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Zapraszamy na zawody karate WkF
6 kwietnia w hali sportowej ZSP w Borzęcinie Dużym odbędą się zawody 
Karate WKF (World Karate Federation). W godzinach porannych od 9:00 
do 11:00 rozegrane zostaną Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
Karate WKF – strefa C, a o godz. 10:45 rozpoczną się zawody IV Pucharu 
Mazowsza Karate WKF.
Organizatorami obu imprez są: Polski Związek Karate, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Stare Babice i Rensei Karate Borzęcin.
Patronat Honorowy nad zawodami objął Wójt Gminy Stare Babice. Serdecz-
nie zapraszamy, warto zobaczyć tę widowiskową imprezę.

uroczystość religijno-Patriotyczna
14 kwietnia w Starych Babicach odbędzie się uroczystość religijno-patrio-
tyczna upamiętniająca siedemdziesiątą trzecią rocznicę zbrodni katyńskiej 
oraz trzecią rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 9:30 w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Starych Babicach, podczas której nastąpi poświęcenie 
Sztandaru Gminy Stare Babice. Następnie zebrani przejdą do Alei Dębów 
Katyńskich, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości i złożone zostaną 
wiązanki i kwiaty. W Alei wystąpi także Gminna Orkiestra Dęta.

rajd Historyczny
20 kwietnia babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej organizuje kolejną, XXVIII edycję Rajdu Historycznego „Szlakiem 
Naszej Historii”. Dzieci i młodzież pogrupowani w patrolach szkolnych od-
wiedzą tego dnia Miejsca Pamięci Narodowej i ciekawe punkty historyczne 
w naszej gminie. Zapraszamy również osoby niezrzeszone zainteresowane 
historią. Spotkajmy się przy pomnikach. Rajd będzie odbywał się w godz. 
10:00-14:00.

Powstańczymi ścieżkami...
W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w okolicach Kampinoskiego 
Parku Narodowego odbywają się różne imprezy patriotyczne i sportowe.
6 kwietnia i 18 maja 2013 r. zapraszamy na marsz jednodniowy nordic wal-
king na dystansie 50 km z Tułowic do Dąbrowy Leśnej. Imprezę organizuje 
Fundacja Promocji Rekreacji KiM. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
finansowemu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a jednym 
z partnerów projektu jest Gmina Stare Babice. Zapisy i szczegółowe infor-
macje: tel. 602-399-238, www.fundacjakim.pl.

Wesołych, pełnych nadziei i wiary  
Świąt Wielkanocnych,

dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności życzy

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek
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– lata 90. przyniosły – wraz z transformacją 
ustrojową  – upadek wielu gminnych spół-
dzielni. ten kryzys nie ominął także starych 
babic. Czy były momenty, gdy przestawała 
Pani wierzyć w przyszłość spółdzielni?

– Nie, nawet w najtrudniejszych cza-
sach. A zdarzało się, że nie można było 
odbyć walnego zgromadzenia w pierw-
szym terminie, bo tak mało przycho-
dziło członków spółdzielni – ludzie 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
obserwowali, co dzieje się w kraju ze 
spółdzielniami, które wszędzie padały. 
W 1991 roku, kiedy nastąpiło przekształ-
cenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w  Spółdzielnię Handlowo-
-Usługową, na walnym zgromadzeniu 
została podjęta uchwała o podwyższeniu 
udziałów członkowskich, które miały bar-
dzo małą wartość. Każdy członek został 
powiadomiony pisemnie o konieczności 
dopłaty do udziału i o tym, że  jeśli tego 
nie zrobi – zostanie wykreślony z listy 
członków. Wielu nie chciało dopłacać do 
udziałów,  nie wierzyli, że nasza spół-
dzielnia przetrwa. Dziś pytają: dlaczego 
już nie jestem członkiem? Są też tacy, 
którzy przychodzą z deklaracją, że chcą 
zostać członkiem naszej spółdzielni.

– na czym polegały problemy w tych najtrud-
niejszych czasach?

– Najprostsza odpowiedź, jaka się na-
suwa, to że trudności były praktycznie ze 
wszystkim… Jednakże aby łatwiej to zro-
zumieć, trzeba sięgnąć do historii lat 50. 
Nasza spółdzielnia powstała w sierpniu 
1953 r. jako Gminna Spółdzielnia „Samo-

pomoc Chłopska”. Otóż praktycznie nie 
było wówczas prywatnego handlu i gminne 
spółdzielnie miały w tej dziedzinie mono-
pol. Na dodatek, jeśli ktoś przychodził coś 
kupować, to podsuwano mu deklarację, 
żeby się zapisał na członka spółdzielni. 
W przeciwnym razie nie mógł niczego 
kupić i dochodziło do takich wynaturzeń: 
sprzedany worek cementu – nowy członek, 
tona węgla – nowy członek. Wpisowe było 
niewielkie, groszowe, a członków prawie 
tysiąc…

– W okresie niedoboru towarów na rynku 
spółdzielnia nie musiała zabiegać o klientów 
i spokojnie funkcjonowała. to dopiero były 
czasy!

– Czasy siermiężne, towary z rozdziel-
nika, a wielu członków spółdzielni nale-
żało do niej z konieczności. Niewiele to 
miało wspólnego z ideą spółdzielczości. 
Na szczęście te czasy minęły! I mówię 
to z całą mocą, patrząc z perspektywy 
ostatnich lat na wszystkie trudności, ja-

Wystarczy, żeby nam nie utrudniano
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kie musieliśmy pokonać w okresie trans-
formacji.

– które wyzwania związane z przemianami 
były największe?

– W 1991 roku zmieniliśmy nazwę na 
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Sta-
rych Babicach. Wiązały się z tym nie tylko 
zmiany w statucie, dotyczące m.in. udzia-
łów członkowskich. Spółdzielnia stała 
się prywatną własnością członków i to 
była pierwsza tak ważna zmiana. Trzeba 
bowiem pamiętać, że w  poprzednich 
czasach majątek spółdzielni nie mógł 
być własnością spółdzielców – były one 
traktowane jako jednostki gospodarki 
uspołecznionej.

– A więc zmiana sposobu myślenia członków 
spółdzielni?

– Tak, a w związku z tym dostosowanie 
się do nowych reguł gry rynkowej. Jed-
nym z pomysłów było oddanie sklepów 
ludziom, którzy je prowadzili – niech się 
rządzą. Placówki zostały wydzierżawione, 
dzierżawca płacił czynsz i sam musiał trosz-
czyć się o sprzedaż i zysk. Dziś takie roz-
wiązanie może się wydawać oczywiste, ale 
pamiętajmy, że te przemiany następowały 
dwadzieścia lat temu. Wymagały przede 
wszystkim zmiany mentalności – zarówno 
podejścia do handlu osób prowadzących 
sklepy, jak i nowych metod w administro-
waniu majątkiem. Prosty przykład: gdy 
w dawnym sklepie geesowskim zostawały 
niesprzedane główki sałaty i one przywię-
dły – musiał jechać ktoś z biura, zrobić 
protokół, przecenić. Dziś szef sklepu sam 
podejmuje decyzję, kiedy i o ile obniżyć 
cenę, aby tę sałatę sprzedać, żeby się nie 
zmarnowała. Te zmiany nie odbywały się 
jednak bez oporów.

– Zgodnie z teorią zarządzania zmianą naj-
trudniejsze jest pokonanie oporu ludzi, któ-
rzy będą musieli do zmian się przystosować.

– Tym bardziej, że wiele sklepów było 
nierentownych. Wielu ludziom nie odpo-
wiadały nowe umowy, a niektórym wręcz 
nic nie odpowiadało. Prezesem był wówczas 
obecny Wójt naszej gminy, Krzysztof Tu-

Na przyszłość naszej spółdzielni nie patrzę przez różowe okulary,  
ale jednocześnie daleka jestem od czarnowidztwa.

rozmowa 
z Haliną 
Bagnicką, 
Prezesem 
Spółdzielni  
Handlowo-
-usługowej 
w Starych 
Babicach

Praktycznie nie 
mamy zadłużenia – 
ostatnią ratę kredytu 
zaciągniętego na 
postawienie budynku,  
w którym mieści się 
poczta – spłacimy w 
sierpniu tego roku. 
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rek, który zmiany wprowadzał silną ręką. 
Bywały nawet sytuacje niepozbawione 
napięć, na przykład ludzie chcieli obniżek 
czynszów. Pamiętam jak dziś, prezes powie-
dział niezadowolonym: chcecie sami rządzić? 
To po co ja tu jestem potrzebny? Jeśli mam 
coś zrobić dla spółdzielni, a wiem, do czego 
dążę, to ja muszę rządzić, inaczej nic z tego 
nie będzie. To było jedyne wyjście z sytuacji, 
zwłaszcza że nie było skąd brać pieniędzy 
na pokrywanie strat. Spółdzielnia stała na 
krawędzi bankructwa, trzeba było sprzedać 
zajazd w Borzęcinie, a pozyskane środki 
przeznaczyć na rozwój, a nie na dokładanie 
do nierentownych sklepów. Inaczej dziś już 

spółdzielni dostał 500 zł dywidendy do 
ręki. W tym roku nie dopłacaliśmy do 
udziałów, ale każdemu wypłacimy zgod-
nie z uchwałą walnego zgromadzenia dy-
widendę 1 500 zł netto. Zgromadziliśmy 
duże środki – wartość udziałów wynosi 
2 020 tys. zł, a cały majątek trwały ma 
pokrycie w funduszach własnych spół-
dzielni. Praktycznie nie mamy zadłużenia 
– ostatnią ratę kredytu zaciągniętego na 
modernizację pawilonów handlowych 
w Babicach Nowych spłacimy w sierp-
niu tego roku. Uważam, że wciąż dyspo-
nujemy potencjałem rozwojowym, na 
przykład mamy świetnie usytuowany 
plac przy ul. Warszawskiej w Babicach 
Nowych o powierzchni dwóch hekta-
rów, który chętnie zagospodarujemy we 
współpracy z dzierżawcą lub inwestorem.

– Można więc wnioskować, że przyszłość 
rysuje się w różowych barwach. na początku 
naszej rozmowy powiedziała Pani, że w kry-
zysowych latach 90. nie zwątpiła w przy-
szłość spółdzielni. Czy dziś już nie ma żadnych 
powodów do obaw? 

– Na przyszłość naszej spółdzielni nie 
patrzę przez różowe okulary, ale jedno-
cześnie daleka jestem od czarnowidztwa. 
Powiedziałabym raczej, że przyszłość nie 
będzie łatwa. Dwa największe wyzwania, 
które stoją przed nami, to rozwój, czyli in-
westowanie, oraz utrzymanie działalności 
handlowej. A w tej dziedzinie mamy olbrzy-
mią konkurencję, nasi handlowcy muszą 
stawać do nierównej walki z hipermarke-
tami, które powstały w ostatnich latach. 
W naszej gminie w niedalekiej odległości 
jest Lidl, Biedronka, MarcPol i na dodatek 
Żabka. Nie waham się nawet powiedzieć, 
że tych marketów powstało za dużo.

– Czy w takim razie plany strategiczne nie 
powinny zakładać rezygnacji z handlu de-
talicznego?

– Nie, nie chcemy rezygnować z dzia-
łalności handlowej. Natomiast martwimy 

Przeciwna jestem 
sprzedawaniu majątku 
trwałego, aby pozyskać 
potrzebny kapitał – 
zwłaszcza w okresie 
kryzysu.

nie byłoby spółdzielni. Zarządzanie nie-
rzadko wymaga twardej ręki.

– Czy pani też wyznaje taką zasadę?
– Dziś nie ma takiej potrzeby. W zde-

cydowanej większości dzierżawcy skle-
pów rozumieją, że nie mogą w nieskoń-
czoność występować o obniżkę czynszów, 
że dla dobra spółdzielni wszyscy muszą 
być solidarni i – gdy trzeba – zrezygno-
wać z części swoich zysków. Wszystkim 
staramy się pomagać, jeśli tylko możemy. 
Gdy ktoś przyjdzie i poprosi o pomoc, 
szukamy razem rozwiązania. Dziś nie 
ma problemu z quorum na walnym zgro-
madzeniu, a członków spółdzielni jest 
78. Niektórzy mają po jednym udziale, 
niektórzy po dwa, dużą część stanowią 
dawniejsi pracownicy, ale są też nowi. 
Każdy martwi się o spółdzielnię, chce, 
żeby trwała. Nikt do udziałów już nie 
dopłaca, wartość każdego wynosi 20 tys. 
zł i rośnie – w zeszłym roku dopłaciliśmy 
po 2 tys. zł do udziału, a każdy członek 

Dwa największe 
wyzwania, które stoją 
przed nami, to rozwój, 
czyli inwestowanie, oraz 
utrzymanie działalności 
handlowej. 

Wizualizacja budynku, który stanie w przyszłości przy rynku w Starych Babicach
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się, czy konkurencję wielkich sieci wytrzy-
mają lokalni handlowcy – najemcy naszych 
lokali. Wspomniałam już, że staramy się 
im pomagać i wspólnie rozwiązywać pro-
blemy. Podnosimy standard usług, np. 
przed pawilonami przy ul. Warszawskiej 
w Babicach Nowych zrobione są wygodne 
parkingi i łatwy dojazd. Ważna jest też do-
bra oferta, żeby klient wracał do naszych 
sklepów. Ale w czasach, gdy ludzie mają 
coraz mniej w portfelach, dla wielu cena 
odgrywa najważniejszą rolę w podejmowa-
niu decyzji zakupu. Indywidualnego sprze-
dawcy nie stać na takie wymuszanie cen 
od dostawców oraz takie obniżenie marży 
handlowej, na jakie mogą sobie pozwolić 
hipermarkety. Owszem, można mówić: 
obowiązują zasady konkurencji, wolnego 
rynku, ale czy rzeczywiście te zasady są 
dla wszystkich równe? Dlatego w naszym 
profilu działalności – handlowo-usługo-
wym – obecnie dominują usługi.

– jakie plany w sferze inwestycji?
– Plany mamy ambitne, mimo że 

spółdzielnia nie jest jeszcze taka bogata. 

Chcemy postawić w Rynku budynek restau-
racyjno-biurowy, który stworzyłby wraz 
z otoczeniem nowoczesne centrum gminy. 
We współpracy z przyszłym dzierżawcą zo-
stał opracowany projekt, ale kryzys gospo-
darczy oraz pojawiające się w sąsiedztwie 
obiekty o podobnym profilu pokrzyżowały 
plany, które trzeba będzie odłożyć na jakiś 
czas.

– brak środków?
– O podjęciu inwestycji przesądzają 

nie tylko środki finansowe, chociaż są one 
ważne i niełatwe do zgromadzenia. W nie-
pewnej sytuacji ekonomicznej inwestycja 
tego typu wymaga partnera – dzierżawcy. 
Najprościej jest sprzedać część majątku, 
wziąć kredyt pod hipotekę, o wiele trudniej 
jest uzyskać później zwrot poniesionych 
nakładów. Przeciwna jestem sprzedawaniu 
majątku trwałego, aby pozyskać potrzebny 
kapitał – zwłaszcza w okresie kryzysu. Po-
nadto obowiązujące przepisy skutecznie 
utrudniają inwestowanie tą drogą, gdyż 
trzeba odprowadzić 19-procentowy po-
datek od kwoty uzyskanej ze sprzedaży. 

A przecież w sytuacji, gdy szuka się jak 
najtańszych możliwości realizowania in-
westycji, gdy każdą złotówkę ogląda się 
dwa razy przed wydaniem – uszczuplenie 
posiadanych środków o jedną piątą często 
jest barierą nie do przeskoczenia. Niestety, 
przepisy zmieniły się moim zdaniem na 
niekorzyść. Kiedyś środki uzyskane ze 
sprzedaży majątku można było w ciągu 
dwóch lat zainwestować w środki trwałe, 
bez opłacania podatku.

– Czy w związku z tym chciałaby Pani coś po-
wiedzieć posłom, politykom, którzy stanowią 
także prawo gospodarcze?

– Przede wszystkim, żeby prawo było 
stabilne – dziś jest ustawa, już jutro ją 
podważają, a  potem… kolejne nowe 
zmiany. Ponadto niektóre przepisy za-
miast pomagać – utrudniają spółdziel-
com działalność lub piętrzą czynności 
biurokratyczne. My, spółdzielcy, rozu-
miemy, że jest kryzys, nie oczekujemy 
cudu gospodarczego. Niech nam nikt nie 
utrudnia, a damy sobie radę.

RoZMAWiAł RoMAn WojCiEChoWski

Zapraszamy Panie na badania profilaktyczne: mam-
mografię i cytologię – 4, 5, 8, 9, 10 kwietnia 2013 roku 
przy budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.  
W tych dniach będzie tam zaparkowany nowoczesny gabinet 
mobilny, w którym w komfortowych warunkach Panie wyko-
nają bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne. Ba-
dania te służą zachowaniu jak najlepszego zdrowia kobiet.

Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać kobieta 
w wieku 25-59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie miała tego 
badania, a na bezpłatne badanie mammograficzne zapraszamy 
Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały 
wykonanej profilaktycznej mammografii.

Badania przeprowadzane będą w następujących terminach:
•   Cytologia w dniach 4, 5, 8, 9, 10 kwietnia w godzinach od 

10.30 do 18.00.
•   Mammografia 4, 8 kwietnia w godzinach 12.00-17.30.
•   Mammografia 5, 9, 10 kwietnia w godzinach 10.30-17.30.

Mammografia: rejestracja pod nr tel. 22-546-22-10, 
22-546-32-88, cytologia bez rejestracji.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i okulary, 
jeśli używa się ich do czytania.

Warto znaleźć chwilę, by zadbać o to, co najcenniejsze – 
zdrowie!

Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy w Starych Ba-
bicach we współpracy z Warszawskim Centrum Onkologii. In-

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet
formacje o badaniach można uzyskać pod numerem telefonu 
Centrum Onkologii 22-546-31-03.

Zapraszamy!

Centra Medyczne: „Arnica” oraz „Medica” zapraszają 
na bezpłatną mammografię kobiety w wieku 50-69 lat, 
które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z profilaktyki 
w tym zakresie. Badania odbędą się w: Starych Babicach, 
w dniu 11 kwietnia 2013 r. (czwartek), przy NZOZ Ar-
nica, ul. Rynek 10. Zapisy 22-721-00-87 lub 22-100-32-35.

Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania 
płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skiero-
wanie od lekarza.

Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przy-
padku braku wykazania zmian złośliwych.

Medica wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfro-
wej, której zaletami są: zmniejszenie dawki napromieniowania, 
wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika 
poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie bada-
nia, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja 
badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porówna-
nie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej do-
kumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.

Więcej informacji na stronie: www.medica.org.pl oraz pod 
numerem telefonu 22-100-32-35.
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Na początku obrad Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy poinformowali zebranych 
o  działaniach podejmowanych w  okre-
sie międzysesyjnym. 

W  tym czasie Wójt Krzysztof Tu-
rek przeprowadził m.in. kolejną turę 
uzgodnień w  sprawie budowy nowej 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
Stare Babice. OSP chciałaby posiadać 
50% udziałów gruntu i być inwestorem 
budowy. Planowane koszty projektu 
mają wynieść ok. 50.000 zł – bieżący 
rok zostanie poświęcony na sprawy 
przygotowawcze, a  w  przyszłym praw-
dopodobnie uda się rozpocząć budowę. 
Powinna ona zająć kilka miesięcy, część 
prac strażacy zamierzają wykonać we 
własnym zakresie, co zapewni odpo-
wiednią jakość i obniży koszty wykona-
nia projektu.

Wójt Krzysztof Turek wspomniał 
także o  planowanej budowie nowej 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Borzęcinie. Strażacy chcieliby sprze-
dać część działki, która jest przez nich 
nieużywana, Stowarzyszeniu Misji 
Afrykańskich, a  pozyskane fundusze 
przeznaczyć na stworzenie nowego bu-
dynku dla OSP.

W  okresie między sesjami Wójt 
Krzysztof Turek powołał również niefor-
malny zespół doradczy ds. budowy gim-
nazjum w naszej gminie i zorganizował 
dwa posiedzenia robocze tego zespołu. 
Jak podkreślił, na konto Urzędu Gminy 
wpłynęła kwota ponad 11 mln zł z tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczyste-
go na własność nieruchomości w  Klau-
dynie. Kwota ta pozwala na zaplanowa-
nie budowy czwartej szkoły na naszym 
terenie – gimnazjum o  pow. 6000 m2 

łącznie z halą sportową. Przed przystą-
pieniem do prac budowlanych konieczne 
jest jeszcze wykonanie szczegółowych 
analiz, m.in. demograficznych. 

Wójt Gminy w  okresie międzysesyj-
nym odbył także spotkanie z Dyrekto-
rem MZDW, które dotyczyło głównie 
remontów dróg wojewódzkich przebie-
gających przez nasz teren (m.in. moder-
nizacji skrzyżowania ul. Południowej 
z ul. Warszawską).

Z Sesji rady Gminy

Wójt Krzysztof Turek wspomniał 
także o  kwestii poszerzenia ul. Karola 
Szymanowskiego w Klaudynie. Jak pod-
kreślił, uzyskano już zgodę Banku Go-
spodarstwa Krajowego i  Kampinoskie-
go Parku Narodowego na wytyczenie 
pasa oraz wycięcie drzew, sprawy pro-
ceduralne powinny zająć kilka miesięcy.

W okresie między sesjami Wójt Gmi-
ny uczestniczył ponadto w  „Odprawie 
Rocznej Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego”.

W dalszej części sesji radni zadecydo-
wali o zmianie uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go części terenów położonych w gminie 
Stare Babice (we wsiach: Borzęcin Duży, 
Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, 
Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, 
Lubiczów, Blizne Jasińskiego i  Blizne 
Łaszczyńskiego). Jak poinformował 
Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz, 
w tekście uchwały podjętej na stycznio-
wej sesji zamiast południowej granicy 
działki (nr ew. 237) wpisano błędnie po-
łudniową granicę wsi Koczargi Stare. Ko-
nieczna była zatem korekta tego zapisu.

Następnie radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z  wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Stare Babice. 

Wyrazili również zgodę na nabycie 
gruntu położonego w Starych Babicach 

z przeznaczeniem na cel publiczny (par-
king dla społeczności lokalnej korzysta-
jącej z usług w budynkach użyteczności 
publicznej, takich jak: placówki oświa-
towe, Urząd Gminy, poczta, niepublicz-
ny zakład opieki zdrowotnej). 

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła 
nabycia gruntu w  Janowie z  przezna-
czeniem na cele publiczne (wykonanie 
odwodnienia dla wsi Janów i Kwirynów 
oraz budowa rowu otwartego meliora-
cyjnego dla wsi Janów). 

Radni zaaprobowali także sprzedaż 
w  drodze przetargu niezabudowanej 
gminnej nieruchomości (nr ew. 626/11) 
w Borzęcinie Dużym. Wyrazili ponadto 

XXV Sesja rady Gminy Stare Babice odbyła się 28 lutego br. 

zgodę na przystąpienie do scalenia nie-
ruchomości położonych w obrębie Zie-
lonki Wieś i w obrębie Koczargi Stare.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
zmian w  Statucie Gminy Stare Babice, 
w związku z wejściem w życie uchwały 
w sprawie przyjęcia insygniów gminy.

Następnie radni podjęli uchwałę do-
tyczącą wzoru deklaracji o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości położonych na 
terenie gminy Stare Babice). Pierwszą 
deklarację należy złożyć w  Urzędzie 
Gminy do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Radni określili również termin, czę-
stotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty. 
Ma ona być wnoszona bez wezwania 
przez właścicieli nieruchomości mie-
sięcznie, w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca (za miesiąc poprzedni). Uisz-
cza się ją przelewem na rachunek ban-
kowy Urzędu Gminy Stare Babice lub 
w kasie UG.

Następnie radni ustalili, że opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na terenie gminy pobierać się będzie 
w zależności od liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość. Natomiast 
stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi uzależniona 
zostanie od tego, czy odpady zbierane 
będą w sposób selektywny, czy nie. Przy 
zbiórce selektywnej – opłata wynosić 
będzie 12 zł miesięcznie (od każdej oso-
by zamieszkującej daną nieruchomość), 
w  przypadku zbiórki nieselektywnej – 
17 zł miesięcznie (od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość).

Kolejna uchwała dotyczyła szczegó-
łowego sposobu i  zakresu świadczenia 
usług odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów (w  za-
mian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi). Od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych 
odebrana będzie każda ilość odpadów 
komunalnych, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Stare 
Babice, przyjętym odrębną uchwałą.

Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Stare 
Babice.
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W  dalszej części sesji zostały przy-
jęte plany pracy: Rady Gminy oraz po-
szczególnych Komisji RG na 2013 rok. 
Zatwierdzono także plan kontroli Ko-
misji Rewizyjnej w roku bieżącym.

Członkowie RG zapoznali się rów-
nież ze sprawozdaniami z  prac Rady 
Gminy za rok 2012, które przedstawili 
radni: Krzysztof Szuba (sprawozdanie 
z pracy Komisji Rewizyjnej), Agnieszka 
Kaczurba (sprawozdanie z pracy Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu); 
Julianna Maj-Kowalska (sprawozdanie 
z  pracy Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych, Kultury i  Kultury Fizycznej), 
Leszek Poborczyk (sprawozdanie z pra-
cy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Bezpieczeństwa).

Na zakończenie sesji znalazł się czas 
na zapytania i wolne wnioski uczestni-
ków. Omówiono m.in. propozycję wy-
konania medalu w postaci symbolicznej 
złotówki, w podziękowaniu za działania 
na rzecz rozwoju gminy – dla mieszkań-
ców, którzy przekazali Gminie tereny 
pod drogę za symboliczną złotówkę. 
Wójt Krzysztof Turek podkreślił, że ta 
propozycja będzie rozważana, tymcza-
sem został zlecony projekt dyplomu 
z  podziękowaniem dla zasłużonych 
mieszkańców.

Radni pytali także o  prace konser-
wacyjne dotyczące melioracji na terenie 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 
a zwłaszcza – o oczyszczanie stawu na 
granicy Mariewa z  Borzęcinem. Wójt 

Krzysztof Turek podkreślił, że nie jest 
możliwe, aby KPN oczyścił staw na wła-
sny rachunek. Jedynym rozwiązaniem 
jest poniesienie kosztów przez Gminę. 
Planowane jest spotkanie w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska, 
w  celu omówienia kwestii ewentualne-
go dofinansowania.

Odpowiadając na pytanie o  możli-
wość uzyskania dotacji do przyłączy 
kanalizacyjnych, Wójt zaznaczył, że 
GPK EKO-Babice rozpoczęło konsulta-
cje w tym zakresie, a Prezes GPK odbył 
w tej sprawie spotkanie w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej.

kG.

Szanowni Państwo!
Od 1 lipca wchodzi w życie nowa usta-

wa o gospodarce odpadami komunalnymi, 
która radykalnie zmienia sposób postępo-
wania z  odpadami wytwarzanymi przez 
mieszkańców gminy. Wprowadzane zmia-
ny wynikają ze  zobowiązań, jakie Polska 
podjęła w  ramach przystąpienia do Unii 
Europejskiej. Główne różnice dotyczą 
obowiązku segregacji odpadów w celu ich 
dalszego wykorzystania w  możliwie naj-
większym stopniu. Zasadniczo zmieni się 
sposób zapłaty za odbiór odpadów, teraz 
opłata będzie wnoszona do gminy, jako 
obowiązkowa od każdego mieszkańca. 
Nowe przepisy niosą szereg obaw, ponie-
waż w  wielu sprawach są nieprecyzyjne, 
a  większa złożoność systemu budzi uza-
sadnione obawy o  wzrost kosztów. Tak 

Gospodarka odpadami – nowe wyzwania 
dla mieszkańców i gminy

wiele zmian wskazuje na to, że nowe re-
gulacje wymuszą pewien wzrost kosztów. 
Od nas wszystkich zależy, czy ten wzrost 
będzie konieczny, a jeśli tak, to jak będzie 
duży. Koszty mogą wzrosnąć, gdyż po-
wstaje obowiązek dalszego przerobu części 
odpadów, nie będzie można  ich wywozić 
poza granice województwa np. na „tanie 
wysypiska”, ale przede wszystkim dlate-
go, że powstaje zakaz finansowego udzia-
łu gminy w gospodarce odpadami. Do tej 
pory bardzo wiele rodzajów odpadów było 
odbieranych na koszt gminy, m.in. odpady 
gabarytowe, elektryczne, zużyte baterie, 
niewykorzystane lekarstwa, ale najwięcej 
w ramach tzw. segregacji workowej. Gmina 
też systematycznie usuwała wszelkie  za-
nieczyszczenia lasów, zagajników, rowów 
przydrożnych itp. Liczymy na to, że nowe 

zasady wyeliminują te złe praktyki, ponie-
waż już nie przyniosą żadnych „oszczęd-
ności”.  Obecnie wszelkie koszty usuwania 
odpadów domowych muszą być wliczone 
do kosztów systemu i  podzielone przez 
liczbę  mieszkańców. Jednak będą także 
pewne czynniki obniżające koszty, jak np. 
to, że wyłoniony przez gminę operator bę-
dzie obsługiwał całe ulice za jednym prze-
jazdem. Jak duże to będą koszty, zdecydu-
je rozstrzygnięty przez gminę przetarg na 
wyłonienie operatora. Także mieszkańcy 
w  pewnym stopniu mogą się przyczynić 
do ograniczania niepotrzebnych kosztów 
m.in. poprzez zadeklarowanie dokładnej 
liczby mieszkańców domostwa, częściowe 
zgniatanie odpadów w  workach i  jeśli to 
możliwe, kompostowanie odpadów or-
ganicznych. Podsumowując, trzeba pod-
kreślić, że nowe wymogi powodują szereg 
komplikacji i niosą wiele obaw, ale od nas 
wszystkich zależy, czy sprawnie wprowa-
dzimy nowy system i  unikniemy niepo-
trzebnego wzrostu kosztów. 

Specjalnie dla Państwa uruchomili-
śmy stronę internetową: www.czystag-
mina.stare-babice.eu.

Drodzy mieszkańcy, przed nami 
trudny egzamin z ekologii, razem zrób-
my wszystko, by go dobrze zdać!

kRZysZtof tuREk

Wójt GMinyCzysta gmina to radość dla nas wszystkich
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Mimo że stacja metra zostanie oddana 
nie wcześniej niż za 3 lata, już dziś za-
interesowane samorządy rezerwują w 
planach zagospodarowania przestrzen-
nego kanał o szerokości ok. 30 m pod 
budowę linii kolejowej. Aktualnie 40% 
terenów z ponad 40 km trasy zarezerwo-
wano w planach miejscowych. Do grona 
samorządowców dołączył Wiceburmistrz 
Bemowa Bohdan Szułczyński, gdyż na 
terenie tej dzielnicy zlokalizowana będzie 
stacja Chrzanów.

Marszałek Adam Struzik jednoznacz-
nie poparł projekt, podkreślając, że ko-
munikacja kolejowa należy do zadań prio-
rytetowych w najbliższej perspektywie 
finansowej UE.

koleją do babic i… Sochaczewa
15 marca w urzędzie marszałkowskim odbyło się kolejne 
spotkanie wójtów, burmistrzów i starostów – sygnatariuszy 
porozumienia z listopada 2010 r. w sprawie budowy linii 
szynowej łączącej przyszłą stację metra Chrzanów z So-
chaczewem. Gospodarzem spotkania był marszałek Woje-
wództwa mazowieckiego Adam Struzik.

Uczestnicy spotkania ustalili, że w 
najbliższym czasie w siedzibie Starostwa 
PWZ podpisane zostanie porozumienie, w 
oparciu o które zlecone będzie opracowa-
nie studium wykonalności przedsięwzię-
cia. Zainteresowane samorządy (w liczbie 
10) solidarnie zabezpieczają w swoich bu-
dżetach środki na opracowanie studium 
wykonalności, które wg wstępnych sza-
cunków może kosztować około 1 mln zł. 
Studium to da odpowiedź na wiele py-
tań dotyczących m.in. kosztów budowy, 
wykupu gruntów, zasadności budowania 
drogi wzdłuż całej linii kolejowej i wiel-
kości parkingów przy planowanych sta-
cjach kolejowych.

Następnym etapem podjętych działań 
będzie powołanie spółki, której udziałow-
cami byłyby zainteresowane samorządy 
– w tym także samorząd województwa 
mazowieckiego. 

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Być może 
przyszła inwestycja będzie realizowana 
właśnie poprzez włączenie jej w obszar 
działania WKD, co ułatwiłoby realizację 
zadania z uwagi na duży potencjał tego 
podmiotu. Uczestnicy spotkania ustalili, 
że przedsięwzięcie to będzie koordyno-
wał Starosta PWZ Jan Żychliński.

Nie tylko kolej, ale i nowa 
droga!

Zdaniem Wójta Gminy Stare Babice 
Krzysztofa Turka – warto sięgnąć do ge-
nezy tego przedsięwzięcia. Zarezerwo-
wany kanał w Studium Uwarunkowania 
Przestrzennego od lat przeznaczony był 
pod przyszłą drogę. Kanał wytyczono 
w porozumieniu z gminą Ożarów Ma-
zowiecki – ponieważ droga miała prze-
biegać m.in. po granicy babickiej i oża-
rowskiej gminy. Porozumienie zawarto 
także z gminą Leszno. Wprowadzenie 
do zarezerwowanego obszaru komuni-
kacji szynowej jest pomysłem, który po-
jawił się w międzyczasie, jako nowy ele-
ment komplementarny. Oczywiście kanał 
o szerokości 30 m wystarczy na wybudo-
wanie drogi o porządnych parametrach i 
przeprowadzenie linii kolejowej. – Moim 
zdaniem wybudowanie samej kolei bez 
drogi nie spełni oczekiwań mieszkańców 
tych terenów – podkreśla Wójt Krzysz-
tof Turek. – Żadna kolej na świecie nie 
eliminuje ruchu drogowego całkowicie, 
ale oczywiście znacznie go zmniejsza. 
Mieszkamy na obszarze silnie zurbani-
zowanym, połączenie kolejowe jeszcze 
przyśpieszy ten proces. Będzie podobnie 
jak na linii WKD. Tam, gdzie kiedyś były 
pola, dziś są osiedla o gęstej zabudowie. 
Na linii WKD nikt dziś nie wyobraża so-
bie, aby mieszkańcy okolicznych terenów 
korzystali tylko z połączenia kolejowego. 
Drogi są tam stale obciążone dużym ru-
chem, dlatego też na naszym terenie po-
winna powstać zarówno linia kolejowa, 
jak i nowa droga.

Mł
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Komisja Rewizyjna w składzie: Elżbieta 
Czerwonka (Przewodnicząca), Jan Ja-
błecki i Barbara Pruszkowska (członko-
wie) udzieliła zarządowi absolutorium. 
Przypomnijmy, że kadencja dotychcza-
sowego Zarządu Spółki trwała 5 lat. Two-
rzyli go: Prezes Wiesław Skalski i człon-
kowie: Elżbieta Szelenbaum, Kazimierz 
Lade, Agnieszka Kaczurba, Włodzimierz 
Sulwiński, Stanisław Lesisz i Sylwester 
Klimek.

W roku ubiegłym Spółka uzyskała 
przychody w wys. 311506 zł, na które zło-
żyły się: składki indywidualne – 255820 
zł, dotacja celowa Gminy Stare Babice – 
36674 zł i dotacja podmiotowa Urzędu 
Województwa Mazowieckiego – 19012 zł.

Na prace melioracyjne wydano łącz-
nie ok. 240000 zł, w tym na: usunięcie 
awarii drenarskich – 34681 zł, wykosze-
nie skarp rowów melioracyjnych o dł. 
65393 km – 158310 zł, odmulenie dna 
rowu Z-14 (1320 mb.) – 20000 zł, odmu-
lenie dna rowu Z-7 o dł. 700 mb. (koparką 
użyczoną przez Starostwo) koszt paliwa 
– 1800 zł, dodatkowo oczyszczono od-
cinki rowu Z-7 za 3000 zł, odmulono dno 
rowu Z-5/3 o dł. 700 mb. za 7000 zł, wy-
konano cztery przepusty rowów w: Topo-
linie i Borzęcinie Dużym za 11999 zł, po-
nadto odmulono studzienki i zakupiono 
pokrywy do nich za 900 zł.

Do zapłaty pozostało zobowiązanie 
w wysokości 28552,50 zł dotyczące na-
leżności za wykoszenie rowu meliora-
cyjnego Z-5 o długości 6856 mb., oraz 
ręczne odmulenie dna rowu, odcinka 
rowu Z-5 – 315 mb. Zobowiązanie to zo-
stanie uregulowane w marcu br. Uwzględ-
niając inne wydatki Spółki, m.in. płace, 
w tym pochodne, inkaso sołtysów, prowi-
zje bankowe – łączne wydatki poniesione  
w 2012 r. wyniosły ok. 290000 zł.

Problemem w działalności Spółki były 
wysokie stany wód gruntowych, które 
dość długo utrzymywały się i ograniczały 

Z obrad Spółki Wodnej
W uG Stare Babice 28 stycznia odbyło się Walne Zgro-
madzenie Gminnej Spółki Wodnej „Babice”. Podsumo-
wano działalność Spółki w roku ubiegłym, wybrano 
nowe władze, przyjęto także plan prac na rok bieżący 
i ustalono wysokość składek członkowskich.

udział Spółki w realizacji zadań. Do suk-
cesów należy zaliczyć uzyskanie rekordo-
wej jak do tej pory ściągalności składek: 
bieżących na poziomie 92,9%, a zaległych 
na poziomie 34,6%.

Nowy Zarząd Spółki Wodnej tworzą: 
Przewodnicząca Anna Ślęzak, Z-ca Prze-
wodniczącej Agnieszka Kaczurba, Sekre-
tarz Michał Starnowski i członkowie: Jan 
Jabłecki, Dariusz Świątkowski, Bernard 
Sądej, Paweł Karczmarek. Powołano także 
skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczą-
cego Józefa Drzewińskiego i członków: 
Lucynę Skrzeczkowską i Dianę Dawid.

Uchwalono wysokość rocznej składki 
członkowskiej: dla gruntów rolnych od 1 
ha i powyżej (stawka przeliczeniowa) – 47 
zł, dla działek poniżej 1 ha 62 zł.

Plan Pracy na rok bieżący
Na rok 2013 zaplanowano konserwa-

cję rowów melioracyjnych w zakresie: wy-
koszenia skarp rowów o dł. 65 km i od-
mulenia dna rowów w Borzęcinie (D i M 
– Z-3/5, Z-3/8, O-11/1/5,O-11/2), Wojcie-
szynie (Z-5/1), Zielonkach Parceli, Sta-
rych Babicach (O-16/3/10) o łącznej dłu-
gości 7125 mb. 

Spółka Wodna wnioskowała do ZDP 
w Ożarowie Maz. o udostępnienie ko-
parko-ładowarki do odmulenia w 2013 r. 

dna rowu Z-8 o dł. 3270 mb. (Lipków-
-Stare Babice). Jest to koparka zakupiona 
w ubiegłym roku przez Starostwo z prze-
znaczeniem utrzymania urządzeń wod-
nych. Ogółem zaplanowano odmulenie 
10395 mb. Ponadto planuje się oczysz-
czenie ok. 90 przepustów i ok. 65 wylo-
tów drenarskich.

Ustępujący Zarząd Spółki pragnie 
serdecznie podziękować za wkład finan-
sowy wszystkim członkom Spółki, dzię-
kuje również samorządom wojewódz-
twa, powiatu oraz naszej gminy, którzy 
wspierając środkami finansowymi dzia-
łalność Spółki, przyczynili się do zwięk-
szenia zakresu wykonanych robót kon-
serwacyjnych.

Ustępujący Prezes Zarządu Wiesław 
Skalski za naszym pośrednictwem dzię-
kuje także wszystkim współpracowni-
kom: Paniom Zdzisławie Baltyn i Mag-
dalenie Słowińskiej, Zarządowi Spółki, 
a także władzom gminy i powiatu. 

– Życzę nowemu Zarządowi Spółki 
Wodnej efektywnego działania, a także, 
aby nie zaniedbał tego, co poprzednicy 
wykonali przez lata. Sprawy melioracji są 
bardzo ważne dla gminy ze względu na 
występujące anomalie pogodowe. Trzeba 
poświęcać im wiele uwagi – powiedział 
Wiesław Skalski. Mł
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gmina, urząd, teren

7 marca w Sali Konferencyjnej UG 
Stare Babice odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. Tym razem uhono-
rowano 9 par, z co najmniej 50-let-
nim stażem małżeńskim. Dwie pary 
przeżyły ze sobą znacznie więcej lat: 
Państwo Barbara i Edward Miąsko-
wie są 60 lat razem, a Państwo Geno-
wefa i Eugeniusz Trojakowie – 59 lat.

Medale od Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek, a to-
warzyszyli mu Z-ca Wójta Marcin Za-
jąc, Sekretarz Gminy Wiesława Woj-
tachnio i Kierownik USC Jadwiga 
Sotomska.

Wójt Krzysztof Turek, przemawiając 
do jubilatów, powiedział:

– Minęło ponad 50 lat od chwili, kiedy 
zawarliście Państwo związek małżeński. 

Wzięliście na swoje barki zaszczytny, 
piękny, a jednocześnie trudny obowią-
zek założenia rodziny i wychowania 
dzieci na prawych obywateli. Niewiele 
małżeństw ma szczęście doczekać tak 
pięknego jubileuszu, dorosłych dzieci, 
wnuków, a nawet prawnuków. Przeży-
liście razem wiele radości, a także wiele 
bolesnych doświadczeń, smutków i być 
może rozczarowań. Jednak to wszystko 
nie zniszczyło waszego małżeństwa, a 
przede wszystkim rodziny, która jest naj-
ważniejsza w życiu każdego człowieka. 
Z pewnością minione 50 lat upływało 
Wam zgodnie z duchem czasów i wy-
darzeń, które miały miejsce w naszym 

Medale od Prezydenta RP  
na złote gody małżonków

kraju, ale najważniejsze jest to, że dziś 
jesteście razem. 

Drodzy Jubilaci! Ponad pół wieku 
temu przyrzekliście sobie, że uczynicie 
wszystko, aby wasze małżeństwo było 
szczęśliwe, zgodne i trwałe. Przyrzecze-
nie zostało dotrzymane, a potwierdze-
niem tego faktu jest uroczystość, w któ-
rej z radością uczestniczymy. Przyjmijcie 
zatem, Szanowni Małżonkowie, wyrazy 
szacunku i poważania. Pozwólcie, że w 
imieniu przedstawicieli gminy i swoim 
własnym złożę Wam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści oraz długich lat szczęśliwego pożycia 
małżeńskiego.

Doceniając Wasze zasługi w tworzeniu 
polskiej rodziny oraz wychowaniu dzieci 
na wartościowych obywateli, Prezydent 
RP na wniosek Wojewody Mazowieckiego 
przyznał odznaczenia państwowe – Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie otrzymali Państwo: Bar-
bara i Edward Miąskowie ze Starych Ba-
bic, Genowefa i Eugeniusz Trojakowie ze 
Starych Babic, Maria i Waldemar Dymiń-
scy z Zalesia, Krystyna i Edward Kwie-
cińscy z Wojcieszyna, Krystyna i Hen-
ryk Berkowscy z Wojcieszyna, Elżbieta i 
Zdzisław Berkowscy z Koczarg Starych, 
Renata i Eugeniusz Bożykowie z Koczarg 
Starych, Krystyna i Henryk Bagatela z 
Borzęcina Dużego, Helena i Witold Tro-
jakowie ze Starych Babic.

Po części uroczystej Jubilaci wraz z 
przedstawicielami władz gminy zasie-
dli do stołu. Przy słodkim poczęstunku 

wspominano minione lata. Na zakończe-
nie uroczystości małżonkowie otrzymali 
prezenty od gminy Stare Babice. Wszyst-
kim uhonorowanym osobom serdecznie 
gratulujemy!

jak przeżyć razem szczęśliwie 50 
lat?

To pytanie zawsze zadajemy złotym 
jubilatom. Recept jest co najmniej tyle, 
ile par: kochać się, pracować, nie chodzić 
za innymi, mówić sobie zawsze prawdę, 
szanować się wzajemnie i mieć wspólne 
zainteresowania. Życie razem to speł-

nianie marzeń, własnych i małżonka, to 
wieczny kompromis. Trzeba też pamię-
tać, że nie zawsze rację ma ten, kto gło-
śniej krzyczy. A pokłócić się też czasem 
trzeba, a potem przeprosić i pocałować – 
wtedy kocha się jeszcze bardziej.

Większość par poznała się na zaba-
wach, które kiedyś organizowane były 
w remizach – w Borzęcinie i w Babicach. 
Tańczono wtedy polki, oberki, tango mi-
longa. Często miłość pojawiała się szybko, 
a potem były dzieci, wnuki, prawnuki. Nie 
wiadomo, kiedy przeleciało 50 lat, teraz 
czas na kolejne. Byle tylko zdrowie dopi-
sywało… – mówili Jubilaci.

tEkst i fot. MARCin łAdA
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bezpieczna gmina

Zachęcamy do udziału w VI edycji ogól-
nopolskiego konkursu pod nazwą „Poli-
cjant, który mi pomógł”. Jego organiza-
torem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Konkurs ma na celu wyróżnienie policjan-
tów, którzy w szczególny sposób działają 
na rzecz ochrony ofiar przemocy domo-
wej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji 
przyjmowane będą do 31 maja 2013 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem 
Komendanta Głównego Policji oraz rzą-

dowego programu ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej”. Celem konkursu jest m.in. 
promowanie postaw i umiejętności dobrze 
służących ochronie ofiar przemocy w rodzi-
nie i podkreślenie roli policjantów w syste-
mie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, 
przedstawicieli organizacji i instytucji 
można nadsyłać za pomocą elektronicz-
nego formularza znajdującego się na stro-
nie www.policjant.niebieskalinia.pl/for-
mularz.php, a także tradycyjną pocztą 

(„Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 
02-121 Warszawa) podając: dane kontak-
towe zgłaszającego, dane policjanta, któ-
rego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru (można sko-
rzystać z załączonego formularza zgło-
szeniowego do druku).

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu na-
stąpi z końcem czerwca 2013 roku.

Tradycyjnie laureaci otrzymują na-
grody z rąk Komendanta Głównego Po-
licji oraz organizatora konkursu w lipcu 
2013 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

Z materiałów zaprezentowanych pod-
czas spotkania wynika, że w babickiej 
gminie stwierdzono mniej przestępstw 
niż w gminach: Błonie, Łomianki i Oża-
rów Mazowiecki. Co ciekawe, w naszej 
gminie wydarzyło się najmniej wypad-
ków drogowych wśród wszystkich gmin 
powiatu warszawskiego zachodniego! 
Wpływ na stan bezpieczeństwa ma nie 
tylko praca policjantów i straży gmin-
nej, ale także zainstalowana sieć fotora-
darów, które na naszych drogach usta-
wiono bardzo rozsądnie – tam, gdzie 
może dochodzić do groźnych wypad-
ków (a nie złośliwie, jak to bywa w in-
nych rejonach Polski).   

W porównaniu z latami 2010 i 2011, 
rok ubiegły okazał się dużo bezpiecz-
niejszy także w powiecie. W wypadkach 
drogowych zginęło o 30% mniej osób 
niż w latach poprzednich, mniej było 

Mieszkamy w bezpiecznej gminie,  
ale uważać zawsze trzeba…

również rannych. Wydarzyło się także 
mniej wypadków ogółem – 103, podczas 
gdy w latach poprzednich (2011 i 2010) 
było ich 132 i 137. Trzeba pamiętać, że 
o stan bezpieczeństwa troszczy się także 
nasz samorząd, przekazując co roku  
policji na służby ponadnormatywne 
60 tys. zł.

Więcej drobnych kradzieży
Mimo że w powiecie w ub. roku spadła 

ogólna liczba przestępstw (z 2867 w roku 
2011 – na 2858 w roku 2012), to odnoto-
wano więcej drobnych kradzieży (wzrost 
z 611 na 712).

– Niestety prawdziwą plagą okazują 
się kradzieże złomu: studzienek kana-
lizacyjnych, różnych elementów stalo-
wych i  innych nawet drobnych przed-
miotów – mówi Komendant PP nadkom. 
Hubert Kowalczewski. – Statystykę 

zawyża także wzrost cen paliw. Prze-
stępstwo kradzieży istnieje, kiedy war-
tość zrabowanego mienia przekracza 
250 zł, poniżej tej sumy mamy do czy-
nienia z wykroczeniem. A zatem gdy 
nieuczciwi kierowcy nie płacą za pa-
liwo na stacji benzynowej, skutecznie 
podnoszą nam statystykę kradzieży  
w powiecie.

– Pamiętajmy, że najlepszym sposo-
bem uniknięcia przestępstw jest czuj-
ność. Sygnały od mieszkańców pozwalają 
ograniczać i wyeliminować wiele z nich. 
Warto dzwonić na Komendę, gdy w po-
bliżu kręcą się podejrzane osoby. Bez-
pieczeństwo jest sprawą nas wszystkich.  

Nr tel. na Komendę Policji w Sta-
rych Babicach: 22-752-80-00, tel. alar-
mowy – 997, z tel. komórkowego – 112.

Mł.

Policjant, który mi pomógł – konkurs 

28 lutego w komendzie Powiatowej Policji dla PWZ z sie-
dzibą w Starych Babicach podsumowano efekty działań 
policji w 2012 roku. W odprawie rocznej uczestniczyli 
przedstawiciele: policji powiatowej pod dowództwem  
komendanta nadkom. Huberta kowalczewskiego, policji 
stołecznej z I Z-cą komendanta Stołecznego Policji insp. 
michałem domaradzkim oraz reprezentanci wszystkich 
służb. obecni byli także Starosta jan Żychliński, Wójt 
krzysztof turek  i samorządowcy z terenu powiatu.
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kultura

Przestrzeń przed Urzędem Gminy wypełniły kramiki ze świą-
tecznymi ozdobami i ekologiczną biżuterią, a spotkanie pro-
wadzili artyści cyrkowi, wśród których gwiazdami byli Maciej 
Borza i jego latająca suczka Psotka, z dziećmi bawiła się Pani 
Kurczak, a całość prowadził sympatyczny konferansjer.

Mimo mroźnej pogody na Rynek przyszło sporo dzieciaków. 
Ochoczo uczestniczyły w przygotowanych konkursach. Wśród 
świątecznych konkurencji znalazły się: malowanie pisanek, sla-
lom z pisanką, malowanie świątecznego plakatu, a także wy-
stępy artystyczne przed mikrofonem. Dla zmarzniętych zorga-
nizowano przeciąganie liny i inne zabawy ruchowe, a wszystko 
to przy muzyce i smacznych gotowanych kiełbaskach. Na za-
kończenie imprezy w podziękowaniu za jej przygotowanie Z-ca 
Wójta Gminy Marcin Zając otrzymał od prowadzących spotka-
nie pisankę ozdobioną przez artystów ludowych.

Spotkanie wielkanocne  
na babickim Rynku
W naszej gminie rodzi się nowa tradycja. rynek w Starych 
Babicach staje się coraz częściej miejscem okolicznościo-
wych spotkań mieszkańców. Po udanym powitaniu św. 
mikołaja w grudniu ub. roku, teraz 23 marca przyszedł czas 
na spotkanie wielkanocne.
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kultura

Konkurs oprócz dobrej intelektualnej za-
bawy, w której uczestniczy cała szkoła, 
promuje pozytywne zachowania, ogładę, 
znajomość form towarzyskich i reguł 
obowiązujących w kulturalnym świe-
cie – słowem savoir-vivre. Słowo to po-
chodzi z języka francuskiego, składa się 
z dwóch części „savoir” – wiedzieć i „vi-
vre” – życie, całość oznacza znajomość 
życia, która przydaje się zawsze i w każ-
dych okolicznościach.

Eliminacje do „Dżentelmena” w gim-
nazjum przebiegają w kilku etapach. 

dżentelmen roku
już po raz 9. w gimnazjum w koczargach Starych 
odbył się wybór dżentelmena roku.

W pierwszym wybory kandydatów 
odbywają się w poszczególnych kla-
sach, w drugim 3 finalistów wybiera 
grono pedagogiczne wraz z przed-
stawicielami samorządu uczniow-
skiego, a w trzecim laureaci stają 
w szranki pojedynku konkursowego. 
Wszyscy odpowiadają na trzy pyta-
nia z zakresu savoir-vivre’u. Rywali-
zacji kibicuje cała szkoła.

Tak było i tym razem. 8 marca 
sygnał do rozpoczęcia konkursu 
dał Dyrektor Gimnazjum Piotr 

Szczepkowski. Konkurs 
prowadziła pani Anna Szelen-
baum. I miejsce zajął Szymon 
Wiśniewski z IIIc, II miejsce 
Piotr Pocztarski z IIc, a III – 
Andrzej Peplak z Ie. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody. 
Jedną z nich był nieprzema-
kalny krawat, który można no-
sić nawet na basenie!

Całości wyborów Dżentel-
mena Roku dopełniła sztuka 

teatralna w wykonaniu dziewcząt z koła 
teatralnego pod kierunkiem Wicedyrek-
tor Bogusławy Kuncewicz. Wykorzystano 
w niej motywy utworów Jana Brzechwy 
przeplatane muzyką filmową. Nie zabra-
kło również niezapomnianej piosenki Da-
nuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni”.

Nagrodzonym gratulujemy i dzięku-
jemy gimnazjum za przygotowanie ko-
lejnego ciekawego konkursu.

M. łAdA

W sobotę 2 marca w parafialnej salce ka-
techetycznej w Borzęcinie Dużym odbyła 
się charytatywna akcja zdobienia jajek 
wielkanocnych. W akcję tę włączyło się  
wiele dzieci z okolicznych miejscowości, 
które przez kilka godzin wraz z rodzicami 
wspaniale zdobiły wielkanocne pisanki. 
Dla najmłodszych oprócz twórczej za-
bawy zorganizowano  poczęstunek w po-
staci ciasta i słodkości,  czekały również 
upominki przygotowane przez fundację 
„Z Perspektywą”. Były nimi: kubki, ba-
lony oraz notesy, które dzieciom na za-
kończenie spotkania  wręczyła Wicepre-
zes fundacji  Beata Skrońska.

Pięknie ozdobione pisanki następnego 
dnia, w niedzielę zostały sprzedane w ko-
ściele w Borzęcinie, a fundusze uzyskane 
tą drogą przekazano na Caritas, który za-
kupi świąteczne paczki dla najuboższych 
osób z terenu borzęcińskiej parafii. 

Pisanki z przesłaniem pomocy…

Pisankowe spotkanie udało się dzięki 
współdziałaniu wielu ludzi, a inicjatorką 
tej akcji była Diana Dawid, którą wsparli 
Księża z borzęcińskiej parafii oraz wielu 
mieszkańców. Organizatorzy akcji cie-
szą się z dużego zainteresowania nią naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. 

Mają nadzieję, że pisankowe spotkania 
będą odbywały się corocznie i dziękują 
wszystkim osobom, które wzięły udział 
w tegorocznej akcji!

kAMil MAlinoWski 
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Obie Panie pochodzą z rodziny od po-
koleń mieszkającej w naszej gminie i jej 
okolicach. Przez wiele lat badały dzieje 
swoich przodków. Przyświecało im pyta-
nie: skąd wzięła się rodzina Szelenbau-
mów w Polsce? 

Badania dziejów rodziny rozpoczęły 
w 2004 roku. Dotarły nawet do archi-
wów niemieckich z 1610 roku. Jak się 
okazało, ich przodkowie: Beno Schellen-
baum (1777-1832) wraz z małżonką Euph-
rosiną z Haselmayr (1779-1830) wyruszyli 
z Niemiec do Polski (wtedy pod zaborem 
rosyjskim) w kwietniu 1817 r. z czwórką 
dzieci: Marią, Anną, Kordulą i maleńkim 
synkiem Mateuszem (1816-1878), który 
jest przodkiem wszystkich Szelenbau-
mów mieszkających w Polsce. Byli kolo-
nistami niemieckimi, którzy przez Stut-
tgart, Nurnberg, Drezno, Kalisz i Błonie 
dotarli w okolice Warszawy. Nazwisko 
nieco uległo spolszczeniu, po niemiecku 
oznacza „dzwoneczki” noszone przed or-
kiestrą. Bogato przyozdobiony „schellen-
baum” pochodzi pierwotnie z tureckiej 
muzyki janczarskiej, gdzie służył jako 
hałaśliwy instrument demoralizujący 
wroga. Od ok. 1800 r. należy do wypo-
sażenia niemieckich kapeli wojskowych.

Prawdopodobnym powodem opusz-
czenia Niemiec – a dokładnie małej wsi 
Irndorf położonej w Królestwie Wirtem-

bergii, w okolicach Jeziora Bodeńskiego, 
w  rejonie górzystym (Góry Szwarcwal-
du) – był głód panujący na tych terenach, 
związany z wybuchem wulkanu Gunung 
Tambora w Indonezji w 1815 r. Wg Wi-
kipedii: „Najdrobniejsze frakcje popiołu 
unosiły się w  atmosferze jeszcze przez 
wiele miesięcy, okrążając kulę ziemską 
i  znacząco ograniczając natężenie pro-
mieniowania słonecznego dochodzącego 
do powierzchni naszej planety. Rok 1816 
przeszedł do historii pod nazwą Roku 
bez Lata. Zanotowano wówczas obniże-
nie temperatur i znaczny spadek plonów 
zbóż w  Europie i  Ameryce Północnej. 
Śnieg padał w czerwcu, a przymrozki od-
notowano w sierpniu 1816 roku”. 

W tym czasie na terenach polskich były 
duże ułatwienia dla ludzi chcących się tu 
osiedlić. Próbowano w ten sposób odbu-
dować duże straty ludności i  zniszcze-
nia terenów po wojnach napoleońskich. 
W  1816 r. wydano przywilej niepono-
szenia przez sześć lat żadnych ciężarów, 
m.in. z tytułów podatków i czynszów. Dla 
rodzin budujących gospodarstwa rolne 
w okolicach miasta utworzono specjalny 
fundusz pożyczkowy.

Małżonkowie dotarli pod Warszawę 
w  okolice obecnych Włoch, a  następnie 
zamieszkali w  Morach, zajmowali się 
uprawą ziemi. Ich syn Mateusz ożenił 

się najpierw z  Marianną z  domu Ober-
man i miał z nią 3 dzieci, z których wiek 
dorosły osiągnął tylko syn Wojciech 
(1842-1891) – od niego wywodzi się 
jedna z gałęzi Szelenbaumów. Po śmier-
ci Marianny Mateusz ożenił się z Marią 
Teresą z domu Frank i z nią miał 12 dzie-
ci, w tym 4 synów: Karola (1845-1916), 
Mateusza (1847-1925) [i  od niego po-
chodzą p. Alicja i  p. Małgorzata], Jana 
(1849-1920) i Ludwika (1853-..?) i stąd 
kolejne gałęzie tej rodziny. W  1845 r.  
Mateusz zakupił ok. 25 ha ziemi 
w Chrzanowie (okolice ul. Szeligowskiej) 
i potem powiększył swój majątek do ok. 
50 ha.. Szelenbaumowie byli bardzo pra-
cowici, oszczędni i zaradni. Mateusz na-
wet pożyczył ówczesnemu właścicielowi 
majątku Chrzanów znaczną sumę pie-
niędzy. Cechy pracowitości i  zaradności 
przeszły na następne pokolenia. Kolej-
ni członkowie rodziny kupowali ziemię 
w ówczesnej gminie Blizne i dlatego od 
lat mieszkają w parafii Babice. 

Wg „Słownika Geograficznego Kró-
lestwa Polskiego” 1893 r. „Babice to 
wieś i folwark w powiecie warszawskim, 
gmina Blizne. W 1827 r. było 28 domów 
i 266 mieszkańców, a cała parafia liczyła 
3098 dusz. Blizne to również wieś w pa-
rafii Babice mająca w 1827 r. 11 domów 
i  104 mieszkańców. Cała gmina Blizne 
liczy wówczas 3477 mieszkańców”.

W kolejnych pokoleniach rodzina się 
polonizowała – współmałżonkowie byli 
Polakami, ale języka niemieckiego uży-
wano jeszcze w domach w latach 20. XX 
wieku. Rodziny były liczne, w niektórych 
zdarzało się po piętnaścioro dzieci. Sie-
dem par małżeńskich (na dzień dzisiej-
szy) w rodzinie było z obu stron z domu 
Szelenbaum. Najwięcej Szelenbaumów 
jest w województwie mazowieckim, nie-
liczni wyjechali poza granice Polski.

Panie Alicja i  Małgorzata dotarły 
w  Niemczech do dr. Elmara Blessinga, 
który jest autorem książki o  historii 
miejscowości Irndorf i  opracował wy-
wód genealogiczny wielu rodzin po-
chodzących z  tej miejscowości, w  tym 
Szelenbaumów. Po otrzymaniu mate-
riałów z  Polski umieścił w  książce tak-
że rozdział o polskiej gałęzi tej rodziny. 
W starych aktach w Niemczech doczy-
tano się, że nic nie wiedziano o  losach 
rodziny w Polsce i po 70 latach od roku 
1817 uznano ich za zmarłych, co było 

Historia rodziny Szelenbaum
dla wielu ludzi w Polsce bardzo ważne są ich korzenie, 
przeszukują archiwa, cmentarze, stare dokumenty, zdjęcia 
– czasem przeradza się to w pasję… do takich osób należą 
stryjeczne siostry: Alicja z Szelenbaumów Szelenbaum  
(z prawej strony) i małgorzata z Szelenbaumów dawidowska. 

Babickie rody

Przedstawicielki rodziny z drzewem genealogicznym
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związane ze sprawami spadkowymi 
w Irndorfie.

Wielu członków tej rodziny w  Polsce 
do dziś zajmuje się rolnictwem, przez lata 
wprowadzali nowinki technologiczne i byli 
otwarci na wszelkie nowości. Niestety ro-
dziny nie ominęły także trudne doświad-
czenia. W czasach stalinowskich Edmund 
Szelenbaum został oskarżony o  sabotaż, 
ponieważ zmieszał zboża przechowywa-
ne w swoim gospodarstwie. Było to częstą 

praktyką – taką mie-
szanką karmiono konie. 
Został za to ukarany, 
spędził w  więzieniu 4 
lata w bardzo trudnych 
warunkach, co przypła-
cił zdrowiem. W  tam-
tych czasach prześlado-
wano lepiej sytuowa-
nych mieszkańców wsi, 
bogatszych rolników 
nazywając „kułakami”, 
czyli wrogami klasowy-
mi. Napiętnowano ich 
za codzienną, ciężką 
pracę – dziwne to były 
czasy…

Niektórzy Szelenbaumowie uzy-
skali wyższe wykształcenie (z  dużą fi-
nansową pomocą rodziny, doceniającej 
potęgę wiedzy i nauki) i pełnili ważne 
funkcje społeczne. Ksiądz Wacław Sze-
lenbaum (1907-1944) studiował nawet 
w  Rzymie. Został rozstrzelany przez 
Niemców w  Legionowie w  czasie II 
wojny światowej za odprawienie mszy 
świętej i  pochowanie żołnierzy z  od-
działu Szarych Szeregów. W  rodzinie 

Szelenbaumów była także siostra za-
konna, lekarz ginekolog, prawnik, in-
żynier mechanik; obecnie są informa-
tycy, nauczyciele, urzędnicy. Poprzez 
małżeństwa rodzina ta jest powiąza-
na z  ponad dwudziestoma rodzinami 
zamieszkującymi od lat naszą gminę 
i parafię. 

Źródłem wiedzy o minionych poko-
leniach są seniorzy rodu, a wśród nich 
Andrzej Szelenbaum urodzony w 1919 r.  
(tata Pani Alicji, a  wujek Pani Małgo-
rzaty). Jest jednym z niewielu żyjących 
prawnuków Mateusza (1816-1878) 
i Marii Teresy (z domu Frank) Szelen-
baum i – co warto podkreślić – najstar-
szym z nich. Pan Andrzej mieszka z ro-
dziną w Grotach (okolice skrzyżowania 
ul. Lazurowej i  Górczewskiej), które 
zawsze należały do parafii Babice.

Od 1998 roku radnym naszej gminy 
jest Waldemar Szelenbaum. 

Zapraszamy stare rodziny babickie 
na łamy naszej gazety. Jeśli chcecie Pań-
stwo opowiedzieć nam swoją historię, 
chętnie przyjedziemy i posłuchamy.

WysłuChAłA i oPRACoWAłA joAnnA 

Z MoRACZEWskiCh GWiAZdoWskA

„Żołnierze Wyklęci”
Wierni przysiędze walczyli do końca, 
aż granice Rzeczpospolitej opuszczą 
wszyscy wrogowie. Ginęli za Polskę, 
za nasze ziemie, za niepodległość. 
Przedstawiano ich jako bandytów 
i wyklęto…

1 marca – w Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, młodzież z gimna-
zjum w Koczargach Starych przedstawiła 
kolejną etiudę historyczną, tym razem 
poświęconą polskim oficerom, którzy po 
roku 1945 r. nadal walczyli za wolną Polskę. 

Warto wiedzieć, że w niepodległościo-
wym podziemiu w 1945 roku przeciwsta-
wiało się komunistycznemu reżimowi ok. 
180 tys. osób, z czego około 17 tys. wal-
czyło w oddziałach partyzanckich. Po 
amnestii w latach 1947-1950 w lasach zo-
stało ok. 2 tys. partyzantów, a w dalszych 
latach blisko 400. Ostatnim żołnierzem 
podziemia, który poległ w walce, był Jó-
zef Franczak „Lalek” zastrzelony przez 
funkcjonariuszy SB 21 X 1963 r. Dziś, po 
50 latach możemy go wspominać…

Gimnazjaliści działający w stowarzy-
szeniu „Odkrywamy Świat” odkrywają 
trudną polską historię – dla swoich ró-
wieśników i dla osób dorosłych. Warto 
o niej rozmawiać, by lepiej zrozumieć 
otaczającą nas rzeczywistość. W etiu-
dzie historycznej wystąpili uczniowie klas 
drugich i trzecich gimnazjum, a przygo-
towała ich nauczycielka historii Magda-
lena Wielechowska.

Pani Magdalena powiedziała nam, że 
pragnie przekazać młodym ludziom infor-
macje, z którymi niestety nie zetkną się 
w programie szkolnym gimnazjum. Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 
od 3 lat, młodzież interesuje się tym za-
gadnieniem. Pamięć o polskich bohate-
rach powinna trwać w sercach młodego 
pokolenia, ponieważ to właśnie Żołnie-
rze Wyklęci w organizacjach podziemia 
niepodległościowego walczyli o Wolną 
Polskę. Stawiali opór próbie sowietyza-
cji Polski i podporządkowania jej ZSRR. 
Właśnie dlatego w brutalny sposób byli 

przesłuchiwani i mordowani przez NKWD 
i „Bezpiekę”. Ślad o nich zaginął na dłu-
gie lata, do dziś w wielu przypadkach na-
wet najbliższe rodziny nie wiedzą, gdzie 
zostali pochowani. 

Duże wrażenie na gimnazjalistach wy-
warła wycieczka na Powązki i miejsce na-
zywane „Łączką”, gdzie polscy oficero-
wie byli chowani bez nazwisk i grobów…

Pani Magdalena Wielechowska za na-
szym pośrednictwem dziękuje wszystkim 
uczniom, którzy włączają się do przygo-
towania etiud historycznych, dziękuje 
również za pomoc Dyrekcji Gimnazjum 
i Gminie Stare Babice. 

kAMil MAlinoWski

Źródło danych: joanna Wieliczka-Szarkowa „Żołnierze 
Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”. kraków 2013

W czasach stalinowskich prześladowano zamożniejszych rolników. 
Edmund Szelenbaum za to, że był dobrym gospodarzem, został uznany 
za kułaka. jako wróg ludu spędził 4 lata w więzieniu
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W tym rajdzie mogą 
jechać tylko te mo-
dele samochodów, 
które uczestniczyły 
w Monte Carlo Rally 
w  latach 1955-1977. 
W tym roku wystar-
towały nawet wołgi. 
Jedna z nich udowod-
niła, że potrafi latać 
– na szczęście załoga 
przeżyła…

– Ten rajd był dużo 
cięższy niż poprzedni. 
Stale zmieniały się wa-
runki na drodze: śnieg, 
lód, mokro, sucho – przez cały czas mu-
sieliśmy jechać na kolcach – mówi Robert 
Burchard. – Na jednym z nawrotów było 
tak okropnie ślisko, że auto nie chciało 
skręcać. Zatrzymaliśmy się 10 cm przed 
skalną półką.

Niektóre odcinki były bardzo wąskie, 
w pewnym momencie straciliśmy lewe lu-
sterko. W tym roku pojawiło się bardzo 
dużo nowych oesów (odcinków specjal-
nych). Na jednym z nich wyprzedziliśmy 
aż 7 samochodów, okazało się później, że 
w jednym z aut jechał syn księżnej Mo-
nako – Pierre Casiraghi, który mimo że 
zna doskonale alpejskie drogi i jest uty-
tułowanym zawodnikiem, zajął dopiero 
160. miejsce.

W tym roku podczas rajdu wydarzyło 
się kilka spektakularnych wypadków. Na 
pierwszym etapie, w którym odpadło 13 
samochodów (m.in. porsche i fordy mu-
stangi), wyleciała z trasy załoga rosyj-
ska jadąca wołgą gaz M21. Wołga spadła 
w przepaść i przeleciała ok. 70 m. Jednak 
załoga przeżyła. Rosjanie byli mocno po-
obijani, ale na końcowy bal u księcia Al-
berta przyszli. Groźny wypadek przy-
darzył się także niemieckiej kobiecej 
załodze, ich mercedes-benz 300 SE ude-

to był niezwykle ciężki rajd…
robert Burchard z Bliznego Łaszczyńskiego już po raz drugi 
uczestniczył w rajdzie monte Carlo Historique. jadąc polskim 
fiatem 125p razem z pilotem Grzegorzem Gacem, dojechali 
szczęśliwie do mety. Zajęli 132. miejsce, na około 250 załóg. 
Po drodze wyprzedzili wielu renomowanych rajdowców, 
jadących takimi samochodami jak porsche i jaguar. 

W tegorocznym Rajdzie Monte 
Carlo Historique zwyciężyli: Gérard 
Brianti i Sébastien Chol (Renault Al-
pine A110 1600S). A oto miejsca pol-
skich załóg: Stanisław Postawka i An-
drzej Postawka (Zastawa 1100) – 29., Piotr 
Bany i Karol Wyka (Łada 1500S) – 56., Ro-
muald Chałas i Tomasz Borysławski (Fiat 
125p) – 83., Tomasz Jaskłowski i Karol 
Jaskłowski (Polski Fiat 125p) – 90., Ro-
bert Burchard i Grzegorz Gac (Polski Fiat 
125p) – 132., Wojciech Wetula i Tomasz 
Sweklej (BMW 320) – 177., Paweł Molgo 
i Janusz Jandrowicz (Polski Fiat 125p) – 
197. [dane ze strony: www.newsauto.pl]

Z MistRZEM RobERtEM buRChARdEM 

RoZMAWiAł MARCin łAdA

rzył z dużą szybkością prosto w skałę. Na 
szczęście również i w tym przypadku pa-
nie nie odniosły większych obrażeń. Wy-
darzyło się jeszcze kilka podobnych wy-
padków, ale nikomu nic poważnego się 
nie stało. Różne zdarzenia na rajdach są 
pewnego rodzaju normą. Kiedy samochód 
wypada z trasy, osoby sporządzające pro-
tokoły z każdego odcinka piszą „wyjechał 
z drogi bez grawitacji…”.

Awarie na trasie? Te przydarzają się 
nawet najlepszym. Awaria wykluczyła 
z rajdu jego ubiegłorocznego zwycięzcę 
José Loreppe, który na jednym z odcinków 
nie mógł uruchomić swojego opla kadeta. 

– Niemiła przygoda wydarzyła się rów-
nież nam – dodaje Robert Burchard. – Na 
ostatnim oesie urwaliśmy alternator, wy-
siadło nam oświetlenie, a był to odcinek 
nocny. Dogoniłem porsche, które jechało 
wolniej od nas, mogliśmy wyprzedzić – 
korciło, ale rozsądek zwyciężył i do mety 
dojechaliśmy już za nim. W sumie pod-
czas rajdu wyprzedziliśmy 24 samochody 
marki Porsche 311 Carrera. Sprawdziły się 
nasze nowe gaźniki (podwójne webery), 
samochód miał dużo mocy. W stosunku 
do ubiegłego roku awansowaliśmy o kilka 
miejsc w górę…

mieszkańcy naszej gminy

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA STARE BABICE

Robert Burchard na mecie rajdu – Bulwar Alberta w monte Carlo

Na trasie w Alpach

Pamiątkowy dyplom rajdowy
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W turnieju brali udział tylko uczniowie 
naszego gimnazjum. Zorganizowano go 
na zasadach systemu szwajcarskiego, który 
polega na tym, że każdy zawodnik roz-
grywa 5 meczów i po każdym meczu kom-
puter losuje zawodników z podobną liczbą 
punktów. Dzięki temu rywalizacja staje 
się wyrównana i można wyłonić dwóch 
najlepszych zawodników turnieju, którzy 
następnie grają ze sobą o pierwsze miejsce! 

Podczas turnieju udało nam się po-
rozmawiać z sędzią i zarazem jednym 
z  głównych organizatorów rozgry-
wek – Pauliną Nowakowską. Zapytali-
śmy, jak przyciągnąć młodzież do gry  
w carrom.

– W dobie komputeryzacji nie jest to 
łatwe zadanie, ale udaje nam się przy-

I Turniej Carrom o puchar 
Wójta Gminy Stare Babice

ciągać młodzież poprzez organizowanie 
ciekawych zajęć w szkołach. W tym tur-
nieju uczestniczy np. 15 osób, które na 
takie zajęcia przychodzą i szlifują swoje 
umiejętności. Poza tym badania prze-
prowadzone w krajach azjatyckich udo-
wodniły, że gra w carrom bardzo rozwija 
młodzież. Uczy koncentracji, co przydaje 
się w nauce, oraz rywalizacji. Pokazuje, 
że czasem możemy także przegrać – po-
nieważ w życiu różnie bywa i nie zawsze 
jesteśmy najlepsi… Tak naprawdę, jeśli 
już uda nam się przyciągnąć młodego 
człowieka do gry w carrom, potem już 
łatwiej zatrzymać go przy planszy. Wi-
dzimy, że wielu osobom zdrowa rywali-
zacja i logiczne myślenie sprawiają przy-
jemność i o to właśnie chodzi.

Pani Paulina powiedziała nam również, 
że w najbliższym czasie Polskie Stowarzy-
szenie Carrom zorganizuje otwarty tur-
niej międzyszkolny – 1 czerwca podczas 
uroczystości Gminnego Dnia Dziecka. 
Okazuje się, że ostatnio na terenie na-
szego powiatu, jak i sąsiednich powia-
tów bardzo wiele szkół rozpoczęło zaję-
cia gry w carrom. 

Po zakończeniu turnieju wszyscy za-
wodnicy z rąk Kierownika Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosława Płó-
ciennika i trenerki carrom Pauliny Nowa-
kowskiej otrzymali dyplomy uczestnictwa 
w turnieju, a trzech najlepszych zawod-
ników puchary i upominki. 

Wyniki I Turnieju Carrom w Gim-
nazjum w Koczargach Starych:

1. miejsce Wojciech Rzewuski, 2. Rafał 
Szczepanik, 3. Paweł Drzewiński, 4. Mo-
nika Jędrzejczak, 5. Seweryn Dąbrowski, 
6. Adrian Młynarski. 

Gratulujemy! 
tEkst i fot. kAMil MAlinoWski

W sobotę 23 lutego w gimnazjum w koczargach Starych 
został rozegrany pierwszy szkolny turniej carrom o puchar 
Wójta Gminy Stare Babice. 

We wrześniu 2012 r. babicka szkoła roz-
poczęła realizację projektu, w ramach 
programu Comenius, zatytułowanego 
Children protecting the planet (pol. Dzieci 
chronią planetę), który potrwa do czerwca 
2014 r. W ramach projektu społeczność 
szkolna będzie współpracowała m.in. 
ze szkołami: w Hiszpanii; we Francji; 
w Niemczech, wykonując zadania opra-
cowane na spotkaniu przedstawicieli 

szkół we francuskiej szkole w paździer-
niku ubiegłego roku.

Projekt jest realizowany przez całą 
społeczność szkolną. Włączyli się do niej 
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Efekty 
pracy uczniów i relacje ze spotkań projek-
towych można obejrzeć na stronie inter-
netowej szkoły. Sam projekt ma również 
stronę internetową www.childrenprotec-
tingtheplanet.blogspot.com. 

W  ramach projektów odbywają się 
spotkania partnerów w  każdej z  uczest-
niczących szkół. Do tej pory nasi nauczy-
ciele gościli w szkole podstawowej w Belz, 
we Francji oraz w  Berkersheimer Schule 
w  Niemczech. W  marcu tego roku zapla-
nowano spotkanie nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły w Hiszpanii. 

Więcej o projekcie w następnym nu-
merze „Gazety Babickiej”. 

justynA susZko 

– sZkolny kooRdynAtoR PRojEktu

Comenius w Starych Babicach
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Dziś jest ich czternaścioro, w różnym 
wieku: dziewięć, dziesięć, jedenaście 
lat, są też starsze „dzieciaki” – jak po 
ojcowsku mówi o nich trener Jacek 
Bielski. Czy jest wśród nich następca 
Józefa Grudnia, Tadeusza Walaska, 
a może Zbigniewa Pietrzykowskiego 
– gwiazd polskiego boksu, medali-
stów letnich igrzysk olimpijskich?

Zacznijmy jednak od początku. Nabór 
i pierwsze zajęcia rekreacyjno-sportowe 
z  elementami boksu przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i  Rekreacji w  Starych 
Babicach odbyły się w  listopadzie ubie-
głego roku. 

– Zrobiliśmy plakaty, które rozwie-
szaliśmy w  szkołach, w  Borzęcinie, 
Koczargach, Babicach – mówi Jacek 
Bielski. – Na pierwsze zajęcia przyszło 
dwoje, potem troje dzieciaków. Stop-
niowo zaczęło pojawiać się coraz więcej 
chętnych, część z  nich się wykruszy-
ła. Dziś to jest już solidna grupa, ale 
muszę przyznać, że początki nie były  
łatwe. 

Na treningach trzeba było zaczynać 
od podstaw: ćwiczenia koordynacji ru-
chowej, uczenia właściwej postawy, wy-
rabiania kondycji. Uczyłem dzieciaki, jak 
robić fikołki i musiałem dobrze przy tym 
uważać, żeby któremuś nie przytrafiła 
się jakaś kontuzja! – wspomina trener. 

Na początku równie ważne okazało 
się przełamanie obaw rodziców, patrze-
nia na boks jako sport wyłącznie niebez-
pieczny i  brutalny. A  przecież trenowa-
nie boksu – tak jak uprawianie każdego 
sportu – ma olbrzymie walory wycho-
wawcze. Nie tylko uczy, jak osiągać cele, 
stawać się coraz lepszym, sprawniej-
szym, ale także wyrabia charakter. 

– Boks to strasznie ciężka dyscyplina 
i to nie ze względu na wysiłek fizyczny, 
gdyż kondycję jest najłatwiej wyrobić. 
Podstawową rolę odgrywa technika, 
wytrzymałość psychiczna i  dyscypli-
na wewnętrzna, kontrolowanie swo-
ich reakcji – mówi Jacek Bielski. – Na 
przykład na tym etapie treningu uczę 
dzieci, że nie wolno uderzać w  twarz, 
mogą trafiać tylko w ramiona lub barki. 
Jestem trenerem surowym, nie można 
rozmawiać, nie ma luzu – poza wolnym 
czasem, który wyznaczę. 

Warto odnotować, że na trening przy-
chodzą także ojcowie. – Ćwiczą z boku, 
co absolutnie nie przeszkadza, a  wręcz 
przeciwnie. Przykład idzie z  domu, 
w  którym są jakieś tradycje, i  to nieko-
niecznie sportu wyczynowego: jeździ się 
na rowerze, chodzi na pływalnię, aktyw-
nie spędza wolny czas. Mam nadzieję, że 
te dzieciaki – gdy połkną bakcyla sportu 
i  dorosną – też przyprowadzą na jakiś 
trening swoje dzieci. I wcale nie musi być 
to boks – zastrzega trener.

Zdyscyplinowania na treningu wy-
maga nie tylko charakter sportu – prze-
cież boks jest sportem walki. Zdaniem 
trenera podczas pracy z dziećmi trzeba 
mieć więcej cierpliwości niż na zajęciach 
z dorosłymi. Do każdego trzeba podejść 
indywidualnie – chociażby ze względu 
na wiek. Natomiast łatwiej jest osiągnąć 
rezultaty, gdy wszystkiego uczy się od 
początku, gdy uczeń nie ma złych nawy-
ków, jest otwarty i chętny. 

– Najważniejsze jest to, żeby one wy-
czuły, że chcę im przekazać całą swoją 
wiedzę, którą zdobyłem przez ponad 
dwadzieścia lat uprawiana sportu – do-
daje Jacek Bielski. – Na sto osób, które 
przychodzą na trening, zostaje w  spo-
rcie pięć, które coś osiągają – nieko-
niecznie najwyższe wyniki. Natomiast 
dla każdej ze stu tych osób sukcesem 
jest to, że uprawiała sport, ruszała się, 
uczyła się pracy w zespole, podporząd-
kowania, wzajemnej gry, umiejętności 
polegania na sobie.

Wróćmy do pytania postawionego 
na początku: czy któreś z dzieci rokuje 
nadzieję na to, że będzie następcą Pie-
trzykowskiego, Grudnia, Walaska? Jak 
trener ocenia uzdolnienia dzieciaków?

– Za wcześnie, żeby oceniać, to dopiero 
początek – mówi Jacek Bielski. – Trzeba 
pracować z dzieckiem rok, półtora – i to 
systematycznie – aby ocenić talent. Na ra-
zie mamy zajęcia dwa razy w tygodniu, do 
prowadzenia treningów mam wszystko, 
czego potrzeba: rękawice, worki, gruszkę 
i  inny sprzęt. Bardzo dobrze układa się 
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Spor-
tu i  Rekreacji oraz Szkołą Podstawową 
im. Henryka Sienkiewicza, gdzie korzy-
stamy z sali gimnastycznej i zaplecza. Na 
tym etapie jest to typowa rekreacja, jakaś 
forma ruchu, oderwanie od komputera. 
Osiągnę pierwszy cel, gdy zachęcę dzieci 
do systematycznego przychodzenia. Do-
prowadzę do tego, że będą chciały przyjść 
na trening, spocić się, a nie tylko siedzieć 
przy komputerze lub przed telewizorem. 
Drugi krok – to wzbudzenie ciekawości 
odkrywania nowej dla nich dyscypliny 
sportu i  radość z  treningu. To oczywi-
ste, że nie każdy będzie w  przyszłości 
uprawiać sport wyczynowo, zostanie mi-
strzem, medalistą. Ale ja w każdym dziec-
ku staram się dostrzec potencjał, nawet 
gdy widzę, że któryś z dzieciaków jest bar-
dziej powolny lub mniej pewny siebie – to 
wierzę, że się rozkręci. Na każdego czeka-
ją rękawice mistrza.

tEkst i fot. RoMAn WojCiEChoWski

na każdego czekają rękawice mistrza
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Jacek Bielski: (ur. 29 stycznia 1972 
w Elblągu), bokser zawodowy, mistrz Eu-
ropy w  wadze lekkiej (1993), olimpijczyk 
z Atlanty (1996), 4-krotny mistrz Polski: 
w wadze lekkiej (1993) i lekkopółśredniej 
(1995, 1996, 1998) oraz 5-krotny repre-
zentant kraju w meczach międzypaństwo-
wych 1991-1998 (4 zwycięstwa, 1 poraż-
ka). Po bardzo bogatej karierze jako ju-
nior (m.in. srebrny medalista mistrzostw 
Europy 1990) startował aż 4-krotnie 
w mistrzostwach Europy seniorów (1991, 
1993, 1996, 1998), w których największy 
sukces odniósł w tureckiej Bursie (1993) – 
występując w  wadze lekkiej, zdobył złoty 
medal. Startował także 2-krotnie w  mi-
strzostwach świata: w  Berlinie (1995) 
i w Budapeszcie (1997). 3-krotny zwycięz-
ca Turnieju im. F. Stamma: w kat. lekkiej 
(1994) i  lekkopółśredniej (1995, 1998). 
W  karierze boksera-amatora stoczył 225 
walk (190 zwycięstw, 2 remisy, 33 poraż-
ki). Przygotowywał się do występu olimpij-
skiego w Sydney, ale w lipcu 1999 podpisał 
kontrakt zawodowy i zadebiutował w gali 
Polish Boxing Promotion w  Gdańsku. Do 
listopada 2003 stoczył 25 walk zawodo-
wych, odnosząc 24 zwycięstwa i ponosząc 
1 porażkę. Mistrz interkontynentalny 
środkowoazjatycki IBF, mistrz interkonty-
nentalny IBO wagi półśredniej. 

17 lutego 2013 r. sala gimnastyczna przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bo-
rzęcinie Dużym gościła uczestników 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Stare Babice. Turniej 
zorganizowali: GOSiR Stare Babice wraz 
z  Uczniowskim Klubem Sportowym 
z Borzęcina Dużego oraz Rodzice za-
wodników-gospodarzy Turnieju – któ-
rym należą się gorące podziękowania za 
oprawę oraz przygotowanie poczęstunku 
i prowadzenie bufetu. 

Na turniej stawiło się 10 drużyn 
z  rocznika 2001/2, które zostały po-
dzielone na dwie grupy. Trzeba podkre-
ślić, że rywalizacja stała na niezwykle 
wysokim poziomie. Nasze drużyny, czy-
li UKS GOSiR Stare Babice I i UKS GO-
SiR Stare Babice II, prowadzone przez 
trenera Pawła Rosińskiego, zakończyły 
rywalizację na VII i VIII miejscu. Dzię-
kujemy trenerowi za przygotowanie 
drużyn, a  zawodnikom za postawę 
i włożone starania w rywalizację.

W  meczach półfinałowych spotkały 
się: „Ursus Warszawa” z  „Pogonią Gro-
dzisk Mazowiecki” oraz „FC Płochocin” 
z  „Varsovią I  Warszawa”. Z  tej rundy 
zwycięsko wyszły „Pogoń Grodzisk Ma-
zowiecki” oraz „Varsovia I  Warszawa” 
i to te drużyny rozpoczęły walkę o zwy-
cięstwo w Turnieju. Drużyna z Warsza-
wy okazała się lepsza. 

5 trafień zaliczył Jakub Stępień 
z  Ursusa Warszawa i  to on został naj-
lepszym strzelcem Turnieju, tytuł naj-
lepszego bramkarza przypadł w udziale 
Mateuszowi Olejniczakowi z  Pogoni 
Grodzisk Mazowiecki. Gratulujemy!

Kolejny turniej o Puchar Wójta Gmi-
ny Stare Babice odbył się w niedzielę 10 
marca br. Wzięli w nim udział chłopcy 
z  rocznika 2003/4. W  tym wypadku 
również organizatorami spotkania byli: 
Uczniowski Klub Sportowy z  Borzęci-
na oraz GOSiR Stare Babice. W  dwóch 
grupach spotkało się 12 drużyn. Do 
półfinałów awansowały po dwa zespoły 
z każdej z nich. 

Uczniowski Klub Sportowy z Borzę-
cina Dużego do Turnieju wystawił dwie 
drużyny: 

Zespół I w składzie: Mateusz No-
wakowski, Anna Jarszewska, Amadeusz 
Chmielewski, Wiktor Bilski, Przemek 
Drużny, Karolina Kozieł, Wiktor Szał-
kowski, Piotr Chudzik, Antek Dunal, 
Jan Sieńkowski, Tomek Malinowski;

Zespół II w składzie: Bartek Łysz-
kowski, Szymon Mika, Emil Gut, Witek 
Kowszun, Kuba Kuśmierczyk, Kuba Do-
brzyński, Adam Dawid, Tomek Wieczo-
rek, Daniel Owczarek.

Bramki strzelali: Daniel Owczarek 
x 3, Kuba Dobrzyński x 2, Tomek Wie-
czorek, Adam Dawid, Emil Gut.

Serdecznie dziękujemy naszym 
młodym piłkarzom za sportową wal-
kę, Rodzicom za poświęcony czas oraz 
przygotowanie fantastycznej oprawy 
Turnieju i  zapewnienie napojów i  po-
siłków, a  sponsorom – Outletstore.pl; 
Zina; hurtowni materiałów budowla-
nych Girls-Bud; Sun Development - za 
ufundowanie nagród rzeczowych. 

Najlepszym strzelcem turnieju zo-
stał Kacper Błaszczak   z  5 trafieniami 
z  „Olimpii I  Warszawa”. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Karol Za-
remba z „Pogoni Józefów”.

Więcej informacji o turniejach na stro-
nie internetowej: www.gosirstarebabice.pl 

jARosłAW PłóCiEnnik

kiERoWnik

GMinnEGo ośRodkA sPoRtu 

i REkREACji stARE bAbiCE

halowe turnieje Piłkarskie 
w Borzęcinie dużym
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Pan jerzy zawsze był z nami…

W dniu 7 marca 2013 roku w wieku 
64 lat zmarł Pan Jerzy Ploch, któ-
ry całe życie przepracował w szkole 
w Borzęcinie.

Swoją pracę w  borzęcińskiej szkole 
rozpoczął 1 września 1968 roku. W świa-
domości lokalnej społeczności Pan Ploch 
na zawsze pozostanie Nauczycielem. 
Jego najstarsi uczniowie mają już ponad 
50 lat i  są rodzicami dorosłych dzieci. 
Wszyscy Go wspominają. ,,Pan Ploch 
uczył moją mamę”, ,,Pan Ploch uczył mo-
jego Tatę” – to zdanie, które można usły-
szeć od większości obecnych uczniów na-
szej borzęcińskiej szkoły. Bo Pan Ploch 
w nią wrósł i ją współtworzył.

Najpierw była mała wiejska szkółka 
i tylko kilka oddziałów. W szkole pojawił 
się młody nauczyciel historii i wychowa-
nia fizycznego. Boisko stanowiły wówczas 
dwa wbite w  ziemię słupki. Ale ile było 
w tym radości i spontaniczności dzieci!

Później spaliła się część borzęcińskiej 
szkoły i  naukę przeniesiono do Babic. 
Pan Ploch jak ojciec gromadził swoje 
dzieci i  o  7.10 wyruszał z  nimi w  dro-
gę do szkoły. Tam poranny dyżur, bo 
przecież do lekcji została godzina. Nie 
raz pomagał zapominalskiemu odrobić 
pracę domową. W  tym czasie odbywał 
wiele rozmów z młodymi ludźmi, bo lu-
bił budzącą się w nich dojrzałość i odpo-
wiedzialność. Wszyscy zapamiętamy Go 
jako nauczyciela techniki, który swoją 
pracownię miał w  osobnym małym bu-
dyneczku. I dla Niego, i dla uczniów była 
to po prostu „kanciapa”. Ślęczeli ucznio-
wie nad pracami wykonywanymi odpo-
wiednimi ołówkami na bloku technicz-
nym i  pięknie podpisywanymi pismem 
technicznym. Dziś może nie każdy z nich 
narysuje rzutowanie, ale wie, że uczył się 
tak naprawdę pracowitości, dokładności, 
wywiązywania się ze swoich obowiąz-
ków, odpowiedzialności, sumienności 
i pomocy drugiemu człowiekowi.

Uczniowie spotykali się ze swoim Wy-
chowawcą podczas godzin wychowaw-
czych. Zawsze sprawiedliwie rozliczał 
ich sukcesy i  porażki, wskazując drogę 
poprawy. Tłumaczył, jak wyrosnąć na 
mądrych ludzi. Wspólnie z  nimi jeździł 
na wycieczki. Na koniec roku młodzi 
ludzie z radością trzymali pięknie wypi-

sane przez Niego cenzurki, bo tak często 
nazywał świadectwa.

Później nadszedł 1 września 1993 
roku i początek nauki w nowo wybudo-
wanej szkole w Borzęcinie. Tu Jego pra-
cownia techniczna mieściła się w  piw-
nicy. Dalej uczył techniki, zasad ruchu 
drogowego, szycia i wielu innych rzeczy, 
tak dzisiaj potrzebnych w życiu.

Angażował się też w  prace upięk-
szające placówkę. Sadzone przez Niego 
i  Jego kolegów modrzewie dziś górują 
ponad szkołą.

Nauczyciel to człowiek, który powi-
nien mieć pasję i zarażać nią uczniów. Pan 
Ploch miał pasję i przekazywał ją innym. 
Był nią sport. W pamięci wszystkich po-
zostanie Panem od w-f. Najpierw na zaję-
ciach prowadzonych na szkolnych koryta-
rzach. Skoki przez kozła, przez skrzynię, 
rzuty piłką lekarską, przewroty – to była 
Jego codzienność. W  lecie zajęcia na bo-
iskach, takich zwykłych, z ziemi – dziś naj-
młodszym trudno uwierzyć, że tak można 
było grać. W 1998 roku oddano do użyt-
ku halę sportową w borzęcińskiej szkole, 
stwarzając uczniom komfortowe warunki 
do ćwiczeń. Tu dopiero można było rozwi-
nąć swoje umiejętności, bo infrastruktura 
stworzyła duże możliwości. Niezależnie 
od warunków nauki dla uczniów najważ-
niejsza była postać nauczyciela – spokoj-
nego, ciepłego człowieka oddanego swojej 
pracy. Trzeba tu wspomnieć o dyscyplinie 
szczególnie bliskiej Jego sercu – ping-
-pongu. Ilu talentom pozwolił się ujaw-
nić i dojść do sukcesu, pewnie sam nigdy 
tego nie zliczył. Sukcesy i porażki uczniów 
przeżywał tak samo jak oni.

Swoją pasję sportową realizował pod-
czas zajęć UKS-u, także na emeryturze, 
pracując w  GOSiR i  Strefie Rekreacji 
Dziecięcej.

Bardzo przeżywał trudności wycho-
wawcze i edukacyjne uczniów. Bo przecież 
po ludzku doświadczane i współodczuwa-
ne porażki są wpisane w nasze nauczyciel-
skie powołanie. Czasami po latach widzi-
my, że zamieniają się one jednak w sukces 
i młody człowiek wyszedł na prostą. On 
szczególnie to widział, bo patrzył, jak ra-
dzą sobie Jego uczniowie w dorosłym ży-
ciu. Przez wiele lat mieszkał w Borzęcinie 
i był naszym Sąsiadem. 

Był nauczycielem dzieci, ale także nas 
– Swoich Kolegów i Koleżanek. Kiedy jako 
młodzi ludzie stawialiśmy pierwsze kroki 
w  zawodzie, zawsze mogliśmy liczyć na 
Jego pomoc. Patrząc na Niego i Jego re-
lacje z uczniami, uczyliśmy się, jak dobrze 
wypełniać swoje obowiązki i  pomagać 
młodym ludziom wzrastać na mądrych 
ludzi. Zawsze uczynny, życzliwy i pomoc-
ny – był dla nas podporą. Wiedzieliśmy, że 
stoi przy nas człowiek powszechnie sza-
nowany. Potrafił rozmawiać ze wszystki-
mi, nikogo nie poniżając i nie wywyższa-
jąc się. Każdy człowiek pracujący w szkole 
był dla niego jednakowo ważny.

Uczył, jak być dobrym obywatelem. 
Już podczas emerytury pracował bezin-
teresownie i społecznie w organizacjach 
pozarządowych: borzęcińskim UKS-ie 
i Straży Pożarnej w Lesznie. 

Przez cały czas był mężem, ojcem 
i  dziadkiem. Ze swoją żoną był nie tyl-
ko w  domu, ale też wspólnie pracował 
w jednej szkole. Przeżywał także trudne 
rodzinne chwile. Zawsze z troską mówił 
o swojej Rodzinie. Z radością opowiadał 
o swoich wnukach i cieszył się ich każdą 
nową umiejętnością i sukcesem.

Wiemy, że te nieudolne słowa nie opi-
szą Pana Jurka, bo i nie sposób zawrzeć 
Jego bogatego życia w  krótkim wspo-
mnieniu. Ale Jego dzieło życia zostało po 
trochu w każdym z nas. Teraz my swoim 
życiem musimy świadczyć o naszym Na-
uczycielu i Wychowawcy – i mamy świa-
domość, że to bardzo trudne zadanie: być 
mądrym człowiekiem we współczesnym 
świecie.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą…

Pracownicy Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego 

w Borzęcinie Dużym

Wspomnienie o naszym Nauczycielu, Wychowawcy  
i koledze – jerzym Plochu
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informacje

Stare Babice, dnia 30 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr 
XXIV/240/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego południowej części wsi Klaudyn.

Granicą opracowania objęta jest część wsi Klaudyn, na południe bez-
pośrednio od ulicy Lutosławskiego – obszar o średniej szerokości około 
400 m.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w  terminie do dnia 
5.03.2013 r., adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i  art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.)  
zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać do 
dnia 5.03.2013 r.:
1.  na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 

Stare Babice;
2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl;
3.  osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Stare Babice.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

W kwietniu rozpoczynają działalność grupy wsparcia: 
dla rodziców dzieci z ADHD – będą zbierać się w środy 

w godzinach popołudniowych. Szczegóły zostaną ustalone po 
kontakcie rodziców z poradnią.  Osobą prowadzącą grupę bę-
dzie pani Paulina Adamczyk,

dla młodzieży gimnazjalnej – w celu wspierania technik 
uczenia się. Osobą prowadzącą grupę będzie pani Aleksandra 

Czapska. Grupa będzie się zbierać w poniedziałki – w godzinach 
popołudniowych. Szczegóły do ustalenia z zainteresowanymi.

W trakcie działania jest grupa wsparcia dla rodziców bez-
robotnych, którzy mają trudności wychowawcze z dziećmi. 
Grupa spotyka się w środy o godz. 9:00, prowadzi ją pani Alek-
sandra Działa.

Nr tel. do poradni: 22 722-05-70.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem jasińskiego informuje

----------- A, B, B-1, C, D, E, F, G, H, A granice obszaru objętego planem
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informacje

Stare Babice dn. 11.03.2013 r. 
RGiGN.6832.5.1.2012 (4)
wg rozdzielnika

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy
o scaleniu i podziale we wsi Janów 

– kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XXII/215/12 
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do scalenia.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.) zawia-
damia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomo-
ści we wsi Janów – kompleks 2, razem z załącznikami (mapy i rejestry) 
będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. 
Rynek 32 w pokoju nr 27, II piętro, w  terminie od 8 do 29 kwietnia 
2013 r. w godzinach pracy urzędu.

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z doku-
mentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeże-
nia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i  zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez 
radę uczestników scalenia  i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w uchwale 
o scaleniu i podziale.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 23/2013 Stare Babice, dnia 18.03.2013 r.
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Oznaczenie KW Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

Pow. działki    
w m. kw.

Wartość 
nieruchomości 

Przeznaczenie w planie  zagosp. 
przestrzennego

Borzęcin Duży
działka 
niezabudowana

WA1P/00050933/1 626/11 3953 1 383 550,00 zł  
(netto)

teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej MW 
z przeznaczeniem dopuszczalnym 
zabudowy jednorodzinnej w układzie 
wolnostojącym, bliźniaczym, 
szeregowym lub grupowym

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24/2013
Stare Babice, dnia 20.03.2013 r.

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 

nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
najmu w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku na podstawie art. 
35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

1. Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Klaudyn, składa-
jąca się z działki ewidencyjnej nr 513/1 o powierzchni 123000 m2 i działki 
ewidencyjnej nr 514/1 o powierzchni 3800 m2, przeznaczona do najmu 
na okres 1 roku. Czynsz najmu 70000 zł + VAT miesięcznie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 22/2013 
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 marca 2013 r.

WÓJT GMINY STARE BABICE

działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 
207, poz. 2108)

OGŁASZA
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
położonej w miejscowości KLAUDYN

działka nr ew. 842/9 o pow. 0,1500 ha
przeznaczona pod zabudowę usługową,
cena wywoławcza – 315000,00 PLN netto

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2013 r. o godz. 1000 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium 
najpóźniej do dnia 12.04.2013 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. 
Stare Babice 65 8015 0004 3000
1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygra-
nia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy 
przez uczestnika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszo-
ny przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice lub pod nr tel.: 
(22) 722-91-39.

WÓJT GMINY STARE BABICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI



23reklAmA

05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

Szkoła jazdy STACH
Jazdy doszkalające – dla uczniów i studentów zniżki

Ceny promocyjne 

Informacje
tel. 22 752 01 39, 501 011 450

www.stach.waw.pl

Kursy prawa jazdy kategorii B

W nowym budynku 
Urzędu Gminy 
działa  Barek – 
Pierogarnia, który 
oferuje wspaniałe do-
mowe jadło. Wszyst-
kie potrawy wykony-
wane są domowymi 
sposobami: świetne 
pierogi, zeppeliny, 
bardzo smaczne da-
nia obiadowe (nawet pieczona kaczka z jabłkami), barszcz z kołdu-
nami, placek po zbójnicku, gniazdo bosmana i inne wspaniałości, 
a także różne sałatki.

Smacznie i tanio!
Barek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. 
Firma świadczy także usługi cateringowe i ob-

sługuje imprezy okolicznościowe. 
Stare Babice, Rynek 21. Tel. 792-411-411.

 Sprzedam działkę 
położoną w miejscowości Latchorzew  

o powierzchni 10 900,00 m ².
 

Informacje można uzyskać pod nr tel. 
(22) 616 33 01

 OGRODY, TRAWNIKI 
NAWADNIANIE

www.cyprysy.pl
tel. 601 347 344

KUCHENNE, ŁAZIENKOWE
ZLEWY I UMYWALKI

ZAPRASZAMY 
DO NOWO OTWARTEGO SALONU
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEGO
W LATCHORZEWIE ul. WARSZAWSKA 214

OBOK LIDLA

ZAPRASZAJĄ PAULINA i ANIA

CZYNNE pon-pt. 8-19 , sob. 8-14

TEL:  733-555-665

Dni Otwarte Urzędu Skarbowego 
Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2012. Aby dopomóc Państwu w realizacji wszystkich formalności zwią-
zanych z wypełnianiem druków PIT, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje w naszej gminie dyżur i konsultacje – 10 
kwietnia br. w godz. 10:00-15:30 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Zeppeliny



PIT

szkoły 
i przedszkola

drogi
i kanalizacja

rekreacjasport

Rozliczając swój PIT wpisz Gminę Stare Babice jako miejsce zamieszkania. To jest proste i nic nie kosztuje, 
a przyniesie Ci same korzyści. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 – zaktualizuj swoje dane za pomocą formularza ZAP-3 wpisując w części B Stare Babice jako miejsce 
zamieszkania,

 – jeżeli jesteś przedsiębiorcą wpisz faktyczne miejsce zamieszkania w formularzu CEIDG-1.

Chcesz żyć dobrze i wygodnie?
Płać Podatki w Starych Babicach

Wzbogać sam siebie!
Twój podatek dla gminy – Twoja gmina dla Ciebie!

Zainwestuj 
w przyszłość 
swoich dzieci

Nie pozbawiaj 
się dochodów 

– rozsądnie 
pokieruj swoim 

podatkiem

Przez brak wpłat 
z podatków, które mogłyby 

trafić do gminy tracimy 
rocznie 1 przedszkole lub 
5 km nowoczesnej drogi


