krwiaka śród-
czaszkowego i inne obrażenia. 

BMW dachowało. Jak się okazało
kierujący samochodem, 28-letni Tomasz
G., był pijany. Mężczyzna początkowo
odmawiał poddania się badaniu trzeź-

wości. Gdy po 5 godzinach „dmuchnął”
w alkometr, uzyskał wynik ponad 1,6
promila. Do szpitala trafiło również
dwoje pasażerów BMW: 24-letnia Kata-
rzyna O. w stanie ciężkim, z licznymi
obrażeniami głowy oraz prawej nogi i
23-letni Igor D. z obrażeniami głowy.

Mł. asp. Artur Ulatowski ma 39 lat,
w policji służy od lat 15.

Podobnie, jak miało to miejsce w
przypadku policjanta rannego w trak-
cie zasadzki na narkotykowego dilera,
również teraz rodzina rannego funk-
cjonariusza otrzyma wsparcie finanso-
we na leczenie i rehabilitację od
Komendanta Stołecznego Policji. Mł.
asp. Artur Ulatowski pracuje z nami od
2 lat. Jest nie tylko profesjonalistą, ale
również naszym dobrym kolegą -
mówi nadkom. Artur Postek - szef
powiatowej drogówki. Życzymy mu
dużo zdrowia i czekamy, kiedy wróci
do naszego zespołu. 

Swoją postawą udowodnił, że poli-
cjant jest nie tylko stróżem porządku, ale
również potrafi poświęcić się dla innych
i zaryzykować swoje życie.

W nocy 18 listopada w budynku
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla
niewidomych dzieci w Laskach wybuchł
pożar, który strawił kilka klas i większą
część konstrukcji dachu jednego skrzy-
dła obiektu, a także zniszczył lub uszko-
dził część wyposażenia, między innymi
kilkanaście brajlowskich maszyn do pisa-
nia, podręczniki i inne specjalistyczne
pomoce szkolne dla niewidomych.
Budynek, który wzniesiono na początku
lat 80-tych jako obiekt tymczasowy,
posiada drewnianą konstrukcję, jest
oblicowany jedną warstwą cegły.
Według opinii specjalistów z zakresu
budownictwa niezbędna stała się obec-
nie rozbiórka skrzydła budynku o
powierzchni 300 m2 i wybudowanie w

tym miejscu nowego obiektu, z zastoso-
waniem nowoczesnych materiałów i
metod budowlanych.

Do czasu odbudowania szkoły nauka
będzie się odbywać w trudnych warun-
kach, w tymczasowo udostępnionych
pomieszczeniach internatowych, bez części
bardzo potrzebnych pomocy szkolnych.

Aby dzieci mogły wrócić do normal-
nych warunków, trzeba zgromadzić
środki finansowe na odbudowę szkoły w
wysokości ponad 1 mln zł, a doraźne
potrzeby na uzupełnienie jej wyposaże-
nia szacowane są na około 30 tys. zł.

Wpłaty można kierować na konto w
Banku Rozwoju Eksportu S.A. w Warsza-
wie nr 02 1140 1010 0000 4399 5800
1002 z dopiskiem „Pożar”.

Podczas pożaru uległy zniszczeniu
specjalistyczne pomoce dydaktyczne, a
także pianino, instrumenty muzyczne
dla klas młodszych, słownik polsko-
angielski (czarnodrukowy), słownik orto-
graficzny w brajlu, modele pojazdów,
makiety budynków i pomników.

Wszystkim Ofiarodawcom, którzy
zaoferowali swą pomoc lub już ją
przekazali, składamy tą drogą serdecz-
ne podziękowania. Będziemy przecho-
wywali wszystkich we wdzięcznej
pamięci.

Zarząd Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi 

w Laskach

Policjant uratował kierowcę

Pożar w Laskach

Bohaterskiego policjanta Artura
Ulatowskiego odwiedził Komen-
dant Stołecznej Policji inspektor
Jacek Olkowicz

Trudno nawet rozpoznać markę tego samochodu
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W Polsce coraz częściej uczniowie
padają ofiarą różnego rodzaju prze-
stępstw. Duża ich część dzieje się nie-
stety w szkołach.  Brak wiedzy na
temat norm prawnych powoduje, że
młodzi ludzie często nie są świadomi
popełnionego wykroczenia lub tego,
że są jego ofiarami. Pamiętajmy jed-
nak, że nieznajomość prawa nie
zwalnia z jego przestrzegania. Ostat-
nio w naszej gminie, w ramach akcji
„Twoje zdrowie w Twoich rękach”
Komenda Powiatowa Policji w Babi-
cach rozpoczęła cykl pogadanek dla
młodzieży na temat zagadnień bez-
pieczeństwa.

Jedno ze spotkań odbyło się 19 paź-
dziernika w Gimnazjum w Koczargach
Starych. Jego celem było uświadomienie
uczniom wpływu różnych, codziennych
sytuacji na ich przyszłość. Młodzież
wysłuchała najpierw krótkiego wprowa-
dzenia na temat zagadnień „demorali-
zacji” i „czynu karalnego”, a następnie

obejrzała poświęcony tej tematyce film
pt. „Życie jest jedno – to nie gra”. Ucz-
niowie mogli się dowiedzieć, że czasem
„niewinny żart”, w obliczu prawa może
być czynem karalnym. Dlatego ważne
jest, aby potrafili rozróżniać te pojęcia. 

To, że osoba popełniająca czyn karny
jest niepełnoletnia, nie znaczy, że nie
może być pociągnięta do odpowiedzial-
ności. Młodzi odpowiadają za swoje
czyny tak samo jak dorośli, różnica pole-
ga na rodzaju wymierzonej kary. W szko-
le i na różnych imprezach, młodzież bar-
dzo często popełnia wykroczenia, nie
zdając sobie z tego sprawy. Często takie
sytuacje mają miejsce na oczach rówie-
śników i wyrażają chęć zaistnienia w gru-
pie. Mało kto uświadamia sobie, że gdy
uczeń w szkole poniża swego kolegę,
grozi mu lub bije, może być za to pocią-
gnięty do odpowiedzialności karnej. 

Art. 216 Kodeksu Karnego mówi: ...
„kto znieważa inną osobę w jej obecno-
ści albo choćby pod jej nieobecność lecz
publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga
do tej osoby dotarła, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności”... Art.
217 Kodeksu Karnego:... „kto uderza
człowieka lub w inny sposób narusza
jego nietykalność cielesną, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku”.

Bardzo często wykroczenia są nace-
chowane elementami agresji, zarówno
fizycznej, jak i psychicznej. Zdarzenia
tego typu stanowią w Polsce aż 60%
wszystkich czynów karalnych popełnia-
nych przez nieletnich. 

Często powodem karalności są także
narkotyki. Młodzież korzysta z używek na
imprezach, na ulicy, a zdarza się, że
nawet w szkole. Warto więc przypo-
mnieć, że za posiadanie narkotyku każdy
młody człowiek, który ukończył 17 lat,

może zostać skazany na karę więzienia w
wymiarze do 5 lat. Poniżej siedemnaste-
go roku życia trafia do poprawczaka. Za
częstowanie lub namawianie kogoś do
zażycia narkotyku grozi kara od 3 do 5 lat
pozbawienia wolności. Od 12 grudnia
2000 r. karze podlega każdy, kto posiada
nawet nieznaczną ilość narkotyków.

Najczęściej jednak popełnianym
przestępstwem są kradzieże, głównie
telefonów komórkowych. Teraz więk-
szość nastolatków posiada „komórki” i
korzysta z nich przy każdej nadarzającej
się okazji. Nic dziwnego, że telefony te
stały się łatwym łupem dla złodziei. W
2005 roku, w Polsce ukradziono ponad
24 tysiące „komórek” i jedynie 22% z
nich powróciło do właścicieli. Art. 280
Kodeksu Karnego par. 1 mówi: kto
kradnie używając przemocy wobec
osoby lub grożąc natychmiastowym jej
użyciem, albo doprowadzając człowie-
ka do stanu nieprzytomności lub bez-
bronności podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12. Nieletni po
ukończeniu 15 roku życia może odpo-
wiadać jak osoba dorosła.

Warto pamiętać, że nawet niewinny
wybryk może mieć wpływ na dorosłe
życie, co najlepiej pokazał przykład z
wyświetlonego uczniom filmu. Bohatero-
wie, którzy w młodości byli karani, m.in.
za posiadanie narkotyków, kradzież tele-
fonu komórkowego przy użyciu siły (roz-
bój) i wybicie szyby, mieli później bardzo
duże problemy ze znalezieniem pracy.
Uczniowie zadawali po lekcji pytania,
dotyczące głównie bójek i sposobu kon-
taktowania się z policją jeśli stali się ofia-
rą przemocy równieśniczej lub kradzieży.
Miejmy nadzieję, że wiedza ta pomoże
im w niejednej sytuacji i wykorzystają ją
w jak najlepszy sposób. 

Malwina Fabianowicz

Niewinny żart czy wykroczenie?

Pozostałe trzy zastrzeżenia dotyczą:
zakresu czynności jednego z pracowni-
ków, który prowadzi działalność gospo-
darczą; rzekomego braku zabezpiecze-
nia terminu wykonania inwestycji przez
Fundację Innowacja, która nabyła grun-
ty od gminy oraz rzekomych uchybień w
procedurze likwidacji środków trwałych
(w księgowej ewidencji tych środków) w
związku z rozbudową oczyszczalni ście-
ków. W zgodnej opinii trzech prawni-
ków oraz trojga specjalistów (biegły
rewident, audytor finansów publicznych
i specjalista od spraw majątkowych),
zzaassttrrzzeeżżeenniiaa  ttee  ssąą  nniieessłłuusszznnee. Z tego
powodu odmówiłem podpisania proto-
kółu pokontrolnego i wniosłem umoty-

wowane odwołanie od trzech wyżej
przytoczonych zastrzeżeń. Obecnie
oczekuję na odpowiedź na to odwoła-
nie. 

Wobec powyższych faktów, trzeba
wyraźnie stwierdzić, że kontrola CBA w
naszej gminie, nie była przypadkowa lub
wynikająca z jakichś planów rutynowych
kontroli tej instytucji. Wiadomo mi, że
jest ona wynikiem zawiadomienia grupy
osób, która dopuściła się podobnego
wyczynu nie po raz pierwszy, co skutko-
wało wcześniejszymi kontrolami innych
instytucji. Zdumiewające jest to, że insty-
tucje te nie sprawdzają wiarygodności
tych doniesień i aplikują kolejne kontro-
le, często w tych samych kwestiach.

Obecnie mogę kategorycznie oświad-
czyć, że żaden z zarzucanych nam czy-
nów nie znalazł potwierdzenia w rzeczy-
wistości, a liczne kontrole potwierdziły
uczciwość, profesjonalizm i rzetelność
urzędników naszej gminy. 

W tym miejscu pragnę złożyć
podziękowania wszystkim moim współ-
pracownikom. Serdecznie dziękuję za
Wasz trud, zaangażowanie, nierzadko
poświęcenie - zasługujecie  na wielkie
uznanie i szacunek!

Wójt Gminy
Krzysztof Turek

PS. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy okazywa-
li solidarność, dodawali otuchy i nie dawali wiary
pomówieniom podczas ciężkiej próby. 

Zakończyła się kontrola CBA w Urzędzie Gminy
dokończenie ze str. 5

Kom. Ewelina Gromek-Oćwieja 
(oficer prasowy) i mł. asp. Piotr
Kucharski z Zespołu ds. Nieletnich
prowadzili wykład dla młodzieży
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7 grudnia o godz. 16:00 w I
Gminnym Gimnazjum w Koczargach
Starych odbyło się uroczyste roz-
strzygnięcie Trzeciego Międzyszkol-
nego Konkursu Plastycznego -
„Witraż Bożonarodzeniowy”. Zapre-
zentowanych zostało wiele prze-
pięknych prac wykonanych własno-
ręcznie przez młodzież gimnazjalną.
Organizatorką oraz pomysłodaw-
czynią tego spotkania ze sztuką
była Krystyna Podlacha – nauczy-
cielka plastyki oraz opiekunka koła
plastycznego w naszym gimnazjum. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 111
prac z 13 placówek szkolnych położo-
nych na terenie naszego powiatu, a
także z Warszawy. Prace zostały cieka-
wie skomponowane, odnotowano wiele
interesujących technik witrażowych.
Wśród nich mogliśmy podziwiać witraże
z papieru, żelowe, malowane na szkle, a
nawet witraż wykonany tradycyjną tech-
niką barwienia szkła i umieszczony w
ramkach z ołowiu.

Oceniając prace, komisja zwróciła
szczególną uwagę na charakter bożona-
rodzeniowy witraży, dobór scen, a także
przedstawione postacie oraz ich gesty.
Większość autorów zaprezentowała
swoje dzieła we wspaniałej kolorystyce.

- Młodzież samodzielnie wymyślała
motywy swoich prac. Dzięki temu są to
dzieła ich wyobraźni. Wiele z nich oka-
zało się bardzo dojrzałych. Dzięki dobrej
ekspozycji i właściwemu oświetleniu
możemy dziś podziwiać ich magiczny
urok – powiedziała Krystyna Podlacha. 

Warto zaznaczyć, że w gimnazjum
przygotowano specjalne oświetlenie,
dzięki któremu witraże umieszczone na
szklanych taflach mogły zachwycać
publiczność pełnią barw.

Można tylko żałować, że o tej wysta-
wie wiedziało bardzo mało osób i oka-
zała się być sztuką zaiste elitarną. A
szkoda, bo oglądanie tak wspaniałych

dzieł, zwłaszcza w przedświątecznym
okresie, mogłoby ucieszyć wiele osób. 

Przy okazji zwiedzania wystawy
nasunęły nam się jeszcze inne refleksje.
Wszystkie witraże były bardzo piękne i
włożono w nie naprawdę dużo pracy.
Jest to pracochłonne zajęcie, wymagają-
ce nie tylko czasu, ale również pewnych
umiejętności. A może warto byłoby w
przyszłym roku zorganizować kiermasz
pokonkursowy takich prac? Pierwsze
pieniądze zarobione przez młodych
ludzi byłyby dla nich również dobrą
motywacją do dalszej pracy, a połowa
dochodów mogłaby być przekazana np.
na cel charytatywny. Już na wystawie
widzieliśmy, że zakupem niektórych
witraży było zainteresowanych kilka
osób. Może zatem warto?  

Mimo, iż komisja konkursowa nie
miała łatwego zadania, przyznano 12
wyróżnień oraz 9 nagród. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się również uczniowie
naszego gimnazjum. Pierwszą nagrodę
przyznano Agacie Druzd z Lipkowa za
wspaniały witraż przedstawiający Świętą
Rodzinę. Autorka o konkursie dowie-
działa się na kółku plastycznym. Swój
witraż wykonała w ciągu 2 dni.

W zeszłym roku Agata zajęła również
1 miejsce w konkursie „Anioły na tektu-
rze”. 2 nagrodę otrzymał Bartek Miłosz,
a 3 Monika Mika. 

Autorzy prac otrzymali dyplomy, jak
również nagrody w postaci farb, sztalug
oraz słodkości. Uhonorowano także
nauczycielki, które włożyły wiele pracy,

aby pomóc młodym stworzyć tak prze-
piękne dzieła. Cieszymy się, że są wśród
nas dzieci, które w dzisiejszym zagania-
nym świecie znajdują czas na tworzenie
sztuki. Gratulujemy wszystkim autorom
prac i życzymy wielu dalszych sukce-
sów!

Witraż jest jedną z najstarszych sztuk
zdobniczych. Powstał prawdopodobnie
za czasów karolińskich (VIII-IX w.), wów-
czas to pomiędzy Sekwaną a Wezerą
nastąpił rozwój sztuki sakralnej. Cechuje
go wykorzystanie barwnych kawałków
szkła połączonych ołowianymi ramkami
w tzw. kwatery. Jest to również technika
malarstwa monumentalnego, w której
ogromną rolę odgrywa przenikające
przez obraz światło. Wśród najbardziej
znanych witrażystów należy wymienić S.
Wyspiańskiego, J. Mehoffera, a także M.
Chagalla i H. Matisse’a.

Paulina Więckowska
Marcin Łada

Obraz żyjący światłem

Pierwszą nagrodę zdobyła Agata
Druzd z Lipkowa

Laureaci konkursu z nauczycielamiLaureaci konkursu z nauczycielami
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MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Państwo Ludmiła i Dymitr Miło-
wanowie mieszkają w Mariewie na
skraju lasu w przytulnym domku.
Czasem zaglądają do nich łosie lub
sarny i nic w tym dziwnego,
bowiem kto by nie przyszedł na
miłą pogawędkę przy herbacie z
ludźmi wielkiej pasji, którzy potrafią
nawet w najzwyklejszej rzeczy
odnaleźć niecodzienne piękno. My
także postanowiliśmy złożyć im
wizytę i porozmawiać o ich niezwy-
kłym postrzeganiu świata.

Państwo Miłowanowie poznali się w
Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Pan Dymitr jako doskonały grafik znalazł
pracę w Polsce i namówił na przyjazd
także swoją żonę, która, nie da się ukryć,
była bardzo zaskoczona z tego powodu.
Mimo, że jej babcia była Polką i z powro-
tem do kraju na zasadach repatriacji nie
miałaby większych problemów, pomysł o
nagłej zmianie zamieszkania był dla niej
szokiem. Plany męża traktowała jako
odległą przyszłość. Tak się jednak stało,
że dzięki pomocy gminy zamieszkali w
Mariewie, repatriacja się dokonała i żyją
tutaj już prawie 10 lat. Wrośli w naszą
społeczność i teraz możemy powiedzieć,
że są to „nasi” babiczanie.   

Bardzo się cieszymy, że wśród nas
mieszkają ludzie, od których możemy się
uczyć innego spojrzenia na zwykłą rze-
czywistość. Oczywiście zapytaliśmy ich,
na czym ono polega. 

-Mamy wspólne widzenie świata.
Codzienność spłaszcza życie, człowiek
wchodzi w rytm i nie potrafi zwrócić
uwagi na rzeczy, które otaczają go na co
dzień. A trzeba zauważyć, że zawsze
jakaś całość składa się z drobnych czą-
stek i to właśnie one są warte uwagi.
Poza tym człowiek musi mieć pasję, bo
to często ona pozwala mu inaczej spoj-
rzeć na wiele rzeczy. My na przykład
podróżując, nie tylko biernie wszystko
oglądamy, ale mamy ze sobą specjalnie
przygotowane teksty, dzięki którym
pozornie zwykłe miejsca nabierają
zupełnie innych kontekstów- mówią
zgodnie Państwo Miłowanowie. 

Ludmiłę i Dymitra Miłowanowów
łączy wspólna pasja – zamiłowanie do
sztuki i książek. Nie ogranicza się ono
jedynie do czytania, ale przede wszyst-
kim ich tworzenia. Trudno tego nie
zauważyć, gdyż w domu znajduje się
duża biblioteczka z dziesiątkami książek,
do których wydania w dużej mierze sami
się przyczynili.

Pan Dymitr, znany wielu mieszkań-
com jako autor plakatów zapraszających
na festyny i różnorodne koncerty organi-
zowane w gminie, jest również twórcą

babickiego logo, które występuje np. na
koszulkach reklamujących gminę. Na
swoim koncie ma skład komputerowy i
zdjęcia do kilkudziesięciu książek. Naj-
nowszym jego dziełem jest książka pt.
„Najwspanialsze miejsca pielgrzymko-
we”, za którą w tym roku wydawnictwo
dostało nagrodę „Klio” w kategorii edy-
torskiej. 

Książkę oglądaliśmy z dużym zacieka-
wieniem. To pięknie wydany album z
prześlicznymi fotografiami wykonanymi
w większości przez  Pana Dymitra. Ich
powstanie jest efektem wielu długich
podróży po Polsce, które pozostawiły w
pamięci Miłowanowów piękne wspo-
mnienia. -Mamy ogromną radość, oglą-
dając teraz te zdjęcia. Spotykaliśmy wielu
inteligentnych, miłych ludzi, którzy
gościli nas ciepło, a okazji do spotkań
było dużo, gdyż wędrowaliśmy spod gra-
nicy z Ukrainą aż na Hel – opowiadają.
Każde miejsce oglądali z odpowiednio
dobraną literaturą, dzięki czemu nabiera-
ło ono niezwykłych walorów. 

Pani Ludmiła także ma się czym
pochwalić. Rok temu ukazał się w jej tłu-
maczeniu tom „Bajek na dłuższą metę”
Eugena Klueva. Jest to zbiór 40 niezwy-
kłych opowieści, bardzo oryginalnych i
nowatorskich. Pani Ludmiła od najmłod-
szych lat kochała się w utworach Klueva,
dlatego też postanowiła podzielić się
radością ich odbioru z polskimi czytelni-
kami. Jak sama mówi: - To była nie tylko
moja własna inicjatywa, ale wręcz
potrzeba serca. Bajki rozczulały mnie
nawet w tramwaju. W literaturze rosyj-
skiej nie znajdziemy już nic podobnego.
Kluev napisał około 250 bajek, a ja prze-
tłumaczyłam 45, moim zdaniem, najcie-
kawszych. Wydawnictwo wybrało 40 i w
jakiś magiczny sposób nie ukazały się
akurat dwie, od których zaczęła się moja
przygoda z Kluevem...

Może to zwykły przypadek, ale może
akurat te dwie były przeznaczone tylko

dla Pani Ludmiły? W każdym razie już
nie za sprawą magii, lecz popularności
„Bajki na dłuższą metę” zajmowały
przez długi czas drugie miejsce spośród
najlepiej sprzedających się książek tego
wydawnictwa. Trzeba przyznać, że tek-
sty przyprawiają o łezkę w oku i uczą
poszukiwania drugiego dna opowieści,
które nie dla wszystkich jest od razu roz-

poznawalne. Mieszkańcy naszej gminy
mogli zapoznać się z kilkoma tekstami
bajek Klueva, podczas „Przeglądu
Teatralnego”. Wówczas to młodzież
z koła teatralnego prowadzonego przez
Panią Ludmiłę przedstawiła publiczności
kilka z nich. 

Ludmiła Miłowanow swoje zaintere-
sowania sztuką stara się na co dzień
przekazać uczestnikom babickiego koła
teatralnego, które prowadzi. Grupa cie-
szy się dużym powodzeniem, jednak jak
szczerze przyznaje nasza rozmówczyni,
zaczyna przytłaczać ją jej liczebność.
Łatwiej się bowiem pracuje w mniejszym
gronie, wtedy z każdą osobą można
mieć indywidualny kontakt, a w tego
rodzaju zajęciach jest to bardzo ważne.
Podobnie jest z miejscem zajęć, musi
ono mieć swój nastrój i być urządzone
tak, aby uczestnicy „mogli odczuwać
tam ciągłość atmosfery i ducha”. Dlate-
go zdaniem Pani Ludmiły do prób
teatralnych przydałaby się specjalna
aula.

Przyznajemy, że w domu Państwa
Miłowanowów czuje się niezwykłą
atmosferę. Dopełniają ją przesympatycz-
ne zwierzaki, które towarzyszyły naszej
rozmowie. To była bardzo miła wizyta,
co zdradza nam nawet samo nazwisko
gospodarzy. Ciekawe, czy w nim też
możemy doszukiwać się niezwykłych
aspektów? Jedno jest pewne, w czasie
rozmowy u Państwa Miłowanowów
nawet herbata zaczęła smakować jakoś
magicznie...

Malwina Fabianowicz

Na herbacie u przyjaciół...

gb_12-2007.qxd  2007-12-18  11:15  Page 15



16

KULTURA

Gdy za oknami wietrzna i dżdży-
sta pogoda, jak na listopad przysta-
ło, chętnie wspominamy upalne
lato. Mogliśmy jeszcze raz przypo-
mnieć sobie wakacje dzięki grupie
twórczej „Młodzi z Pasją”. 24 listopa-
da w babickiej podstawówce zespół
zaprezentował publiczności spektakl
poświęcony wspomnieniu lata.
Przedstawiono różne sytuacje zwią-
zane z podróżami i zabawne zdarze-
nia z wakacji. Teksty do scenek
teatralnych napisali sami wykonaw-
cy. W trakcie spektaklu wystąpiła
także  Paulina Furmankiewicz, która
zagrała na fortepianie utwór Rhian-
ny „Unfaithful”. Po krótkim przed-
stawieniu otwarto wernisaż  foto-
graficzny pt. „Lato w Obiektywie”. 

Członkowie grupy „Młodzi z Pasją” i
ich przyjaciele zaprezentowali fotogra-
fie, które powstały podczas wakacji. Jury
złożone z kilku osób, w tym przedstawi-
ciela naszej redakcji, wybrało 3 najlepsze
prace i przyznało również kilka wyróż-
nień. 

Po raz kolejny jury miało trudne zada-
nie, wiele zdjęć bowiem zasługiwało na
nagrodę. Mogliśmy podziwiać kilkadzie-
siąt fotografii. Widniały na nich między
innymi zachody słońca, zwierzęta, krajo-
brazy oraz ludzie w różnych sytuacjach.

Jury pierwsze miejsce przyznało
Kamili Suchożebrskiej za interesujące
zdjęcie wykonane na plenerze w Jano-
wie Lubelskim. Fotografia przedstawia
konie wracające do stajni. Kamila miesz-
ka na Woli i studiuje administrację na
Politechnice. Fotografią zajmuje się od
1.5 roku, a jej ulubionym tematem są
portrety ludzi i zwierzęta.

Drugie miejsce zajął Tomek Kłudkie-
wicz za ciekawe zdjęcie przedstawiające
odbicia w lustrze. Pokazał nam w niety-
powy sposób swój autoportret razem z
wizerunkiem kolegi. Gratulujemy pomy-
słu! Zdjęcie wykonane zostało w szklar-
ni Pałacu w Wilanowie.

Autor mieszka w Koczargach
Nowych, z wykształcenia jest technikiem
budownictwa. Fotografią zajmuje się
amatorsko, a większość jego prac przed-
stawia „mikrokosmos”.

Trzecie miejsce zajęła Paulina Więc-
kowska za serię zdjęć ukazujących
zachody słońca. Fotografie zostały
wykonane podczas czteromiesięcznego
pobytu w Grecji na Półwyspie Chalcydyc-
kim. Paulina jest studentką trzeciego
roku turystyki i fotografuje od dwóch
lat. Jej ulubionym tematem są zachody
słońca i chmury.

Wśród wielu pokazanych zdjęć na
uwagę zasługiwały również prace Kuby
Klęczara ze Starych Babic, który otrzymał
tym razem wyróżnienie. Kuba na każ-
dym wernisażu prezentuje swoje fotogra-
fie i zawsze są one bardzo interesujące.

Lato w Obiektywie
Listopadowy spektakl „Młodych z Pasją”

Konie powracające do stajni -  wznie-
cony przez stado koni tuman kurzu,
podobnie jak mgły na łąkach, kiedy
zostaną sfotografowane pod światło,
tworzy na zdjęciu niezwykłą aurę.
Autorka fotografii znalazła się w odpo-
wiednim miejscu o odpowiedniej porze
i potrafiła wychwycić właściwy
moment na zrobienie zdjęcia. Powstał
obraz jak ze snu - gratulujemy! 

Fot. Kamila Suchożebrska
1 miejsce w naszym konkursie

Fotografia artystyczna jako dzieło
sztuki pojawiła się pod koniec XIX w.
Od tamtej pory między artystami toczy
się spór, czy powinna być ona reali-
stycznym pokazaniem piękna przed-
miotu lub natury, czy raczej jego foto-
graficznym przetworzeniem, wykorzy-
stującym różnorodne techniki. Od
czasu gdy wykonano pierwsze zdjęcie
(około 1830 r.), technika bardzo się
zmieniła, jednak jeden element pozo-
stał niezmienny, konieczny do wykona-
nia dobrego zdjęcia – obiektyw. Cała
reszta w postaci aparatu na kliszę lub
aparatu cyfrowego jest tylko dodat-
kiem. W dzisiejszym zapędzonym świe-
cie dużą wartość fotografii dostrzega
się w uchwyceniu ulotnego momentu,
tej jednej niepowtarzalnej chwili, którą
trudno zobaczyć bez zatrzymania
kadru. Sprawa nastroju zdjęcia i jego
indywidualnego charakteru często
schodzi na dalszy plan. Cieszymy się
zatem, że nasi młodzi fotograficy, nie
zaniedbując niczego, potrafią wydobyć
różnorodne aspekty zdjęć. Najważniej-
szy bowiem w fotografii jest człowiek-
jego umiejętność podpatrywania świa-
ta i zachwycania się jego pięknem. 

Mariusz Dżyga prezes Towarzystwa
Muzycznego kierującego „Młodymi
z Pasją” wręcza nagrodę za I miej-
sce Kamili Suchożebrskiej
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Tym razem pokazał m.in. kilka zdjęć o
tematyce żeglarskiej. Drugie wyróżnienie
przyznano Dagmie Parynow z Jelonek,
za „magiczne” zdjęcie wody.

Na zakończenie spotkania o rozmo-
wę poprosiliśmy Magdę Drzewińską –
liderkę grupy „Młodych z Pasją” oraz
Elizę Dżyga - prowadzącą zajęcia arty-
styczne z młodzieżą. 

– Całe przedsięwzięcie teatralne
zostało zorganizowane w większości
przez dzieci, które napisały teksty, wymy-
śliły stroje, wybrały muzykę. Staramy się
uczyć je nie tylko sztuki aktorskiej, tańca
czy wyczucia rytmu. Naszym głównym
celem jest przekazanie dzieciom dobrych
artystycznych doświadczeń oraz rozbu-
dzenie w nich twórczych zainteresowań 
– powiedziała Magda Drzewińska.

– Odkrywanie swoich pasji oraz prze-
żywanie radości ze wspólnej pracy jest
bardzo ważne dla młodych ludzi. Mło-
dzież podczas spotkań „Młodych z Pasją”
uczy się, jak być kreatywną i odważną.
Uważam, że w każdej szkole powinny
być podobne zajęcia. Młodzież z zainte-
resowaniami artystycznymi lepiej się
uczy i dobrze radzi sobie później w
dorosłym życiu. Dlatego też twórczych
ludzi zawsze warto wspierać i poświęcać
im czas. Obserwowanie, jak się rozwija-
ją, dostarcza dużo radości - powiedziała
Eliza Dżyga. Paulina Więckowska

Marcin Łada

Warto czasem poeksperymentować z
lustrami. Uzyskamy wówczas w sposób
naturalny efekt jak z montażu kompu-
terowego. A gdy jeszcze lustra będą
stare...Magia pojawi się sama. Ciekawy
pomysł autora zaowocował 2 miej-
scem w konkursie. 

Fot. Tomasz Kłudkiewicz

Wyróżnieni również zasłużyli na nagro-
dy. Doskonały portret dzieci, daleki od
sztywnej konwencji „stania na bacz-
ność”. To jakby scena z filmu, aktorzy
zaskoczeni przybyciem kogoś wyglądają
zza drzwi. Nieważne, czy jest to pozo-
wane, czy nie. Liczy się doskonały
pomysł i wzorowe wykonanie. 

Fot. Justyna Kolanek

Zdjęcie Kuby Klęczara przenosi nas
w świat morskiej przygody. Kuba jest
najwierniejszym uczestnikiem wernisa-
ży „Młodych z Pasją” i zawsze mu kibi-
cujemy. Tym razem przyznaliśmy
wyróżnienie.

Lubimy zdjęcia, w których jest trochę
magii. „Woda” autorstwa Dagny
Parynow kusi i zniewala. Aż chciałoby
się w niej popływać i poszukać dia-
mentów. Warto zawsze zwracać
uwagę na odbicia światła, zwłaszcza w
późniejszej porze dnia.

Zachody słońca są zawsze wspaniałe,
każdy jest inny, niepowtarzalny. Można
fotografować je codziennie i zawsze je
smakować. A gdy jeszcze pojawi się
trochę egzotyki...W tym przypadku
autorka poeksperymentowała z usta-
wieniami aparatu. Zdjęcie wykonano
na tzw. trybie nocnym, w dzień. 

Fot. Paulina Więckowska
3 nagroda konkursu
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Zbliżający się koniec roku prowokuje
do podsumowań. Sport kwalifikowany w
naszej gminie realizują dwa kluby: LKS
„Naprzód” Zielonki oraz UKS „Borzęcin”.
Tu mała dygresja, za sport kwalifikowany
uważa się taką rywalizację, która weryfi-
kowana jest na oficjalnych zawodach
organizowanych przez związki sportowe.
Pozostała działalność sportowa to rekre-
acja i turystyka. Ponieważ jestem przed-
stawicielem „Naprzodu”, skupię się na
tym, co dzieje się w Zielonkach. W roz-
grywkach uczestniczyło 6 drużyn piłkar-
skich. Zespoły młodzieżowe występują w
najwyższych ligach powołanych dla tych
roczników, z wyjątkiem zawodników uro-
dzonych w 1997 roku i młodszych, którzy
dopiero zaczynają swoją przygodę ze
sportem i nie mają jeszcze podziału na
ligi. Wszystkie drużyny młodzieżowe kla-
syfikują się w górnych strefach tabel.
Naszym podstawowym zespołem jest
drużyna Mazowieckiej Ligi Seniorów.
Reorganizacja lig sprawia, że zajęcie
pierwszego miejsca w zawodach daje
prawo startu w barażach o 3 ligę, a
pierwszych prawdopodobnie 6 drużyn
awansuje do ligi 4. Ubieganie się o 3 ligę
jest w naszym zasięgu, a 4 liga jest pra-
wie pewna. Skąd ten optymizm? Obec-
nie, na jedną kolejkę przed końcem rundy
jesiennej, zajmujemy 1 miejsce. Wynik
ostatniego meczu jesieni z „Huraganem”
Wołomin, przegranego w dość kontro-
wersyjnych okolicznościach z racji prze-
wagi punktowej, nie zmienił naszej pozy-
cji. Zapleczem MLS-u jest A-klasa senio-
rów. Tu reprezentuje nas młodzież w
większości 17-letnia, wsparta dwoma lub
trzema zawodnikami o większym
doświadczeniu. W tej grze zawodnicy
doskonalą umiejętności piłkarskie i uczą
się trudnej sztuki przejścia z zawodów
juniorskich do dorosłej piłki. Zadaniem
tego zespołu jest utrzymanie się w A-kla-
sie. Z racji wspomnianej już reorganizacji
zapewnia to zajęcie 8 lub 9 miejsca na 16
startujących zespołów. Na jesieni wystar-
towały też w naszej gminie rozgrywki
oldbojów. Są to zawodnicy, którzy ukoń-
czyli 35 rok życia. Start odbywa się od 3
ligi, ale myślę, że i tu zasłużymy na
awans. Rozpoczęta budowa nowej bazy
sportowej przy ulicy Południowej jest
koniecznością, dającą możliwość grania
w coraz wyższych ligach. Dotychczasowa
lokalizacja nie otrzymała  licencji Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej dla meczy
MLS o 4, a tym bardziej 3 lidze nie ma co
marzyć. Oczywiście obecnie korzystamy z
warunków prowizorycznych, wszystkie
pomieszczenia mieszczą się w baraku,
budowa szatni z prawdziwego zdarzenia
jest zatem koniecznością. 

Nie tylko piłką nożną stoi nasz klub,
warto powiedzieć parę słów o zawodni-
kach badmintona. W dniach 5-
6.10.2007 r. w Warszawie odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Polski w tej dys-
cyplinie. Po raz pierwszy w historii Klubu
zawodnik Łukasz Barszczewski zdobył
srebrny medal Akademickich Mistrzostw
Polski oraz tytuł wicemistrza Polski AZS.

Odnotować należy również udany
start Martyny Poprzeczko i Natalii Sielic-
kiej w Międzynarodowym Turnieju o
Puchar Gór Świętokrzyskich w Suche-
dniowie 12 – 14.10.2007 r.

Martyna nie dała żadnych szans
rywalkom, w grze pojedynczej wygrywa-
jąc cały turniej, co dobrze rokowało na
start w Mistrzostwach Europy w Turcji
pod koniec miesiąca. W grze mieszanej
wraz z Mateuszem Dubowskim (Hubal
Białystok) również pokonali wszystkich
przeciwników, zajmując 1 miejsce.

W grze mieszanej młodzików Natalia
Sielicka z Kamilem Jędrasem (AZS WAT
Warszawa) zajęli III miejsce, co było
dużą niespodzianką turnieju. Para ta
przegrała nieznacznie z parą ukraińską. 

Rokowania co do wyśmienitej gry na
Mistrzostwach Europy sprawdziły się.
Od środy 24 października, w dawnej
stolicy cesarstwa wschodnio-rzymskiego
– tureckim Istambule, rozegrane zostały
Drużynowe Mistrzostwa Europy Junio-
rów do lat 17. Polskę w tej grupie wie-
kowej reprezentowali: Piotr Nawrot,
Patryk Szymoniak, Maciej Poulakowski,
Jacek Kołumbajew, Edyta Tarasewicz,
Martyna Poprzeczko, Aneta Wojtkow-
ska oraz Ewa Piotrowska. Kadrę prowa-
dzi trener Robert Kowalczyk.

W całym turnieju startowali zawodni-
cy z 28 europejskich krajów. Biało-czer-

woni na etapie rywalizacji grupowej wal-
czyli z reprezentantami Portugalii, Słowa-
cji i Włoch. Nasi bez trudu poradzili
sobie ze wszystkimi przeciwnikami.
I choć niektóre mecze były bardzo zacię-
te, to bilans rozgrywek grupowych oka-
zał się niezwykle korzystny. Polska Kadra
Narodowa zdobyła pierwsze miejsce w
grupie  (Martyna wystąpiła w meczach z
Włochami i Portugalią). W 1/4 finału nie-
stety Polska przegrała z faworytami i ze
zwycięzcami Mistrzostw - reprezentacją
Danii. O brązowy medal graliśmy z Fran-
cją i tu też zabrakło szczęścia. Ostatecz-
nie zajęliśmy dobre IV miejsce. Szkoda –
byłby to pierwszy medal Mistrzostw
Europy przy udziale zawodniczki z terenu
naszej gminy oraz Klubu LKS „Naprzód”
Zielonki  Martyny Poprzeczko. 

W dniach 8-9.12.2007 r. w Warsza-
wie rozegrano Międzynarodowy Turniej
Badmintona z udziałem 240 zawodni-
ków z Polski, Austrii, Bułgarii, Litwy,
Łotwy, Białorusi, Czech i Słowacji.
Zawodnicy rywalizowali w 3 kategoriach
wiekowych we wszystkich rodzajach gier.
Klub „Naprzód” Zielonki reprezentowali:
Martyna Poprzeczko, Natalia Sielicka,
Marcin Magiera.

Po raz kolejny Martyna Poprzeczko
udowodniła, że jest zawodniczką klasy
europejskiej, po pokonaniu wszystkich
przeciwniczek w eliminacjach wygrała w
finale gry pojedynczej ciężki pojedynek z
Viktorią Zheleva - Stara Zagora (BLG)
i zdobyła złoty medal.

Nie zawiodła również w grze miesza-
nej z Mateuszem Dubowskim (Hubal Bia-
łystok), wygrywając wszystkie pojedynki
i zajmując 1 miejsce.

W grze mieszanej ww. para startowa-
ła również w grupie starszej, minimalnie
przegrywając finał i tym samym zdobywa-
jąc srebrny medal w kategorii do lat 19.

Pozostali zawodnicy naszego Klubu
dobrze się zaprezentowali, nie zdobywa-
jąc niestety czołowych lokat.

Henryk Kuncewicz

Na sportowo

1. Łukasz Moreń (Technik Głubczyce)
2. Łukasz Barszczewski (Naprzód
Zielonki) z prawej
3. Hubert Pączek (AZS AGH Kraków)

Badmintoniści z LKS „Naprzód” 
Zielonki
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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

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

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

„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

Kupię mały dom w gminie Stare Babice. 
tel. 0696-77-33-39

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!

ANGIELSKI ,  WŁOSKI
dzieci, młodzież, dorośli

wszystkie poziomy
Sala Katechetyczna przy Kościele 

w Starych Babicach
tel. 022 722-03-47 tel. kom: 0696-773- 339

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na zakupy do nowych Delikatesów 
na ul. Warszawską w Starych Babicach (tuż obok ronda).

Polecamy: duży wybór wędlin z beczki i urozmaicony asortyment
spożywczy. U nas znajdziecie Państwo miłą obsługę, 

atrakcyjne ceny, bezpieczny parking. 
Pn- So: 7:00-21:00 Niedz. 10:00-16:00
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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 

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia,

sukcesów w Nowym 2008 Roku  

oraz owocnej współpracy 

życzy 

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Oddział w Starych Babicach

ul. Warszawska 308, 05-082 Stare Babice

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia,

sukcesów w Nowym 2008 Roku  

oraz owocnej współpracy 

życzy 

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Oddział w Starych Babicach

ul. Warszawska 308, 05-082 Stare Babice

PP..HH..UU..  „„DDEERRFFOOLL””
Kosiarki i Pilarki 

elektryczne i spalinowe.

Sprzedaż i serwis, 

ostrzenie łańcuchów.

tel. (022) 357 94 54

fax (022) 357 94 55

Koczargi Nowe ul. Warszawska 439

pn-pt: 9:00-17:00 

e-mail: derfol@derfol.pl
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