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Zapraszamy do Klubu Seniora
Klub Seniora przu GOPS w Starych Babicach zaprasza 26 września do Sali Kate-

chetycznej na spotkanie z płk Antonim Tomczykiem – autorem książek historycz-
nych poświęconych dziejom Polaków na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej.

Płk Tomczyk jest m.in. autorem książek pt. „Abyśmy mogli wybaczyć” i „Ucieka-
jąc przed łomotem kolb”. Opisuje wydarzenia, których sam doświadczył, pogłębiając 
wspomnienia badaniami naukowymi i źródłami dokumentalnymi.

Spotkanie seniorów rozpocznie się o godz. 16:00. Wykład naszego gościa 
o godz. 16:30. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Konkurs fotografi czny „FESTYN 2009”
Informujemy, że na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl trwa 

konkurs fotograficzny „FESTYN 2009” – Nagroda Publiczności Internetowej. Każdy 
może ocenić maksymalnie trzy wybrane zdjęcia, głosowanie trwa do 4 października, 
a rozstrzygnięcie nastąpi 5 października. Zapraszamy do zabawy!

Bezpłatne badania wad postawy 
dzieci i młodzieży

W ramach projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworze-
nie strefy rekreacji dziecięcej” od 21 września br. rozpoczną się bezpłatne badania 
wad postawy dzieci i młodzieży. Badania będą odbywać się we wszystkich placów-
kach oświatowych na terenie gminy. Rodzice w razie pytań proszeni są o kontakt 
z kierownikiem projektu Marcinem Palczakiem (tel. kom. 0-502-279-792 lub 022-
752-06-76, e-mail: mpalczak@stare-babice.waw.pl). Jednocześnie informujemy, że 
opis metodyki badania oraz wzór oświadczenia niezbędnego do udziału w bada-
niach znajdują się na stronie internetowej www.norwaygrants-starebabice.pl.

Zapraszamy na uroczystość 
patriotyczną 

27 września o godz. 9:20 
rozpoczną się w Starych Ba-
bicach uroczystości religijno-
patriotyczne upamiętniające 
70. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej.

O godz. 9:30 w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP rozpo-
cznie się uroczysta Msza Święta. 
O godz. 10:45 poczty sztandaro-
we wraz z uczestnikami przejdą 
na Cmentarz Wojenny w Starych 
Babicach. Około godz. 11:15 na-
stąpią uroczystości odsłonięcia 
Pomnika Obrońców Ziemi Babi-
ckiej położonego przy rondzie 
na ul. Warszawskiej. Serdecznie 
zapraszamy!

Cmentarz Wojenny w Starych Babicach został odnowiony. 
Dziś jego główny pomnik wygląda jak nowy.
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– Jaką rolę odgrywają współczes-
ne pomniki historyczne?

– Wszelkiego rodzaju pomniki i tabli-
ce upamiętniające wydarzenia historycz-
ne, które powstają obecnie z okazji 70. 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, są 
wyrazem nie tylko czci i hołdu lokalnych 
środowisk dla tych, którzy oddali życie za 
wolność Polski. Świadczą również o po-
czuciu tożsamości narodowej. Po 1989 
roku rozpoczął się proces przemian, 
w którego wyniku powstają pomniki 
z potrzeby lokalnych społeczności, które 
pragną upamiętnić swoich bohaterów. 
Rozpoczął się zatem oddolny proces 
upamiętniania osób i wydarzeń, które 
weszły do historii lokalnych regionów 
i są symbolem tej ziemi. Jest to odwróce-
nie procesu, który miał miejsce w latach 
komunizmu, kiedy odgórnie, na szczeblu 
centralnym decydowano o tym, jaki po-
mnik postawić w danej miejscowości.

– Czy jednak dziś pomnik nie jest 
już przeżytkiem?

– Sądzę, że nie, ponieważ oprócz 
symbolicznego upamiętnienia historycz-
nych wydarzeń, pomnik spełnia również 
funkcję edukacyjną. Jest to szczególnie 

ważne dla młodzieży – dowiadując się 
o dawnych wydarzeniach, buduje ona 
poczucie więzi ze swoim środowiskiem, 
której łącznikiem są wspólne doświad-
czenia historyczne. W dzisiejszym podej-
ściu do budowy pomników ważną rzeczą 
jest działalność grona zapaleńców, która 
powoduje, że obszar wiedzy historycznej 
w społeczeństwie poszerza się. Powsta-
nie pomnika może wyzwolić dodatkowo 
proces owocujący odkryciem nowych in-
formacji. W wielu przypadkach podjęte 
inicjatywy ujawniają prawdy historyczne, 
które nie istniały w świadomości danej 
społeczności, a dzięki takim działaniom 
zostają odkryte.

– Jak wiele w Polsce jest takich 
lokalnych inicjatyw?

– Patrząc po ilości zaproszeń, które 
codziennie dostaję, uroczystości zwią-
zanych z odsłonięciami pamiątkowych 
tablic i pomników jest obecnie w Polsce 
około 100 w ciągu tygodnia. W skali kra-
ju udało się osiągnąć coś, o czym myśle-
liśmy od dłuższego czasu. Obchody 70-
lecia wybuchu II Wojny Światowej odby-
wają się nie tylko w Warszawie, Gdańsku, 
Krakowie, Wieluniu, ale i w całej Polsce. 

Wszędzie tam, gdzie działo się coś szcze-
gólnego podczas wojny. Upamiętniane 
są bitwy, potyczki i egzekucje. Społecz-
ności lokalne utrwalają wydarzenia hi-
storyczne, a małe początkowo inicjatywy 
przeradzają się w wydarzenia ściągające 
tysiące osób zainteresowanych historią. 
Tak np. dzieje się w Brochowie, gdzie re-
konstrukcja fragmentu „Bitwy nad Bzu-
rą” przyciąga co roku coraz więcej osób.

– Czy Pana zdaniem Polacy są na-
rodem miłośników historii, czy jest 
wręcz odwrotnie? Przecież dla mło-
dego pokolenia II Wojna Światowa 
jest tak samo odległa jak Bitwa Pod 
Grunwaldem...

– Myślę, że wbrew temu, co mówią 
różni publicyści, w Polsce dużo osób jest 
zainteresowanych historią. Nasze dzieje 
są wyjątkowo dramatyczne, a nawet tra-
giczne, i często w różnych dziełach litera-
ckich czy filmowych podkreśla się wątek 
martyrologiczny – to może przygnębiać. 
Jednak, jeśli prawda historyczna zosta-
nie przedstawiona w sposób nieszab-
lonowy i ciekawy, który nie przypomina 
podręczników do historii, znajduje wów-
czas wielu zwolenników. Rozbudzenie 

Czym dziś dla nas jest 
historia?

Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budo-
wy Pomnika „Obrońców Ziemi Babickiej”. Pomnik zostanie odsłonięty 
27 września br. przy rondzie w Starych Babicach.

70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej skłania nie tylko do działań 
upamiętniających historię naszej ziemi, jest także dobrą okazją do rozmo-
wy na temat roli historii w życiu współczesnych Polaków. Przy okazji jubile-
uszu wiele faktów historycznych wydostaje się na światło dzienne, jednak 
nie wszystkie z nich są odpowiednio interpretowane. W rezultacie obser-
wujemy w mediach tzw. wojnę historyczną. Komu ona służy? O refleksje na 
ten temat poprosiliśmy Pana Ministra Andrzeja Przewoźnika.

Ostatni marsz na wschód... 1 września we wszystkich szkołach w Polsce, 
a także w naszej gminie, uczniowie rozpoczęli nowy 
rok szkolny. Tradycją borzęcińskiej placówki jest co-
roczne składanie kwiatów przez uczniów w miejscu 
pamięci narodowej. W tym roku ostatni raz położono 
wieniec przy pomniku naprzeciwko budynku szkoły. 
Niebawem w centralnym punkcie Borzęcina powsta-
nie nowe miejsce pamięci narodowej. Uczniowie po 
wyjściu ze szkoły będą kierowali się zawsze w stronę 
zachodnią. Tak oto nowy symbol odzwierciedli rów-
nież nowy kierunek historii Polski...
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zainteresowania historią jest zatem kwe-
stią znalezienia odpowiedniego sposobu 
przekazu, który trafi do ludzi. Jeśli histo-
ria zostanie podana w atrakcyjnej formie, 
na pewno wzbudzi zainteresowanie. Ten 
rok obfituje w rekonstrukcje historyczne, 
konferencje, rajdy, różne spotkania, po-
jawiły się nawet komiksy, które pokazują 
wydarzenia historyczne – wszystko to 
znajduje swego odbiorcę, a zatem jest 
potrzebne i spełnia oczekiwania społe-
czeństwa. 

– Wydaje się, że obecnie częściej 
niż przed laty porusza się tematy hi-
storyczne, z czym to jest związane?

– Myślę, że jest to związane po części 
z rocznicą, a może także ze świadomoś-
cią wielu osób, że mamy obecnie ostat-
nie lata, w których są między nami żywi 
świadkowie tamtych wydarzeń. Jeśli teraz 
nie utrwalimy ich wspomnień, za parę lat 
będzie za późno. Obserwuję również cie-
kawe zjawisko na przykładzie zaintereso-
wania zbrodnią katyńską. Okazuje się, 
że w większości piszą do nas listy młode 
osoby, prosząc w nich o informacje do-
tyczące ich dziadków czy pradziadków. 
Również często od młodych ludzi dosta-
jemy ciekawe materiały, które przez lata 
tkwiły w domowych archiwach, a zatem 
dzięki młodzieży również i my uzupeł-
niamy naszą wiedzę. Do popularyzacji 
wiedzy historycznej przyczynia się inter-
net i wszystkie multimedia, i być może to 
również one sprawiają, że tematów tego 
typu jest więcej niż przed laty. 

– W wielu dyskusjach telewizyj-
nych i publikacjach prasowych do-
strzegamy zjawisko relatywizowa-
nia historii. 

– Być może nie zawsze chodzi tu 
o relatywizm historyczny, dziś w ogóle 
inaczej podchodzi się do historii, zwłasz-
cza że można publicznie mówić o spra-
wach, o których wcześniej się nie mówi-
ło. Mamy coraz lepszy dostęp do źródeł, 
coraz więcej faktów jest ujawnianych. 
Wiele wydarzeń będzie musiało ulec we-
ryfikacji. Także te z września 1939 r.

Dyskusja toczy się również wokół 
Westerplatte. Czytałem scenariusz filmu, 
który jeszcze przed powstaniem wzbu-
dził wiele kontrowersji, i sądzę, że po 
usunięciu niektórych scen może być to 
ciekawe dzieło. Wszystkim krytykującym 
film przed jego obejrzeniem radzę zacho-
wać powściągliwość w sądach. Czytałem 
na ten temat wiele opinii absolutnie nie-
uprawnionych, a przecież warto zawsze 
uwzględnić nie tylko fakty, ale i realia 
dawnej rzeczywistości. Do dziś znamy je-
dynie „Westerplatte” Stanisława Różewi-
cza – obraz ciągle dobrze przyjmowany. 
Obecnie powinno się jednak nakręcić ten 
film trochę inaczej.

– Czy zatem możemy się spodzie-
wać odbrązowienia niektórych fak-
tów z naszej historii?

– Nie jest to kwestia odbrązowienia. 
Ważne jest, aby historię pisano obiektyw-
nie, w oparciu o konkretne dokumenty, 
a nie o spekulacje czy wręcz nieweryfi-
kowalne relacje, które powstały kilka-
dziesiąt lat od tamtych wydarzeń. Wiem 
z własnej perspektywy, że niektóre sytu-
acje po latach się zacierają, a co dopiero 
gdy minie lat kilkadziesiąt. W wielu wy-
padkach wspominający mają tendencje 
do patrzenia na wydarzenia z lotu ptaka, 
próbują ogarnąć i ocenić wszystko. Taka 
relacja jest z gruntu niewiarygodna. Żoł-
nierz czy oficer mógł ocenić odcinek, za 
który odpowiadał. Są to skomplikowane 
kwestie, gdy chodzi o rzetelność dyskusji 
i stawiają przed historykami trudne za-
dania.

– Czy Pana zdaniem wypowiedź 
premiera Władimira Putina w Gdań-
sku daje nam szansę na otwarcie ar-
chiwów w Rosji?

– W ramach polsko-rosyjskiej „Gru-
py do spraw trudnych” prowadzone są 
dyskusje dotyczące kwestii katyńskiej. Ist-
nieje możliwość zakończenia ich poprzez 
wyjaśnienie różnych zagadnień histo-
rycznych, których obecnie nie znamy, lub 
co do których mamy różnicę zdań. De-
klaracja premiera Putina może w tej ma-
terii przynieść pożądane owoce. Jednak 
obecnie polscy historycy nie mogą korzy-
stać z archiwów rosyjskich, a powiedzmy 
szczerze, jeśli myślimy o napisaniu histo-
rii naszych relacji dwustronnych i historii 
Polski czasów wojny, to nie podlega dys-
kusji, że większość materiałów znajduje 
się w Moskwie i trzeba mieć do nich do-
stęp. Stąd pojawił się postulat, który na 
wniosek członków Grupy ich przewodni-
czący – prof. Rotfeld i prof. Torkunow – 
złożyli premierom: dotyczy on możliwo-
ści pełnego dostępu do archiwów. Jeżeli 
strona rosyjska mówi o wzajemności, to 
my z tym zagadnieniem nie mamy prob-
lemów. Archiwa polskie są dla Rosjan 
szeroko otwarte. Problem polega raczej 
na czymś innym – czy Rosjanie zechcą 
skorzystać z naszych źródeł? Jeśli dekla-
racja premiera Rosji zostanie podtrzyma-
na i wcielona w życie, a co za tym idzie 
– uzyskamy dostęp do historycznych ar-
chiwów, będziemy mogli mówić o suk-
cesie spotkania w Gdańsku. Poczekajmy, 
mam nadzieję, że proces ten zostanie 
uruchomiony.

– Już od początku tego roku, 
a zwłaszcza w ostatnich tygodniach, 
obserwujemy w niektórych mediach 
dziwne tendencje dotyczące przekła-
mywania faktów historycznych zwią-
zanych z rolą Polski i Polaków w II 
Wojnie Światowej. Publicyści określili 

nawet to zjawisko mianem „wojny 
historycznej”. Co Pan o tym sądzi?

– Patrzę na te wydarzenia dwojako. 
Tuż przed 1 września mieliśmy do czy-
nienia z „historycznym ostrzałem rosyj-
skim”, który przejawiał się próbami ma-
nipulowania historią i wykorzystywaniem 
faktów historycznych do budowania 
nieuprawnionych tez. Takie rzeczy są nie-
dopuszczalne i nie powinny mieć miej-
sca we współczesnym świecie. Miałem 
nadzieję, że czasy, kiedy manipulowano 
historią, odeszły już w przeszłość, a tu 
okazuje się, że stare sowieckie wzorce 
są nadal wykorzystywane. Drugi istotny 
aspekt, który warto zauważyć, to potok 
różnego rodzaju wypowiedzi, publikacji 
i opracowań niemających nic wspólne-
go z rzetelnymi naukowymi badaniami 
historycznymi. Niektórzy autorzy, posłu-
gując się dobrymi umiejętnościami pisar-
skimi, naginają fakty do z góry przyjętych 
tez. W wielu publikacjach zauważyłem 
absolutny brak rzetelności, jeśli chodzi 
o sprawdzanie faktów historycznych. 
Dziś w pogoni za newsem wykorzystuje 
się historię w niecny sposób. 

– Czy Rada OPWiM może w tej sy-
tuacji interweniować?

– Musielibyśmy tylko na tym się sku-
pić, przekłamań jest bowiem bardzo 
dużo. Naszym zadaniem jest ochrona tej 
substancji, która pozostała jako namacal-
ny świadek historii, jako dowód i świade-
ctwo tamtych czasów. Jednym z naszych 
działań jest przygotowywanie i pomoc 
w publikacjach historycznych, a także 
organizacja wystaw edukacyjnych. Na 
przykład 17 września na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie zostanie otwarta 
duża wystawa o niszczeniu inteligencji 
polskiej w niemieckich obozach kon-
centracyjnych na przykładzie Mauthau-
sen-Gusen. Wiele rzeczy pokazywanych 
będzie po raz pierwszy. Goście wystawy 
zobaczą np. fotokopię dyrektywy Hitlera 
z własnoręcznie wpisaną datą napaści 
na Polskę. Będzie też sporo akcentów 
warszawskich.

Najważniejsza w naszej pracy jest tro-
ska o to, aby wszystkie działania zacho-
dzące w sferze pamięci narodowej lub, 
jak inni mówią, w sferze, polityki histo-
rycznej, były rzetelne, uczciwe, oparte na 
faktach i nie podlegały manipulacjom.

– A jaka jest w tym wszystkim 
rola samorządów?

– Samorządy muszą dbać o własną 
lokalną tradycję i historię. Powinny po-
kazywać ludzi, którzy kształtowali dzieje 
regionów, tworzyli wspólnotę i wpły-
wali na tożsamość lokalnych środowisk. 
W tym działaniu widzę siłę samorządów 
i ich ogromną rolę na polu utrwalania 
historii Polski.

Marcin Łada
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XXXII Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 27 sierpnia br., wzięło 
w niej udział 15 radnych. 

Na początku gratulacje od Władz 
Gminy i Przewodniczącego RG 
otrzymał radny Tomasz Druzd, który 
został ojcem trojaczków. Następnie 
uczestnicy sesji wysłuchali informa-
cji Wójta Gminy i Przewodniczące-
go RG na temat działań podejmo-
wanych w okresie międzysesyjnym. 
W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
brał udział m.in. w pracach orga-
nizacyjnych związanych z urucho-
mieniem zakładu opieki zdrowot-
nej w nowym budynku komunal-
nym w Starych Babicach. Koordyno-
wał również akcję zbierania darów 
dla Polaków na Litwie, mieszkają-
cych w gminie Turgiele. Przeprowa-
dził ponadto naradę z dyrektorem 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich Krzysztofem Kondraciu-
kiem dotyczącą wad wykonawczych 
w modernizacji dróg nr 580 i 898. 
W spotkaniu uczestniczyli także: 
Waldemar Roszkiewicz – członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
i proboszcz babickiej parafii Ks. Grzegorz 
Kozicki. 

W związku z tą informacją ze strony 
radnych padło pytanie, czy podczas na-
rady poruszono sprawę braku odpływu 
wody w ulicy Warszawskiej na terenie 
Starych Babic. Jak wyjaśnił Wójt Gminy, 
głównym tematem spotkania były właś-
nie zalania posesji. W celu udokumen-
towania tego problemu zebrano odpo-
wiednie materiały, m.in. fotografie i pis-
ma pokrzywdzonych. Dyrektor MZDW 
powołał specjalną komisję, współpra-
cującą z kierownikiem Referatu Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Gminy w Sta-
rych Babicach Marcinem Klimkiem i in-
spektorem ds. drogownictwa/ inwesty-
cji Andrzejem Małeckim. Komisja miała 
sporządzić protokół wad i niedokończo-
nych prac na ulicy Warszawskiej. Dyrek-
tor MZDW obiecał, że nada tej sprawie 

właściwy bieg – modernizacja ulicy ob-
jęta jest rękojmią, w związku z tym po-
prawki muszą zostać wyegzekwowane.

W dalszej części sesji radni zmienili 

uchwałę podjętą w czerwcu br., dotyczą-
cą ustalenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 
terenie gminy oraz trybu i zakresu kon-
troli ich wykorzystania. Dokonali także 
zmiany w uchwale w sprawie najmu czę-
ści nieruchomości (nr ew. 626/7) położo-
nej w Borzęcinie Dużym.

Następnie zadecydowali o obciąże-
niu nieruchomości gminnej w Klaudynie 
służebnością przesyłu na rzecz PGE Dys-
trybucja Warszawa Teren Spółka z o.o. 
oraz o sprzedaży bezprzetargowej nieru-
chomości należącej do Gminy w Babicach 
Nowych (w celu przyłączenia do dział-
ki sąsiedniej). Podjęli również uchwałę 
w sprawie nabycia od parafii Babice nieru-
chomości i sprzedaży w drodze bezprze-
targowej działki na rzecz parafii. W wyni-
ku tej uchwały zostanie uregulowany stan 
prawny ciągu pieszo-jezdnego w Starych 
Babicach (dojścia do szkoły). Radni zade-

cydowali także o zamianie działek w Ba-
bicach Nowych, co wiąże się z nowo two-
rzoną ul. Piłsudskiego, oraz o najmie czę-
ści nieruchomości w Starych Babicach dla 

firmy „Kubuś” Agata Popielarczyk.
W kolejnej części obrad została 

podjęta uchwała o udzieleniu po-
mocy Powiatowi Warszawskiemu 
Zachodniemu, w celu dofinanso-
wania zakupu samochodu-cyster-
ny dla Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Błoniu. Pomoc finan-
sową zadeklarowano również dla 
Miasta i Gminy Ożarów Mazowie-
cki, z przeznaczeniem na budowę 
Pomnika Pomordowanych Miesz-
kańców Topolina i Umiastowa.

Następnie radni przyjęli uchwa-
łę dotyczącą wyznaczenia pracow-
ników Urzędu Gminy jako inkasen-
tów opłaty skarbowej pobieranej od 
czynności urzędowych oraz określe-
nia wynagrodzenia za inkaso. Zade-
cydowali także o zasadach zbycia 
przez Gminę Stare Babice udziałów 
w spółce z o. o. pod firmą Eco-Part-
ners. Ostatnią podjętą uchwałą było 

ustalenie zmian w budżecie na 2009 rok 
(zwiększenie dochodów o kwotę 108.359 
zł i wydatków o tę samą sumę, dokonanie 
przesunięć w wydatkach, zmian w planie 
zadań inwestycyjnych i w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym na lata 2009-
2011).

Na zakończenie sesji znalazł się czas 
na zapytania, interpelacje i wolne wnio-
ski radnych. Dotyczyły one m.in. remon-
tu ulicy Sikorskiego. Jak poinformował 
Wójt Gminy Krzysztof Turek, ta sprawa 
jest prowadzona od kilku lat – projekt 
został już wykonany, a Dyrekcja MZDW 
zapewnia, że jeśli uzyska pozwolenie na 
budowę, może ogłosić przetarg jeszcze 
w tym roku. Ponieważ na ulicy Sikorskie-
go występuje intensywny ruch dużych 
samochodów, dobrym rozwiązaniem by-
łoby wprowadzenie na tej drodze ruchu 
pojazdów do 10 ton, co powinna egze-
kwować straż gminna. (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Sierpniowa Sesja rozpoczęła się od gratulacji trojga przedstawicieli 
babickiego samorządu: Wójta Gminy Krzysztofa Turka, Zastępcy 
Wójta Jolanty Stępniak i Przewodniczącego Rady Gminy Henryka 
Kuncewicza (na zdjęciu) dla radnego z Lipkowa Tomasza Druzda, 
który został ojcem trojaczków

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą  trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 
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Po co nam dziś pomniki, gdy minęło 
70 lat od wybuchu wojny? Czy nie żyje-
my wciąż przeszłością, zbyt mało patrząc 
w przyszłość? Czy jesteśmy zaściankiem 
Europy?

Postaramy się udzielić Czytelnikom 
odpowiedzi na powyższe pytania. Prze-
czytajcie Państwo ten tekst, tych infor-
macji nie znajdziecie w podręcznikach 
do historii! Ale może kiedyś będą?

Historię Polski można pisać 
z naszych dziejów!

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, że babicka gmina jest miejscem zu-
pełnie wyjątkowym, nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie. Tu od tysiącleci zawsze 
coś się działo, a najbliższe okolice 
tętniły życiem – świadczą o tym 
chociażby pozostałości archeo-
logiczne pradawnych grobów 
popielnicowych czy starożytnych 
pieców (dymarek) do wytopu 
żelaza. 

W Borzęcinie Dużym istnieje 
jedna z najstarszych parafii na Mazowszu, 
a w okolicach Starych Babic (w Latchorzewie) 
znajdujemy pozostałości jednej z najwięk-
szych na świecie radiostacji transatlantyckich 
– „Radiostacji Babice”.

Podczas II Wojny Światowej tereny naszej 
gminy stały się areną dramatycznych walk. 
Tu ginęli żołnierze września, dając dowody 
niezwykłego bohaterstwa i poświęcenia dla 
Ojczyzny. Tu walkę prowadziła również Armia 
Krajowa Grupy „Kampinos”, a wielu miesz-
kańców działało w konspiracji. W naszej 
gminie najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny 
złożyła także ludność cywilna, rozstrzeliwana 
przez okupanta. To wszystko w jednym miej-
scu – w jednej małej gminie na obszarze za-
ledwie 6349 ha!

Mamy powody do dumy, 
ale historia zobowiązuje...

Oczywiście skrótowe wyliczenie faktów 
historycznych nie wyczerpuje całości działań 
dla Ojczyzny prowadzonych przez dawnych 
mieszkańców naszej gminy. Należałoby tu 
dodać choćby udział mieszkańców Lipkowa 
i mjr Walerego Remiszewskiego w Powstaniu 
Styczniowym. 

Już od kilku lat mówiło się o tym, że wyda-
rzenia historyczne, które miały miejsce na na-
szych terenach, wymagają godnego upamięt-
nienia. Należy to zrobić, aby pamięć o nich 
wśród mieszkańców nie zaginęła, a prawda 
historyczna trwała i była przekazywana przez 
następne pokolenia. Zarówno powstanie „Ra-
diostacji Babice” (supernowoczesnej instalacji 

na ówczesne czasy), jak i bohaterska obrona 
„Reduty Babice”, utrzymywanej prawie do 
końca Kampanii Wrześniowej przez żołnierzy 
mjr Jacka Decowskiego, zasługują na upa-
miętnienie w podręcznikach historii Polski. 
Podobnie, choć już w mniejszej skali, należa-
łoby upamiętnić walki pod Borzęcinem jako 
część bitwy ołtarzewskiej. 

Cieszymy się z tego, że Rada Gminy Sta-
re Babice podjęła uchwały o budowie miejsc 
pamięci narodowej w Babicach i Borzęcinie. 
Mamy co upamiętniać, a z naszej historii mo-
żemy być dumni!

Z szabelką na czołgi? 
Tylko dlaczego płonęły?

Od początku tego roku obserwujemy 
w różnych mediach ogólnopolskich prze-
kłamania dotyczące Kampanii Wrześniowej 
i udziału Polaków w II Wojnie Światowej. Nic 
dziwnego, bowiem większość publikatorów 
znalazła się w obcych rękach, a ich moco-
dawcy z upodobaniem deprecjonują rolę Pol-
ski i Polaków nie tylko w II Wojnie Światowej, 
ale i w całej historii Europy.

Warto pamiętać, że w roku obecnym ob-
chodzimy nie tylko 70. rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej, ale i 800. rocznicę wygranej 
przez nas wojny polsko-niemieckiej i obrony 
Głogowa (1109 r.). To wtedy właśnie Bolesław 
Krzywousty obronił skutecznie Śląsk przed 
wojskami cesarza Henryka V. Niemcy już wów-
czas używali ludności cywilnej do osłony swo-
ich „czołgów” (czytaj: machin oblężniczych), 
mimo to ponieśli klęskę i musieli się wycofać.

Za rok będziemy obchodzić następne 
rocznice: 70-lecia zbrodni katyńskiej i 400. 
rocznicę wkroczenia wojsk polskich pod wo-
dzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego na 
Kreml (1610 r.). Polacy zasiadali w Moskwie 
przez dwa lata. Dzisiejsza Rosja obchodzi 
swoje święto państwowe 4 listopada... na pa-
miątkę wypędzenia naszych rodaków z Krem-
la. Czy Polacy są zatem mało znaczącym na-
rodem europejskim? Niektórzy zagraniczni 
politycy do dziś mają kompleksy z naszego 
powodu. Stąd właśnie wzięła się „nowa woj-
na historyczna”.

Wracając do kampanii wrześniowej, warto 
wiedzieć, że mimo deprecjonowania jej zna-
czenia w czasach PRL, a i obecnie przez wspo-

mniane już media, żołnierze polscy broniąc 
Ojczyzny, walczyli niezwykle dzielnie przez 35 
dni. Dla porównania koalicja czterech armii: 
Anglii, Francji, Belgii i Holandii, przeważająca 
liczebnie armię niemiecką, potrafiła w 1940 
r. stawić opór przez zaledwie... 38 dni. A gdy 
uwzględnimy jeszcze fakt, że od 17 września, 
czyli po agresji sowieckiej, musieliśmy walczyć 
na dwa fronty, widzimy wówczas, jak wielki 
był wysiłek naszych żołnierzy i jak ogromne 
ich poświęcenie dla Ojczyzny.

Zdaniem niektórych historyków, gdyby 
Polska miała w 1939 r. lepiej uzbrojoną armię, 
Niemcy prawdopodobnie nie zdecydowaliby 
się jej w ogóle zaatakować. Pewne jest na-
tomiast, że gdyby nasi sojusznicy dotrzymali 
międzynarodowych umów, uderzenie z za-
chodu 110 francuskich i brytyjskich dywizji 
przeciwko 23 niemieckim przesądziłoby los 
wojny jeszcze przed 17 września. Uratowano 
by wówczas od zagłady miliony ludzi!

Obalając kolejny mit, warto wiedzieć, że 
powiedzenie „z szabelką na czołgi” po-

wstało w czasach PRL-u 
i miało deprecjonować 
czyn zbrojny żołnierzy 

września. Na terenie Ma-
zowsza w różnym czasie i sytuacjach działało 
co najmniej 5 brygad kawalerii. Trzeba jednak 
podkreślić, że w latach trzydziestych doktryna 
wojenna głosiła: kawalerzyści przemieszczają 
się na koniach, ale walczą pieszo.

W okolicach Borzęcina podczas Kampa-
nii Wrześniowej spłonęło kilka niemieckich 
czołgów. Jednak nie od cięcia szablą. Żołnie-
rze używali m.in. działek przeciwpancernych 
37 mm (wz. 36 Bofors, produkcji polskiej) 
i karabinów ppanc. wz. 35 (konstrukcji inż. 
Józefa Maroszka). Zwłaszcza ta ostatnia 
broń (nazywana rusznicą przeciwpancerną), 
której posiadanie długo utrzymywane było 
w tajemnicy, skutecznie zwalczała niemieckie 
czołgi typu T-1 i T-2 o opancerzeniu grubo-
ści 13-30 mm, stanowiąc duże zaskoczenie 
dla obsługi niemieckiej broni pancernej. Ale 
szabla również się przydawała, zwłaszcza gdy 
dochodziło do bezpośrednich starć kawalerii 
z piechotą.

Zdaniem Rady Gminy 
Stare Babice...

W uzasadnieniu do podjętych uchwał 
dotyczących budowy Miejsc Pamięci Narodo-
wej czytamy m.in.: obecnie brak jest w na-
szej gminie symboli upamiętnienia ważnych 
wydarzeń i ludzi, którzy tu walczyli, a z tych 
faktów tworzy się tożsamość gminy i narodu. 
To od nas zależy, jakie materialne przekazy 
po nas zostaną dla następnych pokoleń. Aby 
uchronić przyszłe pokolenia przed wynaro-
dowieniem, a historię przed zapomnieniem, 

Budujemy miejsca pamięci narodow
Rada Gminy Stare Babice podjęła znamienne decyzje dla
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potrzebujemy iście pozytywistycznej pracy od 
podstaw w wielu kierunkach. Jednym z nich 
musi być utrwalenie pamięci naszej historii 
i tych, którzy nie wahali się oddać życia za 
wolną Polskę, a również za to, abyśmy mogli 
sami decydować o naszych sprawach.

Pomnik Obrońców 
Ziemi Babickiej

Dalej w dokumencie Rady Gminy czytamy: 
przebudowa drogi nr 580 – ul. Warszawskiej 
– spowodowała, że w pobliżu ronda u zbie-
gu ulic Warszawskiej i Ogrodniczej w Starych 
Babicach powstała niezagospodarowana 
przestrzeń na gruncie należącym do Gminy 

Stare Babice. Miejsce 
to doskonale nadaje 
się na usytuowanie 
obelisku z tablicami 
pamięci poświęcony-
mi Obrońcom Ziemi 
Babickiej: żołnierzom 
Oddziałów Wojska 
Polskiego poległym 
w rejonie Babic we 
wrześniu 1939 r. 
i żołnierzom Oddzia-
łów Partyzanckich 
działających w rejo-
nie Babic.

Nasze dzieje hi-
storyczne będą doskonałym wzorem dla mło-
dzieży, są również powodem do dumy dla 
mieszkańców, którzy czują więź z przodkami. 
Usytuowanie pomnika w tym miejscu sprawi, 
że będzie on dobrze widoczny zarówno dla 
przejeżdżających samochodów, a teren oko-
lic obelisku mający postać małego skweru, 
wyposażony w ławeczki, stanie się miejscem 
spotkań mieszkańców gminy i miłą wizytów-
ką naszych terenów.

Pomnik będzie pełnił podwójną funkcję: 
upamiętniającą i informacyjną. Umieszczenie 
tablic zachęci do odwiedzenia m.in. trasy Ra-
diostacji Babice – terenów w pobliżu ul. mjr 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, na któ-
rych znajdują się pozostałości fundamentów 
i masztów.

W latach socjalizmu II Rzeczpospolita 
znalazła się na cenzurowanym. Wszystkie 
osiągnięcia tzw. Sanacji były przemilczane 
i ośmieszane. Nic dziwnego, że w tym kon-
tekście tylko nieliczni w Polsce wiedzieli o ist-
nieniu radiostacji na tych terenach. Czas to 
zmienić. Babiczanie mogą być dumni ze swo-
jej historii. 

Kilka słów 
o Radiostacji Babice

Przypomnijmy pokrótce, że Transatlanty-
cką Stację Radiotele-
graficzną uruchomio-
no 17 listopada 1923 
r. na terenie dzisiejszej 
gminy Stare Babice. 
Była to jedna z naj-
większych tego typu 
konstrukcji w Europie 
i na świecie. Antena 
nadawcza liczyła 4 
km długości i wspar-
ta była na 10 wieżach 
o wys. 128 m każda. 
Radiostacja umożli-
wiała łączność mię-
dzykontynentalną!

Infrastruktura stacji rozciągała się od Lat-
chorzewa (obok Babic) w kierunku północno-
wschodnim aż do Wawrzyszewa. Prace przy 
budowie tego obiektu rozpoczęto wiosną 
1922 r. i ukończono w ciągu półtora roku. 

Radiostacja służyła do łączności z zagra-
nicą, pod koniec lat trzydziestych nadawano 
stąd również audycje radiowe dla Polonii. Po-
wstanie radiostacji było wybitnym osiągnię-
ciem ówczesnej polskiej myśli technicznej.

Reduta Babice

We wrześniu 1939 r. tereny „Radiostacji 
Babice” stały się areną krwawych walk. Oko-
liczne miejscowości odgrywały rolę zachod-
niej reduty obronnej stolicy, w której polscy 
żołnierze miłość do Ojczyzny pieczętowali 
krwią i ofiarą swego życia.

Niemcy wkroczyli na teren radiostacji 
8 września. Do tego dnia radiostacja stale 
nadawała wiadomości, utrzymując kontakt 
również z naszymi sojusznikami. Nadawanie 
przerwano, jednak działania obronne na-
szych oddziałów trwały nadal i Niemcy nie 
zdołali długo utrzymać swoich pozycji.

13 września rozpoczął się kontratak 
Wojsk Polskich. W skład zgrupowania wcho-
dziły m.in.: III batalion 26. Pułku Piechoty 
należący do Dywizji „Dzieci Lwowskich”, do-
wodzony przez mjr Jacka Decowskiego, i Ba-
talion Stołeczny dowodzony przez mjr Józefa 
Spychalskiego. Ruszyło także zgrupowanie 
ppłk Leopolda Okulickiego. W wypadzie tym 
wzięły udział również polskie czołgi pod do-
wództwem kpt. Stanisława Grąbczewskiego 
(2. Kompania Czołgów Lekkich Dowództwa 
Obrony Warszawy) i ppor. Antoniego Brażu-
ka (Kompania Czołgów Rozpoznawczych Do-
wództwa Obrony Warszawy). Bohaterstwem 
i sprawnością operacyjną wykazało się dwóch 
majorów: Antoni Sanojca i Antoni Kassian, 
którzy ze swymi żołnierzami zajęli pobliskie 
Górce i Jelonki.

Zajęcie przez mjr Jacka Decowskiego Boer-
nerowa i Fortu Babice nastąpiło 15 września. 

owej!
dla utrwalenia historii Polski

Szkic do projektu pomnika

Prace brukarskie w miejscu, gdzie stanie Pomnik Obrońców Ziemi Babickiej

W rękach Tadeusza Kubika powstaje jeden z elementów „pomnikowej Radio-
stacji Babice”
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Major umocnił tam swoje pozycje, co było 
bardzo korzystne ze strategicznego punktu 
widzenia. Miejsce to doskonale blokowało 
ruchy wroga od zachodniej strony stolicy. Po-
nadto w forcie znajdowały się składy amuni-
cji i sprzętu bojowego. W rejonie usytuowa-
ne były również stanowiska polskiej artylerii 
wsparcia odcinka północnego. Warto zauwa-
żyć, że major Decowski zdobył i utrzymał rów-
nież, siłą jednej kompanii, najdalej na zachód 
wysuniętą placówkę – w Janowie. Przez cały 
czas dochodziło w tym rejonie do starć zbroj-
nych, a często nawet do walki wręcz.

Zajęcie tych pozycji umożliwiło przedarcie 
się do Warszawy grupy kawalerii dowodzo-
nej przez gen. Romana Abrahama. Tą drogą 
dotarł do stolicy Tadeusz Kutrzeba z pozosta-
łościami armii wracającej po bitwie nad Bzurą 
(18, 19 września). W tym czasie poległ wraz 
z żołnierzami na skraju Babic i Zielonek mjr 
Władysław Mizikowski z 22. pp. 9. Dywizji 
Piechoty należącej do Armii „Pomorze”.

Nasze oddziały utrzymywały zajęte pozy-
cje przez 12 dni. W końcu zaczęło brakować 
amunicji i zaopatrzenia. Stale rosły również 
straty w ludziach.

Frontalny szturm Niemców rozpoczął się 
25 września. Dowódca 8. armii niemieckiej 
gen. Johannes Blaskowitz postanowił zlikwi-
dować punkt oporu w Boernerowie i w Forcie 
Babice. Mjr Jacek Decowski w wyniku dużych 
strat w ludziach poddał redutę 27 września. 
Dalsza walka nie miała już sensu. 

Niemiecki generał nie mógł uwierzyć, że 
polski batalion stawiał opór całej nacierającej 
dywizji. Osobiście liczył żołnierzy, w uznaniu 
męstwa oficerom pozwolił zachować białą 
broń. Następnego dnia poddano stolicę.

Żołnierze polegli podczas obrony za-
chodniej reduty Warszawy spoczywają na 
Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach. 
Cmentarz ten został założony w 1940 r. przez 
Jana Okwiecińskiego, sekretarza gminy, który 
uzyskał od Niemców zgodę na jego utworze-
nie. W ciągu lat 1940-1941 ekshumowano 
ciała co najmniej 275 poległych żołnierzy 
z terenów: Radiostacji Babice, Boernerowa, 
Grot, Górc, Jelonek, Chrzanowa, Bliznego. 
Na cmentarzu pochowano co najmniej 167 
żołnierzy imiennych i 108 żołnierzy bezimien-
nych. Spoczywają tam ponadto powstańcy 
warszawscy, żołnierze AK „Grupy Kampinos” 
i inne ofiary wojny.

Szacuje się, że na tych terenach zginęło 
podczas Kampanii Wrześniowej około tysią-
ca żołnierzy, a zatem jedna piąta wszystkich 
żołnierzy poległych w obronie stolicy. Część 
ciał zabrały rodziny do swoich grobów. Wielu 
obrońców Ojczyzny spoczywa zapewne rów-
nież w miejscu walk, bowiem nie wszystkie 
ciała w wyniku nawały artyleryjskiej wroga 
dało się ekshumować. Wszystkim oddajemy 
należną pamięć i szacunek. Cześć ich pamięci!

Miejsce Pamięci Narodowej 
w Borzęcinie Dużym

Borzęcin Duży jest również miejscem 
uświęconym krwią naszych rodaków, którzy 
zginęli tu w walce z najeźdźcą hitlerowskim 
we wrześniu 1939 r. jako bezpośrednie ofiary 
działań wojennych. W Borzęcinie dokonano 
także mordu niewinnej ludności cywilnej, 8 
sierpnia 1944 r. Był to akt zemsty za wcześ-
niejszy atak partyzancki na skład amunicji, 
który mieścił się w remizie straży pożarnej 
w Borzęcinie.

W dokumentach Rady Gminy czytamy: 
„Zarówno ofiary wojskowe, jak i cywilne za-
sługują na upamiętnienie. Nie możemy do-
puścić do tego, aby pamięć o tamtych dra-
matycznych wydarzeniach zaginęła, a ludzie, 
którzy dla naszej ziemi ponieśli najwyższą 
ofiarę, zostali zapomniani”.

W Borzęcinie Dużym, w centralnym punk-
cie miejscowości, u zbiegu ulic Warszawskiej 
i Spacerowej powstanie mały skwer, na któ-
rym przy ozdobnym ogrodzeniu Stowarzysze-
nia Misji Afrykańskich zostanie umieszczone 
podwyższenie z pamiątkową tablicą. Dawne 
miejsce pamięci znajdujące się na niewielkiej 
działce naprzeciw Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego uzyska zatem nową lokalizację. 

Dawny pomnik w Borzęcinie znajduje się 
na działce, która umiejscowiona jest na za-
kręcie drogi i ma położenie peryferyjne w sto-
sunku do całej zabudowy miejscowości. Za 
nową lokalizacją Miejsca Pamięci Narodowej 
przemawia także fakt, że jest to teren, na któ-
rym dawniej stał pierwszy drewniany kościół 
w Borzęcinie. Parametry działki umożliwiają 
powstanie wokół pomnika skweru z ławkami 
i roślinnością, a dzięki swemu centralnemu 
położeniu będzie to miejsce spotkań wielu 
mieszkańców tej miejscowości.

Męstwa nie brakowało, 
potrzeba było tylko więcej  

broni...

Opowieści dawnych mieszkańców Borzę-
cina o bohaterstwie polskich żołnierzy walczą-
cych na tych terenach w Kampanii Wrześnio-
wej potwierdzają się w wielu dokumentach 
polskich i niemieckich, a także w utrwalonych 
na piśmie wspomnieniach żołnierskich.

12-13 września 1939 r. w okolicach Bo-
rzęcina z wielkim męstwem i poświęceniem 
walczyły oddziały 2., 8., 28. i 30. Dywizji Pie-
choty Armii „Łódź” z niemiecką 4. Dywizją 
Pancerną. Krwawe bitwy stoczone pod Brwi-
nowem, Święcicami i Ołtarzewem spowodo-
wały, że przebicie się tych oddziałów do wal-
czącej Warszawy okazało się niemożliwością. 
Gen. Wiktor Thomme, 
dowodzący wówczas 
naszymi wojskami, 

postanowił przedostać się z żołnierzami do 
Twierdzy Modlin.

12 września 2. DP dowodzona przez płk 
dypl. Antoniego Staicha toczyła ciężkie walki 
z oddziałami SS-Leibstandarte „Adolf Hitler”. 
Mimo dużych strat nasze wojska, m.in. 8. DP, 
zajęły Borzęcin, wypierając stąd Niemców. 
Jednak ostrzeliwane nieustannym ogniem 
nieprzyjaciela (m.in. z kierunku Ożarowa Ma-
zowieckiego) wycofały się w kierunku Modli-
na i Palmir. 

Największe straty na tych terenach ponio-
sły 2. i 3. pp. Legionów. Żołnierzy poległych 
12 i 13 września grzebano na polu walki, 
część z nich spoczęła na cmentarzach w Za-
borowie i Borzęcinie Dużym, wielu zabrano 
i pochowano na cmentarzu w Ołtarzewie 
– dziś spoczywa tam blisko tysiąc obrońców 
Ojczyzny. Na cmentarzu w Borzęcinie pocho-
wano 19 żołnierzy. 

Przykładem bohaterstwa polskich żoł-
nierzy jest podporucznik Stanisław Bobiński 
– 23-letni dowódca 6. kompanii 4. Pułku 
Piechoty Legionów, umieszczony w „Księdze 
bohaterstwa polskiego” wydanej w 1940 r. 
w Paryżu.

W czasie wycofywania się spod Umiasto-
wa jego kompania osłaniała odwrót wojsk. 
Gdy uderzyły czołgi niemieckie, młody oficer 
wydał rozkaz ostrzelania ich. Sam strzelał do 
nacierających z odległości kilku kroków (być 
może ze wspomnianej już rusznicy). Zniszczył 
jeden z czołgów i poległ...

Do historii II Wojny Światowej dni 
12 i 13 września przeszły jako dni Bitwy 
pod Borzęcinem, uznawane również 
jako część Bitwy Ołtarzewsko-Ożarow-
skiej. Tu właśnie bohaterscy żołnierze 
ginęli, osłaniając odwrót Polskiej Armii 
w drodze do Modlina – do Twierdzy, któ-
ra broniła się aż do ostatnich dni Kam-
panii Wrześniowej, do 29 września.

Tragedia cywilnych mieszkańców Borzęci-
na wydarzyła się 8 września 1944 r. Niemcy 
rozstrzelali wówczas 49 osób, byli to prze-
ważnie młodzi mężczyźni, których wyciągnię-
to rankiem z domów. Hitlerowcy mścili się za 
akcję partyzancką – atak na magazyn broni, 
który miał miejsce poprzedniego dnia – wów-
czas zginęło tam 39 osób. Mieszkańcy w na-
turalny sposób sprzyjali partyzantom – Armii 
Krajowej Grupy „Kampinos”. Za swój patrio-
tyzm i oddanie Ojczyźnie ponieśli największą 
ofiarę – ofiarę życia. Wśród pomordowanych 
byli także uciekinierzy – ludność cywilna 
z walczącej Warszawy. Dziś spoczywają na 
borzęcińskim cmentarzu obok bohaterów 
Kampanii Wrześniowej. 

Chwała bohaterom!
Marcin Łada

Projekt Miejsca Pamięci Narodowej w Borzęcinie 
Dużym
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Pani Apolonia Kurek, z domu 
Mandes, obchodziła ostatnio swo-
je setne urodziny. Od półtora roku 
przebywa w Domu Opieki „Patrycja” 
w Zielonkach i bardzo chwali sobie jego 
rodzinną atmosferę. Jeszcze w wieku 98 
lat była zupełnie samodzielna i mieszkała 
w Warszawie. Samotne życie było jednak 
trudne.

Gdy wybuchła wojna, miała 30 lat: 
– Hitler zrobił mi piekielną niespodzian-
kę, akurat w moje urodziny – mówi. Ze 
smutkiem wspomina czasy, gdy ucie-
kała przed nawałą wojenną z Ołtarze-
wa: – Tam się urodziłam, rodzice mieli 
gospodarstwo – 12 morgów. Żyło się 
jednak skromnie, było nas siedmioro ro-
dzeństwa. 

Mąż Henryk, jedyna miłość jej życia, 
wywieziony został na roboty do Austrii. 
Szczęśliwie wrócił po wojnie, dzieci jed-
nak nie mieli.

Dziś Pani Pola 
wydaje się szczęśliwą 
seniorką. Otoczona 
przyjaciółmi, krew-
nymi i życzliwymi 
osobami. Na jej set-
ne urodziny przyby-
ło około 30 osób. 
Odwiedził ją również 
Wójt Krzysztof Turek, 
przekazując serdecz-
ne jubileuszowe ży-
czenia, kwiaty i kosz 
słodyczy. 

Jaka jest recepta na długowiecz-
ność? Zdaniem Jubilatki pogoda ducha 
i uśmiech dla wszystkich. Trzeba także 
znaleźć czas na drobne przyjemności. 

– Za młodu lubiłam nasze zabawy 
w Ołtarzewie, a teraz czytam książki. Ja-
kie? Romanse – dodaje ze śmiechem. 

Życzymy szacownej Jubilatce 
jeszcze wielu lat zdrowia i pogody 
ducha. Obyśmy wszyscy mogli tak 
ślicznie wyglądać, mając 100 lat.

Urodzona 1 września, przed... 100 laty

W roku szkolnym 2009/2010 Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynu-
uje realizację programu pilotażowego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na 
wsi – pomoc w zdobyciu wykształ-
cenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko-wiejskie”.

Celem programu jest wyrównanie 
szans w zdobyciu wykształcenia przez 
uczniów będących osobami niepełno-
sprawnymi, zamieszkujących naszą gmi-
nę.

Do akcji tej mogą przystąpić osoby 
niepełnosprawne, posiadające ważne 
orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści, uczące się w szkole podstawowej, 
gimnazjum lub w szkole ponadgimna-
zjalnej – z wyłączeniem szkoły police-
alnej. Uczeń taki musi posiadać stałe 
zameldowanie na terenie gminy Stare 
Babice. W przypadku osób nieletnich 
(dzieci i młodzież do lat 18) uprawnio-
nym do ubiegania się o przyznanie po-
mocy finansowej w ramach programu 
jest rodzic lub opiekun prawny.

Przyznane w ramach programu 
„Uczeń na wsi" dofinansowanie może 
obejmować koszty:

– zakupu przedmiotów ułatwiających 
lub umożliwiających naukę,

– uczestnictwa w zajęciach mających 
na celu podniesienie sprawności fizycz-
nej lub psychicznej – w tym wakacyjne 
obozy i kolonie,

– związane z dostępem do internetu 
– instalacja i abonament, z wyłączeniem 
zakupu sprzętu komputerowego,

– kursów doszkalających w zakresie 
programu nauczania oraz kursów języ-
kowych,

– wyjazdów organizowanych w ra-
mach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych przyznane w ramach pro-
gramu dofinansowanie może obejmo-
wać dodatkowo opłaty za naukę – czes-
ne; koszty zakwaterowania, gdy uczeń 
pobiera naukę poza miejscem stałego 
zamieszkania, oraz koszty dojazdów do 
szkoły.

Wysokość środków PFRON przezna-
czonych na dofinansowanie może sięgać 
kwoty:

– 2.000 zł dla ucznia szkoły podsta-
wowej lub gimnazjum,

– 3.000 zł dla ucznia szkoły ponad-
gimnazjalnej, 

– oraz 4.000 zł dla ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej płacącego czesne, 
w ciągu jednego roku szkolnego.

Kto nie może uzyskać dofinanso-
wania kosztów nauki?

O dofinansowanie kosztów nauki 
w ramach programu nie może ubiegać 
się osoba, która:

1) w przeszłości była stroną umowy 
zawartej z PFRON i rozwiązanej z przy-
czyn leżących po jej stronie,

2)  posiada wymagalne zobowią-
zania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, 
którego termin zapłaty upłynął),

3)  posiada średnie miesięczne 
dochody brutto przekraczające 120% 
najniższego wynagrodzenia przypadają-
cego na jednego członka rodziny pozo-
stającego we wspólnym gospodarstwie 
domowym (1531,20 zł).

Program pilotażowy realizowany jest 
od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 
2010 r. Wnioski o przyznanie dofinan-
sowania w ramach tego programu do-
stępne są na stronie internetowej PFRON 
– www.pfron,org.pl oraz w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Termin 
składania kompletnej dokumentacji 
upływa 30.09.2009 r.

Osoby niepełnosprawne – uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych wymagają szcze-
gólnej troski i preferencji w udzielaniu 
pomocy. Wsparcie edukacji we wczes-
nym jej okresie może pozytywnie wpły-
nąć na dalsze, zawodowe i społeczne 
losy osoby niepełnosprawnej.

Małgorzata Kozubal

Nowe szanse dla niepełnosprawnych
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Tym razem, mimo trzynastki, po-
goda okazała się dla mieszkańców 
naszej gminy łaskawa. Festyn 15 
sierpnia przebiegał w miłej atmo-
sferze, bez meteorologicznych nie-
spodzianek. Organizatorzy przygo-
towali wspaniałe koncerty, podczas 
których królowały klasyczne przebo-
je muzyki rozrywkowej.

Czy można źle się bawić, kiedy śpiewa-
ją: Elvis Presley, Roberto Zuckaro i The Be-
atles? A gwiazda wieczoru – słynny Van 
Downham z zespołu Smokies wraz z towa-
rzyszącymi muzykami podbija serca Babi-
czan... Z powodu ubiegłorocznej burzy ich 
koncert nie mógł się odbyć na poprzednim 
festynie. Zagrali zatem teraz i nic nie zakłó-
ciło ich występu.

Dla dzieci przygotowano, jak zwykle, 
masę atrakcji: nadmuchiwane zamki, tram-
polinę, minipociąg. Dorośli również się nie 
nudzili. Chętnie odwiedzali stoisko Urzę-
du Gminy, gdzie można było po wypełnie-
niu ankiety otrzymać ekożarówkę w spe-

cjalnym pamiątkowym 
opakowaniu.

– Gmina Stare Ba-
bice dba o ekologię. 
Staramy się wprowa-
dzać różne rozwiąza-
nia, które mają na celu 
zarazem ochronę śro-
dowiska i polepszenie 
standardu życia miesz-
kańców. Rok temu roz-
poczęliśmy program 
segregacji odpadów, 
co nie tylko wpłynęło 
dodatnio na ekologię, 
ale znacznie zmniejszyło koszty wywozu 
śmieci z każdej posesji. Dziś zachęcam Pań-
stwa do zastosowania w swoich domach 
ekologicznych żarówek. Dzięki nim może-
my mniej płacić za energię elektryczną – 

mówił ze sceny Wójt Krzysztof Turek.
Podczas festynu wystąpiły także nasze 

rodzime zespoły „Sami Swoi” i „Babicza-
nie”. Ten dzień jest zawsze dla nich spraw-
dzianem umiejętności. Dużym zaintereso-

XIII Wielki Festyn BabickiXIII Wielki Festyn Babicki

Podczas festynu czuliśmy się bezpiecz-
nie, ochraniał nas Robert Komorowski 
(z firmy Skorpion) – Mistrz Polski w wy-
ciskaniu sztangi leżąc (270 kg). Obwód 
klatki piersiowej Mistrza wynosi 163 cm, 
więcej niż wzrost stojącej obok Eweliny

Do oszczędzania energii i proekologicz-
nych zachowań namawiał wszystkich 
osobiście Wójt Gminy Krzysztof Turek
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Już po raz trzynasty w czasie fe-
stynu został rozegrany turniej siat-
kówki plażowej i okazało się, że fe-
ralna liczba może być dla wielu osób 
szczęśliwa. Z roku na rok rośnie pre-
stiż turnieju i jego sportowy po-
ziom.

W tym roku do rywalizacji o Puchar 
Starosty Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego przystąpiło 19 par z Warszawy i wo-
jewództwa mazowieckiego. W rozgrywa-
nych od wczesnych godzin rannych zawo-
dach wiele meczów stało na wysokim po-
ziomie, pełnym dramaturgii i walki o każdą 
piłkę. Pogoda nad wyraz dopisała, co ucie-
szyło wszystkich zawodników.

Najlepsze w rywalizacji okazały się pary 
warszawskie. W finale były zawodnik Le-
gii Artur Książek w parze ze studentem i 
zawodnikiem AZS Politechniki Poznańskiej 
Konradem Mańkowskim pokonali studen-
tów i zawodników AZS Politechniki War-
szawskiej: Pawła Zackiewicza i Filipa Li-
powskiego. Trzecie miejsce przypadło stu-
dentom Andrzejowi Mamełce (SGH z No-
wego Dworu Mazowieckiego) i Tomaszo-
wi Grabowskiemu (Uniwersytet Warszaw-
ski), a czwarte Marcinowi Jakubowskiemu 
ze Starych Babic i Pawłowi Grabowskiemu.

Tradycyjnie przed występem gwiazdy 
festynu, puchary i nagrody wręczyli spor-
towcom gospodarze – Wójt Gminy Sta-
re Babice Krzysztof Turek i Przewodniczą-
cy Rady Henryk Kuncewicz oraz reprezen-
tujący Wyż-
szą Szko-
łę Eduka-
cji w Spor-
cie Cezary 
Dębkowski. 
U h o n o r o -
wano rów-
nież zwy-
c i ę z c ó w 
rozgrywa-
nego po raz 
pierwszy z 
in i c ja tywy 
Czarka Dęb-
kowskiego 
cyklu Grand 
Prix WSEwS 

2009 (6 turniejów): braci Tomasza (137 
pkt) i Pawła (133 pkt) Grabowskich, Mar-
cina Jakubowskiego (130,5 pkt),  Sebastia-
na Dryńskiego (128 pkt) i Andrzeja Mameł-
kę (126 pkt).

Talent organizacyjny Czarka wraz z po-
mocą finansową uczelni WSEwS uatrak-
cyjniły zawody i zachęciły do gry nowych 
uczestników. Doceniono najlepszą zawod-
niczkę sezonu, studentkę 5. roku i repre-
zentantkę AWF Warszawa Hannę Szymań-
ską oraz najlepszego zawodnika w parach 
mieszanych, studenta Politechniki War-
szawskiej Michała Romanowskiego.

Największe owacje przypadły zwy-
cięzcom całego cyklu 2008/2009 Grand 
Prix Stare Babice, w którym sklasyfikowa-
no ponad 170 zawodników. Ponownie jak 
w roku ubiegłym wygrał Sebastian Dryń-
ski przed Tomkiem Grabowskim i Marci-
nem Jakubowskim, a kolejne miejsca za-
jęli Paweł Grabowski, Przemek Kowalczyk, 
Andrzej Mamełka, Karol Rusak, Aleksan-
der Mamełka, Paweł Podkościelny i Krzysz-
tof Wójcik. Najważniejsze jednak, że w ca-
łym cyklu królowała sportowa atmosfera i 
obeszło się bez kontuzji. Wierzę, że w ko-
lejnym Turnieju, na gościnnym obiekcie – 
na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach 
– spotkamy się w jeszcze większym gro-
nie. Zapraszam serdecznie – piłka plażowa 
jest radosną i widowiskową grą dla wszyst-
kich!

Krzysztof Makuch

Najlepsi zawodnicy turnieju z organizatorami 

waniem cieszy-
ły się również 
pokazy kara-
te w wykona-
niu młodych 
spo r towców 
z Borzęcina. 
Imprezie to-
warzyszył, jak 
co roku, Kon-
kurs Wędkar-
ski i Turniej Piłki 
Plażowej. Każ-
dy zatem mógł 
znaleźć coś in-

teresującego dla siebie i wszyscy dobrze się 
bawili.

Dziękujemy Osobom i Instytucjom, któ-
re dopomogły w organizacji babickiego fe-
stynu. Szczególne podziękowania kieruje-

my do Banku Spółdzielczego w Starych Ba-
bicach, do firm: „Oriflame” i „ Avon Cosme-
tics Polska”, a także do Pana Andrzeja Sysia-
ka  – właściciela firmy „Centrum Ogrodo-
wo-Przemysłowe” w Wojcieszynie. mł.

Turniej siatkówki Turniej siatkówki 
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Wszystko wskazuje na to, że 
obecny i następny rok będą prze-
łomowymi w dziedzinie remontów 
dróg położonych w naszej gminie. 
Pozytywne zmiany dotyczyć będą 
wszystkich kategorii dróg: woje-
wódzkich, powiatowych i gmin-
nych.

Drogi wojewódzkie

Na drodze warszawskiej (nr 580) 
remont zakończono już wiele miesięcy 
temu, ale tegoroczne lawinowe opady 
deszczu uwidoczniły sporo niedociąg-
nięć. Niektóre instalacje odwadniające 
nawierzchnię wykonano wadliwie. W re-
zultacie posesje położone poniżej korony 
drogi zostały zalane wodą deszczową. 
Wójt Gminy zwołał w tej sprawie nara-
dę z Dyrekcją MZDW. Powołano komisję, 
która ustali zakres niezbędnych popra-

wek. Nasi samorządowcy będą na bieżą-
co pilotować tę sprawę, domagając się, 
aby wszystkie usterki usunięto.

Rozpoczęła się modernizacja drogi 
nr 898. Pierwszy jej fragment – ul. Oku-
lickiego od ronda w Babicach do ul. Hu-
bala-Dobrzańskiego – został już zakoń-
czony. Wybudowano nowe rondo przy 
zbiegu ulic Okulickiego i Hubala-Do-
brzańskiego, co znakomicie poprawiło 
bezpieczeństwo tego skrzyżowania. 

Z satysfakcją zauważyliśmy, że po 
naszym artykule w poprzednim wyda-
niu „GB” i monitach przedsta-
wicieli gminy przesunięto tablicę 
informacyjną ustawioną w zieleni 
cmentarza. Mimo że jej kolejne 
miejsce również nie jest najwłaś-
ciwsze, teraz przynajmniej tablica 
jest już dobrze widoczna.

Dalsza część drogi nr 898 – ul. 
Sikorskiego także już niebawem 
doczeka się remontu. Jeszcze 
w tym roku w przetargu będzie 
wyłoniony wykonawca przebudo-
wy drogi. Wszystkie prace projek-
towe, wyjątkowo trudne z uwagi 

na konieczność wielu 
uzgodnień, zostały już 
zakończone. Wykona-
ła je nasza gmina. Być 
może roboty drogowe 
na tym odcinku za-
czną się jeszcze w tym 
roku. Z pewnością jed-
nak ich zakończenia 
musimy się spodzie-
wać w roku przyszłym. 
Warto wiedzieć, że 
również na tym odcin-
ku powstanie kolejne 
rondo – u zbiegu ulic 
Sikorskiego i Ekologicznej w Klaudynie. 
Wzdłuż ul. Sikorskiego wybudowany zo-
stanie wyczekiwany przez mieszkańców 
chodnik wraz z ciągiem pieszo-rowero-
wym.

Najgorszą obecnie drogą wojewódz-
ką na naszym terenie jest ul. Jana III So-

bieskiego (nr 718), pro-
wadząca z Borzęcina 
do Pruszkowa. Projekt 
modernizacji tej drogi 
jest już ukończony, wy-
konanie inwestycji ha-
mują jednak problemy 
związane z wykupem 
niektórych gruntów. 
Jak się dowiedzieliśmy, 
dzięki nowej ustawie 
dotyczącej inwestycji, 
trudności te zostaną 
niebawem przezwy-
ciężone i w przyszłym 

roku droga nr 718 zostanie zmoderni-
zowana.

Reasumując powyższe dane, możemy 
się spodziewać, że do końca przyszłego 
roku wszystkie drogi wojewódzkie prze-
biegające przez naszą gminę zostaną 
wyremontowane.

Drogi powiatowe

Jeszcze w tym roku zakończą się pra-
ce modernizacyjne na ul. Południowej. 
Powstanie tam piękna trasa z ciągiem 

pieszo-rowerowym od Zielonek do Oża-
rowa Mazowieckiego. Wykonanie re-
montów ul. Sienkiewicza i Mościckiego 
przewidziano w przyszłym roku. Zmo-
dernizowana zostanie także ul. Akacjo-
wa przy wydatnym wsparciu finanso-
wym (50%) ze środków naszej gminy. 
Projekt przebudowy tej drogi został już 
zakończony, a inwestycja będzie wyko-
nana również w przyszłym roku.

Drogi gminne

Od dłuższego czasu trwa remont ul. 
Kutrzeby, w trakcie prac okazało się, że 
zakres robót należy zwiększyć i wymienić 
całą podbudowę drogi. Na ul. Kutrzeby 
z racji działalności gospodarczej kilku du-
żych hurtowni budowlanych zawsze jest 
ruch ciężkich pojazdów. Droga będzie 
zatem całkowicie przebudowana i uzy-
ska dodatkowo estetyczne chodniki.

Modernizowane i przebudo-
wywane będą także inne drogi 
gminne, pełny standard uzyskają 
w przyszłym roku m.in. ul. Koś-
ciuszki i Pohulanka.

Duży zakres prac drogo-
wych realizuje się w tym se-
zonie w technologii destruktu 
bitumicznego. Nawierzchnię 
tego typu położono już m.in. 
w Latchorzewie na ul. Reymon-
ta, w Bliznem Łaszczyńskiego na 
ul.: Prusa, Reja, Świerczewskiego 
i Kościuszki. Poprawiane będą 

Coraz więcej inwestycji drogowych

Skrzyżowanie ulic Agawy i Łosiowe Błota w Kwirynowie

Ul. Reymonta w Latchorzewie
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W zeszłym miesiącu oddano do 
użytku parking przykościelny w Bo-
rzęcinie Dużym, który został sfinan-
sowany ze środków budżetu gminy. 
Jak się okazało, nowy obiekt wpłynął 
nie tylko na polepszenie parkowania 
samochodów, ale także zmienił nie-
dzielne godziny Mszy Świętej!

Już ponad miesiąc parafianie z Bo-
rzęcina Dużego cieszą się nowym parkin-
giem przy kościele pw. św. Wincentego 
Ferreriusza. Ziemię pod inwestycję prze-
kazała parafia, a budowę w pełni sfinan-
sowano z budżetu gminy Stare Babice. 

Jak mówi proboszcz ks. prałat Bog-
dan Wosławski, parafianie są bardzo za-
dowoleni z nowego obiektu. Teraz nie 
muszą już uważać, aby nie ugrzęznąć w 
błocie, ale bezpiecznie parkują na wyło-
żonym kostką brukową terenie. Zmiany 
nastąpiły także przy samym murze koś-
cielnym. Wokół znajdującej się tam fi-
gury Matki Boskiej wyłożono żwir i za-
gospodarowano małe trawniki, gdzie w 
niedalekiej przyszłości zostaną posadzo-
ne drzewka. Teraz już każda panna mło-
da będzie mogła bez problemu dojść do 

kościoła, nie brudząc przy tym swej suk-
ni nawet w pochmurne dni!

Co ciekawe, z okazji uruchomienia 
parkingu ustalono także nowe godziny 
niedzielnych Mszy Św. Już od 6 września 
– dnia borzęcińskich dożynek – nabożeń-
stwa będą odbywały się kolejno w go-
dzinach: 8.30, 10.00, 11.30 i 16.00. Ks. 
proboszcz zwiększył odstępy czasowe 
między Mszami Św., aby nie było prob-
lemu z wjeżdżaniem na parking i wyjeż-

dżaniem z niego, a także by ograniczyć 
ilość samochodów na ulicy Warszawskiej 
pomiędzy nabożeństwami. 

Ks. prałat Bogdan Wosławski w imie-
niu swoim i parafian dziękuje samorzą-
dowi gminy za nową inwestycję, która 
na pewno przysłuży się parafii. Z parkin-
gu na co dzień mogą także korzystać ro-
dzice odwożący dzieci do szkoły.

Malwina Fabianowicz

także nawierzchnie ulic: Kraszewskiego 
i Kochanowskiego. Wiele bocznych dróg 
na terenie całej gminy zostanie wyłożo-
nych kruszywem. W następnym etapie 
może tam powstać nawierzchnia z de-
struktu bitumicznego.

Ciekawym przykładem dobrej współ-
pracy mieszkańców, sołtysa, rady so-
łeckiej i radnego z samorządem gmin-
nym jest modernizacja ul. Żurawiowe 
Mokradła. Tam po przeprowadzeniu 
remontu kanalizacji i wykonaniu odwod-
nienia deszczowego przez GPK „Eko-Ba-
bice” powstanie droga wyłożona kostką. 
W kosztach partycypować będą właści-
ciele poszczególnych posesji, ale efekt 
– estetyczna i bezpieczna ulica zadowoli 
wszystkich. Gratulujemy! 

Obserwując tereny naszej gminy, wi-
dać, że prowadzonych jest wiele prac 
drogowych. Na pełny efekt tych działań 
będziemy musieli jeszcze trochę pocze-
kać. Za rok jednak na wszystkich więk-
szych drogach powinniśmy uzyskać 
optymalny standard, który zadowoli 
wszystkich kierowców.

Destrukt budzi wątpliwości? 
Wyjaśniamy...

Niektóre osoby, jadąc samochodem 
po nowych nawierzchniach z destruktu 
bitumicznego, uważają, że zostały one źle 
wykonane. Dlaczego? Słyszą bowiem cha-
rakterystyczne uderzanie grudek cienkiej 
warstwy grysu o podwozie samochodu.

– Wszystkich 
za in te re sowa-
nych tym zagad-
nieniem infor-
muję, że prawid-
łowe wykonanie 
n a w i e r z c h n i 
w tej technologii 
wymaga po po-
łożeniu uszczel-
niającej emulsji 
nasypania na 
n a w i e r z c h n i ę 
cienkiej war-
stwy grysu, który 
utwardza dro-
gę i zabezpiecza 
samochody przed ochlapaniem lepką 
emulsją. Grys ponadto ma za zadanie 
uzupełnić ewentualne ubytki nawierzch-
ni i po kilku tygodniach od położenia 
całkowicie przywiera do podłoża. Efekt 
osypywania się grysu występuje zatem 
tylko przez krótki czas na nowo położo-
nych nawierzchniach. Warto zobaczyć, 

jak dziś wygląda nawierzchnia np. na ul. 
Tulipanowej czy Placu Kwirynowskim – to 
już prawdziwy monolit. Zawsze proszę 
jednak kierowców o spokojną jazdę na 
nowych drogach tego typu. Pozwólmy 
grysowi przykleić się do podłoża – mówi 
Marcin Klimek – kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej. mł.

Nowy parking wszystko zmienia!

Ul. Jaśminowa w Kwirynowie

Największe prace, związane m.in.z wymianą podłoża drogi trwają 
obecnie na ul. Gen. T. Kutrzeby w Starych Babicach

Parking w Borzęcinie Dużym naprzeciwko kościoła
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Lipków od kilku 
lat rozwija się 
bardzo inten-
sywnie, oko-
liczne tereny 
stały się mod-
nym miejscem 
do zamieszka-
nia. Ze staty-
styk gminnych 
wynika, że od 
2003 roku do 

dziś przybyło tu ponad 200 zameldo-
wanych mieszkańców, a ilu mieszka 
bez meldunku? Miejscowi zaczynają 
niestety odczuwać negatywne skut-
ki przemian industrialnych nie tylko 
w sferze społecznej, lecz także tech-
niczno-organizacyjnej.

Coraz więcej samochodów...

– Po naszych drogach, które nie 
posiadają chodników ani ścieżek rowe-
rowych, przejeżdża codziennie kilkaset 
samochodów. Staje się to dla wszystkich 
dosyć uciążliwe. Nowe domy powstają 
często w drugiej lub w trzeciej linii za-
budowy, ale nie wszystkie mają już ulice 
dojazdowe i mieszkańcy wjeżdżają na 
swoje posesje od głównej ulicy przez 
podwórka sąsiadów. Co prawda gmina 
wykupuje grunty pod drogi, ale proces 
ten przeciąga się w czasie, ponieważ 
część mieszkańców nie chce swojej zie-
mi sprzedać – mówi sołtys Lipkowa Ag-
nieszka Kaczurba.

Coraz mniej dzikich łąk...

– Drugim problemem Lipkowa, zwią-
zanym z pojawianiem się wielu nowych 
domów, jest kurczenie się terenów spa-
cerowych. Największym plusem tej miej-
scowości było dawniej nieskrępowane 
obcowanie z przyrodą, teraz to się zmie-
nia, ponieważ coraz trudniej o miejsce, 
gdzie można odpocząć od cywilizacji. 
Aby dojść do Puszczy Kampinoskiej, czę-
sto trzeba dosyć długo iść wzdłuż linii 
zabudowy lub płotów nowo powstają-
cych osiedli, co w efekcie zniechęca do 
spacerów.

Część osób korzysta z Polany Lipkow-
skiej, inni zmotoryzowani mieszkańcy 
wolą podjechać samochodem do Tru-
skawia czy Sierakowa i tam wejść w las. 
Kiedyś istniała możliwość spacerów po 
otaczających wieś polach i łąkach, jed-

nak teraz większość gruntów została 
już sprzedana pod budownictwo. Moż-
liwość rekreacji w parku przykościelnym 
również jest bardzo ograniczona...

Dobrze, że mamy plac zabaw

– Gminny plac zabaw przylegają-
cy do parku lipkowskiej parafii i stawu 
pozostał właściwie jednym z niewielu 
miejsc, gdzie spokojnie można wybrać 
się na spacer z dziećmi. Cieszymy się, że 
gmina stworzyła dla nas tę enklawę, dla-
tego bardzo dbamy o ten teren i staramy 
się wciąż go modernizować. W ubie-
głym roku wraz z mieszkańcami odma-
lowaliśmy zabawki i zasadziliśmy rośliny 
ozdobne. Ponieważ nie mamy w naszej 
wsi żadnej świetlicy czy klubu, jest to 
także jedyny teren gminny, na którym 
można spotkać się przy okazji zebrań czy 
organizowanych przez nas imprez ple-
nerowych, takich jak np. Dzień Dziecka. 
Mam nadzieję, że dzięki funduszom so-
łeckim uda się tam wybudować altankę, 
gdzie można byłoby się schronić przed 
deszczem i słońcem, a także organizo-
wać małe imprezy i spotkania dla miesz-
kańców. W przypadku Lipkowa fundusz 
sołecki wynosi ponad 36.000 zł, które 
chcemy zagospodarować na poprawę 
jakości życia mieszkańców.

Z czym przychodzą mieszkańcy?

– W tym roku bardzo nasiliły się prob-
lemy z siecią melioracyjną. Ponieważ lato 
nie oszczędziło nam deszczów, wiele po-
sesji zostało zalanych. Melioracja z 1965 
roku niestety w takim stanie zabudowy 
już się nie sprawdza. Dodatkowo sytu-
ację pogarszają działania nieodpowie-
dzialnych osób, które przed budową 
domu nielegalnie podnoszą swoje grun-
ty nawożoną ziemią. Podczas wielkich 
ulew cała woda z położonej wyżej po-
sesji spływa do ich sąsiadów. Na pewno 
będziemy walczyć z tym problemem.

Równie wiele skarg dotyczy stanu 
dróg i natężenia ruchu. Obie główne 
drogi Lipkowa wymagają remontu, od-
wodnienia i wybudowania chodników. 
Staramy się walczyć z przejeżdżającymi 
przez Lipków ciężarówkami, które noto-
rycznie łamią zakazy, nic sobie nie robiąc 
ze znaków ograniczających wjazd cięż-
kim pojazdom, na ul. Mościckiego do 10 
t i na ul. Jakubowicza do 3 t. Ostatnio na-
wiązaliśmy kontakt w tej sprawie z Wo-

jewódzką Inspekcją Ruchu Drogowego, 
która przeprowadziła już jedną kontrolę 
na naszym terenie i wpisała Lipków do 
planów inspekcji na ten i przyszły rok. 
Najczęściej skargi dotyczące ruchu tirów 
wpływają od właścicieli starszych do-
mów, których ściany drżą, gdy przejeż-
dżają obok nich ciężkie samochody.

Co jest najważniejsze?

– Za jeden z głównych celów posta-
wiłam sobie integrację mieszkańców. 
Podczas mojej pracy zauważyłam, że na-
gły przypływ nowej ludności spowodo-
wał zderzenie się dwóch kultur. Rdzenni 
mieszkańcy Lipkowa są mocno związani 
ze swoją ziemią i panującymi tu obycza-
jami. Na tym terenie występują silne koli-
gacje rodzinne. Natomiast nowa ludność 
to zazwyczaj osoby, które cały dzień pra-
cują w Warszawie, a do domu przyjeż-
dżają na wieczór, aby odpocząć w ciszy 
we własnym ogródku. Dlatego też czę-
sto wolą zostać w domu, niż spotykać 
się z sąsiadami, co dziwi niektóre osoby, 
przyzwyczajone do wspólnych spotkań 
w kościele czy przy okazji różnych uro-
czystości. Dlatego też staram się w swo-
jej pracy rozwiązywać problemy, które 
są istotne dla jednej i drugiej grupy, bo 
wbrew pozorom, mają one wiele wspól-
nych oczekiwań. Dzięki temu możemy 
razem szukać rozwiązań w sprawach, 
które nas łączą, a nie skupiać się na tym, 
co nas różni. Między innymi dlatego sta-
ramy się ulepszać nasz plac zabaw, który 
także jest miejscem integracji społecznej. 
Przychodząc tu z dziećmi, rodzice mają 
szansę poznać się wzajemnie i porozma-
wiać.

Co wyróżnia Lipków?

– Myślę, że bardzo ważnym elemen-
tem jest jego historia i dziedzictwo kul-
turowe. Jesteśmy przecież jedną z naj-
starszych wsi na tym terenie. Za 5 lat 
będziemy obchodzić 600-lecie pierwszej 
wzmianki o Lubkowie, czyli dzisiejszym 
Lipkowie. W 2011 roku będzie 220. 
rocznica przyjazdu króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego do Lipkowa. Była 
to ważna postać dla historii i rozwoju 
naszej wsi. Okazji do wspólnego święto-
wania jest więc wiele i mam nadzieję, że 
uda nam się godnie je uczcić. Bardzo za-
leży mi na tym, aby do Lipkowa wróciły 
elementy, które stąd zniknęły, jak np. ka-

Rozwój miejscowości – uciążliwy 
dla dawnych mieszkańców? 
Rozmowa z Agnieszką Kaczurbą – sołtysem Lipkowa
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mień upamiętniający miejsce pojedynku 
Pana Wołodyjowskiego z Bohunem czy 
kapliczka przydrożna. Nie chciałabym, 
żeby świadectwa bogatej historii tej wsi 
zatarły się w ludzkiej pamięci, i mam na-
dzieję, że w najbliższym czasie uda się 
nam je odtworzyć. Przecież dwie skrzy-
żowane szable w herbie gminy to też pa-
miątka po lipkowskim spotkaniu bohate-
rów opisanych na kartach trylogii Hen-
ryka Sienkiewicza! Lipków miał szczęście 

również w swojej 
powojennej histo-
rii gościć artystów 
i literatów. Bywał 
u nas ks. Twardow-
ski, który podkre-
ślał, że to tu letnią, 
wakacyjną porą po-
wstawały jego naj-
piękniejsze wiersze. 
Poetą był także ks. 
Kurowski, pierwszy 
powojenny pro-
boszcz naszej para-
fii, który pozostawił 
po sobie obszerną 

spuściznę w postaci wierszy i przedsta-
wień okazjonalnych (jasełek, dożynek). 
To za jego sprawą lipkowski park, koś-
ciół i plebania „zagrały” w kilkunastu fil-
mach. Szkoda byłoby, aby te wydarzenia 
zostały zapomniane. 

Jak ożywić życie kulturalne?

– Mamy z Radą Sołecką w planie 
odtworzenie Izby Muzealnej, którą 

zapoczątkował ks. Kurowski. Ponie-
waż jednak nie posiadamy w tej chwi-
li miejsca, w którym można byłoby ją 
zorganizować, pomyśleliśmy o formie 
wirtualnej. W związku z tym, że część 
eksponatów z izby muzealnej nadal 
znajduje się na plebani, można byłoby 
je sfotografować i opisać, a następnie 
umieścić w internecie. Chcielibyśmy 
także udokumentować powojenną hi-
storię naszej wsi. Bardzo cieszy mnie 
inicjatywa mieszkańców w tym zakre-
sie. Młodzi ludzie chętnie oferują swoją 
pomoc, natomiast ci starsi opowiadają 
o ciekawych wydarzeniach, które działy 
się w Lipkowie w dawniejszych latach. 
Dzięki temu w zeszłym roku na festynie 
zorganizowaliśmy wystawę starych fo-
tografii Lipkowa i Babic, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Bardzo 
często mieszkańcy odnajdywali się na 
zdjęciach i opowiadali jakieś ciekawost-
ki. Jest więc wiele elementów, z których 
można czerpać nowe pomysły i działać, 
aby wszystkim nam żyło się lepiej.

mf.

29 lipca przyszły na świat pierw-
sze w naszej gminie trojaczki. Asia, 
Jaś i Marysia przyjechali już ze szpi-
tala do domu i czują się bardzo do-
brze. Szczęśliwi rodzice – Państwo 
Druzdowie – przyznają, że nigdy nie 
przypuszczali, iż los uśmiechnie się 
do nich aż trzy razy!

Od pewnego czasu w domu radnego 
z Lipkowa Tomasza Druzda zrobiło się bar-
dzo radośnie.

– Pierwszą wiadomość o tym, że może 
będziemy mieli więcej niż jedno dziecko, 
otrzymaliśmy, gdy byłam w szóstym tygo-
dniu ciąży. W dziesiątym tygodniu badanie 
USG pokazało, że zaczęły bić trzy serdusz-
ka i wówczas byliśmy już pewni, że uro-
dzą się trojaczki – mówi żona radnego Ewa 
Druzd. 

Mama maluchów przez cały okres cią-

ży była pod opieką leka-
rza ze szpitala przy ul. Ka-
rowej w Warszawie, któ-
ry specjalizuje się w cią-
żach mnogich i wcześnia-
kach. Podczas porodu nie 
było żadnych komplikacji 
i mimo że trojaczki przy-
szły na świat w 34 tygo-
dniu, ich waga była dość 
duża jak na ciążę mnogą 
–  dlatego nie musiały być 
podłączane do respirato-
rów. Po czternastu dniach 

maleństwa pierwszy raz zawitały w swo-
im domu. Tomasz Druzd, szczęśliwy tata, 
z wielkim uśmiechem, z pamięci wymie-
nia po kolei godziny narodzin i wagi ma-
luchów: Asia: 9:12 i 1990 g, Marysia: 9:13 
i 1880 g, Janek: 9:14 i 2090 g.

Młodych rodziców czeka wiele pracy, 
ale jak na razie doskonale sobie ze wszyst-
kim radzą. 

– Na okres pierwszych dwóch tygodni, 
kiedy maluchy przyjechały do domu, wzią-
łem sobie urlop, aby pomóc żonie. Teraz 
jednak wolny czas się kończy i czeka nas 
wielka próba. Jestem handlowcem i raz 
w tygodniu wyjeżdżam na dwudniowe de-
legacje. Wówczas żonie będzie pomagała 
babcia dzieci, która na szczęście mieszka 
tuż obok nas – mówi Tomasz Druzd. Żona 
dodaje jednak z uśmiechem, że na pewno 
da sobie radę.

Ewa i Tomasz, gdy tylko dowiedzieli 
się, że będą rodzicami trojaczków, poszu-
kali na internetowych portalach par, które 
są w podobnej sytuacji. I tak znaleźli blog 
pisany przez tatę rocznych trojaczków. 

– Pojechaliśmy więc na warszawską 
Pragę, aby się z nimi spotkać i dowiedzieć 
czegoś, co mogłoby nam pomóc. Bardzo 
ciepło nas przyjęli i zaprzyjaźniliśmy się. 
Dzięki temu zawsze będziemy mieli z kim 
wymieniać doświadczenia związane z ro-
dzicielstwem – mówi  Pani Ewa.

W związku z przyjściem na świat dzieci 
rodzinę czeka wiele zmian. 

– Trojaczki zmobilizowały nas do pod-
jęcia decyzji o wykończeniu piętra naszego 
domu. Miały tam powstać sypialnie, ale te-
raz już wiemy, że będą to trzy pokoje dzie-
cięce. Mamy też zamiar kupić potrójny wó-
zek, bo na razie mamy dwa: pojedynczy 
i podwójny – mówią rodzice. 

Żadna praca nie przysłoni jednak 
szczęścia, jakie wniosły do domu maluchy. 

– Kiedy byłem mały, siedzieliśmy z ko-
legami przy ulicy i obserwowaliśmy tabli-
ce rejestracyjne samochodów. Gdy trafi-
ły się dwie takie same cyfry koło siebie, to 
był duży fart, jeżeli już trafiły się trzy – to 
było niesamowite szczęście. Teraz myślę, że 
nam się właśnie taka niesamowicie szczęś-
liwa trójka trafiła.

Malwina Fabianowicz

Radny potrafi!
W Lipkowie przybywa dzieci…

Gminny plac zabaw w Lipkowie jest dużą radością dla dzieci...
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Piękną tradycją związaną z Babi-
ckim Festynem są zawody jeździe-
ckie. W tym roku już po raz piąty 
czołówka jeźdźców wyznaczyła so-
bie spotkanie na Polanie Dwóch Sta-
wów, aby rozegrać 6 konkursów 
w skokach przez przeszkody.

Bardzo malowniczy parkur ustawił oso-
biście szef wyszkolenia Polskiego Związku 
Jeździeckiego Jan Ratajczak. Stopień trud-
ności przejazdów sprawił, że tylko nielicz-
nym i najlepszym zawodnikom udawało 
się kończyć je bez zrzutek.

Jak zwykle zawody rozpoczęły się od 
najłatwiejszych konkursów. W pierwszym, 
rozegranym o Puchar Dyrektora GPK Eko-
Babice Jana Kalinowskiego, młodzi jeźdźcy 
musieli pokonywać przeszkody o wysokości 
do 70 cm. Wydaje się to mało, ale podob-
nie jak w życiu, nawet najdłuższy marsz za-
czynamy od pierwszego kroku, i tak było 
właśnie w tym przypadku.

Kolejny konkurs przewidywał przeszko-
dy o wysokości do 80 cm, a jego główną 
nagrodą był puchar właściciela stajni „Szu-
mawa” – Krzysztofa Szumińskiego. Nawia-
sem mówiąc, to właśnie Pan Krzysztof bez-
płatnie udostępnia nam przeszkody od po-
czątku naszych gminnych spotkań z jeź-
dziectwem.

Następny puchar ufundował Dyrektor 
Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Ba-
bicach Marian Jabłoński, a w tym przypad-
ku wysokość przeszkód wzrosła do 1 m. Na 
tej wysokości trzeba się już wykazać spory-
mi umiejętnościami i dlatego warto odno-
tować zwycięstwo Karoliny Pęczyńskiej na 
koniu Tami przed Michałem Kubiakiem na 
Arabesce i Kamilą Stwoll na Nestorze. 

Po tych zmaganiach oczywiście po-
przeczka poszła w górę. Następny kon-
kurs przewidywał przeszkody o wys. 110 
cm i w tym przypadku puchar ufundował 
Tomasz Kukułowicz – właściciel firmy TEK, 
który zawsze jest bardzo życzliwy organi-
zatorowi zawodów –  klubowi „Naprzód” 
Zielonki. Tym razem zwyciężył brat brązo-
wego medalisty poprzedniego konkursu, 
Dawid Kubiak na Mountain przed Eugeniu-
szem Koczorskim na The Neighbour oraz 
Arkadiuszem Mordzelewskim na Herze. 

Najważniejszym konkursem zawodów 
był Grand Prix Zielonek o Puchar Wójta Gmi-
ny Stare Babice Krzysztofa Turka. Przeszkody 
znowu powędrowały w górę i osiągnęły pu-
łap 120 cm. Konkurs odbywał się na nastę-
pujących zasadach: każdy zawodnik, który 
przejechał pierwszy przejazd bez punktów 
karnych, kwalifikował się do przejazdu dru-

giego, gdzie przy braku zrzutek decydował 
krótszy czas przejazdu.

Do rozgrywki zakwalifikowało się 9 
jeźdźców, z których w tym dniu najlep-
szą okazała się Iwona Siłowska na Plane-
cie, wyprzedzając Eugeniusza Koczorskie-
go na The Neighbour oraz Marcina Zają-
ca na Neto.

Podsumowaniem zawodów był trady-
cyjny już konkurs w skoku na wysokość. Re-
kord Zielonek wynosi 170 cm i został usta-
nowiony w roku ubiegłym. Obecnie bez-
konkurencyjny okazał się Eugeniusz Koczor-
ski startujący na dwóch koniach: Unesco 
i The Neighbour. Pokonując wysokość 162 
cm ten bardzo utytułowany zawodnik za-
jął 1 i 2 miejsce, plac trzeci przypadł ex ae-
quo Markowi Wajdzie na Hemisie i Dawi-
dowi Kubiakowi na Mountain. Pokonali oni 
wysokość 150 cm. Oprócz splendoru zwy-
cięzcy otrzymali puchary, których fundato-
rem był prezes Rynku Hurtowego Broni-
sze Mirosław Mazuruk. Tu należy przypo-
mnieć, że rekord Polski wynosi w tej konku-
rencji 218 cm, a rekord świata 247 cm. Jak 
widać, mamy do czego dążyć. Dziękujemy 
wszystkim osobom i instytucjom, które po-
mogły nam w organizacji zawodów.

Henryk Kuncewicz

V Zawody Jeździeckie w Zielonkach

Gdy koń nagle zatrzyma się przed przeszkodą, jeździec skacze sam... Na szczęście wszystko dobrze się skończyło fot. mł.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz i Wójt Krzysztof Turek gratulu-
ją Olimpijczykowi Eugeniuszowi Koczor-
skiemu najwyższego skoku w Zielonkach
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4 września w Kazuniu odbyło 
się uroczyste jubileuszowe święto 
2. Mazowieckiej Brygady Saperów. 
W godzinach porannych zebrani 
uczestniczyli w polowej Mszy Św. ce-
lebrowanej przez ks. kapelana ppłk 
Andrzeja Jakubiaka, po której złożo-
no wiązanki przy Pomniku Poległych 
Saperów. Następnie uczestnicy uro-
czystości przenieśli się na plac ape-
lowy, gdzie odbyła się dalsza część 
jubileuszu: przemówienia, wręcze-
nie medali i defilada. Spotkanie za-
kończyło się piknikiem saperskim.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. 
Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik, który wyróżnił Brygadę 
Medalem „Pro Masovia" (za zasługi na 
rzecz woj. mazowieckiego), i szef inży-
nierii wojskowej – gen. bryg. Janusz Lal-
ka, który reprezentował Ministra Obrony 

Narodowej. Obecni byli także burmi-
strzowie, starostowie i wójtowie okolicz-
nych gmin. Nasz samorząd reprezento-
wał Wójt Gminy Krzysztof Turek (Członek 
Honorowy ZOR RP). W obchodach jubi-
leuszowych udział wzięli także dowódcy 
jednostek wojskowych, przedstawiciele 
wielu instytucji i organizacji społecznych 
m.in. Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, a także Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego.

Na wniosek Zarządu Głównego 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospo-
litej Polskiej Brygadzie przyznano Medal 
„Pro Memoria”, to samo odznaczenie 
otrzymał również ppłk Alfred Kabata 
– Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP. 
Medal ten w obu przypadkach nadano 
„za wybitne zasługi w utrwalaniu pa-

mięci o ludziach i ich czynach w walce 
o niepodległość Polski podczas II Wojny 
Światowej i po jej zakończeniu”. W imie-
niu Ministra Janusza Krupskiego medale 
wręczył Dyrektor Departamentu Orzecz-
nictwa – Jacek Polańczyk.

Zarząd Główny ZOR RP „za wybitne 
zasługi w realizacji zadań obronnych na 
rzecz Państwa i Narodu” wyróżnił Bryga-
dę Medalem 85-lecia Związku Oficerów 
Rezerwy RP.

2. Brygada Saperów została po-
wołana do życia rozkazem Naczel-
nego Dowódcy Wojska Polskiego 20 
sierpnia 1944 r. Jej formowanie rozpo-
częło się we Włodawie nad Bugiem 6 
września 1944 r. Trzon brygady stanowi-
ły 24, 26, 27 i 29 bataliony saperów. Po 
dwumiesięcznym przeszkoleniu podod-
działy skierowano na front.

Szlak bojowy Brygada rozpoczęła 
od udziału w wyzwalaniu Warszawy 17 

stycznia 1945 r. Prace związane z rozmi-
nowywaniem stolicy prowadziła do 13 
marca. Następnie brała udział w akcji 
rozminowywania kraju w centralnych 
i południowych rejonach Polski, a w póź-
niejszym czasie działała na ziemiach za-

chodnich i w Gierłoży, gdzie 
saperzy rozminowywali kwa-
terę Hitlera. Ogółem podczas 
rozminowywania kraju poległo 
117 żołnierzy, a 500 zostało 
rannych.

Od 1973 roku kazuńscy sa-
perzy biorą udział w misjach 
ONZ, NATO i UE. Obecni byli 
m.in. w Libanie, Kosowie, Boś-
ni i Hercegowinie, w Pakista-
nie, Iraku i Czadzie. Obecnie 
działają także w Afganistanie. 
Wypełniając swój żołnierski 
obowiązek, składają nieraz naj-
wyższą ofiarę z własnego życia. 
Wszystkim saperom z okazji ich 
święta życzymy bezpiecznych 
powrotów z akcji.

Marcin Łada

65 lat 2. Mazowieckiej Brygady Saperów 
w Kazuniu Nowym

Marszałek Adam Struzik wręczył Dowód-
cy Brygady płk Waldemarowi Zakrzew-
skiemu medal „Pro Masovia”

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP ppłk Alfred 
Kabata otrzymał medal „Pro Memoria” z rąk Dyrekto-
ra Jacka Polańczyka

W imieniu Samorządu Gminy Stare Ba-
bice hołd Poległym Saperom złożyli Wójt 
Krzysztof Turek i red. Marcin Łada
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14 sierpnia z gminy wyruszył 
kolejny transport z darami, które 
mieszkańcy Starych Babic przeka-
zali dla naszych rodaków na Litwie. 
Mieszkańcy Turgieli, gdzie docelowo 
miała trafić pomoc, bardzo gościn-
nie przyjęli radnego Tadeusza Wiś-
niewskiego, a wcześniej również 
radnego Tomasza Szubę i mamy na-
dzieję, że nie jest to ostatnia wizyta 
przedstawicieli naszego samorządu 
w Rejonie Solecznickim.

Do Turgieli przywieziono zróżnico-
wany asortyment darów. Były to głów-
nie artykuły budowlane do odnowienia 
budynku szkoły, łóżka polowe, matera-
ce, koce, a także przybory szkolne: ze-
szyty, kredki, książki, długopisy, papiery 
i gry planszowe do nauki w młodszych 
klasach. Mimo iż sami mieszkańcy Tur-
gieli nie oczekują na materialną pomoc, 
to bardzo potrzebna jest ona tamtej-
szej szkole, która nie dostaje obecnie 
żadnego dofinansowania. Dyrektorka 
szkoły serdecznie dziękowała delegacji 
z powiatu warszawskiego zachodniego, 
a w szczególności mieszkańcom Starych 
Babic za dary, dzięki którym szkoła bę-
dzie teraz lepiej funkcjonowała.

Polska szkoła w Turgielach ma boga-
te, ponaddwustuletnie tradycje. Ciekawe 

jest to, że nawet w dobie komunizmu na-
uczano w niej języka polskiego, co było 
przecież ewenementem w tamtych cza-
sach. Szkoła ma obecnie 13 klas, w któ-
rych uczy się około 240 uczniów – sa-
mych Polaków. Dzięki temu po ukończe-
niu nauki młodzież może studiować na 
polskich uczelniach, a później wrócić na 
Litwę i pracować w polskich placówkach. 
Gmina Turgiele jest jedynym miejscem na 
Litwie, gdzie nazwy na wszystkich tab-
liczkach i drogowskazach są dwujęzycz-
ne: litewskie i polskie. Mieszkańcy bardzo 
dbają o to, aby każdy element kojarzył 
im się z rodzimym krajem.

15 sierpnia, gdy bawiliśmy się na 
Wielkim Festynie Babickim, w Turgielach 
odbywały się dożynki. – Mieszkańcy Tur-
gieli kultywują polskie tradycje w piękny 
sposób, co najlepiej widać było właśnie 
na imprezie dożynkowej – mówi Tadeusz 
Wiśniewski. Świąteczny dzień otworzyła 
uroczysta Msza Św., po której na pla-
cu zaczęła się zabawa. Na scenie przez 
cały dzień grały i śpiewały zespoły ludo-
we. Przed sceną ustawiono wielkie koło 
z wozów, na których gospodarze pre-
zentowali swoje wyroby kulinarne.

– Tradycja wymaga, aby goście do-
żynkowi odwiedzili każdy wóz i wszę-
dzie skosztowali jadła i nalewek, po 

czym wrzucili do puszki symbolicznego 
lita. Na koniec człowiek jest więc bar-
dzo najedzony i w wyborowym humo-
rze! – mówi babicki radny. Każdy wóz 
był kolorowo przystrojony darami ziemi, 
kukiełkami i figurkami Matki Boskiej. Na 
każdym można było też znaleźć mięsa, 
wędliny, sery, ciasta i nalewki własnej ro-
boty. – Polskość jest tam pięknie kultywo-
wana. Warto pojechać do Turgieli choćby 
na same dożynki. Myślę, że my, żyjąc na 
co dzień w Polsce, moglibyśmy się wielu 
rodzimych tradycji i obyczajów nauczyć 
od naszych rodaków na Litwie – dodał 
na zakończenie Tadeusz Wiśniewski.

Radosne świętowanie nie jest jed-
nak codziennością Polaków na Litwie. 
– Wiele osób jest tam bez pracy i mu-
szą na co dzień żyć bardzo skromnie 
– mówi radny Tomasz Szuba. – To, co 
mnie uderzyło, to pewien przygnębiają-
cy marazm i brak prywatnej inicjatywy. 
Nie widziałem tam nigdzie punktów 
usługowych, choćby zakładu fryzjerskie-
go czy fotograficznego. Z konieczności 
wiele prac mieszkańcy Rejonu Soleczni-
ckiego muszą wykonywać sami. Widać, 
że brakuje pieniędzy zarówno na zaku-
py, jak i na rozkręcenie biznesu. Przyda-
łyby się tam kredyty, które pomogłyby 
ruszyć gospodarkę z miejsca. Na pewno 
trzeba im pomagać – to przecież nasi 
rodacy – dodaje Tomasz Szuba.

Dary dla litewskiej szkoły zawiezione!

W lipcu i sierpniu bieżącego roku 
na terenie gminy Stare Babice zo-
stała przeprowadzona udana akcja 
wsparcia naszych rodaków na Litwie. 
Jej celem była pomoc w utrzymaniu 
tamtejszej szkoły średniej im. Ksawe-
rego Brzostowskiego w Turgielach.

Zapotrzebowanie przesłane nam 
przez turgielskiego wójta zostało nie-

malże w całości wypełnione prośbami 
o dary, dzięki którym wypierana przez 
litewskie władze na tamtych ziemiach 
polskość została wzmocniona.

Należy podkreślić, że władze Litwy 
w odróżnieniu od władz polskich, któ-
re dofinansowują mniejszość litewską 
w naszym kraju bardziej niż własną (cze-
go dowodem jest gmina Puńsk – jedna 

z najbogatszych na Podlasiu), nie dają na 
turgielską szkołę ani lita.

Przy okazji podjętej przez samorząd 
naszej gminy inicjatywy pomocy ma-
terialnej Polacy, do których dotarliśmy 
w powiecie solecznickim, odczuli, że 
w swojej trudnej doli nie są osamotnie-
ni, jak było to przez długie lata komuni-
zmu, i że z roku na rok coraz więcej ludzi 

Akcja „Pomoc Polakom na Litwie” 
zakończona sukcesem

Radny Tadeusz Wiśniewski z dyrektorką szkoły w Turgielach Łucją Jurgielewicz.
Obok dekoracje dożynkowe wykonane przez Polaków mieszkających na Litwie

Radny Tomasz Szuba również zawiózł dary 
na Litwę
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dobrej woli w całej Polsce, często ma-
jących kresowe korzenie, interesuje się 
nimi i wspomaga na różne sposoby.

Sama akcja pomocy, o której piszę, 
ruszyła głównie dzięki osobistym działa-
niom przedstawicieli naszego samorzą-
du, oraz prywatnym, sąsiedzkim kontak-
tom między mieszkańcami gminy, którzy 
przekazywali sobie, najczęściej ustnie, 
informacje o tej inicjatywie. Wszelkie 
bowiem apele poprzez środki masowe-
go przekazu, takie jak Internet, „Gazeta 
Babicka”, a także rozpowszechnione po 
naszym terenie ogłoszenia nie przyniosły 
prawie żadnego skutku. Nie próbując 
wyjaśniać przyczyn takiego stanu rzeczy, 
chcę wskazać organizatorom przyszłych 
podobnych akcji, by nie ponowili tego 
błędu.

Z relacji Tomasza Szuby, radnego 
naszej gminy, który pojechał do Turgieli 
z pierwszym transportem darów, wyni-
ka, że poziom ubóstwa tamtejszego spo-
łeczeństwa, poprawy którego należałoby 
oczekiwać (opisane w zapisie stenogra-
ficznym 42 posiedzenia senackiej Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą z 11.04.2007 r.), trwa do dziś 
bez zmian. W przeważającej mierze jest 
to efekt słabości stanowiska naszego 

Parlamentu i Rządu wobec władz litew-
skich. Z pozycji gminy nie można zmienić 
tego stanu rzeczy, dlatego należy zaape-
lować do przedstawicieli naszego terenu 
we władzach państwowych o podjęcie 
odpowiednich działań.

Jak zaznaczyłem na początku arty-
kułu, akcja pomocy udała się głównie 
dzięki ludziom dobrej woli, zarówno ze 
strony organizatorów, jak i darczyńców 
– zwłaszcza właścicieli firm, którzy do-
łożyli starań o to, by zaoferowana przez 
naszą społeczność pomoc spełniła ocze-
kiwane skutki, tj. żeby szkołę w Turgie-
lach można było odnowić i przygoto-
wać do godnego przyjęcia uczniów po 
wakacyjnej przerwie. Tak się stało i za to 
wójt tamtejszej gminy Wojciech Jurgiele-
wicz przesłał serdeczne podziękowanie.
Ze swojej strony w imieniu inicjatorów 
i organizatorów akcji składam podzięko-
wanie babickiemu samorządowi, który 
podczas czerwcowej sesji Rady Gminy 
zgodnie opowiedział się za ideą pomocy 
naszym rodakom na Litwie i pomoc tę 
zrealizował przy wsparciu darczyńców 
z całej gminy, a zwłaszcza tych, którzy 
w ramach swoich firm ofiarowali najbar-
dziej potrzebne do odnowienia tamtej-
szej szkoły farby.

Pomimo że zakończyliśmy wakacyjną 
pomoc Turgielszczanom, nasze kontakty 
z nimi na tym się nie skończyły, a wręcz 
przeciwnie – nawiązały się przyjaźnie na 
różnych płaszczyznach zainteresowań 
społecznych i kulturowych, które, jak na-
leży oczekiwać, będą rozwijane w przy-
szłości ku chwale Ojczyzny.

Mam nadzieję, że inne gminy nasze-
go regionu zainteresują się zagadnieniem 
pomocy rodakom na Litwie i, podobnie 
jak my, poświęcą lekcję narodowej soli-
darności wszystkim, którzy przecież nie 
z własnej winy zostali skazani tam na 
biedę, tym bardziej, że polskich gmin 
na Litwie, znajdujących się w podobnym 
położeniu co turgielska, jest wiele. 

Jan Puścian

Oto lista fi rm i osób, którym dziękujemy za 
dary dla Polaków na Litwie: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesz-
nie, Wydawnictwo Edukacja Polska S.A, Hur-
towania Materiałów Budowlanych Ewa i Piotr 
Dakowscy, Tadeusz Kowalczyk, Stanisław Lesisz, 
P. Jóźko, Barbara Salwowska „TOMBUDEEX”, P.H.U. 
„NORMA” Andrzej Wójcikowski, Wanda Szczęsna,  
Bogdan Minkowski „MINEX”, Gmina Stare Babice. 
 

DANE DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp. Sołectwo
Liczba 

mieszkań-
ców 

Wysokość 
środków (zł) 

1 Babice Nowe 527 26354,04
2 Blizne Jasińskiego 1007 36250,40
4 Blizne Łaszczyńskiego 827 36250,40
3 Borzęcin Duży 1304 36250,40
5 Borzęcin Mały 331 19248,96
6 Janów 376 20880,23
7 Klaudyn 1434 36250,40
8 Koczargi Nowe 389 21351,49
9 Koczargi Nowe - Bugaj 105 11056,37
10 Koczargi Stare 847 36250,40
11 Kwirynów 773 35271,64
12 Latchorzew 1284 36250,40
13 Lipków 819 36250,40
14 Lubiczów 75 9968,86
15 Mariew, Buda 316 18705,21
16 Stanisławów 133 12071,38
17 Stare Babice 2021 36250,40
18 Topolin 213 14971,42
19 Wierzbin 357 20191,47
20 Wojcieszyn 752 34510,38
21 Zalesie 169 13376,40
22 Zielonki Parcela 735 33894,12
23 Zielonki Wieś 558 27477,80

Ogółem: 15352 609332,97

Sprostowanie
W poprzednim numerze „GB” na skutek 

błędu komputerowego błędnie podaliśmy 
niektóre pozycje tabeli dotyczącej funduszu 
sołeckiego. Zainteresowanych przepraszamy 
i publikujemy prawidłowe dane dotyczące 
środków finansowych, które mogą być przy-
dzielone sołectwom naszej gminy.

Przygarnij 
kotka

Dziesięć małych kotków czeka 
na nowy dom. Zwierzęta są zdro-
we, przed oddaniem do adopcji 
zostaną zaszczepione. 

Chętnych do zapewnienia kot-
kom schronienia prosimy o kon-
takt telefoniczny z Urzędem Gmi-
ny: tel. 022 722-90-06,
lub Kliniką Weterynaryjną: 
tel. 022 796-02-00.

Nie pozwólmy śmiecić!
W pierwszych dniach września z poboczy przy ul. Jakubowicza w Lipkowie 

pracownicy gminy wywieźli całą przyczepę odpadów. Nie jest to pierwszy przypa-
dek porzucania śmieci na tym terenie. Wszystkich świadków porzucania odpadów 
w tym i innych rejonach gminy prosimy o kontakt ze Strażą Gminną (tel. 721-02-
11), Policją (722-99-97) lub Urzędem Gminy Stare Babice (tel. 722-90-06). Wyeli-
minować tego typu przypadki można jedynie przy współpracy z mieszkańcami.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Starych Babicach oferuje do 
wynajęcia lokale na pomieszczenia biurowe w budynku poczty 

w Starych Babicach, ul. Rynek 11. 
Atrakcyjne ceny!

tel. 022 722 90 09, 022 722 90 23
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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!

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

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

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

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

LINGUA
Angielski  Włoski
 Dzieci Młodzież Dorośli

Zajęcia w małych grupach i przyjaznej 
atmosferze, zajęcia indywidualne

Od 1 września zapraszamy na zapisy do nowej 
siedziby w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

tel. 0696773339       Zapraszamy!
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