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Zakoƒczy∏y si´ wielomiesi´czne
kontrole NIK-u w naszej gminie. Ich
wyniki by∏y g∏ównym tematem XX
Sesji Rady Gminy, która odby∏a si´
12 sierpnia br.

Od stycznia do maja br. przepro-
wadzono drobiazgowe kontrole w
Urz´dzie Gminy, w Ludowym Klubie
Sportowym “Naprzód” Zielonki 
i Gminnym Przedsi´biorstwie Komu-
nalnym Eko- Babice - wszystkie mia-
∏y charakter kompleksowy. Spraw-
dzano g∏ównie prawid∏owoÊç wyko-
rzystania gminnych dotacji.

Podczas podsumowania dzia∏aƒ in-
spektorów NIK, które odby∏o si´ pod ko-
niec czerwca br. Dyr. Delegatury NIK 
w Warszawie- Mieczys∏aw Kosmalski po-
wiedzia∏, ˝e w podmiotach kontrolowa-
nych na terenie gminy St. Babice nie
stwierdzono przypadków naruszenia pra-
wa. NIK przedstawi∏ natomiast zalecenia
co do szczegó∏owego stosowania proce-
dur w zakresie udzielania dotacji, zbywa-
nia nieruchomoÊci komunalnych, treÊci
og∏oszeƒ o przetargach publicznych oraz
zapisów zawieranych umów i kontrasy-
gnowania ich przez Skarbnika Gminy.

W ostatnim czasie do weryfikowa-

nych podmiotów dotar∏y protoko∏y po-
kontrolne. W dokumentach, ju˝ oficjalnie
stwierdzono ˝e prawo nie zosta∏o naru-
szone, zalecono natomiast modyfikacj´
ró˝nych procedur.

- NIK w swoich zaleceniach pokon-
trolnych okreÊli∏ jak powinniÊmy zrobiç
lepiej to, co robimy - powiedzia∏ wójt
Krzysztof Turek. Cz´Êç zaleceƒ przyjmuje-
my bez dyskusji jak np. kontrasygnowa-
nie umów przez skarbnika- tylko ˝e nie
mogliÊmy akurat tego wykonaç z powo-
du powa˝nej choroby pani skarbnik- by∏a
to si∏a wy˝sza, z innymi zaleceniami mo-
glibyÊmy polemizowaç, bo wynikajà one
z ró˝nej interpretacji ma∏oprecyzyjnego
prawa. Wa˝ne jest natomiast, ˝e nasze
niedociàgni´cia proceduralne nie mia∏y
˝adnych skutków negatywnych dla wyni-
ków pracy Urz´du Gminy i dla bud˝etu.
Staramy si´ nie pope∏niaç b∏´dów, ale
czasami w gr´ wchodzi tzw. czynnik
ludzki. Tylko ten si´ nie myli, kto nic nie
robi. Cieszy mnie, ˝e tak obszerna kon-
trola wykaza∏a, ˝e dzia∏amy zgodnie 
z prawem- powiedzia∏ wójt Turek.

Artyku∏y dotyczàce kontroli NIK Czy-
telnicy znajdà w tym i nast´pnym nume-
rze Gazety Babickiej.

Krajobraz skontrolowany czyli...
Echa trzech kontroli NIK-u w Starych Babicach

8 sierpnia br. mieszkaƒcy Borz´ci-
na zebrali si´ w koÊciele p.w. Âw.
Wincentego Ferreriusza by uczciç
pami´ç rodaków rozstrzelanych
przed 60 laty. Na uroczystoÊç przy-
byli równie˝ przedstawiciele Urz´du

Gminy w St. Babicach z wójtem
Krzysztofem Turkiem oraz stra˝acy 
z miejscowej OSP. Wspólnie modlo-
no si´ za poleg∏ych, a po Mszy Âwi´-
tej procesja z kwiatami uda∏a si´ na
cmentarz.

Masakra w Borz´cinie

dokoƒczenie na str. 6

Naszej Drogiej Kole˝ance - Pani Wies∏awie Wojtachnio
sk∏adamy szczere wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci matki

Wójt i koledzy z Urz´du Gminy
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- S∏ysza∏em, ˝e Pani bardzo lubi
swojà prac´?

- Praca daje mi du˝o satysfakcji. Mam
ciàg∏y kontakt z dzieçmi i ich rodzicami.
Ten zawód pozwala stale si´ rozwijaç. Re-
forma systemu edukacyjnego wprowadzi-
∏a 4 stopnie awansu zawodowego. Mamy
zatem nauczycieli: sta˝ystów, kontrakto-
wych, mianowanych i dyplomowanych, co
dopinguje nas pedagogów do sta∏ego
podnoszenia kwalifikacji. Wszyscy zdoby-
wamy kolejne stopnie awansu zawodowe-
go. W tym roku w naszej gminie 10 osób
przystàpi∏o do egzaminu na stopieƒ na-
uczyciela mianowanego i zda∏o go z po-
wodzeniem. Nauczanie jest dziedzinà za-
wierajàcà w sobie ró˝ne kierunki wiedzy-
od pedagogiki poczàwszy poprzez psy-
chologi´, dydaktyk´, a˝ do ró˝nych ga∏´zi
sztuki. Staramy si´ jak najwi´cej zdobytej
wiedzy wykorzystywaç w pracy z dzieçmi.

- Podobno skoƒczy∏a pani w ostat-
nich latach wiele kursów i szkoleƒ?

- Staram si´ nieustannie wzbogacaç
mój warsztat pracy. Wszystkie zagadnienia

zwiàzane z nauczaniem bardzo mnie inte-
resujà. Podczas szkoleƒ poszerza∏am swo-
jà wiedz´ dotyczàcà sfery dydaktycznej,
psychologii i uczy∏am si´ metod aktywizu-
jàcych prac´- to wszystko by∏o bardzo cie-
kawe. Obecnie ucz´szczam na studium
pomocy psychologicznej i socjoterapii. Sà-
dz´ ˝e pomoc terapeutyczna jest dziÊ po-
trzebna wielu dzieciom, tak˝e moim
uczniom. Mimo, ˝e mieszkamy blisko
Warszawy, ma∏o osób korzysta z wiedzy
specjalistów. Wa˝ne jest zatem, aby ktoÊ,
kto potrafi skutecznie pomóc w wielu pro-
blemach wychowawczych, by∏ obecny tu
na miejscu. 

- Jak min´∏y Pani wakacje? 
- Od 9 lat w pierwszej po∏owie sierpnia

pielgrzymuj´ na Jasnà Gór´. Przez 6 lat
uczestniczy∏am w Warszawskiej Akade-
mickiej Pielgrzymce Metropolitalnej, 
a w tym roku wzi´∏am udzia∏ w XII Ogól-
nopolskich, Nauczycielskich “Warsztatach
w Drodze”- czyli w pielgrzymce nauczycie-
li z Zielonej Góry do Cz´stochowy. Razem
z 90 osobami z ca∏ej Polski szliÊmy pok∏o-

niç si´ Matce Bo˝ej, a ka˝dego dnia wy-
k∏adowcy z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go i innych polskich uczelni omawiali ró˝-
ne zagadnienia, z którymi nauczyciele
spotykajà si´ w swojej pracy. Dominowa∏a
problematyka dotyczàca agresji i przemo-
cy w szkole, na tle powi´kszajàcych si´
problemów i uzale˝nieƒ dzieci. G∏ównym
mottem naszej drogi by∏o has∏o “Aby Moc
rozbraja∏a przemoc”. Zach´cam wszyst-
kich nauczycieli do udzia∏u w tej piel-
grzymce w przysz∏ym roku. Doskonale
umacnia wiar´ i wzbogaca wiedz´ zawo-
dowà.

- Jakie sà dzisiejsze dzieci? Czy
mamy trudnà m∏odzie˝?

- Du˝o jest dzieci nadpobudliwych 
i wydaje si´, ˝e zjawisko to z roku na rok
narasta. Wiele z nich ma trudnoÊci z kon-
centracjà. Dzieci przyzwyczajone w domu
do komputerów multimedialnych, zw∏asz-
cza takie, które sp´dzajà przed nimi d∏ugie
godziny, trudno jest nak∏oniç do skupienia
uwagi w szkole. Aby mog∏y i chcia∏y si´

DLA DOBRA INNYCH...

Agnieszka Matuszewska jest jednà z naszych najm∏odszych radnych,
reprezentuje mieszkaƒców Wojcieszyna. Pracuje w komisjach: oÊwia-
ty, promocji zdrowia i sportu, oraz ochrony Êrodowiska. Jest równie˝
pedagogiem w ZSP w Borz´cinie, ostatnio uzyska∏a kolejny stopieƒ
awansu zawodowego -  nauczyciel mianowany.

5 sierpnia, jak co roku, przez tere-
ny naszej gminy przesz∏y pielgrzymki:
XXIV Warszawska- Akademicka i XIV
Osób Niepe∏nosprawnych. Wielu piel-
grzymów spotkaliÊmy na rynku w St.
Babicach. Odpoczywali posilajàc si´
kanapkami i ciastem przygotowanym
przez wiernych z tutejszej parafii. Sie-
dzàc na trawie nabierali si∏ przed d∏u-
gà drogà na Jasnà Gór´. 

- W tym roku w XXIV Warszaw-
skiej Akademickiej Pielgrzymce Me-
tropolitalnej uczestniczy∏o 18 grup
pieszych i jedna grupa tzw. piel-
grzymów duchowych. Stanowi∏o jà
oko∏o tysiàca osób, które modli∏y
si´ za pielgrzymów w koÊcio∏ach
warszawskich- powiedzia∏ ks. Bog-
dan Barto∏d- przewodnik piel-
grzymki. - W ten sposób stworzyli-
Êmy tzw. duchowy most modlitwy,
który z ka˝dym
dniem si´ rozcià-
ga∏, a˝ osiàgnà∏

swoje apogeum gdy
grupa dotar∏a do Cz´-
stochowy. 

Pielgrzymi nie mu-
sieli si´ niczego obawiaç
poniewa˝ sz∏o z nimi
wielu ˝o∏nierzy, najwi´-
cej polskich - oko∏o 500,
a oprócz nich mniejsze
grupy s∏owackich i nie-

mieckich. Ju˝ w Babicach widaç by∏o, 
˝e pielgrzymi sà rozÊpiewani i panuje
wÊród nich radosny nastrój.

- WkroczyliÊmy w etap niezwyk∏ych re-
kolekcji w drodze i mam nadziej´, ˝e
wszyscy w dobrym zdrowiu dojdziemy na
Jasnà Gór´ by si´ pok∏oniç Matce Bo˝ej -
powiedzia∏ ks. Barto∏d. ˚yczyliÊmy piel-
grzymom du˝o si∏ i wszystkiego dobrego.
Z naszej gminy  pielgrzymowa∏o w tym ro-
ku do Cz´stochowy oko∏o 60 osób.

NAJD¸U˚SZY MOST...
dokoƒczenie na str. 4
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skoncentrowaç potrzeba wielu bodêców.
M∏odzie˝ z kolei ma coraz wi´cej proble-
mów z trudnymi sytuacjami, których nie
by∏o w pokoleniu ich rodziców. Dostaç si´
do odpowiedniego liceum, na studia,
wreszcie znaleêç prac´ - te zagadnienia
tworzà pewien ciàg, który stresuje wiele
rodzin. Równie˝ brak pieni´dzy powoduje
konflikty i przede wszystkim ogranicza
mo˝liwoÊci m∏odzie˝y. 

- Czy nie próbuje Pani ich troch´
usprawiedliwiaç?

- I tak i nie. Problem zachowaƒ dzieci 
i m∏odzie˝y jest zagadnieniem bardzo sze-
rokim i ma na niego wp∏yw wiele czynni-
ków. KtoÊ, kto êle si´ zachowuje wyniós∏
przecie˝ model pewnych zachowaƒ z do-
mu, nie kszta∏towa∏o go tylko Êrodowisko
kolegów. Ró˝ne frustracje powodujà agre-
sywne zachowania, i rodzà wypaczenia.
Jednym z nich jest np. wandalizm. Brzyd-
kie napisy pojawi∏y si´ ju˝ nawet na odna-
wianej elewacji Urz´du Gminy, mimo ˝e jej
remont nie zosta∏ jeszcze zakoƒczony. Ich
sprawcy cieszà si´ zapewne, ˝e pozostajà
dotàd bezkarni, a koszty ich dzia∏aƒ pono-
simy wszyscy- podatnicy. I to jest w∏aÊnie
najgorsze- brak konsekwencji z∏ych uczyn-
ków. Ale takie zjawisko obserwujemy ju˝
nawet wÊród ma∏ych dzieci i za to sà od-
powiedzialni ich rodzice. Cz´sto spotykam
si´ w mojej pracy z rodzicielskà “mi∏oÊcià”,
która jest tak Êlepa i bezkrytyczna, ˝e przy-
nosi w konsekwencji krzywd´ dzieciom.
Zdarza si´, ˝e rodzice  nie chcà widzieç za-
chowaƒ swoich pociech, przeczà zaistnia-
∏ym faktom, starajàc si´ na si∏´ usprawie-
dliwiaç post´powanie dzieci. W rezultacie
wzrastajà one w poczuciu zupe∏nej bez-
karnoÊci. Jak wtedy majà poradziç sobie 
z nimi nauczyciele? Wielokrotnie widzimy
na naszych ulicach nieletnich z papierosa-
mi lub piwem chodzàcych wieczorami bez
celu. Mo˝emy ich oczywiÊcie karaç, ale wi-
na spada tu na rodziców, którzy nie inte-
resujà si´ tym co m∏odzie˝ robi po zmroku
i dlaczego tak póêno wraca do domów.
Byç mo˝e tak jest im ∏atwiej, ale w rezul-
tacie konsekwencje ich braku zaintereso-
wania spadajà na nas wszystkich owocu-
jàc chuligaƒstwem i wandalizmem. 
W wielu domach zamiast oglàdaç telewi-
zj´ powinno si´ wi´cej rozmawiaç. Mówiç
o zwyk∏ych codziennych sprawach, zanim
b´dzie za póêno...

- Co mogà zrobiç w tej sprawie
radni?

- Uwa˝am, ˝e nale˝y zrobiç wszystko,
aby dzieci mia∏y jak najwi´cej miejsc do

zaj´ç pozalekcyjnych i do wspólnych spo-
tkaƒ pod opielà doros∏ych. Informacje do-
tyczàce tych zagadnieƒ powinny znaleêç
si´ równie˝ w tej gazecie. Przecie˝ nie
wszyscy znajà dzia∏ania Katolickiego Sto-
warzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych,
klubów sportowych i dru˝yn harcerskich.
Du˝o dobrego si´ dzieje, m∏odzie˝ ma
swoje osiàgni´cia, tylko nale˝y je szerzej
propagowaç, by zach´ciç do dzia∏ania
równie˝ innych. W m∏odzie˝y jest ch´ç do
wspólnych spotkaƒ i nale˝y to wykorzy-
staç. W borz´ciƒskim Ognisku TPD uda∏o
nam si´ stworzyç rodzinnà atmosfer´.
Dzieci uczà si´ prawid∏owych wzorców za-
chowaƒ, których byç mo˝e zabrak∏o w ich
domach. Dzi´ki temu potrafià radziç sobie
z presjà Êrodowiska. W tegorocznym bu-
d˝ecie wygospodarowaliÊmy pieniàdze na
powstanie Êwietlicy w Zielonkach przy Klu-
bie Sportowym. Uwa˝am, ˝e takich miejsc
powinno byç w gminie jak najwi´cej. 

- Jakie sprawy sà dla Pani najistot-
niejsze jako radnej?

- Sàdz´ ˝e takie jak dla wi´kszoÊci
mieszkaƒców naszej gminy. Ogromnà
ucià˝liwoÊcià dla wszystkich jest du˝y ruch
na ulicy Warszawskiej, w tym ruch tirów.
Drogi budowane wiele lat temu sà niedo-
stosowane do takich obcià˝eƒ i w konse-
kwencji stajà si´ coraz bardziej niebez-
pieczne. Cieszy nas zatem to, ˝e byç mo˝e
ju˝ nied∏ugo ul. Warszawska b´dzie zmo-
dernizowana i wzd∏u˝ niej pojawià si´
chodniki. Jak dobrze pójdzie pierwsze pra-
ce powinny rozpoczàç si´ w najbli˝szym
czasie. Droga ta nie posiada ˝adnych in-
stalacji odwadniajàcych. Jeden ze zbiorni-
ków retencyjnych i przepompownia ma
powstaç w∏aÊnie w moim okr´gu, w Woj-
cieszynie.

- Dla wielu mieszkaƒców istotnym za-
gadnieniem jest zmiana przeznaczenia
gruntów z terenów rolnych na budowla-
ne. Podczas kolejnego posiedzenia Komisji
Gospodarczo - Finansowej b´dziemy po-
ruszaç sprawy z zakresu prac planistycz-
nych dla terenów po∏o˝onych pomi´dzy
ul. Warszawskà a Traktem Królewskim 
w Wojcieszynie i Wierzbinie. Wnioski
mieszkaƒców w tej sprawie stale nap∏ywa-
jà tym bardziej, ˝e na ostatniej sesji zosta-
∏a podj´ta uchwa∏a dotyczàca przystàpie-
nia do sporzàdzenia zmiany “studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy”. Wiem, ˝e
wielu mieszkaƒców oczekuje zmiany prze-
znaczenia terenów zawartych w obecnym
studium. B´dà jednak musieli uzbroiç si´

w cierpliwoÊç. Zmiany te wià˝à si´ z bo-
wiem z budowà infrastruktury na tym od-
cinku, wymagajà zatem du˝ych nak∏adów
finansowych ze strony gminy i b´dà roz∏o-
˝one na wiele lat. 

- Czy planuje Pani w najbli˝szym
czasie jakieÊ spotkania z mieszkaƒca-
mi?

- B´dzie kilka takich spotkaƒ, zastana-
wiamy si´ jeszcze z kolegami radnymi nad
ich formu∏à. Musimy omówiç projekty sta-
tutów poszczególnych so∏ectw. Wymóg
odnoÊnej ustawy nak∏ada na nas koniecz-
noÊç konsultacji spo∏ecznych. Otrzymali-
Êmy gotowe projekty, ale istnieje mo˝li-
woÊç ich modyfikacji w zale˝noÊci od po-
trzeb poszczególnych so∏ectw. Kolejnym
tematem do omówienia jest projekt “Pla-
nu Rozwoju Lokalnego Gminy St. Babice”
z którym równie˝ b´dziemy zapoznawaç
mieszkaƒców.

- Jak wspó∏pracuje si´ z kolegami
radnymi?

- Na ogó∏ bardzo dobrze, a to co wi-
dzimy czasem podczas obrad sesji...trud-
no nawet komentowaç. Sàdz´ ˝e radni
powinni szanowaç siebie nawzajem i lu-
dzi, którzy wspó∏pracujà z Radà. Konflikty
i dyskusje muszà s∏u˝yç znalezieniu najlep-
szych rozwiàzaƒ, tymczasem nieraz mam
wra˝enie, ˝e wywo∏ywane sà po to aby
kogoÊ obra˝aç. My jako radni jesteÊmy tu
aby s∏u˝yç innym- ludziom którzy nas wy-
brali i Êrodowisku naszej gminy. Chcia∏a
bym abyÊmy potrafili wcielaç w ˝ycie myÊl
zawartà w  s∏owach piosenki, którà Êpie-
waliÊmy podczas pielgrzymki: zatrzymaj
si´ na chwil´, odetchnij pi´knem Êwiata,
zatrzymaj si´ na chwil´ i zauwa˝ swego
brata i pomyÊl po co ˝yjesz... Czasem ka˝-
demu z nas potrzebna jest chwila refleksji,
mo˝e wtedy ∏atwiej b´dzie móg∏ spojrzeç
na samego siebie, a nie tylko na innych.
Gmina jest ma∏à wspólnotà i wszyscy po-
winniÊmy tu sobie pomagaç, tak jak np.
pomagamy potrzebujàcym w Borz´cinie.
Tam, od wielu lat Caritas przy parafii pro-
wadzi pod koniec wakacji zbiórk´ pieni´˝-
nà z przeznaczeniem na zakup przyborów
szkolnych dla dzieci z rodzin, które tego
potrzebujà. Lokalne inicjatywy u∏atwiajà
˝ycie tym, którzy nie radzà sobie z co-
dziennà rzeczywistoÊcià. Takich dzia∏aƒ
powinno byç w gminie jak najwi´cej i do
tego wszystkich namawiam. W wielu wy-
padkach nie chodzi jedynie o pomoc fi-
nansowà, ale o wspólne dzia∏anie dla do-
bra innych.

OÊrodek Doradztwa Rolniczego w
St. Babicach zawiadamia, ˝e 20 paê-
dziernika br. o godz. 9:00 w restaura-
cji “Kamrat” (Babice Nowe ul. Ogrod-
nicza 9) odb´dzie si´ szkolenie dla
producentów rolnych dotyczàce:

wdra˝ania systemu bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci HACCP w gospodarstwach
rolnych. Koszt szkolenia wynosi 150
z∏ od osoby. Zapisy przyjmowane sà
w Doradztwie Rolniczym, które znaj-
duje si´ w U.G. St. Babice pok. 29, co-

dziennie od 8:00 do 10:00, do 18 paê-
dziernika br. IloÊç miejsc ograniczo-
na! Uczestnicy otrzymajà na zakoƒ-
czenie zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu
szkolenia.

M.Matuszewska
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XX Sesja Rady Gminy Stare Babice
odby∏a si´ 12 sierpnia 2004 r. Uczest-
niczy∏o w niej 13 radnych, co zda-
niem Przewodniczàcego stanowi∏o
quorum, przy którym mo˝na by∏o ob-
radowaç i podejmowaç uchwa∏y.

Jak zawsze pierwszy punkt obrad wy-
pe∏ni∏y sprawozdania z dzia∏alnoÊci 
w okresie mi´dzysesyjnym przedstawione
przez Przewodniczàcego Rady i Wójta
Gminy.

Przewodniczàcy Maciej Gàsowski po-
informowa∏ m.in. ˝e: otrzyma∏ od woje-
wody mazowieckiego Leszka Mizieliƒskie-
go pismo z gratulacjami za ponowne zna-
lezienie si´ naszej gminy w “Z∏otej Setce
Samorzàdów”. Otrzyma∏ tak˝e podanie
mieszkaƒców Koczarg Nowych dotyczàce
odrolnienia dzia∏ek leÊnych. Do Przewod-
niczàcego wp∏yn´∏a równie˝ skarga so∏ty-
sa Zielonek Parceli - Stanic∏awa Lesisza na
Wójta Gminy, a radny Mariusz D˝yga z∏o-
˝y∏  na jego r´ce wniosek dotyczàcy przy-
stàpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Klaudyn. Przewodniczàcy uczestniczy∏ tak-
˝e w spotkaniu z przedstawicielami NIK
Delegatury w Warszawie, reprezentowa-
nej przez Dyrektora i trzech g∏ównych spe-
cjalistów, w sprawie podsumowania kon-
troli przeprowadzonych w Urz´dzie Gmi-
ny i GPK “Eko-Babice”.

WÊród wielu spraw przedstawionych
w sprawozdaniu Wójta Gminy na najwi´k-
szà uwag´ zas∏ugujà: spotkanie podsumo-
wujàce kontrole NIK, które mia∏y miejsce
w naszej gminie od stycznia do maja br.,
udzia∏ w konferencji certyfikacji zwiàzany
z przystàpieniem do procedury uzyskania
ISO. Wójt Krzysztof Turek stawa∏ tak˝e
przed kolegium RIO w Warszawie, gdzie
rozpatrywano zgodnoÊç z prawem
uchwa∏y nr. XVIII/126/04 w sprawie zmian
bud˝etu. Po jego wyjaÊnieniach Kolegium
nie stwierdzi∏o niezgodnoÊci z prawem
przedmiotowej uchwa∏y. Wójt podpisa∏
tak˝e umow´ z biurem SAPARD na dofi-
nansowanie budowy wodociàgu w Marie-
wie. Nie ma natomiast do tej pory odpo-
wiedzi odnoÊnie wniosku o dofinansowa-
nie budowy kanalizacji w Koczargach Sta-
rych. Prawdopodobnie trzeba go b´dzie
wycofaç i do∏àczyç do wniosku ze Êrod-
ków EFRR. Wójt w okresie mi´dzy sesyj-
nym powo∏a∏ tak˝e zespó∏ zadaniowy i ko-
ordynatora ds. opracowania projektu Pla-
nu Rozwoju Lokalnego - zosta∏a nim Jo-
lanta St´pniak- z-ca wójta gminy. Uczest-
niczy∏ tak˝e w naradzie z projektantami
biura “Profil”, które jest wykonawcà doku-
mentacji technicznej budowy drogi krajo-
wej przebiegajàcej przez wschodni frag-
ment naszej gminy.

W kolejnym punkcie obrad zapoznano

radnych z pro-
toko∏ami po-
kon t ro lnymi
NIK, dotyczà-
cymi pracy
Urz´du Gminy
i Klubu Sporto-
wego. Nie
s twie rdzono
n a r u s z e n i a
prawa. Zainte-
r e s o w a n y c h
szczegó ∏ami
odsy∏amy do
za ∏àczn ików
Protoko∏u nr XX/04. Informacje o kontroli
NIK Czytelnicy znajdà tak˝e w rozmowie 
z H. Kuncewiczem (str. 17) i Paw∏em Tu-
roktem (w nast. numerze GB).

Nast´pnie radni zaj´li si´ problematy-
kà zwiàzanà z “Planem Rozwoju Lokalne-
go Gminy St. Babice. Po przedstawieniu
tych zagadnieƒ radni podj´li uchwa∏´ 
w sprawie zmian w uchwale bud˝etowej
na rok 2004. Wprowadzi∏a ona nowy ele-
ment - “za∏àcznik nr 15” noszàcy nazw´
“Wydatki na wieloletnie programy inwe-
stycyjne realizowane w latach 2004-2006.
Uchwa∏a ta b´dzie niezb´dnym elemen-
tem do wniosku o fundusze z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Kolejne uchwa∏y podj´te przez rad-
nych dotyczy∏y: nieodp∏atnego przej´cia
gruntów przeznaczonych pod drogi po∏o-
˝one we wsi Zielonki Parcele, sprawy na-
bycia gruntów przeznaczonych pod drog´
we wsi Klaudyn, a tak˝e nadania nazw ulic
w Klaudynie (uchwa∏´ odrzucono) 
w St.Babicach i Koczargach Nowych (obie
przyj´to). 

Nast´pnie podj´to uchwa∏´ w sprawie
przystàpienia do sporzàdzenia zmiany
“Studium Uwarunkowaƒ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy
St. Babice” zatwierdzonego uchwa∏à Nr
XIX/165/97 Rady Gminy St. Babice z dn.
29 kwietnia 1997 roku.

Kolejne punkty obrad podgrza∏y nieco
atmosfer´ na sali. Zaj´to si´ bowiem skar-
gami. Autorem pierwszej z nich by∏ so∏tys
Zielonek Parceli Stanis∏aw Lesisz, który
skierowa∏ pismo do Wojewody Mazowiec-
kiego. Skarga dotyczy∏a faktu wyproszenia
So∏tysa z budynku Urz´du gminy przez
wójta Krzysztofa Turka, przez co So∏tys
twierdzi∏, i˝ utrudnia si´ wykonywanie po-
wierzonych mu funkcji spo∏ecznych. Po-
niewa˝ stwierdzono, ˝e So∏tys przebywa∏
w pomieszczeniu wydzia∏u komunikacji,
gdzie by∏y poufne dokumenty i prowadzi∏
dodatkowo kampani´ wyborczà, co jest
oczywiÊcie zabronione, jego skarg´ uzna-
no za bezzasadnà i odrzucono.

Nastepnie zaj´to stanowisko wobec

pisma radnego Tadeusza Chudeckiego,
które równie˝ zakwalifikowano jako skar-
g´. Radny skierowa∏ je do Wojewody Ma-
zowieckiego oraz do Regionalnej Izby
Obrachunkowej, a dotyczy∏o ono rzeko-
mego braku realizacji przez Wójta Gminy
trzech uchwa∏, w tym jednej dotyczàcej
zaleceƒ pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
W tej sprawie Rada Gminy podj´∏a uchwa-
∏´ w której stwierdzi∏a, ˝e informacja za-
warta w piÊmie radnego jest informacjà
nieprawdziwà z powodu b∏´dnego ustale-
nia i oceny przez radnego stanu faktycz-
nego. Stwierdzi∏a równie˝, ˝e pismo za-
wiera dezinformacj´  wprowadza w b∏àd
Wojewod´ i Prezesa RIO, co do wykonania
uchwa∏ przez Wójta, poniewa˝ jedna 
z nich ju˝ zosta∏a zrealizowana, a pozo-
sta∏e sà w toku realizacji.

Nast´pnà cz´Êç obrad wype∏ni∏y odpo-
wiedzi na pytania radnych zg∏oszone pod-
czas poprzedniej sesji. Sekretarz gminy
Wies∏awa Wojtachnio ustosunkowa∏a si´
do pytania radnego Chudeckiego “dlacze-
go nie mo˝na podawaç do publicznej
wiadomoÊci listy d∏u˝ników” - poniewa˝
sprawy te reguluje ordynacja podatkowa,-
dzia∏ poÊwi´cony tajemnicy skarbowej.
Pracownicy, którzy majà dost´p do takich
informacji majà zakaz udzielania ich oso-
bom trzecim. Dane mogà udost´pniaç je-
dynie na wniosek odpowiednich urz´dów.
Odpowiedzi na kolejne pytania udzieli∏
Wójt. Dotyczy∏y one kosztu wywozu od-
padów wielkogabarytowych i prawa sko-
rzystania z pierwokupu udzia∏ów w Sp.
Eco - Partners.

Pod koniec obrad przyszed∏ czas na in-
terpelacje i zapytania radnych. Radny Ma-
riusz D˝yga z∏o˝y∏ dwie interpelacje: w
sprawie dzia∏aƒ dotyczàcych odwodnienia
i budowy przepustów wodnych w Klaudy-
nie, oraz w sprawie informacji o post´pie
prac budowy kanalizacji Klaudyna.

Ostatnim punktem obrad by∏y wolne
wnioski i informacje. Poruszano w nich
m.in. sprawy zwiàzane z niewielkà fre-
kwencjà so∏tysów na sesjach oraz zagad-
nienia zwiàzane z projektem Planu Ro-
zwoju Lokalnego.   m∏.

Z SESJI RADY GMINY

Wójt Krzysztof Turek przedstawia wyniki kontroli NIK
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NA TROPACH HISTORII

60 lat od tragicznej Êmierci
mieszkaƒców Borz´cina i Warsza-
wy pami´ç o tamtych wydarze-
niach trwa nadal. Czcimy ofiar´
˝ycia pomordowanych Mszà
Âwi´tà i kwiatami sk∏adanymi co-
rocznie 8 sierpnia na borz´ciƒ-
skim cmentarzu. Tragiczne Êlady
tamtych dni znaleêliÊmy w kroni-
ce borz´ciƒskiej parafii. Pochy∏e
pismo ks.  Stanis∏awa Brejnaka
przekazuje treÊci, których nie
mo˝na czytaç bez emocji. Du-
chowny by∏ Êwiadkiem drama-
tycznych wydarzeƒ. Gdy pisa∏ wy-
raênie dr˝a∏a mu r´ka. Niektóre
fragmenty tekstu sà prawie nie-
czytelne...  

Ks. Stanis∏aw Brejnak objà∏ borz´ciƒ-
skà parafi´ pod koniec lipca 1944 roku.
Na 6 sierpnia ustalono uroczyste przeka-
zanie mu kluczy od koÊcio∏a. Jednak nie
wielu parafian przysz∏o na t´ uroczystoÊç.
Na drodze sta∏o bowiem pe∏no “bud” -
niemieckich samochodów ci´˝arowych.
Wierni idàc do koÊcio∏a zawracali do do-
mów obawiajàc si´ ∏apanek, które cz´sto
si´ powtarza∏y. 

Ksiàdz Stanis∏aw trafi∏ do Borz´cina 
z ¸omianek gdzie by∏ przeÊladowany przez
Niemców. Tam okupanci wyrzucili go 
z plebanii i musia∏ mieszkaç w Kie∏pinie, co
bardzo utrudnia∏o mu prac´ duszpaster-
skà. W Borz´cinie zanosi∏o si´ na to, ˝e
b´dzie nieco ∏atwiej. Niemcy zaj´li tylko
cz´Êç plebanii- pokoje od po∏udniowej
strony budynku, których okna wychodzi∏y
na szos´ i zgodzili si´ na jego obecnoÊç.
By∏o ich prawdopodobnie 6, wszyscy m∏o-
dzi, zajmowali si´ rymarstwem- naprawia-
li przewa˝nie uprz´˝e i chomàta wojsko-
we. Nale˝eli do jednego z wielu niemiec-
kich oddzia∏ów pomocniczych, które sta-

cjonowa∏y w pobli˝u. W Borz´cinie prze-
bywali tak˝e Ukraiƒcy z armii W∏asowa,
znani z tego ˝e szczególnie pastwili si´
nad ludnoÊcià cywilnà. W tym czasie do
Borz´cina trafi∏o wielu Warszawiaków -
byli to przewa˝nie mieszkaƒcy Woli ucie-
kajàcy podczas Powstania przed pacyfika-
cjà tej dzielnicy.

Tego dnia nic nie wskazywa∏o na to, ˝e
wydarzy si´ coÊ szczególnego. Ksiàdz zajà∏
si´ gospodarstwem. Wspomina, ˝e prosi∏
pana Poraja, który by∏ wówczas admini-
stratorem borz´ciƒskiego majàtku, o po-
moc w wym∏óceniu zbo˝a. Mimo póênej
pory (by∏ ju˝ 7 sierpnia) snop-
ki sta∏y jeszcze na polu. Poraj
przyjecha∏ wraz z pracowni-
kami, ustawili m∏ockarni´ 
i sprawnie wym∏ócili oko∏o
30 metrów zbo˝a: ˝yta, psze-
nicy, j´czmienia i owsa.
Wówczas prawie ca∏a posesja
parafialna by∏a uprawiana.
Na polu powsta∏a wielka ster-
ta s∏omy.

Po pracy ksiàdz zaprosi∏
wszystkich na posi∏ek roz∏o-
˝ywszy koc na murawie. Wte-
dy to podszed∏ do nich ˝o∏-
nierz niemiecki - jeden z tych,
którzy mieszkali na plebanii
mówiàc ∏amanà polszczyznà,
˝e obawia si´ nadciàgajàce-
go frontu. Nie by∏ zawodo-
wym ˝o∏nierzem, zosta∏ si∏à
wcielony do armii i wys∏any
do Polski. Nikt go nie pyta∏
czy chce jechaç na wojn´. Czy˝by coÊ
przeczuwa∏...? Wieczorem od strony pó∏-
nocnej widaç by∏o czerwone rakiety a od
Warszawy ∏un´.

Ksiàdz zm´czony pracà w polu po∏o˝y∏
si´ spaç. Nagle ko∏o pó∏nocy ktoÊ wyrwa∏
go ze snu oznajmiajàc, ˝e plebania jest
otoczona przez jakieÊ wojsko. Rozpocz´∏a

si´ strzelanina. -Z po-
czàtku schroniliÊmy si´
wszyscy w piwnicy, póê-
niej jednak zmuszono
nas do otwarcia drzwi -
pisze ks. Stanis∏aw. 
- W czasie kanonady
plebania zosta∏a cz´-
Êciowo zniszczona, po-
koje zdemolowa∏y wy-
buchajàce granaty. -
Wychodzàc zobaczy∏em
cia∏o m∏odego m´˝czy-
zny. Bardzo krwawi∏, by∏
umierajàcy. Dowiedzia-
∏em si´ potem, ˝e by∏ to
dziewi´tnastoletni Jan
Burzyƒski z Borz´cina,
którego partyzanci si∏à
przywiedli, zmusili by
wszed∏ przez okno i zo-
baczy∏ kto jest we-

wnàtrz pokoju. Ch∏opiec zosta∏ postrzelo-
ny w∏aÊnie przez tego Niemca, który kilka
godzin wczeÊniej podszed∏ do nas mó-
wiàc, ˝e obawia si´ frontu. Nie po˝y∏ jed-
nak d∏ugo. Kilka chwil póêniej dosi´g∏y go
kule wystrzelone na ukos z rozpylacza par-
tyzantów. Le˝a∏ w przedpokoju...

- Po odejÊciu partyzantów widzàc tru-
py le˝àce na plebanii wiedzia∏em  co mi
grozi. Postanowi∏em uciekaç. Noc by∏a
bardzo jasna, ksi´˝yc Êwieci∏ - czytamy w
ksi´dze parafialnej. - B´dàc tylko kilka dni
w nowej parafii nie zna∏em dobrze terenu
i nie wiedzia∏em gdzie si´ ukryç. Postano-

wi∏em wróciç do ¸omianek. Pobieg∏em 
na organistówk´ by ostrzec wszystkich
przed zemstà Niemców i zabraç na tu∏acz-
k´ ks. wikarego Alfonsa Jacukowicza. Po-
bieg∏em tak˝e do dworu. Dwa razy prze-
chodzi∏em obok sterty s∏omy nie wiedzàc,
˝e byli w niej ukryci owi Niemcy, którzy
mieszkali na plebanii i zdà˝yli uciec. Tylko
dlatego nie strzelili do mnie, ˝e obawiali
si´ partyzantów. Kanonada w oddali jesz-
cze trwa∏a...

- W Majàtku spotka∏em znajomych 
i administratora Poraja. Jednak nie chcieli
uciekaç ze mnà, woleli oczekiwaç Êmierci
na miejscu. Wokó∏ trwa∏a strzelanina,
czo∏galiÊmy si´ redlinami kartofli, przeszli-
Êmy przez rowy z wodà, a potem przez
las, by trafiç wreszcie do Sióstr Franciszka-
nek w Izabelinie. Na drugi dzieƒ dotar∏em
do ¸omianek, moi dawni parafianie przy-
j´li mnie bardzo serdecznie i zapewnili, ˝e
mog´ bezpiecznie chodziç po okolicy bo
folksdojcze ju˝ uciekli przed zbli˝ajàcym
si´ frontem...

Ksiàdz Stanis∏aw wspomina, ˝e ca∏y
czas by∏ niespokojny o los mieszkaƒców
Borz´cina. Nie móg∏ jednak wróciç bo tam
czeka∏a go pewna Êmierç. Wys∏a∏ zatem
jednà z ∏omiankowskich parafianek naka-
zujàc jej jak najwi´kszà ostro˝noÊç. Do Bo-

MASAKRA W

So∏tys Stanis∏aw Michrowski jest jedynym ˝yjàcym
Êwiadkiem tamtych wydarzeƒ w naszej gminie.
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rz´cina nie uda∏o si´ jej jednak dotrzeç.
Od ludzi z innych wiosek dowiedzia∏a si´,
˝e by∏ tam straszny ogieƒ, wieÊ si´ pali∏a 
i Niemcy wymordowali wielu mieszkaƒ-
ców. Po 10 dniach otrzyma∏ wreszcie in-
formacje od mieszkanki Borz´cina. Powie-
dzia∏a proboszczowi jak strasznà gehenn´
Niemcy zgotowali jego parafianom. 

8 sierpnia 1944 r. o wschodzie s∏oƒca,
okupanci wjechali czo∏gami do Borz´cina 
i dla wi´kszego przera˝enia ludnoÊci za-
cz´li ostrzeliwaç bezbronnà wieÊ. Nast´p-
nie ˝o∏dacy rozbiegli si´ po domach i roz-
pocz´li wyciàgaç ludzi z ∏ó˝ek kopiàc ich

gdzie popad∏o i bijàc kolbami karabinów.
Bosych i ubranych jedynie w bielizn´ usta-
wili na szosie pomi´dzy domami Sando-
mierskich i Szelachowskich. Ludzie otocze-
ni tankami, pobici i zmaltretowani wpada-
li sobie w obj´cia, ˝egnajàc si´ sàdzili bo-
wiem, ˝e nadesz∏y ich ostatnie chwile ˝y-
cia... W tym czasie Niemcy podpalili Bo-
rz´cin poczàwszy od Wodniska. Poniewa˝
by∏a  wielka susza ogieƒ rozprzestrzeni∏ si´
b∏yskawicznie. Spali∏o si´ ca∏e Wodnisko 
i kilka domów ko∏o szosy.

Hitlerowcy wybrali z szeregów stojà-
cych na drodze m∏odych m´˝czyzn i po
okrutnym zmasakrowaniu ich zabili 49
osób, strzelajàc w ty∏ g∏owy. Miejsce kaêni
wybrano tu˝ za cmentarzem grzebalnym
w rogu po∏udniowo - zachodnim. Reszta
ludnoÊci zosta∏a sp´dzona do m∏yna
Edwarda Wlek∏ego, gdzie przetrzymywa-
no wszystkich przez  ca∏à noc. Na drugi
dzieƒ m´˝czyzn zap´dzono do Pogrosze-
wa Kolonii, potem do Pruszkowa, a na-
st´pnie wys∏ano pociàgiem do Niemiec
gdzie pracowali przewa˝nie w kopalniach
w´gla. Kobiety oszcz´dzono, ale przez kil-
ka dni musia∏y one przychodziç wieczora-
mi do m∏yna, skàd wypuszczano je dopie-
ro rano.

WÊród aresztowanych i wys∏anych na

roboty by∏ so∏tys Borz´cina Stanis∏aw Mi-
chrowski. Cudem uda∏o mu si´ prze˝yç 
i uniknàç zag∏ady. Po 3 miesiàcach  uciek∏
z kopalni w´gla i wraz z dwoma kolegami
powróci∏ do Borz´cina. DziÊ jest chyba je-
dynym ˝yjàcym Êwiadkiem tamtych dni...

Podczas uroczystoÊci na borz´ciƒskim
cmentarzu so∏tys Stanis∏aw Michrowski
przypomnia∏ wydarzenia sprzed 60 lat.
Wykraczajà one dalece poza histori´ opi-
sanà przez ksi´dza Stanis∏awa Brejnaka. 
W dzieƒ poprzedzajàcy tragedi´ partyzan-
ci zaatakowali nie tylko plebani´, ale
przede wszystkim remiz´ stra˝y po˝arnej,

w której Niemcy zgroma-
dzili broƒ. Partyzanci ude-
rzyli na ten arsena∏ oko∏o
10 wieczór i walki trwa∏y
ponad 2 godziny, jednak
wobec du˝ej przewagi si∏
niemieckich musieli si´
wycofaç. Poleg∏o wtedy
39 osób w tym 5 stra˝a-
ków wraz ze swym ko-
mendantem Ignacym
Grzeleckim. Represje 8
sierpnia by∏y nieszcz´-
snym pok∏osiem tej akcji.
Z resztà jak pami´tamy,
okupanci podczas II Woj-
ny Âwiatowej nie potrze-
bowali pretekstu.

Zdaniem so∏tysa Mi-
chrowskiego Niemcy
wraz z Ukraiƒcami za-
mordowali wówczas wie-
le osób równie˝ w pobli-

˝u ich domów. Przyk∏adem tego mo˝e byç
chocia˝by tragedia 3 osobowej rodziny
Dziekaƒskich - ich losy opisano w ksi´dze
parafialnej.

Rodzina Dziekaƒskich zgin´∏a za spra-
wà Ukraiƒca - w∏asowca pochodzàcego
podobno ze Lwowa o nazwisku Siczkow.
Jego konkubin´ równie˝ Ukraink´ zastrze-
lili partyzanci - co sta∏o si´ powodem ze-
msty. Prawdopodobnie 7 sierpnia do do-
mu Dziekaƒskich zapuka∏ w nocy oficer

partyzantów pytajàc czy sà tu Niemcy.
Dziekaƒska odpowiedzia∏a, ˝e Niemcy
uciekli, ale “pozosta∏y tu ich baby”. W tej
samej chwili oknem wyskoczy∏a jedna 
z kobiet i zacz´∏a uciekaç. Oficer strzeli∏ 
i po∏o˝y∏ ja trupem na miejscu. Druga zaÊ
wypad∏a przez sieƒ na dwór i widzàc par-
tyzantów zacz´∏a strasznie krzyczeç i b∏a-
gaç o ˝ycie. Oficer odprowadzi∏ jà do izby
mówiàc- aby si´ nie obawia∏a... Owa w∏a-
Ênie kobieta, jak si´ okaza∏o- równie˝
Ukrainka, by∏a nieszcz´Êciem dla rodziny
Dziekaƒskich. Poskar˝y∏a si´ na drugi
dzieƒ Siczkowowi, a ten w okrutny sposób
wymordowa∏ ca∏à rodzin´... Takich trage-
dii by∏o wi´cej w owym czasie... 

- Pami´tnego dnia, którego 60 roczni-
c´ dziÊ obchodzimy zgin´∏o w Borz´cinie
49 Polaków w tym 22 mieszkaƒców tej
miejscowoÊci. DziÊ oddajemy im ho∏d 
i wracamy pami´cià do tamtych dni - po-
wiedzia∏ wójt Krzysztof Turek podczas uro-
czystoÊci. - Na borz´ciƒskim cmentarzu
spoczywajà tu˝ obok nich bohaterowie
wrzeÊnia 1939 r. Obecnie nasta∏ czas od-
k∏amywania historii. Wreszcie mo˝emy
mówiç prawd´ o naszych dziejach, o bo-
haterstwie ˝o∏nierzy Armii Krajowej i in-
nych osobach, które odda∏y ˝ycie za ojczy-
zn´. Cieszy mnie to, ˝e tak liczna grupa
mieszkaƒców Borz´cina przysz∏a uczciç
naszych bohaterów. Chwa∏a poleg∏ym!

- Gdy wydawa∏o si´ ju˝, ˝e koszmar
wojny zbli˝a si´ do koƒca i nastanie wol-
noÊç, dla wielu mieszkaƒców Borz´cina
sta∏o si´ inaczej. Oddali ˝ycie niewinnie -
powiedzia∏ ks. pra∏at Bogdan Wos∏awski.
- Gdy patrzymy na tamte wydarzenia po
60 latach nasuwa si´ pytanie- czy nasze
rany si´ zagoi∏y? Mog∏y si´ zagoiç, ale my-
Êl´, ˝e pami´ç o tamtych dniach powinna
nadal trwaç. I my nie zapomnimy, co roku
b´dzie ta szczególna Msza Âwi´ta, abyÊmy
w swoich sercach pami´tali ofiar´ naszych
braci i modlili si´ za nich - zakoƒczy∏ ks.
Wos∏awski. 

Marcin ¸ada

W BORZ¢CINIE



8 GAZETA BABICKA nr 8/9 (93/94)

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

ObecnoÊç Polski w Unii Europejskiej
da∏a samorzàdom mo˝liwoÊci korzy-
stania z unijnych funduszy. Aby jednak
po nie si´gnàç, trzeba wykonaç gigan-
tycznà prac´ polegajàcà na poznaniu
szczegó∏owych procedur formalnych,
przygotowaç projekty, dziesiàtki to-
mów dokumentacji i ró˝norodnych
opracowaƒ .Trzeba mieç równie˝ tro-
ch´ szcz´Êcia. Pieniàdze zostanà przy-
znane bowiem w wyniku konkursu
tym samorzàdom, które potrafi∏y opra-
cowaç najlepsze projekty (zadania) 
i fachowo udokumentowaç potrzeb´
ich realizacji. Równie˝ w naszej gminie
podj´to to wyzwanie. Czy nam si´
uda?

ZPORR oznacza Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego i jest jed-
nym z siedmiu programów Narodowego
Planu Rozwoju- Podstaw Wsparcia Wspól-
noty dla Polski na lata 2004-2006.
Program ten okreÊla kierunki polityki regio-
nalnej paƒstwa w pierwszym okresie cz∏on-
kostwa w UE, jej realizacja b´dzie wspó∏ fi-
nansowana ze Êrodków Funduszy Struktu-
ralnych.

Dzia∏ania w ramach ZPORR sà zgodne 
z podstawowymi kierunkami rozwoju wyni-
kajàcymi z polityk wspólnotowych ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem ochrony i poprawy
stanu Êrodowiska, polityki równych szans 
i spo∏eczeƒstwa informacyjnego.

W programie operacyjnym ZPORR dwa
priorytety ukierunkowane sà bezpoÊrednio
na ochron´ Êrodowiska. W priorytecie 1-
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
s∏u˝àcej wzmacnianiu konkurencyjnoÊci re-
gionów, w ramach dzia∏ania 1.2. - Infra-
struktura ochrony Êrodowiska, i w prioryte-
cie 3 - Rozwój Lokalny w ramach dzia∏ania
3.1- Obszary wiejskie. 
Do dzia∏ania 1.2 w priorytecie 1 mo˝na
aplikowaç z projektami o wartoÊci od 1do
10 mln euro, natomiast do priorytetu 3- Ro-
zwój Lokalny, z ma∏ymi projektami nie prze-
kraczajàcymi 1 mln euro.

Po co nam PRL?

Samorzàdy, które chcà skorzystaç 
z dzia∏aƒ ZPOR muszà przygotowaç Plan
Rozwoju Lokalnego (PRL). Jest on obligato-
ryjnym za∏àcznikiem do wniosków aplikacyj-
nych w priorytecie 3- w ramach dzia∏ania
3.1- Obszary Wiejskie.

Plan Rozwoju Lokalnego powinien za-
wieraç analiz´ obecnej sytuacji gminy, dia-
gnoz´ potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej, wykaz
projektów (zadaƒ) do realizacji w okresach
programowania UE w latach 2004-2006 
i 2007-2013, prognoz´ êróde∏ finansowa-
nia tych projektów oraz przep∏ywów finan-
sowych jednostki samorzàdu terytorialnego

na te okresy.
Projekt tego dokumentu, który opraco-

wany jest dla naszej gminy, zak∏ada realiza-
cj´ ró˝nych dzia∏aƒ z zakresu infrastruktury
w latach 2004 - 2013. W opracowaniu
okreÊlono kierunki racjonalnego inwestowa-
nia i przedstawiono najbardziej uzasadnio-
ne projekty inwestycyjne przewidziane do
realizacji w latach 2004-2006 i na kolejny
okres bud˝etowy UE- 2007-2013. Plan jest
dokumentem na podstawie którego zosta-
nà zrealizowane zadania okreÊlone 
w dwóch najwa˝niejszych dokumentach
strategicznych przyj´tych przez Rad´ Gminy
czyli w “Strategii Rozwoju Gminy St. Babice
2002-2015” i w “Wieloletnim Programie In-
westycyjnym Gminy realizowanym w latach
2004-2006”. Plan Rozwoju Lokalnego prze-
chodzi aktualnie faz´ konsultacji spo∏ecz-
nych. Informacje dotyczàce tego zagadnie-
nia  dost´pne sà w internecie i w Urz´dzie
Gminy.

Jak si´ dowiedzieliÊmy podczas XX Sesji
Rady Gminy, nasza gmina b´dzie aplikowa-
∏a w latach 2005 - 2006 o Êrodki z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zdaniem autorki opracowania projektu PRL
- Barbary Listkiewicz Charuba - majàc na
uwadze wielkoÊç Êrodków z Funduszy
Strukturalnych warto si´ o nie ubiegaç, bo
b´dzie to du˝y zastrzyk finansowy dla gmi-
ny. Aby uzyskaç dofinansowanie trzeba do-
brze przygotowaç projekt wraz z ca∏à doku-
mentacjà. Dotacje uzyskajà tylko najlepsze 
z nich. JeÊli si´ nie uda tym razem trzeba
próbowaç ponownie, bo Fundusze Struktu-
ralne b´dà dost´pne co roku i co roku b´-
dziemy do nich aplikowaç. - powiedzia∏a -
B. Listkiewicz. Zdaniem autorki Planu naj-
wa˝niejszym zadaniem dla naszej gminy jest
dokoƒczenie podstawowej infrastruktury,
takiej jak kanalizacja i wodociàgi oraz roz-
pocz´cie budowy dróg, aby stworzyç pole
operacyjne dla zewn´trznych inwestorów 
i dla lokalnego biznesu. 

Aktualnie z∏o˝yliÊmy ju˝ pierwszy wnio-
sek do ZPORR, do priorytetu 1 ”Rozbudowa
i Modernizacja Infrastruktury S∏u˝àcej
Wzmacnianiu KonkurencyjnoÊci Regionów”
w ramach dzia∏ania 1.2.- infrastruktura
ochrony Êrodowiska - powiedzia∏a 
Jolanta St´pniak - z-ca wójta gminy, któ-
ra zosta∏a koordynatorem ds. opracowania
PRL. 
- Ubiegamy si´ o Êrodki na projekt “Rozbu-
dowa oczyszczalni Êcieków wraz z budowà
sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice”
W ramach projektu rozbudowana b´dzie
oczyszczalnia Êcieków oraz 5 zadaƒ budowy
kanalizacji: sieç kanalizacji sanitarnej w Ko-
czargach Starych, sieç kanalizacji sanitarnej
w Babicach nowych na ul. Ogrodniczej, sieç
kanalizacji sanitarnej we wsiach Kwirynów 
i Janów w ul. gen, Maczka  i w ul. Andersa.

Ca∏y wniosek opiewa na kwot´ 
24 mln 932 613 z∏ i 20 gr. - Warto zwró-
ciç uwag´ jak precyzyjnie musia∏o zostaç to
wyliczone. 

Wniosek z∏o˝yliÊmy w 2 turze, którà
przewidziano od 24 lipca do 17 sierpnia .
Zmieszczenie si´ w tym terminie wymaga∏o
ogromnego wysi∏ku, bowiem wytyczne do
programu ZPORR zmienia∏y si´ wielokrotnie,
a ostateczna wersja “Uzupe∏nienie progra-
mu ZPORR” ukaza∏a si´ pod koniec kwiet-
nia. Czasu na przygotowania by∏o bardzo
niewiele. Wniosek zawiera∏ w sumie oko∏o
17 za∏àczników. Najwa˝niejszy z nich stano-
wi∏o studium wykonalnoÊci - dokument po-
nad 100 stronicowy i obejmujàcy ca∏à cha-
rakterystyk´ projektu realizowanego w ra-
mach tych Êrodków, a zatem: analizy eko-
nomiczne, finansowe i techniczne. Aby ta
inwestycja mog∏a byç dofinansowana z fun-
duszy europejskich ze studium wykonalno-
Êci musi tak˝e wynikaç gwarancja ˝e inwe-
stycja w ogóle powstanie i b´dzie mia∏a po-
zytywny wp∏yw na ochron´ Êrodowiska -
tzw. bezpoÊredni efekt ekologiczny. Drugim
podstawowym dokumentem by∏ raport od-
dzia∏ywania na Êrodowisko i musia∏ zostaç
sporzàdzony nie tylko dla oczyszczalni, ale
równie˝ dla wszystkich kana∏ów sanitar-
nych. Ponadto potrzebne by∏y jeszcze inne
dokumenty: pozwolenie na budow´, wy-
ciàg z dokumentacji  technicznej, mapy 
i szkice projektu, tytu∏y w∏asnoÊci gruntu,
oÊwiadczenie o Êrodkach do jej realizacji, bi-
lans za ostatni rok... - W efekcie powsta∏y 3
pot´˝ne segregatory dokumentów, które
z∏o˝ono razem z wnioskiem 17 lipca br.- po-
wiedzia∏a Jolanta St´pniak. 

Przygotowanie tej obszernej dokumen-
tacji wymaga∏o znajomoÊci dokumentów
ZPORR oraz wielu wytycznych potrzebnych
do wype∏niania wniosku. Chylimy czo∏a
przed osobami, które musia∏y podo∏aç temu

Z¸O˚YLIÂMY WNIOSEK DO ZPORR
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Od 23 wrzeÊnia br. w Urz´dzie
Gminy w St. Babicach dzia∏a punkt
informacyjny, w którym mo˝na uzy-
skaç porady dotyczàce Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej.
Pracujà w nim sta˝yÊci skierowani
do nas przez Powiatowy Urzàd Pra-
cy w B∏oniu. Osoby te posiadajà
wy˝sze wykszta∏cenie i certyfikat
“doradcy europejskiego”. Sà do dys-
pozycji mieszkaƒców gminy co-
dziennie w godzinach pracy Urz´du.

W punkcie informacyjnym osoby za-
interesowane uzyskajà pomoc w zakre-
sie: doradztwa unijnego, konstruowania
projektów i wype∏niania wniosków apli-
kacyjnych o dotacje w ramach progra-
mów operacyjnych. 

Pomoc strukturalna i regionalna Unii
Europejskiej przeznaczona jest w Polsce
na wspomaganie rozwoju i dostosowa-
nie infrastruktury regionów opóênionych
w rozwoju do standardów europejskich.
Ârodki finansowe przeznaczone na ten
cel pochodzà z nast´pujàcych funduszy:
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej. Odbiorca-
mi pomocy finansowej mogà byç m.in.:
rolnicy, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa,
jednostki samorzàdu terytorialnego,
szko∏y, placówki prowadzàce kszta∏cenie
ustawiczne, instytucje sportowe i kultu-

ralne, organizacje spo∏eczne, ochotnicza
stra˝ po˝arna, a tak˝e koÊcio∏y.

W du˝ej mierze od inicjatywy samych
mieszkaƒców danego regionu zale˝y ja-
kie nowe pomys∏y i inwestycje b´dà re-
alizowane w ich najbli˝szym otoczeniu.
Najlepsze projekty, zorientowane przede
wszystkim na zwi´kszenie zatrudnienia,
lepszy dost´p do edukacji, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, wzmacnianie
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw- b´dà
mia∏y szans´ na refundacj´ poniesionych
kosztów potrzebnych do ich realizacji,
nawet do 100 %. Dla przyk∏adu Gmina
Stare Babice stara si´ obecnie o dofinan-
sowanie budowy kanalizacji i rozbudow´
oczyszczalni Êcieków w ramach ZPORR.
W Powiecie warszawskim- zachodnim
realizowany jest tak˝e program stypen-

dialny dla m∏odzie˝y z ubogich rodzin.
Pieniàdze na ten cel pochodzà z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

Serdecznie zach´camy do wspó∏-
pracy i zasi´gni´cia informacji o no-
wych mo˝liwoÊciach finansowania
ró˝norodnych przedsi´wzi´ç. Warto
wykorzystaç t´ szans´ w najbli˝-
szym czasie, tym bardziej, ˝e zanosi
si´ na to, i˝ w kolejnych okresach
bud˝etowych UE, fundusze struktu-
ralne przeznaczone dla Polski b´dà
mniejsze.
Punkt informacyjny b´dzie dzia∏a∏
do 31 grudnia br. Jego siedziba znaj-
duje si´ na II pi´trze Urz´du Gminy.
Zapraszamy!

Sylwia Zalewska  
Mariusz Czekalewski  

zadaniu. Dodatkowo nale˝a∏o jeszcze
uwzgl´dniç kwalifikowalnoÊç wydatków,
nie wszystkie bowiem koszty tej inwestycji
sà kosztami kwalifikowalnymi, jak np. przy-
kanaliki, które muszà zostaç zbudowane 
w ramach powstajàcej kanalizacji i obcià˝a-
jà bezpoÊrednio bud˝et gminy. W omawia-
nej  inwestycji koszty kwalifikowane wynio-
sà 22 mln 616 tys. z∏, a koszty nie kwalifi-
kowane wynoszà 1 mln 302 tys. z∏.

Wniosek tego typu sk∏adamy po raz
pierwszy. WczeÊniej uda∏o nam si´ pozyskaç
Êrodki z programu SAPARD, ale tam by∏y
nieco inne procedury. 

W najbli˝szym czasie nasza gmina b´-
dzie aplikowaç do priorytetu 3 - Rozwój lo-
kalny- obszary wiejskie. Aby aplikowaç o
Êrodki gmina musi mieç zatwierdzony Plan
Rozwoju Lokalnego - jest to wymóg obliga-
toryjny. Pojawia si´ pytanie czym ró˝ni si´
PRL od strategii Rozwoju gminy. PRL jest do-
kumentem zunifikowanym, tzn. jego forma
powinna byç wykonana wed∏ug wytycznych
ZPORR. Ponadto struktura tego dokumentu
jest kompatybilna z zasadà programowania
w Unii Europejskiej tzn. poszczególne pro-
jekty muszà byç wpisane w siedmioletnie
okresy bud˝etowe Unii. 

Projekt PRL opracowany dla gminy zo-

stanie poddany spo∏ecznym konsultacjom .
W tym celu utworzono trzy zespo∏y proble-
mowe: Zespó∏ ds. Infrastruktury, Zespó∏ ds.
Kultury, OÊwiaty, Zdrowia, Sportu i Rekreacji
oraz  Zespó∏ ds. Bezpieczeƒstwa i Ochrony
Ârodowiska. Ideà powo∏ania zespo∏ów pro-
blemowych jest czynny udzia∏ przedstawi-
cieli ró˝nych Êrodowisk w konsultacjach
spo∏ecznych. Wszystkie osoby ch´tne do ak-
tywnej pracy mogà si´ zg∏aszaç telefonicz-
nie do pracownika Urz´du Gminy - 
Moniki J´drzejczak tel. 722 90 04.

W ramach konsultacji spo∏ecznych od-

b´dà si´ spotkania z mieszkaƒcami. Pierw-
sze w dn. 27.X o godz 18:00 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Borz´cinie Du-
˝ym, kolejne w dn. 4.XI o godz. 18:00
w Szkole Podstawowej w St. Babicach.

Osoby zainteresowane Planem Rozwoju
Lokalnego znajdà jego projekt na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP) (www.bip.babice-stare.waw.pl).
Wnioski i uwagi dotyczàce PRL mo˝na kie-
rowaç do UG drogà elektronicznà - e-mail:
gmina@babice-stare.waw.pl lub osobi-
Êcie.

PO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DO GMINY

Podczas Sesji wystàpi∏a Barbara Listkiewicz - Charuba autorka PRL



Skok i  w deszczu ,  Ê
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FESTYN STARE 

Coroczne Babickie Âwi´to up∏yn´∏o pod znakiem
zmiennej pogody. W sobot´ deszcz, a w niedziel´ s∏oƒce-
ka˝dy móg∏ wybraç zatem coÊ dla siebie. Letni wekeend
14 i 15 sierpnia mo˝emy jednak zaliczyç do udanych.
Atrakcji nie zabrak∏o. W sobot´ rozegrano zawody w sko-
kach konnych przez przeszkody, a w niedziel´ wystàpi∏y
gwiazdy estrady i przygotowano wiele atrakcji dla naj-
m∏odszych - ma∏e samochodziki, nadmuchiwane zje˝d˝al-
nie, kramiki z ró˝noÊciami, a tak˝e przeja˝d˝ki konne i po-
wozem. Na takie przyjemnoÊci niektórzy czekali ca∏y rok.
Starszych bawi∏ z powodzeniem Zespó∏ “Partita”, który ob-
chodzi∏ niedawno 30 lecie swego istnienia. Mimo up∏ywu
lat jego repertuar jest stale Êwie˝y i ch´tnie s∏uchany, 
a wykonawcy majà wigor nastolatków. Dla mi∏oÊników
muzyki latynoamerykaƒskiej wystapil zespól “Esperanta”,
z kolei romantyków piosenkami w∏oskimi bawi∏ “Avanti”, 
a to wszystko jak zwykle przy kie∏baskach i ma∏ym piwku.

Wydaje si´, ˝e Polana Dwóch Stawów w Zielonkach ju˝
na sta∏e b´dzie miejscem mi∏ych spotkaƒ mieszkaƒców na-
szej gminy. Zw∏aszcza, ˝e majà tam w przysz∏oÊci powstaç
tereny sportowo rekreacyjne. Byç mo˝e sporty hippiczne
b´dà w nich sta∏ym elementem, a nie tylko corocznym
Êwi´tem jak do tej pory. Dzi´kujemy W∏adzom Gminy 
za zorganizowanie tego Êwi´ta.
Podzi´kowania sk∏adamy tak˝e Sponsorom: TEK, Brus Auto,
Spo∏eczno Ekonomicznych, UNIGRAF, Rynek Hurtowy w Bron



Êp iewy w s ∏oƒcu . . .
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 BABICE  2004

Wyniki zawodów regionalnych w skokach przez prze-
szkody
Konkurs I”70 cm Pony”:1.Magdalena Ziajkowska na Kubie-
KJ Vena Sport.
Konkurs II “LL 90”: 1. Karolina Sowiƒska na Sawance, 
2. i 3.Ma∏gorzata Gaurus na Szonie- KJ Vena  Sport.
Konkurs III, “L 100 cm z rozgrywkà”: 1. Julita Miedzian-
kowska na Ch∏yÊcie- KJ Szumawa, 2.¸ukasz Wilczewski na
Szazie- KJ Narew Ró˝an, 3.S∏awomir Przybysz na Bracie- KJ
Vena Sport.
Konkurs IV”L 100 z ocenà stylu jeêdêca”: 1-2. Joanna Kraw-
czyk na Vabio- CWKS Legia W-wa, 1-2 Jaros∏aw Gawryluk
na Emisji- KJ Ocean Sport Studzianki.
Konkurs V “P 110” :1. S∏awomir Przybysz na Hartlandzie-
KJ Vena Sport, 2.Eugeniusz Koczorski na Euforii- CWKS Le-
gia W-wa, Marcin Guziuk na Aplauzie- KJ Vena Sport.
Konkurs VI “N 120” Grand Prix Zielonek: 1.Robert Wil-
czewski na Szazie- KJ Narew Ró˝an, 2-3 Eugeniusz Koczor-
ski na Eurorii i Odinie- CWKS Legia W-wa.

Wyniki zawodów w´dkarskich: 1. Eugeniusz Lubaƒski
(13,80 kg- 14 karpi,2.Jerzy Musia∏ (8,5 kg- 4,5 kg amur 
i 4 kg karpi).3. Andrzej Bizunowicz (6,20 kg- karpie).

o, Kredyt Bank, Spó∏dzielczy Bank Ogrodniczy, Bank Inicjatyw
oniszach, Centrum Finansowe Pu∏awska. 
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BEZPIECZNA GMINA

Na poczàtku wrzeÊnia na skrzy˝owaniu
ulic Sikorskiego i Polnej w St. Babicach wy-
darzy∏ si´ groêny wypadek. Dosz∏o do zde-
rzenia dwóch samochodów osobowych
Volvo i Peugeota. Obaj kierowcy z∏amali
przepisy o ruchu drogowym i wykazali si´
kompletnym brakiem wyobraêni. Tylko ich
szcz´Êciu nale˝y przypisaç to, ˝e nikt nie
odniós∏ obra˝eƒ.

Kierowca Volva jecha∏ od strony Babic 
w kierunku Klaudyna i wyprzedza∏ tira. Nie

zwróci∏ uwagi ani na ograniczenie szybko-
Êci do 40 km/ha, ani na skrzy˝owanie, ani
na podwójnà lini´ ciàg∏à. Nie zrobi∏o na
nim wra˝enia równie˝ przejÊcie dla pie-
szych ze znakiem powiadamiajàcym, 
o przechodzàcych tam dzieciach... Kierow-
ca Peugeota z kolei, wyje˝d˝a∏ z ulicy Pol-
nej w kierunku ul. Warszawskiej. Spojrza∏
w lewo, by∏o pusto postanowi∏ wi´c ru-
szyç. Zapomnia∏ niestety popatrzeç w pra-
wo, ustàpiç pierwszeƒstwa przejazdu i...

mamy rezultat na zdj´ciach. 
Na miejscu zdarzenia spotkaliÊmy sier-

˝anta sztabowego Jerzego Wójcika z Sekcji
Ruchu Drogowego KPP w St. Babicach - jak
si´ dowiedzieliÊmy obaj kierowcy byli trzeê-
wi, zostali ju˝ przebadani alkosensorem,
jednak zdecydowanie zabrak∏o im wy-
obraêni. Obydwaj zostali ukarani manda-
tami. Zdaniem sier˝anta Wójcika -kierowcy
powinni zwracaç baczniejszà uwag´ na
drogi zw∏aszcza w pobli˝u szkó∏, boisk,
placów zabaw i przystanków. Rozpoczà∏
si´ ju˝ rok szkolny i w ka˝dej chwili w tych
miejscach mo˝na spotkaç dzieci. Potrzeba
wyobraêni i dostosowania pr´dkoÊci pojaz-
dów do warunków na drodze - w tym
przypadku tego zabrak∏o. W najbli˝szym
czasie policja b´dzie prowadziç dzia∏ania
prewencyjne w okolicach szkó∏ i karaç kie-
rowców, którzy ∏amià przepisy drogowe.

KRAKSA PRZY SZKOLE

Policja poszukuje z∏odzieja bia∏e-
go Citroena Jumpera. Byç mo˝e wi-
dzia∏ go ktoÊ, jak zakrwawiony ucieka
w nieznanym kierunku?

24 sierpnia oko∏o godz. 18:00 skra-
dziono bia∏à furgonetk´ w Pruszkowie. By∏
to Citroen Jumper z charakterystycznà
czarnà drabinkà z ty∏u wozu. Poniewa˝
policja zosta∏a powiadomiona kilka minut
po kradzie˝y, wiadomoÊç o tym fakcie b∏y-
skawicznie dotar∏a do za∏óg patrolujàcych
nasz powiat. W P∏ochocinie policjanci za-
uwa˝yli  poszukiwany samochód. Sta∏ na
poboczu ˝u˝lowej drogi. Policjanci omin´-
li go i ustawili radiowóz skosem blokujàc

drog´. Kiedy wysiedli z radiowozu kierow-
ca furgonetki ruszy∏ szybko w ich stron´ 
i usi∏owa∏ przejechaç jednego z funkcjona-
riuszy. Policjant odda∏ w kierunku z∏odzie-
ja kilka strza∏ów. Ten b∏yskawicznie zawró-
ci∏ Citroena i zaczà∏ uciekaç. Rozpoczà∏ si´
poÊcig niczym w filmie akcji. Jednak z∏o-
dziejowi dopisywa∏o szcz´Êcie, ucieka∏ po
drodze szutrowej. By∏o bardzo sucho i fur-
gonetka wywo∏a∏a ogromnà chmur´ ku-
rzu, ograniczajàc widocznoÊç prawie do
zera. Dzi´ki temu z∏odziejowi uda∏o si´
zbiec. Porzuci∏ samochód po paru minu-
tach w pobliskim Józefowie. Policjanci
szybko dotarli do niego, ale sprawcy ju˝

nie by∏o. W kabinie zauwa˝ono natomiast
Êlady krwi. Z∏odziej musia∏ zostaç powa˝-
nie ranny. Co si´ z nim jednak sta∏o? Poli-
cja prosi o wszelkie informacje na ten te-
mat. Poszukiwany m´˝czyzna ma prawdo-
podobnie 30-35 lat, w∏osy krótkie, jasny
blond, ubrany by∏ wtedy w jasnà koszul´.
Natychmiastowe dzia∏ania policji pozwoli-
∏y ju˝ po kilkunastu minutach od kradzie-
˝y odzyskaç samochód wraz z ∏adunkiem
konfekcji skórzanej. Poszukiwania sprawcy
tego przestepstwa trwajà. Pies, który pod-
jà∏ trop doprowadzi∏ funkcjonariuszy do
ul. Âwi´cickiej w Józefowie. Dalej Êlad si´
urwa∏...

Pod koniec sierpnia dosz∏o do bój-
ki oko∏o 20 m∏odych m´˝czyzn.

Podczas gdy na  stadionie w Zielon-
kach rozgrywano mecz pi∏karski w pobli˝u
sklepu spo˝ywczego przy ul. Warszawskiej
emocjonowano si´ zupe∏nie czym innym.
Jednak ca∏e zajÊcie policja zna tylko z opo-
wieÊci, bowiem ktoÊ ostrzeg∏ bijàcych si´ 
i gdy nadjecha∏ radiowóz wi´kszoÊç z nich
zdà˝y∏a uciec. Dwóch m´˝czyzn postano-
wi∏o jednak ukryç si´ w krzakach i poli-
cjanci szybko ich znaleêli. Jak si´ okaza∏o
jeden z nich mia∏ przy sobie sporego
“majchra” czyli nó˝, którego ostrze prze-
kracza∏o grubo ponad 10 cm- d∏ugoÊci.

Podobno podczas bójki ktoÊ zosta∏ zranio-
ny, ale nie mamy dok∏adnych wiadomoÊci
na ten temat, a nikt poszkodowany nie
zg∏osi∏ skargi. Obaj m´˝czyêni zostali za-
trzymani, nie sà z naszej gminy, jeden po-
chodzi ze Âlàska, a drugi z lubelskiego.
Dotàd mecze rozgrywane na stadionie w
Zielonkach przyciàga∏y jedynie kibiców,
którzy potrafili cieszyç si´ sportowà rywa-
lizacjà dru˝yn. Jednak zawsze w t∏umie li-
czàcym kilkaset osób mo˝e znaleêç si´
grupa, która poszukuje innych wra˝eƒ.
Mo˝e zatem potrzeba wi´cej za∏óg poli-
cyjnych do ochrony terenów wokó∏ imprez
sportowych?  

TRAFILI GO I UCIEK¸

MA¸O WRA˚E¡ NA MECZU? POLICJA POSZUKUJE 
M¸ODYCH LUDZI

Rysopis:
* obywatelstwo polskie
* wykszta∏cenie min. Êrednie
* niekaralnoÊç i nieposzlakowana opinia
* bardzo dobry stan zdrowia
* wysoka sprawnoÊç fizyczna i psychiczna
* uregulowany stosunek do s∏u˝by wojsko-
wej /dot. m´˝czyzn/
* sta∏e zameldowanie na terenie Warszawy
lub w najbli˝szych okolicach

Je˝eli odpowiadasz powy˝szej charak-
terystyce i jesteÊ zainteresowany/-a podj´-
ciem s∏u˝by w Oddziale Prewencji Policji w
Warszawie, zadzwoƒ do Wydzia∏u Kadr i
Szkolenia Komendy Sto∏ecznej Policji:
tel. 603-65-68 lub 603-75-38
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Do niecodziennego wydarzenia
dosz∏o 4 wrzeÊnia w Borz´cinie. 

W godzinach wieczornych awaryj-
nie làdowa∏ tam samolot Cessna 152.
MieliÊmy ju˝ jedno zdarzenie lotnicze
w naszej gminie, kiedy to dwa lata te-
mu w Latchorzewie na wyÊcig pokoju
spad∏ helikopter. Ca∏e szcz´Êcie tak
przedtem jak i teraz nikomu nic si´
nie sta∏o. 

Ma∏a Cessna przyziemi∏a na polach za
budynkami szko∏y po czym samolot odbi∏
si´ i po 100 m wylàdowa∏ ponownie, jed-
nak grunt by∏ chyba dla niego zbyt mi´kki,
bo zary∏ ko∏ami i kapotowa∏ na polach za
borz´ciƒskim koÊcio∏em. Lecieli nim 31 let-
ni pilot i 24 letnia pasa˝erka. Nie odnieÊli
˝adnych obra˝eƒ, skoƒczy∏o si´ na stra-
chu. Jeden ze Êwiadków widzia∏ jak samo-
lot obni˝a lot, wyraênie przerywa∏ mu sil-
nik. Pilot próbowa∏ jeszcze powróciç na
bemowskie lotnisko, ale silnik maszyny
ostatecznie odmówi∏ pos∏uszeƒstwa.

Z zadziwiajàcà szybkoÊcià na miejscu
làdowania samolotu pojawili si´ dzienni-
karze telewizyjni. Znów nasza gmina zna-
laz∏a si´ na szklanym ekranie. Przybieg∏o
tak˝e wiele osób z okolicy- ka˝dy chcia∏ na
w∏asne oczy zobaczyç samolot w kapu-
Êcie. W efekcie zadeptano wszystkie Êlady

làdowania i eksperci, którzy przyjechali 
w niedziel´ z Paƒstwowej Komisji do Ba-
dania Wypadków Lotniczych niewiele na
ziemi mogli ustaliç. My jednak wiemy jed-
no- po raz kolejny mieszkaƒcy mieli szcz´-
Êcie, samolot spad∏ oko∏o 200 m od zabu-
dowaƒ. 
Ten wypadek jest symptomatycznym sy-

gna∏em szerszego zjawiska, które obser-
wujà mieszkaƒcy naszej gminy. Nad wielo-
ma miejscowoÊciami samoloty i helikopte-
ry przelatujà na niskim pu∏apie bezpoÊred-
nio nad osiedlami mieszkaniowymi. Sta-
nowià one du˝à ucià˝liwoÊç dla mieszkaƒ-
ców z racji ha∏asu nie mówiàc ju˝ o za-
gro˝eniu w razie ewentualnej awarii. Z in-
formacji, które jeden z mieszkaƒców Ko-
czarg uzyska∏ na lotnisku Bemowo wynika,
˝e w tej okolicy maksymalny dopuszczalny
pu∏ap lotów wynosi 200 m. Jednak˝e ist-
niejà równie˝ zalecenia, aby samoloty po-
rusza∏y si´ wzd∏u˝ granicy Kampinoskiego
Parku Narodowego, lub  na po∏udnie od
niego. W ˝adnym razie nie powinny lataç
bezpoÊrednio nad domami. Mieszkaƒcy
zachodniej cz´Êci Koczarg w ostatnim cza-
sie kilkakrotnie widzieli nisko przelatujàce
samoloty i helikoptery, nieznacznie tylko
pu∏apem przekraczajàce wysokoÊç drzew.
W tej sprawie napisano nawet list z proÊ-
bà o interwencj´ do Urz´du Lotnictwa Cy-
wilnego. Jak dotàd pozosta∏ on bez odpo-
wiedzi. Czy wypadek Cessny zwróci wresz-
cie uwag´ w∏adz lotniczych na zagro˝enia
wyst´pujàce w naszej gminie? Czy b´dzie-
my musieli czekaç, a˝ wydarzy si´ coÊ po-
wa˝niejszego? B´dziemy informowaç Czy-
telników o dalszych ustaleniach w tej spra-
wie. m∏. Fot. Bronis∏aw Opacki

ÂMIG¸O W KAPUÂCIE

pn. – pt.: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 16.00

Wykonujemy badania
techniczne motocykli i motorowerów, pojazdów samochodo-
wych o DMC do 3,5 t, ciàgników rolniczych i przyczep, a tak˝e
pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Stacja Kontroli Pojazdów
w Zaborowie

zaprasza

05- 083 Zaborów
ul. Sto∏eczna 151 
tel.: 796-31-26   0 605-888-527

UBEZPIECZENIA

– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majàtkowe

(ogieƒ, kradzie˝)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urz´du Gminy Stare Babice

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

tel. kom. 0 603 77 38 55
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Ksiàdz Kazimierz Wi´syk obcho-
dzi∏ w lipcu br. 25- lecie Êwi´ceƒ ka-
p∏aƒskich. Mimo, ˝e od wielu lat
mieszka i pracuje w Austrii, przyje-
cha∏ na t´ uroczystoÊç do Starych Ba-
bic. Jest zwiàzany z tà miejscowoÊcià
zarówno wspomnieniami z dzieciƒ-
stwa jak i rodzinnie- tu nadal mieszka
jego rodzeƒstwo. Co roku przybywa
kilkakrotnie w te strony... 

- Ciesz´ si´, ˝e jubileusz 25- lecia ka-
p∏aƒstwa mog∏em prze˝yç w mojej rodzin-
nej parafii w Babicach - powiedzia∏ ks.
Wi´syk po uroczystej Mszy Âwi´tej- Jubile-
usz ten zosta∏ bardzo ∏adnie przygotowa-
ny, czego si´ w takiej mierze nie spodzie-
wa∏em. Tym bardziej jestem wdzi´czny ks.
pra∏atowi Janowi Szubce i wszystkim wier-
nym, który zgromadzili si´ 11 lipca o 9:30
na Mszy Âwi´tej.

- Od 20 lat ˝yj´ i pracuj´ w Austrii. 
W tamtych warunkach nie jest ∏atwo pro-
wadziç prac´ duszpasterskà, inne sà uwa-
runkowania, inny jest równie˝ klimat dla
KoÊcio∏a. Przyje˝d˝am zatem tutaj, aby
z∏apaç troch´ Ducha. Parafia Babicka jest
po prostu wzorcowa. B´dàc na 10-dnio-
wym kursie pastoralno- dogmatycznym
s∏ysza∏em o niej w∏aÊnie takie sformu∏owa-
nia. Bardzo mnie to ucieszy∏o, ˝e nie tylko
ja tak odczuwam, ale jest to powszechna
opinia duchowieƒstwa, nie tylko pallotyƒ-
skiego. Dlatego trzeba naszym duszpaste-
rzom bardzo dzi´kowaç i gratulowaç. My-
Êl´ ze mieszkaƒcy Babic sà wdzi´czni za
ich prac´ w tej parafii- powiedzia∏ ks. Wi´-
syk.

Ksiàdz Kazimierz Wi´syk urodzi∏ si´ 
w Lubelskim, jego ojciec natomiast sp´dzi∏
wojn´ w Warszawie, a póêniej osiedli∏ si´
w St. Babicach. Wiele osób pami´ta go
jeszcze - prowadzi∏ kiedyÊ pracowni´
szewskà. Ksiàdz wspomina cz´sto stary
dom, w którym mieszka∏ przy ul. Sienkie-
wicza 1, szkolne lata, pierwszà komuni´,

którà przyjà∏ w babickim koÊciele. Wa˝nà
rol´ w ˝yciu przysz∏ego ksi´dza, a wtedy
kilkuletniego ch∏opca odegra∏a siostra za-
konna Prudencja, pod której opiekà jeêdzi∏
do Cz´stochowy. Tam w∏aÊnie zrodzi∏a si´
ÊwiadomoÊç powo∏ania, która krystalizo-
wa∏a w nim wiele lat. -Kiedy przysz∏a 8 kla-
sa wiedzia∏em ju˝, ˝e chc´ byç ksi´dzem-
mówi. -Ukoƒczy∏em gimnazjum w Kiel-
cach, przed maturà pojawi∏y si´ jeszcze
ró˝ne myÊli- czy iÊç na medycyn´ do Lubli-
na, czy do seminarium. MyÊl powo∏anio-
wa okaza∏a si´ jednak mocniejsza. Posze-
d∏em do Nowicjatu w Zàbkowicach Âlà-
skich, potem do O∏tarzewa na Studium Fi-
lozofi i Teologi´. 

Âwi´cenia kap∏aƒskie ks. Wi´syk przy-
jà∏ 6 maja 1979 roku, w czasie który sta∏
si´ symbolem zarania wolnoÊci dla wielu
Polaków. Krótko przedtem kardyna∏ Karol
Wojty∏a zosta∏ wybrany Papie˝em. 

- By∏a to dla nas ksi´˝y ogromna, nie-
wypowiedziana radoÊç, a dla mnie osobi-
Êcie bardzo silny impuls do dzia∏ania-
wspomina ksiàdz. -Poszed∏em z radoÊcià
w naszà wspólnà drog´ pallotyƒskà i ka-
p∏aƒskà. Rzuci∏em si´ w wir pracy duszpa-
sterskiej. Póêniej przyszed∏ czas na magi-
sterium- tak˝e w dniu niezwykle symbo-
licznym. 28 maja 1981 r. jako pierwszy
powiedzia∏em rano komisji egzaminacyj-
nej, ˝e zmar∏ kardyna∏ Stefan Wyszyƒski.
Na egzaminie wspólnie modliliÊmy si´ za
niego... 

W kolejnych latach los skierowa∏ ks.
Wi´syka do Wiednia na Studium Teologii
Pastoralnej gdzie zdoby∏ doktorat , a na-
st´pnie do O∏tarzewa gdzie by∏ profeso-
rem i wice-rektorem. Póêniej znowu wyje-
cha∏ do Austrii gdzie pracuje ju˝ od 14
lat...

- Jak Ksiàdz postrzega tamtejsze
realia?
-Duszpasterstwo w Austrii nie jest ∏atwe.
Ludzie majà tam zupe∏nie inne ni˝ u nas
wyobra˝enie o KoÊciele. Mniej si´ modlà,
zaÊlepia ich dobrobyt i wydaje si´, ˝e w∏a-
Êciwie niczego nie potrzebujà bo wszystko
majà. A to jest z∏a cecha, jeÊli cz∏owiek ni-
czego od innych nie potrzebuje, zdaje mu
si´, ˝e chce byç sam, jest niezale˝ny, a tak
przecie˝ nie jest. Mimo tych trudnoÊci czu-
j´, ˝e ludzie bardzo potrzebujà ksi´dza,
kap∏ana, a kiedy
pokazuj´, ˝e je-
stem tam dla
nich, ˝e zale˝y mi
na wiernych, wte-
dy odwzajemniajà
uczucia. Pracuj´
obecnie na tere-
nach rozciàgajà-
cych si´ od grani-
cy Wiednia do

granicy ze S∏owacjà. Jestem duszpaste-
rzem i dziekanem dekanatu Gänserndorf,
w którym znajduje si´ 17 parafii. W tym
dekanacie osobiÊcie obs∏uguj´ 3 parafie, a
pomaga mi diakon sta∏y (funkcja nieznana
jeszcze w Polsce), który ma swojà rodzin´
i odprawia nabo˝eƒstwa S∏owa Bo˝ego.
Ta praca nie jest ∏atwa, ale wiem ˝e Pan

Bóg stawia nas czasem tam, gdzie chce
coÊ zrobiç. ¸atwo jest odejÊç jeÊli cz∏owie-
kowi coÊ  nie pasuje. Sàdz´ jednak, ˝e
trzeba wytrwaç. Byç tam dla Boga i ludzi.

- Czy spotyka ksiàdz innych Pola-
ków w Austrii?

- Takie spotkania sà nieraz zaskakujà-
ce. Kiedy pojecha∏em pierwszy raz do tego
kraju spotka∏em ksi´dza pochodzàcego
równie˝ z Babic - W∏adys∏awa Zas∏on´,
który by∏ tam ju˝ od 25 lat. Zawsze stano-
wi∏ dla mnie wzór i wspiera∏ w mojej pra-
cy. Jest wielkim patriotà. Cz´sto mówi o
ojczyênie i jest przyk∏adem wiernoÊci ba-
bickiej parafii. Polonia w Austrii stanowi
znacznà si∏´. W samym Wiedniu mieszka
oko∏o 40 tys. Polaków i pracuje 130 pol-
skich ksi´˝y. Polacy nie sà jednak specjalnie
lubiani przez Austriaków...

- Skàd Ksiàdz czerpie tyle si∏ do
pracy, nie jest chyba ∏atwo na trzech
parafiach jednoczeÊnie?

- Czerpi´ te si∏y z Polski, od˝ywam
przyje˝d˝ajàc do Babic. Du˝à si∏´ daje mi
równie˝ ÊwiadomoÊç przynale˝enia do
Ksi´˝y Pallotynów, kiedy na ca∏ym Êwiecie
mam tylu wspó∏braci i pomyÊl´, ˝e jest
przecie˝ tyle miejsc gdzie móg∏bym wspól-
nie z nimi byç i pojechaç, gdyby tylko czas
pozwala∏. To wspania∏e uczucie. Zawsze
jednak wracam do rodzinnych stron i po-
równuj´ to, co widzia∏em gdzieÊ w Êwie-
cie. A naprawd´ mam do czego wracaç-
do ludzi g∏´boko wierzàcych i do duszpa-
sterzy, którzy tak Êwietnie pracujà. Owoce
duszpasterskie uzyskuje si´ wtedy gdy
wszyscy idà w jednym kierunku. Ciesz´ si´
z tej jednoÊci, którà znajduj´ w Polsce na
ró˝nych p∏aszczyznach ˝ycia koÊcielnego 
i spo∏ecznego. Ciesz´ si´, ˝e w∏adze lokal-
ne wspó∏pracujà z parafià. Daje si´ od-
czuç, ˝e Pan Jezus jest tu obecny. Pozdra-
wiam wszystkich mieszkaƒców Babic. Nie
zapominam o Was b´dàc tam, w Austrii.

js.

Z BABIC DO AUSTRII
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MIESZKA¡CY NASZEJ GMINY

Tradycyjnie, w pierwszà niedziel´
wrzeÊnia spotkaliÊmy si´ w Borz´ci-
nie na do˝ynkach. Do koÊcio∏a p.w.
Âw. Wincentego Ferreriusza przybyli
mieszkaƒcy okolicznych miejscowo-
Êci, Wójt Gminy, a tak˝e radni. Zau-
wa˝yliÊmy m.in.: Agnieszk´ Matu-
szewskà, Justyn´ Szczepanik, a tak˝e
Grzegorza Szub´ i Tadeusza WiÊniew-
skiego.

Msza Âwi´ta mia∏a uroczysty charak-
ter. W tym roku wieniec do˝ynkowy 
w imieniu ca∏ej parafii przygotowywali
mieszkaƒcy Myszczyna i ul. Kosmoskiej 
w Borz´cinie. Umieszczono go w central-
nej cz´Êci koÊcio∏a, przed O∏tarzem. Zasz-
czytnà funkcj´ starostów tegorocznych
do˝ynek sprawowali: Wies∏awa Dmoch 
z Myszczyna i Stanis∏aw Knyt z Borz´cina.

StaroÊcina z bochnem chleba zosta∏a
powitana przed Êwiàtynià przez Probosz-
cza po czym rozpocz´∏a si´ Msza Âwi´ta.
Odprawiali jà: ks. misjonarz Wojciech Lach
ze Stowarzyszenia Misji Afrykaƒskich w
Borz´cinie i ks. pra∏at Bogdan Wos∏awski.
Nie zabrak∏o równie˝ okolicznoÊciowych
przemówieƒ- na poczàtku Mszy Âw. powi-
ta∏ wszystkich starosta Stanis∏aw Knyt
dzi´kujàc za przygotowanie  uroczystoÊci,
a na zakoƒczenie przemówi∏ wójt Krzysz-

tof Turek
wspominajàc
d o ˝ y n k o w e
tradycje, nasze
nowe mo˝li-
woÊci w Unii
Europejskiej,
podzi´kowa∏
tak˝e rolnikom
za ich codzien-
ny trud. 

- Mimo ty-
lu urzàdzeƒ
doskonalàcych
prac´ na roli,
trud rolniczy
zawsze zwià-
zany jest z wy-
si∏kiem i wy-

rzeczeniami. 
Z tej pracy po-
wstaje chleb
za który dziÊ
d z i ´ k u j e m y
Panu Bogu, ∏à-
czàc si´ w mo-
dlitwie z tymi,
którzy tego
dnia przybyli
na Jasnà Gór´-
p o w i e d z i a ∏
podczas kaza-
nia ks. pra∏at
Wos ∏awsk i . -
Patrzàc na na-
sze “podwór-
ko parafialne”

chcia∏bym pok∏oniç si´ wszystkim rolni-
kom i prosiç ich aby dalej przekazywali t´
wielkà mi∏oÊç do ziemi
ojczystej. W dwóch
znanym nam wszyst-
kim s∏owach- “ ˝ywià 
i bronià” jest coÊ wiel-
kiego i wspania∏ego.
One najlepiej charak-
teryzujà naszych rolni-
ków. Chcia∏bym aby

nasza parafia si´ rozwija∏a, aby ludziom
dzi´ki dobrej, uczciwej pracy ˝y∏o si´ le-
piej. Niech wieniec do˝ynkowy przypomi-
na wszystkim chleb i daje nam si∏´ i moc,
abyÊmy umieli ˝yç jako Dzieci Bo˝e. Sz-
cz´Êç Bo˝e wszystkim pracujàcym na roli-
zakoƒczy∏ Ks. Pra∏at.

Po Mszy Âwi´tej wystawiono NajÊwi´t-
szy Sakrament i Procesja Eucharystyczna 
z wieƒcem do˝ynkowym ruszy∏a wokó∏
koÊcio∏a. Po powrocie poÊwi´cono i po-
b∏ogos∏awiono chleb z tegorocznych zbio-
rów, którym podzielili si´ wszyscy obecni.

Pi´kna tradycja ∏àczy wiele pokoleƒ
rolników, pracujàcych na tej ziemi. Po-
Êwi´cony chleb z tegorocznych zbiorów
ma zawsze wymiar ponadczasowy i sym-
boliczny. Cieszymy si´, ˝e tego dnia mogli-
Êmy byç razem z rolnikami z borz´ciƒskiej
parafii. m∏.

DO˚YNKI W BORZ¢CINIE
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Urzàd Gminy w Starych Babicach
zawiadamia, ˝e w sierpniu zosta∏y
ustawione na terenie gminy kolejne
dwa komplety pojemników s∏u˝àcych
do segregacji odpadów komunalnych. 

Pojemniki te znajdujà si´: w Starych Ba-
bicach przy ul. Rynek w pobli˝u Urz´du
Gminy i w Zielonkach Wsi przy ul. Piaskowej
w pobli˝u sklepu “Sagina”. 
We wrzeÊniu ustawiono kolejny komplet
pojemników w Babicach Nowych przy 
ul. Warszawskiej na parkingu przed sklepem
“Na Trakcie”. 

Dotychczas mieszkaƒcy naszej gminy
mogli korzystaç z pojemników na odpady:
na terenie szkó∏ w Starych Babicach, Ko-
czargach Starych i Borz´cinie Du˝ym, w Lip-
kowie przy ul. Jakubowicza, w Bliznem
¸aszczyƒskiego przy ul. ¸aszczyƒskiego 8-

10, w Bliznem Jasiƒskiego przy ul.
KoÊciuszki - Kopernika i w Latcho-
rzewie przy ul. Padlewskiego - Ja-
strz´bowskiego . 

Cieszy nas fakt popularnoÊci
pojemników segregacyjnych
zw∏aszcza w miejscowoÊciach: Lip-
ków, Blizne ¸aszczyƒskiego i Lat-
chorzew, co jest uwidocznione du-
˝à cz´stotliwoÊcià wywozu. 

Zmartwienie budzà natomiast przypad-
ki wrzucania innych odpadów poza papie-
rem, plastikiem i szk∏em, które nie powinny
si´ tam znaleêç oraz ustawianie toreb i ró˝-
nych pakunków wokó∏ pojemników. Takie
przypadki notujemy w Starych Babicach
przy szkole i w Zielonkach przy sklepie “Sa-
gina”. 

Dobrze stosowana segregacja s∏u˝y

nam wszystkim, ponadto odcià˝a  Êmietniki
i wysypiska odpadów komunalnych. Wyrzu-
canie toreb ze Êmieciami w pobli˝u pojem-
ników do sortowania odpadów, êle Êwiad-
czy o kulturze osób, które to czynià i jest
brzydkà wizytówkà naszej gminy. Prosimy
tego wi´cej nie robiç!

Referat Ochrony Ârodowiska 
U.G. St. Babice 

PLASTIK, SZK¸O, PAPIER

Wrzesieƒ to bardzo trudny miesiàc
dla ka˝dej rodziny. 

Ogromnà cz´Êç bud˝etu po letnim,
przyjemnym wypoczynku poch∏aniajà
wydatki zwiàzane z wyposa˝eniem
dzieci do szko∏y, zakupem cieplejszej
odzie˝y, a nawet opa∏u zimowego.

W tym roku ze wzgl´du na to, ˝e od 1
maja 2004 r. Êwiadczenia rodzinne sà wy-
p∏acane w Urz´dzie Gminy wiemy, ˝e 221
dzieci otrzyma∏o dodatek z tytu∏u rozpocz´-
cia roku szkolnego w wysokoÊci 90 z∏, p∏at-
ny tylko jednorazowo w∏aÊnie we wrzeÊniu.  

Rodziny, których dzieci ucz´szczajà do
szkó∏ ponad gimnazjalnych otrzyma∏y  do-
datek z tytu∏u podj´cia nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania, a tak˝e na pokrycie
wydatków zwiàzanych z zapewnieniem
dziecku mo˝liwoÊci dojazdu z miejsca za-
mieszkania do miejscowoÊci, w której znaj-
duje si´  siedziba szko∏y. Wynosi on 40 z∏
miesi´cznie (od 1 wrzeÊnia 2004 r. do 30
czerwca 2005r.)

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,
jak ka˝dego roku, dofinansuje obiady szkol-
ne dla dzieci ucz´szczajàcych do szkó∏ na te-
renie gminy.

Wszystkie placówki oÊwiatowe w naszej
gminie posiadajà sto∏ówki szkolne.

W 2003r. OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
zapewni∏ wy˝ywienie dla 133 dzieci. W tym
roku szkolnym, akcja do˝ywiania dzieci do-

piero si´ rozpocz´∏a. Pracownicy socjalni:
Iwona Kowalska i Marzena Magdziak prze-
prowadzajà wywiady Êrodowiskowe i zbie-
rajà informacje o wysokosci dochodów 
w rodzinach, które sà  podstawà do przy-
znania refundacji posi∏ków w szko∏ach.

Ustawa z dnia 12  marca 2004r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
art.8) wprowadza  nowe kwoty kryterium
dochodowego:
* dla osoby samotnie  gospodarujàcej - 461 z∏
* dla ka˝dej osoby w rodzinie - 316  z∏

Alicja Napurka

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej w St. Babicach rozpoczyna akcj´ po-
mocy potrzebujàcym opartà na wolon-
tariacie.

Zwracamy si´ do wszystkich ludzi dobre-
go serca. Popatrzcie dooko∏a. Na pewno 
w Waszej okolicy jest ktoÊ, kto potrzebuje
wsparcia. Znamy takie osoby: samotne, star-
sze, niepe∏nosprawne. Dla nich mo˝ecie zro-
biç wiele dobrego. Czasem wystarczy zwyk∏a
rozmowa, uÊmiech, zrobienie zakupów czy
pomoc w nauce.

Wolontariusze dzia∏ajà wsz´dzie tam,
gdzie jest to potrzebne i to nie tylko w za-
kresie pomocy spo∏ecznej, lecz tak˝e w ka˝-

dej innej dziedzinie ˝ycia. Pracujà dobrowol-
nie i bezp∏atnie kierujàc si´ szlachetnymi po-
budkami. Chcemy grup´ takich osób stwo-
rzyç równie˝ w naszej gminie. Ty te˝ mo˝esz
zostaç jednym z nich. Serdecznie Ci´ zapra-
szamy, zg∏oÊ si´ do nas!

W sklepach wraz z tym numerem Gaze-
ty Babickiej pojawià si´ ankiety. Prosimy o ich
wype∏nienie i wrzucenie do specjalnych po-
jemników. Dzi´ki temu b´dziemy mogli po-
znaç potrzeby mieszkaƒców naszej gminy. 

Osoby ch´tne do dzia∏alnoÊci w wolon-
tariacie prosimy o kontakt: 

GOPS w St. Babicach ul. Rynek 32 
tel. 722-90-11 w godz. 8:00-16:00 

WI¢KSZE WYDATKI ZAWSZE WE WRZEÂNIU...

ZOSTA¡ WOLONTARIUSZEM

Wydzier˝awi´ dzia∏k´ rolnà 
8400 m2 w Babicach 

pod upraw´.
Tel.  505-341-271  po 18:00

J´zyk niemiecki mgr filologii germaƒskiej i
metodyk nauczania, nauczanie indywidualne 

i grupowe, konwersacje, 
t∏umaczenia

Tel. 796- 31- 59   0601-173- 335
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Zakoƒczy∏a si´ kontrola NIK-u 
w Ludowym Klubie Sportowym “Na-
przód” Zielonki w zakresie wykorzy-
stania Êrodków publicznych oraz go-
spodarowania majàtkiem Gminy St.
Babice w latach 2002-2003. Z tej oka-
zji poprosiliÊmy prezesa Henryka Kun-
cewicza o rozmow´.

- Jak si´ Pan czuje?
- Bardzo dobrze, a nawet mog´ po-

wiedzieç, ˝e ju˝ teraz doskonale!
Od d∏u˝szego czasu borykaliÊmy si´ z wie-
loma problemami zwiàzanymi z tym, ˝e
ciàgle gdzieÊ nas pomawiano, twierdzàc
˝e wydajemy publiczne pieniàdze nie-
zgodnie z celem na jaki zosta∏y przezna-
czone. Czyli na prywat´, a nie na sport 
i rekreacj´!

- I co?
- Pomówienia doprowadzi∏y do tego,

˝e sprowadzono do klubu kontrol´ NIK-u.
Nie ucieszyliÊmy si´ z tego. Przecie˝ ˝aden
cz∏owiek nie lubi  poddawaç si´ kontro-
lom, nawet na granicy paƒstwa, a có˝ do-
piero mówiç o miejscu pracy. Okaza∏o si´
jednak, ˝e by∏o to wspania∏e posuni´cie
naszych opozycjonistów. Dzi´ki temu raz
na zawsze rozwia∏y si´ mity o tym ˝e êle
gospodarujemy.

- CoÊ tam jednak znaleziono?
- Zawsze gdy cz∏owiek pracuje mo˝e

zdarzyç si´ jakiÊ b∏àd, jakieÊ niedociàgni´-
cia, zw∏aszcza w papierkowej robocie. To
co stwierdzi∏ NIK przyjmujemy z pe∏nym
zrozumieniem i oczywiÊcie skorygujemy 
w przysz∏oÊci. Wa˝ne jest, ˝e wiemy jak te-
raz prawid∏owo dzia∏aç i czego nie powin-
niÊmy robiç. Jednak i tak byÊmy wprowa-
dzili pewne zmiany, nawet bez kontroli...

- Jak to?
- Po prostu. Nowa ustawa o instytu-

cjach po˝ytku publicznego precyzuje wie-
le zagadnieƒ i spraw, których zdaniem
NIK-u nie dope∏niliÊmy. Nie wynika∏o to
jednak z naszej z∏ej woli czy jakichÊ zanie-
dbaƒ , a jedynie z niedoprecyzowania ró˝-
nych aspektów pracy klubu przez po-
przednià ustaw´. Obecnie wiele zagad-
nieƒ jest ju˝ jednoznacznych.

- Jest Pan zatem zadowolony?
- OczywiÊcie! Poniewa˝ wiele stwier-

dzeƒ zawartych w oficjalnym piÊmie NIK-
u, w tzw. wystàpieniu pokontrolnym ucina
wszelkie z∏oÊliwe dyskusje na nasz temat.
Np. “Stwierdzono, ˝e otrzymane przez
klub w latach 2002-2003 dotacje celowe z
Urz´du Gminy Stare Babice, w kwocie
ogó∏em 560 tys. z∏ wykorzystane zosta∏y
na dofinansowanie kosztów bezpoÊred-
nich i poÊrednich zwiàzanych z realizacjà
zadaƒ wymienionych w umowach, doty-
czàcych m.in. szkolenia dzieci i m∏odzie˝y
oraz organizacji imprez sportowo- rekre-
acyjnych”. Stwierdzenie to jednoznacznie

Êwiadczy o tym, ˝e ani z∏otówka z tych
dotacji nie zosta∏a wydana w sposób nie-
w∏aÊciwy.

Krytykowano nas za to, ˝e w trakcie
roku zmienialiÊmy podzia∏y Êrodków pie-
ni´˝nych na poszczególne zadania, ale
jednoczeÊnie NIK stwierdzi∏, ˝e “nie kwe-
stionuje zasadnoÊci dokonywanych zmian
w sposobie wykorzystania Êrodków z do-
tacji”. Uwagi inspektorów dotyczà tylko
nie uzgadniania tych zmian w sposób pi-
semny...

- A inne kwestie?
- Stwierdzenie które jest dla mnie zna-

mienne i równie˝ odpowiada na zarzuty
stawiane Klubowi wczeÊniej przez Komisj´
Rewizyjnà naszej gminy, dotyczy u˝ytko-
wania przez nas mienia gminnego. I tu
mo˝emy przeczytaç, ˝e “nie stwierdzono
nieprawid∏owoÊci w zakresie wykorzysty-
wania przez Klub nieruchomoÊci stano-
wiàcych w∏asnoÊç Gminy Stare Babice.
Wed∏ug ustaleƒ kontroli sposób u˝ytko-
wania tych nieruchomoÊci by∏ zgodny z
zasadami okreÊlonymi w umowie z dn. 14
czerwca 2002 r. oraz aneksie z dn.16
stycznia 2003 r.”. Reasumujàc wystàpienie
pokontrolne stwierdza, ˝e pieniàdze zo-
sta∏y wydane tak jak nale˝y i mienie gmin-
ne jest wykorzystywane w sposób w∏aÊci-
wy.

- Jakie sà zalecenia pokontrolne?
- Bardzo niewielkie i niezauwa˝alne 

z punktu widzenia osób, które na co dzieƒ
korzystajà z Klubu. WÊród zaleceƒ pokon-
trolnych znalaz∏y si´ jedynie sprawy proce-
duralne. Nie zmienià one specyfiki naszej
pracy, a jedynie zmieniajà zasady obiegu
dokumentów pomi´dzy Urz´dem Gminy a
Klubem Sportowym. Zagadnienia te pre-
cyzuje nowa ustawa i nowa umowa 
z Gminà - a zatem zbieg∏y si´ one w cza-
sie z ustaleniami NIK-u. Nasze niedocià-
gni´cia nigdy si´ ju˝ nie powtórzà, bo dziÊ
precyzuje je odpowiednia ustawa. Podob-
nie jest z innymi kwestiami. Dotàd rozli-
czaliÊmy si´ z Gminà na podstawie za∏àcz-
ników, które by∏y okreÊlone w umowie 
i rozliczenie to nie mia∏o zwiàzku z rozli-
czeniem kont ksi´gowych. W tej chwili
nowa ustawa
i NIK nakazujà
nam rozliczaç
si´ jedynie na
zasadzie kont
ksi´gowych.
B ´ d z i e m y
oczywiÊcie to
robiç. Ro-
zbie˝noÊci kàt
k s i ´gowych  
i naszych roz-
liczeƒ z Gmi-
nà spowodo-

wane by∏y tym, ˝e umowa narzuca∏a nam
koniecznoÊç kserowania i do∏àczania do
rozliczeƒ kserokopii rachunków. Je˝eli je-
den rachunek obejmowa∏ koszty ró˝nych
zadaƒ, to do ka˝dego rozliczenia ka˝dego
zadania musia∏bym w niektórych przypad-
kach do∏àczaç ten sam rachunek. JeÊli
przyk∏adowo mieliÊmy 9 zadaƒ to koniecz-
ne by∏o za∏àczanie 9 kserokopii, uprasz-
czajàc sobie prac´ dzieliliÊmy nieraz sumy
z rachunków na 9 cz´Êci, co jak si´ okaza-
∏o nie by∏o odpowiednie. To ju˝ jednak
przesz∏oÊç. Nowa ustawa nie ka˝e ksero-
waç rachunków, tylko odpowiednio je opi-
saç i zrobiç zestawienie.

- Jak d∏ugo inspektorzy NIK-u byli
w klubie?

- Kontrola KS “Naprzód” Zielonki trwa-
∏a 2 miesiàce, po jej zakoƒczeniu przycho-
dzi∏y jeszcze ró˝ne pisma, prawie przez
ca∏y kolejny miesiàc. DziÊ mamy w r´ku
wspania∏y argument- oficjalne potwier-
dzenie NIK-u, ˝e nie ma u nas ∏amania
prawa. Jednak szkoda, ˝e w wyniku kon-
troli ucierpia∏a nasza praca. Prawie przez 
3 miesiàce musieliÊmy si´ zajmowaç spra-
wami biurokratycznymi, a nie sportem. To-
warzyszyliÊmy kontrolerom w ich czynno-
Êciach, ciàgle zadawano nam jakieÊ pyta-
nia, w pewnym momencie sprawdza∏o
nas a˝ 3 inspektorów! Wydawa∏o mi si´ to
dziwne poniewa˝ z punktu widzenia NIK-
u dysponujemy niewielkimi sumami. 
W wielu firmach nadu˝ycia sà wi´ksze ni˝
nasz ca∏y bud˝et. Mog´ si´ jednak cieszyç,
prawda zatriumfowa∏a. Nikt z nas nie mu-
si wreszcie udowadniaç, ˝e nie jest wiel-
b∏àdem. Wszystkie pieniàdze zosta∏y wy-
dane prawid∏owo- co do ostatniego grosi-
ka- mamy to na piÊmie!

Mam nadziej´ ze wreszcie nasi adwer-
sarze dadzà nam spokój. Nie mam nic
przeciwko patrzeniu na r´ce, ale czym in-
nym jest patrzeç, a czym innym z∏oÊliwie
przeszkadzaç w pracy. Cierpi na tym sport-
dzieci i m∏odzie˝. PoradziliÊmy sobie, a te-
raz “wywiesimy na drzwiach tabliczk´” -
prosimy wi´cej nie przeszkadzaç - tu si´
pracuje. m∏.

NIK W LKS-ie

Prezes Henryk Kuncewicz przedstawia protokó∏ NIK
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Do˝ynkowe dekoracje KoÊcio∏a
pw. Wniebowzi´cia NMP w St. Babi-
cach zawsze zachwycajà wiernych
swojà okaza∏oÊcià i kunsztem arty-
stycznym. Tym razem z najprzeró˝-
niejszych plonów ziemi i kwiatów wy-
konano alegoryczne rzeêby, z których
najwi´ksza - s∏omiana postaç kobiety
nios∏a s∏odkie pieczywo. Jednak Msza
Âwi´ta 12 wrzeÊnia br. by∏a niezwy-
k∏a, nie tylko ze wzgl´du na dekora-
cj´ koÊcio∏a. O jej niecodziennoÊci
stanowili ludzie. Na Msz´ przybyli
przedstawiciele Êwiatowego Zwiàzku
Podhalan, przedstawiciele powiatu
tatrzaƒskiego, zespó∏ góralski, ks. in-
fu∏at Zdzis∏aw Król,  W∏adze Samorzà-
dowe Gminy i Powiatu oraz wierni 
z babickiej parafii. 

Na wst´pie uroczystoÊci g∏os zabra∏
Jan Pawlikowski ze Zwiàzku Podhalan -
Przynosimy Wom pozdrowienie od wa-
sych i nasych Tater - powiedzia∏. - W po-
wiecie warszawskim- zachodnim zosta∏
powo∏any Oddzia∏ Zw. Podhalan. Organi-
zacja ta ju˝ rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç, ale
brakowa∏o jej dotàd wsparcia duchowego
i katolickiej màdroÊci, dla tego te˝ popro-
siliÊmy Ksi´dza Pra∏ata aby zgodzi∏ si´
przyjàç godnoÊç Kapelana Oddzia∏u na-
szego Zwiàzku- powiedzia∏ Jan Pawlikow-
ski.

W tym momencie ks. Jan Szubka przy-
jà∏ od przedstawicieli Zwiàzku Tatrzaƒskie-
go góralski kapelusz, który uroczyÊcie za-
∏o˝y∏ na g∏ow´, wst´pujàc tym samym
symbolicznie do wielkiej Rodziny Podha-
laƒskiej. 

-Dzi´kuj´ za wyró˝nienie i ten obowià-
zek- powiedzia∏ Ksiàdz. B´d´ si´ modli∏ te-
raz nie tylko za parafian, ale i za Podhalan.
Dzisiejsza Msza Âwi´ta jest w intencji rol-
ników, ludzi pracy, ale tak˝e w intencji
osób bezrobotnych, aby nikomu z nich nie
zabrak∏o codziennego chleba...

Wzruszajàcym elementem Mszy Do-
˝ynkowej by∏a homilia ks. infu∏ata Zdzis∏a-
wa Króla. Kaznodzieja poruszy∏ wiele te-
matów zwiàzanych ze Êwi´tem plonów 
i najnowszymi dziejami Polski. Wspomnia∏
5 wieków historii babickiej parafii i ludzi,
którzy tutaj budowali swój pierwszy ko-
Êció∏, przez wieki dajàc Êwiadectwo wiary.
-Stawali tak jak my dzisiaj z plonami pracy,
przynosili owoce, kwiaty i êdêb∏a ziarna,
chcàc przez to wielbiç Boga. Przychodzili
tu równie˝, aby czciç Maryj´ i zawierzaç jej

dzieje  narodu.-
powiedzia∏ ks.
infu∏at

Nasi przod-
kowie Matk´
Bo˝à z 8 wrze-
Ênia nazwali
Siewnà. Ksiàdz
wspomina∏ jak
jego dziadek
bra∏ êdêb∏o po-
Ê w i ´ c o n e g o
zbo˝a, wsypy-
wa∏ do worka 
i rozpoczyna∏
siew. Cz∏owiek
bowiem otrzy-
ma∏ od Boga
dar- Ziemi´,
którà powinien
czyniç sobie
poddanà i sta-
raç si´ dzi´ki
niej zdobywaç
chleb na po˝y-
wienie. Ta praca
musi byç stale
w ∏àcznoÊci 
z Bogiem, ina-
czej jest trudna
do zniesienia.
JeÊli jest Êrod-
kiem na uÊwi´-
cenie ˝ycia,
wtedy ma wielki
sens- powidzia∏
Ks. Infuat.

Kaznodzieja
wspomnia∏ do-
˝ynki z 8 wrze-
Ênia 1968 roku,
które odbywa∏y
si´ na Stadionie
10- Lecia przy
udziale ówcze-
snych w∏adz
paƒstwowych-
Wies∏awa Go-
mó∏ki i Józefa
Cyrankiewicza.
Wtedy to w∏a-
Ênie Ryszard Si-
wiec, rolnik
spod PrzemyÊla,
podpali∏ si´ na
znak protestu
p r z e c i w k o

PO GÓRALSKU I BABICKU



19GAZETA BABICKA nr 8/9 (93/94)

MIESZKA¡CY NASZEJ GMINY

wkroczeniu polskiego wojska do Czecho-
s∏owacji. Przy rolniku znaleziono manifest,
w którym pisa∏ o swoim  uwielbieniu Boga
i wolnoÊci. W∏adze t∏umaczy∏y jego zacho-
wanie pijaƒstwem.- Cz∏owiek zapali∏ si´
od papierosa i alkoholu- pisano w prasie.
-K∏amstwo zabija ducha mi∏oÊci do ojczy-
zny- mówi∏ Ks. Infu∏at  cytujàc Prymasa Ty-
siàclecia-” Kto straci pami´ç o swoich
dziejach straci to˝samoÊç”.

Pami´ç cz∏owieka, który odda∏ ˝ycie za
ojczyzn´ powinna byç przywo∏ana, po-
dobnie jak pami´ç ˝o∏nierzy wracajàcych 
z nad Bzury, poleg∏ych tu, na babickiej zie-
mi. Ks. Infu∏at wspomnia∏ wojn´ i Powsta-
nie Warszawskie. -Po tylu nieszcz´Êciach
odzyskaliÊmy wolnoÊç, teraz ju˝ ˝adnej 
z naszych tradycji nie powinniÊmy zagu-
biç. Trzeba je wnieÊç do wspólnej Europy.
Jestem ju˝ 36 lat ksi´dzem, pracuj´ w Ku-
rii, ale jeszcze nie widzia∏em tak pi´knych
do˝ynek... - powiedzia∏ na zakoƒczenie ks.
infu∏at Zdzis∏aw Król.

Podzi´kowania dla rolników podczas
Mszy Âwi´tej wyrazi∏ równie˝ wójt gminy
Krzysztof Turek. JednoczeÊnie ˝yczy∏
wszystkim, aby ich praca przynosi∏a jak
najlepsze owoce, równie˝ materialne.

Przemówienia i elementy liturgii ubar-
wione zosta∏y pi´knà, góralskà muzykà.
Przypomnijmy, ˝e kontakty naszego samo-
rzàdu z powiatem tatrzaƒskim zosta∏y na-
wiàzane dzi´ki pomys∏owi starosty Jana
˚ychliƒskiego, który jest inicjatorem po-
wstania Warszawskiego Oddzia∏u Zwiàzku
Podhalan. Jego prezesem mianowano na-
tomiast Cezarego Jagie∏∏´ - pracownika
Referatu OÊwiaty Starostwa. Obaj pano-
wie podczas nabo˝eƒstwa wypowiedzieli
rot´ przysi´gi Zw. Podhalan i oficjalnie
wst´pujàc do Zwiàzku zostali pasowani
ciupagà. Ten symbol góralszczyzny na za-
koƒczenie ceremonii przekaza∏ staroÊcie
˚ychliƒskiemu Piotr Kieca przewodniczàcy
powiatu tatrzaƒskiego. 

- Ciupaga przez wieki s∏u˝y∏a do pracy
w lesie, dzi´ki niej górale mogli prze˝yç 
w surowym klimacie. DziÊ niech b´dzie
symbolem naszej wzajemnej wspó∏pracy -
powiedzia∏ Przewodniczàcy.

Msza Âwi´ta zakoƒczy∏a si´ b∏ogos∏a-
wieƒstwem, spo˝yciem poÊwi´conego
chleba i wspólnym oglàdaniem do˝ynko-
wych dekoracji. Najm∏odsi zajadali si´
s∏odkoÊciami przyniesionymi w darze
przez  miejscowych cukierników. 

Dzi´kujemy Wszystkim, którzy przyczy-
nili si´ do wspania∏ej oprawy Do˝ynkowej
Mszy Âwi´tej w St. Babicach.
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Âlady tragicznych losów wielu Po-
laków poleg∏ych podczas II Wojny
Âwiatowej widoczne sà równie˝ 
w naszej gminie. Pami´ç o bohate-
rach powinna zawsze trwaç i dawaç
Êwiadectwo prawdzie. Zw∏aszcza dziÊ
w zjednoczonej Europie, w której
zdajà si´ od˝ywaç dawne upiory. Pol-
ska 60 lat temu ponios∏a ogromne
straty, wynikajàce nie tylko z dzia∏aƒ
wojennych, ale z celowego unice-
stwiania narodu i niszczenia jego ma-
jàtku. Jak choçby tu na naszych zie-
miach. Radiostacja Babice przetrwa∏a
wojn´ obronnà w 1939 r. Zosta∏a wy-
sadzona w 1944 r. przez wycofujàce

si´ wojska
niemieckie. Ile
by∏aby dziÊ
warta? Czy
mo˝emy wy-
stawiç za nià
rachunek nie-
m i e c k i m
prawnikom? 

Co roku,
pod koniec
wrzeÊnia, spo-
tykamy si´ na
b a b i c k i m
C m e n t a r z u
Wojskowym by

wspominaç tych, którzy polegli broniàc
naszej ziemi. 373 krzy˝e upami´tniajà bo-
haterów, sà wÊród nich ˝o∏nierze, party-
zanci z AK Grupy Kampinos i cywile. 
Na uroczystoÊç 26 wrzeÊnia, która odby∏a
si´ po Mszy Âwi´tej na cmentarz przybyli
przedstawiciele W∏adz Samorzàdowych,
oddzia∏ wojska z Mariewa i mieszkaƒcy.
Najm∏odsi wraz z Babickimi Sàsiadkami
wystàpili z programem artystyczno - pa-
triotycznym, ˝o∏nierze oddali salw´ hono-
rowà. To jednak tylko zewn´trzne przeja-
wy patriotyzmu. Wa˝niejsze jest to, ˝e po-
legli bohaterowie ˝yjà nadal w naszej pa-
mi´ci, która kultywowana jest ju˝ przez
najm∏odszych. m∏.

Fot. Marcin Dàbrowski

˚YJÑ W NASZEJ PAMI¢CI...

Losy wojenne zmusi∏y wiele osób
mieszkajàcych niegdyÊ w okolicach Ba-
bic do opuszczenia tych terenów. Rów-
nie˝ po wojnie, ci którzy byli zwiàzani
z Armià Krajowà cierpieli przeÊladowa-
nia. Rozproszyli si´, mieszkali w wielu
rejonach Polski i Êwiata. Zawsze jednak
pragn´li powróciç na Babickà Ziemi´.

Pani Wanda Âladowska wdowa po rad-
nym naszej gminy, doskonale wie czym jest
patriotyzm. Urodzi∏a si´ w Latchorzewie, jej
rodzice byli w konspiracji i dzia∏ali w AK. 
Z dzieci´cych wspomnieƒ pojawia si´ obraz
przechowywanej broni i ludzi przychodzà-
cych do domu na tajne zebrania. Losy wo-
jenne rzuci∏y ca∏à ich rodzin´ do Wroc∏awia.
Tam trafili równie˝ inni z tych okolic, wszyst-
kich ∏àczy∏a dzia∏alnoÊç konspiracyjna i t´sk-
nota za tà Ziemià.

Pomys∏em Wandy Âladowskiej jest po-
stawienie na cmentarzu cywilnym tablicy,
która upami´tnia∏a by tych, którzy tak jak jej
ojciec - Mieczys∏aw Âwiàtkowski (urodzony
w Latchorzewie) nigdy nie zdo∏ali powróciç
na t´ ziemi´. - Wielu z dawnych patriotów

ju˝ nie ˝yje, byç mo˝e pami´ç o nich trwa
jeszcze w ich rodzinach - niech zatem znaj-
dà ukojenie w symbolicznym miejscu, które
mog∏oby powstaç przy studni na Babickim
Cmentarzu - mówi Wanda Âladowska. Miej-
sce przy studni, które sugeruje Pani Wanda
jest symbolicznym powrotem do êróde∏.

Ch´tnie pomo˝emy w realizacji tego pomy-
s∏u, zw∏aszcza ˝e - jak si´ dowiedzieliÊmy
ide´ t´ przychylnie oceniajà ks. pra∏at Jan
Szubka i W∏adze Gminy. Prosimy zatem
wszystkie osoby zainteresowane tym tema-
tem o kontakt z naszà redakcjà lub Panià
Wandà Âladowskà pod nr tel. 722-04-82.

POSTAWMY TABLIC¢ PAMI¢CI...

Babicki Cmentarz Wojskowy jesienià 1939 roku
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17 wrzeÊnie m∏odzie˝ z Gimna-
zjum w Koczargach sprzàta∏a Âwiat
wokó∏ nas, czyli Gmin´ Stare Babice. 
Po raz pierwszy przemierzyliÊmy ca∏à gmi-
n´, od Mariewa po cmentarz w Babicach. 

Mile zaskoczeni, ˝e prawie nie by∏o co
zbieraç. Z tak du˝ego area∏u tylko jeden
niepe∏ny kontener. Bardziej bola∏y nas no-
gi...  ni˝ r´ce! Czy˝by mieszkaƒcy naszej
spo∏ecznoÊci  przestali brudziç? Mo˝e do
historii przejdà takie akcje z lat poprzed-
nich, gdy tylko z okolic szko∏y, w Koczar-
gach, Lipkowie i Zielonkachi zbieraliÊmy
pi´ç kontenerów. Miejmy nadziej´, ˝e tak
b´dzie.  Do zobaczenia za rok!

Uczniowie klas pierwszych 
Gimnazjum w Koczargach

CZYÂCIEJ NI˚ ZWYKLE...

Inauguracja roku szkolnego ju˝ za
nami. Wrzesieƒ naznaczony historià
naszych dziejów z natury jest smutny.
Ze zrozumieniem wi´c odpowiedzieli-
Êmy na apel Ministra Edukacji Naro-
dowej, by 1 wrzeÊnia uczciç minutà
ciszy pami´ç ofiar II wojny Êwiatowej.
A ju˝ kilka dni póêniej sk∏adaliÊmy
ho∏d dzieciom, które zgin´∏y w szkole
w Oseti. 

Mamy nadziej´, ˝e rok szkolny
2004/2005 nie przyniesie nast´pnych tra-
gedii, ˝e pozwoli zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom, w spokoju pracowaç. Ch-
cielibyÊmy w bie˝àcym roku szkolnym
osiàgnàç wyniki, na co najmniej takim po-
ziomie, jak w roku ubieg∏ym. Z przepro-
wadzonych w maju egzaminów gimna-

zjalnych, z cz´Êci matematyczno-przyrod-
niczej, osiàgn´liÊmy wynik wy˝szy od Êred-
niej: powiatowej, wojewódzkiej, a nawet
krajowej.

7 wrzeÊnia ministerstwo, nowym roz-
porzàdzeniem, wprowadzi∏o wiele zmian
w ocenianiu oraz przeprowadzaniu egza-
minów. Niektórych z nich oczekiwaliÊmy,
np. rozszerzenia skali ocen zachowania,
inne natomiast sà dla nas zaskoczeniem.
Obecnie pracujemy wi´c nad prawem we-
wnàtrz szkolnym, by dostosowaç je do
obowiàzujàcych nas zmian.

Du˝e zmiany wprowadzono te˝ w roz-
porzàdzeniu dotyczàcym zasad sprawo-
wania nadzoru pedagogicznego. Ich skut-
kiem jest koniecznoÊç budowy systemu,
który zapewnieni jakoÊç pracy szko∏y. 

Nasza szko∏a musi pomieÊciç zwi´kszajàcà
si´ z roku na rok liczb´ uczniów. Fakt ten
nas cieszy, gdy˝ to znaczy, ˝e szko∏a zy-
skuje na popularnoÊci, ale i martwi, bo 
w szkolnych autobusach coraz ciaÊniej.
Obecnie 413 uczniów uczy si´ w 18 od-
dzia∏ach, po 6 oddzia∏ów na ka˝dym po-
ziomie. W szkolnej spo∏ecznoÊci przewaga
ch∏opców (226). W gronie pedagogów
proporcje zupe∏nie odwrotne: 27 paƒ 
i 7 panów. Ârednia sta˝u pedagogicznego
- 8 lat. W gronie: 4 nauczycieli dyplomo-
wanych, 17 mianowanych, 12 kontrakto-
wych i jeden sta˝ysta.

Dla tych, którzy bez entuzjazmu roz-
pocz´li nauk´ mam dobrà wiadomoÊç: za
dziesi´ç miesi´cy znów wakacje.

Piotr Szczepkowski 

OKIEM DYREKTORA

Drodzy Czytelnicy! Ten numer na-
szej gazety z koniecznoÊci ukazuje si´
z du˝ym opóênieniem.

Sierpieƒ dzi´ki pi´knej pogodzie skusi∏
wielu naszych rozmówców do wyjazdów
na urlopy. Wielu z zaplanowanych spraw
nie uda∏o nam si´ zatem zrealizowaç i te-
raz staramy si´ szybko nadrobiç zaleg∏oÊci.
CzekaliÊmy równie˝ na ostatnie dokumen-
ty z kontroli NIK w naszej gminie. Przepra-
szamy za ten poÊlizg i dzi´kujemy za
wszystkie g∏osy, z pytaniami- co si´ z nami
sta∏o. Jest to mi∏e bo dzi´ki temu wiemy, ˝e
jesteÊmy potrzebni. 

Nasza gmina by∏a ostatnio arenà kon-
troli NIK. JakoÊ tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e równie˝
nas skontrolowano. Wydatki Gazety Babic-
kiej sprawdzi∏a Komisja Rewizyjna. Mi∏o
nam jest zakomunikowaç, ˝e stwierdzono
i˝ zaoszcz´dziliÊmy 6 tys. 927 z∏ i 50 gr 
z przewidzianych na gazet´ w bud˝ecie

gminy Êrodków. Sta-
∏o si´ to mo˝liwe
dzi´ki emisji numeru
∏àczonego VII-VIII
2003 i zrzeczeniu si´
prowizji od wp∏y-
wów z reklam przez
redaktora naczelne-
go tej gazety. Dla
czego? Ot pro publi-
co bono, dla dobra
publicznego, taki
uk∏on w stron´
mieszkaƒców naszej
gminy i w celu obni-
˝enia wydatków, jakie Gmina ponosi 
na wydawanie gazety. Ciekawe co teraz
napisze czarnobia∏y krytykant wszelkiego
dobra w gminie. Przecie˝ ju˝ kiedyÊ suge-
rowa∏, ˝e bierzemy pieniàdze przed wyda-
waniem gazety, co jest oczywistà niepraw-

dà. A mo˝e tym razem zarzuci nam, ˝e re-
daktor wypi∏ pó∏ butelki korektora do tek-
stów, a sekretarz redakcji sprzeniewierzy∏ 2
spinacze? 

Pozdrawiamy Wszystkich Czytelników!
Redakcja

REDAKCJA POD LUPÑ



24 czerwca w sali koncertowej im
prof. Kazimierza Wi∏komirskiego SP 
w Starych Babicach odby∏o si´ uro-
czyste zakoƒczenie roku szkolnego
Prywatnej Szko∏y Muzycznej i Studia
Muzycznego, oraz zakoƒczenie sezo-
nu artystycznego Gminnej Orkiestry
M∏odzie˝owej.

W minionym roku m∏odzi artyÊci trady-
cyjnie uÊwietniali swoimi wyst´pami uro-
czystoÊci klasowe, szkolne, gminne i ko-
Êcielne. Otrzymywali nagrody i wyró˝nie-
nia w przeglàdach i konkursach muzycz-
nych. Obecna na uroczystoÊci V-ce Wójt
Gminy Jolanta St´pniak w pi´knych s∏o-

wach pogratulowa∏a
m∏odzie˝y  jej warto-
Êciowych zaintereso-
waƒ i licznych sukce-
sów oraz wr´czy∏a
cz∏onkom orkiestry
specjalne podzi´kowa-
nia od Wójta Gminy za
wk∏ad w tworzeniu
kultury i promocji gmi-
ny. UroczystoÊç uÊwiet-
ni∏ krótki wyst´p
uczniów szko∏y i Gmin-
nej Orkiestry M∏odzie-
˝owej. md.
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INFORMACJE

KTO TAK PI¢KNIE GRA?

Poczàtek roku szkolnego to jedno-
czeÊnie rozpocz´cie dzia∏alnoÊci arty-
stycznej. W naszej Gminie ma siedzib´
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza
Wi∏komirskiego o plany i zamierzenia
towarzystwa zapytaliÊmy jego prezesa
Mariusza D˝yga. 

M.D. - Nadchodzàcy sezon artystyczny
zapowiada si´ dla nas bardzo pracowicie, a
zarazem interesujàco. W marcu 2005 roku
minie dziesi´ç lat od Êmierci  naszego pa-
trona profesora Kazimierza Wi∏komirskiego,
zamierzamy z tej okazji zorganizowaç w ro-
ku 2005 - we wspó∏pracy z instytucjami ar-
tystycznymi kraju - cykl koncertów, któremu
nadaliÊmy roboczà  nazw´: “Kazimierz Wi∏-
komirski Êwiadek XX wieku”, wspólnie 
z Muzeum Opowiadaczy Historii w Kon-

stancinie, pod patronatem UNESCO inicjuje-
my “Festiwal OpowieÊci Âwiata” - cykl im-
prez zwiàzanych z rozbudzaniem tradycji
opowiadania historii. 11 wrzeÊnia w Kon-
stancinie odb´dzie si´ inauguracja festiwa-
lu. Od paêdziernika b.r. rozpoczynamy reali-
zacj´ programu: “Edukacja kulturalna od 5
do 105 lat”, którego g∏ównym celem jest
stworzenie wartoÊciowej i atrakcyjnej oferty
sp´dzania wolnego czasu dla dzieci, m∏o-
dzie˝y i doros∏ych. Jednym z elementów
programu jest systematyczne organizowa-
nie ró˝norodnych imprez artystycznych
m.in. koncertów muzyki powa˝nej i jazzo-
wych, spektakli, wernisa˝y i wystaw, na któ-
rych obok znanych wykonawców b´dziemy
prezentowaç lokalny dorobek artystyczny. O
tych wydarzeniach b´dziemy informowali

mieszkaƒców poprzez plakaty i Êrodki ma-
sowego przekazu. Specjalnà ofert´ kieruje-
my do m∏odzie˝y. W ramach towarzystwa
powsta∏a grupa pod nazwà “M∏odzi z pa-
sjà” dla której b´dziemy organizowaç sta∏e
zaj´cia, z ró˝nych dziedzin sztuki, a nast´p-
nie prezentowaç efekty ich pracy. Od wrze-
Ênia wznawia te˝ dzia∏alnoÊç Gminna Or-
kiestra M∏odzie˝owa. Dlatego zapraszam
ju˝ teraz wszystkich absolwentów gmin-
nych szkó∏, by∏ych uczniów Szko∏y Muzycz-
nej, Studia Muzycznego i klas muzycznych
SP w St. Babicach, do wspó∏pracy. Spotka-
nia grupy “M∏odzi z pasjà” odbywajà si´ 
w ka˝dy poniedzia∏ek o godzinie 18.00, za-
j´cia zespo∏u orkiestry w ka˝dà Êrod´ o go-
dzinie 16.00 w sali koncertowej SP w St. Ba-
bicach. DiS

- Czy nie funkcjonuje w Polsce wy-
starczajàca iloÊç pralni ?

-M.D:  Nie, dobrych pralni moim zda-
niem jest wcià˝ za ma∏o.

- Czym ró˝ni si´ “Twoja Pralnia” od
innych pralni ?

-M.D: Wyposa˝ona jest w najnowocze-
Êniejszy sprz´t i technologie (szwajcarskie,
niemieckie),posiada parking przed samym
wejÊciem, podjazd dla osób niepe∏nospraw-
nych, a co najwa˝niejsze fachowy personel
wychodzàcy naprzeciw oczekiwaniom i po-
trzebom  klientów.

- Do jakiej grupy klientów adreso-
wane sà us∏ugi “Twojej Pralni” ?

-M.D: Do ka˝dego, kto ceni sobie wyso-
kà jakoÊç wykonywanych us∏ug. Ka˝da
przyjmowana do pralni rzecz jest traktowa-
na z odpowiednià dba∏oÊcià. JeÊli jest to
ubranie, zostaje po przyj´ciu wieszane na
wieszak, odplamiane, zapierane, prane, su-
szone, formowane, prasowane r´cznie, za-
wieszane na wieszak i pakowane po obej-
rzeniu przez klienta. JesteÊmy tego pewni,

˝e zadowolony klient to sta∏y klient.
- Dlaczego “Twoja Pralnia” nie wy-

konuje us∏ug w jednà godzin´, tak jak
pralnie w supermarketach ?

- M.D: Proces technologiczny, w którym
k∏adzie si´ nacisk na bardzo wysokà jakoÊç
wykonywanej us∏ugi wymaga czasu. Poza
tym nie interesuje nas grupa klientów, która
chce mieç uprane szybko, ale bardzo do-
brze.

- Czy pralnia ma pe-
∏en zakres us∏ug?

-M.D: Tak. Obs∏uguje-
my kompleksowo klien-
tów indywidualnych ∏àcz-
nie z praniem  lub czysz-
czeniem ubraƒ skórza-
nych, futer, ko˝uchów. Dla
firm i instytucji oferujemy
pranie lub czyszczenie bie-
lizny fasonowej - mundu-
rów, ubraƒ roboczych, a
tak˝e systemy znakowania
odzie˝y roboczej.

- Czy klienci “Twojej Pralni” mogà li-
czyç na oferty specjalne?

-M.D: Tak. W tej chwili oferujemy upra-
nie 5 sztuk koszul w cenie 35 z∏ a 10 sztuk
w cenie 50 z∏. Planujemy tak˝e dalsze akcje
idàce w tym kierunku. Serdecznie zaprasza-
my do korzystania z naszych us∏ug.
Gwarantujemy najwy˝szà jakoÊç w rozsàd-
nej cenie. 

ZAPROSZENIE

TWOJA PRALNIA JU˚ DZIA¸A
mo˝e warto jà odwiedziç? Ma∏gorzata Dudziƒska zaprasza
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OG¸OSZENIA

B I U R O   R A C H U N K O W E

Górczewska

KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE

RACHUNKOWOÂCI
WSZELKICH TYPÓW

DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ

• Prowadzenie rachunkowoÊci
• Wszystkie deklaracje podatkowe
• ZUS (sprawy pracownicze)
• Kontakty z Urz´dem Skarbowym
• Wyprowadzanie zaleg∏oÊci

w ksi´gowaniu i sprawozdawczoÊci

ul. Górczewska 228C lok.1
tel. 338 97 97, 0-504 188 616

HIT
Media Markt
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Podejm´ wspó∏prac´ lub wynajm´ lokale 200m2

w Wojcieszynie przy ul. Warszawskiej. 
Zakres wspó∏pracy: us∏ugi ró˝ne, bran˝a dowolna:
produkcja, monta˝e, dystrybucja, serwis, transport 
i inne. Posiadam dobre wyposa˝enie warsztatowe

(elektronarz´dzia i narz´dzia r´czne) 
maszyny stolarskie i ogrodnicze oraz samochód 

dostawczy. Zarejestrowana dzia∏alnoÊç gospodarcza
od 1998 r. Oczekuje powa˝nych propozycji. 

Prosz´ o kontakt tel. 0 601-390-138

DAM PRAC¢:
DRUKARNIA POSZUKUJE 
OSÓB ZE ZNAJOMOÂCIÑ

PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

informacje pod nr tel. 722 97 20

Zaproszenie
www.akademia-pilkarska.com.pl

e-mail: biuro@ akademia-pilkarska.com.pl

tel. O-602 193 575
treningi w dru˝ynie dla roczników 1996 i 1997 

(I i II klasa)
treningi indywidualne dla wszystkich bez ograniczeƒ

wiekowych (równie˝ przed po∏udniem)
(bardzo dobre warunki na nowych boiskach Centrum
dydaktyczno sportowego w ¸omiankach lub Fit & MiÊ

w Warszawie Ul. Arkuszowa 18)

Prywatna Szko∏a Muzyczna og∏asza 
zapisy na rok szkolny 2004/2005

Na nast´pujàce specjalnoÊci:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara
Zaj´cia odbywajà si´ w budynku szko∏y

Podstawowej w St. Babicach Ul. Polna 40.
Zapisy oraz szczegó∏owe informacje 

tel. 722-74-50 lub 0603-861-660

Studio Muzyczne og∏asza zapisy na rok szkolny
2004/2005 Na nast´pujàce specjalnoÊci: fortepian,
skrzypce, wiolonczela, gitara, instrumenty d´te,

teoria muzyki, zaj´cia indywidualne gry na instru-
mentach, zespo∏y instrumentalne, udzia∏ w konkur-
sach muzycznych i koncertach, nauka gry dla dzieci 

z klas zerowych, uczniów szkó∏ podstawowych, 
gimnazjum i liceum, a nawet doros∏ych.

Zaj´cia odbywajà si´ w budynku Szko∏y Podstawowej
nr 13 w poniedzia∏ki, wtorki i piàtki
Zapisy oraz szczegó∏owe informacje 

tel. 722-74-50 lub 0603-861-660

Stare Babice, ul. O˝arowska 9
tel. 722–90–79

czynna od pn. do pt. w godz. 12.00–18.00
w soboty w godz. 10.30–13.00

❊  ❊  ❊

MoÊciska, ul. 3 maja 49 (gmina Izabelin)
tel. 752–26–27

czynna od pn. do pt. w godz. 10.00–18.00
w soboty w godz. 10.00–13.00

Lecznica dla zwierzàt zaprasza: SS KK UU PP   MM AA KK UU LL AA TT UU RR YY   II   PP AA LL EE TT
JeÊli macie problem ze zb´dnymi opakowaniami, 

tekturà, gazetami, ksià˝kami, folià...

ZAPRASZAMY DO NASPP..PP..HH..UU..

„„FFeelliikkss”” SSTTAARREE  BBAABBIICCEE

JJAACCEEKK  RRAACCKKII UULL..   PPII ¸̧SSUUDDSSKKIIEEGGOO  3344

Tel. 722-94-18

WK¸ADY i KOMINKI 
z MARMURU, GRANITU,
PIASKOWCA
SCHODY PARAPETY POSADZKI 
KAFLE
WYCENA PROJEKT MONTA˚
Babice Nowe
ul. Ogrodnicza 2
tel. 722 90 42; 424 46 58
kom. 0- 501 717 896

STUDIO TA¡CA “DUET”

NAUKA TA¡CA 
dla dzieci, m∏odzie˝y

doros∏ych i nowo˝eƒców

Jaros∏aw Marzec tel. 0 600 300 304

STUDIO TA¡CA “DUET”

NAUKA TA¡CA 
dla dzieci, m∏odzie˝y

doros∏ych i nowo˝eƒców

Jaros∏aw Marzec tel. 0 600 300 304


