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12 grudnia w siedzibie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bliznem Jasińskie-
go odbyło się uroczyste spotkanie
osób wchodzących w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy Domowej w
naszej gminie. Stało się ono okazją
zarówno do uczczenia 5-lecia pracy
Zespołu, jak i serdecznych życzeń
świątecznych i noworocznych. 

Uczestnicy uroczystości podzielili się
opłatkiem i zasiedli przy stole, na którym
znalazły się tradycyjne wigilijne potrawy.
W czasie spotkania głos zabrali między
innymi Przewodniczący GKRPA Janusz
Śliżewski oraz radna Justyna Szczepanik
– w ciepłych słowach podziękowali pra-

cownikom Zespołu za ich dotychczaso-
we działania. W serdeczny sposób zwró-
ciła się do zebranych również Alicja
Napurka – Kierownik GOPS, która wyra-
zy wdzięczności złożyła także członkom
gminnego Zespołu Promocji Zdrowia.
Do podziękowań dołączyła się Wanda
Morawska, koordynująca na co dzień
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego - w
krótkiej wypowiedzi przedstawiła jego
dotychczasowe osiągnięcia. 

Wszystkim osobom wchodzącym w
skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy Domowej
dziękujemy za efektywne działanie i
życzymy dalszej owocnej pracy w nad-
chodzącym Nowym Roku. 

Jubileusz 5-lecia 
Zespołu Interdyscyplinarnego

Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Stare Babice 
szczęśliwych, zdrowych, 
rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu łask Bożych 
w nadchodzącym 2007 roku
życzy Krzysztof Turek, 
Wójt Gminy Stare Babice.

ŚŚwwiiąątt wwyyppeełłnniioonnyycchh 
mmiiłłoośścciiąą,, nniioossąąccyycchh 
ssppookkóójj ii ooddppoocczzyynneekk 
oorraazz ssaammyycchh rraaddoossnnyycchh
cchhwwiill ww nnaaddcchhooddzząąccyymm
NNoowwyymm RRookkuu,,
żżyycczzyy WWsszzyyssttkkiimm 
CCzzyytteellnniikkoomm ii PPrrzzyyjjaacciioołłoomm 
RReeddaakkccjjaa GGaazzeettyy BBaabbiicckkiieejj

ŚŚwwiiąątt wwyyppeełłnniioonnyycchh 
mmiiłłoośścciiąą,, nniioossąąccyycchh 
ssppookkóójj ii ooddppoocczzyynneekk 
oorraazz ssaammyycchh rraaddoossnnyycchh
cchhwwiill ww nnaaddcchhooddzząąccyymm
NNoowwyymm RRookkuu,,
żżyycczzyy WWsszzyyssttkkiimm 
CCzzyytteellnniikkoomm ii PPrrzzyyjjaacciioołłoomm 
RReeddaakkccjjaa GGaazzeettyy BBaabbiicckkiieejj

W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach odbędzie się
koncert kolęd w wykonaniu Rodziny Pospieszalskich. Ks. prałat Jan Szubka
zaprasza wszystkich na tę niezwykłą ucztę muzyczną 11 stycznia 2007 roku
o godzinie 19:00.

Zapraszamy na koncert
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Za początek istnienia Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich przyjmuje się 8 grudnia
1856 r., kiedy to ks. bp Melchior de
Marion-Bresillac przybył do Bazyliki Matki
Bożej z Fourviere w Lionie i powierzył Maryi
założone przez siebie zgromadzenie misyj-
ne. Obrało ono za cel ewangelizację ludów
Afryki, w szczególności tych, do których
docierało najmniej misjonarzy. Początek
obecności SMA w Polsce sięga 1931 r.
Wtedy to ks. Francois Xavier Hirsch zakupił
posiadłość w Nininie w diecezji poznań-
skiej, otworzył tam Niższe Seminarium
Misji Afrykańskich. W chwili wybuchu
wojny SMA w Polsce liczyło 5 księży, 6
braci, 21 kleryków na formacji w Belgii i
Francji oraz około 60 uczniów w Nininie.
Wojna przerwała rozwój SMA w naszym
kraju, a w latach powojennych władze
komunistyczne skonfiskowały jego majątek
-zgromadzenie przestało praktycznie ist-
nieć. Zmiany ustrojowe w Polsce umożliwi-
ły w maju 1989 r. erygowanie Fundacji Pol-
skiej SMA przez Zgromadzenie Generalne.
15 września 1991 r. otwarto podwoje
Domu Formacyjnego w Borzęcinie Dużym i
Wyższego Seminarium Duchownego SMA.
Obecnie dom ten jest siedzibą Prowincji
Polskiej SMA i miejscem formacji przyszłych

misjonarzy. Tu mieści się również Centrum
Pomocy Misjom „Moyo”, Centrum Chary-
tatywno- Wolontariackie „Solidarni” oraz
muzeum kultury i sztuki afrykańskiej. SMA
w Polsce liczy 21 księży i 10 kleryków, któ-
rzy pracują w Maroku, Republice Środko-
woafrykańskiej, Tanzanii i Togo.

- Jaka jest religijność Afrykańczy-
ków?

- Afrykańczycy są ludźmi bardzo religij-
nymi, jednak ich wiara różni się od naszej.
U nas w centrum wszystkiego jest Jezus
Chrystus, który pośredniczy między
Bogiem a człowiekiem, będąc jednocze-
śnie Synem Bożym. U nich Bóg jest kimś
bardzo odległym, człowiek nie może kon-
taktować się z Nim bezpośrednio, tylko za
wstawiennictwem świata duchów, stąd w
Afryce mówimy o religiach animistycz-
nych. Zdaniem Afrykańczyków wszystko w
przyrodzie - każda roślina czy zwierzę ma
swojego ducha. Również działalność czło-
wieka odbywa się za pośrednictwem
duchów- ponieważ wykonując jakąś czyn-
ność (np. zrywając rośliny, polując na
zwierzęta) człowiek narusza równowagę
w przyrodzie - musi zatem prosić duchy,
aby mu to działanie wybaczyły, stąd modły

Afrykańczyków o szczęśliwe polowanie,
czy zbiór drewna na opał. 

- Czy modlą się do Boga?
- Relacje między

widzialnym a niewi-
dzialnym nie dotykają
samej Osoby Boga,
który w ich rozumieniu,
tak jak u nas, też jest
jeden, ale łączy się z
ludźmi jedynie za
pośrednictwem świata
duchów. A duchy są
oczywiście  dobre i złe.
Świat afrykański bazuje
na harmonii pomiędzy nimi, utrzymuje ją
jednak strach. Szamani wykorzystują nie-
widzialne moce, aby zachować porządek
w tym świecie. Mogą działać w sposób
dobry,  pomagając np. w chorobie, ale
potrafią również wykorzystywać złe moce,
aby daną sytuację obrócić korzystnie dla
siebie i społeczności danej wioski. W Afry-
ce istnieje silny kult zmarłych. Ludzie
poprzez śmierć przechodzą do świata
przodków i opiekują się żyjącymi. W Togo
dla przykładu członkowie plemion Kabie
dzielą się ze zmarłymi resztkami napojów

150 lat istnienia na świecie, 75 lat w Polsce, 15 lat w Borzęcinie Dużym
- Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA) obchodzi w grudniu br. trzy
jubileusze. Z tej okazji przed Domem Misyjnym 8 grudnia odsłonięto
pamiątkową tablicę. Misjonarze na co dzień realizują przykazanie Chrystu-
sa – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Dzielą się przesłaniem miłości,
nadziei i ewangelicznej solidarności. Oprócz posługi misyjnej na terenach
pierwszej ewangelizacji w Afryce, misjonarze wykonują również ogromną
pracę socjalną. Jaka jest dzisiejsza Afryka i co w pracy misjonarzy sprawia
najwięcej problemów, opowiedział nam Ojciec Prowincjał Wojciech Lula.

Potrzeba dzieła 
miłosierdzia

Anioły - wesołe i zamyślone,
kolorowe i świetliste - wszystkie
można zobaczyć na wystawie w
Urzędzie Gminy. Zbliżają się Święta,
czas w którym spełniają się słowa anio-
ła zwiastującego Najświętszej Marii Pan-
nie przyjście Syna Bożego. Dzieci z Babic
i Borzęcina korzystające z zajęć Pracow-
ni Plastycznej prowadzonej przez Ewę
Urniaż- Szymańską, przygotowały dla
nas miłą niespodziankę. Ich prace są
bardzo ładne, powstały z inspiracji dzieł
wielkich mistrzów, z którymi dzieciaki
zapoznawały się na zajęciach. Słynne

dzieła malarskie zostały
twórczo przetworzone,
czego efekt mamy na
wystawie. Prace wykona-
ne przez uczniów klas 0-6
brały udział w konkursie
w Koczargach. Wyróżnie-
nie otrzymała tam praca
Alicji Pytlakowskiej (IVc) z
Borzęcina. Dla nas wszyst-
kie są piękne. Gratuluje-
my! Więcej o aniołach
przeczytamy na str. 14

Anioły są w...Urzędzie Gminy
Pani Ewa z pracami Ali Pytlakowskiej 
i Kingi Pamięta
Pani Ewa z pracami Ali Pytlakowskiej 
i Kingi Pamięta
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i jedzenia. Kilka razy w roku pozostawia
się też żywność na grobach. Duchy w
nocy korzystają z pożywienia. Jeśli ktoś
nie dba o nie, może sprowadzić na siebie
nieszczęście.

- W dzisiejszym cywilizowanym
świecie trudno w to uwierzyć. Ostat-
nio jednak w mediach pojawiła się
ciekawa informacja o tym, że poli-
cjanci z Centralnego Biura Śledczego
odzyskali w Polsce bezcenne maski
rytualne z XVIII i XIX wieku, pocho-
dzące z Zimbabwe. Afrykański dyplo-
mata dziękując za zwrot tych relikwii,
przestrzegł jednak przed ich dotyka-
niem...

- Kiedyś byłem osobą wątpiącą w te
sprawy. Jednak to naprawdę istnieje. Afry-
ka jest pełna tajemnic. Widziałem np. Świę-
te Lasy, gdzie składane są ofiary, ma do
nich dostęp jedynie szaman. Spotkałem też
wyodrębnione świątynie - ogrodzone stalle
i inne wyraźnie oznaczone „tradycyjne
święte miejsca”. Ktoś, kto narusza przyjęte
w Afryce zasady, musi się liczyć z tym, że
może spotkać go nieszczęście. Objawia się
to w różny sposób, wypadkiem lub złym
losem, który może przytrafić się nawet
komuś z rodziny winowajcy. To jest część
wyznania Wudu, istniejącego także w dzi-
siejszym świecie. Same maski nie są groźne,
ale jeśli odprawiono w nich rytuał, który
ma ściągnąć na złodzieja złe duchy, może
on obawiać się o swój los. Maska rytualna
przedstawia ducha, przywołując go do
świata żywych. Trzeba podchodzić do tego
z ogromną pokorą, wielu rzeczy jeszcze nie
wiemy. W Polsce przekleństwo też może
mieć swoją moc. Zawsze lepiej żyć w zgo-
dzie z ludźmi i szanować ich kulturę.

- Jak zatem Ojcowie misjonarze
poruszają się w tak tajemniczym
świecie?

- Jedziemy tam z wiarą, która nas
posyła i jednocześnie z szacunkiem dla
religii afrykańskiej. Misjonarzy musi cecho-
wać ogromna tolerancja i cierpliwość. Nie
można brutalnie wchodzić w obszar świę-
tości Afrykańczyków. Musimy wiedzieć, co
jest dla nich ważne i okazać szacunek.
Naszą pracę w Afryce możemy porównać
do dziejów apostolskich. Pierwsi misjona-
rze borykali się z ciężarem nadzwyczajnej

wiadomości - Chrystus żyje, bo zmar-
twychwstał, a z drugiej strony musieli
pokonywać  stare wierzenia i przyzwycza-
jenia. W Polsce mamy ponad tysiąc lat
chrześcijaństwa, a przecież stale trzeba
ewangelizować nowe pokolenia.

Miałem okazję pracować w wiosce Pig-
mejów, w której wśród 250 osób jedna
przygotowywała się do chrztu. Na ten dzień
złożyły się lata pracy i modlitwy. Misja
istniała tam od 25 lat, dopiero po 10 latach
przebywania z nami niektórzy zapytali, czy
mogą być ochrzczeni. 

- Jak przebiegają Święta Bożego
Narodzenia w Afryce?

- Nasze działanie w czasie Adwentu
polega nie tylko na przypominaniu, że zbli-
ża się czas, kiedy przychodzi na świat Jezus,
ale również koncentrujemy się na tym, by
społeczność od strony wewnętrznej przygo-
tować na ten szczególny dzień. Nakłaniamy
ich, aby próbowali się oczyścić, zaniechać
sporów i pojednać się między sobą. Święta
są momentem kulminacyjnym, do którego
wszyscy długo się przygotowują.

Należy jednak rozumieć specyfikę Afry-
ki. Całkiem inaczej świętuje się, kiedy jest
gorąco i trzeba szukać ochłody w cieniu.
Po Mszy Świętej nie ma postnej wigilii. Je
się to, co jest w danym miejscu. W dzień
Bożego Narodzenia wszyscy przychodzą

ubrani w sposób odświętny. Po Mszy
zasiadają do wspólnego posiłku, przygoto-
wanego dla kilkunastu rodzin. Wówczas
Boże Narodzenie jest prawdziwym świę-
tem wioski i wszystkich chrześcijan, towa-
rzyszy mu zawsze radosny śpiew i taniec.

- Czy buduje się tam żłóbek lub
szopki?

- Te wizualne elementy świąt nie
zawsze występują w Afryce, nie ma rów-
nież tradycyjnej choinki. Ale musimy
pamiętać, że w czasach pierwszych chrze-
ścijan również ich nie było i pojawiły się
dopiero w późniejszych wiekach. W Afry-
ce natomiast często odgrywa się sceny
bożonarodzeniowe, przypominające
dawne średniowieczne misteria. 

Nie każdy przecież potrafi czytać,
żywa ewangelizacja trafia  najskuteczniej
do ubogich ludów. Pracujemy na terenach
pierwszej ewangelizacji – tam, gdzie
wszystko dopiero się rozpoczyna. Zupeł-
nie inaczej jest we wspólnotach afrykań-
skich, które istnieją od 100 lat, one już
zaadaptowały formy świętowania, istnie-
jące powszechnie w Europie.

- Co przeszkadza w pracy misjona-
rzy?

- Największym problemem ewangeli-
zacyjnym jest dotarcie do miejsc, w któ-

Podczas uroczystości odsłonięcia
pamiątkowej tablicy SMA dom
w Borzęcinie odwiedził o. Bernard
Mariański. Ten  92 letni duchowny
obchodzi w br. 60 lecie święceń
kapłańskich. Jeszcze przed wojną
był klerykiem zgromadzenia
SMA, później wichry dziejów
pokrzyżowały jego plany służenia
Bogu na misjach, wstąpił do
seminarium diecezjalnego w
Gnieźnie, a potem do zgroma-
dzenia Filipinów. Za duchowe
przywiązanie do misij w Afryce
SMA przyznało mu tytuł Honoro-
wego Członkostwa.

W Kaplicy SMA w Borzęcinie DużymW Kaplicy SMA w Borzęcinie Dużym
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Druga Sesja Rady Gminy w
nowej kadencji samorządu odbyła
się 29 listopada br. Jednym z pierw-
szych punktów obrad było ślubo-
wanie Wójta Gminy. 

Teresa Salamucha - Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła
Wójtowi Krzysztofowi Turkowi zaświad-
czenie o wyborze. Następnie Wójt złożył
ślubowanie, wypowiadając następujące
słowa: ,,Obejmując urząd Wójta Gminy
Stare Babice uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę dla
dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”

W kolejnych punktach sesji radni
podjęli uchwały dotyczące wynagrodze-
nia wójta. Sekretarz Gminy Wiesława
Wojtachnio poinformowała zebranych,
że zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów wynagrodzenie to składa się z
4 elementów: wynagrodzenia zasadni-
czego (w przedziale 3450-4630 zł),
dodatku funkcyjnego (1080- 1550 zł),
dodatku specjalnego (do 40% wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyj-
nego), ponadto wójtowi przysługuje
dodatek stażowy.

Następnie Rada zajęła się podjęciem
uchwały dotyczącej diet radnych. Radny
Walerian Żyndul zgłosił poprawkę doty-
czącą wynagrodzenia wiceprzewodni-
czących rady sugerując, aby w czasie gdy
nie prowadzą obrad, pobierali diety
równe z pozostałymi radnymi. Wniosek
ten w wyniku głosowania nie został przy-
jęty i ostatecznie uchwalono, co nastę-
puje: zryczałtowane miesięczne diety
Przewodniczącego Rady Gminy wyniosą
100 % dopuszczalnej miesięcznej diety
przyznanej ustawowo dla gmin poniżej
15 tys. mieszkańców, Wiceprzewodni-
czący RG otrzymają
80 % tej diety,
P r z e w o d n i c z ą c y
Komisji Rewizyjnej
również 80%, pozo-
stali przewodniczący
komisji 70%, a radni
po 60%.

W kolejnych pun-
ktach obrad radni
zastanawiali się nad
liczbą stałych komisji
Rady Gminy, ich
liczebnością i skła-
dem osobowym.

Wywiązała się merytoryczna dyskusja, w
której padały propozycje utworzenia 5
stałych komisji, zamiast dotychczaso-
wych czterech. Dyskutowano również
nad tym, ile osób w danej komisji
powinno pracować. W Statucie Gminy
zawarto zalecenie, że członek Rady
Gminy powinien działać w co najmniej
jednej komisji, nie można jednak nikogo
zmuszać, aby działał w większej ich licz-
bie. Ostatecznie w głosowaniach podję-
to uchwały dotyczące powołania 4 sta-
łych komisji RG, ich składu osobowe-
go i przewodniczących. cd. str. 13

Z Sesji Rady Gminy

rych toczy się wojna, panują konflikty
etniczne i głód. Tak jest właśnie w Sierra
Leone, Liberii, Sudanie, czy nawet Rwan-
dzie - kraju „chrześcijańskim”. Musimy
wówczas przekazywać nie tylko prawdę o
Panu Jezusie, ale także nakłaniać do prze-
baczenia i pokoju. W sytuacjach konflik-
tów zbrojnych ciężko jest jednak coś zro-
bić. Jak mówić o Chrystusie, gdy ktoś
przed chwilą stracił kogoś z rodziny? Jak
tłumaczyć, że to co się dzieje, nie jest wolą
bożą ? To wymaga od misjonarzy ogrom-
nej wiary. Tu nie ma miejsca na zwątpienie.

-Narażacie się Ojcowie na niebez-
pieczeństwa?

-Kiedy poruszamy się po afrykańskich
drogach, jesteśmy zatrzymywani przez
policjantów. Szukają pieniędzy, albo broni,
a gdy się do czegoś przyczepią, mogą nas
przetrzymywać przez kilka godzin. Trzeba
wtedy zachować zimną krew. Jeśli ktoś da
się sprowokować do awantury, takie spo-
tkanie może skończyć się tragicznie. W
czasie naszej formacji w Republice Środko-
woafrykańskiej zostaliśmy napadnięci
przez bandytów w domu misyjnym. Jeden
z naszych kleryków - Robert Gucwa
wyrwał się zbirom i pobiegł po pomoc.
Bandyci zaczęli strzelać i Robert zginął.
Dopiero później dowiedzieliśmy się, że
napad rabunkowy był  przykrywką, aby

ukazać bezradność prezydenta kraju, który
nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa
Kościołowi - jedynej w miarę sprawnie
działającej instytucji w tym rejonie. Stając
po stronie biednych i prześladowanych,
często znajdujemy się na celowniku tych,
którzy mają władzę i wykorzystują ją do
swoich celów. 

- Dom w Borzęcinie stanowi cen-
trum Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich w Polsce?

- Jest to dom prowincjalny SMA, który
służy również jako dom formacyjny dla
kandydatów realizujących swoje powoła-
nie kapłańskie na misjach w Afryce. Stąd
zarządzamy naszymi strukturami, mamy
jeszcze także drugą siedzibę w Piwnicznej
Zdrój. Organizujemy również działania
wolontariatu, który pracując w Polsce,

pomaga wolontariuszom w Afryce. Osoby
te rozprowadzają w supermarketach
opłatki i kartki świąteczne, a za pozyskane
w ten sposób pieniądze kupujemy w Afry-
ce lekarstwa i jedzenie dla najbiedniej-
szych. Wszystkie nasze siły i starania ogni-
skujemy wokół realizacji dzieł socjalnych,
które pomagają w ewangelizacji. Potrzeba
dzieła miłosierdzia - jak pisze Papież Bene-
dykt XVI w swojej ostatniej encyklice - aby
można było ukazać człowiekowi, że Bóg
go prawdziwie kocha. Marcin Łada

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Krzysztofa TurkaZaprzysiężenie Wójta Gminy Krzysztofa Turka

Drodzy Przyjaciele Misji!
Dzieląc się radością z cudu Nocy Boże-
go Narodzenia składam Wam serdecz-
ne życzenia w imieniu całej wspólnoty
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Niech Jezus, który jest darem Boga
Ojca dla nas, obdarza Was pokojem,
radością i miłością, hojnie błogosła-
wiąc w Nowym Roku 2007.

Z misyjnym pozdrowieniem
Ks. Wojciech Lula SMA

Prowincjał

Nr konta:
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
PEKAO S.A. XIII O/Warszawa 
94 1240 2034 1111 0000 0308 5215Przyjaciele SMA podczas jubi-

leuszowego spotkania

gb_12_2006.qxd  2006-12-19  18:11  Page 5



Stan techniczny drogi warszaw-
skiej nr 580 od lat denerwuje miesz-
kańców naszej gminy. Dlatego też
wiele osób z radością przyjęło wia-
domość o tym, że zostanie ona
przebudowana i uzyska wreszcie
europejski standard. Tymczasem
stopień zaawansowania robót na
tej głównej gminnej arterii (będącej
jednocześnie drogą wojewódzką)
od miesięcy budzi niepokój tysięcy
osób, które codziennie tamtędy jeż-
dżą, nie wspominając już o okolicz-
nych mieszkańcach. Kto odpowiada
za ten stan rzeczy?

Jeszcze w maju br. Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Grodzisku Mazo-
wieckim- Marek Choiński wyraził nadzie-
ję, że termin zakończenia przebudowy I
odcinka tej drogi, a zatem Leszno - Babi-
ce zostanie dotrzymany i prace zakończą
się 10 grudnia. Oczywiście Dyrektor
wspominał o pewnych opóźnieniach
wynikających z problemów z dokumen-
tacją techniczną czy spraw dotyczących
własności gruntu, ale powiedział rów-
nież, że firma Strabag dysponująca
ogromnym doświadczeniem ze wszyst-
kim sobie poradzi. Dziś przekroczyliśmy
połowę grudnia, a końca prac nie
widać...

Zróbcie coś z tym!

Do naszej redakcji przychodzą dzie-
siątki e-maili od zdenerwowanych
mieszkańców, którzy codziennie muszą
taplać się w błocie przechodząc lub
przejeżdżając przez okolice budowy
drogi, nie wspominając już o uciążliwo-
ściach związanych z jazdą przemiennie
jednym pasem ruchu. Obwiniają za ten
stan rzeczy dosłownie wszystkich – wła-
dze Gminy, a nawet naszą redakcję,
mówiąc, że nie dość mocno zajmujemy
się tym problemem. Poprosiliśmy zatem
o wypowiedź Wójta Gminy Stare Babice
Krzysztofa Turka. 

-Od dłuższego czasu mamy zastrze-
żenia do jakości i tempa robót na drodze
warszawskiej. Prace są zupełnie niesko-
ordynowane, w jednym miejscu wyko-
puje się dół pod krawężniki i zostawia
go na kilka tygodni bez zabezpieczenia,
a w innym przerabia się to, co już zosta-
ło wcześniej wykonane. Również mnie
osobiście denerwuje ten stan rzeczy.
Korzystam z drogi warszawskiej kilka
razy dziennie i też mam tego dosyć. 

-Nasza gmina bardzo aktywnie włą-
czyła się we wszystkie prace organizacyj-
ne. Od miesięcy zgłaszamy uwagi do
inżyniera kontraktu, i do Dyrekcji Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Warszawie mówiąc, że wykonawca
działa opieszale i niefachowo. Udało
nam się dotąd osiągnąć poprawę jakości
materiałów, zmieniono także inżyniera
kontraktu. Przedstawiciele Urzędu
Gminy są zapraszani na narady technicz-
ne i zgłaszają swoje uwagi. Ostatnio np.
uzgodniliśmy sprawę odbudowania ul.
Wspólnej, która została uszkodzona.
Stale interweniujemy, lecz nie mamy nie-
stety na tempo prac żadnego wpływu
formalnego. W tej sprawie prosiliśmy
także o pomoc Starostę Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Robimy
wszystko, co jest możliwe, aby pomóc
przy tej budowie i jak najszybciej ją
zakończyć- powiedział Wójt Krzysztof
Turek.

Chcemy szerszych wjazdów!

Do Referatu Inwestycji Urzędu
Gminy w Starych Babicach przychodzi
ostatnio wiele osób. Proszą o wykonanie
wjazdu na ich posesję lub poszerzenie
go. W tym celu muszą uzyskać zaświad-
czenia dotyczące prowadzenia przez
nich działalności gospodarczej, a także
dokumenty stwierdzające podział dział-
ki. Duża część osób protestuje przeciw-
ko lokalizacji nowych przystanków auto-
busowych, które obecnie, zgodnie z
normami europejskimi, zostaną usytu-
owane przeważnie za skrzyżowaniami.
Wszystkie będą posiadały zatoczki, a to
też nie każdemu odpowiada, zwłaszcza
gdy autobus zatrzymuje się przy jego
posesji.

Niezależnie od tego, kto z czym
przychodzi, wszyscy zadają pracowni-
kom Referatu jedno pytanie - kiedy
wreszcie będzie koniec robót? Niestety
urzędnicy nie mogą na nie odpowie-
dzieć, twierdzą bowiem, że wykonawcy

nie chcą ich poinformować o terminie
zakończenia prac i mówią nawet, że...to
nie wasza sprawa.

W Biurze Inżyniera Kontraktu

Biuro Inżyniera Kontraktu znajduje
się w Borzęcinie Dużym przy ul. War-
szawskiej 853. Od października urzędu-
je tam nowa osoba- inż. Paweł Nowak.
Na pytanie dotyczące zaawansowania
robót odpowiada:

-Wykonujemy obecnie wiele prac
porządkujących teren, wywozimy gruz,
kamienie pozostające po budowie, uzu-
pełniamy oznakowanie. Chcemy zdążyć
przed zimą z likwidacją wszystkich
zagrożeń, które mogą być niebezpiecz-
ne dla kierowców. Czekamy na podpisa-
nie pomiędzy  MZDW a Strabagiem
aneksu do kontraktu. Otrzymamy wów-
czas nowy harmonogram prac i będzie-
my mogli coś więcej powiedzieć o termi-
nach realizacji poszczególnych etapów
przebudowy drogi. 

-Z tego, co przekazał mi mój
poprzednik wiem, że opóźnienie spowo-
dowane było m.in. problemami z doku-
mentacją. Mimo, że część mieszkańców
uzgadniała z geodetą z Biura Projektów
i przedstawicielami Gminy sprawy doty-
czące wjazdów na posesje, nie zostały
one do końca dopracowane. W między-
czasie niektóre osoby rozpoczęły działal-
ność gospodarczą i domagają się szer-
szych wjazdów na swój teren, a jak wia-
domo wszystkie zmiany w projekcie
muszą być uzgodnione z właścicielem
drogi, czyli z MZDW.

Obecnie przyjęto następujący sche-
mat postępowania: właściciel działki,
który chce dokonać zmian w projekcie,
dotyczących wjazdu na swoją posesję,
udaje się do Urzędu Gminy, tam pobiera
odpowiednie dokumenty, składa razem
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z nimi wniosek do MZDW z prośbą o
uwzględnienie zmian, następnie trafiają
one do Biura Projektów, skąd decyzja
przekazywana jest poprzez inwestora do
Biura Inżyniera Kontraktu. Z reguły wjaz-
dy dopasowane są do szerokości bram i
mają do 4,5 m, w przypadku działalno-
ści gospodarczej mogą zostać poszerzo-
ne do 7 m. 

-Jeśli chodzi o zatoczki autobusowe,
to ich lokalizacja została uzgodniona
przez Biuro Projektowe z Wydziałem
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskie-
go. Wielu mieszkańców zgłasza do nas
w tej sprawie swoje wnioski. Jeden chce,
aby przystanek był jak najbliżej, inny aby
autobusy stawały zupełnie gdzie indziej.
Jestem gotów spotkać się z mieszkańca-
mi na zebraniu i omówić to zagadnienie.
Może wtedy razem uda się wypracować
jakieś rozwiązanie? Chciałbym podkre-
ślić, że w czasie, kiedy pracuję w Borzę-
cinie, udało mi się nawiązać bardzo
dobrą współpracę z Gminą oraz jej
przedstawicielami w terenie, mam
nadzieję, że będzie ona kontynuowana z
korzyścią dla wszystkich stron – powie-
dział Inżynier Kontraktu.

Firma Strabag do tej pory korzystała
z usług podwykonawców, którzy reali-
zowali roboty branżowe związane z
odwodnieniem, chodnikami i krawężni-
kami. Do 9 grudnia mieli oni zakończyć
wszystkie prace, a Strabag będzie konty-
nuować roboty branżowe własnymi siła-
mi, co miejmy nadzieję przyczyni się do
szybszej ich realizacji. Obecnie wykonuje

się wiele prac przy odwodnieniu drogi.
Jeśli dobra pogoda się utrzyma, to zda-
niem Inżyniera Kontraktu zostaną one
zakończone w lutym 2007 r.. Pozostaną
jeszcze do wykonania przepompownie. 

-Zdajemy sobie sprawę z tego, że
ludzi denerwuje istniejący bałagan, sta-
ramy się go porządkować, ale trzeba
dostrzegać to, że wszystkie prace musi-
my wykonywać w warunkach ciągłego
ruchu ciężkich pojazdów. Wiele tirów
jeździ obecnie ul. Warszawską ze wzglę-
du na zamknięcie ul. Ogrodniczej. Prosi-
my mieszkańców o uzbrojenie się w cier-
pliwość, robimy co możemy, aby inwe-
stycję tę jak najszybciej zakończyć. Obec-
nie wiele spraw formalnych zostało już
uregulowanych i prace drogowe powin-
ny pójść teraz sprawniej.

Co mówią rzecznicy?

W każdej większej firmie istnieje
rzecznik prasowy lub ktoś odpowiedzial-
ny za kontakt z mediami. Zbierając infor-
macje dla naszych Czytelników, poprosi-
liśmy o wypowiedź przedstawicieli: inwe-
stora – Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich i wykonawcy prac – firmy
Strabag. Niestety na pytania dotyczące
zakończenia robót drogowych i przyczy-
ny ich ogromnych opóźnień odpowie-
działa nam tylko Pani Rzecznik z MZDW.

- Kontrakt zawarty z wykonawcą
zawiera termin ukończenia przebudowy
drogi nr 580 wyznaczony na 31 lipca
2007 roku. W tej chwili nie ma więc
żadnych podstaw do mówienia o opóź-
nieniach. Takie wrażenie może wynikać z
tego, iż obecnie nie widać wyraźnych
wizualnych efektów robót. Dotychczas
bowiem wykonywane prace wiązały się
z przebudowami infrastruktury pod-
ziemnej (media) oraz z budową syste-
mów kanalizacji deszczowej i syste-
mów odwodnienia dróg. Zasadnicze
roboty, polegające na ułożeniu nowej
nawierzchni, oznakowaniu jezdni i mon-
tażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
ruszą wiosną przyszłego roku, co oczy-
wiście jest zrozumiałe ze względu na
sezon zimowy, kiedy warunki pogodowe

uniemożliwiają prowadzenie tego ro-
dzaju robót - napisała jako odpowiedź
na nasze pytania Agnieszka Serbeńska.

Od firmy Strabag pomimo codzien-
nego dzwonienia przez ponad tydzień
i wielu rozmów, podczas których osoby
wypowiadały się jedynie nieoficjalnie,
nie udało nam się uzyskać do tej pory
żadnej odpowiedzi.

Marcin Łada

Przebudowa drogi z Warszawy do
Leszna współfinansowana jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach „Rozbudowy i
modernizacji infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regio-
nów” , a także „ Modernizacji i rozbudo-
wy regionalnego układu transportowego
Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego 2004–2006”.
Środki pozyskane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego wynoszą
39 mln zł, a środki samorządu woj.
mazowieckiego – 13,3 mln zł.
Droga nr 580 przebiega w gminach
Stare Babice i Leszno. Granica zachodnia
Warszawy stanowi początek przebudo-
wy, koniec zaś określa skrzyżowanie
drogi nr 580 z drogą 579 w Lesznie.
Podniesienie standardu drogi jest
konieczne ze względu na jej zły stan
techniczny, a także aby umożliwić roz-
wój tego obszaru. 
Dotychczasowe parametry techniczne
drogi były zbyt niskie, by mogła ona
obsługiwać zarówno ruch lokalny, jak i
tranzytowy. Ze względu na aktualnie
opracowywaną koncepcję skrzyżowania
drogi ekspresowej S8 z drogą woje-
wódzką 580 w km 6+320 i konieczność
koordynacji obydwu zadań, realizację
przebudowy drogi 580 podzielono na
dwa etapy. I etap realizacji przewiduje
przebudowę drogi na odcinku od km
9+500 do km 27+411, II etap - od km
6+025 do km 9+500.
Przebudowa obejmuje: miejscowe fre-
zowanie starej nawierzchni, wzmocnie-
nie konstrukcji poprzez ułożenie na ist-
niejącej podbudowie warstwy wyrów-
nawczej, dwóch warstw bitumicznych
na szer. 7 m (2x3,5) wzmocnionych w
najsłabszych punktach specjalnymi siat-
kami, z obustronnymi opaskami po 0,5
m, przebudowę skrzyżowań w Borzęci-
nie i Zaborowie, przebudowę ciągów
pieszych i pieszo-rowerowych, wydziele-
nie pasm dla pojazdów skręcających w
lewo, budowę zatok autobusowych,
wykonanie odwodnienia drogi zrealizo-
wanego częściowo poprzez renowację
rowów i przepustów oraz wybudowanie
kanalizacji deszczowej na dł. 1385 m z
separatorami związków ropopochod-
nych oraz pompowni z automatyką.Insp. robót drogowych Tadeusz Szilder

i inż. kontraktu Paweł Nowak
Insp. robót drogowych Tadeusz Szilder
i inż. kontraktu Paweł Nowak
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Ania Pioterczak jest cudownym
dzieckiem. Jej głos mogliśmy podzi-
wiać podczas wielu uroczystości w
naszej gminie. Dziewczynka naj-
chętniej wykonuje kolędy i pieśni
religijne - w tej dziedzinie zdobyła
już wszystkie możliwe nagrody,
między innymi była laureatką Festi-
walu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
oraz trzykrotnie otrzymała wyróż-
nienia Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki Religijnej w Legionowie.
Świetnie radzi sobie zarówno z
repertuarem klasycznym, jak i roz-
rywkowym. Od kilku lat występuje
na koncertach ze znanymi muzyka-
mi, między innymi z Edytą Geppert,
Hanną Banaszak, Krzysztofem
Cugowskim. Jak przyznają specjali-
ści od śpiewu, Ania spełnia wszelkie
warunki, aby zostać gwiazdą...

W wigilijny wieczór dom Państwa
Pioterczaków – rodziców Ani – roz-
brzmiewa muzyką. Przy pianinie siedzi
drobna dziewczynka – akompaniując
reszcie rodziny, wykonuje tradycyjne pol-
skie kolędy. Jej niezwykły głos wyróżnia
się w chórze kolędników. Słychać w nim
wzruszenie, łagodny smutek i nadzieję -
wszak maleńkie, ułożone w żłobie Dzie-
cię właśnie tej nocy zstąpiło z nieba, aby
zbawić wszystkich ludzi. 

- Gdy nadchodzi czas kolędowania,
śpiewamy przez cały wieczór, aż do
Pasterki – mówi mama Ani – Wszyscy
kochamy muzykę, gramy na różnych
instrumentach. Marek (starszy brat Ani)
akompaniuje nam na gitarze, a córka na
pianinie. Kiedyś to ja ją uczyłam, teraz
ona przejęła moją rolę.

Ania jest cudownym dzieckiem. Ma
słuch absolutny, co oznacza, że odbiera
muzykę w zupełnie inny sposób niż resz-
ta jej rówieśników.

- Zaczęła śpiewać, kiedy miała zaled-
wie trzy lata. Już wtedy odkryliśmy, że
ma talent – mówi Pani Pioterczak -
Zaskakiwała nas siła jej głosu i poczucie
rytmu, niespotykane u tak małego dziec-
ka. Uznaliśmy jednak, że sama powinna
zdecydować, czy chce zająć się muzyką.
Kiedy postanowiła wykonać ,,Ave
Maria” w czasie Pierwszej Komunii,
przeszedł nas dreszcz. Do tej pory śpie-
wała tylko w domu, czasem w szkole,
ale nigdy wcześniej nie występowała
przed tak dużą publicznością. To był
wspaniały dzień - Ania dostała owację
na stojąco. 

W tamtym czasie rodzina Piotercza-
ków mieszkała jeszcze w Lublinie. Do
Starych Babic przeprowadzili się cztery
lata temu – jak twierdzą, już na zawsze.
Kiedy Ania zaczęła naukę w babickiej
podstawówce, nikt nawet nie podejrze-
wał, że ma do czynienia z ,,cudownym
dzieckiem”. Głosem dziewczynki zainte-

resowała się Ewa Dżyga,
która została jej pierwszą
nauczycielką śpiewu.

Ania ćwiczy wokal już
od pięciu lat – obecnie
współpracuje z prof.
Małgorzatą Marczewską
i Barbarą Szczerbacze-
wicz. Na lekcje wozi ją
dwa razy w tygodniu
tato, który jest jednocze-
śnie ,,menadżerem”
córki. Prorektor Akademii
Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie,
ks. prof. Kazimierz Szy-
monik przydzielił Ani
swoją najlepszą asystent-
kę od sopranu, obiecał
także, że kiedy dziew-
czynka zda maturę, z

radością przyjmie ją do konserwatorium. 
Oprócz tego Ania od dwóch lat uczy

się gry na fortepianie w Prywatnej Szko-
le Muzycznej II Stopnia w Izabelinie. Nie
tylko znakomicie wykonuje utwory
muzyczne, ale także sama komponuje. 

- Codziennie spędzam co najmniej
dwie godziny przy pianinie, ale gdybym
mogła, grałabym jeszcze dłużej. Ponie-
waż robię to, co lubię, zupełnie nie czuję
zmęczenia.

W ciągu tygodnia Ania niewiele
odpoczywa - dzieli czas między naukę w
gimnazjum i  pracę nad swoim talen-
tem. Jednak w weekendy znajduje chwi-
lę na rozrywkę, co tydzień jeździ także
na basen.

- Ania ma dwie natury – mówi Stani-
sław Pioterczak – Z jednej strony jest
wrażliwą artystką, z drugiej – szaloną,
pełną życia nastolatką. Dlatego dbamy o
to, żeby miała także czas na zabawę i
,,zwyczajne życie”.

Jako solistka odnosi sukcesy na kon-
kursach ogólnopolskich i nie tylko. Nie
sposób wymienić wszystkich otrzyma-
nych przez nią wyróżnień. Podczas tego-
rocznego Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie Ania
oprócz Nagrody Głównej otrzymała
Grand Prix. Za zajęcie II miejsca na XIII
Festiwalu Piosenki Maryjnej wygrała piel-
grzymkę do grobu Ojca Świętego w Rzy-
mie. Na zakończenie Parafiady, która jest
imprezą o zasięgu międzynarodowym,
po zaśpiewaniu ,,Ave Maria” dziewczyn-
ka oprócz wyróżnienia otrzymała od
wszystkich VIP-ów róże. Osiągane sukce-
sy nie psują jednak jej charakteru.
Wszystkie nagrody zdobyte podczas
koncertów Ania rozdaje krewnym i zna-
jomym. Obecnie odpoczywa od rywali-
zacji i nie uczestniczy w konkursach. 

Mistrzyni kolędowego śpiewania

Ania wśród znanych osobistości po koncercie na warszawskim Torwarze
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10 grudnia w remizie OSP w Borzę-
cinie Dużym odbyło się spotkanie opłat-
kowe. Jego mottem były słowa: ,,Żyjmy
tak, aby ocalić ślad swojego życia od
zapomnienia”. Dzieci z borzęcińskiej
podstawówki z klas czwartych i piątych,
pod kierunkiem Niny Świątek, przedsta-
wiły program poetycki. Recytowano
wiersze Słowackiego, Norwida, Gałczyń-
skiego, Miłosza, a także naszego Ojca
Świętego Jana Pawła II. Wystąpił rów-
nież zespół muzyczny Schola, prowa-
dzony przez Małgorzatę  Kozarynę.
Śpiewano wspólnie kolędy i pieśni bliskie
sercu Jana Pawła II, przybyło ponad sto
osób. W programie wieczoru znalazła
się również wystawa fotograficzna pt.
,,Parafia śladami Jana Pawła II” oraz eks-
pozycja poświęcona 15-leciu pobytu
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w
Borzęcinie Dużym. Organizatorami spo-
tkania byli: radny Tadeusz Wiśniewski,
SMA, Grupa Modlitewna Schola, a
patronat nad nim objął ks. proboszcz
Bogdan Wosławski.

- Na występach promuje się niezna-
nych wykonawców i szuka nowych
talentów. Natomiast córka jest już uty-
tułowaną wokalistką – z takimi osią-
gnięciami odbierałaby nagrody innym.
Poza tym rozwija się i nie może przesilać
głosu.– mówi tato dziewczynki.

Do tej pory Ania wystąpiła na wielu
festiwalach i koncertach, w tym tak pre-
stiżowych, jak Koncerty Papieskie w Sali
Kongresowej i w Kościele Matki Bożej
Królowej Aniołów na Bemowie Lotnisku.
Śpiewała także podczas ogólnopolskiej
Inauguracji Roku Szkolnego 2004/2005
w sanktuarium na Siekierkach –uczest-
nicy tego spotkania przyznają, że dziew-
czynka swoim głosem ożywiła nowo
wybudowany kościół. Dwukrotnie wzię-
ła udział w koncertach noworocznych w
Katedrze Warszawsko-Praskiej. W stycz-
niu wystąpi po raz trzeci.

Na scenie Ania zachowuje się profe-
sjonalnie, jak doświadczona artystka. Nie
czuje tremy nawet przed ogromną
publicznością. - Im więcej ludzi, tym
lepiej – mówi z przekonaniem. Pytana o
sekret swojego profesjonalizmu i opano-
wania w czasie występów, odpowiada:

- Przed koncertem zawsze przygoto-
wuję się w samotności, często odma-
wiam wtedy modlitwę. Kiedy wchodzę
na scenę, widzę światła reflektorów skie-
rowanych w moją stronę i tłum ludzi
wpatrzonych tylko we mnie. Przed wyko-
naniem utworu staram się jednak przede
wszystkim uspokoić i skoncentrować –
choć ten moment trwa zaledwie chwilę,
jest dla mnie najważniejszy, bo tak
naprawdę śpiewanie zaczyna się od ciszy.

10 grudnia na Torwarze Ania uczest-
niczyła w koncercie z okazji 25-lecia
stanu wojennego. Wystąpiła przed
publicznością liczącą ponad tysiąc osób,
śpiewając w towarzystwie takich
gwiazd, jak Krystyna Prońko, Anna Sza-
łapak, Alicja Majewska, Jan Pietrzak. Na
widowni znaleźli się między innymi
biskup Sławoj Leszek Głódź i prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Kiedy Ania wykonała kolędę ,,Lulajże
Jezuniu”, wiele osób miało łzy w oczach. 

Ania traktuje swój talent bardzo
poważnie, ma jasno określony cel na
przyszłość: - Choć bardzo lubię muzykę
rozrywkową - słucham między innymi
country i popu, uwielbiam piosenki
Bajmu - chciałabym śpiewać utwory
operowe i znaleźć się w La Scali.

Na podjęcie decyzji ma jeszcze tro-
chę czasu. Jednak już teraz, gdziekol-
wiek się pojawi, budzi zachwyt i jest
zapraszana na kolejne koncerty. Głosu
Ani nie sposób słuchać obojętnie - prze-
mawia prosto do serca. Miejmy nadzie-
ję, że w przyszłości jej talent będziemy
mogli podziwiać na największych sce-
nach w kraju i na świecie.

Karolina Gwarek

Spotkanie opłatkowe
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Okres przedświąteczny jest w
przedszkolach naszej gminy okazją
do wielu ciekawych imprez. Uczest-
nicząc w Mikołajkach czy spotka-
niach wigilijnych dzieci nie tylko
doskonale się bawią, ale także
zapoznają z tradycyjnymi polskimi
zwyczajami. 

Święty Mikołaj nie zapomina nigdy o
naszych przedszkolakach. Jak co rok,
odwiedził dzieci w Borzęcinie – tym
razem nie przyszedł jednak sam, ale w
towarzystwie Pani Mikołajowej, Zielone-
go Krasnoluda, Czarodzieja, Kominiarza
i białego Bąbelka. W te role wcieliło się
czworo aktorów z warszawskiego Teatru
Koliber. Przygotowali oni dla maluchów
prawdziwe show, osadzone w bajko-
wych realiach. Zarówno Zielony Krasno-

lud, jak i Czarodziej pró-
bowali wycyganić od
Mikołaja prezenty. Ten
jednak nie dał się oszukać
i oczywiście wręczył je
dzieciom. Zachwyt na-
szych milusińskich nie
miał granic, gdy zobaczy-
li, jak wspaniale Święty
Mikołaj potrafi tańczyć.

- Warszawski Teatr ma
zawsze doskonały reper-
tuar, który podoba się
przedszkolakom - powie-
działa Irena Gąsińska, Z-
ca Dyrektora ZSP w Borzę-
cinie - Nic dziwnego, że
jest rozchwytywany przez
różne placówki. Aby zor-
ganizować dzieciom to

p r z e d s t a w i e n i e ,
musieliśmy umówić
się z aktorami już
w maju ubiegłego
roku. 

Dzieci również
wystąpiły przed Miko-
łajem. Na zakończe-
nie wszyscy zrobili
sobie pamiątkowe
zdjęcie.

Maluchom w Sta-
rych Babicach Miko-
łaj obiecał, że tej
zimy odwiedzi je aż
dwa razy – 6 i 15
grudnia. W Mikołaj-
ki obdarował dzieci
słodkościami. Żeby
otrzymać prezent,
trzeba się było bar-

dzo postarać – nie tylko być grzecznym
przez cały rok, ale także powiedzieć
wiersz lub zaśpiewać piosenkę. Bardziej
wstydliwi występowali w duetach i ter-
cetach. Nie zabrakło również przedszko-
laków, którzy ,,sam na sam” chcieli roz-
mawiać ze Mikołajem, by w ten sposób
otrzymać więcej słodyczy. Święty okazał
się jednak nieprzekupny i bardzo spra-
wiedliwy - wszystkie dzieci nagrodził
czekoladowymi pysznościami.

Hej kolęda, kolęda...

W tym roku zostaliśmy zapro-
szeni na wieczór wigilijny w babickim
przedszkolu. Spotkania przedświąteczne
są już tradycją tej placówki. Uczestniczą

Mikołaj to najlepszy Święty!
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w nich wychowawcy, rodzice i dzieci, a
także przedstawiciele duchowieństwa i
władz naszej gminy. W tym roku przed-
szkolaki przygotowały dla gości jasełka
pt. ,,Mali kolędnicy”. Spektakl opraco-
wały nauczycielki: Grażyna Bełz, Małgo-
rzata Libert i Małgorzata Siekierska oraz
asystentki: Grażyna Karbowska i Małgo-
rzata Krzywicka. 

Na scenie pojawiły się postacie znane
z kart Ewangelii, nie zabrakło także licz-
nego zastępu aniołów i gromady sym-
patycznych diabełków. Podczas przed-
stawienia usłyszeliśmy wiele pięknych
kolęd we wzruszającym, dziecięcym

wykonaniu. Razem z najmłodszymi śpie-
wali nieco starsi uczestnicy uroczystości.
Po jasełkach proboszcz Jan Szubka
pogratulował dzieciom i ich opiekunom
udanego przedstawienia i zwrócił się do
zebranych z duchowym pouczeniem.

Rozpoczął jednak od żartów: - Co
odróżnia małych kolędników od profe-
sjonalnych aktorów? Oczywiście...zęby.
Zdaniem proboszcza Szubki, autorzy
jasełek odnieśli wielki sukces, skoro
udało im się nauczyć roli tylu diabełków

i sprawić, że na zakończenie zaśpiewały
dla Jezusa razem z aniołami... 

- Nie byłoby nas tutaj, gdyby Chry-
stus się nie narodził... – powiedział ks.
prałat  - Nie byłoby świątecznej atmos-
fery, niezapomnianych wrażeń, prezen-
tów. Musimy uświadomić sobie wielkie
znaczenie cudu, który dokonał się w
Betlejem dwa tysiące lat temu. Ta histo-
ria nie jest przeszłością - ciągle się
powtarza. Chrystus rodzi się w naszych
sercach. Tam, gdzie On przebywa, panu-
je dobroć, pokój i miłość. Dzielenie się
opłatkiem jest symbolem miłości –
dawania siebie drugiemu człowiekowi.

Uczestnicy wigilijnego spotkania zło-
żyli sobie życzenia i podzielili się opłat-
kiem, przyniesionym przez anioły. Po
strawie duchowej przyszła pora na posi-
łek dla ciała. Podczas wspólnej kolacji
każdy mógł spróbować tradycyjnych
świątecznych potraw. Wigilijne spotka-
nie upłynęło w atmosferze dobroci
i wzajemnej serdeczności. 

Karolina Gwarek, Marcin Łada
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Przeciętny człowiek odwiedza
Komendę Policji Powiatowej, gdy
coś przeskrobie, lub chce zawiado-
mić o przestępstwie. Zawsze wiąże
się to z pewnym stresem. Tymcza-
sem dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach mają już zupeł-
nie inne doświadczenia. Zwiedzały
nową siedzibę naszej policji przygo-
towując się do konkursu zatytuło-
wanego „Policja w oczach dziecka”.
Zapoznały się z pracą funkcjonariuszy w

centrum komputerowym, poznały poli-
cjantów konnych, a szczęściarze mogli
także chwilę poczuć jak się siedzi w sio-
dle. Mali chłopcy byli zachwyceni gdy
mogli wsiąść do  nowoczesnego radio-
wozu, skorzystać z megafonów i włą-
czyć prawdziwe syreny. Wspaniałych
wrażeń było bez liku, nie zdziwimy się
zatem gdy w przyszłości wielu z tych

uczniów zechce zostać
policjantami, zwłasz-
cza że już teraz zada-
wali pytania funkcjo-
nariuszom, co zrobić
aby skutecznie łapać
przestępców. Konkurs
powiatowy „Policja w
oczach dziecka” trwa,
jego rozstrzygnięcie
nastąpi pod koniec
stycznia. Trzymamy
kciuki za Babiczan. 

mł.

Babiczanie na Komendzie

Sami możemy niewiele, dopiero
dzięki wsparciu i zaangażowaniu
wolontariuszy potrafimy skutecznie
pomagać ludziom, którzy nie uczest-
niczą w pełni w życiu społecznym i
rodzinnym. Każdy człowiek posiada
coś, czym może podzielić się z bliź-
nimi. Wolontariusze poświęcają
swój czas dla innych, pomagają cho-
rym, słabszym, samotnym, ludziom
starszym i wielodzietnym rodzinom.

Swoje działania kierują tam, gdzie
ich pomoc jest potrzebna, nie ocze-
kując nic w zamian oprócz uśmie-
chu. Ważny jest rodzaj pomocy,
którą się oferuje, ale jeszcze waż-
niejsze jest serce, z jakim tej pomo-
cy udziela się potrzebującym.

Credo działania naszego wolontariatu,
które przedstawiliśmy powyżej,  sformuło-
wane przez jego koordynatora w GOPS-
Bożenę Marczak przyświeca naszym

Wolontariusze z certyfikatami

Koordynator wolontariatu 
– Bożena Marczak
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Limit osób uchwalono tylko dla Komisji
Rewizyjnej. Wszyscy radni byli zgodni co
do tego, że powinny w niej pracować 3
osoby. 

A oto pełna informacja o stałych
komisjach RG Stare Babice:

Komisja Rewizyjna składa się z 3
radnych. Jej zadaniem jest kontrola dzia-
łalności wójta, gminnych jednostek orga-
nizacyjnych oraz jednostek pomocni-
czych. Komisja opiniuje wykonanie
budżetu gminy i występuje z wnioskiem
o udzielenie bądź nieudzielenie absolu-
torium wójtowi. Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej jest radny Walde-
mar Szelenbaum, a członkami radni:
Jan Puścian i Krzysztof Grzelak.

Komisja Rozwoju Gospodarcze-
go i Budżetu Gminy działa w zakresie
planowania i ładu przestrzennego, stra-
tegii rozwoju gminy, gospodarki nieru-
chomościami, transportu zbiorowego,
działalności finansowej, opiniuje budżet
gminy i nadzoruje jego realizację. Prze-
wodniczącym Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu Gminy
wybrano radnego Krzysztofa Grze-
laka. Jej członkami zostali: Jerzy Pię-
tocha, Walerian Żyndul, Tadeusz
Wiśniewski, Lucyna Molak, Leszek
Poborczyk, Tomasz Druzd, Adam
Kotwicki, Tomasz Szuba, Stanisław
Lesisz. 

Komisja Oświaty, Spraw Społecz-
nych, Kultury i Kultury Fizycznej
obejmuje całokształt spraw związanych
z edukacją publiczną i wychowaniem
przedszkolnym oraz kwestii dotyczących
pomocy społecznej, polityki prorodzin-
nej i ochrony zdrowia. Komisja ta zaj-
muje się również współpracą z organi-
zacjami pozarządowymi, wspieraniem i
propagowaniem idei samorządowej,
kulturą i placówkami upowszechniania
kultury, a także kulturą fizyczną, rekre-
acją i turystyką. Przewodniczącą
Komisji Oświaty, Spraw Społecz-

nych, Kultury i Kultury Fizycznej jest
radna Justyna Szczepanik. Członko-
wie tej komisji to radni: Walerian
Żyndul, Waldemar Szelenbaum,
Adam Kotwicki, Tomasz Szuba,
Tomasz Druzd.

Komisja Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Bezpieczeństwa obejmu-
je sprawy związane z ochroną środowi-
ska, utrzymaniem czystości i gospodarki
odpadami, rolnictwem, porządkiem
publicznym i bezpieczeństwem miesz-

kańców. Przewodniczącym Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa jest radny Leszek
Poborczyk. W jej skład wchodzą:
Jerzy Piętocha, Jan Puścian, Tadeusz
Wiśniewski, Witold Maziarz, Justyna
Szczepanik, Adam Kotwicki, Stani-
sław Lesisz.

W ostatniej części obrad przyszedł
czas na interpelacje, zapytania radnych,
wolne wnioski i informacje.

Wójt Gminy pogratulował wybranym
przewodniczącym komisji rady i poinfor-
mował zebranych, że jego zastępcą jest
w obecnej kadencji Jolanta Stępniak. Z-ca
Wójta Gminy podziękowała za to wyróż-

nienie, deklarując jednocześnie dalszą
pracę dla dobra naszej społeczności.

Do gratulacji nowo wybranym prze-
wodniczącym przyłączył się również
radny Witold Maziarz, wyrażając jedno-
cześnie nadzieję, że zadbają oni o roz-
wój Wojcieszyna.

Na zakończenie obrad 8 nowym rad-
nym przekazano Wstępne Studium
Wykonalności dla projektu współfinan-
sowanego z Funduszu Spójności o
nazwie „Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w
otulinie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego”. Radni otrzymali także Statut
Międzygminnego Związku Kampinos - w
skład tego Zgromadzenia wchodzi wójt
i dwóch członków Rady Gminy. Jest to
ważne gremium - podkreślił Przewodni-
czący RG Henryk Kuncewicz -pomaga w
ekologicznym wykorzystaniu Puszczy
Kampinoskiej, dbając jednocześnie o jej
ochronę. Przewodniczący poinformował
ponadto członków Rady o szkoleniu
organizowanym przez Warszawskie
Centrum Demokracji Lokalnej dotyczą-
cym „Roli i zadań radnego w zarządza-
niu gminą”. mł.

Z Sesji Rady Gminy – dokończenie ze str. 5

Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy: Justyna Szczepanik, 
Krzysztof Grzelak, Waldemar Szelenbaum i Leszek Poborczyk

wolontariuszom. Ten ruch trafił w babic-
kiej gminie na podatny grunt. Działają w
nim zarówno osoby młode, jak i starsze,
które mogą służyć innym swoją wiedzą.
Wolontariusze pomagają zatem nie tylko
w zakupach i w wykonywaniu wielu
domowych czynności, ale także w odra-
bianiu lekcji, czy wręcz prowadzą zajęcia
reedukacyjne. Dziś działa u nas na stałe 20
wolontariuszy, którzy podpisali porozu-
mienia z GOPS-em , a 5 osób pomaga
doraźnie przy różnego rodzaju akcjach.

Cieszy nas to, że babicki wolontariat
został zauważony i doceniony przez
ogólnopolskie organizacje takie jak: Sto-

warzyszenie Centrum Wolontariatu i
Akademię Wolontariatu. Dzięki nim nasi
młodzi ludzie wielkiego serca mogą
uczestniczyć w różnorodnych (darmo-
wych) szkoleniach m.in. z dziedziny psy-
chologii i metod skutecznego komuni-
kowania się. Po zakończeniu szkoleń
otrzymują certyfikaty. 

Dobry przykład daje im Bożena
Marczak, która została ostatnio
zakwalifikowana do grupy eksperckiej
projektu „Wolontariat w Ośrodkach
Pomocy Społecznej” wspólfinansowa-
nego ze środków UE w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Jest

to duże wyróżnienie, ponieważ szkole-
nie to będzie zorganizowane dla zale-
dwie 20 osób z Polski (wybranych z
terenów Mazowsza, Śląska i Lubelsz-
czyzny). O tym, kto weźmie w nim
udział, decydowała specjalna komisja.
Doceniono nie tylko aktywność nasze-
go wolontariatu, ale także  różnorod-
ność oferowanych programów pomo-
cy. Gratulujemy Pani Bożenie tego
wyróżnienia, a także Alicji Napurce -
kierownikowi GOPS w Starych Babi-
cach, która również nie szczędzi sił,
aby na co dzień skutecznie pomagać
potrzebującym. ł-p
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INFORMACJE 

Słowo „anioł” pochodzi z języka
greckiego: „angelos” oznacza
posła, wysłannika, zwiastuna.
W ten sposób określa się istotę nie-
materialną, która w tradycji żydow-
skiej, chrześcijańskiej i islamie, trak-
towana jest jako pośrednik między
Bogiem a człowiekiem.

Najczęściej anioł utożsamiany jest z
doskonałością. Już najstarsze wersety
Starego Testamentu zawierają wyobra-
żenia o aniołach, ale trudno uważać je
za ustalone pojęcia teologiczne. Z tek-
stów wynika, że anioły mają udział w
realizacji planów Bożych wobec czło-
wieka i stosownie do poszczególnych
ich etapów spełniają misje pomyślne lub
niepomyślne dla ludzi. W Nowym Testa-
mencie wspomina się także o ich
pośrednictwie w przekazywaniu lu-
dziom Prawa Mojżeszowego i posługi-
waniu Chrystusowi oraz jego uczniom.
Niektórzy aniołowie szczególną opieką
darzą małe dzieci, każdy zaś człowiek
zdaje się mieć własnego anioła stróża.

Aniołowie występujący w Starym
Testamencie, Michał i Gabriel, wywodzą
się z mitologii babilońskiej. Trzeci znany
z imienia anioł, Rafał (Rafael), pojawia
się w Księdze Tobiasza. Mahomet i jego
uczniowie całą naukę o aniołach zapo-
życzyli od Żydów, którzy, z kolei, imiona
i nazwy hierarchii tych istot przejęli od
Persów. 

Wg doktryny katolickiej aniołowie
pojawili się w pierwszych dniach stwo-
rzenia lub nawet “przed wszelkim stwo-
rzeniem”. W tradycji żydowskiej, anioło-
wie “odnawiają się co rano i powstają za
każdym razem, kiedy Bóg nabiera tchu”. 

Biblia, a także współczesna nauka
Kościoła twierdzi, że anioły to “duchy
niebiańskie, które służą Bogu w rozma-
itych dziedzinach.” Zdarzało się, że dra-
stycznie zmieniały bieg historii. Stwo-
rzone jako istoty delikatne i opiekuńcze
potrafiły jednym machnięciem skrzydeł
zmieść 185-tysięczną asyryjską armię. W

Biblii czytamy, że są zdolne zatrzymać
wiatr, spowodować wybuch wulkanu,
błyskawice, trzęsienie ziemi, zarazę. Ale
też bronią człowieka, wstawiając się za
nim przed Bogiem. Im zawdzięczamy
tzw. szczęśliwy zbieg okoliczności. 

Anioły zostały stworzone wcześniej
niż człowiek, ale to człowieka Bóg
postawił wyżej. Jeszcze zanim Stwórca
wypróbował wierność Adama, poddał
próbie anioły. Przyprowadził je pewnego
dnia przed oblicze pierwszego człowieka
i rozkazał oddać mu cześć. Tradycyjne
przekazy podają, że próby tej nie wytrzy-
mał co trzeci anioł. Lucyfer, jeden z naj-
wyżej postawionych w hierarchii anio-
łów, który nie zamierzał oddawać pokło-
nu istocie “z błota”, zebrał podobnych
sobie buntowników i tak rozpoczęła się
wojna niebieska, która podobno trwa do
dziś. Lucyfer za swój czyn trafił do pie-
kła, ale również nieposłuszeństwo czło-
wieka zostało ukarane. Archanioł Michał
ognistym mieczem wypędził pierwszych
ludzi z raju, by ukarać ich za sprzenie-
wierzenie się Bogu.

W książce “Uzdrowieni przez anioły”
wiele anielskich tajemnic próbuje rozszy-
frować Amerykanka Eileen E. Freeman.
Jest ona założycielką Sieci na Rzecz
Obserwacji Aniołów, zajmującej się zbie-
raniem informacji o ich obecnych poczy-
naniach. Wydaje nawet poświęcony im
dwumiesięcznik .”Tysiące ludzi donoszą,
że spotkanie z aniołem odmieniło ich
życie” - twierdzi Eileen Freeman.

Nie można stwierdzić jednoznacznie,
czy anioły mają ciała. Pojawiają się
wprawdzie w ludzkich postaciach, jed-
nak każda relacja daje zupełnie inny
opis. W tradycji żydowskiej anioły są
rodzaju męskiego; w chrześcijańskiej nie
mają przypisanej płci. Z kolei Św. Tomasz
z Akwinu mówił, że anioły są “samym
intelektem”. W ten sposób skłonił nas
do zastanowienia się, czy nasze postrze-
ganie aniołów nie jest po prostu odbi-
ciem własnych mocy i pragnień.

Wielu sądzi, że anioł stróż upodab-
nia się do człowieka, którym się opieku-
je. Zawsze jednak przychodzi w aurze
światła, które, jak wynika z relacji, jest
“jak jaskrawa biel, lub „bielsze od jakiej-
kolwiek bieli”, “opalizuje jak perły, a przy
tym jest zupełnie przezroczyste” albo
“przypomina noc w pełni księżyca”.

Żydzi wierzą, że każdemu z nich
towarzyszy dwa tysiące aniołów. Muzuł-
manie - że tylko dwóch: anioł stróż i ten,
który w specjalnej księdze zapisuje dobre
i złe czyny człowieka. Ich anielski pante-
on jest zatłoczony i bardziej zróżnicowa-
ny niż w jakiejkolwiek innej religii. W
siedmiu niebach Allach umieścił ogrom-

ną liczbę aniołów o nadzwyczajnych
kształtach: są takie, które mają postaci
zwierząt i ludzi - młodzieńców, ale o
dziwo - również pięknych hurys. 

Tomasz z Akwinu w swojej rozpra-
wie “O substancjach czystych” twierdzi,
że “każda gwiazda, słońce i każde,
nawet największe ciało niebieskie, ma
swojego anioła stróża, który utrzymuje
jego kurs i zapobiega ewentualnym ano-
maliom”. W innym dziele zastanawia się
nad szczegółami anielskiej natury, np.
czy wielu z nich może przebywać jedno-
cześnie w tym samym miejscu. Stąd
pochodzi powiedzenie o gromadzie
aniołów tańczących na ostrzu szpilki.

Oczywiście każdy człowiek ma anio-
ła stróża, niezależnie od tego, czy jest
wierzący, czy nie. Żydzi wierzą, że już w
łonie matki anioł opiekuje się dzieckiem
i naucza go Tory. Jednak tuż przed uro-
dzeniem wiedzę tę  wymazuje, dotyka-
jąc palcem jego warg. I stąd podobno
bierze się wgłębienie w górnej wardze.

Niemal wszystkie religie Bliskiego
Wschodu mówią o istnieniu aniołów
lub istot bardzo do nich podobnych.
Mogą mieć różne nazwy, ale ich natura
pozostaje zawsze ta sama - są posłań-
cami i opiekunami.

Na zakończenie, na Święta dedyku-
jemy Czytelnikom myśl Luciano De Cre-
scenzo- Każdy z nas jest Aniołem, z jed-
nym skrzydłem. Jeśli chcemy pofrunąć,
musimy mocno się objąć. ł-p

Kim są anioły?
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Zebraliśmy górę grosza
Jeden grosz waży zaledwie półto-

ra grama i z pewnością nic za niego
nie kupimy, ale jeśli zbierzemy kilka-
dziesiąt kilogramów drobnych
monet, uskłada się spora suma pie-
niędzy. Można dzięki niej pomóc
wielu potrzebującym dzieciom. Taki
cel przyświeca organizatorom jednej
z największych akcji charytatywnych
w Polsce,,Góra Grosza”, prowadzo-
nej od 2000 roku w szkołach na tere-
nie całego kraju. Jej tegoroczna edy-
cja trwała od 16 do 27 października
- uczestniczyli w niej także uczniowie
i nauczyciele z naszej gminy.

Akcja „Góra Grosza”, organizowana
przez Towarzystwo NASZ DOM, polega
na zbiórce monet groszowych (od 1 do
50 gr) w szkołach całej Polski. Jej pomy-
słodawcom zależy przede wszystkim na
tym, aby uświadomić uczniom, że nawet
najskromniejsze datki zebrane w dużej
ilości mogą stworzyć ogromny fundusz,
dzięki któremu zostanie udzielone wspar-
cie wielu osieroconym dzieciom. Uzyska-
ne środki są przeznaczane na pomoc pla-
cówkom opiekuńczo-wychowawczym w

całym kraju, a także na
tworzenie nowych rodzin-
nych domów dziecka i
samodzielnych mieszkań
dla młodzieży z sierociń-
ców. 

Już od kilku lat w akcji
„Góra Grosza” uczestniczą
dzieci z przedszkoli i szkół
w naszej gminie. W tym
roku w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach
zbiórka pieniędzy trwała
od 18 do 25 października.
Dzieciom udało się zebrać

rekordową (dwa razy
większą niż w roku ubie-
głym) sumę 1013, 65 zł.
Wśród klas, które zgroma-
dziły największą ilość pie-
niędzy, znalazły się: 5,,c”
(278 zł 42 gr), 6,,a” (161
zł 46 gr) i 5,,a” (131 zł 51
gr). Nad przebiegiem akcji
czuwała Monika Adam-
czyk – nauczycielka mate-
matyki i opiekun samorzą-
du szkolnego.

W tego-
rocznej edy-
cji „Góry

Grosza” brały udział także
dzieci z ZSP w Borzęcinie.
Zbiórkę pieniędzy koordyno-
wały samorządy uczniow-
skie i ich opiekunowie: Ewe-
lina Olszewska i Justyna
Szczepanik. Uczniom klas 1-
3 udało się zebrać 306 zł i
10 gr, klas 4-6 – 420,14 zł.
W akcji uczestniczyły także
przedszkolaki, które zebrały
145,05 zł.

Uczniowie z Gimnazjum w Koczar-
gach usypali 70-cio kilogramową górę
pieniędzy o wartości 1051,89 zł. Najlepsi
byli: kwotowo - klasa III d (138,32 zł), I b
(102,00 zł), III e (100 zł), wagowo - klasa
III d (10,56 kg), I b (8,11 kg), II d (7,16
kg). Koordynatorem zbiórki była Wanda
Wiśniewska, czuwająca nad pracą szkol-
nego samorządu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w akcji i gratulujemy wspania-
łych wyników. kg.

26 listopada br. w kościele parafialnym w Borzęcinie Dużym
wystąpiła Maria Pomianowska wraz z „Zespołem Polskim”,
przedstawiając koncert  „Chopin na ludowo”. Wykonano
utwory inspirowane mazurkami Fryderyka Chopina, a także
kilka pieśni adwentowych. Artyści zaprezentowali publiczności
niezwykłe współbrzmienie instrumentów, wśród których zna-
lazły się skrzypce, cymbały, bas, a także rekonstrukcje dawnych
instrumentów strunowych: suki biłgorajskiej i fideli płockiej,
wykonanych na wzór oryginałów z przełomu XVI i XVII wieku.

Maria Pomianowska gościła już w naszej gminie przed rokiem,
przedstawiając utwory z „jedwabnego szlaku”. Również wtedy zachwy-
ciła nas swoim niezwykłym repertuarem i niepowtarzalnym głosem. Być
może usłyszymy ją jeszcze w czasie świąteczno- noworocznym. Więcej
informacji o tej niezwykłej artystce zainteresowani znajdą na stronie
internetowej: www.pomianowska.art.pl.

Koncert w Borzęcinie zorganizowało Towarzystwo Muzyczne im.
Kazimierza Wiłkomirskiego.

Chopin na ludowo

W Borzęcinie

W Babicach

W Koczargach
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Jesień jest w całym kraju czasem
zbioru plonów z pól, sadów i dzia-
łek oraz podsumowania wyników
mijającego roku. W ostatnim tego-
rocznym numerze GB chcemy rów-
nież wspomnieć obchody dożynek
w Polskim Związku Działkowców,
nazywanych popularnie Dniami
Działkowca.

Tegoroczne dożynki w Rodzinnym
Ogrodzie Działkowym „Klaudynek”,
który w ubiegłym roku obchodził swoje
XXV-lecie (o czym pisaliśmy w
Gazecie nr 9/106/2005), były szczegól-
nie radosne, bo do uczestników dotarły
„przecieki” o zajęciu III-go miejsca w
konkursie na najlepszy i najładniejszy
ogród województwa mazowieckiego.
W spotkaniu dożynkowym, które odby-
ło się 2-go września, udział wzięło ok.
180 działkowiczów oraz zaproszeni
goście z władz PZD i Policji. Prawdziwą
furorę zrobił, towarzyszący funkcjona-
riuszom, młody i piękny pies patrolowy
Zalat, którego zakup, szkolenie i prze-
znaczenie dla KPP w Starych Babicach
jest rezultatem porozumienia zawarte-
go między Komendą Stołeczną Policji w
Warszawie i Rodzinnym Ogrodem
Działkowym „Klaudynek”.

Otwierając uroczystości dożynkowe
prezes M. Grynszpanowicz podkreślił, że
ogród ciągle się rozwija i pięknieje. Tylko
w tym roku dokończono wymianę ogro-
dzenia oraz znacznej części przewodów
ogrodowej sieci elektrycznej. Na rok
przyszły przewiduje się dokończenie
wymiany instalacji, zmodernizowanie
i oświetlenie parkingu oraz zagospoda-
rowanie placu zabaw dla dzieci. W dal-

szej części uroczystości wręczono dyplo-
my użytkownikom wyróżniających się
działek oraz oceniono i nagrodzono
kosze plonów, przygotowane przez
działkowiczów. Zorganizowano także
konkursy dla dzieci połączone z loterią
fantową oraz wspólną zabawę i konkurs
„Jaka to melodia”. Melodie konkursowe
wybierał i prezentował na puzonie czło-
nek orkiestry Opery Narodowej, który
jest naszym działkowiczem. Podczas
zabawy uczestnicy częstowali się grilo-
wanymi kiełbaskami i napojami.

Zwieńczeniem tegorocznych Dni
Działkowca w PZD były obchody cen-
tralne dla województwa mazowieckie-
go, które odbyły się 16 września w Sie-
dlcach. Uroczystości rozpoczęto Mszą
Świętą i pochodem uczestników do
Akademii Podlaskiej, gdzie wysłuchano
koncertu Orkiestry Garnizonowej.
W oficjalnych wystąpieniach podkreśla-
no znaczenie ruchu działkowców dla
szerzenia wiedzy proekologicznej i kul-
tury zdrowego wypoczynku.

Dla uczestników tych uroczystości,
użytkujących swoje działki w „Klaudyn-
ku”, ważnym punktem programu było
ogłoszenie wyników konkursów
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku
2006” i „Wzorowa Działka 2006”. W
pierwszym z tych konkursów ROD
„Klaudynek” zajął III miejsce, zdobywa-
jąc puchar i nagrodę pieniężną. W dru-
gim konkursie III miejsce przypadło Pani
D. Modzelelewskiej, działkowiczce

„Klaudynka”, która otrzymała dyplom i
nagrodę rzeczową. Nagrody nie ominę-
ły gospodarzy ogrodu „Złote Piaski” w
Siedlcach. Działkowicze tego ogrodu
zostali dodatkowo nagrodzeni przez
prezydenta Siedlec i starostę powiatu
ufundowaniem altan dla celów prezen-
towania osiągnięć i zakupem aparatury
do nagłośnienia ogrodu.

Wspólne spotkanie ludzi „działkowo
zakręconych” zostało wzbogacone
zwiedzaniem siedleckich ogrodów,
wystaw plonów i zakupami na okazjo-
nalnych kiermaszach. Obchody zakoń-
czyły się biesiadą z wojskowych kotłów
i pożegnaniem „Do Siego Roku 2007”.

Teresa Wójcik, Zbigniew Zieliński

Puchar dla „Klaudynka”
Podsumowanie roku działkowiczów

Prezes Marek 
Grynszpanowicz 
prezentuje puchar dla
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Klaudynek”

Współautorka artykułu odbiera
dyplom za najpiękniejszy kosz plonów

Policjanci z psem patrolowym
Zalatem

Rada Szkoły 

w Starych Babicach

ma zaszczyt zaprosić 

Szanownych Państwa

na Bal Sylwestrowy 

od 20.00 do 6.00!

organizowany w naszej szkole

Koszt zaproszenia 

390 zł od pary

Informacje w sekretariacie

szkoły 022 722 91 29

Gwarantujemy wyśmienitą

zabawę, dobrą oprawę 

muzyczną, doskonałe jedzenie

kuchni polskiej!

Dochód z Balu przeznaczony jest na
potrzeby uczniów i szkoły.

gb_12_2006.qxd  2006-12-19  18:12  Page 16



INFORMACJE 

17

Otwarta niedawno w Babicach
oczyszczalnia ścieków budzi duże
zainteresowanie wielu osób. Obiekt
wyposażono w najnowsze urządze-
nia i na pewno warto je zobaczyć. 

Pod koniec listopada oczyszczalnię
zwiedzały dzieci z borzęcińskiego ZSP z
klas Ia i Ib. Bardzo podobała im się ta nie-
typowa lekcja ekologii. Uczniowie pytali
o to, czy można pływać w zbiornikach

Lekcja ekologii w oczyszczalni

Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Już po raz piąty Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej organizuje akcję
,,Świąteczna Paczka”. Dzięki niej
osoby najbiedniejsze z terenu
naszej gminy mogą godnie przeżyć
Święta. 

W akcję włączają się liczni ofiaro-
dawcy. W tym roku zaskoczyła nas
postawa uczniów klasy VI ,,a” ze Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach.
Zamiast wręczyć mikołajkowe prezenty
sobie nawzajem, dzieci przygotowały
upominki dla najbardziej potrzebują-
cych. Podarunki przyniosły do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, aby pra-
cownicy socjalni mogli przekazać je naj-
uboższym rodzinom w naszej gminie.
Pomysł tego pięknego gestu poddała
uczniom wychowawczyni Eliza Dżyga. Z
całego serca dziękujemy zarówno dzie-
ciom, jak i wychowawcy klasy za okaza-
ną pomoc.

O potrzebujących pamięta również
Wanda Wiśniewska, która opiekuje się
Samorządem Szkolnym i Kołem PCK w I
Gminnym Gimnazjum w Koczargach
Starych. Pani Wanda organizuje z mło-
dzieżą akcję „Podaruj dzieciom odrobinę

słodkości”. Dzięki wsparciu gimnazjali-
stów paczki przygotowane przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej są
zawsze pełne smakołyków, które wywo-
łują uśmiech na twarzach dzieci.

Serdecznie dziękujemy sponsorom i
ofiarodawcom, którzy już po raz piąty
umożliwiają nam organizację akcji
„Świąteczna paczka”. Słowa wdzięczno-
ści kierujemy również do pracowników

sklepów przygotowujących paczki oraz
pracowników socjalnych, którzy dociera-
ją z podarunkami do najbiedniejszych
rodzin w gminie. Wszystkim życzymy
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności
w Nowym Roku.

Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Świąteczna paczka

obiektu, interesowały ich także wszystkie
procesy technologiczne i tajemnicze
urządzenia z pokrętłami. Pracownicy
oczyszczalni zauważyli, że dzieci mają już
sporo wiedzy dotyczącej tego, skąd biorą

się ścieki i jakie znaczenie dla środowiska
ma czysta woda. Duża zasługa w tym Pań
nauczycielek i o to właśnie chodzi, aby
dzieci przyswajając nowe informacje
mogły także zrozumieć ich znaczenie.

Nauczycielka Beata Smolarek z grupą pierwszakówNauczycielka Beata Smolarek z grupą pierwszaków

Klasa VIa ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
z prezentami dla najbiedniejszych
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Większości z nas Święta Bożego
Narodzenia kojarzą się z atmosferą
miłości, szczęścia, rodzinnego cie-
pła. Jednak w wielu domach nawet
podczas tych uroczystych dni roz-
grywają się dramaty. W Polsce tysią-
ce osób doświadcza przemocy w
rodzinach. Temu zjawisku można
jednak skutecznie przeciwdziałać - w
naszej gminie pracują ludzie powo-
łani do tego, by pomagać ofiarom
krzywdzonym przez najbliższych.

Pod koniec listopada w sali Domu
Parafialnego w Starych Babicach odbyło
się szkolenie dla pracowników Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy Domowej, który już od pię-
ciu lat funkcjonuje w naszej gminie. Na
kursie spotkali się przedstawiciele Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, GOPS-u, Policji, Sądu
Rejonowego, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz duchowieństwa.
Zajęcia prowadziła Dorota Jaszczuk-Kuź-
mińska, która od ponad siedmiu lat pra-
cuje w Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, w dziale
ds. Rodziny i Młodzieży. Na co dzień zaj-
muje się sprawami dotyczącymi patolo-
gii, oprócz tego jest kuratorem w
Wydziale Karnym i ma pod dozorem
rodziny, w których dochodzi do przemo-
cy. Prowadzi zajęcia na terenie całej Pol-
ski, zazwyczaj w gminach położonych w
większej odległości od Warszawy, w któ-
rych placówek zajmujących się tego typu
problemami jest niewiele. 

- Zależy mi na tym, żeby osoby pracu-
jące w specjalistycznych ośrodkach uzyska-
ły możliwie najpełniejszą wiedzę na temat
zjawiska przemocy domowej – mówi pani
Dorota - Brak kompetencji w tym zakresie
prowadzi często do powtórnego skrzyw-
dzenia ofiary. Bywa, że taka osoba zwraca
się do policjanta lub pracownika socjalne-
go o pomoc i jej problem jest bagatelizo-
wany. Niekiedy można odnieść wrażenie,
że obciąża się ją winą za krzywdę, której
doznaje. Po raz kolejny zostaje więc zra-
niona i upokorzona. 

Prowadzone przeze mnie zajęcia
mają przygotować uczestników kursu

do postępowania zarówno z
ofiarami, jak i sprawcami prze-
mocy. Chodzi także o to, aby
osoby zajmujące się tym proble-
mem w gminie mogły się lepiej
poznać, wymienić doświadcze-
niami i dzięki temu jeszcze sku-
teczniej współpracować. 

Podczas szkolenia uczestnicy
zapoznali się między innymi z
psychologicznymi mechanizma-
mi przemocy w rodzinie, jej kon-
sekwencjami, metodami inter-
wencji i udzielania pomocy
poszkodowanym. 

Przemoc w rodzinie nie dotyczy jedy-
nie sfery fizycznej. Znacznie trudniejsza
do udowodnienia jest przemoc psy-
chiczna. Zdarza się, że przez wiele lat
ofiary żyją w atmosferze paniczne-
go strachu i upokorzenia. Nikt nawet
nie przypuszcza, że w ich domu panuje
piekło. Są krzywdzone w bardzo wyszu-
kany sposób, poniżane, krytykowane,
zastraszane groźbami bądź szantażem.
Często fizycznej i psychicznej przemocy
towarzyszy wykorzystywanie seksualne.   

Co czują osoby krzywdzone przez
najbliższych? Czasem dziwimy się, że
przez wiele lat pozwalają się traktować
w taki sposób, nie podejmując praktycz-
nie żadnych działań. Choć to zaskakują-
ce, ofiary często poddają się przemocy,
ponieważ czują się bezradne wobec
sprawców, mają wrażenie, że nic nie jest
w stanie przerwać ich cierpienia. Osoby
krzywdzone mają obniżone poczucie
w ł a s n e j
w a r t o ś c i ,
n i e r zadko
winią siebie
za zło, które
je spotyka,
za wszelką
cenę starają
się ukryć
swój ból i
upokorze-
nie przed
resztą świa-
ta. Nawet
jeśli wyrwą

się z chorych relacji, przez całe życie
dźwigają ciężar tragedii. Najwyraźniej
widać to w przypadku dzieci z rodzin
patologicznych. Często mają one trud-
ności w nawiązywaniu kontaktów, czują
się gorsze, izolują się, bywają także
agresywne. Dzieci doświadczające prze-
mocy w rodzinie, zaniedbania, odrzuce-
nia z trudem radzą sobie w szkole, ucie-
kają z domów, podejmują próby samo-
bójcze, zdarza się także, że popadają w
konflikt z prawem. 

Jednak sytuacja osób doświadcza-
jących przemocy nie musi być bezna-
dziejna – wielu z nich można pomóc.
Jednym z warunków jest przełamanie
mitów i stereotypów, które dotyczą
przemocy w domu. Niektórzy twierdzą,
że dramat rozgrywający się w rodzinie,
jest wyłącznie jej prywatną sprawą, do
której nikt z zewnątrz nie powinien się
wtrącać. Tymczasem bicie, wykorzysty-
wanie, gwałcenie, okradanie bliskich

Nie pozwól się krzywdzić...

Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach
spotyka si´ w ka˝dà trzecià Êrod´ miesiàca w godz. 16.30 - 19.00.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z problemem alkoholowym:
w czwartki w godz. 17.00 - 18.00, w soboty w godz. 13.30 - 14.30 Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z przemocà w rodzinie i problemem alkoholizmu
zaprasza w poniedzia∏ek  w godz. 10.00 - 11.00 do OÊrodka w Borz´cinie Du˝ym oraz
we wtorki w godz. 18.00 - 20.00, w soboty w godz. 14.00 - 16.00 do Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10.
Grupa “Rodzina bez przemocy - Jutrzenka” spotyka si´ w ka˝dà sobot´ w godz. 16.00 - 19.00. 
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktów i grupy 722 04 93. 
Telefon do osoby prowadzàcej grup´ czynny ca∏à dob´ 0 605 921 579.

Uczestnicy szkolenia na temat przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

Szkolenie prowadzi 
Dorota Jaszczuk-Kuźmińska
Szkolenie prowadzi 
Dorota Jaszczuk-Kuźmińska
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stanowi przestępstwo, ścigane przez
prawo tak samo, jak przemoc wobec
obcych osób. Fakt zawarcia małżeństwa
czy mieszkania pod jednym dachem nie
uprawnia do krzywdzenia innych. Nikt
nie zasługuje na maltretowanie, bez
względu na to, co zrobił czy powiedział.
Do aktów przemocy rzadko dochodzi
tylko raz. Jeżeli nie zostają podjęte sta-
nowcze działania wobec sprawcy, prze-
moc się powtarza. Najtragiczniejsze są
te sytuacje, gdy pomoc przychodzi zbyt
późno i nie ma już kogo ratować. Ofiary
są często zbyt zastraszone, by podjąć
jakiekolwiek działania. Dlatego każdy,
kto dowiaduje się o przemocy w rodzi-
nie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej
czy seksualnej, powinien poinformować
o tym odpowiednie służby. Znęcanie się

nad rodziną jest przestępstwem ściga-
nym z urzędu, zawiadomienie o nim
może złożyć nie tylko osoba pokrzyw-
dzona, ale również świadek przemocy.
Ofiara nie musi wyrażać na to zgody.
Natomiast policja i prokuratura są zobo-
wiązane do podjęcia odpowiednich
działań w celu ochrony i zapewnienia jej
odpowiedniego wsparcia.

Jak przyznaje Dorota Jaszczuk-
Kuźmińska, z roku na rok wzrasta
wykrywalność przestępstw w rodzi-
nie. Coraz częściej na policję dzwo-
nią ofiary, a także osoby ,,z
zewnątrz”, które są świadkami prze-
mocy. Zmienia się także zachowanie
policjantów – jeszcze 7-8 lat temu
nagminne były sygnały, że policja odma-
wia przyjeżdżania na interwencje, obec-

nie takie przypadki zdarzają się niezwykle
rzadko. Pojawiły się nowe narzędzia
prawne, które ułatwiają walkę z przemo-
cą  – między innymi wprowadzona w
2005 roku Ustawa wobec Przemocy w
Rodzinie oraz tzw. ,,Niebieskie Karty”. Są
to formularze uzupełniane przez policjan-
tów, pracowników społecznych, człon-
ków gminnych komisji na podstawie
informacji uzyskanych od ofiar i zeznań
sprawców. Niebieskie Karty ułatwiają
właściwe zdiagnozowanie przemocy w
rodzinie, dostarczają pokrzywdzonym
informacji o przysługujących im prawach
i miejscach szukania wsparcia, pomagają
także poszczególnym placówkom podej-
mować skuteczną współpracę w zakresie
przeciwdziałania temu zjawisku.

Tekst i fot. Karolina Gwarek

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40
zwraca się z prośbą do Czytelników Gazety Babickiej
o podarowanie kół (przynajmniej dwóch) od wozu

drabiniastego, które zostaną wykorzystane przy
konstruowaniu XVII wiecznej armaty.

Powyższe działa uświetnią szkolną 
„Wystawę Sienkiewiczowską”. 

Darczyńcom serdecznie dziękujemy 
i życzymy Wesołych Świąt.

Telefon do szkoły: 022 722-91-29

Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzy 

Lecznica
Weterynaryjna

Latchorzew ul. Warszawska 236
Tel. 022- 796- 02- 00 

Pełen zakres usług

NIERUCHOMOŚCI
„JONAR”

BIURO W LATCHORZEWIE

PILNIE POSZUKUJE
RÓŻNYCH DZIAŁEK 

I DOMÓW NA TERENIE GMINY STARE BABICE 
I GMIN PRZYLEGŁYCH.

TEL. 0-608 390 206
Latchorzew

Ul. Powstańców Styczniowych 10

PUB „Pod Papugami” zaprasza 
na Zabawę Sylwestrową - 120 zł od osoby. 

Powiększyliśmy wnętrze do 120 m2, organizujemy przyjęcia
okolicznościowe i firmowe spotkania.

Oferujemy dania kuchni polskiej z dowozem do klienta.
Tel i fax 022- 733-07-74 

tel. kom. 0501-561-388, 0505- 409-764
Zielonki ul. Warszawska 291

Konkurs dla mieszkańców Wojcieszyna
Radny Witold Maziarz organizuje konkurs na najładniejszą
dekorację świąteczno-noworoczną domu i posesji w Woj-

cieszynie. Specjalna komisja oceni elementy wystroju
zewnętrznego widoczne z ulicy. Laureat konkursu otrzyma

nagrodę, a informacja o zwycięzcy znajdzie się również 
w naszej Gazecie.

Darmowe porady prawne
Mieszkańcy naszej gminy od 9 stycznia będą mogli
korzystać z darmowych porad prawnych, udzielanych
w Domu Parafialnym w Starych Babicach przez pra-
cowników Fundacji Ius Pro Publico. Prawnicy będą do
Państwa dyspozycji raz w tygodniu przez dwie godzi-
ny – we wtorki od 16.00 do 18.00. Akcja realizowana
jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy i Fun-
dacji Ius Pro Publico oraz pomocy ks. proboszcza Jana
Szubki, który udostępnia bezpłatnie pomieszczenia. 

Zakład Fryzjerski 
Damsko-Męski 
oferuje:

modne fryzury, manicure, 

pedicure, tipsy. 

Wizyty w domu u klientów.

Tel. kom. 0-508-096-042

Kwirynów
ul. Sikorskiego 56
tel. 022-722-90-46

Dachy i wykonawstwo
Ekipy dekarskie • Sprzedaż materiałów

Lubiczów ul. Warszawska 97
Tel. 022 75-206-75
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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!

Tel. (022) 835-40-48 
(022) 865-31-50 (51)
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
www.bys.com.pl
biuro@bys.com.pl

Odbiór odpadów stałych
Pojemniki 120L, 240L, 1100L 
– kontenery 5,5 m3 - 7m3

Wywóz nieczystości płynnych

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 
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