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W piątek, 13 lipca w siedzibie
redakcji dziennika „Rzeczpospolita”
odbyło się uroczyste rozstrzygnię-
cie rankingu samorządów 2007.
Miło nam jest poinformować Czy-
telników, że po raz 7. znaleźliśmy
się wśród liderów polskich gmin
wiejskich, zajmując tym razem
12 miejsce wśród najlepszych
samorządów. 

Ranking przeprowadzono w dwóch
etapach, w pierwszym wybrano gminy,
które najlepiej zarządzały swoimi finansa-
mi w latach 2003-2006 i jednocześnie
najwięcej inwestowały. W drugim etapie
przeprowadzono badania ankietowe, w
których uwzględniono m.in. udział wydat-
ków na realizację kontraktów z organiza-
cjami pozarządowymi, liczbę nowych

podmiotów gospodarczych i wyniki
testów w szkołach podstawowych.

Sposób wy-
boru najlep-
szych polskich sa-
m o r z ą d ó w
za tw ie rdz i ł a
kapituła „Rzecz-
pospolitej”, w
skład której
weszli przedsta-
wiciele wielu
prest iżowych
instytucji. Jej
przewodniczą-
cym jest prof. dr hab. Jerzy Buzek (pre-
mier rządu w latach 1997-2001), obecnie
poseł do Parlamentu Europejskiego, a
członkami są m.in: Elżbieta Suchocka-
Roguska – sekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów, Józef Górny – wiceprezes
NIK, Andrzej Porawski – dyr. biura Związ-
ku Miast Polskich i Paweł Tomczak – dyr.
biura Związku Gmin Wiejskich RP. 

Zdaniem prof. Jerzego Buzka- przy-
szłość Polski wyznaczają dziś samorządy
i społeczeństwo obywatelskie. Do czo-
łówki krajów europejskich możemy
dojść nawet w ciągu 15 lat. Ale, aby
sprostać temu zadaniu, potrzeba szer-
szej współpracy w obszarze tzw. „złote-
go trójkąta” - pomiędzy samorządami a
środowiskami – nauki i biznesu. Premier
Buzek osobiście pogratulował Wójtowi
Gminy Stare Babice Krzysztofowi Turko-
wi osiągnięć naszego samorządu i obie-
cał, że w niedalekiej przyszłości odwie-
dzi naszą gminę. ł-p

Gmina Stare Babice wśród naj-
lepszych polskich samorządów!

Tegoroczna największa impreza ple-
nerowa w naszej gminie podzielona
będzie na dwie części. Na pierwszą zapra-
szamy 15 sierpnia od godziny 13:00.
Wystapią gwiazdy estrady, m.in.: zespół
„Los Amigos” z Meksyku, „Dixie Rose”,
„Strefa” i gwiazda wieczoru „Boney M”.
Nie zabraknie również licznych konkur-
sów i atrakcji dla najmłodszych. czyt. str. 4

Zapraszamy na Wielki
Festyn Stare Babice 2007

Ekologiczna
Gmina 2007

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna
„Radio dla Ciebie” oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej organizują Wakacyjny Turniej
Gmin. Na falach „Radia dla Ciebie”
przedstawiany będzie dorobek samo-
rządów w dziedzinie ochrony środowi-
ska i działania dotyczące poprawy
warunków życia mieszkańców wsi. 

Nasz samorząd przystąpił do tego tur-
nieju, a jego wyniki zależą również od
aktywności mieszkańców babickiej gminy.
Głosujmy zatem na naszą gminę! Można
uczynić to na kilka sposobów: dzwoniąc
do studia (22) 645-90-90, wysyłając SMS
pod numer 7037 o treści:

rdc gmina07StareBabice, 
lub e-mail: turniejgmin@www.rdc.pl
Organizatorzy wśród osób głosujących
rozlosują nagrody.

Zakończenie turnieju i ogłoszenie
wyników nastąpi 2 września w Łazien-
kach Królewskich w Warszawie i będzie
poprzedzone festynem, podczas które-
go 10 najlepszych gmin zaprezentuje
swój dorobek.

Wystąpi Boney M!
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7 lutego br. Gmina Stare Babice otrzy-
mała Grant Offer Letter - dokument infor-
mujący o przyznaniu dofinansowania dla
naszego projektu. Dziś jesteśmy w
przededniu podpisania umowy z Minister-
stwem Zdrowia, pełniącym funkcję Insty-
tucji Pośredniczącej dla Priorytetu „Opieka
zdrowotna i opieka nad dzieckiem”.

W Urzędzie Gminy w Starych Babi-
cach pozyskiwaniem środków z Unii
Europejskiej zajmują się głównie pra-
cownicy Referatu Rozwoju Gminy - kie-
rownik Jolanta Pieńkowska (na zdję-
ciu z lewej strony) i inspektor Monika
Jędrzejczak. Ostatnio zaistniała konie-
czność stworzenia nowego stanowiska
związanego z obsługą funduszy prze-
znaczonych na budowę i działalność
„Strefy”. Kierownikiem tego projektu
został Marcin Palczak - absolwent Aka-
demii Wychowania Fizycznego i studiów
menadżerskich, członek zarządu LKS
„Naprzód” Zielonki. Obecnie pełni w
Urzędzie Gminy funkcję głównego spe-
cjalisty ds. sportu i rekreacji. Wszystkie

osoby związane w Gminie z budową
obiektów sportowych i ich uruchomie-
niem mają dużo pracy. „Strefa” ma
bowiem powstać jeszcze w tym roku.

Pełny tytuł naszego projektu brzmi:
„Promocja Zdrowia w Gminie Stare
Babice poprzez stworzenie Strefy Rekre-
acji Dziecięcej”. Celem tego przedsię-
wzięcia jest propagowanie zdrowego
stylu życia i aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży, a w szczególności
zachęcenie do aktywności dzieci niepeł-
nosprawnych. 

Projekt obejmuje dwie części: tzw.
„twardą” - budowę obiektów sporto-
wych i „miękką”- dotyczącą prowadze-
nia zajęć przez wykwalifikowanych tre-
nerów. Jeśli chodzi o część „twardą”-
inwestycyjną, to w Borzęcinie powstanie
szereg boisk: do piłki nożnej, koszyków-
ki, siatkówki i piłki ręcznej, a także
boisko do gimnastyki- siłownia, skate
park, ścianka wspinaczkowa, miejsca do
gry w tenisa stołowego i bieżnie: lekko-
atletyczna, do skoku w dal i wzwyż.

W części „miękkiej” projektu przewi-
duje się prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych przez wykwalifikowaną
kadrę i specjalnych zajęć dla osób nie-
pełnosprawnych. Dwa tysiące dzieci i
młodzieży z terenu gminy, w wieku od 4
do 18 lat, zostanie przebadanych pod
kątem wad postawy. Specjalnie dla nich,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami,
opracuje się ćwiczenia korekcyjne.

Z badań przeprowadzonych wśród
uczniów trzech gminnych szkół wynika
bowiem, że ponad 40% z nich ma wady
postawy. Jeszcze na etapie konstruowania
wniosku o dofinansowanie przeprowadzo-
no badania ankietowe w szkołach, gdzie
zarówno rodzice, jak i dzieci wypowiadali
swoje opinie dotyczące programu sporto-
wych zajęć pozalekcyjnych i wyposażenia
terenów do rekreacji. Warto zaznaczyć, że
ideą tego projektu jest stworzenie strefy
rekreacyjnej otwartej dla wszystkich miesz-
kańców gminy, również dla osób doro-
słych, które wspólnie z dziećmi mogłyby
korzystać z terenów sportowych.

W listopadzie 2005 r. nasz samorząd zło-
żył wniosek do Ministerstwa Zdrowia doty-
czący dofinansowania projektu budowy tzw.
„Strefy Rekreacji Dziecięcej”, która powsta-
nie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borzęcinie Dużym. Projekty tego typu
obsługuje tzw. Mechanizm Finansowy Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego wspólnie
z Norweskim Mechanizmem Finansowym. 

Warto przypomnieć, że nasz wniosek
wśród 371 złożonych dokumentów został
sklasyfikowany na 5 miejscu. Do realizacji
rekomendowano jedynie 22 z nich. 

Ponad milion euro dla Gminy!
Strefa Rekreacji Dziecięcej coraz bliżej...

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować Mieszkańców

naszej gminy o ostatnio podjętych inter-
wencjach, dotyczących modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 580. Choć wcze-
śniej także wielokrotnie interweniowali-
śmy, nawet wspólnie z Wójtem Gminy
Leszno w Mazowieckim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich, to obecnie nasze działa-
nia są bardziej zdecydowane, z jedno-
czesnym powiadamianiem Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Moje zastrzeżenia od
dawna budziła nie tylko jakość robót, ale
i rodzaj użytych materiałów, w tym sub-

stytutów kruszyw do podbudowy i asfal-
tu, który w wielu miejscach ulega szyb-
kiej degradacji. Ponowiłem także prośbę
o likwidację wad w wykonanych już
wjazdach na posesje. Problem polega na
tym, iż zburzono dotychczasowe wjazdy
i dojścia do furtek, po czym w wielu
przypadkach wykonano utwardzenie
jedynie wjazdów do bram, bez odbudo-
wy dojść do furtek. Ten stan znacznie
pogorszył funkcjonalność tych elemen-
tów drogi, narażając naszych mieszkań-
ców, w tym szczególnie osoby starsze i
niepełnosprawne na niewygody i obra-
żenia. Jest to nie tylko niezgodne z pra-
wem, ale także z podstawowymi zasa-

dami współdziałania różnego rodzaju
organów administracji.  Szczególnie bul-
wersujący jest dla mnie  fakt wycofania
się przedstawicieli MZDW z wcześniej-
szych ustaleń. Inspektorzy gminni, w
ramach bezinteresownej pomocy dla tej
modernizacji, uzgodnili kształt wszyst-
kich wjazdów i przekazali je projektanto-
wi. Po czym powiadomiono nas, że
zostały one uwzględnione w projekcie.
Teraz dowiadujemy się, że znaczna część
tych uzgodnień nie została naniesiona.
Nasze zastrzeżenia zostały udokumento-
wane licznymi fotografiami i załączone
do wystąpień. czyt. str. 7

Wójt Gminy Krzysztof Turek

Ciągłe kłopoty z ulicą Warszawską
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- Nasz projekt w sposób komplekso-
wy obejmuje zarówno budowę infra-
struktury sportowej, jak i realizację czte-
roletniego programu zajęć pozalekcyj-
nych prowadzonych przez fachowych
instruktorów- mówi Jolanta Pieńkowska-
kierownik Referatu Rozwoju Gminy. -
Precyzyjne przygotowanie założeń tego
przedsięwzięcia było bardzo trudne w
związku z wieloma zmianami wytycz-
nych Ministerstwa Zdrowia. Lista załącz-
ników zmieniła się jeszcze 8 dni przed
końcem terminu naboru wniosków. Pro-
blematyczne było również to, czy koszty
związane z audytem należy zaliczyć do
kwalifikowanych. Ostatecznie okazało
się, że można tak zrobić, ale dla bezpie-
czeństwa zdecydowaliśmy, że pokryjemy
je z własnych środków.

Gmina jeszcze na etapie przygoto-
wań niezbędnej dokumentacji zaanga-
żowała do współpracy partnerów tego
przedsięwzięcia. Umowy zawarto z Ucz-
niowskim Klubem Sportowym, Katolic-
kim Stowarzyszeniem Niepełnospraw-
nych Archidiecezji Warszawskiej oraz
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w
Borzęcinie Dużym. Każdy z uczestników
zobowiązał się do określonych działań
na rzecz projektu, co zostało dobrze
ocenione przez darczyńców.

Umowa z Ministerstwem Zdrowia,
którą w najbliższych dniach podpiszemy,
jest możliwa do realizacji dzięki wcze-
śniejszemu porozumieniu finansowemu
pomiędzy Ministerstwem Rozwoju

Regionalnego (pełniącym funkcję Krajo-
wego Punktu Kontaktowego) a Minister-
stwem Spraw Zagranicznych Królestwa
Norwegii, przyznającym dofinansowanie
na rzecz projektu. Stąd wzięła się właśnie
potoczna nazwa Funduszu Norweskiego.

Na mocy umowy otrzymamy dofi-
nansowanie przekazane przez Nor-
weskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych w wysokości 1 miliona 367
tysięcy 918 euro (5.457.307 zł) z prze-
znaczeniem na pokrycie wydatków kwa-
lifikowanych projektu. Szacowane
wydatki kwalifikowane wynoszą 1 609
315 euro (6.420.362,04 zł), a zatem
otrzymamy dofinansowanie w wysoko-
ści 85 % tej sumy. Szacowany całkowity
koszt realizacji projektu wynosi
1.716.876 euro (6.849.477,47 zł).  

-Warto zauważyć, że w całkowitym
koszcie realizacji projektu zawarto rów-
nież wynagrodzenie dla kadry prowa-
dzącej zajęcia sportowe w okresie 4 lat,
tzn. do końca 2010 roku – mówi Marcin
Palczak – a Gmina zobowiązała się do
utrzymania obiektów sportowych co
najmniej 10 lat po zatwierdzeniu spra-
wozdania końcowego z realizacji projek-
tu tj. do 2020 roku.

W umowie określono również, że
sprzęt zakupiony w ramach projektu
będzie udostępniany mieszkańcom bez-
płatnie w całym okresie jego wdrażania.

Realizacja projektu nakłada na
Gminę dodatkowe obowiązki, jak cho-
ciażby prowadzenie odrębnej ewidencji

księgowej czy konieczność przygotowy-
wania szczegółowych sprawozdań
kwartalnych, rocznych i kończących
realizację projektu. W każdej chwili rów-
nież można oczekiwać kontroli polskich
instytucji zaangażowanych w obsługę
projektu lub audytu przeprowadzonego
przez ekspertów z Biura Norweskiego
Audytora Generalnego.

Zarówno opracowanie projektu, jak i
realizacja wszystkich zawartych w umo-
wie postanowień jest trudnym przedsię-
wzięciem, jednak warto podjąć ten wysi-
łek. W rezultacie na naszym terenie
powstaną obiekty, które przez wiele lat
będą służyć zdrowiu gminnej społeczno-
ści- mówi Monika Jędrzejczak.

Warto dodać, że badanie wad posta-
wy u dzieci i młodzieży nie będzie miało
charakteru jednorazowego. Będzie ono
powtarzane co roku, dzięki temu uzy-
skamy wymierne rezultaty wpływu
„Strefy” na zdrowie naszej młodzieży.
Korygowanie wad postawy, zwłaszcza w
dobie wszechobecnych komputerów,
jest dziś jednym z ważniejszych zadań,
jakiemu musimy sprostać, aby mieć
zdrowe społeczeństwo. 

Obecnie jesteśmy w trakcie postępo-
wania przetargowego i wyłaniania
wykonawcy obiektów sportowych. Liczy-
my, że wszystkie prace zostaną zakoń-
czone w październiku br. Jeśli pogoda
na to pozwoli, ze „Strefy” będziemy
mogli korzystać jeszcze w tym roku.

Marcin Łada

31 grudnia br. mija termin
wymiany starych, „książeczkowych”
dowodów osobistych - po tym cza-
sie tracą one ważność. Od 1 stycznia
2008 r. osoby posiadające nieaktu-
alny dokument tożsamości nie zała-
twią m.in. żadnych formalności w
urzędach i u notariusza, nie podej-
mą pieniędzy w banku, nie otrzy-
mają kredytu, nie kupią ani nie
sprzedadzą mieszkania, a nawet –
nie odbiorą listu poleconego na
poczcie. Przypominamy mieszkań-
com naszej gminy o konieczności
wymiany dowodów.

– W naszej gminie do wymiany pozo-
stało aż 3 tysiące dokumentów tożsamo-
ści – mówi Jadwiga Sotomska, Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Starych Babicach. – Istnieje poważne
niebezpieczeństwo, że 1 stycznia wielu
naszych mieszkańców pozostanie bez
ważnych dowodów. Z miesiąca na mie-
siąc problemy z ich wymianą będą nara-
stać, m.in. dlatego, że czas oczekiwania
na nie może się przedłużyć z obecnie
przyjętego miesiąca do kilku miesięcy.
Zachęcamy więc do wyrabiania dowo-
dów, póki czas – dopóki nie ma kolejek,
a interesanci są obsługiwani na bieżąco.

Do wymiany starego dokumentu
tożsamości niezbędny jest: odpis skróco-
ny aktu urodzenia (dotyczy kawalera/
panny), odpis skrócony aktu małżeństwa
(dotyczy osób, które zawarły związek
małżeński), opłata skarbowa 30 zł oraz
2 aktualne fotografie o wymiarach
35x45 mm, przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i ciemnych okularów, z
widocznym lewym półprofilem i odsło-
niętym lewym uchem. Wniosek o
wymianę dowodu należy złożyć osobi-
ście w Urzędzie Gminy w Starych Babi-
cach, w pokoju nr 11 na parterze.

kg.

Coraz mniej czasu na wymianę dowodu

Druga część Festynu odbędzie
się 18 sierpnia. Wówczas będziecie
Państwo mogli zobaczyć Oficjalne Zawo-
dy Jeździeckie w Skokach Przez Przesz-
kody. Są to prestiżowe zawody o pięcio-

letniej tradycji, w których bierze udział
czołówka polskich zawodników w tej
dyscyplinie - Mistrzowie Polski i Medali-
ści Olimpijscy. Początek imprezy o godz.
10.00. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na Festyn
Stare Babice 2007 dokończenie ze str. 2
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VIII Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 31 maja 2007 roku.

Na początku radni wysłuchali infor-
macji o działaniach podjętych przez
Przewodniczącego RG, Wójta oraz jego
Zastępcę w okresie międzysesyjnym. W
tym czasie Wójt odbył m.in. naradę z
Komendantem Powiatowym Policji w
sprawie dodatkowych patroli policyjnych
na naszym terenie. Uczestniczył także w
spotkaniu z Wójtami Leszna i Kampino-
su oraz przedstawicielem PKS Grodzisk,
które dotyczyło możliwości rozwoju
komunikacji zbiorowej w obrębie
naszych gmin. Wziął ponadto udział w
naradzie poświęconej organizacji kon-
certu holenderskiej orkiestry z Thorn,
którą będziemy gościć w czerwcu przy-
szłego roku.

Z kolei Z-ca Wójta Gminy Jolanta
Stępniak poinformowała, że 15 maja br.
odbyła się misja audytowa Komisji Euro-
pejskiej, dotycząca projektu pn. „Rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków wraz z budo-
wą sieci kanalizacyjnej w gminie Stare
Babice”. Wartość tej inwestycji wynosi
26.500.000 zł. Dofinansowanie z Unii
Europejskiej przewidziano na 17.500.342 zł,
co stanowi 73% kosztów kwalifikowa-
nych. Do tej pory babicka gmina uzyska-
ła z tej sumy 14.313.362 zł. Audyt
został przeprowadzony przez firmę fran-
cuską Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o.
Uczestniczyli w nim także m.in. przed-
stawiciele Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego i Urzędu Gminy w Starych Babi-
cach. Kontrolą objęta została dokumen-
tacja dotycząca rozliczenia finansowego
projektu, sprawozdawczości, promocji,
procedur przetargowych i zgodności z
ustawą „Prawo zamówień publicznych”.
Po sprawdzeniu dokumentacji audytorzy
udali się na teren oczyszczalni i zapo-
znali z postępem prac budowlanych.
Wstępna ocena realizacji inwestycji jest
pozytywna. Oficjalny raport z wynikami
audytu gmina otrzyma w ciągu 3 mie-
sięcy.

Następnie podjęto dyskusję na temat
„Informacji o stanie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego na terenie
gminy”, którą przedstawił radnym
Komendant Powiatowy Policji. Radna
Lucyna Molak przypomniała, że podczas
poprzedniej sesji prosiła o potwierdze-
nie, czy pijany kierowca wiózł uczniów
do szkoły w Starych Babicach. Otrzymała
odpowiedź, że mężczyznę przebadano
alkomatem i wynik był pozytywny, w
związku z czym zwolniono go dyscypli-
narnie. Radna dowiedziała się jednak, że
decyzją sądu przywrócono mu prawo
jazdy. Z-ca Komendanta Policji wyjaśnił,
że kierowca rzeczywiście został uznany

za niewinnego, ponieważ wzięto pod
uwagę argument, że wynik badania mie-
ścił się w granicach błędu pomiarowego. 

W dalszej części obrad przyjęto „Spra-
wozdanie ze stanu ochrony przeciwpoża-
rowej za rok 2006 na terenie gminy Stare
Babice”. Gminny Komendant Ochrony
Przeciwpożarowej poinformował, że w
związku z zakupem nowego samochodu
dla OSP w Borzęcinie Dużym niezbędna
jest budowa garażu, a ponadto utwar-
dzenie placu, wyposażenie jednostki w
nowy komputer oraz zamontowanie w
obu strażnicach monitoringu antywłama-
niowego. Poza tym OSP w Starych Babi-
cach należałoby zaopatrzyć w nowocze-
sny sprzęt ratownictwa drogowego,
ponieważ obecny jest niewystarczający
do niesienia pomocy poszkodowanym.
Istnieje także potrzeba zakupu samocho-
du ratowniczo-gaśniczego, którego koszt
wyniesie 800 tys. zł – w tej sprawie
Komendant zwrócił się już z wnioskiem
do Wójta i Rady Gminy o zarezerwowanie
w budżecie połowy tej sumy, zaś pozo-
stałą część obiecał przekazać Wojewoda
Mazowiecki. Oprócz tego konieczne jest
wykonanie wentylacji strażnic oraz kom-
pleksowy przegląd sieci hydrantowej na
naszym terenie. W gminie jest 500
hydrantów, Straż przeprowadza na bie-
żąco ich kontrole i wszelkie nieprawidło-
wości zgłasza przedsiębiorstwu „Eko-
Babice”, które dokonuje niezbędnych
napraw. Nie ma jednak możliwości zaha-
mowania nieustannych aktów wandali-
zmu i kradzieży metalowych części
hydrantów.

W kolejnej części Sesji radni zadecy-
dowali o nabyciu gruntu pod przepom-
pownię ścieków w Babicach Nowych i
zakupie ziemi pod budowę studni głębi-
nowej oraz drogi gminnej we wsi Zale-
sie. Z-ca Wójta poinformowała, że auto-
matyczna stacja uzdatniania wody
zostanie zbudowana w Borzęcinie, nato-
miast w Zalesiu powstanie dodatkowa,
awaryjna studnia. Radni podjęli ponadto
uchwałę o nabyciu gruntu pod infra-
strukturę techniczną towarzyszącą
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 580
i zakupie gruntów przeznaczonych pod
drogę gminną w Lipkowie, zaakcepto-
wali również ostateczną wersję „Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Stare Babice”. 

Następnie przyjęto kilka uchwał
dotyczących zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
dotyczących szeregu wsi w naszej gmi-
nie. W tej części obrad wywiązała się
dyskusja na temat niszczejących hal,
które znajdują się na terenie Kwirynowa.
Mieszkańcy domów przy ul. Agawy i

Tulipanowej złożyli do Wójta pismo z
prośbą o interwencję w tej sprawie. Jak
twierdzą, już w roku 2003 – w momen-
cie zakupu nieruchomości położonych w
tym miejscu – obiecano im, że hale
mieszczące się przy ul. Agawy zostaną
usunięte do końca 2004 r., a teren, na
którym się znajdują, będzie uprzątnięty.
Hale stoją jednak nadal i szpecą okolicę.
Stwarzają również zagrożenie dla osób
mieszkających w pobliżu – dowodem
tego może być pożar, który wybuchł 27
maja. Poza tym niszczejące budynki są
miejscem spotkań młodzieży i robotni-
ków z okolicznych budów, którzy spę-
dzają tam czas, paląc papierosy, pijąc
alkohol, biorąc narkotyki. 

Jak poinformowała Z-ca Wójta Jolan-
ta Stępniak teren, na którym stoją hale,
miał już kilku właścicieli – wiadomo, że
obecny nie przebywa w naszej gminie.
W związku z tym zastanawia się, czy nie
należałoby go powiadomić o zaistniałej
sytuacji i zobowiązać do uporządkowa-
nia terenu.

W czasie VIII Sesji podjęto ponadto
uchwały dotyczące m.in. zmian w
budżecie gminy na rok 2007, ustalenia
zasad zwrotu kosztów podróży służbo-
wych dla radnych, sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położo-
nej we wsi Blizne Jasińskiego, stanowią-
cej własność gminy. Oprócz tego powo-
łano zespół ds. wyboru ławników, w
skład którego weszli radni: Walerian
Żyndul, Jan Puścian i Tomasz Szuba. 

Kolejna, IX Sesja Rady Gminy
odbyła się 28 czerwca br.

Na początku, tradycyjnie sprawozda-
nia z działalności w okresie międzysesyj-
nym złożyli Przewodniczący Rady i Wójt
Gminy. Następnie radni podjęli szereg
uchwał.

W związku z odwołaniem poprzed-
niego Skarbnika Gminy Grzegorza
Kowalczyka, na stanowisko to powołano
Irenę Sotomską. Życzymy nowej Pani
Skarbnik powodzenia w jej działalności.

W dalszych punktach sesji radni pod-
jęli uchwały dotyczące m.in.: przyjęcia
„Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Stare
Babice na lata 2007-2013” oraz „Syste-
mu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną Gminy Stare Babice na lata
2007-2013”, zmiany uchwały doty-
czącej scalenia i podziału nieruchomości
położonych w miejscowości Zielonki
Wieś, nabycia gruntu pod poszerzenie
drogi w Starych Babicach, darowizny
nieruchomości przeznaczonej pod
infrastrukturę techniczną drogi woje-
wódzkiej nr 580, najmu nieruchomo-

Z Sesji Rady Gminy
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ści stanowiącej nieczynne wysypisko we
wsi Klaudyn, nabycia gruntu pod
drogę gminną w Koczargach Starych,
nabycia nieruchomości niezabudo-
wanej w Borzęcinie Dużym.

Kolejna uchwała dotyczyła poparcia
inicjatywy Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, dotyczącej powołania
Przedszkola Specjalnego w ramach Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. Płk J. Strzałkowskiego w Lesz-
nie. Ośrodek ten jest prężną placówką,
działającą na terenie naszego powiatu od
wielu lat. W jednym miejscu skupia m.in.
szkołę podstawową, gimnazjum i szkoły
zawodowe dla młodzieży wymagającej
specjalnej opieki. Działalność przedszkola
specjalnego w Lesznie umożliwi tam roz-

wój i przysposo-
bienie do życia
dzieciom przez
szereg lat, bez
potrzeby zmiany
placówek eduka-
cyjnych.

W dalszym
punkcie obrad
radni podjęli
uchwałę dotyczą-
cą zarządzenia
wyborów do
s a m o r z ą d ó w
mieszkańców wsi.
Zgodnie z zapisem

zawartym w Statucie Gminy Stare Babice,
kadencja rad sołeckich i sołtysów trwa 4
lata, licząc od następnego roku, w któ-
rym odbyły się wybory do Rady Gminy, w
związku z powyższym postanowiono
przeprowadzić wybory do samorządów
wsi, we wszystkich sołectwach gminy, w
terminie do 15 grudnia br.

Jedna z kolejnych uchwał dotyczyła
przystąpienia Gminy Stare Babice do
Stowarzyszenia Gmin „Metropolia War-
szawska”. Członkami tego Stowarzysze-
nia są gminy: Warszawa, Izabelin, Bło-
nie, Józefów, Lesznowola, Karczew,
Celestynów, Sulejówek, Ząbki, Marki,
Nieporęt, Piastów, Pruszków, Podkowa
Leśna, Raszyn, Jabłonna, Radzymin,
Wołomin, Zielonka, Halinów, Wiązow-

na, Michałowice. Celem Stowarzyszenia
jest nawiązanie współpracy między-
gminnej w obrębie obszaru metropoli-
talnego w zakresie m.in.: transportu,
gospodarki odpadami, oświaty i wycho-
wania, sportu i rekreacji, ochrony środo-
wiska naturalnego itd.

W dalszej części sesji przyszedł czas
na podjęcie dwóch uchwał dotyczących
wniesienia aportu rzeczowego oraz wła-
sności gruntów do Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego Eko-Babice
Spółka z o.o. w zakresie infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej. Zagad-
nienie to wywołało żywiołową dyskusję
kilku radnych, po której jednak obie
uchwały przyjęto. Warto zauważyć, że
stało się to stosunkiem głosów 8  do 7.
Ponieważ kilku radnych domagało się,
aby w relacji z obrad podać nazwiska
wszystkich głosujących osób, niniejszym
to czynimy. Za podjęciem tej uchwały
głosowali radni: Krzysztof Grzelak,
Adam Kotwicki, Henryk Kuncewicz,
Leszek Poborczyk, Jan Puścian, Justyna
Szczepanik, Waldemar Szelenbaum i
Tadeusz Wiśniewski. Przeciwni podjęciu
uchwał byli natomiast radni: Tomasz
Druzd, Stanisław Lesisz, Witold Maziarz,
Lucyna Molak, Jerzy Piętocha, Tomasz
Szuba i Walerian Żyndul. 

Poniżej Czytelnicy znajdą komentarz
do zaistniałej sytuacji Wójta Gminy
Krzysztofa Turka. kg., mł.

O k o l i c z n o ś c i
towarzyszące pod-
jęciu uchwał przez
Radę Gminy pod-
czas sesji 28-go
czerwca br., doty-
czące organizacji
zarządzania mająt-
kiem wodno-kana-

lizacyjnym w naszej gminie, zmusza-
ją mnie do ponownego zabrania
głosu w tej sprawie. Zagadnienia te
poruszałem już na łamach „Gazety
Babickiej” (w nr 9/118, we wrześniu
2006 r.). Z pewnym zaskoczeniem
przyjąłem atmosferę ostatniej sesji
i dyskusję o przedmiotowym zagad-
nieniu, która była udziałem niektó-
rych radnych.

Szanując prawo każdej osoby do
wygłaszania własnych poglądów, rozu-
miem, że niektórzy z radnych nie mogą
po prostu powstrzymać się od publiczne-
go demonstrowania swojej odrębności.
Jednak trudno nie być zaskoczonym w
sytuacji, gdy zdawało się, że wszystkie
zasadnicze kwestie tej problematyki zosta-

ły dokładnie wyjaśnione już 10 stycznia br.
na spotkaniu naszych radnych w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Tam nasi
radni, po wysłuchaniu ekspertów, nie
mieli już żadnych pytań, a przedstawione
treści dotyczące wyjaśnienia wszystkich
zagadnień przyjęli z aprobatą. 

Wszystkie kwestie zostały precyzyjnie
omówione przez specjalistów tej instytu-
cji, a także przez największy autorytet –
przez prezesa NFOŚiGW Kazimierza
Kujdę. Przedstawione argumenty okaza-
ły się na tyle znaczące, że przerwały
negatywne działania wielu adwersarzy
na blisko pół roku.

Jako znamienny przykład przełomo-
wego znaczenia tego spotkania, niech
służy następujący fakt. Otóż, radny Stani-
sław Lesisz, bodaj największy adwersarz
wszelkich dyskusji, po tym spotkaniu z
własnej inicjatywy oznajmił, że już nie
ma wątpliwości co do słuszności propo-
nowanych rozwiązań. Z przykrością nale-
ży odnotować radykalną zmianę stano-
wiska grupy radnych, w tym radnego
Lesisza i powrotu do metod opartych na

wybiórczo dobranych argumentach, z
pominięciem najbardziej znaczących.

Kwestią podstawową, która jest
przedmiotem różnicy zdań, jest sprawa
organizacji własności majątku wodno-
kanalizacyjnego w gminie. Standardem
powszechnie obowiązującym w kraju jest
wyodrębnienie tego majątku w formie
spółki prawa handlowego. Inna forma
dopuszcza prowadzenie gospodarki
komunalnej poprzez zakłady budżetowe,
ale od przyszłego roku będą one usta-
wowo zlikwidowane. Gminy, które mają
tak zorganizowaną gospodarkę, muszą
utworzyć spółki prawa handlowego. 

Modelem pośrednim zarządzania
majątkiem jest taki, jaki do niedawna
funkcjonował w naszej gminie. Właści-
cielem majątku pozostawała gmina, a
spółka prawa handlowego była tylko
operatorem prowadzącym gospodarkę
wodno-ściekową. 

Trzeba przyznać, że model ten funk-
cjonował u nas bez przeszkód do tej
pory, ale obecnie sytuacja uległa zmia-
nie. Nasz samorząd stanął przed ogrom-
ną szansą pozyskania niebagatelnych

Krótka pamięć czy polskie piekło?
A może komuś zależy, abyśmy nie otrzymali dofinansowania z UE?

Irena Sotomska (z lewej) – nowy Skarbnik Gminy
Stare Babice
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środków z Unii Europejskiej. Prace doty-
czące wniosków aplikacyjnych o dofi-
nansowanie naszych inwestycji z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej z tzw.
Funduszu Spójności, są już bardzo
zaawansowane. Musimy zrobić wszyst-
ko, aby wykorzystać ten czas dla rozwo-
ju babickiej gminy. Druga taka okazja już
się nie powtórzy!

Trzeba obiektywnie przyznać, że UE w
swych wytycznych nie stawia bezwzględ-
nego warunku wyodrębnienia majątku w
oddzielnym przedsiębiorstwie. Dopusz-
cza inne warianty, tyle że wyżej wymie-
nione rozwiązanie jest jedynym warian-
tem preferowanym, a to oznacza, że
każdy inny będzie gorzej oceniony w
przypadku ubiegania się gminy o dofi-
nansowanie z Funduszu Spójności. Ta
właśnie okoliczność praktycznie nie daje
nam wyboru, gdyż w sytuacji bardzo sil-
nej konkurencji, nie możemy ryzykować
ani jednym elementem, który by osłabił
wartość naszego wniosku. 

Właśnie to jest bezpośrednią przy-
czyną przeniesienia majątku wodno-
kanalizacyjnego do naszego przedsię-
biorstwa Eko-Babice. Na tym tle rozgo-
rzał spór, a jego podłożem jest rzekome
zagrożenie dla bezpieczeństwa majątku
gminnego. 

Pragnę z całą odpowiedzialnością
oznajmić, że takiego zagrożenia nie ma.
Majątek ten jest dużo lepiej zabez-
pieczony, niż w dotychczasowej for-
mie. Teza ta ma pełne uzasadnienie.
Przeanalizujcie Państwo następujące
argumenty. 

Majątek dzięki przeniesieniu do spół-
ki prawa handlowego jest znacznie trud-
niej sprywatyzować i mimo zmiany

formy własności, nadal będzie stano-
wił on pełną własność gminną. 

Wyodrębnienie majątku komunalne-
go w formie spółki prawa handlowego,
niesie znaczącą zmianę sytuacji prawnej.
Zmiana ta polega na tym, iż w dotych-
czasowym modelu praktycznie cała
odpowiedzialność za własność spoczy-
wa na Radzie Gminy. Innymi słowy, Rada
Gminy może podjąć dowolną uchwałę o
losach tego majątku i za ewentualne
skutki negatywne swej decyzji nie pono-
si żadnej odpowiedzialności. Natomiast
w modelu wskazanym, do ewentualne-
go zbycia (prywatyzacji) części lub cało-
ści przedsiębiorstwa potrzeba nie tylko
uchwały Rady Gminy, ale także decyzji i
opinii trzech organów spółki tj. Zarządu,
Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspól-
ników. A to oznacza, że za złe gospoda-
rowanie majątkiem grozi odpowiedzial-
ność karna członków tych organów,
wynikająca z Kodeksu Spółek Handlo-
wych i Kodeksu Karnego.  Jest to zna-
cząca różnica i można śmiało stwierdzić,
że z tego powodu taka organizacja wła-
sności majątku publicznego jest prefero-
wana przez prawo i instytucje związane
z jego tworzeniem, gdyż po prostu
lepiej go chroni.

Bardzo istotną kwestią jest sprawa
możliwości odliczenia VAT-u. Otóż, tylko
w przypadku wariantu preferowanego
istnieje możliwość odliczenia tego
podatku. Ta okoliczność ma nie tylko
znaczenie ekonomiczne, ale także posia-
da kolosalne znaczenie dla oceny nasze-
go wniosku. Co prawda Polska wynego-
cjowała możliwość wliczania VAT-u do
tzw. kosztów kwalifikowanych, ale UE -
powiedzmy  to wyraźnie - niechętnie

daje fundusze na jakiekolwiek podatki.
Zatem, wniosek z wariantem, który nie
przewiduje odliczenia VAT-u, zawsze
będzie gorzej oceniony od takiego, w
którym jest taka możliwość. Znane są
przypadki niezakwalifikowania wnio-
sków o dofinansowanie z bardziej bła-
hych powodów, więc powstaje pytanie,
czy możemy ryzykować w sytuacji bar-
dzo mocnej konkurencji projektów?

Na zakończenie chciałbym zdemen-
tować zarzuty dotyczące możliwości nie-
kontrolowanego podnoszenia cen za
wodę i ścieki. Zasady ustalania taryf
pozostają niezmienione, a ich głównym
wyznacznikiem są koszty prowadzenia
gospodarki wodno-ściekowej, te zaś
będą możliwie najniższe, tylko przy
zastosowaniu preferowanego modelu
tej gospodarki. 

Rada Gminy, tak jak do tej pory,
zatwierdza taryfy skalkulowane jedynie
wg tzw. kosztów niezbędnych. Istotne
jest również to, że nasze przedsiębior-
stwo, zgodnie z ustawą o działalności
komunalnej, jest zobligowane do
modernizacji i rozbudowy sieci wg planu
zatwierdzanego przez Radę Gminy. 

„Gminne Przedsiębiorstwo Komunal-
ne Eko-Babice Sp. z o.o.” jest bardzo
dobrze zorganizowaną firmą, zarządza-
ną przez profesjonalną kadrę, która
sprawdziła się już w najtrudniejszych
sytuacjach. Dzięki niej nasze społeczeń-
stwo otrzymuje usługi na możliwie naj-
wyższym poziomie. Potwierdzają to licz-
ne pochlebne opinie z zewnątrz, a także
fakt, że nasi specjaliści z EKO-BABIC, są
często proszeni o konsultacje.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Remont głównej drogi w naszej
gminie od miesięcy bulwersuje
wiele osób. Mieszkańcy narzekają
na jakość wykonanych prac, nie
wspominając już o ich tempie. Przy-
pomnijmy, że dotąd obiecano nam
dwa terminy zakończenia remontu
na odcinku Leszno – Stare Babice.
Pierwszy upłynął w grudniu ub.
roku, drugi – 31 lipca br. Mimo
wyraźnego przyśpieszenia tempa
robót w ostatnich tygodniach,
drugi termin nie został dotrzymany.
Czy zatem powinniśmy obserwując
ulicę Warszawską, zastosować
powiedzenie „do trzech razy sztu-
ka” i oczekiwać kolejnego aneksu
do umowy? 

Przypomnijmy, że przebudowywana
droga podlega Mazowieckiemu Zarzą-
dowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

a wykonawcą
prac jest firma
Strabag. Tym-
czasem wszyst-
kie pretensje
mieszkańców
gminy spadają
na nasz samo-
rząd. Co jednak
Władze Gminy
mogą zrobić?
Uczestniczą w
radach tech-
nicznych, prote-
stują i piszą
pisma, wystę-
pując przeciwko rażącym nieprawidło-
wościom. Oto fragment jednego z nich,
które Wójt Gminy przesłał na początku
lipca do Dyrektora MZDW w Warszawie-
Teresy Materek.

„Z niepokojem stwierdzam nieprawi-
dłowości w pracach dotyczących moder-
nizacji drogi nr 580 na terenie Gminy
Stare Babice. 

dok. na str. 21

Kolejny termin do kosza?
Czy doczekamy się kiedyś końca przebudowy ul. Warszawskiej?

Kostka dochodzi tylko do bramy. A co z furtką?
Złośliwość projektanta czy brak wyobraźni?
Kostka dochodzi tylko do bramy. A co z furtką?
Złośliwość projektanta czy brak wyobraźni?
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Festiwal rozpoczęty w Babicach
będzie trwał przez całe lato aż do
22 września 2007 roku. Jego założe-
niem jest organizowanie pod
wspólnym szyldem i kierownic-
twem artystycznym - w wolne od
pracy dni - koncertów muzyki kame-
ralnej, recitali organowych, koncer-
tów jazzowych, a także warsztatów
artystycznych z różnych dziedzin
sztuki. Imprezy te będą się odbywa-

ły w najpiękniejszych obiektach –
salach koncertowych, zabytkowych
kościołach i dworkach, oraz na wol-
nym powietrzu w miejscowościach
położonych wokół Puszczy Kampi-
noskiej.

W 2010 roku przypada 200 rocznica
urodzin Fryderyka Chopina. Już trwają

przygotowania do jej god-
nego uczczenia- zarówno
w kraju, jak i w wielu pań-
stwach świata. Przyjadą do
Polski setki tysięcy tury-
stów, by zobaczyć ziemię
rodzinną jednego z naj-
większych światowych

kompozytorów i przy okazji poznać nasz
kraj. Jestem przekonany, że organizowa-
ny przez nas festiwal przyczyni się w
znaczący sposób do uczczenia tej rocz-
nicy, rozwoju kultury, jak i rozwoju oko-
licznych gmin.

Festiwal bardzo szybko się rozwija.
Pierwsza edycja objęła swoim zasięgiem

5 miejscowości.
Tegoroczna- trze-
cia edycja odbę-
dzie się w 20
miejscowościach
położonych na
terenie 10 gmin. 

J e s t e m
pewien, że nasz
festiwal stanie się
z n a c z ą c y m
w y d a r z e n i e m
kulturalnym War-
szawy i Mazow-

sza. A w niedalekiej przyszłości miejscem
światowych spotkań artystycznych. 

Organizatorami Festiwalu są Towa-
rzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłko-
mirskiego wspólnie ze Starostwem
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i
Międzygminnym Związkiem Kampinos.
Współorganizatorami: Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, Dyrekcja
Kampinoskiego Parku Narodowego,
gminy, parafie, instytucje kulturalne,
ośrodki kultury. Wśród sponsorów znala-
zły się firmy i osoby prywatne.

Festiwal jest świetną okazją do pro-
mocji uczestniczących w nim gmin, miej-
scowości, a także organizacji i firm.
Wszystkich zainteresowanych umieszcze-
niem swoich reklam w wydawnictwach
festiwalowych i na stronach interneto-
wych prosimy o kontakt z organizatorami. 

Mariusz Dżyga
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Prezes Towarzystwa Muzycznego 
im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Informacje i kontakt:
tel: 603-861-660, faks: 722-84-46
e-mail: poczta@wilkomirski.org.pl

http://www.wilkomirski.org.pl 

Rozpoczęto III Letni Festiwal 
Muzyczny „W Krainie Chopina”
Rozpoczęto III Letni Festiwal 
Muzyczny „W Krainie Chopina”

W Noc Świętojańską, parę minut po godzinie 22:00 na Rynku w Starych
Babicach odbył się koncert inauguracyjny III Letniego Festiwalu Muzyczne-
go. Przybyłych na rynek melomanów powitał Wójt Krzysztof Turek i dyrektor
Festiwalu Mariusz Dżyga. Muzycy pod dyrekcją Andrzeja Borzyma jra. zdo-
łali wykonać zaledwie jeden utwór z zaplanowanego repertuaru muzyki kla-
sycznej. Ulewny deszcz nie pozwolił na więcej. Na szczęście organizatorzy
przewidzieli taką sytuację. Już wcześniej uzgodniono z ks. prałatem Janem
Szubką- proboszczem babickiej parafii, że w przypadku złej aury koncert
odbędzie się w kościele. Tak się właśnie stało, może to i lepiej dla muzyki,
bowiem babicka świątynia posiada doskonałą akustykę i orkiestra brzmiała
tam dużo lepiej niż na rynku. Muzycy wykonali wiele znanych utworów W.
A. Mozarta, K. Szymanowskiego, E. Griega oraz słynną „Muzykę Ogni
Sztucznych” Georga Friedricha Händla. Po zakończeniu koncertu na rynku
odbył się pokaz fajerwerków.

Festiwal otworzył Wójt Gminy 
Krzysztof Turek
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Koniec roku szkolnego zawsze
skłania do podsumowań osiągnięć
uczniów. Przy Szkole Podstawowej
w Starych Babicach działają dwie
placówki artystyczne rozwijające
zdolności muzyczne dzieci i mło-
dzieży. Pod koniec kwietnia roz-
strzygnięto tam Powiatowy Konkurs
Muzyczny. Podczas uroczystego
koncertu laureatów zostały rozdane
nagrody i dyplomy ponad 70 mło-
dym muzykom biorącym udział w
tegorocznym jubileuszowym - XV
Powiatowym Konkursie Muzycznym
Stare Babice 2007.

Pierwszy konkurs zorganizowany  w
1992 roku - był bardzo skromny. Uczest-
niczyło w nim czternaścioro pianistów,

którzy grali w szkolnej klasie na wysłużo-
nym pianinie. Dzisiaj w szkole w Babi-
cach jest Sala Koncertowa im. Kazimierza
Wiłkomirskiego, na scenie stoi fortepian.
Z każdym rokiem przybywa wykonaw-
ców, rośnie też ich poziom. Podobnie jak
w najbardziej rozwiniętych krajach świa-
ta, także w Polsce modna staje się nauka
gry na instrumentach klasycznych. Cho-
ciaż wciąż dominuje fortepian, dużą
popularność osiągają: gitara, skrzypce,
flet, trąbka, a nawet wiolonczela. 

W przesłuchaniach finałowych tego-
rocznego konkursu, które przez dwa dni
kwietnia odbywały się w Sali Koncertowej
im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Starych
Babicach, uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich ognisk i szkół muzycznych z
terenu powiatu warszawskiego zachod-
niego: z Izabelina, Lasek, Łomianek, Oża-
rowa Mazowieckiego, Starych Babic oraz
ośrodków kultury z Błonia i Łomianek. Na
koncercie laureatów, na którym byli obec-

ni m.in. Starosta Jan Żychliński, Wójt
Krzysztof Turek i Zastępca Wójta Jolanta
Stępniak, zostały wręczone cenne nagro-
dy. Pozostali finaliści otrzymali dyplomy
oraz drobne upominki. Po koncercie
odbyło się spotkanie, na którym laureaci i
ich rodziny mogli podzielić się swoimi
wrażeniami. Serdecznie gratuluję wszyst-
kim uczestnikom konkursu i życzę dal-
szych sukcesów artystycznych.

Dziękuję współorganizatorom kon-
kursu, a zwłaszcza władzom samorzą-
dowym gminy Stare Babice i Powiatu
Warszawskiego Zachodniego za pomoc
w zorganizowaniu konkursu. Specjalne
podziękowania należą się sponsorowi
firmie Universal Music Polska. 

Ewa Dżyga

Przy Szkole Podstawowej w Starych
Babicach działają dwie artystyczne pla-
cówki: Podstawowa Szkoła Muzyczna
i ognisko – Studio Muzyczne. Zarówno
w Szkole, jak i w Studiu pracują wybitni
i renomowani pedagodzy (absolwenci
znanych polskich i zagranicznych  uczel-
ni muzycznych). Uczniowie realizują
program szkoły muzycznej rozszerzony
o zajęcia baletowe i ogólnomuzyczne.
W procesie kształcenia powstaje wiele
projektów twórczych, które bardzo
pozytywnie wpływają na osobowość,
inteligencję, wrażliwość, kulturę, rozbu-
dzają potrzeby i uczucia wyższe.

JUBILEUSZOWY XV POWIATOWY KONKURS
MUZYCZNY STARE BABICE 2007

LISTA LAUREATÓW JUBILEUSZOWEGO XV POWIATOWEGO KONKURSU
MUZYCZNEGO STARE BABICE 2007

I NAGRODA 
SADOWSKI BARTOSZ - GITARA 
SUTNER CORNELIA - FORTEPIAN 

II NAGRODA 
PISZCZEK ALEKSANDRA - FORTEPIAN 
SAWICKI ADAM - FORTEPIAN 
SZKOLIK KLARA - FLET POPRZECZNY 
ZESPÓŁ FLETÓW PROSTYCH (STARSZY) 

III NAGRODA 
MARCZAK PIOTR - GITARA 
TOMCZYK NINA - FLET PROSTY 
ZAKRZEWSKA AGATA - FORTEPIAN 
DUET FORTEPIANOWY KALINOWSKA/SKOMOROWSKA 

DALSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
NAGRODA SPECJALNA TERESY WIŁKOMIRSKIEJ: 
PŁYWACZEWSKI IGOR – SKRZYPCE, FORTEPIAN 
NAGRODA SPECJALNA PREZESA TOWARZYSTWA
MUZYCZNEGO IM. KAZIMIERZA WIŁKOMIRSKIEGO: 
CHLEWIŃSKI MAKSYMILIAN - FORTEPIAN 

NAGRODA DLA NAJMŁODSZEGO
UCZESTNIKA 
PINKOSZ NASTASJA - FORTEPIAN 

WYRÓŻNIENIA 
BICZAK MARIA - SKRZYPCE 
KATNER MATEUSZ – GITARA 
KIELAK BARTOSZ - GITARA 
KNAŚ ŁUKASZ - FORTEPIAN 
KURKOWSKI ANTONI - FORTEPIAN 
LANGA JAN - FORTEPIAN 
PAĆKO MARCIN - KEYBOARD 
PETRONIEC KAROLINA - FORTEPIAN 
SKOMOROWSKA MAJA - FORTEPIAN 
SNOPKOWSKA ANNA - FORTEPIAN 
SOBIECH MAJA - FORTEPIAN 
UJAZDOWSKI ALEKSANDER - GITARA 
WÓJCIK IZABELA - FLET PROSTY 
ZESPÓŁ FLETÓW PROSTYCH (MŁODSZY) 

GRATULUJEMY!!! 
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Okazuje się, że Japończycy słyną
nie tylko z doskonałych samocho-
dów, ale także wspaniale śpiewają.
Mogliśmy się o tym przekonać w
niedzielę 6 maja, bowiem właśnie
wtedy w kościele w Starych Babi-
cach zorganizowano koncert dzie-
cięcego Chóru Izumi, który przyje-
chał do nas wprost z Japonii. 

Młodzi wykonawcy ubrani w barwne
regionalne stroje przedstawili muzykę
rodem z jedwabnego szlaku. Wysłucha-
liśmy melodii z Japonii, Chin, Indii, nie
zabrakło także pieśni polskich. Dzieciaki
zachwycały publiczność barwą głosu i
zgraniem całego kilkunastoosobowego
zespołu.

Doskonałe efekty muzyczne nie
rodzą się jednak same. Aby je uzyskać,
potrzeba wielu godzin pracy i osoby,
która zorganizuje całe przedsięwzięcie.
Dzieci z tego chóru trafiły do specjalnej
placówki edukacyjnej, w której sprawy
związane z muzyką traktuje się bardzo
poważnie. Toshioko Izumi w 1976 r.
stworzył w Tokio przedszkole, w którym

zastosował oryginalne metody wycho-
wawcze polegające na edukacji przez
zabawę. Dzieciom dano szansę optymal-
nego kontaktu ze światem, kładąc jed-
nocześnie nacisk na dynamiczny rozwój
słuchu i poczucia rytmu. Przedszkolaki
śpiewają co najmniej 20 minut dziennie,
a ich edukacja muzyczna rozpoczyna się
już w 3 roku życia. Zdaniem Pana Izumi
- nie ma dzieci niezdolnych muzycznie,
wszyscy mogą śpiewać, trzeba jednak
zastosować odpowiednie ćwiczenia roz-
budzające w nich wrażliwość. W efekcie
powstaje pokolenie nie tylko muzyków,
ale również dobrze słyszącej, wykształ-
conej publiczności. Chór Izumi jest
popularny w Japonii, występuje w wielu
programach radiowych i telewizyjnych.
W 2003 r. otrzymał specjalną nagrodę
Japońskiego Towarzystwa Upowszech-
niania Muzyki za wybitne osiągnięcia
edukacyjne.

Zdaniem japońskich ekspertów, dzieci
są geniuszami odczuwania świata, w
okresie przedszkolnym rozwijają się naj-

prędzej, wówczas właśnie bez większego
wysiłku nabywają różnych umiejętności.
Należy odpowiednio wykorzystać ten
czas, aby kształtować ich zdolności i zain-
teresowania, które decydują często o dal-
szym ich życiu. Dzięki sztuce dzieci uczą
się odbierać rzeczywistość, a muzyka
pobudza je do kreatywnego działania.

Jedwabny szlak jest określeniem stworzo-
nym w XIX w. przez niemieckiego bada-
cza Ferdynanda von Richkofena. Określa
on trasy karawanowe podążające z Chin
aż do wschodniego wybrzeża Morza
Śródziemnego i do Wenecji. Cały szlak
liczył około 12 tys. km. Wykorzystywany
był od II w. p.n.e. do VI w. n.e. W VI w.
przedłużony został do Japonii. Aby prze-
mierzyć tę trasę potrzeba było wówczas
aż 3 lat. Jedwabnym szlakiem wędrowa-
li kupcy, artyści, muzycy i tak stopniowo
wschodnia kultura dotarła do Europy.

Koncert chóru z Japonii odbył się w
Babicach dzięki kontaktom Towarzy-
stwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskie-
go z Marią Pomianowską, która jest

autorką aranżacji
wszystkich utwo-
rów muzycznych
wykonanych przez
zespół i reżyserem
całości muzyczne-
go spektaklu.
Wszystkim organi-
zatorom tego
m u z y c z n e g o
przeds ięwzięc ia
serdecznie gratu-
lujemy. 

M. Łada

Japończycy w Babicach
Muzyka Jedwabnego Szlaku
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Dzięki uprzejmości Pana Jerzego
Kazonia, który udostępnił nam histo-
ryczną fotografię, możemy dziś poka-
zać Państwu unikalne zdjęcie Remizy
Strażackiej w Babicach, wykonane pod
koniec lat trzydziestych XX wieku.
Budynek ten stał w pobliżu dzisiejszego
sklepu „Atut” na tyłach obecnego Urzę-
du Gminy. Całkowicie drewniana remi-
za pełniła wówczas funkcję magazynu
sprzętu strażackiego. Większe imprezy
związane z działalnością Straży i innymi
wydarzeniami odbywały się zapewne w
budynku dawnej karczmy lub stojącym
obok budynku szkoły. Wszystkie te
obiekty należały do rodziny Przedwor-
skich, również remiza usytuowana była
na ich gruncie. Eugeniusz Przedworski
był wówczas prawdopodobnie naczel-
nikiem Straży, a w 1938 r. objął funkcję
Wójta Gminy Babice. 

Dzień dzisiejszy naszych straży wypeł-
niają ćwiczenia i akcje ratowniczo-gaśnicze.
Całe szczęście w ostatnim czasie nie odno-
towano poważniejszych wydarzeń. Jednak
23 lipca około godziny 16.00 koparka wyko-
nująca wykop w Kwirynowie uszkodziła
gazociąg. W wyniku jego rozszczelnienia do
atmosfery zaczął wydobywać się gaz, co
groziło wybuchem. Na miejsce zdarzenia
przyjechały Straże Pożarne z Babic i Błonia,
które ewakuowały pracowników i mieszkań-
ców pobliskich domów oraz oznakowały
strefę zagrożoną wybuchem. Wkrótce przy-
było także Pogotowie Gazowe, które zlikwi-
dowało niebezpieczny wyciek. Babiccy stra-
żacy w lipcu wyjeżdżali kilkakrotnie do zbie-
rania rojów pszczół i os, a także do wypad-
ków drogowych. Podczas jednej z ostatnich
akcji przygotowali także lądowisko dla heli-
koptera medycznego.

Jeśli przeanalizujemy ubiegłoroczną staty-
stykę, to zobaczymy, że w 2006 r. strażacy na
terenie gminy Stare Babice brali udział w 170
akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Stare
Babice wyjeżdżała do akcji 171 razy, w tym 13
poza terenem gminy, a OSP z Borzęcina Duże-
go 36 razy, w tym 4 poza terenem gminy. 

Pod względem ilości wyjazdów babicka
jednostka uplasowała się na 4 miejscu w
powiecie. Więcej wyjazdów ma na swoim
koncie jedynie zawodowa Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza z Błonia oraz OSP z
Łomianek i Ożarowa. Są to jednak większe
od Babic aglomeracje, w których znajdują
się zakłady pracy, duże skupiska ludzi i dwie
trasy krajowe. Babicka jednostka jest wio-
dącą w powiecie pod względem gotowości
operacyjnej i mobilności. Od 1995 roku
jako jedyna na terenie gminy działa w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W
działaniach bojowych w ub. roku brało
udział 33 czynnych członków Straży. Najak-

tywniejszym strażakiem – 89 wyjazdów –
był dh Mirosław Lisiecki.

Warto zauważyć, że w ubiegłym roku
nie odnotowano wypadków i kolizji, w któ-
rych byłyby ofiary śmiertelne. 4 osoby zosta-
ły ranne, w tym 3 w wypadkach i 1 w poża-
rze. Pomimo mniejszej liczby interwencji w
porównaniu z rokiem 2005, statystyki anali-
zujące dłuższe okresy czasu wykazują, że
liczba różnych zdarzeń wciąż ma tendencję
wzrostową. Wiele ubiegłorocznych inter-
wencji (53) dotyczyło usuwania rojów szer-
szeni, os i pszczół. Do tych zdarzeń jeżdżą
strażacy z Babic.

W marcu br. w OSP w Starych Babicach
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze,
na którym podsumowano działalność jed-
nostki za miniony rok. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Władz Samorządowych
Gminy i Powiatu, a także: Prezes Powiatowy
ZOSP RP Andrzej Wasilewski, Komendant
Powiatowy PSP st. bryg. Mariusz Jankiewicz,
Dowódca JRG Błonie mł. bryg. Jacek
Jodłowski i wielu innych znamienitych gości
oraz przedstawicieli jednostek OSP z Borzę-
cina Dużego, Izabelina i Lasek. 

Strażacy w swoich sprawozdaniach
przedstawili osiągnięcia z poprzedniego roku
oraz zaproponowali plan działania na rok bie-
żący. Wiele mówiono o uroczystościach  oraz
o nurtujących problemach, czyli planowanej
budowie lub rozbudowie strażnicy i zakupie
nowego ciężkiego samochodu gaśniczego.
Miłym akcentem było przyjęcie w poczet
członków honorowych OSP księdza Prałata
Jana Szubki i mł. bryg. Jacka Jodłowskiego.
Ksiądz Prałat uchwałą Zarządu Gminnego
ZOSP RP został również mianowany Kapela-
nem Gminnym OSP. 

Podczas Walnego
Zebrania zarząd babickiej
jednostki ukonstytuował
się następująco: Prezes –
Mirosław Lisiecki, Naczel-
nik – Marcin Szuba, Z-ca
Naczelnika – Michał Kos,
Wiceprezes – Michał Star-
nowski, Wiceprezes –
Ryszard Pisocki, Skarbnik
– Włodzimierz Sulwiński,
Sekretarz – Marcin Kosiń-
ski, Gospodarz – Andrzej
Leszczyński, Członek
Zarządu – Michał Kuchar-

ski. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący –
Andrzej Sotomski, Członkowie: Dariusz Krau-
ze i Maciej Błaszczyk.

W bieżącym roku nie było Walnego
Zebrania w OSP Borzęcin. Zarząd jednostki
pozostaje tam bez zmian. 

Stan ochrony przeciwpożarowej na
terenie Gminy Stare Babice należy ocenić
jako dobry. Aby jednak zapewnić pełną
sprawność i gotowość bojową obu jedno-
stek przy zachowaniu europejskich standar-
dów, należy zdaniem Komendanta Gminne-
go Ochrony Przeciwpożarowej rozważyć
możliwości budowy nowej strażnicy w Sta-
rych Babicach, która spełniałaby wymaga-
nia z zakresu funkcjonalności, magazyno-
wania i przechowywania sprzętu, środków
gaśniczych oraz warunków bhp. Trzeba
również rozważyć propozycję rozbudowy
OSP w Borzęcinie Dużym o garaże na samo-
chody pożarnicze, a także przeanalizować
konieczność zatrudnienia kierowcy w OSP
Babice, w godzinach 8.00-16.00, tj. wtedy,
kiedy obserwuje się największą absencję
wśród członków OSP.

Zarówno Prezes OSP Stare Babice –
Mirosław Lisiecki, jak i Komendant Gmin-
ny Ochrony Przeciwpożarowej – Michał
Starnowski uznają za bardzo istotną
wymianę 32-letniego samochodu pożar-
niczego Jelcz na fabrycznie nowy, który
zapewniłby gotowość operacyjną jednost-
ki przez wiele lat. 

– Zapewniam, że w tej sprawie zrobimy
wszystko, aby uzyskać dotacje Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendy Powia-
towej PSP czy innych sponsorów – powie-
dział Mirosław Lisiecki. –Troska o bezpie-
czeństwo mieszkańców Gminy Stare Babice
jest dla nas strażaków ochotników warto-
ścią nadrzędną, dlatego korzystając z
pośrednictwa „Gazety Babickiej”, proszę
obecnych decydentów naszej gminy o
zwrócenie uwagi na problemy ludzi, którzy
śpieszą bliźnim z bezinteresowną pomocą i
zasługują na polepszenie warunków, w
jakich przebywają i działają.

Marcin Łada

Co słychać w OSP?
Odnaleźliśmy zdjęcie remizy w Babicach sprzed II Wojny Światowej!
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Pod koniec czerwca do Włoch
udała się Gminna Orkiestra Mło-
dzieżowa z Z-cą Wójta  Jolanta Stęp-
niak i maestro Mariuszem Dżyga.
Wizyta miała charakter roboczy,
zaowocowała nawiązaniem kontak-
tów pomiędzy nowymi władzami
Gminy Esperia i przedstawicielami
naszego samorządu. Strona włoska
podpisała porozumienie dotyczące
wymiany społeczno-kulturalnej
pomiędzy obydwiema gminami.
Przedstawiciele babickiego samo-
rządu podpiszą taką samą umowę
podczas rewizyty Włochów w
naszej gminie, która planowana jest
we wrześniu br.   

– Byliśmy bardzo gościnnie przyjęci –
mówi Z-ca Wójta Gminy Jolanta Stęp-
niak. – Na lotnisko w Rzymie wyjechał po
nas sam Burmistrz Esperii - profesor
Giuseppe Moretti i codziennie nam
towarzyszył. Wizyta we Włoszech była
doskonałą okazją do pogłębienia kontak-
tów. Podpisanie umowy dotyczącej
współpracy stało się dla włoskich samo-
rządowców dużym wydarzeniem. Nadali
mu odpowiednią rangę, o czym świad-
czy chociażby to, że dokument został
podpisany w najbardziej prestiżowym
miejscu Esperii- w Kaplicy Lauretańskiej.

Wyjazd do Włoch był szczególnie
dużym przeżyciem dla młodych muzy-

ków z naszej gminy, uczestniczyli we
wszystkich spotkaniach samorządo-

wych. Ponadto czas w słonecznej Italii
wypełniły im próby i zwiedzanie zabyt-
ków. Nie obyło się również bez koncer-
tu, który odbył się wieczorem na Placu
Campo Consalvo w Esperii. Nasi muzycy
wystąpili tam na koncercie wspólnie z
Orkiestrą „Giulio Terilli”, a pod koniec
spotkania obie orkiestry zagrały razem
jeden ze szlagierów z repertuaru „Skal-
dów” – „Blisko nieba stoją Tatry” w
aranżacji Mariusza Dżyga.

Gmina Esperia położona jest na tere-
nie Parku Naturalnego Gór Aurunci.
Mieszka tam około 4,5 tys. ludzi. Wła-
dze samorządowe stawiają na rozwój
turystyki i zamierzają inwestować w tę
dziedzinę gospodarki, korzystając z fun-
duszy unijnych. Esperia posiada od wielu
lat własną orkiestrę. Grają w niej jednak
w większości dorośli muzycy. Jest tam
także Muzeum Ziemi, w którym pokazu-
je się pamiątki dawnego życia sprzed
milionów lat. 

Podczas rozmów z włoskimi samo-

rządowcami nasi przedsta-
wiciele dowiedzieli się, że w
przyszłości będzie możliwa
wielopłaszczyznowa współ-
praca i kontakty pomiędzy
przedstawicielami sportu,
biznesu, kultury, a także

pomiędzy rodzinami, które zapewniały-
by zakwaterowanie dzieciom podczas
pobytu w obu krajach.

Wizyta we Włoszech była również
okazją do odwiedzenia miejsc ważnych
dla Polaków - Monte Cassino i multime-
dialnego Muzeum Historycznego w Cas-
sino. Warto wiedzieć, że muzykę ilustru-
jącą wydarzenia historyczne przedsta-
wiane w jednej z sal skomponował Hen-

Wspólna Europa zbliża
lokalne samorządy
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Zazwyczaj informujemy Czytel-
ników o wydarzeniach związanych
z działalnością różnych gminnych
instytucji, tymczasem warte odno-
towania są również działania
poszczególnych mieszkańców
gminy, którzy pragną coś miłego i
pożytecznego zrobić dla innych.

W Lipkowie od kilku lat mieszkańcy
organizują dla swoich pociech Dzień
Dziecka. W tym roku spotkanie z tej
okazji odbyło się 3 czerwca na placu
zabaw w pobliżu kościoła. Dzieci wraz z
rodzicami mogły uczestniczyć tam w
różnych konkursach, m.in.: w chodze-
niu na szczudłach, przeciąganiu liny,
wyścigach w workach i skakaniu na ska-
kance. Dodatkowo zorganizowano
także współzawodnictwo artystyczne –
lepienie postaci z plasteliny i origami. 

Najmłodsi biorąc udział w różnych
konkurencjach, otrzymywali po ich
zakończeniu pieczątkę na karcie upraw-
niającej do losowania nagród. Wszyscy
otrzymali drobne upominki.

Organizatorami tej imprezy byli:
Tomasz Druzd – radny z Lipkowa,
Agnieszka Kaczurba – prezes stowarzy-
szenia Vide Supra i grupa przyjaciół Lip-
kowa. Na spotkanie przybyło około 50
osób z terenu lipkowskiej parafii. 

Pod koniec czerwca mieszkańcy ul.
Chopina po raz kolejny zorganizowali
Święto Ulicy. Uczestniczyli w nim m.in.
Ambasador Afganistanu wraz z mał-
żonką, a także Joanna Regulska – radna
poprzedniej kadencji. W sumie przyszło
ponad 30 osób.

W pobliżu rezydencji Ambasa-
dora postawiono stół ze smacznymi
przekąskami i grilla. Każdy z przyby-
łych przynosił ze sobą coś dobrego
do zjedzenia – przeważnie „speciali-
te de la maison”. W pewnej chwili
zaserwowano biesiadnikom ciemne
piwo słodowo-chmielowe własnej

produkcji. Spróbowalismy – było wyśmie-
nite. Ofiarodawca tego specjału – Pan
Rafał jest z zawodu menadżerem, a
piwowarstwo traktuje jako hobby i trzeba
dodać, że robi to z dużymi sukcesami.
Jedno z jego piw uzyskało w br. drugą
nagrodę na ogólnopolskim konkursie
piwowarów w Żywcu. Gratulujemy!

Skąd pomysł na takie święto? Pani
Ambasadorowa twierdzi, że zainspirowa-
ła ją Kalifornia, tam właśnie często miesz-
kańcy małych miejscowości urządzają
sobie wspólnie barbecue (grilla wraz z
zabawą). Dzięki temu poznają się i inte-
grują ze sobą. Postanowiliśmy ten zwy-
czaj zaszczepić w babickiej gminie i udało
się – powiedziała. Dym z grilla jest dosko-
nałym sygnałem dla wszystkich mieszkań-
ców, którzy odbierają go podobnie jak
Indianie – już czas zacząć wspólnie świę-
tować. Dzięki temu nawiązują się miłe
znajomości i wspaniałe przyjaźnie. 

Gratulujemy i zachęcamy innych do
naśladowania. W dzisiejszym zapę-
dzonym świecie warto trochę zwolnić i
spotkać się z sąsiadami. Dzięki temu
tworzy się prawdziwa gminna wspól-
nota – w jak najlepszym rozumieniu
tego słowa.

mł.

Zróbmy sobie 
własne święto!

ryk Mikołaj Górecki. Podczas tego
wyjazdu nie zabrakło również i innych
akcentów muzycznych. Wiele osób było
zafascynowanych pięknem ogrodów
Tivoli i grającymi tam fontannami, a
także organami wodnymi.

Kontakty robocze naszego samorzą-
du z Włochami  rozpoczęły się 2 lata
temu, kiedy to nawiązano współpracę
ze Związkiem Gmin Górskich. Aktualnie
rozwija się szersza współpraca z Gminą
Esperia. Już widoczne są jej pierwsze,
realne wyniki. Nasza młodzież nawiąza-
ła indywidualne kontakty i przyjaźnie.
Wiele osób postanowiło uczyć się języka
włoskiego, choć dotąd pomostem do
porozumiewania się był język angielski. 

Warto przypomnieć, że Orkiestra
Młodzieżowa z Babic gościła we Wło-
szech już po raz drugi. Tego rodzaju
wyjazdy stanowią promocję naszych
talentów w Europie i są miłą nagrodą
dla młodzieży, która nie szczędzi trudu,
by osiągnąć dobry muzyczny poziom. 

mł.

Nabór do orkiestry trwa nadal i
mogą do niej zgłaszać się osoby w
każdym wieku: dzieci, młodzież i
dorośli, jeśli tylko potrafią grać na
instrumentach muzycznych lub
chcą się tej sztuki nauczyć. Waru-
nek właściwie jest tylko jeden -
trzeba mieć uzdolnienia muzyczne
i chęci do pracy.
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Przywrócić rodzinie nadzieję
5 czerwca w Domu Parafialnym w

Starych Babicach odbyła się konfe-
rencja poświęcona zagadnieniu
przemocy domowej i sposobom sku-
tecznego jej przeciwdziałania. 
W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele Urzędu Gminy, GOPS-u, Poli-
cji, Towarzystwa Pomocy Dzieciom w
Borzęcinie, kuratorzy sądowi, dyrek-
torzy placówek oświatowych, księża.
Wśród zaproszonych prelegentów
znaleźli się specjaliści, którzy na co
dzień zajmują się problemem prze-
mocy w rodzinie.

Spotkanie otworzyła Z-ca Wójta
Gminy Jolanta Stępniak, która w przemó-
wieniu inauguracyjnym omówiła kwestię
przeciwdziałania przemocy domowej na
naszym terenie:

– Gmina jako organ samorządowy
realizuje zadania mające na celu pomoc
rodzinom. Dotyczy to także zjawiska
przemocy. O dziecku krzywdzonym przez
najbliższych przez długi czas nie mówiło
się nawet w mediach. Dziś doniesienia na
ten temat słyszymy ciągle. Nie znaczy to,
że zjawisko przemocy nasiliło się, ale
raczej, że wzrosła świadomość społeczna
tego problemu. W związku z tym także
zadań dla gminy jest coraz więcej. Pomoc
rodzinom dotkniętym przemocą musi być
jednak prowadzona w profesjonalny spo-
sób. Nie można dopuścić do tego, żeby
instytucje zajmujące się tym zagadnie-
niem odsyłały poszkodowanych z miejsca
na miejsce. Dlatego właściwa współpraca
wszystkich organizacji i środowisk w gmi-
nie jest tak ważna.

Na naszym terenie bezpośrednio pro-
blemem przemocy w rodzinie zajmuje się
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych –organizator konfe-
rencji. Podczas spotkania Przewodniczący
GKRPA Janusz Śliżewski powiedział: –
Celem konferencji jest dogłębne pozna-
nie przyczyn, skutków i metod zapobie-
gania przemocy. Dlatego zaprosiliśmy
specjalistów z rozmaitych instytucji, któ-

rzy na co dzień zajmują się tą kwestią.
Nasza Komisja od wielu lat pomaga
mieszkańcom gminy w ich problemach,
które dotyczą między innymi uzależnień
od alkoholu i narkotyków, a także prze-
mocy domowej. Nie tylko udzielamy spe-
cjalistycznych porad i konsultacji, ale
także staramy się wpływać na świado-
mość społeczną – m.in. co miesiąc roz-
wozimy ulotki informacyjne na temat
zagadnień, którymi się zajmujemy i punk-
tów, w których każdy może uzyskać
wsparcie.

Podczas konferencji do zebranych
zwróciły się także Danuta Janusz z Mazo-
wieckiego Centrum Polityki Społecznej
oraz Alicja Napurka, Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, życząc,
aby spotkanie pomogło wypracować
strategię skutecznego przeciwdziałania
przemocy w naszej gminie. Następnie
rozpoczęła się główna część spotkania,
podczas której wykłady na temat tego
zjawiska wygłosili zaproszeni goście.

Rodzina bez przemocy

Na początku Wanda Morawska –
Konsultant ds. Przemocy w Rodzinie i
Problemów Alkoholizmu oraz Irena
Świerżewska – psycholog, przedstawiły

główne zagadnienia i kierunki pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na naszym terenie.
Szczególną uwagę zwróciły na pracę
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
dla Osób z Przemocą w Rodzinie i Pro-
blemem Alkoholizmu, w ramach którego
od 1998 roku działa grupa „Rodzina bez
Przemocy – Jutrzenka”. 

– Rośnie liczba ofiar, które zgła-
szają się do nas po wsparcie –
powiedziała Wanda Morawska. – W
1998 roku było ich 20, a w roku
2006 – aż 180. Przychodzą także ich
najbliżsi – w sumie w zeszłym roku
objęliśmy pomocą aż 300 osób.
W propagowaniu działalności grupy
bardzo pomogły artykuły w „Gazecie
Babickiej” i akcja rozwożenia ulotek –
dzięki nim znacznie więcej poszkodowa-
nych wie, czym się zajmujemy i zwraca
się do nas po wsparcie. 

W celu przeciwdziałania przemo-
cy domowej w naszej gminie w 2001
roku powstał Zespół Interdyscypli-
narny, który składa się z osób przy-
gotowanych do pracy z rodzinami
dysfunkcyjnymi. Należą do niego
m.in. przedstawiciele GKRPA, GOPS,
KPP w Starych Babicach, kuratorzy
sądowi, lekarze, pielęgniarki, peda-
godzy szkolni, psycholog i ksiądz. W
2006 r. Wójt podpisał rozporządzenie o
oficjalnym, prawnym usankcjonowaniu
pracy Zespołu. Jego podstawowym
zadaniem jest prowadzenie szczegóło-
wego rozeznania sytuacji w rodzinie, w
której dochodzi do aktów przemocy, a
następnie opracowanie planu interwen-
cji, rozdzielenie zadań dla poszczegól-
nych instytucji i osób zajmujących się
tym problemem. Celem jest szybkie i
skuteczne podejmowanie działań zmie-
rzających do zapewnienia bezpieczeń-
stwa ofiarom i powstrzymania przemocy
domowej. 
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Portret krzywdzonego 
dziecka

Co czuje ofiara przemocy i jak można
jej pomóc? Tę kwestię poruszyła Jolanta
Zmarzlik z „Fundacji Dzieci Niczyje” w
wykładzie na temat „Psychologicznego
portretu dziecka krzywdzonego”.

Znęcanie się nad dziećmi dotyczy
nie tylko przemocy fizycznej, ale
także krzywdzenia emocjonalnego,
wykorzystywania seksualnego,
zaniedbywania. Przemoc odciska
piętno na wszystkich sferach rozwo-
jowych dziecka. Ma to konsekwen-
cje zarówno dla jego stanu zdrowia,
jak i rozwoju umysłowego, kondycji
psychicznej i umiejętności kontakto-
wania się z innymi ludźmi. Wszelkie
nieprawidłowości w zachowaniu dziecka
powinny zainteresować psychologów,
pedagogów, lekarzy i pracowników
socjalnych, którzy obserwują je w rozma-
itych sytuacjach – w czasie nauki, podczas
zabawy, w trakcie badania lekarskiego, w
kontakcie z dorosłymi. Pełna diagnoza
stanu dziecka musi się składać z rozpo-
znania jego fizycznej i psychicznej kondy-
cji, umiejętności funkcjonowania w róż-
nych rolach społecznych, sytuacji rodzin-
nej i wpływów najbliższego środowiska.

Doświadczenia kliniczne wskazują, że
najbardziej dramatyczne konsekwencje
dla rozwoju dziecka wynikają z krzywdy
doznawanej od najbliższych. Pomiędzy
nim a jego rodzicami powstaje bowiem
szczególna więź, oparta na potrzebie
miłości, przynależności, wsparcia i opieki.
To właśnie w rodzinie dokonuje ono
pierwszych prób w kontaktach społecz-
nych. Jeśli podstawowe więzi zostają
zaburzone, rodzina ukształtuje człowieka
pozbawionego elementarnych umiejęt-
ności emocjonalnego i społecznego funk-
cjonowania. 

Wyobrażenia dziecka krzywdzonego
o otaczającym świecie nacechowane są
brakiem zaufania do innych, poczuciem
bezradności i złości, nieumiejętnością
rozwiązywania problemów, które wyni-
kają z niskiego poczucia własnej warto-
ści, izolacji emocjonalnej i społecznej. W
szczególny sposób wyrażają to rysunki
dzieci doświadczających przemocy w
rodzinie. Przedstawiając bezpieczne miej-
sce, tworzą one często sceny pozbawio-
ne postaci ludzkich – rysują łąkę, leśną
polanę czy niebo. 

Warto podkreślić, że dzieci krzywdzo-
ne cechuje słabszy rozwój fizyczny i umy-
słowy, niższy poziom opanowania języka
i mniej dojrzałe reakcje emocjonalne. Co
więcej, często chronią one osobę, która
je krzywdzi. Zwykle zresztą sprawca prze-
mocy dba o to, aby sekret rodzinny był
zamknięty w czterech ścianach. Niejed-
nokrotnie czyni on dziecko odpowiedzial-
nym za utrzymanie tajemnicy. Straszy

nasileniem przemocy, ograniczeniem nie-
licznych przywilejów, wyrzuceniem z
domu. Największe spustoszenie w psy-
chice dziecka powoduje obarczanie go
odpowiedzialnością za działanie sprawcy.
Dzieci sądzą, że słusznie są bite czy wyko-
rzystywane seksualnie, bo na to zasłuży-
ły. Wychowankowie domu dziecka na
pytanie, czy wiedzą, dlaczego znaleźli się
w tym miejscu, odpowiadają często:
byłem nieposłuszny, wagarowałem,
dokuczałem młodszemu bratu, pyskowa-
łem mamie itp. Chronią w ten sposób
rodziców, aby zachować ich idealistyczny
obraz. Nierzadko przyjmują odpowie-
dzialność za ich czyny. Bywa również, że
bagatelizują i pomniejszają doznawane
krzywdy, twierdząc, że nic się nie stało,
że bicie nie bolało, a poniżające słowa do
nich nie dotarły. W ich wyobrażeniach
relacje między dziećmi i rodzicami muszą
wyglądać właśnie w taki sposób, nie
znają one bowiem innego świata. Często
są także przekonane, że to w nich
samych tkwi jakieś tajemnicze zło, które
prowokuje do czynienia im krzywdy.
Wiele dzieci sądzi, że są jedynymi
osobami, które spotyka taki los.
Zamykają się więc w sobie, izolują i
głęboko skrywają emocje. Takie
myślenie jest charakterystyczne
zwłaszcza dla dziewczynek – ofiar
nadużyć seksualnych i maltretowa-
nia fizycznego. Nabierają one prze-
konania, że to ich ciało wyzwala
agresję, starają się więc od niego
oddzielić i zaprzeczają swojej seksu-
alności. Przyjmują zachowanie i
wygląd chłopców, noszą zbyt
obszerne ubrania, ukrywające ciało,
zachowują się głośno, czasem wul-
garnie i obcesowo.

Kontakty krzywdzonych dzieci z oto-
czeniem cechuje lęk, niepewność, wro-
gość i obojętność. Charakterystycznym
gestem w odpowiedzi na przyjazne
wyciągnięcie ręki jest np. zasłonięcie twa-
rzy dłonią. Lekarze obserwują u nich
także nadmierny, wręcz irracjonalny lęk
przed badaniem.

Często ofiary przemocy uważają,
że jedynym sposobem obrony przed
otaczającym światem jest agresja.
Dziecko wychowywane w rodzinie,
w której przemoc jest stałym ele-
mentem kontaktów, wytwarza w
sobie przekonanie, że wzajemne
relacje między ludźmi opierają się
na modelu sprawcy i ofiary. Czasem
wciela się w jedną, czasem w drugą rolę.
Niekiedy prowokuje innych do konfliktu i
wrogości. Gdy prowokowany przypisuje
mu odpowiedzialność za doprowadzenie
do kłótni, dziecko uważa, że to ono jest
poszkodowane i oskarża dorosłego o nie-
sprawiedliwość, brak sympatii i wsparcia.
Z tego powodu praca terapeutów niejed-
nokrotnie bywa trudna i niewdzięczna.

Często przynosi jednak dobre efekty. Pod-
stawowymi działaniami w pracy z ofiara-
mi przemocy są: zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa, przywrócenie zaufania
do świata dorosłych, przekazanie umie-
jętności rozpoznawania oraz wyrażania
uczuć i emocji, a także zwiększenie
poczucia własnej wartości.

Jak pomóc dziecku 
krzywdzonemu?

W sytuacjach kryzysowych dziecku
krzywdzonemu można pomóc, kierując
je do pogotowia rodzinnego lub rodziny
zastępczej. Ich funkcjonowanie na tere-
nie naszego powiatu i gminy omówiły
Barbara Gębala – Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Dorota
Matuszak, która prowadzi szkolenia dla
rodziców zastępczych w PCPR.

Rodzina zastępcza, w odróżnieniu od
adopcyjnej, z założenia ma charakter
pomocy tymczasowej. Funkcjonuje do
momentu, kiedy zostaną usunięte prze-
szkody w sprawowaniu opieki nad dziec-
kiem przez rodziców biologicznych. W
praktyce jednak rzadko się to zdarza i
rodzice zastępczy często pozostają jedy-
nymi. Muszą być dobrze przygotowani
do pełnienia swojej roli. Zanim zaczną
opiekować się dziećmi, przechodzą w
PCPR odpowiednie szkolenia.

– Kandydatów na rodziców zastęp-
czych i adopcyjnych szkolimy metodą
PRIDE – wyjaśniła w czasie konferencji
Dorota Matuszak. – Od 2000 roku prze-
prowadziliśmy już 10 szkoleń, które prze-
szło około 100 rodzin. Wychowanie
dziecka skrzywdzonego jest bardzo trud-
nym zadaniem – szkolenie uczy przy-
szłych rodziców m.in. jak pracować z
takim dzieckiem, które często ma proble-
my psychologiczne i emocjonalne z
powodu doznanych krzywd, jak wprowa-
dzić dobrą dyscyplinę w rodzinie bez sto-
sowania przemocy, jak budować relację z
wychowankiem i dać mu poczucie bez-
pieczeństwa. W Polsce na nową rodzinę
czeka około 20 tysięcy dzieci. Dlatego
warto propagować zostawanie rodzicami
zastępczymi i adopcyjnymi.

Na szkolenie w PCPR zgłaszają się
przedstawiciele różnych środowisk, o
różnym statusie materialnym i w różnym
wieku. Ostatnio przychodzi wiele mło-
dych par, które nie mogą mieć dzieci.
Wydawałoby się, że osiągnęły już w życiu
wszystko, co można – a jednak brakuje
im tego jednego szczęścia, jakim jest
bycie rodzicami. W szkoleniu uczestniczą
też ludzie, którzy nie są może najbogatsi,
mają np. tylko emeryturę, ale również
chcą pomagać dzieciom. Rodzicami pra-
gną zostać zarówno osoby wykształcone,
jak i takie, które ukończyły tylko szkoły
zawodowe, bogatsze i mniej zamożne,
młode i starsze – łączy je miłość do dzie-
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ci i pragnienie niesienia im pomocy.
Od przyszłych rodziców zastępczych

wymaga się m.in. obywatelstwa polskie-
go, uregulowanej sytuacji finansowej
(przynajmniej jedno z rodziców musi
mieć pracę), odpowiedniej sytuacji loka-
lowej (dziecko musi mieć własny kąt). Na
pokrycie potrzeb dziecka rodzice zastęp-
czy otrzymują od 350-1300 zł; kwota ta
zależy m.in. od rodzaju rodziny zastęp-
czej. Młode pary częściej decydują się
jednak na adopcję niż na bycie rodzicami
zastępczymi – chcą mieć pewność, że
adoptowane dziecko będzie już na
zawsze „ich własne”. Warto jednak pod-
kreślić, że dawniej to dzieci dopasowy-
wano do wymagań rodziców adopcyj-
nych – określali oni m.in. ich wiek oraz
to, jak powinny wyglądać. Dziś z większą
uwagą podchodzi się do potrzeb dzieci.

Na terenie powiatu warszaw-
skiego zachodniego działa 114
rodzin zastępczych, w tym 13 z nich
w gminie Stare Babice. Są u nas
także dwie placówki wsparcia
dziennego: w Bliznem i Borzęcinie.
Pracownicy PCPR starają się ponad-
to wspierać rodziny z całego powia-
tu fachową pomocą. W Starostwie
dyżuruje m.in. terapeuta ds. uzależ-
nień – na spotkanie z nim mogą
przyjść zarówno młodzi ludzie, jak i
rodzice, którzy chcą się dowiedzieć,
jak pomóc dzieciom. Oprócz tego w
siedzibie Starostwa ma swój dyżur
doradca rodzinny, który udziela
porad w przypadku konfliktów
rodzinnych i małżeńskich oraz w
sytuacji przemocy domowej.

Co ze sprawcą?

Czy sprawcę przemocy można sku-
tecznie leczyć? To zagadnienie omówił
Piotr Wojnowski z Fundacji Przeciw
Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”.

Jej pracownicy od kilku lat prowadzą
warsztaty psychologiczne dla sprawców
przemocy domowej, wykorzystując Pro-
gram Edukacyjno-Korekcyjny „Partner”.

Jest on adresowany do pełnoletnich
mężczyzn stosujących przemoc wobec
partnerek. Kwalifikowani są do niego ska-
zani z prawomocnymi wyrokami za prze-
stępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego
(lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze
stwierdzeniem sprawstwa przemocy), a
także osoby nieskazane, a skierowane do
udziału przez pracowników socjalnych,
kuratorów, terapeutów, pracowników
ośrodków interwencji kryzysowej.

– Potrzeba tego typu działań wzięła
się stąd, że praca kuratorów sądowych ze
sprawcami przemocy w rodzinie praktycz-
nie nie przynosiła dotąd efektów– powie-
dział Piotr Wojnowski, kurator sądowy z

Poznania. – Bezradność zmusiła nas do
szukania rozwiązań po to, by osoby, któ-
rymi się zajmujemy, nie wchodziły
ponownie w konflikt z prawem. Program
„Partner” wprowadziliśmy w 2002 roku –
od tego czasu ulegał on modyfikacjom,
służącym zwiększeniu jego efektywności.
Praca terapeutyczna ze sprawcą przemo-
cy trwa w warunkach wolnościowych pół
roku, a w zakładzie karnym – 3 miesiące.
Zajęcia odbywają się w małych grupach
warsztatowych po 8-12 osób. Każdą
grupę prowadzi dwóch trenerów – kobie-
ta i mężczyzna. Relacje między nimi są
modelowe, mają bowiem udowodnić
sprawcom, że można porozumiewać się
inaczej niż za pomocą przemocy.

Kandydaci do udziału w programie
muszą być zdrowi psychicznie, zachowy-
wać abstynencję od alkoholu i środków
odurzających. Warunkiem przyjęcia jest
przyznanie się uczestnika do stosowania
przemocy wobec partnerki i zawarcie
„kontraktu” na aktywne uczestnictwo.
Program ma charakter edukacyjno-korek-
cyjny – w części edukacyjnej omawia się

zjawisko przemocy jako wyuczone,
kształtowane społecznie i kulturowo, a w
części korekcyjnej – uczy się sprawców
umiejętności niestosowania przemocy,
trenuje umiejętności społeczne i technikę
konstruktywnego rozwiązywania konflik-
tów. Naczelnym celem programu jest
redukcja zachowań agresywnych uczest-
ników, kształtowanie postawy szacunku i
partnerstwa wobec kobiet oraz odpowie-
dzialności za popełnione czyny przemo-
cowe. Skuteczność terapii w USA ocenia
się w granicach 40% (to znaczy 40%
sprawców już nigdy nie stosuje przemo-
cy), a w Polsce na blisko 90%.

Interwencja w sytuacji 
kryzysowej

Jak skutecznie interweniować w sytu-
acji przemocy domowej? – na ten temat
wypowiedziała się dr Sylwia Kluczyńska z
Instytutu Psychologii Stosowanej APS.
Interwencja kryzysowa to wielokierunko-
wa, zarezerwowana dla grupy profesjo-
nalistów procedura i forma organizacji
pracy, złożona z działań: psychologicz-
nych, medycznych, środowiskowych i
prawnych. Mają one na celu przywróce-
nie równowagi psychicznej i możliwości
uczestnictwa w życiu społecznym oso-
bom, które doświadczyły krytycznych
wydarzeń życiowych, w tym także prze-
mocy domowej. Celem takiego działania
jest złagodzenie reakcji na kryzys, przy-
wrócenie równowagi psychicznej i zdol-
ności samodzielnego radzenia sobie z
problemami oraz odbudowanie zaufania
do otaczających ludzi. Interwencja kryzy-
sowa powinna zostać przeprowadzona
niezwłocznie po zdarzeniu. Przede
wszystkim osobie pokrzywdzonej należy
zapewnić bezpieczeństwo – najlepiej,
odgrodzić ją od sprawcy. Pomoc powin-
na być wielostronna i obejmować: działa-
nia psychologiczne – częste kontakty
ofiary z terapeutą, szczególnie intensyw-
ne po zdarzeniu i trwające do momentu
odzyskania równowagi psychicznej, dzia-
łania medyczne, polegające na udzieleniu
osobie poszkodowanej pierwszej pomo-
cy, opatrzeniu obrażeń, ocenie stanu psy-
chicznego oraz skierowaniu do odpo-
wiednich placówek specjalistycznych,
działania środowiskowe, które obejmują
mobilizację naturalnego środowiska
wsparcia, zwłaszcza rodziny i najbliższe-
go otoczenia, a także zapewnienie
pomocy socjalnej i/lub tymczasowego
schronienia. Działania prawne polegają

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
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na udzieleniu ofierze przemocy porad
prawnych i towarzyszeniu jej w występo-
waniu przed instytucjami publicznymi
(np. Sądem Rodzinnym, Prokuraturą).

Co na to prawo?

Zagadnienie pomocy prawnej dzie-
ciom krzywdzonym przez najbliższych
omówiła Alina Prusinowska-Marek, kura-
tor specjalista ds. rodzinnych z Sądu
Rejonowego Warszawa-Mokotów. 

W polskim systemie prawnym
znęcanie się nad dzieckiem może
stać się przedmiotem zarówno
postępowania karnego, jak i cywil-
nego. Celem tego pierwszego jest
ukaranie sprawcy przemocy, zada-
niem działań cywilnych jest nato-
miast zapewnienie ofierze ochrony
przed dalszym krzywdzeniem, a
następnie wprowadzenie w środo-
wisku opiekuńczym dziecka takich
zmian, które pozwolą na jego nor-
malne funkcjonowanie i rozwój.

Zgodnie z prawem każdy, kto wie o
fakcie przemocy domowej, ma obowią-
zek zawiadomić odpowiednie organy
o przestępstwie. Szczególna odpowie-
dzialność ciąży na instytucjach państwo-
wych i samorządowych, Policji, placów-
kach oświatowych, opiekunach społecz-
nych, organizacjach zajmujących się
opieką nad dziećmi. W wypadku prze-
mocy domowej, można powiadomić
Sąd Rodzinny lub Prokuraturę i
organy ścigania. Warto pamiętać, że
już sam fakt ujawnienia przemocy
(fizycznej, emocjonalnej, seksualnej)
zazwyczaj daje początek udzieleniu
pomocy psychologicznej.

Często to właśnie dzieci krzywdzone w
pierwszym odruchu proszą o pomoc. Nie
wolno tego bagatelizować. Jeśli w porę nie
udzielimy pomocy, dziecko może już nigdy
nie zwrócić się z prośbą o wsparcie lub, co
gorsza, może dojść do tragedii. Pamiętaj-
my, że przemoc karmi się milczeniem. W
razie wątpliwości, do kogo zwrócić się z
prośbą o interwencję, najpierw zawiada-
miamy Sąd Rodzinny, który zapewni dziec-
ku ochronę przed sprawcą przemocy.

Dla babickiej gminy sprawy dotyczące
przemocy w rodzinie prowadzi Sąd Rejo-
nowy w Pruszkowie przy ulicy Kraszew-
skiego 22. 

Działania Policji 
w sytuacji przemocy 

Nasza Policja prowadzi profesjonalne
działania tak wobec sprawców, jak i ofiar
przemocy. W ostatnim roku ujawniła
wiele przypadków znęcania się fizyczne-
go i psychicznego w rodzinach. Przedsta-
wicielka KPP w Starych Babicach Ewelina
Gromek-Oćwieja przedstawiła „Raport
Policji dotyczący zjawiska przemocy w
rodzinie” na terenie naszej gminy. 

W raporcie zawarto dane z 2006
r. i z okresu od stycznia do maja 2007
r. W 2006 r. było 88 interwencji
domowych, w tym 45 dotyczyło
przemocy w rodzinie, natomiast od
stycznia do maja 2007 r. policjanci
wykonali 108 interwencji – 26 z nich
dotyczyło przemocy. W 2006 r. odno-
towano 56 osób pokrzywdzonych z
tego powodu, a do maja 2007 r. – 30
osób. W 2006 i 2007 r. sprawcami
przemocy byli wyłącznie mężczyźni,
w ubiegłym roku 39 spośród 

45 sprawców było pod wpływem
alkoholu, a w obecnym – 16 z 26.

Warto podkreślić, że KPP w Starych
Babicach włączyła się w działania inter-
dyscyplinarne, służące przeciwdziałaniu
przemocy domowej, w ramach których
realizuje m.in. procedurę Niebieskie
Karty. Ułatwiają one właściwe diagnozo-
wanie tego zjawiska, dostarczają
pokrzywdzonym informacji o przysługu-
jących im prawach i miejscach, w których
mogą znaleźć wsparcie, pomagają także
odpowiednim placówkom podejmować
skuteczną współpracę w tym zakresie.

Konferencja „Przywrócić rodzinie
nadzieję” zgromadziła specjalistów z roz-
maitych dziedzin, na co dzień zajmujących
się problemem przemocy domowej. W
ramach spotkania omówiono w sposób
zróżnicowany i wielostronny to zagadnie-
nie. Miejmy nadzieję, że debata przyczyni
się do opracowania jeszcze skuteczniej-
szych metod przeciwdziałania przemocy
w naszej gminie, a osoby dotknięte tym
problemem zachęci do zwrócenia się po
pomoc do specjalistów.

Karolina Gwarek

Dziękuję wszystkim osobom zaanga-
żowanym w pracę Zespołu Interdyscypli-
narnego za pomoc w realizacji zadań i
przeciwdziałanie zjawisku przemocy
domowej. Gratuluję i życzę wielu dalszych
sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym. Dziękuję również Władzom Gminy
Stare Babice za wsparcie naszej codzien-
nej pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Wanda Morawska
Konsultant ds. Przemocy 

w Rodzinie i Problemów Alkoholizmu

W piątek 20 lipca, w Starych
Babicach doszło do groźnego
wypadku na ul. Ogrodniczej. Męż-
czyzna jadący czarnym BMW w kie-
runku Bronisz stracił panowanie
na ostrym zakręcie drogi. Samo-

chód dachował i zatrzymał się na
płocie jednej z posesji. Kierowcę
zabrał do szpitala helikopter. Inni
użytkownicy tej drogi mieli szczę-
ście- tym razem nie było ich 
w pobliżu. 

To co dzieje się
ostatnio na ul.
Ogrodniczej, woła
o pomstę do nieba.
Droga po przebu-
dowie uzyskała
gładką nawierzch-
nię. Mieszkańcy
codziennie obser-
wują tam wyścigi
samochodowe. Aż
strach przejść przez
jezdnię! Wielu kie-
rowców zupełnie
lekceważy ograni-
czenia szybkości i

jedzie ponad setkę, przed feralnym
zakrętem stoi przecież z obu stron znak
40 km/h, a poza tym jest tam wszędzie
obszar zabudowany. W każdej chwili
ktoś może wejść na jezdnię lub próbo-
wać wyjechać z posesji. 

Przy ul. Ogrodniczej w niedalekiej
przyszłości stanie fotoradar, miejmy
nadzieję, że poskromi on popisy niewy-
żytych kierowców, a tymczasem uważaj-
my na tej drodze, bo na rozsądek pseu-
dorajdowców nie możemy liczyć.

mł., fot. Małgorzata Turek

Nadmierna prędkość przyczyną wypadku!
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W babickiej Szkole Podstawowej
już po raz czwarty zorganizowano
Gminny Przegląd Teatralny. W tym
roku uczniowie z Babic i Borzęcina
wystawili dwie sztuki: adaptację
bajek Klujewa i baśni o Śpiącej Kró-
lewnie. Jak podkreślały opiekujące
się nimi nauczycielki, ważniejsze od
samych przedstawień było to, co
działo się w sercach dzieci podczas
przygotowań. Sztuka teatralna roz-
winęła ich wrażliwość i wyobraźnię,
bo zmusiła do wczucia się w
doświadczenia odgrywanych posta-
ci. Ukazane na scenie sytuacje stały
się źródłem autentycznych przeżyć.

Babicka scena teatralna na jeden
dzień zmieniła się w prawdziwy Ogród
Sztuk – zaprezentowane na niej spekta-
kle miały bardzo dobrą oprawę arty-
styczną i pod względem treści, wykona-
nia oraz scenografii zaprezentowały się
naprawdę świetnie. 

Podczas tegorocznego Przeglądu
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach przedstawiła adap-
tację bajek Eugeniusza Klujewa. Reżyser-
ką spektaklu była Ludmiła Miłowa-
now (na zdjęciu obok), a na scenie
wystąpiło kilkanaścioro dzieci. Wszystkie
poradziły sobie znakomicie, ale najwięk-
sze wrażenie zrobiła na nas Zosia Załę-
ska, która wykonała monodram w cieka-
wy i dojrzały sposób. 

– Rola Zosi była najtrudniejsza, wyma-
gała dużego skupienia i samodzielnej

pracy – powie-
działa reżyserka
spektaklu. - Jed-
nak wszyscy
aktorzy mieli
przed sobą nieła-
twe zadanie,
musieli bowiem
wypracować wła-
sne rozumienie
postaci. Ja jedy-
nie naszkicowa-
łam zarys przed-
stawienia, a resz-

tę wykonali sami uczniowie. Próby odby-
wały się raz w tygodniu, a przed samym
przeglądem – dwa razy. Oprócz ćwiczeń
w grupie, z każdym aktorem pracowałam

także indywidual-
nie.

Dla Pani Ludmi-
ły spektakl stał się
okazją do kolejne-
go artystycznego
spotkania z pisar-
stwem Eugeniusza
Klujewa. Kilka mie-
sięcy temu w księ-
garniach pojawiły
się przetłumaczone
przez nią na język
polski, pięknie

wydane bajki tego autora. 
- Mija 20 lat, odkąd po raz pierwszy

zetknęłam się z twórczością
Klujewa i nadal jestem pod jej
wrażeniem. Nigdy się nie
nudzę, kiedy pracuję nad jego
bajkami, a mój zapał udziela się
także dzieciom. Te utwory tra-
fiają prosto do serca i stanowią
świetny trening inteligencji
emocjonalnej. Podczas prób z
uczniami mogę porozmawiać
na istotne, dostosowane do ich
rozwoju tematy. Jednak jeszcze
ważniejsze jest to, że dzieci
wczuwają się w odgrywane role
i głęboko doświadczają tego,
co dzieje się na scenie. To
nauka, której nie da się przepro-

wadzić samymi tylko słowami.
Pytana, czy nie chciałaby zaprezento-

wać bajek szerszej publiczności, nasza
rozmówczyni stwierdziła:

– Żeby zrozumieć mądrość zawartą
w bajkach, potrzeba skupienia i uwagi.
Dlatego duże przeglądy teatralne nie są
najlepsze, bo okaleczają przedstawienie
z treści, które chcemy przekazać. Nie
wydaje mi się, żebyśmy podczas takiego
festiwalu mogli poruszyć widzów naszy-
mi cichymi opowieściami. Na przeglą-
dzie kameralnym warunki są o wiele lep-
sze, a my mamy okazję, żeby trafić z
przekazem do publiczności. A na tym
przecież polega prawdziwa sztuka.

W przygotowania do tegorocznego
Przeglądu wiele pracy włożyli także arty-
ści z Borzęcina, którzy przedstawili adap-
tację baśni „Śpiąca Królewna”. Reżyserką
spektaklu była Jolanta Krasnodębska,
tekst napisała Zofia Wójcik, a scenogra-
fię przygotowała Ewa Urniaż-Szymań-
ska. Na scenie wystąpiło 16 dzieci z Koła
Teatralnego - część z nich uczestniczyła
w Przeglądzie po raz pierwszy. Młodzi
artyści mają już w planach kolejne przed-
stawienia i występy na festiwalach
teatralnych po wakacjach.

Dziękujemy wszystkim osobom,
które przyczyniły się do organizacji tego-
rocznego Przeglądu i gratulujemy świet-
nego artystycznego przygotowania!

Karolina Gwarek

Kwiaty z Ogrodu Sztuk
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9 czerwca zorganizowano jubile-
uszowy, Dziesiąty Kampinoski Rajd
Rowerowy „Lipków 2007”. Wzięło w
nim udział ponad 500 uczestników z
gmin naszego powiatu i Warszawy.
Około 70 osób wyruszyło w drogę
spod Urzędu Gminy w Starych Babi-
cach. Trasa rajdu przebiegała głów-
nie przez Puszczę Kampinoską. Po
przebyciu wielu kilometrów cykliści
spotkali się na Polanie Lipkowskiej,
gdzie przygotowano dla nich poczę-
stunek i wiele ciekawych konkur-
sów. Wśród ufundowanych nagród
znalazły się rowery, kaski i akcesoria
przydatne każdemu rowerzyście.

Babicka grupa rowerowa wyruszyła
rankiem 9 czerwca spod Urzędu Gminy w
Starych Babicach. Jej trasa przebiegała
przez Park Leśny Bemowo oraz ścieżkami
Kampinoskiego Parku Narodowego. Na
szlaku były dwa punkty kontrolne – w
Sierakowie, przy pomniku poległych w
1944 roku i we wsi Pociecha, przy Pom-
niku Jerzyków. Mimo upalnego dnia
rowerzystom nie zabrakło zapału i wszy-
scy bezpiecznie dotarli na metę na Pola-
nie Lipkowskiej. 

Organizatorzy imprezy – Towarzy-
stwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku
Narodowego i Dyrekcja KPN przygoto-
wali dla uczestników poczęstunek i
wiele ciekawych konkursów. Uczniowie
szkół podstawowych mogli wziąć udział
w konkursie plastycznym, natomiast
gimnazjaliści – wykazać się wiedzą o
Puszczy Kampinoskiej lub sprawnością w
slalomie rowerowym. Dodatkowo wszy-
scy uczestniczyli w loterii, w której ufun-
dowano cenne nagrody – m.in. rowery,
kaski i inne akcesoria przydatne cykli-
stom. Fundatorem części nagród były
Władze naszej gminy. Babickiej grupie
udało się zdobyć 2 rowery oraz kilka
innych upominków. 

– Ideą imprezy jest promocja Puszczy
Kampinoskiej oraz bezpiecznej jazdy na
rowerze – powiedział Marek Bojanowicz,
Komandor Rajdu, Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. – Wielu mieszkańców naszego
regionu nie zdaje sobie nawet sprawy z
bogactwa i piękna tych terenów. Posta-
nowiliśmy to zmienić, a jednym ze sposo-

bów jest organizacja rajdu. Ponad 90%
trasy przebiega ścieżkami Parku Narodo-
wego. Warto podkreślić, że w tej impre-
zie uczestniczą duże grupy ludzi, którym
co roku udaje się bez szwanku przemie-
rzyć kilkadziesiąt kilometrów i bezpiecz-
nie dotrzeć na Polanę w Lipkowie.

Na mecie spotkaliśmy wielu pasjona-
tów jazdy na rowerze – jednym z nich
był Szymon Kurzacz, konstruktor rowe-
rów szosowych, działający w „Warszaw-
skiej Masie Krytycznej”.

– „Warszawska Masa Krytyczna” to
ugrupowanie organizujące m.in. comie-
sięczny przejazd przez stolicę pojazdów
napędzanych siłą ludzkich mięśni –
wyjaśnił nam Pan Szymon. – Ta akcja nie
odbywa się tylko w Warszawie, ale także
w ponad 300 miastach na całym świe-
cie. Jej celem jest zwrócenie uwagi
władz i kierowców na potrzeby rowerzy-
stów. 

– W Polsce brakuje odpowiednich tras
i parkingów dla rowerów, a te, które
mamy, są wykonane niewłaściwie. Na
przykład zgodnie z przepisami ścieżka
rowerowa powinna mieć co najmniej pół-
tora metra szerokości. Tymczasem w
wielu miejscach nie przestrzega się tej
zasady. Podobnie jest z zakrętami na tra-
sach, które często są zbyt wąskie. Dla
cyklistów na rowerach szosowych stają
się zupełnie nie do pokonania. W dodat-
ku ścieżki nie są prawidłowo oznakowane
i wykonane. Robi się je z kostki, która jest
o wiele droższa niż asfalt i wcale nie jeź-
dzi się po niej lepiej. Problem złego wyko-
nania dotyczy także parkingów dla rowe-
rów. Wiele stojaków to typowe łamikół-
ka. Bardzo łatwo stracić koło na czymś

takim - wystarczy, że ktoś się potknie i
oprze o nasz rower. My promujemy stoja-
ki w kształcie odwróconej litery U o wyso-
kości ok. 60-70 cm i długości blisko 1 m,
o które można oprzeć ramę i zabezpie-
czyć rower przed uszkodzeniem. 

Poza akcjami służącymi poprawie
warunków jazdy dla rowerzystów, wolon-
tariusze z „Warszawskiej Masy Krytycz-
nej” propagują także bezpieczne  poru-
szanie się na rowerze, a więc posiadanie
m.in. lampek i kamizelek odblaskowych.
Oprócz tego organizują wiele ciekawych
imprez i happeningów dla cyklistów. 

– Na terenie naszego powiatu jest kilka
lokalnych oddziałów „Masy Krytycznej”,
które spotykają się na zlotach, urządzają
wspólne rajdy i wycieczki. W babickiej gmi-
nie jeszcze takiej grupy nie ma, ale gorąco
namawiam do jej stworzenia. W ten spo-

sób na pewno uda się zwrócić uwagę na
potrzeby rowerzystów i zachęcić więcej
osób do uprawiania tego wspaniałego
sportu  – powiedział Szymon Kurzacz.

kg. 

X Kampinoski Rajd RowerowyX Kampinoski Rajd Rowerowy
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16 czerwca w Sali Koncertowej
im. prof. Kazimierza Wiłkomirskiego
w Starych Babicach mieli Państwo
okazję zobaczyć kolejny kabaret
grupy „Młodzi z Pasją”, reżyserowa-
ny przez Elizę Dżyga. 

Przez ostatnich kilka miesięcy swoje
zajęcia poświęciliśmy na stworzenie pro-
gramu  złożonego z kilku znanych ske-
czy. Dzięki takiemu układowi spektaklu
na scenie mógł się wykazać każdy z nas.

Przywitaliśmy publiczność krótkim
pokazem tanecznym, który zaprezento-
wały trzy damy w karnawałowych
maskach, wprowadzając tym samym
nastrój kabaretowy. Dopiero później
przedstawione zostały skecze, m.in. bar-
dzo lubiany przez widzów „Tofik” czy
znana wszystkim „Chińska restauracja”
kabaretu „Ani mru mru”. Duże zaintere-
sowanie wywołał także skecz pt. „Szpital
gdzie bądź”, który dzięki protestom leka-

rzy i pielęgniarek był bardzo na czasie.
Jeśli ktoś śledzi uważnie nasze występy,
wie, że w poprzednim kabarecie również
gościły u nas „tematy medyczne”. Innym
mniej znanym skeczem było „Minister-
stwo głupich kroków”, w którym nasi
najmłodsi i dopiero początkujący aktorzy
zagrali wspaniale. Godne podziwu jest
to, jak dobrze poradzili sobie z powstrzy-
maniem się od śmiechu. To było dla nich
trudne zadanie, a jednak mu podołali.
Na zakończenie wystąpił cały zespół w
układzie tanecznym do piosenki z filmu
„Step up”. Taniec odgrywał ciekawą rolę
w spektaklu, dzięki niemu nasz występ
nie był monotonny. Pokazaliśmy, że
posiadamy różnorodne zdolności arty-
styczne i nie ograniczamy się tylko do gry
teatralnej. 

Parę słów chciałabym poświęcić cha-
rakteryzacji. Jak wiadomo scena Sali
Koncertowej nie jest nawet bliska profe-
sjonalnej, na szczęście ręka pani Elizy

robi cuda, aby widz
mógł łatwiej wczuć
się w przedstawia-
ną sytuację. Tata
Tofika swoim
wyglądem mógł
przestraszyć  każ-

dego. Publiczność jednym głosem
stwierdziła, że wyglądał bardzo realnie.
Oczywiście nie tylko charakteryzacja
przyczyniła się do naszego sukcesu.
Każdy z nas włożył w ten spektakl dużo
wysiłku i pracy na ciężkich, długotrwa-
łych próbach. Nikt jednak nie narzeka.
Jest to wielka radość, kiedy możemy
wyjść chociażby na pięć minut, żeby
pokazać, czego nauczyliśmy się przez
kilka miesięcy. Mimo że jesteśmy tak
krótko na scenie, każdy z nas przeżywa
wielki stres przed występem. Ostatecz-

nie wszyscy jesteśmy zadowoleni, a
nawet dumni z tego, że możemy rozwi-
jać się właśnie w taki sposób. 

Wszystkim skeczom towarzyszyła
muzyka. Niektóre utwory puszczaliśmy z
magnetofonu, inne zagrała na fortepia-
nie jedna z naszych koleżanek. Prawdzi-
wymi twórcami przedstawionych skeczy

są znani artyści polskiej sceny kabareto-
wej, wiele osób widziało je zapewne na
ekranach telewizorów. Jednak nasza
publiczność reagowała tak, jakby oglą-
dała je po raz pierwszy. Cieszymy się
zatem, że udało nam się rozbawić
widzów tego spektaklu, a końcowe
brawa były dla nas najmilszą nagrodą.  

Milena Beczek

Cieszy mnie
rozwój dzieci...

Zaraz po spektaklu o wypowiedź
poprosiliśmy Elizę Dżyga, opiekuna
grupy „Młodzi z Pasją”.

- Pracujemy razem już 3 rok, dzieci
stale się rozwijają i po wakacjach
zaczniemy kolejny sezon wspólnych
przedsięwzięć artystycznych. Zamierza-
my jednak trochę podnieść poprzeczkę-
chcemy napisać własny scenariusz i
ruszyć z nim „w świat”. Warto, aby nasza
młodzież wzięła udział w konkursach
teatralnych, porównała swoje umiejętno-
ści z innymi i dalej się rozwijała.

Dziś możemy już mówić o momencie
przełomowym. Nasza grupa rozwinęła
się aktorsko, wszyscy wykonawcy zrobili
ogromne postępy. Podczas przygotowań
do tego spektaklu dałam im role
odmienne od ich charakterów, cieszy
mnie to, że doskonale sobie z nimi pora-
dzili. Jestem szczęśliwa, że chcą przy-
chodzić na próby i wspólnie pracować.
Ich wysiłek przynosi wspaniałe efekty.

To był kabaret 
Młodzi z pasją o sobie...

Warto wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do powstania kabaretu. 
„Ministerstwo głupich kroków” - Jędrzej Szewczykowski i Tymon Szewczykowski, „Martwa papuga” - Zosia Gontarek i Nina Tomczyk, „Chiń-
ska restauracja” - Kasia Kupiecka i Ania Lesisz, „Chrupiąca żabka” - Marysia Biczak, Magdalena Drzewińska, Marta Magdziak, „Natrętny klient”
- Milena Beczek i Paulina Łuczak, „Szpital gdzie bądź” - Marysia Biczak, Magdalena Drzewińska, Agata Siemiątkowska, „Tofik” - Zuzka Kwin-
ta i Magda Poprzeczko. Muzyka: Irena Dżyga. Reżyseria i charakteryzacja: Eliza Dżyga.
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Do najbardziej bulwersujących spraw
można zaliczyć fakt wadliwego wykony-
wania wjazdów na posesje leżące przy
tej drodze. Przypomnę, że inspektorzy
gminni w ramach naszej bezinteresow-
nej pomocy uzgodnili kształt wszystkich
zjazdów. Z wielkim zaskoczeniem
stwierdzamy fakt nieuwzględnienia w
projekcie większości tych uzgodnień.
Sprawa ta niesie ze sobą szereg skutków
negatywnych. M.in. wiąże się z pogor-
szeniem dojścia do wielu posesji w sto-
sunku do tego, co było przed moderni-
zacją. Zaistniały stan stwarza zagrożenie
dla osób starszych.

Kolejna bulwersująca sprawa dotyczy
kostki porozbiórkowej z wykonanych
przed kilku laty przez Gminę chodników.
Kwestia ta była poruszana na radach tech-
nicznych, gdzie zapewniono nas, że kost-
ka będzie wykorzystywana do powtórne-
go ułożenia, w miarę potrzeb. Nadwyżki
miały być zdeponowane we wskazanym
miejscu. Tymczasem zdeponowano tylko
część kostki, znakomitą większość sprze-
dano okolicznym mieszkańcom.

Zła jakość wykonywanych robót była
już wielokrotnie podnoszona. Zastrzeże-
nia dotyczyły np. stopnia zagęszczenia
gruntu po wykonanych wykopach.

Wykonawca razem z inżynierem kontrak-
tu zapewniali nas, że przeprowadzone
pomiary zagęszczenia gruntu wykazały,
iż wszystko jest w normie. Po kilku mie-
siącach okazało się jednak, że grunt się
zapada i wiele robót trzeba powtórzyć.”

Kolejne kwestie poruszone w piśmie
Wójta Gminy dotyczą m.in. braku wła-
ściwego oznakowania niebezpiecznych
miejsc i nieprawidłowości przy budowie
pasów zieleni. W następnym numerze
poinformujemy Czytelników o odpowie-
dzi udzielonej przez przedstawicieli
MZDW. mł.

Związek Oficerów Rezerwy RP im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego jest
organizacją zrzeszającą oficerów,
chorążych, podoficerów oraz kom-
batantów i sympatyków Związku,
którzy chcą w swojej działalności
statutowej i w codziennym życiu
nawiązywać do tradycji wojskowych
i cnót oficerskich z czasów II RP.

Związek Oficerów Rezerwy RP kon-
tynuuje tradycję powołanego w 1921
r. Centralnego Związku Rezerwistów
WP, z którego w 1928 r. wyłonił się
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Związek został reak-
tywowany w Poznaniu 30 stycznia
1991 r. i przyjął za patrona Pierwsze-
go Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go, z dewizą Bóg-Honor-Ojczyzna.
Zawołaniem Związku jest: „Strzec
godności stanu oficera Wojska Pol-
skiego”.

Do głównych celów Związku należy
zaliczyć m.in.: zintegrowanie oficerów
rezerwy WP w organizację zdolną do
kultywowania wspólnej tradycji wojsko-
wej, otaczanie oficerów, chorążych,
podoficerów rezerwy i ich rodzin będą-
cych w potrzebie szeroko zakrojoną
opieką, gromadzenie pamiątek związa-
nych z tradycją i historią WP, prowadze-
nie działalności popularyzatorskiej i
oświatowej, udzielanie pomocy mate-
rialnej i prawnej członkom Związku, ota-
czanie stałą opieką miejsc pamięci naro-
dowej, podejmowanie różnych inicjatyw
dla kształtowania i pogłębiania patrio-
tycznych postaw wśród młodzieży
wszystkich typów szkół.

Członkowie ZOR RP szczycą się posia-
daniem odznaki związkowej
i plakietki, które są nie tylko znakami roz-
poznawczymi, ale przede wszystkim sym-
bolami tradycji i wartości, jakim hołdują.

Związek nadaje również srebrne i złote
medale, które otrzymują w uznaniu zasług
członkowie i osoby zasłużone dla ZOR.

Z okazji 85 – lecia powstania ZOR RP,
które obchodzono w 2006 roku, stara-
niem Zarządu Głównego wydany został
także okolicznościowy medal, który
przyznawany jest osobom współpracu-
jącym i wspierającym codzienną działal-
ność organizacji.

Wszystkich zainteresowanych dzia-
łalnością ZOR RP prosimy o kontakt
z komandorem ppor. Janem Puścianem:
tel. kom. 0-603-172-436. 

Prezes Zarządu Okręgu ZOR RP
ppłk rez. Alfred Kabata

Kolejny termin do kosza? – dok. ze str. 7

Czy powstanie w gminie Koło
Związku Oficerów Rezerwy RP?

INFORMACJE

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

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

Pasze
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

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

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

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

Gazeta Babicka poszukuje 
współpracowników. 

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

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

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

przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października 2007 r.
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WÓJT GMINY STARE BABICE
woj. mazowieckie
RA-7322/64/07

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„Zmiana planu miejscowego południowej części wsi Klaudyn”

Na podstawie art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Sta-
rych Babicach uchwały Nr VII/43/07  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o przy-
stąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschodniej części Gminy Stare Babice -
w zakresie południowej części wsi Klaudyn obejmującego  obszar:

tereny usytuowane w południowej części wsi Klaudyn, położone
na południe od ulicy Lutosławskiego, zaś jego granice zamykają się w
następujący sposób: 

od skrzyżowania osi ul. Lutosławskiego z osią ul. Sikorskiego (lite-
ra A) w kierunku południowym po osi ul. Sikorskiego do punktu poło-
żonego na przecięciu się z umownym przedłużeniem południowej

granicy działki nr ew. 834/18 (litera B) z odgięciem na zachód do
punktu przecięcia się wschodniej granicy działki nr ew. 825/6 z ropo-
ciągiem PERN (litera C), oraz dalej na zachód do południowo-
wschodniego narożnika działki nr ew. 1101 (litera D) i ponownie gra-
nica biegnie na zachód do południowo-zachodniego narożnika sołec-
twa Klaudyn (litera E), następnie skręca na północ i przez punkt prze-
gięcia (litera F) dochodzi do punktu położonego na zachodniej grani-
cy działki nr ew. 720 w odległości 6 m od północno-zachodniego
narożnika działki nr ew. 721/1 (litera G) skręca na wschód, dochodzi
do środka pasa drogowego ulicy Lutosławskiego działka nr ew. 720
(litera H), biegnie na wschód osią ulicy Lutosławskiego do punktu wyj-
ścia (litera A).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.

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

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek

WÓJT GMINY STARE BABICE
województwo mazowieckie
RA-7320 / 70 / 07

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W GMINIE STARE BABICE

Na podstawie art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu w dniu 31 maja 2007 r.
przez Radę Gminy w Starych Babicach  następujących uchwał: 

Uchwała Nr VIII/57/07 – w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Mały, Topolin, części wsi Wierz-
bin, Zalesie, Borzęcin Duży, części wsi Wojcieszyn, Koczargi Nowe, Zie-
lonki Wieś, Zielonki Parcela, uchwalonego uchwałą Nr X/59/03 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281, Poz. 7449) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy
Stare Babice.

Uchwała Nr VIII/58/07 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego:
części wsi Stare Babice, wsi Babice Nowe, części wsi Janów i części wsi
Latchorzew uchwalonego uchwałą Nr X/60/03 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 25 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 281, poz.
7450) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice.

Uchwała Nr VIII/59/07 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
wschodniej części gminy Stare Babice – w  zakresie części wsi Kwiry-
nów, Stare Babice, Janów i Klaudyn uchwalonego uchwałą Nr
XX/232/2000 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 81, poz. 818) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy
Stare Babice.

Uchwała Nr VIII/60/07 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
części wsi Klaudyn uchwalonego uchwałą Nr XI/65/03 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 30 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
305, Poz. 8139) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy
Stare Babice – w zakresie części wsi Klaudyn.

Uchwała Nr VIII/61/07 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice – wieś Koczargi Stare uchwalo-

nego uchwałą Nr XXVII/316/2001 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29
marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 1819) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części gminy Stare Babice – wieś Koczargi Stare.

Uchwała Nr VIII/62/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części
wsi Lipków uchwalonego uchwałą Nr XV/122/99 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 16 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 32, poz.
221) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lipków.

Uchwała Nr VIII/63/07 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
części wsi Latchorzew uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/245/98 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 19 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warsz.
Nr 33, poz. 108)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Latchorzew.

Uchwała Nr VIII/64/07 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-
nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
części wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów uchwa-
lonego uchwałą Nr XXVI/229/98 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5
lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 19, poz. 55) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów.

Uchwała Nr VIII/65/07 - w  sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów – w zakresie czę-
ści wsi Lubiczów uchwalonego uchwałą Nr X/61/03 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 25 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 281, poz.
7451) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubi-
czów – w zakresie wsi Lubiczów.

Wyżej wymienione uchwały dotyczą obszarów pokrywających się z
obszarami właściwych obowiązujących planów miejscowych i są reali-
zacją  uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca
2007 r., w sprawie oceny aktualności „ Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” i obo-
wiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych
planów miejscowych.

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

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek
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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

WÓJT GMINY STARE BABICE
woj. mazowieckie
RA-7322/67/07

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„Zmiana planu miejscowego części wsi Borzęcin Duży 

i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami: Warszawską,
Kosmowską i Krótką”

Na podstawie art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Starych Babi-
cach uchwały Nr VII/41/07  z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice - w
zakresie  części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy
ulicami: Warszawską, Kosmowską i Krótką, obejmującego obszar:

tereny usytuowane w części wsi Borzęcin Duży i w części wsi Borzęcin Mały,
położone na południe od ulicy Warszawskiej i na północ od ulicy Kosmowskiej,
zaś jego granice zamykają się w następujący sposób: 

od skrzyżowania zachodniej granicy wsi Borzęcin Mały z osią pasa
drogowego ul. Warszawskiej (litera A) w kierunku wschodnim wzdłuż
wsi Borzęcin Mały i wsi Borzęcin Duży po osi pasa drogowego ul. War-
szawskiej do skrzyżowania osi pasa drogowego ul. Warszawskiej z osią
jezdni ul. Kosmowskiej (litera B), z odgięciem na południe, a następnie
na zachód wzdłuż wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały po osi jezdni ul.
Kosmowskiej do przecięcia osi jezdni ul. Kosmowskiej z północną grani-
cą Gminy Ożarów Mazowiecki na początku  ul. Krótkiej (litera C), następ-

nie w kierunku zachodnim wzdłuż wsi Borzęcin Mały po północnej gra-
nicy Gminy Ożarów Mazowiecki na odcinku ul. Krótkiej  do przecięcia tej
granicy z zachodnią granicą wsi Borzęcin Mały (litera D), a  następnie bie-
gnie linią prostą na północ po zachodniej granicy wsi Borzęcin Mały do
jej przecięcia z osią pasa drogowego  ul. Warszawskiej (litera A). Jako oś
ulicy Kosmowskiej  przyjęto linię biegnącą środkiem istniejącej  jezdni.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.

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

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

Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek

WÓJT GMINY STARE BABICE
woj. mazowieckie
RA-7322/66/07

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„Zmiana planu miejscowego części wsi Zielonki Wieś

i części wsi Koczargi Nowe”

Na podstawie art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Sta-
rych Babicach uchwały Nr VII/42/07  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o przy-
stąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice -
w zakresie  części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – połu-
dniowa strona ulicy Warszawskiej, obejmującego  obszar:

tereny usytuowane w części wsi Zielonki Wieś i w części wsi
Koczargi Nowe, położone na południe od ulicy Warszawskiej, zaś jego
granice zamykają się w następujący sposób: 

od skrzyżowania  osi pasa drogowego ul. Warszawskiej  z osią  ul.
Bugaj  we wsi Koczargi Nowe (litera A)  w kierunku wschodnim
wzdłuż wsi Koczargi Nowe i wsi Zielonki Wieś po osi pasa drogowe-
go ul. Warszawskiej do wschodniej granicy wsi Zielonki Wieś (litera B),
z odgięciem na południe po wschodniej granicy wsi Zielonki Wieś do

przecięcia z południową granicą wsi Zielonki Wieś (litera C), z odgię-
ciem na zachód wzdłuż południowej granicy wsi Zielonki Wieś do
południowo-zachodniego punktu granicznego z wsią Koczargi Nowe
na dz. nr ew. 225 we wsi Zielonki Wieś (litera D), a  następnie biegnie
linią prostą do granicy między działką nr ew. 205/3, a działką nr ew.
205/4 we wsi Koczargi Nowe, potem linią prostą do punktu położo-
nego na dz. nr ew. 118/1 we wsi Koczargi Nowe (litera E) oddalone-
go od osi ul. Bugaj o 120 m oraz od osi ul. Warszawskiej o 205 m,
następnie odgina się na południe  do punktu położonego na połu-
dniowej granicy dz. nr ew. 131 w Koczargach Nowych (litera F) w
odległości 150 m od osi ul. Bugaj, następnie skręca na zachód połu-
dniową granicą tej działki i dochodzi do osi ul. Bugaj (litera G), osta-
tecznie skręca na północ osią ulicy Bugaj i dochodzi do punktu
początkowego położonego na osi ul. Warszawskiej (litera A). Jako oś
ulicy Bugaj przyjęto linię biegnącą środkiem istniejącej  jezdni.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.

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

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

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

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

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

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

Szkółka roślin ogrodowych 
„U Małgorzaty” zaprasza!
Duży wybór iglaków 
i kwitnących bylin.
Warto Zobaczyć!

Wyględy ul. Stołeczna 37 (przedłużenie Warszawskiej)

Szkółka roślin ogrodowych 
„U Małgorzaty” zaprasza!
Duży wybór iglaków 
i kwitnących bylin.
Warto Zobaczyć!

Wyględy ul. Stołeczna 37 (przedłużenie Warszawskiej)
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