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Apelujemy do mieszkańców gminy
Stare Babice, którzy są zameldowani
poza jej terenem, o złożenie do Urzędu
Skarbowego formularza NIP 3, ze wska-
zaniem (w pozycji B5) miejsca zamiesz-
kania w naszej gminie. Dzięki temu,
zamiast zasilać budżety sąsiednich
samorządów, przyczynimy się do rozwo-

ju babickiej ziemi. Wpłacone przez nas
pieniądze zostaną wykorzystane na roz-
budowę dróg, obiektów użyteczności
publicznej, stworzenie nowych linii
komunikacyjnych itp. Warto zatroszczyć
się o dobro miejsca, w którym na co
dzień żyjemy.

Twój podatek dla gminy

Takiej zimy nikt się nie spodzie-
wał. Przez cały grudzień cieszyliśmy
się wysokimi, wiosennymi tempera-
turami, by w połowie stycznia
doświadczyć prawdziwej zimowej
aury. Na szczęście w naszej gminie
drogowcy szybko uporali się ze
skutkami silnych opadów śniegu. 

Na terenie babickiej gminy odśnieża-
niem zajmują się dwie firmy: Spółdzielnia
Usług Rolniczych i Przedsiębiorstwo
„Eko-Babice”. Jak mówi Zbigniew Ignacy
Głogowski, Prezes Zarządu Spółdzielni:

- W pierwszej kolejności odśnieżamy
najważniejsze ulice, a więc przede
wszystkim te, po których odbywa się
ruch autobusowy. Nie odpowiadamy
natomiast za stan chodników przed
posesjami – jest to obowiązek właścicie-
li. Spółdzielnia dysponuje specjalistycz-
nym sprzętem, posiada dwa samochody
z pługiem i piaskarką. Drogi odśnieżane
są zazwyczaj już po spadnięciu śniegu,
przede wszystkim w nocy, w różnych
porach – np. o 12-ej, 2-ej czy 5-ej rano.
Jednak tej zimy pojawiła się konieczność
odśnieżania także w ciągu dnia i w trak-
cie opadów. Drogi były również posypy-
wane mieszanką piasku i soli.

Jeśli sytuacja jest awaryjna – tak jak
w tym roku – władze gminy mogą zlecić
pomoc w odśnieżaniu pracownikom
Przedsiębiorstwa ,,Eko-Babice”. 

- Dochodzi do tego tylko w wyjątko-
wych przypadkach – mówi Paweł Turkot,
Prezes Zarządu - Każdej zimy naszym
obowiązkiem jest natomiast odśnieżenie
rynku i przystanków na terenie całej

gminy. Do akcji wykorzystywane są
koparko-ładowarki, pomagają także
pracownicy wyposażeni w łopaty. 

W sprawie odśnieżania dróg
można dzwonić do:
• Spółdzielni Usług Rolniczych, 

tel. 022 722 96 81
• Referatu Inwestycji i Zamówień

Publicznych: tel. 022 722 95 36

Atak zimy

25 stycznia uchwalono budżet gminy
Stare Babice na rok 2007. Dochody usta-
lono na 56.474.649 zł, a wydatki na
59.740.691 zł. Deficyt budżetowy wynie-
sie 3.266.042 zł i zostanie pokryty przy-
chodami, pochodzącymi z nadwyżki z lat
ubiegłych oraz zaciąganych pożyczek. Pro-

jekt budżetu został opracowany zgodnie
z zasadami zawartymi w uchwale określa-
jącej tryb prac nad uchwałą budżetową
oraz wskaźnikami przekazanymi przez
Ministerstwo Finansów, Wojewodę Mazo-
wieckiego i odpowiednie ustawy. Więcej
o budżecie w następnym numerze.

Budżet uchwalony
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- Od czasu mojej ostatniej wizyty
w Biurze Powiatowym w Wojcieszynie
wiele się zmieniło, kiedyś było tu
zatrudnionych zaledwie kilka osób...

- To prawda, dziś pracuje u nas 25
osób, a planujemy jeszcze zwiększenie
obsady stanowisk do 32. Obecnie nasz
budynek w Wojcieszynie jest już za mały
na potrzeby biura. Ilość spraw, którymi się
zajmujemy, rośnie wprost lawinowo.

- Z czego to wynika?
- Nasze Biuro jest dość specyficzne,

obsługujemy bowiem nie tylko Powiat
Warszawski Zachodni, ale także całą War-
szawę. A warto wiedzieć, że dziś więcej
jest rolników w stolicy niż w całym powie-
cie. Realizujemy przeszło 8 tysięcy wnio-
sków dotyczących płatności obszarowych i
sądzę, że ponad połowa pochodzi właśnie
z Warszawy. Wiele osób, które mieszkają
w stolicy, jest dziś właścicielami gospo-
darstw położonych w różnych rejonach
kraju. Do nas właśnie składają wszystkie
wnioski dotyczące dofinansowania pro-

dukcji rolnej, ponieważ trzeba je składać
tam, gdzie jest się zameldowanym.

-Jakich spraw jest najwięcej?
-Zdecydowanie przeważają dokumen-

ty IRZ- związane z handlem zwierzętami i
mięsem. W ubiegłym roku przyjęliśmy ich
ponad 115 tysięcy! Dla wszystkich zwie-
rząt prowadzi się pełną dokumentację od
narodzin aż po sprzedaż czy ubój. W
babickiej gminie zwierząt hodowlanych
jest już niewiele, trochę więcej rolnicy
hodują w zachodniej części powiatu, zde-
cydowanie jednak przeważa stolica. Tam
bowiem zarejestrowane są firmy prowa-
dzące działalność w handlu zwierzętami
na terenie całego kraju, a nawet Europy. W
tym kontekście liczby związane z rentami
strukturalnymi- 182, gospodarstwami
niskotowarowymi- 198, dopłatami rolno-
środowiskowymi- 471, czy zalesieniami-
203 są już niewielkie.

Jednak trzeba wszystkie sprawy pro-
wadzone przez Biuro postrzegać całościo-
wo. W wielu dziedzinach rolnictwa nasze

działania trwają przez lata. Np. sprawy
dotyczące gospodarstw niskotowarowych-
5 lat, zalesień- 20 lat. Co roku trzeba wró-
cić do wniosków rozpoczętych kilka lat
temu, naliczyć odpowiednią kwotę i
wysłać ją do rolnika, a ciągle przecież
przybywa nowych spraw. W związku z
tym, nasi pracownicy są już bardzo obcią-
żeni, konieczne staje się zatem zwiększe-
nie zatrudnienia i rozbudowa siedziby.

-Dziś posiadanie ziemi stało się
specyficzną lokatą kapitału.

-Nie tylko lokatą, ale i dobrym bizne-
sem. W ostatnim czasie dzięki jednemu z
działań Agencji bardzo podniosła się war-
tość ziemi w Polsce, zwłaszcza  słabszej IV-
VI klasy. Jest to związane z dofinansowa-
niem zalesień. Wiele osób kupiło z byłych
pgr-ów słabe grunty, zalesiło je i dziś
otrzymują duże dopłaty. Zwracamy koszty
zryczałtowane za zalesienia od 4 do 5 tys.
zł/ha. Agencja płaci także za pielęgnację
drzew przez 5 lat- do 300 zł/ha. Leśnik
może ponadto zalecić ogrodzenie uprawy-

Mimo przekształceń własnościowych na naszych terenach babicka gmina
jest ciągle gminą rolniczą. Wiele osób korzysta tu z dopłat obszarowych i
do produkcji rolnej. Jaki będzie poziom dofinansowania rolnictwa w
nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej w latach 2007-2013? – z
tym pytaniem zwróciliśmy się do Marcina Zająca- kierownika Biura Powia-
towego Warszawa Zachód w Wojcieszynie, należącego do Mazowieckiego
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki unijne dla
gospodarstw rolnych

27 stycznia w Kościele w Starych Babicach odbył się koncert
zespołu regionalnego ,,Białodunajcanie”. Artyści zaprezento-
wali kilkanaście kolęd i pieśni w tradycyjnym góralskim wyko-
naniu. Wspaniała muzyka, żywiołowy taniec i piękne, ludowe
stroje złożyły się na niezwykłą atmosferę tego wieczoru. 

„Białodunajcanie” są grupą dziecięco-młodzieżową, popularyzu-
jącą śpiewy i tańce Podhala oraz góralskie zwyczaje i obrzędy. Dzia-
łają od września 2004 roku przy Katolickim Stowarzyszeniu Krze-
wienia Kultury Regionalnej w Białym Dunajcu. Członkowie zespołu

ćwiczą w dwóch gru-
pach wiekowych pod
kierunkiem Iwony
Kiwackie j -Majer-
czyk, Zofii Miesz-
czak i Jana Guta. In-
struktorzy pracują zu-
pełnie bezintereso-
wnie - społecznie.

Kolęda po góralsku
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na to również przyznawane są dotacje.

-Jakie dopłaty rolnicy otrzymywali
do tej pory i co się zmieni w br.?

-Warto przypomnieć, że ARiMR jest
płatnikiem środków unijnych w 60%, a
reszta pochodzi z budżetu kraju. Rolnicy od
2004 roku otrzymują dopłatę obszarową
wynoszącą 276,28 zł na hektar gruntu, a
ponadto dopłaty do upraw- w przypadku
pszenicy będzie to 313,45 zł, razem zatem
rolnik otrzymuje 589,73zł/ha.  Dodatkowe
płatności dotyczą np. zakontraktowanego
cukru - 33,98 zł do tony, opłaty z tytułu
ONW- oznaczającego trudne warunki
gospodarowania- u nas występują one na
glebach V i VI klasy, (w I strefie nizinnej-
179 zł, w II- 264 zł). Obecnie zaczynają do
nas wpływać nowe rozporządzenia Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczą-
ce różnych działań ARiMR. Możemy spo-
dziewać się zmian niektórych warunków.
Jednak na pewno jedną z ciekawszych
dopłat będzie nadal fundusz „Prof.”, z któ-
rego w naszej gminie skorzystało wielu rol-
ników. Jest to fundusz pomocowy przyzna-
wany na inwestycje. Rolnik dzięki niemu
może za 600 tys. zł (bez Vatu) dokonać
zakupu maszyn czy modernizacji gospodar-
stwa, a Agencja zwraca połowę kosztów.
Oczywiście wcześniej trzeba złożyć wnio-
sek, odpowiednią dokumentację i poczekać
na zgodę Agencji. 

Atrakcyjnym funduszem jest również
pomoc Unii dla młodych rolników. Osoba,
która nabywa grunty rolne, może w pierw-
szym roku działalności wystąpić o bez-
zwrotne dofinansowanie w wys. 50 tys. zł.
Do tej pory, aby taką pomoc otrzymać,
wystarczyło udokumentować posiadanie 1
ha ziemi. Od nowego roku normy pod-
wyższono i dziś, aby ubiegać się o tę bez-
zwrotną pomoc, trzeba posiadać grunt o
wielkości średniego gospodarstwa w
województwie. U nas jest to 7,5 ha.

Nowością w obecnym okresie budże-
towym Unii jest także to, że nie będzie już

więcej działań dotyczących gospodarstw
niskotowarowych i dostosowań do stan-
dardów unijnych. 

-Czy wszyscy rolnicy figurują już w
bazie Agencji?

-Zdecydowana większość. Są oczywi-
ście takie osoby, które jeszcze nie skorzy-
stały z dofinansowania  lub nowi rolnicy,
którzy kupili gospodarstwa. Każdy jednak
niezależnie od tego, czy był w naszej bazie
danych, musi co roku składać wniosek
dotyczący dofinansowania produkcji rol-
nej. Rolnik może przecież zmienić uprawę
i wtedy należy mu się inna dopłata. O tyle
jednak jest już łatwiej, że większość osób
wie, jakie mają działki. Zostały one
dokładnie opisane. W tym roku pojawia
się nowy wzór wniosku i przypuszczam, że
mogą być z jego wypełnieniem pewne
problemy- na jednym druku będzie
bowiem umieszczony wniosek dotyczący
dopłat obszarowych, rolnośrodowisko-
wych i cukru. W jego wypełnianiu będą
pomagać odr-y. Przypominam, że ODR dla
naszej gminy znajduje się w Urzędzie
Gminy w Starych Babicach. Nowymi wnio-
skami będziemy dysponowali w  połowie
lutego, a termin ich składania rozpoczyna
się od 15 marca i będzie trwał do 15 maja. 

-Jakie warunki musi spełnić rolnik,
aby otrzymać dopłaty?

- Nie wszyscy podchodzą w należyty
sposób do wymogów dotyczących rolnic-
twa w Unii Europejskiej. Np. jeśli dla
gospodarstwa przysługuje dopłata z tytułu
ONW (trudnych warunków gospodarowa-
nia) musi ono spełniać nie tylko kryteria
pochodzące z warunków klimatyczno- gle-
bowych. Rolnik powinien działać zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Kon-
trola przeprowadzona w jego gospodar-
stwie musi wykazać np. że ma szczelne
szamba, odpowiednio przechowuje środki
chemiczne, czy prowadzi książkę nawoże-
nia i oprysków. Aby otrzymać dopłaty,

trzeba spełniać wszystkie określone
warunki.

Wiedza potrzebna do odpowiedniego
prowadzenia gospodarstw przekazywana
jest na specjalistycznych kursach. Rolnicy
wypełniając wniosek zobowiązują się do
przestrzegania pewnych zasad. Zawsze
dysponujemy książkami z zakresu dobrej
praktyki rolniczej i możemy je przekazać
potrzebującym. Razem z odr-ami prowa-
dziliśmy także  szkolenia dotyczące wypeł-
niania wniosków, praktyki rolniczej i
nowych rozwiązań prawnych.

-W mediach pojawiła się ostatnio
informacja, że około 20% rolników
podaje nieprawdziwe dane ubiegając
się od dopłaty. Czy ten proceder ma
miejsce również u nas? 

-Zdarzało się, że niektórzy próbowali
oszukać Agencję, jednak szybko zostało to
wychwycone. Dysponujemy różnorodnymi
narzędziami do weryfikacji danych. Mamy
precyzyjne mapy ze zdjęciami tzw. ortofo-
tomapy. Dziś jesteśmy już w stanie przy
pomocy zdjęć skutecznie je zweryfikować i
precyzyjnie zmierzyć powierzchnię upraw.
Te zagadnienia wychwytuje kontrola admi-
nistracyjna w systemie komputerowym.
Dodatkowo, co roku w terenie inspektorzy
z Oddziału Regionalnego ARiMR kontrolu-
ją 5% gospodarstw.

W przypadku poświadczenia niepraw-
dy trzeba liczyć się z konsekwencjami. Rol-
nicy mogą stracić dopłaty nawet na okres
3 lat. W przypadkach skrajnych nadużyć
mogą być zabrane nawet dopłaty
z lat poprzednich . Za oszustwo grożą
sprawy sądowe. Każdy  kto podpisuje
wniosek, musi się zapoznać z konsekwen-
cjami wypełnienia tego dokumentu. Odpo-
wiednia klauzula na ostatniej stronie wnio-
sku mówi, że : „znane mi są skutki składa-
nia fałszywych oświadczeń wynikające z
art. 297 Kodeksu Karnego, znane mi są
zasady przyznawania płatności rolnych”
itd. Nieuczciwość nigdy nie popłaca. mł.

18 i 19 stycznia przez tereny Pol-
ski przeszła wichura. Straż Pożarna
w całym kraju otrzymała ponad 6
tys. wezwań. Wiele gospodarstw
pozbawionych zostało energii elek-
trycznej. Ucierpiały drzewa, słupy
linii energetycznych i dachy w
budynkach mieszkalnych.

Na terenie gminy Ochotnicza Straż
Pożarna ze Starych Babic interweniowa-
ła 6 razy. Zabezpieczała m.in. przewró-
cone słupy linii energetycznej w Latcho-
rzewie, pomagała przy rozbieraniu
zerwanych dachów w Babicach Nowych
i Bliznem Jasińskiego, usuwała także
zawalone drzewa w Lipkowie i Starych
Babicach. Całe szczęście nikt na naszym

terenie nie odniósł obrażeń. Dziękujemy
druhom ze Straży za szybką pomoc. 

W 2006 roku strażacy w Gminie
Stare Babice brali
udział w 170
akcjach ratowniczo
– gaśniczych.
Ochotnicza Straż
Pożarna ze Starych
Babic wyjeżdżała do
akcji 171 razy, a
Ochotnicza Straż
Pożarna z Borzęcina
Dużego 36 ÿrazy. Nie
odnotowano wypad-
ków i kolizji, w któ-
rych byłyby ofiary

śmiertelne. 4 osoby zostały ranne, w tym
3 w wypadkach i 1 w pożarze. 

mł. ms., fot. Michał Kos

Przeszła wichura

ul. Izabelińska po wichurze
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Trzecia sesja RG Stare Babice
odbyła się 21 grudnia ub. r. 

Na wstępie radni wysłuchali sprawoz-
dań Przewodniczącego Rady i Wójta
Gminy dotyczących działań podejmowa-
nych w okresie międzysesyjnym. Wśród
istotniejszych zagadnień znalazła się infor-
macja dotycząca przygotowania przez
Przewodniczącego RG planu pracy Rady
Gminy na rok 2007. Henryk Kuncewicz
poinformował również, że otrzymał od
Przewodniczącego Zarządu Związku Mię-
dzygminnego „Kampinos” pismo doty-
czące wybrania z grona Rady przedstawi-
cieli do Zgromadzenia Związku.

Wśród spraw przedstawionych przez
Wójta Gminy dotyczących okresu mię-
dzysesyjnego znalazły się zagadnienia
dotyczące m.in.: kolejnej tury konsultacji
z ekspertami z dziedziny prawa handlo-
wego w związku ze staraniem się gminy
o dofinansowanie inwestycji z Funduszu
Spójności, negocjacji z przedstawiciela-
mi firmy Strabag (wykonawcy remontu
drogi nr 580), które dotyczyły warun-
ków przywrócenia należytego stanu
dróg gminnych, uszkodzonych przy
remoncie drogi wojewódzkiej. Wójt
ponadto poinformował radnych, że
uczestniczył w naradzie z podinsp. Tade-
uszem Niedźwieckim – Komendantem
Powiatowym Policji, poświęconej spra-
wom związanym z bezpieczeństwem na
terenie naszej gminy, a także w posie-
dzeniu dotyczącym możliwości wdroże-
nia zintegrowanego systemu teleinfor-
matycznego, który służyłby m.in. do
obsługi fotoradarów i monitoringu
gminy. Wójt przeprowadził także kon-
sultacje z Naczelnikiem Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, w sprawie
projektu technicznego Automatycznej
Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie
Małym, oraz z władzami Gminy Leszno
w sprawie projektu zmian komunikacji
publicznej w naszej gminie.

Wójt Gminy poinformował zebra-
nych, że w połowie grudnia uczestniczył
w wyjeździe grupy samorządowców z
naszego rejonu do Brukseli, na zaprosze-
nie polskich eurodeputowanych. Wyjazd
poświęcony był m.in. omówieniu spraw
związanych z absorpcją środków pomo-
cowych z UE. Podczas tej wizyty doszło
także do wielu spotkań roboczych z
posłami i innymi stałymi pracownikami
Parlamentu Europejskiego.

Następnie Wójt przedstawił informa-
cję o wydanych przez siebie zarządze-
niach dotyczących: zmian dochodów i
wydatków budżetu gminy w roku 2006
oraz powołania Zespołu Interdyscypli-

narnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy Domowej, Alkoholizmowi i
Innym Patologiom Społecznym.

W kolejnej części obrad radni zajęli
się podjęciem uchwały w sprawie
wydatków z zakresu realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, które nie
wygasają z upływem roku budżetowe-
go. Skarbnik Gminy poinformował, że
projekt uchwały związany jest z wyda-
waniem przez Wójta zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. Wpływy z
tych zezwoleń zgodnie z ustawą mogą
być przeznaczane jedynie na realizację
gminnych programów profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii.
Ponieważ nie wszystkie wpływy zostały
wykorzystane w 2006 r. i zgodnie z pra-
wem nie mogą one zasilić nadwyżki
ogólnej, dlatego zasadne jest podjęcie
przedłożonej uchwały.

Następnie radni podjęli uchwałę w
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2007”.

Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych - Janusz Śliżewski omówił projekt
Programu Profilaktyki na 2007 r., infor-
mując między innymi, że: w br. planuje
się przeszkolenie policjantów i pomoc w
zakupie alkomatów cyfrowych, które
podają bardzo dokładne wyniki, dzięki
czemu możliwe jest natychmiastowe
wszczęcie postępowania karnego.
Zaplanowano ponadto przeszkolenie
pedagogów szkolnych, policjantów,
sprzedawców w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości, a także przeszkolenie osób
prowadzących programy terapeutyczne
podczas kolonii letnich. Dr Śliżewski
stwierdził również, że podniesienie ceny
alkoholu nie spowodowało zmniejszenia
jego spożycia, a jedynie wzrost spożycia
alkoholu z nielegalnych źródeł. Pojawił
się także poważny problem dotyczący
spożywania alkoholu wśród kobiet w
ciąży.

W kolejnym punkcie obrad zajęto się
podjęciem uchwały w sprawie zmiany
części miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zachodniej części
Gminy Stare Babice w zakresie części wsi
Wojcieszyn i wsi Wierzbin

Radny Witold Maziarz stwierdził, że
wielu mieszkańców składało protesty
związane z zaprojektowaniem nowych
dróg, ale nie wiedzą, w jaki sposób
rekompensowane będzie przejęcie grun-
tów pod drogi.

W tej kwestii informacji udzielił Wójt
Gminy- zasady wykupu gruntów są jed-
nakowe dla wszystkich i regulują je pre-
cyzyjne przepisy. Uchwalając miejscowy
plan, nie dokonuje się niekorzystnych
dla właścicieli gruntów czynności. Zmia-
na planu daje całkowicie nowe możli-
wości wykorzystania gruntów i podnosi
ich wartość. Nie powinno się zatem w
tym wypadku mówić o rekompensacie,
tylko o zasadach przejmowania gruntów
pod potrzeby publiczne w związku z
uchwaleniem zmiany planu dla danego
obszaru. Gmina ma obowiązek wykupić
grunt po cenach rynkowych pod drogi
publiczne i niezbędne elementy infra-
struktury technicznej. Beneficjenci
uchwalonego planu miejscowego
powinni nastawić się na współpracę z
Gminą, często zdarza się bowiem, że
Gmina nie może w określonym czasie
wszystkiego dokonać. Im więcej właści-
ciele będą żądać za wykup danego tere-
nu, tym wolniej będzie ten proces
postępował. Jeśli mieszkańcy będą
współdziałać w zakresie wykupu grun-
tów, Gmina szybciej będzie mogła
wyposażyć te tereny w infrastrukturę. 

Radny Maziarz poinformował, że
niektórzy właściciele nieruchomości
pomiędzy ulicami Trakt Królewski a War-
szawską doszli do porozumienia i ich
działki są wyłączone ze scalenia. Spytał,
czy nieruchomości te mają inny status
prawny niż te, które podlegają scaleniu.

Wójt Krzysztof Turek odpowiedział,
że nie mają one innego statusu. Wew-
nętrzne scalenie gruntów sąsiadów jest
natomiast najlepszym sposobem, aby
działki uzyskały właściwe wymiary i
miały zapewnione drogi dojazdowe.
Takie rozwiązanie pozwoli na szybsze
uzyskanie pozwolenia na budowę.
Łatwiej też jest przejąć grunty pod cele
publiczne w przypadku przeprowadze-
nia wewnętrznego scalenia. W tej spra-
wie zabrała również głos radna Justyna
Szczepanik stwierdzając, że prace nad
uchwaleniem zmiany tego planu trwały
dosyć długo, wyraziła również zadowo-
lenie, że plan będzie można uchwalić na
dzisiejszej sesji. Dodała, że w Wierzbinie
mieszkają rodziny wielopokoleniowe i
wie, że właściciele działek przekażą je
swoim dzieciom.  

W dalszej części obrad radni podjęli
uchwały w sprawie: zmiany części miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części Gminy Stare
Babice w zakresie kompleksu, składające-
go się z działek ew. 22/3, 22/4, 22/5 we
wsi Stanisławów, a także w sprawie
zaopiniowania utworzenia na terenie

Z Sesji Rady Gminy
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Gminy Stare Babice potencjalnego obsza-
ru specjalnej ochrony ptaków -PLB
140012 Ostoja Kampinoska, oraz uchwa-
łę w sprawie ustalenia zakresu i formy
informacji z przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury i ponadto w sprawie zmian do
budżetu gminy Stare Babice na 2006 rok.

Jedna z ostatnich uchwał podjętych
przez radnych podczas 3 sesji dotyczyła
wyznaczenia przedstawicieli do Zgroma-
dzenia Związku Gmin „Kampinos”. Prze-
wodniczący Rady Gminy poinformował,

że zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w skład zgromadzenia wchodzą wójto-
wie gmin uczestniczących w związku,
zgodnie z art. 70 ust. 3 Statut może przy-
znać określonym gminom więcej niż
jeden głos w zgromadzeniu, dodatko-
wych przedstawicieli wyznacza zaintere-
sowana rada, na podstawie § 28 ust. 2
Statutu Związku Międzygminnego „Kam-
pinos” w skład zgromadzenia wchodzi 2
przedstawicieli rady gminy. Przewodni-
czący Zarządu Związku Międzygminnego

„Kampinos” zwrócił się z prośbą o wybra-
nie z grona Rady Gminy przedstawicieli
do Zgromadzenia Związku - po przepro-
wadzeniu tej procedury możliwe będzie
zwołanie pierwszego w nowej kadencji
posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Następnie Przewodniczący Rady
Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur.
W wyniku głosowania w trybie jawnym
do Zgromadzenia Międzygminnego
Związku „Kampinos” wybrani zostali
radni: Jerzy Piętocha i Tomasz Szuba. 

mł.
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Podczas III Sesji Rady Gminy Stare
Babice nagrodzono rolników- laure-
atów konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne dla Człowieka i Środo-
wiska Naturalnego. Nagrody, którymi
były rowery, wręczała Teresa Młynar-
czyk – starszy specjalista placówki
terenowej KRUS w Błoniu. Zapytali-
śmy Panią Teresę o kryteria konkursu. 

- Jak co roku ocenialiśmy porządek w
gospodarstwach rolnych, zabezpieczenia
maszyn i narzędzi, sprawdzaliśmy czy są
odpowiednio wyposażone apteczki i
sprawne gaśnice. Interesował nas rów-
nież: stan techniczny drabin, jak wykony-
wane są prace na wysokości, prace z
maszynami i czy dba się o bezpieczeń-
stwo dzieci. W rolnictwie co roku docho-
dzi do wielu groźnych wypadków. Naj-
częściej ich przyczyną jest bałagan i nie-
frasobliwość użytkowników maszyn.
Niby wszyscy wiedzą, że części wirujące-
wałki przekaźnikowe, łańcuchy i zębatki
powinny działać w specjalnych osłonach,
a i tak przeważnie ich nie ma i dochodzi
do wypadków. Dlatego też bardzo
ważne jest upowszechnianie wiedzy o
odpowiednim użytkowaniu maszyn i
promowanie tych, którzy przestrzegają
zasad bezpiecznego gospodarowania-
powiedziała Teresa Młynarczyk.

Wśród nagrodzonych producen-
tów rolnych z naszej gminy znaleźli
się: Romana Bieńka z Babic Nowych,
Zbigniew Kwiatkowski z Latchorze-
wa, Andrzej Zasłona z Latchorzewa i
Tomasz Skalski z Koczarg Nowych.
Wszyscy prowadzą gospodarstwa
rodzinne nastawione na produkcję
warzywną. Płody rolne sprzedają na
Rynku Hurtowym w Broniszach, częścio-
wo odbierają je też stali klienci. 

Pani Romana gospodaruje na 6 ha
wraz z mężem Krzysztofem i synami.
– Nastawiamy się na nowalijki: buraczki,
botwinę, sałaty, pory, selery i kalafiory.
Bezpieczeństwo w gospodarstwie to dla
nas porządek na co dzień. Podwórko

musi być zawsze zamiecione i sprzątnię-
te, aby coś się nie uszkodziło. Maszyna-
mi zajmuje się mój mąż, ale ja też cza-
sem pojadę Lublinem czy ciągnikiem.
Lubię gdy wszystko dobrze funkcjonuje,
wtedy praca może stać się przyjemno-
ścią- powiedziała Romana Bieńka.

Wszyscy nagrodzeni rolnicy działają
w nieformalnej grupie producenckiej.
Mówią niestety to, co większość pol-
skich rolników. – Od lat nie ma u nas
sprecyzowanej polityki rolnej, rząd
podejmuje działania wówczas, gdy poja-
wiają się protesty i blokady na drogach,
a przecież wielu z nich można by unik-
nąć. Gros zysków z produkcji rolnej
nadal przejmują pośrednicy. Dla przykła-
du seler w hali targowej kosztuje ponad
4 zł/kg, a my dostajemy za niego od 80
gr do 1 zł/ kg- mówią rolnicy. Czy to
uczciwe, że ktoś na naszej produkcji
osiąga 300 % zysku? -pytają. 

Problemów w rolnictwie jest dużo
więcej. Podczas ubiegłorocznej wizyty w
Babicach wiceminister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski obiecywał, że już
niebawem zostanie rozwiązana sprawa
zalegalizowania pracy osób zza wschod-

niej granicy. Do tej pory w tej sprawie nic
się nie zmieniło i problem pozostał. Rol-
nicy zawsze mają trudności ze zbytem
swojej produkcji za godziwą cenę. - Do
rynku trzeba podchodzić elastycznie i
szukać w nim okazji dla siebie- twierdzi
Tomasz Skalski. Na 8 ha uprawiam
warzywa, ziemniaki, a ostatnio także
pszenicę i owies. W okolicy powstało
dużo stajni, w związku z tym potrzeba
paszy dla koni. Nawet siano produkuję.
Wszystko robi się pod określonego klien-
ta, niestety nigdy nie wiadomo, na co
tak naprawdę będzie zbyt w przyszłym
roku. Taka jest już specyfika naszego
rynku - dodaje Pan Tomasz.

Na zakończenie rozmowy przedsta-
wicielka KRUS poinformowała, że w br.
jest możliwe zorganizowanie w gminie
dla rolników pokazu wymiany osłon
wałków przekaźnikowych. KRUS działa
także na terenie szkół, przeprowadzając
pogadanki z zakresu bezpieczeństwa
pracy w rolnictwie, które kończą się póź-
niej konkursem z nagrodami. Jeśli doj-
dzie do porozumienia z Gminą dotyczą-
cego tych działań, poinformujemy
o nich Czytelników. mł.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
dla Człowieka i Środowiska Naturalnego
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12 grudnia 2006 roku uroczyście
obchodzono pięciolecie Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy Domowej, Alko-
holizmowi i Innym Patologiom Spo-
łecznym. Tego samego dnia Wójt
Krzysztof Turek wydał zarządzenie
w sprawie oficjalnego, prawnego
usankcjonowania działalności
Zespołu w naszej gminie.

Kiedy w 2001 roku w całej Polsce
odbywały się debaty pod hasłem „Dzie-
ciństwo bez przemocy”, konferencję na
ten temat zorganizowano również w
Starych Babicach. Nad jej organizacją i
przebiegiem czuwała Wanda Morawska,
która prowadzi Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla Osób z Przemocą
Domową i Problemem Alkoholizmu,
grupę „Rodzina bez Przemocy –Jutrzen-
ka”, jest także członkiem Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Starych Babicach. Pani Wanda
była inicjatorką projektu utworzenia na
terenie naszej gminy Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie. Po debacie wysłała pisma
do G.O.P.S.-u, Policji, Sądu, przychodni i
szkół z prośbą o wytypowanie osób
gotowych do pracy w tym Zespole.
W listopadzie 2001 roku odbyło się
pierwsze spotkanie, na które przybyli
przedstawiciele Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Komendy Powiatowej Policji w
Starych Babicach, kuratorzy sądowi,
lekarze, pielęgniarki środowiskowe,
pedagodzy szkolni, psycholog i ksiądz.
Od tego momentu spotkania Zespołu
odbywają się systematycznie.

Praca Zespołu

Zespół Interdyscyplinarny składa się z
osób przygotowanych do pracy z rodzi-
nami dysfunkcyjnymi. Jego podstawo-
wym zadaniem jest przeprowadzenie
szczegółowego rozeznania sytuacji w
rodzinie, w której dochodzi do aktów
przemocy, a następnie opracowanie
planu interwencji, rozdzielenie zadań
dla poszczególnych instytucji i osób
pomagających rodzinie. Celem Zespołu
jest szybkie i skuteczne podejmowanie

działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa ofiarom i powstrzyma-
nia przemocy domowej.

Działajmy razem

Przemoc domowa jest zjawiskiem
bardzo złożonym, często trwa wiele lat,
dotyczy różnych aspektów życia. W
rodzinie, w której dochodzi do aktów
przemocy, występują także inne poważ-
ne problemy, między innymi niedostatek
materialny, problemy psychologiczne i
zdrowotne u osób poszkodowanych.
Trudna sytuacja rodzinna wymaga pod-
jęcia odpowiednich kroków zarówno
wobec ofiar, jak i sprawców.

Z doświadczeń wiadomo, że w przy-
padku przemocy domowej działania w
pojedynkę nie przynoszą pożądanych
efektów, stają się natomiast źródłem
frustracji dla osób, które bezskutecznie
próbują interweniować na własną rękę.
Działania są dobrze zaplanowane i sku-
teczne, jeśli opierają się na współpracy
rozmaitych służb, instytucji i osób pry-
watnych.

Nie podejmowanie żadnych kroków
w celu przeciwstawienia się przemocy
utwierdza sprawcę w bezkarności, a
ofiary w bezradności. Zazwyczaj spraw-
cy zmuszają krzywdzone osoby do
zachowania w tajemnicy tego, co dzieje
się w domu. Ukrywanie przemocy
umożliwia jednak jej trwanie. Im więcej
służb wie o fakcie przemocy domowej,
tym skuteczniejsza może być pomoc.

Korzyści z pracy zespołowej 

Szybszy przepływ informacji, lepsza
diagnoza sytuacji i zaplanowanie dzia-
łań adekwatnych do potrzeb konkretnej
rodziny lub osoby, która doświadcza
przemocy domowej – to efekty współ-
pracy osób wchodzących w skład Zespo-
łu Interdyscyplinarnego. Praca w grupie
pomaga im zdobywać dodatkową wie-
dzę i doskonalić umiejętności, członko-
wie zespołu uczą się bowiem od siebie
nawzajem. Na spotkaniach dzielą się
doświadczeniami, rozmawiają o sukce-
sach i porażkach, a także wspierają się
psychicznie.

Składam wyrazy szacunku, uzna-
nia i podziękowania Władzom
Gminy Stare Babice za udzielone
wsparcie w realizacji programu
pomocy rodzinom, które borykają
się z problemem przemocy domo-
wej i alkoholizmu.

Członkom Zespołu Interdyscypli-
narnego dziękuję za zaangażowanie i
codzienną, trudną pracę w zatrzymy-
waniu przemocy oraz wzajemną
pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Gratuluję i życzę wielu dalszych
sukcesów i satysfakcji z pracy zawo-
dowej oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym.

Wanda Morawska

ODEZWA DO OFIAR PRZEMOCY
I ŚWIADKÓW

Przemoc w rodzinie jest przestęp-
stwem ściganym przez prawo. 
Jeżeli jesteś świadkiem przemocy lub
sam jej doświadczasz, ratuj siebie i
Twoich bliskich.
Nie wstydź się szukać pomocy.
Prawo stoi po Twojej stronie.
Pamiętaj! - Jeśli sprawca czuje się bez-
karny, będzie dalej stosować przemoc,
bez względu na składane obietnice.
Możesz zatrzymać przemoc!!!
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i
swoich bliskich!!!
Jest to jedyna droga do normalności
w życiu Twoim i Twojej Rodziny!!!

Na początek zrób dwa kroki:
- zanotuj przebieg zdarzenia, pamięć
bywa zawodna,
- zgłoś się do ludzi, instytucji zobo-
wiązanych do udzielenia Ci pomocy i
wsparcia.

Zapraszamy wszystkie osoby,
które doznają przemocy i czują się
osamotnione w tym problemie do
naszego Punktu Konsultacyjnego i
uczestnictwa w grupie wsparcia.
Zapraszamy również osoby, które
nie doznają przemocy domowej, ale
któryś z członków rodziny pije nad-
miernie. Pomożemy Wam poradzić
sobie z tymi problemami.

Zatrzymać przemoc

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16.30 - 19.00. 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA zaprasza osoby z problemem alkoholowym: czw. 17.00 - 19.00, sob. 12.30 - 14.30 Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10. 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy GKRPA dla osób z przemocą w rodzinie i problemem alkoholizmu zaprasza we wtorki w godz. 10.00 - 11.00 do
Ośrodka w Borzęcinie Dużym oraz we wtorki w godz. 18.00 - 20.00, w soboty w godz. 14.00 - 16.00 do Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10. 
Grupa „Rodzina bez przemocy - Jutrzenka” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00 - 19.00. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktów i grupy 
722 04 93, Telefon do osoby prowadzacej grupę czynny całą dobę 0 605 921 579.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień od Narkotyków działa w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10. Tel. 722 04 93
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Raz do roku w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach organizo-
wane są przedstawienia, w których
występują nauczyciele. Pod koniec
grudnia wystawili dla uczniów jaseł-
ka. Dzieci były zachwycone, widząc
swoich pedagogów w niecodzien-
nych strojach i rolach.

Pomysł teatru szkolnego, w którym
nauczyciele wystawiają przedstawienia
dla dzieci, zrodził się trzy lata temu. Jego
autorką była Marzena Nowak - na co
dzień kierowniczka świetlicy w Szkole
Podstawowej w Starych Babicach. Pani
Marzena została reżyserem wszystkich
przedstawień, zaprezentowanych przez
nauczycieli na babickiej scenie: do tej
pory wystawiła trzy spektakle. W tym
roku przygotowała jasełka.

- Zawsze fascynował mnie teatr,

reżyserowałam
jednak głównie
sztuki, w któ-
rych aktorami
były dzieci. Nie
sądziłam, że
pomysł, by
dorośli grali
dla uczniów,
spotka się z tak
dużym zainte-
resowaniem.
Muszę przy-
znać, że nigdy
nie narzekam
na brak akto-
rów – zapra-
szani przeze
mnie nauczyciele z reguły chętnie włą-
czają się do współpracy. Jedynym ogra-

niczeniem jest więc określo-
na w scenariuszu ilość ról,
które mogę przydzielić. 

W tegorocznym spekta-
klu wystąpiło mniej osób niż
w roku ubiegłym, jednak na
scenie i tak pojawiła się
imponująca grupa aktorów.
W jasełkach wzięło udział
aż dwudziestu jeden peda-
gogów. Do występu przy-
gotowywali się przez dwa
miesiące: uczyli się ról, szy-
kowali kostiumy i scenogra-
fię, a po godzinach pracy w
szkole uczestniczyli w pró-
bach. Pani Marzena udziela-
ła im fachowych wskazó-
wek, pomagała także w
doborze strojów. 

- Trzech króli ubrałam w
tzw. sklepie z ,,drugiej ręki”.
W szkolnej garderobie zna-
lazło się również sporo

ubrań i rekwizytów, które przydały się
podczas przedstawienia. W czasie prób
zdarzyło się wiele zabawnych sytuacji.
Któregoś dnia ksiądz Mariusz, grający
rolę Śmierci, usprawiedliwił mi się, że nie
może długo być na próbie, bo ma spo-
wiedź w kościele. Pozostali aktorzy nic o
tym nie wiedzieli. Kiedy więc zniknął w
środku przygotowań, zaczęli go szukać,
wołając: ,,Śmierć, Śmierć na plan!”.
Dopiero po chwili wyjaśniłam im, że
,,Śmierci nie ma, bo właśnie spowia-
da…”. Gdy na ostatnich próbach ćwi-
czyliśmy swoje role w kostiumach, nie
raz zdarzyło się, że ktoś wpadł na widły

diabła albo potknął się o czyjąś pelerynę.
Wesoło było także, kiedy aktorzy zapo-
minali swoich kwestii i zaczynali impro-
wizować. Nie zabrakło również chwil
„grozy”. Na jednym z kolejnych przed-
stawień zerwała się część zasłony i pra-
wie do końca była podtrzymywana
przez aktorów, którzy znajdowali się
akurat za nią. 

Po dwóch miesiącach prób i przygo-
towań nadszedł dzień premiery. Jasełka

Jasełka Nauczycieli
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składały się z trzech scen: pasterskiej, w
zamku Heroda i w szopce. Ponieważ
szkolna sala koncertowa okazała się
zbyt mała, aby pomieścić wszystkich
uczniów i zaproszone przedszkolaki,
aktorzy odegrali spektakl kilkakrotnie. 

- Przed pierwszym przedstawieniem
mieliśmy ogromną tremę. Potem było
już trochę lepiej, ponieważ widzieliśmy,
że jasełka podobają się publiczności.
Dzieci są najlepszymi krytykami – opinie
mają wypisane na twarzach, nie można
więc posądzać ich o brak szczerości.
Najwięcej radości sprawił im ,,drugi
akt”, w którym wystąpili nauczyciele:
Marcin Palczak, Leszek Syga i ksiądz
Mariusz Żołądkiewicz. Panowie odtwa-
rzali role: Heroda, diabła i Śmierci –
przepychanka między nimi rozbawiła
uczniów, którzy na co dzień widzą ich w
zupełnie innych rolach. 

Pani Marzena uczestniczyła w spek-
taklu, wcielając się w rolę jednego z
pasterzy. Poza tym czuwała nad prze-
biegiem całego przedstawienia.

- Praca nad spektaklem dała nam
wiele satysfakcji. Przede wszystkim zinte-
growała zespół, pozwoliła nauczycielom
lepiej się poznać. Niektórzy nawet nie
podejrzewali, że drzemią w nich takie
zdolności. Podczas prób nie tylko ćwiczyli-
śmy role, mieliśmy także okazję porozma-
wiać, pośmiać się i podzielić doświadcze-
niami. Nie żałujemy wysiłku, który włoży-
liśmy w przygotowania. Gorące oklaski i
uśmiechy na twarzach dzieci były dla nas
najlepszym podziękowaniem. 

- Organizowane co rok przedstawie-
nia są okazją do świetnej zabawy
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli –
mówi dyrektor szkoły, Dorota Smolińska
– Pedagodzy, występując w innych niż
na co dzień rolach, zdobywają szacunek
i sympatię uczniów. Dzieci uczą się od
nich, że trzeba współpracować, aby
stworzyć coś naprawdę wartościowego.

kg

Tegoroczna zima w czasie świąt
poskąpiła śniegu i mrozu. O zbliża-
jącym się Bożym Narodzeniu przy-
pominały kartki zrywane z kalenda-
rza i kolorowe reklamy z choinkami
i Mikołajami. Mgły, deszcz i wiatr
nie nastrajały optymistycznie. Dłu-
gie wieczory zdawały się nigdy nie
kończyć. A jednak mieszkańcy na-
szej gminy nie poddali się chandrze.
Tu i ówdzie, grudniową szarugę
przerwały wesoło migające świateł-
ka. Nic w tym dziwnego, bo cały
świat oczekując Bożego Narodzenia
stroił się w odświętną szatę koloro-
wych drzewek, błyszczących gwiaz-
dek, migających girland. 

Wielu z nas słyszało o rozświetlo-
nych nocą miejscowościach Śląska,
gdzie mieszkańcy prześcigają się w
ozdabianiu swoich posesji. Małe wioski
pysznią się urodą, której nie powstydzą
się nawet stolice wielu państw świata. 

Wojcieszyn jest niewielką miejscowo-
ścią w centrum Polski. Nie ma  tu ślą-
skich zwyczajów, ale jest przekonanie,
że nasze posesje powinny być atrakcyjne
przez cały rok.

Nowy radny Wojcieszyna- Witold
Maziarz, postanowił wyróżnić wysiłki
mieszkańców naszej miejscowości, dzięki
ogłoszonemu konkursowi oraz nagro-
dom ufundowanym przez Wójta Gminy
Stare Babice. Wybrano najpiękniej przy-
brane posesje. Nasza komisja miała trud-
ny wybór. Jak wyłonić laureata konkursu,
skoro każda dekoracja ma swój niepo-
wtarzalny charakter? Jak nagrodzić jedną
rodzinę skoro tylu z nas włożyło wysiłek
w odświętny wygląd wsi? Każdy, kto
w zimowy wieczór wspinał się na drzew-
ka ze sznurem światełek zasługuje na
nagrodę. Dlatego bez wskazania najpięk-
niejszej dekoracji wyróżniono równorzęd-
nie trzy posesje Państwa: Leszczyńskich,
Matuszewskich oraz Filipeckich położone
przy ul.: Warszawskiej 571, Warszawskiej
577 i Trakt Królewski 69.

Olbrzymia choinka przy ul. Warszaw-
skiej 571 niewiele ustępuje tej z babic-
kiego rynku. Strzelisty, doskonale syme-
tryczny 8,5 metrowy świerk w otoczeniu
mniejszych drzewek przykuwa wzrok i
zachwyca 1700 lampkami, które zostały

zamocowane w sposób znany tylko
gospodarzom tej posesji. 

Dom przy Warszawskiej 577 zwraca
uwagę każdego, kto wjeżdża do Wojcie-
szyna od strony Borzęcina. To prawdzi-
wie przestrzenna feeria świateł zamoco-
wanych na drzewkach i krzewach całego
przedogródka. Mieszkańcom udało się
stworzyć światło w przestrzeni. 

Posesja przy Trakcie Królewskim 69 to
kolorowe miasteczko w środku naszej wsi.
Właściciele zadbali o przybranie całego
terenu: drzewek, domu i budynku gospo-
darczego w głębi posesji. W rezultacie ich
teren zyskał miły, świąteczny nastrój w
podwórku i ogrodzie. Proszę czytelników,
aby nie dali się zwieść naszym zdjęciom,
bowiem w żaden sposób nie odzwiercie-
dlają pełni nastroju, jaki w czasie świąt
panował w tych miejscach.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
www.wojcieszyn.cba.pl

Wyróżniając trzy posesje pragniemy
podkreślić i docenić wysiłek  wszystkich
mieszkańców naszej wsi. Mamy nadzie-
ję, że następny konkurs będzie jeszcze
trudniejszy w ocenie i że do wspólnej
zabawy przyłączą się także ci, którzy w
tym roku zapomnieli o świątecznych
ozdobach. Wszyscy razem pracujemy na
wygląd naszego najbliższego otoczenia. 

Dziękując Wójtowi Krzysztofowi Tur-
kowi za pomoc finansową, prosimy
o wsparcie przy kolejnych inicjatywach
mieszkańców Wojcieszyna. 

Tekst i fot. Natalia Twardowska

Finał Konkursu Świątecznego w Wojcieszynie
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JJuużż ppoo rraazz ddzziieessiiąąttyy wwrręęcczzoonnoo nnaajj-
wwaażżnniieejjsszząą nnaaggrrooddęę ww nnaasszzeejj ggmmiinniiee ––
ssttaattuueettkkęę BBaabbiinniicczzaa.. JJeejj llaauurreeaatteemm zzoossttaałł
kkssiiąąddzz kkaannoonniikk JJóózzeeff OOllcczzaakk,, pprroobboosszzcczz
ppaarraaffiiii ww BBoorrzzęęcciinniiee ww llaattaacchh 11997777-
11999955.. PPoozzaa zzaassłłuuggaammii ww pprraaccyy dduusszzppaa-
sstteerrsskkiieejj,, zznnaannyy jjeesstt ppoowwsszzeecchhnniiee zz ddookkoo-
nnaańń ssppoorrttoowwyycchh.. CChhooćć kkiillkkaa llaatt tteemmuu
pprrzzeesszzeeddłł nnaa eemmeerryyttuurręę,, pprroowwaaddzzii zzddrroo-
wwyy ii aakkttyywwnnyy ttrryybb żżyycciiaa.. NNaa sswwooiimm rroowwee-
rrzzee ppookkoonnaałł jjuużż 3322 ttyyssiiąąccee kkiilloommeettrróóww..
MMaarrzzyy,, bbyy ww tteenn ssppoossóóbb pprrzzeemmiieerrzzyyćć
ddyyssttaannss rróówwnnyy oobbwwooddoowwii kkuullii zziieemmsskkiieejj..

Wręczenie statuetki Babinicza odby-
ło się tradycyjnie 6 stycznia w Święto
Trzech Króli w auli Gimnazjum w Koczar-
gach Starych. Dziesiątą, jubileuszową
galę poprowadził z rozmachem Andrzej
Frajndt, znany wielu osobom z zespołu
,,Partita”. Z okazji rocznicy artysta skom-
ponował utwór ,,Babickie Babinicze”,
który bez wątpienia stanie się hymnem
kolejnych uroczystości.

Na początku spotkania Wójt Krzysztof
Turek powitał wszystkich gości i przedsta-

wił w skrócie dokonania gminy w 2006
roku. Uroczystość wręczenia Babinicza
jest bowiem nie tylko okazją do przyzna-
nia prestiżowej nagrody, ale także do
podsumowań i noworocznych życzeń. 

Statuetkę Babinicza – symbol zwią-
zany z tradycją sienkiewiczowską, otrzy-
muje co roku jeden z mieszkańców
gminy szczególnie zasłużony dla jej spo-
łeczności. Od dwóch lat gminnego
Oscara na salę wnosi młodzieniec ubra-
ny w strój szlachecki, któremu towarzy-
szą nadobne białogłowy. Cała grupa,
jakby żywcem wyjęta z kart trylogii, i tym
razem dokonała prezentacji statuetki.
Następnie Wójt Gminy, który jest jedno-
cześnie przewodniczącym kapituły
nagrody, odczytał nazwisko laureata:
,,Gminnego Oscara za 2006 rok otrzy-
muje ksiądz kanonik Józef Olczak.”

Laureat od 1975 roku pracuje w
parafii w Borzęcinie. Przez 18 lat był jej
proboszczem, obecnie jest już na emery-
turze, ale nadal wykonuje obowiązki
duszpasterskie. Zawsze służył wiernym

Babinicz po raz dziesiąty!Babinicz po raz dziesiąty!

Słoneczniki... 
prawie jak u Van Gogha
Słoneczniki... 
prawie jak u Van Gogha
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dobrą radą i przykładem. Organizował
nie tylko życie duchowe, przez wiele lat
zajmował się również interesami parafii
– doprowadził do odnowienia kościoła i
innych obiektów parafialnych – plebanii,
organistówki, remontu cmentarza.
Mieszkańcy gminy znają go nie tylko
jako wspaniałego kapłana, ale także
sportowca: codziennie widzą Księdza na
rowerze, niewielu może jednak za nim
nadążyć. 

- Wszyscy znamy osobę i efekty pracy
księdza Józefa Olczaka  – powiedział
Wójt Krzysztof Turek - Chciałbym jednak
podkreślić, że jego aktywność duszpa-
sterska nie osłabła wraz z odejściem
Księdza na emeryturę. Stała się nawet
jeszcze intensywniejsza, między innymi
dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Misji Afrykańskich. 

O skromności i pokorze laureata
przekonaliśmy się, słuchając jego prze-
mówienia: 

- Nigdy nie przypuszczałem, że zosta-
nę tak wyróżniony. Z całego serca dzięku-
ję za tę nagrodę. Odkąd przeszedłem na
emeryturę, pomagam wiernym głównie
w konfesjonale. Zwracam Bogu ludzi,
którzy od niego odeszli. Chcę służyć Mu
w ten sposób jak najdłużej, dlatego
dbam o zdrowie i codziennie jeżdżę na
rowerze. Przejechałem już 32 tysiące kilo-
metrów – brakuje mi 8 tysięcy, by poko-
nać dystans równy obwodowi kuli ziem-
skiej. Dokonam tego, jeśli Bóg pozwoli.

Zebrani życzyli laureatowi, aby jesz-
cze co najmniej dwukrotnie przemierzył

na swoim rowerze całą Ziemię. Następ-
nie wznieśli na jego cześć uroczysty
toast.

Nieodłącznym elementem gali przy-
znania Babinicza jest bogata oprawa
artystyczna. Uroczystość rozpoczęła się
występem młodzieżowego zespołu
,,EJAA”, który wykonał kilka popularnych
przebojów muzyki rozrywkowej. Zebrani
usłyszeli także kolędy pięknie zaśpiewa-
ne przez Anię Pioterczak. Jednak naj-
większą atrakcją wieczoru okazał się
występ Mariusza Kiljana z zespołem.
Aktor, znany między innymi z seriali ,,M
jak miłość”, ,,Na Wspólnej”, ,,Kryminal-

ni”, ,,Lokatorzy”, rozbawił publiczność
szlagierami z repertuaru Eugeniusza
Bodo, Kabaretu Starszych Panów oraz
Jacquesa Brela. 

Temperaturę wieczoru podgrzała
aukcja dzieł sztuki, z której dochód
został przeznaczony na potrzeby Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla
Dzieci Niepełnosprawnych w Bliznem
Jasińskiego. 

- Ośrodek działa na terenie naszej
gminy od 1999 roku – powiedziała
dyrektor placówki Anna Dobrowolska -
Jest częścią Katolickiego Stowarzyszenia
Archidiecezji Warszawskiej, które pro-
wadzi osiem takich instytucji, w tym tę
jedyną dla małych dzieci. Otaczamy
opieką 48 wychowanków - większość z
nich posiada orzeczenia o niepełno-
sprawności. Nasza praca polega na
pozamedycznym wspomaganiu ich roz-

woju: zapewniamy dzieciom bezpłatny
kontakt ze specjalistami, między innymi
rehabilitantem, psychologiem, pedago-
giem specjalnym, muzykoterapeutą.
Ośrodek cieszy się w tej chwili dużą
renomą - świadczy o tym fakt, że coraz
więcej osób zgłasza się do nas, choć

wcale się nie reklamujemy. Swoją dzia-
łalność możemy prowadzić dzięki
ogromnemu wsparciu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Gminy, od
których pozyskujemy dotacje. Co rok
podczas uroczystości wręczenia Babini-
cza zbieramy pieniądze na rzecz Ośrod-
ka. Jest to okazja do dobrego uczynku, z
której mieszkańcy gminy zawsze chętnie
korzystają. 

Również w tym roku Babiczanie nie
zawiedli i aktywnie uczestniczyli w aukcji,
na której licytowano cztery fotografie i
obraz. Dochód z licytacji i dobrowolnych
datków wyniósł łącznie 4800 zł.

K. Gwarek, fot. M. Łada

Jedną z gwiazd wieczoru 
była Ania Pioterczak
Jedną z gwiazd wieczoru 
była Ania Pioterczak

Wokalistki zespołu „EJAA”Wokalistki zespołu „EJAA”

Kto dobrze licytował 
– wychodził z obrazem
Kto dobrze licytował 
– wychodził z obrazem

Repertuarem kabaretowym zabawiał nas Mariusz Kiljan Repertuarem kabaretowym zabawiał nas Mariusz Kiljan 
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KULTURA

Gdy 11 stycznia w kościele
w Starych Babicach występowała
rodzina Pospieszalskich, na dworze
panowała jesienna aura. Wydawało
się, że o śniegu możemy tylko
pomarzyć. Razem z Pospieszalskimi
zagrali także ich przyjaciele, m.in. –
Krysia Steczkowska, Zuzanna Iwań-
ska, Viola Brzezińska i Thomas San-
chez z Meksyku. Z artystami przybył
również Tomasz Zubilewicz. Co
prawda Pan Tomasz nie zagrał, ale
wystąpił w roli konferansjera i oczy-
wiście przepowiedział pogodę. –
Zima nadejdzie w trzeciej dekadzie
stycznia - poinformował. 

Wówczas, gdy wypowiadał te słowa,
było 10 stopni ciepła i nie bardzo wie-
rzyliśmy w jego prognozę, a tymczasem
sprawdziła się. Jednak naszym zdaniem
zima nadeszła przez Pospieszalskich.
Artyści zagrali polskie kolędy w niezwy-
kłej aranżacji. Słychać w nich było nuty
greckie, bałkańskie, żydowskie, a nawet
dźwięki z piosenek latynoamerykań-
skich. Koncert był bardzo dynamiczny i

głośny. Babicka świątynia po raz pierw-
szy przeżywała tak niezwykłe natężenie
rytmu i dźwięków, wszystko to jednak
związane było, przynajmniej w części z
kolędami, które, jak wiadomo, w pol-
skiej tradycji zawsze kojarzą się z zimą.
Jaki stąd wniosek? Zima musiała
nadejść. 

Tekst i fot. Marcin Łada

Zaklinanie zimy

RRooddzziinnaa PPoossppiieesszzaallsskkiicchh
Jedna z najsławniejszych muzycznych rodzin
w Polsce. Jej członkowie wywarli duży
wpływ na rozwój polskiej sceny rockowej
i jazzowej – najbardziej znani są Jan (gita-
rzysta Czerwonych Gitar i zespołu Voo Voo,
obecnie dziennikarz telewizyjny, autor talk-
show „Warto rozmawiać”), a także Marcin i
Mateusz – kompozytorzy i muzycy. Co roku,
w okresie świątecznym, rodzina Pospieszal-
skich spotyka się na koncertach, pojawia się
również w programach telewizyjnych
i radiowych, wykonując kolędy i pastorałki
w nowatorskich aranżacjach.
Wspólne kolędowanie zaczęło się dla
Pospieszalskich jeszcze w dzieciństwie - było
rodzinną tradycją, która z powodzeniem
przetrwała całe dekady. Z biegiem lat człon-
kowie rodu zaczęli wnosić do klasycznych
utworów elementy muzyki rockowej, jazzo-
wej i folku. Na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych przygotowali
płytę ze swoimi wersjami kolęd i pastorałek.
Do dziś wydali ich już kilka.
Obecnie w rodzinnym zespole występuje kil-
kanaście osób – towarzyszą im zaprzyjaźnie-
ni muzycy, między innymi rodzina Stecz-
kowskich, Joszko Broda i Thomas Sanchez.
Żywiołowe i optymistyczne kolędy w ich
wykonaniu od kilkunastu lat cieszą się popu-
larnością i gromadzą na koncertach rzesze
publiczności.

Tomasz Zubilewicz – jak zwykle
trafnie przepowiedział pogodę
Tomasz Zubilewicz – jak zwykle
trafnie przepowiedział pogodę

W roli Błękitnego Anioła 
– Viola Brzezińska
W roli Błękitnego Anioła 
– Viola Brzezińska

Krysia Steczkowska z najmłodszymi
muzykami zespołu
Krysia Steczkowska z najmłodszymi
muzykami zespołu
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Koncert rodziny Pospieszalskich
w babickim kościele rozpoczął się od
słowa wygłoszonego przez ks. prała-
ta Jana Szubkę. – W polskiej tradycji
kolędy śpiewamy do 2 lutego.
Zachęcam, aby jeszcze raz pochylić
się nad ich treścią i pięknem. Życząc
miłych muzycznych wrażeń, ks.
Szubka przypomniał, że kolędy są
nieodłącznie związane z tajemnicą
Bożego Narodzenia. 

Wspólne śpiewanie tego wieczoru
wynikło nie tylko z obecności rodziny
Pospieszalskich, ale również ze zbliżają-
cych się 50 urodzin ks. Jana. Dla niego to
właśnie razem z artystami odśpiewaliśmy
„Pluribus Annos”. Ale prawdziwe urodzi-
nowe obchody wyprawiliśmy naszemu
drogiemu Proboszczowi w niedzielę
14 stycznia (w przeddzień jego święta). 

Tego dnia ks. prałat otrzymał m.in.
kosz z 50 różami i wiele wspaniałych
życzeń: od dzieci i od dorosłych. Od
władz gminy, których przedstawiciele
dziękowali księdzu za jego liczne doko-
nania i od strażaków, którzy życzyli Pra-
łatowi biskupstwa w... Babicach.

Ks. prałat Jan Szubka, dziekan Deka-
natu Laseckiego jest z nami od 15 lat.
Przez ten czas dokonał wielu zmian w
parafii- przeprowadził gruntowny
remont kościoła, wzbogacił jego wypo-
sażenie, powiększył i ogrodził cmentarz,
wybudował także wspaniały Dom Para-
fialny. Ks. Jan jest laureatem najwyższej
nagrody gminnej- statuetki Babinicza.
Przy swoich niezwykłych jak na jedną
osobę dokonaniach jest skromnym czło-
wiekiem, zawsze znajdującym czas
i uśmiech dla parafian. 

Żyj nam zdrowo, długo i szczęśli-
wie Księże Janie, a Pan Bóg niech
błogosławi Twoim licznym dziełom.
Dziękujemy Ci za Twoją pracę
w babickiej parafii i życzymy
wszystkiego najlepszego!

13
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lat to godny jubileusz

Ks. prałat Jan Szubka 
– 15 stycznia skończył 50 lat
Ks. prałat Jan Szubka 
– 15 stycznia skończył 50 lat
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Dzień Babci i Dzień Dziadka są
obchodzone w różnych krajach na
całym świecie. W poszczególnych
państwach przypadają jednak na
inne miesiące. Anglicy świętują w
lutym, Meksykanie w czerwcu, a
Amerykanie dopiero we wrześniu.
We włoskiej Lombardii po raz
pierwszy oficjalnie fetowano Dzień
Babci i Dziadka dwa lata temu. Na
obchody wybrano szczególną datę -
2 października, kiedy przypada
kościelne święto aniołów stróżów.
W końcu nie da się zaprzeczyć, że
babcia i dziadek są dla wielu dzieci
prawdziwymi dobrymi duchami.

W przedszkolu w Starych Babicach
Dzień Babci i Dziadka świętowano w
piątek 19 stycznia. Na cześć seniorów

dzieci z dwóch najstarszych grup przy-
gotowały uroczystą akademię. Przedsta-
wienie miało formę audycji radiowej, w
której zabawne wierszyki przeplatały się
ze skocznymi piosenkami. Program przy-
gotowały Małgorzata Libert, Grażyna
Bełz i Małgorzata Siekierska, w organi-
zację spotkania zaangażowały się także
Grażyna Karbowska, Bogumiła Krzywic-
ka i Katarzyna Ostrowska.

- Dzieci bardzo chętnie uczyły się tek-
stów – twierdzą autorki przedstawienia -
Choć kilka dni wcześniej wystawiły jaseł-
ka, z zapałem przygotowywały się do
kolejnego występu. Wybrałyśmy lekki i

zabawny repertuar, aby publiczność
mogła bawić się razem z aktorami. Się-
gnęłyśmy do tradycyjnych polskich piose-
nek, takich jak ,,Głęboka studzienka” czy
,,Pije Kuba do Jakuba”, które znają wszy-
scy. Z radością słuchałyśmy, jak widzowie
śpiewają wraz z przedszkolakami.

Dzieci nie tylko przygotowały dla
seniorów przedstawienie, ale także upie-
kły im pyszne ciasteczka. Po akademii
wręczyły babciom i dziadkom upominki
wykonane podczas zajęć plastycznych.
Zaprosiły ich także do wspólnej zabawy.
Tego wieczoru na scenie wystąpili wszy-
scy uczestnicy spotkania – niektórzy

śpiewali dzieciom piosenki, inni opowia-
dali bajki. Babcie i dziadkowie bawili się
także z maluchami w ,,Mam chusteczkę
haftowaną” i ,,Jedzie pociąg z daleka”.

- Jeszcze kilka lat temu w spotkaniach
brało udział znacznie mniej osób – mówi
Bożenna Pyć, Dyrektor Przedszkola - Dziś
dziadkowie i babcie przyjeżdżają nawet z
innych miast, aby zobaczyć wnuki na sce-
nie. Przez swoją obecność i udział w zaba-
wie okazują maluchom, jak bardzo je
kochają. Przedszkolaki co rok z przyjem-
nością przygotowują dla nich przedsta-
wienia. W końcu nikt lepiej nie troszczy się
o dzieci niż dziadkowie. kg, mł

Dziadek nie tylko do orzechów!

Takiej werwy naszym Dziadkom mogą pozazdrościć nawet młodzi!
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Od dawien dawna ludzie po wiecze-
rzy wigilijnej wybierają się do świątyni.
Msza Święta ogłaszająca tę ważną dla
chrześcijan prawdę zaczyna się o półno-
cy i ma szczególny wymiar. W borzęciń-
skim kościele tegoroczna Pasterka była
dużym przeżyciem. Tradycyjnie rozpo-
częła ją odśpiewana przez parafialny
chór - jutrznia. O północy rozbrzmiały
słowa kolędy: ,,Bóg się rodzi”. Wtedy
też w uroczystej procesji proboszcz
przyniósł do żłóbka malutkiego Jezusa,
którym był kilkumiesięczny parafianin –
Miłosz Kowszun. W postać Maryi wcie-
liła się jego mama - pani Joanna. Józe-
fem został Dariusz Dawid. W betlejem-
skiej grocie nie mogło zabraknąć anioł-
ków. W ich postacie wcieliły się dziew-
czynki, które w tym roku przystąpiły do
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej:
Agata Knyt, Karolina Leśniewska i Marta
Zatorska. W szopce znalazły się także
żywe króliki. Eucharystia miała bardzo
uroczysty przebieg. Jak zwykle prócz
księży pracujących w Parafii, byli także
kapłani ze Stowarzyszenia Misji Afry-
kańskich. Tradycją borzęcińskiej Pasterki
jest wspólne dzielenie się opłatkiem. Po
zakończonej Eucharystii księża stają z
opłatkiem przy drzwiach Kościoła –
uczestnicy Mszy Świętej mają wówczas
możliwość złożenia sobie życzeń. Ta
chwila pozwala wszystkim poczuć się
członkami wspólnoty parafialnej. 

Szopki Bożonarodzeniowe to bar-
dzo stary element naszej świątecznej
tradycji. Są w niej obecne znacznie dłu-

żej niż choinka
i Ś w i ę t y
Mikoła j .
P i e rw-
s z e j

wzmianki
o budowa-
niu w kościo-
łach swego rodzaju
ołtarzyków przedstawia-
jących moment narodzin Jezusa,
pochodzą z Włoch. Tradycja ta przywę-
drowała do Polski w XIII wieku, wraz z
zakonnikami reguły świętego Francisz-
ka. Za pierwszego twórcę przedstawień
bożonarodzeniowych jest zresztą uwa-
żany patron zakonu – Św. Franciszek z
Asyżu. Elementy najstarszej polskiej
szopki, przechowywanej w kościele Św.
Andrzeja w Krakowie, pochodzą praw-
dopodobnie z II połowy XIV wieku. Tra-
dycyjna szopka była wyobrażeniem
narodzin Chrystusa, oddającym wiernie

opis znany
z Pisma

Święte-
g o .

Postaci
Ś w i ę t e j

Rodziny oraz
pastuszków i

Trzech Króli składają-
cych dary Dzieciątku Jezus stały

wewnątrz drewnianej miniatury kościo-
ła lub groty wykonanej z masy papiero-
wej. Szopki takie noszą nazwę betleje-
mek i są do dziś używane przez kolędni-
ków, a w domach zajmują miejsce nie-
opodal choinki. W naszych czasach
szopka bożonarodzeniowa jest elemen-
tem wystroju każdej świątyni w czasie
Świąt Bożego Narodzenia.

A.M.
Fot. Mariusz Kowszun

Żywa Szopka w borzęcińskim Kościele

25 stycznia w przedszkolu w Borzęcinie Dużym odbył się bal
maskowy, na którym zjawiły się niezwykłe postacie: królowie,
księżniczki, rycerze, czarodzieje, elfy i rozmaite zwierzątka. W
kolorowych strojach bajkowi goście wirowali w tańcu, uczestni-
czyli także w konkursie na najpiękniejsze przebranie. Czarodziej-
ską atmosferę balu podsycił występ artystów z teatru „Koliber”,
którzy zapewnili oprawę muzyczną oraz zaprezentowali publicz-
ności sztuczki magiczne. Tekst M. Sadło, fot. M. Kowszun

Elfy, księżniczki i anioły…Elfy, księżniczki i anioły…

Najmłodsi w Borzęcinie potrafią nie tylko dobrze się bawić, ale rów-
nież wystawiają przedstawienia. Jasełka uczniów ZSP (grudzień 2006)
Najmłodsi w Borzęcinie potrafią nie tylko dobrze się bawić, ale rów-
nież wystawiają przedstawienia. Jasełka uczniów ZSP (grudzień 2006)
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Wystrzałowy, huczny i niezapo-
mniany – taki powinien być karna-
wał: czas szalonych zabaw i tańców
do białego rana. W tym roku w
okresie karnawału zaproszono nas
na bal przebierańców do Przedsz-
kola w Starych Babicach. Z podzi-
wem patrzyliśmy, jak w niezwy-
kłych strojach na parkiecie szaleją
przedszkolaki.

Choć z dawnych karnawałowych
zwyczajów zachowało się do dziś nie-
wiele, w dalszym ciągu w okresie
poświątecznym na całym świecie orga-
nizowane są huczne zabawy, bale i
maskarady. Do najsłynniejszych należą
oczywiście parady uliczne w Rio i w
Wenecji. Odbywają się głównie tuż
przed Środą Popielcową i trwają kilka
dni na ulicach, które na ten czas stają
się parkietem tanecznym. Jest to okres
oczekiwany, często przez cały rok, a
uczestnicy przygotowują specjalnie na
tę okazję bogato zdobione stroje –
zachwycające przepychem, przystrojone
piórami i cekinami, mieniące się tysią-
cem kolorów.

W tym roku niezwykłe kostiumy
mogliśmy podziwiać także w Przedszko-
lu w Starych Babicach. Przed naszymi

oczami przewinął się barwny korowód
księżniczek, rycerzy, wróżek, czarodzie-
jów, smoków i innych bajkowych posta-
ci. Z zachwytem patrzyliśmy, jak na par-
kiecie bawią się babickie przedszkolaki. 

- Dla wielu dzieci to był pierwszy w
życiu bal – mówi Dyrektor Przedszkola,
Bożenna Pyć – W przygotowania zaan-
gażowały się całe rodziny. Wprawdzie
to dzieci decydowały, w jaką postać
chcą się przemienić, ale rodzice i dziad-
kowie pomagali skompletować kostiu-
my. W tym roku kreacje były naprawdę
przepiękne. To dlatego w konkursie na
najładniejsze przebranie zwyciężyły
wszystkie dzieci.

Zabawę dla najmłodszych poprowa-
dzili z rozmachem aktorzy teatru ,,Złoty
Dukat” – Barbara Kwiatkowska i Krzysz-
tof Ostrożny, którzy wcielili się w role
Pani Kółeczko i Pana Groszka. Przedsz-
kole w Starych Babicach odwiedzili już
po raz drugi. Dzięki wspaniałemu

poczuciu humoru i niezwykłej pomysło-
wości zachęcili do zabawy wszystkie
dzieci – podczas balu żaden przedszko-
lak nie podpierał ściany. 

- Występujemy dla dzieci od dzie-
więciu lat, ale i tak uważamy, że babic-
kie przedszkolaki bawią się najlepiej. Są

wspaniałą publicznością, zawsze reagu-
ją żywiołowo i chętnie włączają się do
zabawy.

Wiele w tym zasługi samych akto-
rów, którzy doskonale porozumiewają
się z dziećmi i organizują dla nich cieka-
we konkursy. Jak zdradzili nam za kuli-

sami, poprowadzą zabawę karnawało-
wą w przedszkolu także w 2008 roku.
Ponieważ są znani i rozchwytywani na
całym Mazowszu, przyszłoroczny bal
wpisali do kalendarzy z dwunastomie-
sięcznym wyprzedzeniem.

kg

Karnawał w przedszkolu
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Od lat bal seniorów w Borzęcinie
Dużym cieszy się wielkim powodze-
niem. Co roku organizowany był
w remizie strażackiej, tym razem je-
dnak dyrekcja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego postanowiła zorganizo-
wać go u siebie- w części hali spor-
towej. Pomysł okazał się bardzo
udany i wszyscy bawili się doskona-
le. Przestronne miejsce pozwalało
wygodnie ustawić stoły, a parkiet
zapewnił doskonałe warunki do
tańca.

Na początku imprezy dla seniorów
wystąpili uczniowie. Zadeklamowali
kilka wierszy poświęconych Dziadkom,
swoje umiejętności zaprezentował rów-
nież zespół taneczny prowadzony przez
Małgorzatę Brykałę i grupa wokalna
„Sami Swoi” pod kierunkiem Waldema-
ra Dąbrowskiego. Później przyszedł czas
na wspólną zabawę seniorów. Impreza
trwała od godz. 18:00 do północy.

Bal w Borzęcinie jest doskonałym
przykładem, jak można zrobić coś bezin-
teresownie z potrzeby serca dla innych.
W przygotowania do tej imprezy i jej
pełną obsługę zaangażowane są bowiem
nauczycielki z klas młodszych borzęciń-
skiej podstawówki i szkolne kucharki.
Wszystkie panie, a jest ich kilkanaście,
pracowały przez wiele godzin bezpłatnie.
Pieniądze zebrane z biletów na bal- (15 zł
od osoby) wystarczyły na pokrycie części
wydatków związanych z wyżywieniem,
napojami i orkiestrą. W sfinansowaniu
reszty kosztów dopomogła Gmina. Dzię-
kujemy wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do zorganizowania tej sympa-
tycznej imprezy. mł.

Bal seniorów w Borzęcinie

Grupa taneczna Stowarzyszenia „Kotwica”Grupa taneczna Stowarzyszenia „Kotwica”
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Jak co roku, w połowie stycznia
odbyło się spotkanie noworoczne, w
którym uczestniczyli najstarsi miesz-
kańcy naszej gminy. Wystąpiły dla
nich dzieci z przedszkola w Starych
Babicach, a także „Babickie Sąsiadki”
i Chór Parafialny. Spotkanie stało się
okazją do uczczenia jubileuszu Klubu
Seniora, który działa w naszej gminie
od piętnastu lat. 

14 stycznia w babickiej podstawówce
zorganizowano tradycyjny wieczór opłat-
kowy dla seniorów. Dzieci z przedszkola
wystawiły dla nich jasełka. Szczególnie
miłym akcentem przedstawienia było
wspólne kolędowanie przedszkolaków
z zaproszonymi gośćmi. 

- Przypomniałam sobie czasy, kiedy
sama chodziłam do przedszkola i śpiewa-
łam kolędy dla mojej babci – powiedziała
jedna z uczestniczek spotkania – Później
w jasełkach brały udział także moje dzie-
ci. A teraz na scenie występuje wnuczka. 

Po spektaklu goście zostali zaprosze-
ni na poczęstunek, na który złożyły się
wspaniałe domowe wypieki i słodycze.
Zanim jednak zasiedli do stołów, podzie-
lili się opłatkiem. W imieniu władz samo-
rządowych serdeczne życzenia złożyła
zebranym Z-ca Wójta Jolanta Stępniak.

- W czasach, gdy wszystko się zmie-
nia, dobrze mieć oparcie w ludziach, któ-
rzy dysponują życiowym doświadczeniem
i mądrością - powiedziała - Drodzy Senio-
rzy, jesteście podporą nie tylko dla wnu-
ków i dzieci – wspieracie także nasz
samorząd. Życzymy Wam zdrowia, pogo-
dy ducha i zadowolenia z każdego dnia.

W ciepłych słowach zwrócili się do
uczestników spotkania także Z-ca Prze-
wodniczącego Rady Gminy Adam Kotwic-
ki i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Alicja Napurka. Podobnie jak
w zeszłym roku, GOPS zaangażował się w
organizację uroczystości. Pomocą służyły
zebranym także wolontariuszki: Anna
Kolator, Milena Beczek, Paulina Łuczak,
Anna Kolano i Monika Wasiak, które czę-
stowały przybyłych gości kawą i herbatą. 

Zabawę seniorów pobłogosławił
ksiądz prałat Jan Szubka: 

- Dziś wszystkie wieczorne nabożeń-
stwa zostają odwołane. Bawcie się
Kochani do białego rana!

Prawdziwa biesiada nie obyłaby się
bez radosnego śpiewania. Podczas spo-
tkania wystąpiły ,,Babickie Sąsiadki” i
Chór Parafialny, wspaniale wykonując
kolędy. Zebrani z niezwykłą energią wtó-
rowali śpiewającym. 

W czasie uroczystości znalazła się
jeszcze jedna okazja do świętowania.
Tadeusz Żychliński - współtwórca Klubu
Seniora - otrzymał tytuł Mistrza Technik
Artystycznych od Dyrektora Domu Kultu-
ry w Ożarowie Mazowieckim. Serdecz-
nie gratulujemy!

JJaakk ppooddkkrreeśśllaajjąą cczzłłoonnkkoowwiiee KKlluubbuu SSeenniioo-
rraa,, oo ssttaarroośśccii nniiee śśwwiiaaddcczzyy wwccaallee mmeettrryykkaa..
SSttaarryy jjeesstt kkaażżddyy,, kkttoo nniiee cciieesszzyy ssiięę żżyycciieemm ii nniiee

kkoorrzzyyssttaa zz nniieeggoo ww ppeełłnnii.. DDllaatteeggoo mmoożżnnaa
ssppoottkkaaćć nnaassttoollaattkkóóww,, kkttóórrzzyy zzaacchhoowwuujjąą ssiięę
jjaakk ssttaarruusszzkkoowwiiee ii lluuddzzii ww ppooddeesszzłłyymm wwiieekkuu,,
kkttóórryymm nniiggddyy nniiee bbrraakkuujjee eenneerrggiiii..

- W Klubie Seniora staramy się
aktywnie spędzać każdą chwilę – mówi
Marianna Wójtowicz, przewodnicząca
Klubu – Spotykamy się w każdą sobotę o
15.00 w Domu Parafialnym, by rozma-
wiać, wspominać i pracować nad naszy-
mi talentami. W tej chwili zajmujemy się
głównie śpiewaniem - mamy własny
zespół ,,Babickie Sąsiadki”. Marzymy
jednak, aby seniorzy rozwijali także inne
umiejętności, dzieląc się swoją twórczo-
ścią ze społecznością lokalną. Dlatego
zapraszamy wszystkich ludzi ,,młodych
duchem” na nasze spotkania.

Tekst i fot. Karolina Gwarek

Młodzi duchem Dzień Seniora w Babicach
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ZMIANY W OPŁACIE SKARBOWEJ URZĘDU GMINY
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 8 grudnia
2006 r.) od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty
skarbowej oraz formy jej uiszczenia. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Urzędu Gminy: Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie O/Stare Babice
10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 w banku, na poczcie lub w kasie Urzędu Gminy. Z dniem 1 stycznia 2007 r. tracą moc
dotychczasowe znaki opłaty skarbowej. Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej
zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka
Ustawa z 2000 r. Ustawa z 2006 r.

Podania 5 zł brak

Załączniki do podań 50 gr brak

Poświadczenie wiarygodności podpisu 4 zł 9 zł

Zaświadczenia wydawane przez Urząd Gminy 11 zł 17 zł

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia brak 205 zł

Decyzja na wycięcie drzew i krzewów 20 zł 82 zł

Zezwolenie na prowadzenie działalności wywozów odpadów komunalnych 100 zł 107 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 15 zł 21 zł

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 110 zł 90 zł

Sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł 84 zł

Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 15 zł 22 zł

Decyzja administracyjna o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu 
stanu cywilnego sporządzonego zagranicą 40 zł 50 zł

Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem 
polskim, może zawrzeć małżeństwo 30 zł 38 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 25 zł 33 zł

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 15 zł 22 zł

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku 
oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 18 zł 24 zł

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia 30 zł 37 zł

Poświadczenie zameldowania 11 zł 17 zł

Inne czynności urzędu stanu cywilnego 10 zł 11 zł

Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego 30 zł 39 zł

Pozostałe zaświadczenia urzędu stanu cywilnego 19 zł 26 zł

POZOSTAŁE OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE NIE ULEGŁY ZMIANIE.

Dania na wynos – z dostawą 
do domu lub firmy!
Dania na wynos – z dostawą 
do domu lub firmy!UBEZPIECZENIA

– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majątkowe

(ogień, kradzież)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urzędu Gminy Stare Babice

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

tel. kom. 0 603 77 38 55

Poszukuję ciepłej, pogodnej, uczciwej, lubiącej
dzieci pani do opieki nad dziesięciomiesięczną
dziewczynką. Praca w Kwirynowie od połowy
marca, na pełen etat (do 10 godzin dziennie).

Kontakt: 0 502 184 661
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P.G.B.H.  GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI  
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

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

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

Restauracja „Kamrat” 

zaprasza na Bal Karnawałowy, który odbędzie się
17 lutego 2007 r. w Babicach Nowych, 

ul. Ogrodnicza 9.
Tel. (0 22) 733 06 63, 733 06 65 lub 0 606 347 597.

Firma 
zdecydowanie 

kupi działkę inwestycyjną

od 2 tys. m2 lub obiekt 
w pobliżu głównej drogi 
wylotowej z Warszawy. 

Kontakt: 0-500-283-652
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