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↓
II Lokalne Forum 
30 listopada o godz. 10.30 w Świetlicy Parafialnej „Organistówce” w Bo-
rzęcinie Dużym (ul. Warszawska 820) odbędzie się II Lokalne Forum dla 
osób działających na rzecz młodzieży w naszej gminie. Spotkanie będzie 
poświęcone współpracy, wzajemnym relacjom i lepszemu wykorzystywa-
niu naszych zasobów. Razem zbudujemy zasady przepływu informacji 
i  wzajemnej promocji. Spróbujemy stworzyć wspólny kalendarz przed-
sięwzięć, by swoją działalnością objąć jak największą liczbę odbiorców. 
Organizatorem spotkania jest Hanna Pieniak-Domańska, Stowarzyszenie 
Odkrywamy Świat.

mikołajki na babickim rynku
6 grudnia Wójt Gminy Stare Babice zaprasza wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami na Mikołajki, które zorganizowane zostaną na placu przy nowym 
Urzędzie Gminy w  Starych Babicach. W  programie przewidziano wiele 
atrakcji dla dzieci, wspólne zabawy, konkursy, uroczyste zapalenie choinki 
i pokaz sztucznych ogni. Rozpoczęcie mikołajkowego spotkania o godz. 
16:00. Czyt. str. 24.

Warsztaty i turniej Carrom
7 grudnia w godz. 9.30-18.00 w budynku Starostwa Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego w Ożarowie Maz. odbędą się Warsztaty i Młodzie-
żowy Turniej Carrom 2013 dla młodzieży w  wieku 11-17 lat. Zapisy 
trwają do 30.11.2013. Projekt jest współfinansowany ze środków unij-
nych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) uzy-
skanych dzięki udziałowi Polskiego Stowarzyszenia Carrom w konkursie 
organizowanym przez Lokalną Grupę działania „Między Wisłą a Kampi-
nosem”. Szczegóły na stronie www.carrom.pl. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarzą-
dowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego! Projekt pn. 
„Edukacja dla aktywnych”. Punkt mieści się w  Starostwie Powiatowym 
w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 129/133, sala 109, I piętro. Konsultacje 
odbędą się 13 i 20 grudnia w godz. 16:00-18:30. Porady prawne – 11 XII, 
godz. 16:30-19:00. Porady księgowe – 19 XII, godz. 16:30-19:00.

Halowe mistrzostwa Polski 
Samorządowców w tenisie Ziemnym
6-8 grudnia w klubie „KampinoSport” w Starych Babicach, ul. Izabeliń-
ska 79, odbędą się Tenisowe Halowe Mistrzostwa Polski Samorządow-
ców. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 listopada 2013 r. na adres: tere-
sin2013@op.pl lub faksem pod nr 46 864 25 32. Więcej informacji: www.
gosirstarebabice.pl.

Bezpłatny kurs komputerowy
W  grudniu odbędą się pierwsze zajęcia szkolenia komputerowego dla 
mieszkańców naszej gminy, a także osób z terenu powiatu, w wieku 50-64 
lat. Zajęcia będą bezpłatne. 
Informacje w sprawie szkoleń: ATJ S.A., 01-010 Warszawa
Ul. Nowolipki 27, Tel.: (22) 636-76-56, e-mail: klikanie@atjsa.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskie-
go funduszu społecznego realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Narodowa Strategia Spójności.
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– uliczne rozróby podczas obchodów na-
rodowego Święta niepodległości w War-
szawie pokazują, jak kruche może być bez-
pieczeństwo publiczne, jak gwałtownie 
i z jaką siłą mogą wyzwolić się w ludziach 
niebezpieczne zachowania – pod wpływem 
emocji czy tak zwanej psychologii tłumu…

– I  zapewne zaraz zapyta mnie Pan, 
czy z  podobnymi zachowaniami może-
my mieć do czynienia u nas, oczywiście 
w o wiele mniejszej skali, proporcjonal-
nie do wielkości naszych miejscowości 
lub też organizowanych imprez?

– rzeczywiście, do tego zmierzałem.
– Rozczaruję Pana – nie ma jedno-

znacznej odpowiedzi: tak lub nie. Musi 
nastąpić zbieg wielu czynników, np. 
zgromadzenie ludzi o  agresywnym na-
stawieniu i  podobnych celach, zapatry-
waniach. Jednocześnie ich emocje i  po-
stawy muszą trafić na podatny grunt: 
czas i  miejsce, które wyzwoli tkwiący 
w nich zły potencjał. Biorąc to wszystko 
pod uwagę oraz charakter imprez i spo-
tkań, jakie dotychczas były organizowa-
ne w  naszej gminie, sądzę, że możemy 
być spokojni. 

– Stąd można wysnuć wniosek, że w naszej 
gminie jest bezpiecznie?

– Myślę, że tak, chociaż zapewne 
możemy mieć do czynienia z  jakimiś 
aktami wandalizmu lub chuligańskimi 
zachowaniami. Uważam jednak, że za-
pewnienie bezpieczeństwa pod wzglę-
dem przestępczości kryminalnej jest 
na dość wysokim poziomie. Natomiast 
niepokoi mnie duże zagrożenie w ruchu 
drogowym, mamy drogę wojewódzką 
Warszawa-Sochaczew, która jest trasą 
wyjazdu do pracy i  powrotu do domu. 
Popołudniami tworzą się korki na ron-
dzie w Starych Babicach, po wydostaniu 
się z  nich kierowcy pędzą, nie bacząc 
na to, że jest ograniczenie do 50 km na 
godzinę. Do tego dochodzą rowerzyści, 
których olbrzymia część – nie mówię 
wszyscy – ignoruje znaki drogowe. Piesi 
noszą szare lub czarne ubrania bez taśm 
odblaskowych, a zbliża się zimowa pora 
i czas długich wieczornych godzin... Cie-
kawa byłaby statystyka, ile razy na tym 
odcinku drogi dochodzi w ciągu dnia do 
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego oraz edukacja jego uczestników 
jest dziś jednym z największych społecz-
nych wyzwań w  skali całego kraju, nie 
tylko w  naszej gminie. Nie przyniesie 
żadnego skutku ograniczanie prędkości 
i karanie kierowców, których akurat się 
na tym przyłapie. Jest to kwestia eduka-
cji i częstych kontroli, jak również tłuma-
czenia, wyjaśniania – pracy od podstaw. 

– Sprawy bezpieczeństwa są Panu bliskie 
z racji wykonywanego zawodu. A skąd za-
interesowania problemami oświaty – jest 
Pan członkiem komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych, kultury i kultury fizycznej?

– Zanim zostałem radnym, przez 
kilka lat prowadziłem 348. Drużynę 

Lubię troszczyć się o innych…

gmina, urząd, teren

Harcerską „Ludzie Puszczy” w  szkole 
podstawowej w  Borzęcinie. Gdy ją za-
kładaliśmy, miał to być mały, pięciooso-
bowy zastęp, ale na pierwszą zbiórkę 
przyszło sześćdziesięcioro dzieciaków. 
Przez pięć lat organizowaliśmy różne 
akcje, pokazywałem dzieciakom histo-
rię, porządkowaliśmy groby żołnierskie 
w  Borzęcinie. Staraliśmy się, aby dzieci 
z biedniejszych rodzin otrzymywały do-
finansowanie i wyjeżdżały na obozy. To 
nauczyło mnie, że warto działać, że spo-
łeczną pracą można coś osiągnąć. Stąd 
też moje zainteresowanie wychowaniem 
i edukacją – czyli oświatą.

– jakie problemy w kwestii oświaty wy-
dają się być najważniejszymi do rozwiązania 
w naszej gminie?

– Dwa główne: pieniądze, czyli finan-
sowanie zadań oświatowych z  budże-
tu centralnego, oraz duża liczba dzieci 
w  szkole podstawowej w  Starych Babi-
cach. Nasza gmina realizuje plan budo-
wy gimnazjum przy ulicy Południowej 
w  Zielonkach Parceli, co jest świetnym 
rozwiązaniem, gdyż odciąży szkołę 
w  Starych Babicach i  pozwoli rozłożyć 
ciężar nauczania w innych szkołach pod-
stawowych. Gimnazjum otrzyma nowy 
budynek, a stary w całości zajmie szkoła 
podstawowa, która dawniej tam funkcjo-
nowała. Warto zwrócić uwagę, że jeste-

Sławomir Sumka jest radnym okręgu wyborczego Wojcieszyn, działa aktywnie w komisji 
oświaty, Spraw Społecznych, kultury i kultury Fizycznej oraz komisji ochrony Środowiska, 
rolnictwa i Bezpieczeństwa. tradycje rodzinne związane z Wojcieszynem spowodowały, że 
zdecydował się kandydować na radnego właśnie z tego okręgu. jego pradziadek, józef Sumka, 
był zastępcą sołtysa w czasach drugiej wojny światowej. rodzina mieszka w Wojcieszynie od 
pokoleń. Panu Sławkowi bliskie są sprawy bezpieczeństwa, bowiem zawodowo zajmuje się 
bezpieczeństwem wewnętrznym na poziomie krajowym.

Bycie radnym to 
potrzeba pomagania 
innym, rozwiązywania 
spraw, które dotyczą  
nie tylko mnie, ale  
i środowiska, w którym 
mieszkam.
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śmy jedną z nielicznych gmin w Polsce, 
w której buduje się szkołę – gdzie indziej 
szkoły są zamykane. 

Mamy wspaniałe szkoły – mówię to 
z  doświadczenia jako rodzic, gdyż moje 
dziecko chodziło do szkoły podstawo-
wej w Starych Babicach, a  teraz uczy się 
w  gimnazjum w  Koczargach. Mam zna-
jomych i przyjaciół, których dzieci chodzą 
do szkół w  naszej gminie – wszyscy je 
cenią, a  szkoły zajmują wysokie pozycje 
w rankingach nauczania. Absolwenci na-
szego gimnazjum, które nazwałbym perłą 
w koronie, ale o którego działalności zbyt 
mało się mówi lub zwykło się wyrażać 
dość niepochlebne opinie, dostają się do 
renomowanych liceów w Warszawie. I tak 
dotykamy problemu finansów. Wydatki 
na oświatę są jedną z  największych po-
zycji w budżecie naszej gminy, natomiast 
subwencja oświatowa – czyli pieniądze, 
które gmina dostaje od państwa – nie 
wystarczają na zaspokojenie wszystkich 
potrzeb, chociażby doposażenie boisk 
i placów zabaw przy szkołach, tworzenie 
lepszej strefy sportowej i  rekreacyjnej 
dla dzieci i  młodzieży. To kosztuje, a  na 
dodatek musimy płacić tak zwane „jano-
sikowe”, czyli część naszych dochodów 
oddawać na rzecz innych gmin. 

– Ale „janosikowe” to dzielenie się z innymi, 
biedniejszymi.

– Nie może to być jednak haracz, któ-
ry „dobija” tych, którzy pomagają.

– co dla Pana oznacza wrażliwość na los 
innych?

– Jest to potrzeba pomagania innym, 
rozwiązywania spraw, które dotyczą nie 
tylko mnie, ale też środowiska, w którym 
mieszkam. Chodzi o to, że poprzez działa-
nia, które podejmuję jako radny, zawikła-
ne sprawy stawały się prostsze, a otocze-
nie bardziej przyjazne mieszkańcowi.

– A konkretnie?
– Podjąłem się odwodnienia odcinka 

ulicy Trakt Królewski. Przez wiele lat, po 
większych opadach tworzyły się olbrzy-
mie rozlewiska, kałuże zalewające po-
sesje leżące przy tej właśnie ulicy. Wójt 
zadeklarował pomoc. Chodziłem więc 
od domu do domu i przekonywałem, że 
odwodnienie to ważna i wspólna sprawa. 
Paradoksalnie, mimo że przeprowadze-
nie inwestycji było sprawą oczywistą, nie 

wszyscy mieszkańcy wyrażali chęć i zgo-
dę na jej realizację. 

Inną sprawą, którą chciałbym zreali-
zować, jest uregulowanie spraw obsługi 
pocztowej Wojcieszyna. Część babic-
kiej gminy obsługuje punkt pocztowy 
w Zaborowie – pozostałość po dawnym 
podziale administracyjnym. Sprawą za-
jąłem się z  dwóch powodów: po pierw-
sze godziny pracy urzędu w  Zaborowie 
są dość uciążliwe, po drugie – kwestia 
dojazdu do punktu, bliżej jest bowiem 

mieszkańcom wracającym z  Warszawy 
dostać się do urzędu pocztowego w Sta-
rych Babicach. Dlatego też wspólnie 
z  Panią Sołtys i  Radą Sołecką zaanga-
żowałem się w  rozwiązanie tej sprawy. 
Mieszkańcy podpisali petycję do Poczty 
Polskiej, żeby obsługę przenieść z Zabo-
rowa do placówki w  Starych Babicach. 
Pomysł ten poparli również byli radni 
Wojcieszyna, a  dyrektor Poczty Polskiej 
zaakceptował przedłożony wniosek. Po-
nadto, co jest nieodzowne, mamy popar-
cie Wójta Gminy i sprawa jest na dobrej 
drodze do sfinalizowania. 

Kolejną sprawą jest problem z zasię-
giem i  tym samym połączeniami tele-
fonii komórkowej. Tę kwestię porusza 
duża ilość mieszkańców. Temat zbiegł się 
z poszukiwaniem przez jedną z firm tele-
fonii komórkowej lokalizacji dla masztu 
telekomunikacyjnego. Poparłem projekt 
budowy masztu, ale pod warunkiem, że 
pieniądze z  dzierżawy będą zagospoda-
rowane w Wojcieszynie – na boisko, plac 
zabaw czy plany drogowe. Pragnę się po-
chwalić, że w budowie jest już ogrodzenie 
boiska. Teraz kolejno potrzebny jest plac 
zabaw, gdzie matki z dziećmi będą mo-
gły spędzać czas. Moim marzeniem jest 
stworzenie terenu rekreacyjnego z praw-
dziwego zdarzenia. Tak, aby mieszkańcy 
Wojcieszyna, Wierzbina i  Zalesia mieli 

swoje miejsce do spotkań np. przy ogni-
sku, grillu, gdzie mogliby się integrować. 
Do wykorzystania jest plac sąsiadujący 
z boiskiem oraz zbiornik wodny (trwają 
rozmowy w sprawie jego zakupu). Teren 
wymaga nakładu prac, ale w przyszłości 
stworzyłoby to piękny obszar rekreacyj-
ny. Warto powalczyć, aby to zrobić. Tak 
jak wcześniej wspomniałem, na boisku 
już wkrótce będzie można grać w  piłkę 
nożną. Jest już powierzchnia trawiasta, 
ruszają prace przy budowie ogrodzenia, 
a w przyszłym roku zainstalujemy bram-
ki i  siatki (zabezpieczające piłki przed 
wypadaniem). To tylko niektóre przykła-
dy podjętych działań… i niektóre pomy-
sły, które chciałbym zrealizować. 

– jednak już wcześniej udało się Panu prze-
prowadzić z powodzeniem kilka spraw, 
pomagał Pan aktywnie w remoncie orga-
nistówki w borzęcinie, w której jest teraz 
świetlica dla dzieci, zegar na wieży kościoła 
w borzęcinie czy ostatnio parafialne dożynki 
to też Pana zasługa.

– Cieszy mnie, że to, co już zrobiłem, 
może służyć wspólnej sprawie. Świetli-
ca w  Borzęcinie jest społeczności bar-
dzo potrzebna. Wcześniej działał tam 
punkt biblioteczny, ale z  czasem niere-
montowany budynek uległ zniszczeniu. 
Trzeba było wykonać wiele prac, nowe 
instalacje, posadzki, właściwie kapitalny 
remont. Ponieważ znam się na tej pracy, 
podjąłem się jej wykonania, społecznie... 
(uśmiech). Uważam, że zorganizowanie 
miejsca spotkań dla mieszkańców jest 
bardzo ważne. Tak budują się więzi mię-
dzyludzkie, a wspólnie można rozwiązy-
wać wiele problemów. W rozmowie z ks. 
Prałatem Bogdanem Wosławskim – pro-
boszczem parafii w  Borzęcinie pojawił 
się kiedyś temat zegara, cieszę się, że 
mogłem zrealizować to przedsięwzięcie. 

– Działa Pan w komisji Spraw Społecznych, 
co Pana najbardziej angażuje? 

– Problem ukrytej biedy, gdy ludzie 
wstydzą się do niej przyznać, i  pragnę 
wspomnieć, że wcale nie są to rodziny 
patologiczne. Co więcej, nigdy nie spo-
tkałem się z  postawą roszczeniową ze 
strony takich osób, a  nierzadko bywa, 
że po opłaceniu świadczeń takiej trzy-, 
czteroosobowej rodzinie na życie zo-
staje mniej niż 500 złotych. I tak wręcz 
przeciwnie, we wspólnej rozmowie czę-

Mamy wspaniałe szkoły  
– mówię to z doświad-
czenia jako rodzic, gdyż 
moje dziecko chodziło  
do szkoły podstawowej 
w Starych Babicach,  
a teraz uczy się w gim-
nazjum w Koczargach.
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ciąg dalszy na str. 7

z Sesji rady Gminy
XXXII Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 30 października br. W ob-
radach uczestniczyło 15 radnych. 

Na początku sesji Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy poinformowali zebranych 
o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
uczestniczył m.in. w ćwiczeniach obron-
nych „Mazowsze 2013”. Tego typu ćwicze-
nia, odbywające się okresowo, służą koor-
dynacji działań wyznaczonych służb tzw. 
administracji specjalnej, tworzących ze-
spoloną administrację Wojewody Mazo-
wieckiego, na wypadek zagrożenia wojen-
nego lub kryzysowego. 

Wójt Gminy w okresie międzysesyj-
nym wziął także udział w dorocznej de-
bacie dotyczącej bezpieczeństwa publicz-
nego, zorganizowanej przez Komendę 
Powiatową Policji. Odbył naradę z Dy-
rektorem MZDW w sprawie dróg woje-
wódzkich na naszym terenie. Uczestniczył 
ponadto w uroczystym otwarciu drogi po-
wiatowej (ul. Mościckiego), która została 
gruntownie zmodernizowana ze środków 
Wojewody Mazowieckiego, Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Gminy.

W dalszej części sesji Przewodniczący 
RG przedstawił informację o oświadcze-
niach majątkowych za rok 2012 złożonych 
przez 14 radnych. Jak podkreślił, wszystkie 
dokumenty zostały przekazane we właści-
wym terminie. Nie stwierdzono, aby któ-

sto mówią mi, że sobie poradzą i tworzą 
kolejny, nowy dzień „często z niczego…”. 
Czasem osoby te potrzebują jedynie 
wsparcia, żeby napisać pismo, poradzić, 
pokierować, jak załatwić sprawę w urzę-
dzie, często bowiem nie wiedzą, na jaką 
pomoc mogą liczyć. Rozszerzające się 
sfery ubóstwa i  osamotnienia w  tym 
ubóstwie to jest problem ogólnopolski. 
Na szczęście w naszej gminie nie wystę-
puje on w większym nasileniu niż w in-
nych regionach kraju. Niemniej osoby 
takie i  ich rodziny mają zagrożone po-
czucie podstawowego bezpieczeństwa. 

– I teraz wracamy do początku naszej 
rozmowy. Media ostatnio słowo bezpie-
czeństwo odmieniają przez wszystkie przy-
padki, nie wyczerpują jednak tematu…

rykolwiek z radnych zawarł w oświadcze-
niu nieprawdę lub zataił fakty. 

O oświadczeniach majątkowych zło-
żonych przez osoby zobowiązane do tego 
ustawą poinformował zebranych także 
Wójt Gminy. Oświadczenia majątkowe 
Wójtowi mają obowiązek składać: Za-
stępca Wójta, Sekretarz  Gminy, Skarbnik 
Gminy, kierownicy jednostek organizacyj-
nych gminy, osoby zarządzające i człon-
kowie organów zarządzających gminnymi 
osobami prawnymi oraz osoby wydające 
decyzje administracyjne w imieniu Wójta. 
Wszystkie oświadczenia (23) zostały zło-
żone we właściwym terminie, nie wyka-
zano w nich żadnych nieprawidłowości; 
zostały opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Stare Babice.

Zgodnie z wymogami ustawy, oświad-
czenia majątkowe za rok 2012 złożyli 
również Wojewodzie Mazowieckiemu 
Przewodniczący RG i Wójt Gminy, nie 
zgłoszono do nich żadnych uwag.

Następnie radni przyjęli uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Stare Ba-
bice w rejonie ulicy Mizikowskiego. 

Wyrazili także zgodę na nadanie na-
zwy Husarska drodze położonej w Lip-
kowie. 

Radni przyjęli również informację 
Wójta o stanie realizacji zadań oświato-

wych za rok szkolny 2012/2013 Gminy 
Stare Babice. 

Następnie wprowadzono zmianę 
w uchwale dotyczącej aktualizacji „Stra-
tegii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Stare Babice do roku 2020”. Polega ona 
na modyfikacji częstotliwości sporzą-
dzania przez Wójta Gminy sprawozda-
nia z wykonania ustaleń strategicznych 
i przedkładania Radzie Gminy do ak-
ceptacji. Zgodnie z uchwałą sprawozda-
nie będzie przedstawiane okresowo, od-
powiednio do potrzeb, co najmniej raz 
w czasie kadencji.

Radni wyrazili zgodę na przekazanie 
w roku 2014 z budżetu gminy dotacji ce-
lowej w wysokości 16.500 zł dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na organi-
zację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 
ze środowisk polskich na Wschodzie.

Zaaprobowali ponadto zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Gminą Stare Babice 
a Miastem i Gminą Ożarów Mazowiecki, 
Gminą Izabelin, Miastem i Gminą Łomianki 
w sprawie współfinansowania obsługi ko-
munikacyjnej linii uzupełniającej L-7 na tra-
sie Dziekanów Leśny–Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego i przeznacze-
nia z budżetu gminy na ten cel w roku 2014 
kwoty w wysokości 60.000 zł. 

Następnie radni rozpatrzyli projekt 
uchwały w sprawie inkasa oraz wynagra-
dzania sołtysów za inkaso łącznego zobo-
wiązania pieniężnego, podatków: leśnego, 
rolnego i od nieruchomości. W projekcie 

– Oczywiście, bo jest np. jeszcze coś 
takiego jak bezpieczeństwo socjalne. 
Mówiliśmy o wrażliwości, o działaniu na 
rzecz innych, na czym polega społeczne 
zaangażowanie. Dlatego apeluję: po-
myślmy o  innych, pomagajmy osobom, 
których bezpieczeństwo jest zagrożone. 
Sam działam jako wolontariusz w  akcji 
„Szlachetna Paczka” – w dniu 16 listopa-
da nastąpiło otwarcie internetowej bazy 
rodzin potrzebujących na stronie www.
szlachetnapaczka.pl. W  gminie Stare 
Babice do projektu „Szlachetna Paczka” 
zakwalifikowało się około 40 rodzin. Na 
podanej wyżej stronie internetowej znaj-
dą Państwo anonimowe opisy rodzin, 
które zostały zgłoszone do pomocy, 
a  także informacje o  głównych potrze-
bach tych rodzin. Darczyńcy sami wybie-

rają rodzinę, której chcą pomóc. Takim 
Darczyńcą może zostać KAŻDY, np. 
urząd, placówka, firma, osoba prywatna, 
szkoła, grupa przyjaciół, kolegów z pracy 
czy też studiów. Do najważniejszych po-
trzeb zwykle należą żywność, środki czy-
stości, odzież, czasem jest to węgiel na 
zimę czy łóżko dla dziecka. Taka pomoc 
to dla rodziny iskierka nadziei na lepsze 
jutro i świadomość, że nie zostali na tym 
świecie sami. Dlatego proszę i zachęcam: 
Uczyńmy wszystko, co w  naszej mocy, 
aby nadchodzące święta Bożego Naro-
dzenia były pogodne nie tylko dla nas, 
ale i dla tych, którzy potrzebują wspar-
cia. Nakłaniam do rejestracji na stronie 
www.szlachetnapaczka.pl. I  Ty możesz 
zostać Darczyńcą!

RoZMAWIAł RoMAn WojCIeChoWSKI
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Jesienne prace na drogach
W ostatnim czasie kolejne drogi gminne uzyskały nowe nawierzchnie, które wybudowano 
po zakończeniu prac kanalizacyjnych. Standard dróg poprawiono m.in. w koczargach 
Starych, klaudynie, kwirynowie, Borzęcinie i Stanisławowie. Położono nowe nakładki 
asfaltowe, część dróg zmodernizowano destruktem bitumicznym, inne wysypano żwirem 
i wyrównano ich powierzchnię.

Na ul. Żurawiowe mokradła w kwirynowie po zakończeniu prac 
kanalizacyjnych wykonano nową podbudowę drogi i nową nawierzchnię, 
droga posiada odwodnienie nawierzchni, dł. 500 m

Żwirowe drogi konserwowane są w ramach całorocznych prac, żwir 
jest dosypywany i wyrównywany, ostatnio w ten sposób poprawiono 
nawierzchnie dróg m.in. w: kwirynowie, klaudynie i Borzęcinie. Na zdjęciu 
ul. kalinowa w kwirynowie

Na ul. Zachodniej w Zielonkach Parceli wykonano nową nakładkę asfaltową 
na długości 500 m wraz z zatoczką autobusową i poboczem

Na ul. Agawy wykonano tzw. odwodnienie francuskie. rura drenarska 
została zasypana kruszywem w geowłókninie, dł. ok. 500 m

Nowa nawierzchnia na ul. okrężnej. Wykonano tam ponad 1100 m nowego 
asfaltu

Ponadto prace drogowe prowadzono w wielu miejscowościach 
gminy Stare Babice. 

W Klaudynie na ul. Lutosławskiego powstała nowa nakładka 
asfaltowa o dł. ok. 800 m, nakładkę o podobnej długości poło-
żono również na ul. Szymanowskiego.

Wspominaliśmy już wcześniej o nakładce asfaltowej wyko-
nanej na ul. Górki w Koczargach Starych. Gmina dofinansowała 
tam remont drogi, aby po zakończeniu prac kanalizacyjnych 
asfalt położono na całej długości tej ulicy –  ok. 500 m. Cdn.

TekST I fOT. Mł
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Więcej dzieci w przedszkolach
Gmina Stare Babice realizuje aktualnie projekt ue  
otyczący dzieci przedszkolnych.

Jak poinformował nas Adolf Jarkowiec – 
Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej 
Oświaty – Gmina w marcu br. podpisała 
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Pro-
gramów Unijnych w Warszawie umowę 
dotyczącą realizacji projektu UE w trzech 
gminnych przedszkolach: w Starych Ba-
bicach, Borzęcinie Dużym i Bliznem Ja-
sińskiego.

Projekt realizowany jest w ramach 
działania: Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnianie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w sys-
temie oświaty – działanie 9.1., poddzia-
łanie – 9.1.1. – zmniejszenie nierówno-
ści w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej – „Wszystkie dzieci nasze 
są w gminie Stare Babice”.

Całkowity koszt projektu wynosi po-
nad 846 tys. zł, z czego dofinansowanie 

UE to ponad 719 tys. zł. Projektem objęto 
3 gminne przedszkola. W Starych Babi-
cach przyjęto dodatkowo 10 dzieci, w Bli-
znem Jasińskiego 20, w tym troje niepeł-
nosprawnych, a w Borzęcinie 25.

W przedszkolach w Babicach i Bli-
znem dla potrzeb dodatkowych grup 
adaptowano pomieszczenia, które umoż-
liwiają prowadzenie codziennych zajęć. 
W Borzęcinie zajęcia prowadzone są na-
tomiast we wtorki i czwartki od godz. 
15:00 do 18:00.

Projekt rozpoczęto pod koniec lata: 
w lipcu w Babicach, w sierpniu w Borzę-
cinie i we wrześniu w Bliznem. Jego reali-
zacja będzie trwać przez 9 miesięcy, a po 
jego zakończeniu – do końca roku szkol-
nego 2013/2014 finansowanie przejmie 
Gmina. Dodatkowo w przedszkolu w Bli-
znem Jasińskiego zwiększona liczba grup 

dzieci będzie utrzymana także w przy-
szłości.

– Ciekawym aspektem projektu jest 
doposażenie przedszkoli – mówi Adolf 
Jarkowiec. – Placówki otrzymały nie 
tylko sprzęt: stoliki i krzesełka dla dzieci, 
szafki na ubrania, ale także pomoce na-
ukowe i zabawki.

O dobrych efektach realizacji pro-
jektu poinformowała nas również Dy-
rektor Przedszkola w Starych Babicach 
Bożenna Pyć. – Otrzymaliśmy dużo po-
mocy naukowych i zabawek, z których 
bardzo cieszą się dzieci. Udało nam się 
także wygospodarować dodatkowe po-
mieszczenie dla grupy, chociaż jest bardzo 
małe, urządziliśmy je przytulnie i dzieci 
chętnie tam przebywają. Projekt umoż-
liwił również organizację bardzo cieka-
wych zajęć, a nawet festynu dla dzieci.

Gmina realizuje także przy pomocy środ-
ków UE projekt szkolny umożliwiający or-
ganizację dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych, ale o tym w następnym numerze GB.

dokończenie ze str.5.

założono uchylenie dwóch poprzednich 
uchwał w tej sprawie, w związku z tym 
że wystąpiły okoliczności do kolejnej no-
welizacji uchwały (wybór nowego sołtysa 
sołectwa Klaudyn).

W kolejnej części sesji Rada Gminy 
odrzuciła większością głosów uchwałę 
w  sprawie powołania radnego Sta-

nisława Lesisza do składu Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bez-
pieczeństwa. 

Członkowie RG odrzucili także jako 
bezzasadną skargę na działalność Dy-
rektora I Gminnego Gimnazjum w Ko-
czargach Starych. 

Wprowadzili  również zmiany 
w uchwale budżetowej Gminy Stare Ba-
bice na 2013 rok – zwiększono dochody 
o 282.507,29 zł i wydatki o tę samą kwotę 
oraz zaktualizowano załącznik dotyczący 
dotacji udzielonych z budżetu gminy pod-

miotom należącym i nienależącym do 
sektora finansów publicznych.

W związku ze zmianą budżetu na rok 
2013 dokonano także aktualizacji „Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Stare 
Babice” na lata 2013-2024. Planowane do-
chody ujęte w WPF w roku 2013 od ostat-
niej zmiany wzrosły o 289.717,29 zł, wy-
datki zwiększyły się o tę samą kwotę.

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można się zapoznać na stronie http://
bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=1679.

kG

z Sesji rady Gminy

realizacja programu dofinansowanego przez ue umożliwiła w przedszkolach 
zorganizowanie dla dzieci wielu dodatkowych ciekawych zajęć. Na zdjęciu 
przedszkole w Bliznem jasińskiego

Nowe kameralne pomieszczenie udało się wygospodarować w przedszkolu 
w Starych Babicach. dzieci bardzo chętnie tam przebywają – poinformowała 
nas dyr. Przedszkola Bożenna Pyć   Mł
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Ks. Wacław Krzempek – były Przełożony 
Prowincji Polskiej SMA, a obecnie Koordy-
nator Centrum Misji Afrykańskich poin-
formował nas, że misjonarze SMA pragną 
dzielić się szerzej swoim doświadczeniem 
misyjnym z chrześcijanami w Polsce.

– Każdy z nas, misjonarzy SMA, ma 
doświadczenie pracy misyjnej w Afryce. 
Chcemy tym doświadczeniem dzielić się 
z innymi poprzez animację misyjną i powo-
łaniową w naszych domach SMA w Polsce. 

SMA w Polsce pragnie rozwijać swoje 
zaangażowanie misyjne we współpracy 
z wiernymi Kościoła Polskiego oraz lokal-
nymi organizacjami i partnerami. Dlatego 
powstały inicjatywy budowy i funkcjono-
wania dwóch wspólnot SMA w Borzęcinie 
Dużym i w Piwnicznej-Zdroju. W Piwnicz-
nej-Zdroju utworzono Ośrodek Rekolek-
cyjno-Misyjny (www.piwniczna.sma.pl), 
zaś w Borzęcinie Dużym powstanie wkrótce 
Centrum Misji Afrykańskich (CMA) obok 
istniejącego już Domu Prowincji Polskiej 
SMA i Seminarium Duchownego SMA. 
W budynku CMA będziemy mogli w odpo-
wiednich warunkach spotykać się z ludźmi, 
a jednocześnie rozpowszechniać dzieło mi-
sji SMA w Polsce. Ponadto we współpracy 
z Kościołem lokalnym pragniemy angażo-
wać się w dzieła ewangelizacji ludzi, któ-
rych Bóg postawi na naszych drogach ży-
cia tu w Polsce, w innych krajach Europy, 
a przede wszystkim w Afryce.

Teren SMA w Borzęcinie Dużym znajduje 
się przy skrzyżowaniu dróg (ul. Warszaw-
skiej i Spacerowej). – 
To usytuowanie jest 
dla nas symboliczne 
ponieważ nasze po-
wołanie misyjne re-
alizuje się na skrzy-
żowaniu dróg różnych 
ludzi i kultur. Cen-
trum będzie zatem 
miejscem otwarcia 
się na drugiego czło-
wieka w  wymiarze 
jego doświadczeń du-

ruszyła budowa  
Centrum misji Afrykańskich
Borzęcin duży już za pewien czas wzbogaci się w nowy 
obiekt, który powstanie przy budynku Stowarzyszenia  
misji Afrykańskich (SmA).

chowych i kulturowych. W ten sposób pra-
gniemy iść śladami jednego z największych 
misjonarzy naszych czasów, jakim był bło-
gosławiony papież Jan Paweł II.

W budynku CMA zostanie wybudo-
wana kaplica pw. św. Pawła, a także mu-
zeum sztuki afrykańskiej, biblioteka, sala 
konferencyjna, sala dydaktyczna, biura, 
pokoje, jadalnia i archiwum. W nowym 
domu będzie prowadzona animacja mi-
syjna SMA, mająca na uwadze zaintere-
sowanie tematyką misji, kultury afry-
kańskiej, dialogu międzykulturowego 
i międzyreligijnego. Ponadto będą pro-
wadzone rekolekcje, warsztaty, spotka-
nia i szkolenia. W CMA znajdzie także 
swoją siedzibę Centrum Charytatywno-
-Wolontariackie „Solidarni”, dzięki czemu 
uda się nam rozwinąć ideę wolontariatu 
wśród młodzieży. Będziemy też otwarci 
na inne, już istniejące, lokalne inicjatywy 
kulturowe. CMA powstanie przy dro-
dze do Żelazowej Woli, może więc także 
i u nas mogą być organizowane w przy-
szłości koncerty chopinowskie?

Dzieło budowy CMA jest możliwe 
dzięki wsparciu zachodnich prowincji 
SMA i różnym dobroczyńcom. W budo-
wie CMA można pomóc, przekazując dary 
na konto SMA z dopiskiem: budowa Cen-
trum Misji Afrykańskich (SMA, ul. War-
szawska 826, Borzęcin Duży, Bank PE-
KAO 94 1240 2034 1111 0000 0308 5215). 

– Budowa CMA ruszy na wiosnę przy-
szłego roku. W założeniach CMA rozpocz-

nie swą działalność za 3-4 lata. Liczymy na 
Boże błogosławieństwo i hojność dobro-
czyńców – mówi ks. Wacław Krzempek.

nasi tam byli…
Przed kilkoma laty pisaliśmy o  dwóch 
mieszkankach naszej gminy: Patrycji 
Brodowskiej i Monice Nowickiej, które 
wyjechały do Togo jako wolontariusz-
ki. Pracowały wśród plemienia Kabye, 
realizując projekt edukacyjny. Pani Mo-
nika jako położna była później 3 lata 
w Tanzanii, dziś jest misjonarką świec-
ką i napisała książkę o swoich doświad-
czeniach w  Afryce („Położna w  świecie 
kobiet Sukuma”). SMA stwarza rzeczy-
wistość, która pozwala się otworzyć. 

Afryka przechodzi dziś liczne przemiany. 
Jest to fascynujący, wielokulturowy konty-
nent. Niestety w ostatnich czasach w wy-
miarze religijnym powstają tam trudne sy-
tuacje. Wybuchają wojny, rebelie, w wielu 
miejscach postępuje radykalna islamizacja. 
Struktury Kościoła lokalnego w wielu kra-
jach Afryki są niszczone. Chrześcijanie cier-
pią z powodu prześladowań za wiarę, a ży-
cie misjonarzy bywa zagrożone. Pozostaje 
ufność Bogu i wiara w siłę Chrystusowego 
zwycięstwa nad Złem. Wartości chrześcijań-
skiej kultury są zobowiązujące, jak uczył św. 
Paweł: „zło dobrem zwyciężaj…”. Wk. Mł.

SMA jest międzynarodowym zgro-
madzeniem misyjnym, które liczy ponad 
900 misjonarzy (29 Polaków, w  tym 27 
kapłanów). Powstało 8 grudnia 1856 roku 
w  Lyonie we Francji. Charyzmatem SMA 
jest ewangelizacja ludów afrykańskich 
oraz tworzenie struktur lokalnego Kościo-
ła w Afryce. Dziś misjonarze SMA pracują 
w Sierra Leone, Liberii, na Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej, w  Ghanie, Togo, Beninie, 
Nigrze, Nigerii, Republice Środkowoafry-
kańskiej, Kongu Demokratycznym, Kenii, 
Tanzanii, Maroku, Egipcie, Zambii, Angoli 
i Republice Południowej Afryki. Aktywnie 
angażują się w pracę na rzecz pokoju i spra-
wiedliwości społecznej, w dialog międzyet-
niczny i międzyreligijny, edukację, pomoc 
medyczną. W pracy pomagają im misjona-
rze świeccy i wolontariusze.

SMA w  Polsce działa od 1931 roku, 
a  w  Borzęcinie Dużym od 1991 roku. 
Obecnie polscy misjonarze SMA pracują 
w Maroku, Egipcie, Togo, Tanzanii i Repu-
blice Środkowoafrykańskiej.

Więcej informacji można znaleźć na: 
www.sma.pl, www.solidarni.sma.pl.
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gmina, urząd, teren

Uczestnicy debaty mogli poznać nowe-
go Komendanta Powiatowego Policji 
dla PWZ mł. insp. Waldemara Perdiona. 
Obecni byli również: Naczelnik Wydziału 
Prewencji podinsp. Anna Gajowniczek, 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
asp. szt. Tomasz Kruszyna, a  także Ko-
mendant Straży Gminnej Tomasz Adam-
czyk i  przedstawiciele gminnego samo-
rządu z  Wójtem Krzysztofem Turkiem. 
Debatę prowadziła nadkom. Ewelina 
Gromek-Oćwieja – oficer prasowy policji.

Naczelnik Wydziału Prewencji omó-
wiła zagadnienia związane z  pracą po-
licji i przeprowadziła analizę zagrożeń: 
w Komendzie Powiatowej Policji w Sta-
rych Babicach obsadzone są 102 etaty, 
istnieje 13 wakatów. W br. przeprowa-
dzono 1804 interwencje, a  średni czas 
reakcji na wezwanie wyniósł 13,16 min, 
ogólny wskaźnik wykrywalności wyno-
si 72,3%. Na terenie gminy działa wię-
cej służb patrolowych niż w  ub. roku. 
W ciągu 8 miesięcy br. zatrzymano 160 
sprawców przestępstw (w 2012 r. – 122 
osoby). Wykrywalność kradzieży mie-
nia wynosi ok. 34%, kradzieży samo-
chodów – 25%, natomiast przestępstw 
narkotykowych 98,7%.

Podczas dyskusji zadawano przed-
stawicielom służb różne pytania. Radny 

razem bezpieczniej
W sali konferencyjnej uG 15 października odbyła się debata 
na temat poprawy bezpieczeństwa w gminie Stare Babice, 
zorganizowana w ramach rządowego programu „razem 
bezpieczniej”.

Stanisław Lesisz stwierdził, że debata 
była za słabo zareklamowana, dlatego 
przyszło na nią bardzo mało osób. Po-
stulował ponadto zwrócenie większej 
uwagi na skrzyżowanie ulic: Warszaw-
skiej i Południowej. Kierowcy w tym re-
jonie często nie przepuszczają pieszych 
na przejściu.

Radny Dariusz Sobczak pytał, jaki 
będzie los komisariatów z gmin ościen-
nych, które przewidziane były do likwi-
dacji. Wanda Morawska – Przewod-

nicząca GKRPA postulowała z  kolei 
większe zwrócenie uwagi na problemy 
przemocy domowej.

Apelowano także o  większą troskę 
o  bezpieczeństwo osób podróżujących 
liniami autobusowymi. Starsza mło-
dzież w  godzinach powrotów ze szkół 
do domów często chuligani i nie reaguje 
na uwagi dorosłych. 

Ponadto poruszano zagadnienia 
związane z wałęsającymi się psami, po-
trzebą budowy chodników w Klaudynie 
i spalaniem niedozwolonych substancji 
w piecach c.o.

Komendant Powiatowy Policji od-
powiadał, że jego zdaniem debata była 
nagłośniona w  sposób właściwy. Jed-
nostki policji w  gminach ościennych 
nie zostaną zlikwidowane, tylko prze-

kształcone w  inną formę. W  Izabeli-
nie, Lesznie i Łomiankach będą rewiry 
dzielnicowych, a w Kampinosie ogniwo 
patrolowo-interwencyjne. Powiedział 
również, że policjanci zwrócą większą 
uwagę na bezpieczeństwo pasażerów 
autobusów. Poinformował ponadto, że 
numer ratunkowy 112 jest obsługiwany 
przez Centrum w Radomiu, które koor-
dynuje służby na naszym terenie.

Na kwestie związane ze spalaniem 
śmieci i  wałęsającymi się psami odpo-
wiadał Komendant Straży Gminnej 
Tomasz Adamczyk: – Zawsze w  takich 
przypadkach prosimy dzwonić do Stra-
ży Gminnej. Wielu sprawców zanie-
czyszczania powietrza zostało już uka-
ranych mandatami, mamy opracowane 
skuteczne metody działania, musimy 
jednak otrzymywać sygnały od miesz-
kańców gminy. Dyscyplinujemy rów-

nież właścicieli psów, które stwarzają 
zagrożenie. Każdy sygnał przyjmujemy 
i reagujemy.

Na zakończenie głos zabrał Wójt 
Krzysztof Turek, który podkreślił, 
że kwestia bezpieczeństwa jest jedną 
z najważniejszych spraw dla wielu osób. 
W naszym powiecie i w babickiej gminie 
mieszkamy na relatywnie bezpiecznym 
terenie, o  czym świadczą wieloletnie 
wskaźniki. Trzeba jednak pamiętać, że 
zawsze cenne jest życzliwe oko sąsiada, 
pomaga bowiem zachować bezpieczeń-
stwo i  skutecznie zniechęca złodziei. 
W  każdym przypadku powinniśmy re-
agować, gdy w okolicy dzieje się coś nie-
pokojącego i  kręcą się podejrzane oso-
by. Bezpieczeństwo jest naszą wspólną 
sprawą. Mł., fOT. k. MALInOWSkI

Żyjemy w relatywnie bezpiecznej gminie, jednak niektóre zagadnienia budzą troskę naszych radnych komendant Powiatowy Policji dla PWZ mł. insp. 
Waldemar Perdion
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W dniu Święta Szkoły
Historia kraju, szkoły i gminy podczas 
Święta Szkoły w Borzęcinie dużym.

Tegoroczne Święto Szkoły w Borzęcinie Dużym upłynęło 
w szczególnej atmosferze wspomnień i wzruszeń. Przypo-
mniano początki państwa polskiego, początki naszej gminy 
i czasy powstania szkoły. Łza zakręciła się w oku wszystkim, 
którzy od lat związani są z borzęcińską podstawówką. Dawni 
uczniowie – a obecni nauczyciele – wspominali swoje dzieciń-
stwo w jej murach. Była mowa o radościach, smutkach i nadziei. 
O dramatycznych chwilach, kiedy szkoła spłonęła, i o tych 
radosnych, kiedy była rozbudowywana. Wspomniano nauczy-
cieli, którzy oddali jej całe swoje życie zawodowe. Wielokrotnie 
podkreślono, jak ważny dla całej społeczności jest Nasz Świat 
Mały, jak zauważyli pierwszoklasiści, czyli gmina Stare Babice. 

Gośćmi honorowymi uroczystości, jak co roku, byli Kom-
batanci Armii Krajowej Grupy „Kampinos”, którzy od lat swo-
ją postawą i obecnością uczą nas patriotyzmu i wskazują wła-
ściwą drogę w życiu. Uroczystość uświetnił występ szkolnego 
chóru, który przypomniał zebranym, jak o  ojczyźnie dużej 
i małej opowiadają patriotyczne pieśni.

Tradycją tego szczególnego dnia stało się przyjmowanie 
pierwszoklasistów w  poczet uczniów. Najmłodsi, pierwszy raz 
i z wielkim przejęciem, wypowiedzieli te ważne słowa: „Ja, uczeń 
Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej Grupy Kampinos”. 
Ślubowali przed sztandarami, przed rodzicami i przed gośćmi, że 
będą pilnie się uczyć, dbać o dobre imię szkoły i domu oraz żyć 
i pracować dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

eWA czAjczyńSkA-MASTALerz, fOT. kAMIL MALInOWSkI

Szkołę podczas jej święta zawsze odwiedzają kombatanci Ak Grupy „kampinos”. 
Wspólny przemarsz pocztów sztandarowych na miejsce uroczystości

Ważna jest nie tylko wiedza ogólna, ale i wiedza o gminie, w której 
mieszkamy

Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest nieodłącznym elementem 
uroczystości

Z okazji zdobycia przez borzęcińską podstawówkę I miejsca w powiatowej 
rywalizacji sportowej, dyr. ZSP Beata Błaszczak przekazała nauczycielowi w.f. 
jackowi Leśniewskiemu nagrody sportowe od Powiatu

Podczas Święta Szkoły aulę zdobiły prace wykonane przez uczniów na 
konkurs pt. „moja miejscowość, moja gmina”. Autorki i ich dzieła…
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różnorodnych działań. Jak szerzej i efek-
tywniej wykorzystywać bogatą i różno-
rodną ofertę poszczególnych podmiotów 
skierowaną do młodych z terenu gminy 
Stare Babice. Dużo uwagi poświęcono par-
tycypacji młodzieży w zadaniach projek-
towych realizowanych przez organizacje 
i instytucje na naszym terenie. Młodzież 
powinna być nie tylko beneficjentem dzia-
łań, lecz także, a może przede wszystkim 
współautorem tworzenia wszelakich pro-
jektów. Oferta skierowana do młodych 
powinna być wynikiem analizy potrzeb 
młodzieży. Wspólnie ustalono, iż nie-
zbędne jest promowanie młodych lide-
rów z różnych organizacji działających na 
terenie naszej gminy lub realizowanych 
wspólnie projektów. Za ważne zadanie 
uznano wskazywanie dobrych praktyk. 
Dlatego jednym z pomysłów było ogło-
szenie konkursu: Wolontariusz Roku  
z gminy Stare Babice.

Dużo uwagi poświęcono przygotowaniu 
młodych do dorosłego życia, dyskutowano, 
w jaki sposób ułatwić im start w dorosłe ży-
cie. Wskazano na potrzebę wzmocnienia 
doradztwa zawodowego na terenie gminy, 
w szczególności dla osób młodych rozpo-
czynających karierę zawodową, jak również 
powracających na rynek pracy.

wydarzenia

W auli I Gminnego Gimnazjum w Ko-
czargach Starych 19 października 
odbyło się I Lokalne Forum pod ha-
słem: „Spójna strategia szansą mło-
dzieży”. Inicjatorem spotkania było 
Stowarzyszenie odkrywamy Świat, 
działające przy gimnazjum.

Wśród obecnych gości byli przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych dzia-
łających na terenie gminy, przedstawi-
ciele: oświaty, Kościoła, Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Policji, przedsiębiorców oraz osoby indywi-
dualne, dla których młodzież jest najważ-
niejsza. Przybyłych gości powitał Dyrektor I 
Gminnego Gimnazjum – Piotr Szczepkow-
ski, następnie pani Katarzyna Dąbrowska 
– przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci  
i Młodzieży przybliżyła ideę programu 
Równać Szanse i Fora Lokalne. Spotkanie 
poprowadziła Hanna Pieniak-Domańska – 
Prezes Stowarzyszenia Odkrywamy Świat.

Uczestnicy Forum zastanawiali się, 
jaka jest obecnie nasza młodzież i jakie 
są jej problemy. Poszukiwali skutecznych 
sposobów rozwiązywania i zapobiegania 
im. Zastanawiali się, jak motywować i ak-
tywizować młodych do podejmowania 

relacja z Lokalnego forum:
„Spójna strategia szansą młodzieży”

Następnie uczestnicy wejrzeli w głąb 
własnych organizacji. Przeanalizowali 
swoje działania. Wskazywali mocne  
i słabe strony swoich organizacji i insty-
tucji, oceniali zasoby i szukali partnerów 
do współpracy. Po długiej pracy w zespo-
łach zadaniowych okazało się, że więcej 
nas łączy niż dzieli, a największym zaso-
bem jest zaangażowanie i chęć działania.

W trakcie Forum stworzono potrzebę 
zbudowania trwałych zasad współpracy, 
tak by aktywność podmiotów zagospo-
darowywała jak największą grupę mło-
dzieży, a ich działalność nie nakładała 
się w czasie i przestrzeni.

Wierząc, że wspólnie możemy więcej, 
uczestnicy Forum sformułowali i przyjęli 
następujące wnioski:
  na następnym zebraniu przystąpić do 

zbudowania społecznie akceptowa-
nych zasad współpracy, owocujących 
wspólnym kalendarzem działań, a być 
może również wspólnymi projektami,

  spotkania osób i podmiotów działają-
cych na rzecz młodych powinny odby-
wać się cyklicznie,

  należy wspierać młodych liderów i pro-
mować dobre praktyki.
Forum stało się okazją do spotkania i po-

znania osób działających na rzecz młodych 
ludzi na terenie gminy Stare Babice. Stwo-
rzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany my-
śli i doświadczeń. Wszyscy zgodnie przy-
znali, iż takich spotkań powinno być więcej, 
dlatego kolejne zaplanowano już w listopa-
dzie. HAnnA DOMAńSkA

Przed Dniem 
Niepodległości
W szkole podstawowej  
w Starych Babicach 8 listopada 
odbyła się akademia zorgani-
zowana z okazji zbliżającego 
się Narodowego Święta  
Niepodległości Polski.

Przybyłych gości powitała Dyrektor 
Szkoły Dorota Smolińska, która zapro-
siła zebranych na spektakl. Głos zabrał 
także Wójt Krzysztof Turek, który wspo-
mniał burzliwe losy narodu polskiego, 
dążącego przez pokolenia do odzyskania 
własnej niepodległości. Okres zaborów 

trwał 123 lata, a wśród bojowników o 
wolność Polski byli również przodkowie 
mieszkańców naszej gminy. Wójt Gminy 
przybliżył zebranym historię Radiostacji 
Babice, która nadawała z Babic informa-
cje na cały świat, polecił także lekturę 
książek historycznych autorstwa płk. 
Kazimierza Dymka.

Część artystyczną spotkania wypeł-
niło przedstawienie, w którym wystąpili 

uczniowie z Koła Teatralnego przygoto-
wani pod kierunkiem Pań: Ludmiły Mi-
łowanow i Izabelli Kurowskiej-Branden-
burskiej. Po spektaklu wszyscy zebrani 
mogli wspólnie zaśpiewać pieśni patrio-
tyczne z towarzyszeniem Gminnej Or-
kiestry Młodzieżowej i Szkolnego Chóru 
pod kierunkiem Ewy i Mariusza Dżyga.

kAMIL MALInOWSkI
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90 lat radiostacji Babice
17 listopada, równo 90 lat po uruchomieniu transatlantyc-
kiej Stacji radiotelegraficznej, w Starych Babicach odbyła 
się niezwykła jubileuszowa uroczystość

wydarzenia

Pierwszym jej akcentem była Msza św. 
podczas której wspomniano zarówno 
budowniczych radiostacji, jak i jej obroń-
ców z 1939 r. W kazaniu wygłoszonym 
przez ks. Piotra Staniewicza nastąpiło 
piękne zestawienie zagadnienia łączności 
między ludźmi dla wspólnego czynienia 
dobra i łączności człowieka z Bogiem. 
Ksiądz Piotr zacytował również książkę 
„Stare Babice na przestrzeni wieków” wy-
daną z okazji jubileuszu 700-lecia Babic.

W  obchodach rocznicowych oprócz 
wielu mieszkańców babickiej gminy, 
przedstawicieli samorządów gminne-
go i  powiatowego, a  także zaprzyjaź-
nionych samorządowców z  ościennych 
terenów, uczestniczyli liczni goście. 
Wśród nich obecni byli: Minister Da-
riusz Młotkiewicz – Zastępca Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP, Przedstawi-

ciel Ambasadora Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki w  Rzeczypospolitej Pol-
skiej Leonardo Oporto, Maciej Jankow-
ski – Wiceminister Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej, Zbigniew 
Czaplicki – Przedstawiciel Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, mjr Zbi-
gniew Książkiewicz – Przedstawiciel 
Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Ra-
kietowej Obrony Powietrznej i mjr Zbi-
gniew Bujarski – Przedstawiciel Dowód-
cy 32. Dywizjonu Rakietowej Obrony 
Powietrznej z  Olszewnicy. Obecni byli 
również potomkowie osób związanych 
niegdyś z  Radiostacją Babice: Jan Bo-
erner – wnuk dawnego Ministra Poczt 
i  Telegrafów Ignacego Boernera oraz 
Edward Liberadzki – syn ówczesnego 
Kierownika Radiostacji Babice Edwarda 
Teofila Liberadzkiego.

Po Mszy św. zebrani wraz z  poczta-
mi sztandarowymi przeszli przed nowy 
budynek Urzędu Gminy, gdzie na placu 
odsłonięto pamiątkową tablicę usytu-
owaną przed kopią masztu Radiostacji 
Babice, który pełni jednocześnie funk-
cję masztu flagowego.

Uroczystość prowadzona na placu 
przez kpt. rez. Romana Balcerowiaka 
– inspektora ds. zarządzania kryzyso-
wego, obronnych i obrony cywilnej, roz-
poczęła się odegraniem hymnu narodo-
wego i podniesieniem flagi państwowej 
na maszt przez żołnierzy z  Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, 
którzy również stanowili asystę hono-
rową uroczystości.

Po powitaniu przybyłych przez Wój-
ta Gminy Krzysztofa Turka przyszedł 
czas na oficjalne wystąpienia. Jako 

Na placu przed nowym budynkiem urzędu Gminy stanęła kopia masztu radiostacji Babice – dostosowana do funkcji masztu flagowego
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pierwszy głos zabrał Minister Dariusz 
Młotkiewicz – Zastępca Szefa Kancela-
rii Prezydenta RP, który odczytał list od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego.

Usłyszeliśmy m.in. „Historia Stacji 
Radiotelegraficznej w Babicach jest twór-
czym impulsem do dialogu z  przeszło-
ścią, uczcili Państwo pamięć o  jej twór-
cach w  najwłaściwszy sposób, uświada-
miając, że Polsce można i  trzeba służyć 
na różne sposoby. Serdecznie Państwu 
za to dziękuję, szczególnie wobec zbli-
żającej się 25. rocznicy odzyskania przez 
nasz kraj wolności. Sprawmy razem, aby 
nasz obywatelski patriotyzm również 
dziś zmieniał oblicze Rzeczypospolitej, 
czyniąc ją państwem coraz bardziej no-
woczesnym i  szanowanym w świecie” – 
napisał do zebranych Prezydent RP.

W  dalszej części uroczystości głos 
zabrał Marcin Łada – Prezes Babickie-
go Koła Związku Oficerów Rezerwy im. 
Obrońców Radiostacji Babice, który 
przedstawił historię tej niezwykłej insta-
lacji. 

– Polacy mogą być dumni z  tego, że 
już 5 lat po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku wybudowali 
instalację, która zapewniała im niezależ-
ny kontakt z całym światem. Równo 90 
lat temu, stąd – z  Babic, Prezydent RP 
Stanisław Wojciechowski wysłał depeszę 
do Prezydenta USA Johna C. Coolidge’a, 
po godzinie otrzymał odpowiedź. Obaj 
prezydenci podkreślali w  depeszach 
znaczenie przyjaźni i  współpracy pol-
sko-amerykańskiej, a  także satysfakcję 
z  uzyskania bezpośrednich kontaktów 
między obydwoma państwami. Radio-
stacja działała aż do 8 września 1939 

roku, oddając Polsce nieocenione korzy-
ści. Została wysadzona przez Niemców 
16 stycznia 1945 r. Starsi mieszkańcy 
Babic pamiętają jeszcze to wydarzenie, 
w wielu domach wypadły wówczas szyby 
w  oknach. Potężna eksplozja zniszczy-
ła 10 masztów blisko 130 m wysokości 
i budynki techniczne, wszystkie obiekty 
położone były na linii o dł. ok. 4 km.

Kolejną część uroczystości wypełni-
ło oficjalne odsłonięcie tablicy, którego 
dokonali: Minister Dariusz Młotkiewicz, 
Przedstawiciel Ambasadora Stanów 
Zjednoczonych Ameryki – Leonardo 
Oporto, Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński, Wójt Krzysztof Turek, 
a także Edward Liberadzki – syn ówcze-
snego Kierownika Radiostacji Babice.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. pra-
łat dr Grzegorz Kozicki, proboszcz para-
fii Babice.

Ostatnim punktem uroczystości były 
podziękowania wygłoszone przez Wójta 
Krzysztofa Turka, skierowane do wszyst-
kich osób, które pomagały w organizacji 
tego wydarzenia, i  otwarcie wystawy. 
Uroczystość ubarwił muzycznie występ 
Chóru i Gminnej Orkiestry Dętej prowa-
dzonej przez Zbigniewa Załęskiego.

Szczególne podziękowania Wójt 
Gminy przekazał: Panu płk. Ireneuszo-
wi Dobiechowi za ocalenie fragmentu 
podstawy dawnego masztu radiostacji, 
który został umieszczony w  podsta-

wie masztu flagowego, Panu Prezesowi 
GPK Eko-Babice Pawłowi Turkotowi za 
przygotowanie i  podarowanie gminie 
kopii masztu, który wykonali Panowie: 
Zenon Bożyk, Kamil Bożyk i Zenon Kłę-
bowski, Panu Kazimierzowi Steciowi za 
wykonanie projektu masztu, Panom: 
Adamowi Fedio i  Wojciechowi Długo-
łęckiemu za wykonanie cokołu i tablicy.

Podziękowania trafiły również do 
pracowników UG: Pawła Błażejewskie-
go i  Marka Włoczewskiego za nadzór 
nad budową masztu flagowego, a także 
do Jolanty Pieńkowskiej – Kierownika 
Referatu Rozwoju i  Promocji Gminy 
oraz jej zespołu za przygotowanie cieka-
wej wystawy historycznej. Wójt złożył 
również podziękowania Jerzemu Bog-
danowi Raczkowi za napisanie książki 
pt. „Transatlantycka Radiotelegraficzna 
Centrala Nadawcza w  Babicach”, Pań-
stwu: Dorocie i Arkadiuszowi Grzegor-
czykom za jej wydanie i przygotowanie 
projektu graficznego wystawy, a  także 
Dariuszowi Śladowskiemu i Marcinowi 
Ładzie za wiele prac na rzecz promowa-
nia historii Radiostacji Babice.

Kolejna piękna uroczystość jubile-
uszowa już za nami. Niech pamięć o Ra-
diostacji Babice trwa i  przynosi dumę 
Polakom. MArcIn łADA

fOT. PAWeł błAżejeWSkI,  

kAMIL MALInOWSkI

odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed masztem

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach:
Relacje z wydarzenia można obejrzeć na stronie Prezydenta RP: www.prezydent.pl  
w Kurierze Mazowieckim z 17.11.2013 r., dostępnym na stronie www.tvp.pl  
(minuta 8.47)
a także na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl
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Pierwsze spotkanie seniorów pod egidą 
GOPS-u odbyło się 6 czerwca 2009 r. w salce 
katechetycznej, mieszczącej się za kościo-
łem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Starych Babicach. Od tego czasu 
spotkania odbywają się tam regularnie, 
dwa razy w miesiącu (najczęściej w drugą 
i ostatnią sobotę miesiąca).

Założeniem działań naszego klubu jest 
aktywizacja i integracja osób starszych oraz 
ich reintegracja społeczna. Stwarzamy oso-
bom starszym warunki do aktywnego i mi-
łego spędzania wolnego czasu. Aktywność 
fizyczna i psychiczna oraz optymizm ży-
ciowy prowadzą do ogólnej poprawy zdro-
wia, a co za tym idzie – zwalniają przebieg 
procesów starzenia.

Spotkania klubu prowadzi Pan Bog-
dan Zubkowicz, który gra na akordeonie 
i aktywizuje muzycznie seniorów. Osobą 
pomagającą w prowadzeniu spotkań jest 
nasza wspaniała wolontariuszka – Pani 
Wanda Śladowska.

Przez lata gościliśmy w  naszym klubie 
wiele ciekawych osób, które przygotowa-
ły dla nas prelekcje i wykłady. Wśród nich 
znaleźli się: Grażyna Jelenkiewicz ze Sto-
warzyszenia Amazonek „Żonkil”, Marek 
Zbyszewski – absolwent Akademii Wycho-
wania Fizycznego, trener nordic walking, 
który podkreślał ogromne znaczenie ak-
tywności fizycznej dla ludzkiego organizmu 
w każdym wieku, Jolanta Chłopecka, z wy-
kładem o zdrowym stylu życia i ogromnym 
wpływie odżywiania na zdrowie. Odwiedzi-
li nas także: płk Antoni Tomczyk – autor 
wspaniałych książek historycznych o  Kre-
sach Wschodnich, Jerzy Bogdan Raczek – 
autor książek o  Boernerowie i  Radiostacji 

klub Seniora „nadzieja” działa już 4 lata!
kilka lat temu Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach zainicjował powstanie klubu dla seniorów gminy 
Stare Babice. 

Babice, komandor Jan Puścian, który opo-
wiadał o swoich podróżach morskich i ks. 
kanonik Józef Olczak, który na rowerze 
przejechał dystans równy obwodowi kuli 
ziemskiej. W  tym roku dla seniorów wy-
stąpili z  prelekcjami m.in. Stanisław Fijał-
kowski, który opowiadał o 700-leciu gminy 
Stare Babice i Teresa Grobel – nauczycielka 
i  podróżniczka, która opowiadała o  tego-
rocznej wyprawie do Turcji. 

Uczestnicy spotkań Klubu Seniora 
„Nadzieja” często jeżdżą na wyciecz-
ki, byli już m.in. w: Świętej Lipce, gdzie 
zwiedzali z przewodnikiem sławne Sank-
tuarium Maryjne, w  Wilczym Szańcu, 
położonym w lesie gierłoskim, w Żelazo-
wej Woli – w Muzeum Fryderyka Chopi-
na, w Czerwińsku – w Sanktuarium Pani 
Mazowsza; w Licheniu i w Płocku – gdzie 
zwiedzali Stare Miasto i  uczestniczyli 
w rejsie statkiem wzdłuż miasta po Wiśle.

W  tym roku seniorzy odwiedzili raz 
jeszcze Licheń. Tego dnia odbywał się tam 
V Ogólnopolski Zlot Chórów i  Orkiestr, 
toteż Bazylika Najświętszej Maryi Panny 
Licheńskiej rozbrzmiewała tysiącami gło-
sów i  dźwiękami instrumentów dętych. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod 
hasłem „W hołdzie Błogosławionemu Ja-
nowi Pawłowi II”. Zorganizowane zostało 
wspólnie przez Polski Związek Chórów 
i  Orkiestr, Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym, 
przybyło tam ok. 5000 tysięcy śpiewaków 
i muzyków z całego kraju. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości była Msza św. od-
prawiana przy akompaniamencie wszyst-
kich muzyków. Eucharystii przewodniczył 

ks. bp Józef Zawitkowski z diecezji łowic-
kiej. Na początku Mszy św. został uroczy-
ście wykonany utwór pt. „Santo subito” 
skomponowany przez Grzegorza Duch-
nowskiego do słów bpa Zawitkowskiego, 
który powiedział: – To było dla mnie tak 
wielkie przeżycie, że bałem się, czy moje 
kiepskie serce wytrzyma. Ale ponieważ 
wytrzymało, mogłem być świadkiem tego 
przeżycia do końca. 

Wśród kilkunastu utworów, które zo-
stały wykonane, znalazły się m.in. hym-
ny Polski i  Watykanu, „Apel Jasnogór-
ski”, „Abba, Ojcze”.

Dla seniorów było to niesamowite 
przeżycie, koncert, którego nie da się 
w  żaden sposób opisać. Zgrać tyle or-
kiestr razem – to osiągnięcie, które gra-
niczy z cudem, ale w licheńskim sanktu-
arium zawsze się udaje. 

W  lipcu seniorzy zawędrowali do pięk-
nego Kazimierza nad Wisłą. Po rynku 
oprowadzała ich przewodniczka, a później 
uczestniczyli w rejsie statkiem po Wiśle.

We wrześniu seniorzy z naszego klu-
bu wybrali się do Wilanowa. Zwiedzili pa-
łac i ogrody. Następnie udali się do Świą-
tyni Opatrzności Bożej, która jest jeszcze 
w  budowie, ale zamknięty został ważny 
etap prac – cała powierzchnia kopuły zo-
stała już pokryta miedzianą blachą. I tu 
naszych seniorów spotkała miła niespo-
dzianka – z grupą spotkał się ks. Mariusz 
Żołądkiewicz, który teraz jest w świątyni 
wikariuszem, a wcześniej pracował w ba-
bickiej parafii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które pomagały przez minione 
lata w  działalności Klubu Seniora „Na-
dzieja”: Ks. Proboszczowi dr. Grzegorzo-
wi Kozickiemu za udostępnienie salki 
katechetycznej na nasze spotkania, wła-
dzom gminy, a szczególnie Panu Wójtowi 
Krzysztofowi Turkowi za dofinansowa-
nie naszej działalności, wszystkim pre-
legentom, a  także Marcinowi Ładzie za 
pomoc w  organizacji spotkań seniorów 
z ciekawymi osobami.

jeśli jesteś seniorem naszej gminy 
i chcesz miło spędzić czas, a jeszcze do 
nas nie dotarłeś, to bardzo serdecz-
nie zapraszamy 7 XII, godz. 15.00. 

ALIcjA nAPurkA

kIerOWnIk GOPS W STArycH bAbIcAcH
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„700 lat historii i kultury Babic”
W poprzednim numerze „Gazety Babickiej” zamieściliśmy 
relację z konferencji pt. „700-lat historii i kultury Babic”, 
która odbyła się 25 października w sali konferencyjnej 
urzędu Gminy. W relacji zapowiedzieliśmy, że w kolejnych 
numerach „Gazety Babickiej” zaprezentujemy najciekaw-
sze fragmenty referatów wygłaszanych na tym spotkaniu. 

W tym numerze: referat Łukasza Karcz-
marka – archeologa i pracownika Pań-
stwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie, jednocześnie mieszkańca 
gminy – pt. „Tajemnice w ziemi ukryte, 
czyli zanim powstały Babice”, oraz mate-

riał Marcina Łady „Babice łączyły konty-
nenty” – o radiostacji w Babicach, która 
była jednym z  najnowocześniejszych 
obiektów tego typu na świecie.

W następnym wydaniu przedstawimy 
„Baby z Babic, czyli o właścicielkach dóbr 

w XVIII i XIX w.”, referat, który wygło-
siła Ewa Pustoła-Kozłowska – historyk 
sztuki, współautorka i koordynatorka 
prac nad monografią Starych Babic. Bę-
dzie też o historii i zabytkach Starych 
Babic i  innych miejscowości w naszej 
gminie – referat Michała Krasuckiego 
„Historia spisana przez ludzi”.

Zapraszamy też do lektury monogra-
fii Babic pod redakcją Ewy Pustoły-Ko-
złowskiej. Książkę można wypożyczyć 
w Bibliotece Publicznej w Starych Ba-
bicach oraz we wszystkich bibliotekach 
placówek oświatowych na terenie gminy.

rOMAn WOjcIecHOWSkI

Mezolit, początek VIII tysiąclecie 
– połowa V tysiąclecia p.n.e.

Najstarsze jak do tej pory ślady by-
towania starożytnych społeczeństw na 
ziemi babickiej odnotowano z  okresu 
zwanego mezolitem. Ślady działalności 
ówczesnych myśliwych odkryto w Klau-
dynie, Starych Koczargach i Zielonkach. 
Są to narzędzia wykonane z  krzemie-
nia, których ludność mezolityczna uży-
wała do polowania i  wielu innych co-
dziennych czynności. 

Przejście z  mezolitu do neolitu – 
ostatniego przedziału epoki kamienia – 
związane było z  przemianami obejmu-
jącymi wiele sfer życia ówczesnej lud-
ności. Stopniowo zaczęto opanowywać 
umiejętność uprawy różnych roślin, np. 
zbóż, oraz udomowiono dziko żyjące 

Tajemnice w ziemi ukryte,  
czyli zanim powstały Babice

zwierzęta. Kolejnym krokiem milowym 
było opanowanie procesu produkcji 
ręcznie lepionych naczyń glinianych 
oraz ich utwardzanie poprzez wypala-
nie w  ognisku. Dzięki tym wszystkim 
zmianom ludzie zaczęli prowadzić bar-
dziej ustabilizowany tryb życia, nie 
musieli już wędrować w  poszukiwaniu 
żywności, a co za tym idzie – przestali 
być skazani wyłącznie na dary dzikiej 
natury.

neolit, połowa V tysiąclecia 
– początek II tysiąclecia p.n.e.
Opisane wyżej zmiany zaczęły zacho-
dzić na terenie Mazowsza ok. połowy V 
tysiąclecia. Ceramikę charakterystyczną 
dla tych społeczności rolniczych odkryto 
podczas badań wykopaliskowych w Ko-

czargach Starych we wnętrzu jamy śmiet-
nikowej.

Nieco późniejszy zabytek pozyskano 
w  Borzęcinie Dużym, gdzie natrafiono 
na łódkowaty topór kamienny o długo-
ści 9 cm z otworem w centralnej części 
korpusu. Na powierzchni obuchu wi-
doczne są ślady licznych uszkodzeń. 
Podobne okazy odkryto np. w  Starych 
Babicach, w Czubinie.

Z  tych samych czasów pochodzą 
groby ze Starych Babic, jak dotąd jedy-
ne takie pochówki z terenu Mazowsza. 
W  podłużnych, dużych jamach gro-
bowych zachowały się jedynie drobne 
fragmenty kości. Uniemożliwia to od-
tworzenie ułożenia szkieletu zmarłych. 
Można jednak na podstawie faktów zna-
nych z innych rejonów przypuszczać, iż 

W źródłach pisanych wzmianki o Babicach, Borzęcinie, 
Wojcieszynie czy koczargach pochodzą dopiero z XIII-XV 
wieku. jednak nie jest to początek dziejów tego regionu. 
dzięki starożytnym przedmiotom odkrytym przypadkowo 
i wydobytym w czasie wykopalisk archeologicznych moż-
liwa jest rekonstrukcja codziennego życia społeczeństw 
zamieszkujących „ziemię babicką” od czasów sprzed około 
10.000 lat. 
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w każdej z tych jam zwłoki ułożono na 
boku, ze zgiętymi nogami. W  ostatnią 
drogę w  zaświaty zmarłego wyposaża-
no w przeróżne przedmioty. W jednym 
z  grobów odkryto imponującą kolek-
cję kilkunastu sercowatych grocików 
strzał wykonanych z  importowanego 
krzemienia czekoladowego. Możliwe, 
że zbiór tych grocików jest pozostało-
ścią po pęku strzał, złożonym do grobu 
w  kołczanie wykonanym z  materiałów 
organicznych, które uległy całkowitemu 
rozkładowi. W  grobie tym znaleziono 
ponadto krzemienne narzędzia oraz 
niewielkie naczynia. 

epoka brązu,  
początek II tysiąclecia – połowa 
VIII wieku p.n.e.
Przejście od epoki kamienia do epoki 
brązu następowało na drodze powolnych 
przemian. Nadal głównym surowcem do 
wytwarzania narzędzi był kamień. Stop-
niowo jednak opanowywano umiejętność 
wytwarzania i obróbki brązu. Stop ten 
powstawał w wyniku połączenia miedzi 
i cyny. Ze względu na brak złóż tych su-
rowców na terenie obecnej Polski ówcze-
sna ludność była zmuszona do importu 
rud lub gotowych już wyrobów z brązu. 
Sprowadzane surowce i złom brązowy 
przetapiano na płynny metal, a następ-
nie wlewano do form z  kamienia lub 
gliny. Wpłynęło to na znaczne ożywienie 
dalekosiężnych kontaktów handlowych. 

Ceramikę wytwarzano z  gliny, do 
której dodawano w znacznej ilości tłu-
czeń kamienny, w wyniku czego, mimo 
że powierzchnia tych naczyń była bar-
dzo dobrze wygładzana, po wypaleniu 
powstawały na niej charakterystyczne 
spękania. Z  Koczarg i  Zielonek pocho-
dzą ułamki tzw. naczyń sitowatych, 
które na części powierzchni miały licz-
ne otworki. W  ostatniej miejscowości 
odkryto również przęśliki – niewielkie 
gliniane krążki, które służyły do obcią-
żania wrzecion. Część ułamków naczyń 
z Zielonek była dekorowana dookolny-
mi prostymi lub falistymi liniami.

W ciągu XII wieku p.n.e., czyli w póź-
nej epoce brązu, na terenie Mazowsza 
zaszły duże zmiany w  obrządku po-
grzebowym. Upowszechnił się wówczas 
zwyczaj palenia zmarłych na stosie. 
Przepalone ludzkie szczątki zbierano 
następnie do glinianych urn i  zakopy-
wano. Zmiana ta związana była z  roz-

powszechnieniem się wiary w świętość 
słońca. Kult solarny wyznawano po-
przez oddawanie czci ogniu. 

We wczesnej epoce żelaza, datowa-
nej od połowy VIII do przełomu III/II 
wieku p.n.e. zaczynają zachodzić pewne 
zmiany. Naczynia ceramiczne zaczęły 
przybierać bardziej smukłe kształty, 
tak jak niewielka amfora z  Borzęcina. 
Znacznie częściej odkrywane są przed-
mioty wykonane z  brązu. Z  tych cza-
sów pochodzi efektowna znaleziona 
w  Klaudynie szpila z  brązu o  długości 
ok. 25 cm. Igła szpili została w  górnej 
części spłaszczona i zwieńczona dwoma 
spiralnymi tarczkami. Okaz ten wypro-
dukowany został zapewne na terenie 
Kujaw. Podobne szpile rozprowadzono 
na obszarze Europy Środkowej, poje-
dyncze egzemplarze znajdowane były 
nawet w  Danii. Takich ozdób używano 
do spinania bawełnianych lub lnianych 
ubrań. 

W  ciągu VI-IV wieku p.n.e. na Ma-
zowszu notuje się nowe sposoby cho-
wania zmarłych. W  dalszym ciągu sto-
sowano obrządek ciałopalny. Pierwszy 
typ grobu określa się jako kloszowy. Po-
lega on na tym, że popielnicę z ciałopa-
leniem przykrywano misą, a następnie 
oba naczynia zabezpieczano odwróco-
nym dnem do góry wielkim naczyniem 
– kloszem. Wysokość niektórych kloszy 
dochodziła czasami do 50-80 cm, a ich 
waga nawet do 15 kg. Powierzchnia 
zewnętrzna tych naczyń była mocno 
chropowacona, a krawędź bardzo często 
była zdobiona karbowaniem. 

Dużą nekropolę kloszową odkryto 
w czasie wykopalisk w Starych Babicach 
– ponad 20 grobów kloszowych. Rów-
nież z Borzęcina Dużego pochodzi kilka 
takich pochówków, a z sąsiedniej miej-
scowości, Borzęcina Małego – wzmian-
ka o pojedynczym grobie. 

Drugi typ to kamienne skrzynie, 
wewnątrz których umieszczano jedną 
lub kilka popielnic ze szczątkami zmar-
łych. Na takie groby natrafiono zapew-
ne podczas budowy drogi w Borzęcinie 
Dużym.

epoka żelaza, III/II wiek p.n.e. 
–VI wiek n.e.
Na przełomie III/II w. p.n.e. na terenie 
Mazowsza notuje się obecność społecz-
ności, która rozpoczęła lokalną produkcję 
żelaza. Związane to jest z silnymi oddzia-

ływaniami cywilizacji celtyckiej z obszaru 
południowej Polski. 

Występowanie dużej ilości rud dar-
niowych oraz zdobycie umiejętności 
wytopu z  nich żelaza w  piecach ko-
tlinkowych spowodowało powstanie 
centrum metalurgicznego w  okolicach 
Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka 
i  Grodziska Mazowieckiego. Łączną 
liczbę jednorazowych pieców hutni-
czych, tzw. dymarek, szacuje się tu na 
około 120-150 tysięcy. Prawdopodob-
nie zachodniomazowieckie centrum 
metalurgiczne było drugim po święto-
krzyskim takim skupiskiem hutniczym 
w Europie. Obecny obszar gminy Stare 
Babice znajduje się w  północnej części 
owego pradziejowego ośrodka. 

Pod wpływem cywilizacji celtyckiej 
w  obrządku pogrzebowym na obsza-
rze międzyrzecza Odry i  Bugu zaszły 
istotne zmiany. Zmarłych dalej palono 
na stosie wraz z przynależnymi im do-
brami, jak ozdoby i części stroju, amu-
lety, narzędzia, kosztowności, a  także 
szczególnie często uzbrojenie. Po wy-
gaśnięciu stosu pogrzebowego przepa-
lone ludzkie kości wraz ze wszystkimi 
darami zsypywano do jamy grobowej. 
Następnie całość obsypywano resztka-
mi stosu, przez co wypełnisko grobu 
stawało się smoliście czarne. W przeci-
wieństwie do starszych czasów w epoce 
żelaza dominowały pochówki jamowe 
bez glinianych urn. 

Przykładem tego może być cmen-
tarzysko w  Starych Babicach, gdzie 
praktycznie wszystkie z  przeszło 150 
grobów to właśnie takie pochówki. Taki 
grób odkryto również w  Koczargach 
Starych. Wraz ze szczątkami zmarłego 
do jamy złożono tu żelazną brzytwę, 
przepalony gliniany kubek oraz zapew-
ne importowaną z południa zapinkę do 
spinania odzienia.

Ciekawym zwyczajem społeczności 
przeworskiej było wyposażanie zmarłe-
go szczególnie często w różną broń. 

Broń pochodząca z  grobów była 
przed złożeniem w  ziemi poddawa-
na rozmaitym zabiegom. Rytualne 
„uśmiercanie” broni polegało na gięciu 
grotów i mieczy w harmonijkę, spiralne 
ich zwijanie, zgniatanie tulejek i  liści 
grotu, cięcie lub miażdżenie szczytów 
tarcz. Dzięki darom grobowym możli-
wa jest rekonstrukcja wyposażenia wo-
jownika przeworskiego. Najliczniejszą 
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grupą znalezisk są groty broni drzewco-
wej. Służyły one jako elementy włóczni 
– ciosy zadawano z niewielkiej odległo-
ści, oszczepu – miotano oraz o uniwer-
salnym zastosowaniu, czyli przydatnej 
w  obu sposobach walki. Żelazne groty 
o  kształcie liściowatym lub z  zadziora-
mi osadzano na długim drzewcu. Cio-
sy przeciwników odpierano za pomocą 
drewnianej tarczy. Była ona wzmocnio-
na różnymi elementami metalowymi, 
np. umieszczana w  centrum wyprofi-
lowana blacha – umbo, która chroniła 
dłoń, a  jednocześnie mogła służyć do 
zadawania ciosów. W  manewrowaniu 

tarczą pomagał żelazny uchwyt – imasz. 
W  ciągu V wieku n.e. na znacznych 

obszarach ziem polskich obserwuje się 
zanik działalności człowieka. Ma to za-
pewne związek z tzw. wędrówką ludów 
na terenie całej Europy. Spowodowała 
ona ponadstuletnie załamanie osadnic-
twa na terenie m.in. Mazowsza.

Średniowiecze, VI–XV wiek n.e.
Częściowo przebadana w  Wierzbinie 
osada rolnicza datowana na X-XI wiek 
n.e., czyli okres zwany wczesnym śre-
dniowieczem, odsłoniła przed nami 
do tej pory liczne zagłębione w ziemię 

obiekty mieszkalne i gospodarcze. Z tych 
ostatnich wymienić można szereg pale-
nisk, dołki posłupowe, przeróżne jamy 
o charakterze magazynowym i śmietni-
kowym. Większość ze znalezionych tu na-
czyń nosi ślady obtaczania, co świadczy 
o wytwarzaniu ich na kole garncarskim. 
Na dnie niektórych naczyń, po stronie 
zewnętrznej, zachowały się odciśnięte 
w glinie znaki garncarskie. Powierzchnię 
zewnętrzną naczynia bardzo często de-
korowano liniami falistymi, stempelkami 
oraz nacinaniem.

łukASz kArczMArek

Na terenie Babic 17 listopada 1923 r. 
uruchomiono Transatlantycką Stację Ra-
diotelegraficzną. Jedną z  największych 
tego typu w  ówczesnej Europie. Radio-
stacja umożliwiała łączność międzykon-
tynentalną. Już w dniu jej uruchomienia 
Prezydent Rzeczpospolitej Stanisław 
Wojciechowski wymienił depesze z Pre-
zydentem Stanów Zjednoczonych Joh-
nem Calvinem Coolidge’em.

„Głos polski – swobodny, niczem 
nieskrępowany płynąć odtąd może po-
przez oceany. Polska uzyskała możność 
swobodnego komunikowania się z  ca-
łym światem” – donosiła „Gazeta Poran-
na” z 18 listopada 1923 r. „Dziesięć wież 
o wysokości 128 metrów każda wznosi 
się dumnie ku górze – owoc pracy pol-
skiego robotnika i polskiego inżyniera”.

Rada Ministrów w  sierpniu 1921 r. 
przyznała Ministerstwu Poczt i Telegra-
fów teren Skarbu Państwa o powierzch-
ni ok. 460 ha położony na zachodnim 
skraju powązkowskiego terenu wojsko-
wego pomiędzy wsiami Blizne, Babice, 
Gać, Klaudyn i Wawrzyszew.

Na terenie tym oprócz 10 wież 
wzniesiono także zabudowania tech-
niczne. W  budynku radionadawczym 
znajdowały się dwa nadajniki o łącznej 
mocy 400 kW. W innym była elektrow-

babice łączyły kontynenty
Podczas konferencji zagadnienia dotyczące II rzeczpospo-
litej przedstawił marcin Łada – redaktor naczelny „Gazety 
Babickiej”. jego wypowiedź skoncentrowała się na historii 
transatlantyckiej Stacji radiotelegraficznej.

nia wyposażona w  generator o  mocy 
500 kW, silnik dieslowski z  prądnicą 
oraz baterie akumulatorów. Wszystkie 
obiekty usytuowano w pasie o długości 
blisko 4 km rozciągającym się od dzi-
siejszej ul. Mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w  Latchorzewie, w  kierunku 
pn.-wsch. do Wawrzyszewa.

Jeszcze dziś, 90 lat od powstania 
tego obiektu, po kataklizmie II woj-
ny światowej, widoczne są w  lesie be-
mowskim resztki budynków, betono-
we podstawy wież i budki wartownicze 
z  napisem „Czuwaj”. Leśna droga, po 
której spacerują mieszkańcy pobli-
skiego osiedla i jeżdżą rowerzyści, jest 
fragmentem dawnej wewnętrznej dro-
gi radiostacji.

Prace przy budowie tego obiektu 
rozpoczęto wiosną 1922 r. Warszawska 
firma – Towarzystwo Przemysłu Meta-
lowego „K. Rudzki i  Ska” postawiła 10 
masztów. Każdy wsparty był na 4 solid-
nych fundamentach betonowych. Obok 
nich ustawiono cewki antenowe na izo-
latorach. Anteny i urządzenia nadawcze 
systemu Alexandersona sprowadzono 
ze Stanów Zjednoczonych, a  ich mon-
tażem zajął się producent „Radio Cor-
poration of America”. Pozostałe prace 
przeprowadziły polskie firmy. Łączny 

koszt tej inwestycji oszacowano wów-
czas na 3 mln dolarów!

Radiostacja składała się z trzech czę-
ści: stacji nadawczej usytuowanej na 
terenie Babic, stacji odbiorczej w  Gro-
dzisku Mazowieckim i  Centralnego 
Biura Operacyjnego przy ul. Fredry 3/5 
w Warszawie, gdzie depesze były nada-
wane i  przyjmowane. Biuro wyposażo-
ne było w ówczesne najnowocześniejsze 
maszyny samopiszące, notujące 400 li-
ter na minutę.

Zabudowania techniczne radiostacji Babice
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„Długim szeregiem samochodów 
i powozów dążono wczoraj w południe 
na uroczysty akt poświęcenia radiosta-
cji polskiej, wzniesionej na terenach 
pofortecznych przy forcie IIa. Prowadzą 
tam z Warszawy dwie drogi: przez wieś 
Powązki i  fort Bema, oraz druga przez 
drogę Górczewską i kolonię Gorce” – in-
formował „Kurier Warszawski”.

Na uroczystość przybyli oprócz Pre-
zydenta Rzeczypospolitej ministrowie: 
Kiernik, Szydłowski, generałowie: Szep-
tycki, Rozwadowski, Żeligowski, mar-
szałkowie: Trąmpczyński i  Rataj oraz 
wielu innych gości wraz z ks. biskupem 
Gallem i osobami ze świata dyplomacji, 
przemysłu i handlu.

„W ogólnym rozwoju komunikacji te-
legraficznej radiotelegraf wobec zdumie-
wających postępów w tej dziedzinie wy-
sunął się na czoło w tym stopniu, że Pol-
ska, acz walczy jeszcze z  trudnościami 
finansowemi, uznała za niezbędnie ko-
nieczne nie pozostać w tyle poza innemi 
kulturalnemi państwami świata i  przy-
stąpiła do stworzenia środka komuni-
kacyjnego, który by ją zbliżył pokojowo 
do całej rodziny narodów kulturalnych. 
Potrzebę tej stacji rząd wyczuł i zadekre-
tował jeszcze w roku 1919. Korzystając 
z fachowych wskazówek i pomocy ame-
rykańskich techników, tudzież posługu-
jąc się własnemi siłami, zdołaliśmy dzie-
ło doprowadzić do końca...” – powiedział 
podczas otwarcia minister poczt i  tele-
grafów Jan Moszczyński.

„Gdy miliony obywateli polskich roz-
rzuconych po świecie poznają łatwość 
i szybkość, z którą porozumieć się mogą 
ze swoimi bliskimi, których pozosta-
wili w  kraju, pewny jestem, że nastąpi 
szybki rozwój stałej komunikacji, tym 
samym uwieńczając wielkie nadzieje 
pionierów tego wielkiego dzieła”.

„Stacja warszawska należy do naj-
silniejszych i  najlepiej technicznie wy-
posażonych na świecie. Można rzec 
według tego, co stwierdzono z całą pre-
cyzją przy odbieraniu wiadomości przez 
tę stację do Nowego Jorku, porównując 
prace stacji warszawskiej z innemi wiel-
kiemi stacjami w Europie, że Radiosta-
cja Warszawska zajmuje pierwsze miej-
sce w szeregu radiostacji świata... Głos 
polski, docierając do wszystkich części 
świata, będzie najlepszym świadec-
twem i odzwierciedleniem chwały i po-

stępu Waszej Ojczyzny” – powiedział 
dyrektor „Radio Corporation of Ameri-
ca” Edward J. Nally.

Pracę radiostacji nadzorował Urząd 
Radiotelegraficzny Transatlantycki, któ-
ry pod koniec 1933 r. wszedł w  skład 
nowo utworzonego Urzędu Telekomu-
nikacyjnego. Od 1935 r. znów działał sa-
modzielnie jako Urząd Radiotelegraficz-
ny Babice (od 1936 r. UR Boernerowo).

W  1932 r. rozpoczęto instalowanie 
kolejnych nadajników wyprodukowa-
nych przez Państwowe Zakłady Tele- 
i  Radiotechniczne. Od połowy 1938 
r. dwa z  nich znalazły się w  koszarach 
Fortu Babice, na którego terenie sta-
nęły również nowe maszty antenowe. 
Stąd transmitowano audycje Polskiego 
Radia, których odbiorcą była Polonia.

W  1932 r. z  inicjatywy ministra 
poczt i  telegrafów Ignacego Boernera 
na wschodniej części gruntów stacji 
nadawczej ruszyła budowa osiedla re-
sortowych domów mieszkalnych, które 
nazwano Osiedlem Łączności Babice, 
przemianowanym w 1936 r. na Boerne-
rowo. Od października 1934 r. można 
było dojechać tam tramwajem...

Radiostacja działała do 8 września 
1939 r. Mimo dramatycznej obrony 
tego miejsca przez 3. Batalion 26. Pułku 
Piechoty, 5. Baterię 54. Pułku Artylerii 
i bohaterskiej postawy dowódcy „Redu-
ty Babice” mjr. Jacka Decowskiego pod 
koniec września Niemcy zajęli teren 
Stacji Nadawczej. Podczas wojny wyko-
rzystywali ją do łączności z U-Bootami 
pływającymi na Atlantyku. Jesienią 
1944 r. na jednym z masztów wybudo-
wali opancerzone stanowisko obserwa-
cyjne, z  którego dyżurni przekazywali 
meldunki o  ruchach wojsk na prawym 
brzegu Wisły. Szesnastego stycznia 
1945 r. hitlerowcy wysadzili wszystkie 
maszty i  zniszczyli zabudowania tech-
niczne. Po wojnie konstrukcje pocięto 
i wywieziono w nieznanym kierunku.

Radiostacja Babice była jednym z naj-
większych tego typu obiektów na świecie. 
Dziś można by ją porównać do węzła in-
ternetowego. Jej działanie oddało nie-
ocenione usługi dla całego kraju. Mini-
sterstwo Poczt i  Telegrafów, które było 
właścicielem radiostacji, mogło skutecz-
nie konkurować na światowym rynku in-
formacyjnym. W latach trzydziestych wy-
grywało przetargi nawet z Niemcami na 

tranzyt telegramów USA–Japonia i Euro-
pa–Japonia. Może napawać nas dumą, że 
informacje wysyłane w  świat kierowano 
właśnie stąd, z babickiej gminy...

Radiostacja została zniszczona dwa 
razy, pierwszy raz unicestwiły ją wycofu-
jące się oddziały niemieckie, a  drugi raz 
– pamięć o niej zniszczyły władze komu-
nistyczne PRL-u. Trudno zrozumieć, jak 
można było zaprzepaścić w pamięci naro-
du światowe osiągnięcia II Rzeczypospoli-
tej, które do dziś mogą być dumą dla Po-
laków. Powstanie Radiostacji Babice 5 lat 
po odzyskaniu niepodległości Polski jest 
wydarzeniem, które powinno znaleźć się 
w podręcznikach historii. Niestety, przed-
wojennej Polsce przypisywano wszystko 
to, co najgorsze. Komuniści nie mogli 
uczyć o  tym, że książę Kazimierz Lubo-
mirski, wspierany przez polskich inżynie-
rów, podpisał 4 sierpnia 1921 r. kontrakt 
z amerykańską firmą „Radio Corporation 
of America” na budowę radiostacji trans-
atlantyckiej. A  czy ktoś pamięta jeszcze, 
że był czas, kiedy Polska miała pięć trans-
atlantyków: m/s „Batory”, „Kościuszko”, 
„Piłsudski”, „Polonia” i  „Pułaski”? Kon-
takt z całym światem był nam tak samo 
potrzebny jak niepodległość. Do dziś jesz-
cze żyją ludzie, którzy pamiętają maszty 
radiostacji sprzed wojny i  ogromny wy-
buch podczas ich wysadzania, kiedy wy-
padły szyby w oknach wielu domów.

Pamięć o  radiostacji do świadomości 
społecznej przywraca babicki samorząd 
razem z  Wójtem Krzysztofem Turkiem 
i  działającym na tym terenie Kołem 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej Polskiej, kierowanym przez Mar-
cina Ładę. O dziejach Radiostacji Babice 
informuje m.in. tablica umieszczona 
przy ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

W  publikacji wykorzystano infor-
macje zawarte w  „Rzeczypospolitej”, 
„Gazecie Porannej”, „Kurierze War-
szawskim” i  „Kurierze Porannym” z  li-
stopada 1923 r., w  miesięczniku „Wia-
rus” z  1937 r., w  artykułach Dariusza 
Śladowskiego i Przemysława Boguszew-
skiego. Ponadto zacytowaliśmy wiado-
mości znajdujące się w książce Jerzego 
Bogdana Raczka pt. „Boernerowo i jego 
świątynia”. Osoby zainteresowane tą 
tematyką informacje znajdą także na 
stronie internetowej Ireneusza Dobie-
cha http://www.nadajnik-babice.pl/.

MArcIn łADA
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Pan Tadeusz urodził się 2 paździer-
nika 1930 roku w  Warszawie. Razem 
z  rodzicami i bratem mieszkał przy ul. 
Szaserów na warszawskim Grochowie. 
W  czasie okupacji działał w  „Szarych 
Szeregach”, w  hufcu „Orły Podolskie”, 
w  najmłodszej grupie „Zawiszy”. Jego 
dowódcą i  zastępowym był wówczas 
Andrzej Kieruzalski, który prowadził 
w późniejszych powojennych latach ze-
spół „Gawęda”. Pan Tadeusz Stępniak 
był żołnierzem Batalionu „Oaza”. Miał 
pseudonim „Żółw”.

Z  czasów powstania zachowały się 
jego wspomnienia, spisane przez archi-
wistów Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Pan Tadeusz w  czasach kon-
spiracji przenosił broń i  meldunki, był 
łącznikiem. Gdy wybuchło powstanie, 
miał 14 lat. W Lasach Kabackich uczest-
niczył w odbieraniu zrzutów angielskiej 
broni, wspominał, że pewnego razu 
niósł cały chlebak granatów, który prze-
kazał kolegom. Ubolewał nad tym, że 
nie starczyło broni dla niego. Był zbyt 
młody. Broni nie starczało również dla 
wielu starszych powstańców. Powstań-
cy jednak mimo to chcieli walczyć.

Pan Tadeusz trafił do oddziałów, któ-
re próbowały zdobyć w  Wilanowie po-
sterunek niemiecki z działami przeciw-
lotniczymi. Niestety ich siły były nie-
wystarczające, powstańcy musieli się 
wycofać. Później jego oddział przeniósł 
się na Czerniaków, gdzie spotkał swego 
brata. Brat zginął, broniąc wysuniętej 
placówki. Jest pochowany w bezimien-
nym grobie, wśród innych podobnych – 
w Wilanowie. 

Pod koniec powstania, kiedy nie 
było już żadnej szansy na dalszą walkę, 

Pożegnanie Pana tadeusza Stępniaka
We wrześniu pożegnaliśmy Pana porucznika tadeusza 
Stępniaka, uczestnika Powstania Warszawskiego, weterana 
walk o wolność i niepodległość Polski.

Pan Tadeusz z  grupą kolegów trafił do 
jednej z  piwnic kamienicy na Czernia-
kowie, gdzie ukrywała się ludność cy-
wilna. Powstańcy próbowali ukryć się 
wśród cywilów. Niemcy wytropili ich 
jednak, zaprowadzili do Wilanowa nad 
staw i  ustawili w  szereg, przeznacza-
jąc do rozstrzelania. W  pewnej chwili 
nadjechał starszy oficer niemiecki, któ-
ry, spojrzawszy na młodych powstań-
ców, kazał ich wypuścić. Zawieziono 
ich do Pruszkowa, a stamtąd do obozu 
w Oświęcimiu. Po kilku tygodniach Pan 
Tadeusz został wywieziony do Flossen-
bürga, gdzie doczekał końca wojny.

Po wojnie wrócił do Warszawy, kon-
tynuował przerwaną naukę, rozpoczął 
również pracę m.in. w Zjednoczeniu Ro-
bót Zmechanizowanych, a także w „Mo-
stostalu”, gdzie uczestniczył w  pierw-
szych próbach budowy metra warszaw-
skiego. Później nawiązał współpracę 
z profesorem Politechniki Warszawskiej 
i  otworzył własną firmę zajmującą się 
czyszczeniem kotłów przemysłowych 
z kamienia preparatami chemicznymi.

Przez wiele lat był społecznikiem. 
Działał w  Światowym Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, a  także Związku 
Powstańców Warszawskich, gdzie był 
Członkiem Zarządu Koła Środowisko-
wego Żołnierzy Batalionu AK „Oaza”. 
Ponieważ był wówczas jednym z  naj-
młodszych żołnierzy – opiekował się 
starszymi kolegami, którzy już dziś 
odeszli na wieczną wartę, Pan Tadeusz 
zawsze towarzyszył im w ostatniej dro-
dze. W jego ostatniej drodze towarzy-
szyli mu harcerze, jako znak ciągłości 
czasów i pokoleń – bowiem Pan Tadeusz 
rozpoczynał swoją służbę patriotycz-

ną właśnie w  harcerstwie. Stojąc przy 
sztandarze Batalionu „Oaza”, przedsta-
wiciele młodego pokolenia złożyli mu 
hołd.

Pan Tadeusz działał również jako 
Przewodniczący Wspólnoty Mieszka-
niowej w  Śródmieściu Warszawy, był 
aktywny w kołach brydżystów, a  także 
w  Stowarzyszeniu Karawaningu. Ko-
chał życie, zawsze służył innym swoją 
pomocą, był otwarty na świat, uwielbiał 
podróżować.

Pan Tadeusz Stępniak ożenił się 
z  Panią Jolantą w  1978 r. Małżonko-
wie sprowadzili się do babickiej gminy 
w 1998 r., gdzie zbudowali dom – w Lat-
chorzewie. 

Pan Tadeusz odszedł od nas 21 wrze-
śnia. Zapisał się trwale w historii naszej 
społeczności – warto wiedzieć, że na-
zwa prestiżowej nagrody gminnej „Ba-
binicz” była właśnie jego pomysłem.

Pan Tadeusz Stępniak posiadał wie-
le odznaczeń, m.in.: Krzyż Armii Kra-
jowej, Krzyż Partyzancki, Warszawski 
Krzyż Powstańczy, Medal „Za Warsza-
wę” 1939-1945, Złoty Medal za Zasługi 
dla Obronności Kraju, Medal za Zasługi 
dla Miasta Stołecznego Warszawy, Od-
znakę Weterana Walk o Niepodległość, 
Medal „Pro Memoria”.

Cześć jego Pamięci!

PRACA:
ZATRUDNIMY POMOC DO SALONU 

FRYZJERSKIEGO 
 LUB UCZNIA/UCZENNICĘ 

W ZIELONKACH 
 W CENTRUM  BODY & BEAUTY 

 TEL. 512 469 857

Wykonujemy usługi hydrauliczne w pełnym zakresie.
Konkurencyjne ceny. Tel. 662 -117-727.   Zapraszamy!

Nowo otwarty sklep hydrauliczny 
w Starych Babicach

 ul. Rynek 11 (Za Urzędem Poczty)
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informacje

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 
z  późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice 
Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Stare Babice o  przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego obszar części wsi Stare Babice w rejonie położonym po-
między ulicą Osiedlową, ulicą Mizikowskiego, ulicą Kutrzeby, a  rowem 
melioracyjnym.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w  terminie do dnia 
31-12-2013 r., adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej 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. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  

zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać 
do dnia 31-12-2013 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 rozparzenia wniosków i  uwag jest Wójt 

Gminy Stare Babice.
Informuję, że Uchwała Nr XXXII/316/13 z  dnia 30 października 

2013 r. wraz z załącznikiem graficznym dostępna jest na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce 
Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/
public/?id=128951

(-) z up. Wójta
mgr inż. Marcin Zając

Zastępca Wójta

Stare Babice, dnia  7 listopada 2013 r.
RPP.6721.29.2013 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Stare Babice
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We wrześniu tego roku w naszej gminie 
pojawił się długo oczekiwany, nowy i ciekawy 
kompleks handlowy. Firma Bonis Farma – war-
szawska sieć aptek, połączyła w Latchorzewie 
po raz pierwszy działalność apteczną z działal-
nością drogeryjną, która zaowocowała cieka-
wym i komfortowym miejscem do robienia zakupów pierwszej potrzeby.

Kompleks handlowy, choć stosunkowo nowy, cieszy się coraz większą 
popularnością wśród klientów, nie tylko ze względu na brak podobnego 
punktu handlowego w okolicy, ale również dzięki bardzo miłemu i wykwa-
lifikowanemu personelowi. Firma oferuje nie tylko szeroki wybór asorty-
mentu kosmetycznego, lecz także bezpłatne konsultacje w  dyżurującymi 
kosmetologami w drogerii.

Jak zapewniają właściciele firmy „Nasz personel udzieli wszystkim 
klientom wyczerpujących porad w kwestii dobrania indywidualnie najlep-
szych produktów z działów pielęgnacji ciała, kosmetyków kolorowych, sty-
lizacji i pielęgnacji włosów, jak również w dobraniu oryginalnych zapachów 
damskich i męskich”.

Zapraszamy do Latchorzewa, Warszawska 214, przy Lidlu

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

SKŁAD OPAŁU „minex”

TeL. 22 722 90 31, 600 285 898
STARe BABiCe, UL. OGRODniCZA 2

Transport do 10 km 
GRATiS

Załącznik do zarządzenia nr 129/2013 Wójta Gminy Stare Babice 
z dnia 15.11.2013 r. 

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, 
że nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Gminy  
została przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej.

Położenie Borzęcin Duży ul. Warszawska 818
Powierzchnia użytkowa 46 m2

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

626/12

Kwota czynszu 1500 zł brutto miesięcznie oraz 
dodatkowo opłaty za użytkowane media

Przeznaczenie działalność podmiotu farmaceutycznego 
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu 
aptecznego

Okres trwania najmu 3 lata

PROJEKTY
ZJAZDÓW DO POSESJI, DRÓG, PARKINGÓW; PROJEKTY STAŁEJ I CZASOWEJ  
ORGANIZACJI RUCHU; PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY I NADZÓR

POSIADAM DOŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Tel. 518-348-958, 792-059-922

  PODPAŁKA eKOLOGiCZnA 
DO węGLA – KOminKów  
i GRiLLA

 DRewnO ROZPAŁKOwe
 DRewnO KOminKOwe
 BRYKieT TROCinOwY
 PeLLeT GRAnULAT

 eKOGROSZeK
 KOKS, węGieL
 wYPALACZ SADZY

SKUP ZŁOmU 
STALOweGO
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W tym roku, dzięki zaangażowaniu 
grupy 16 wspaniałych wolontariu-
szy, SZLACheTnA PACZKA dotrze 
również do rodzin w  gminie Stare 
Babice i w jej okolice.

SZLACHETNA PACZKA to projekt, 
który w  przemyślany sposób łączy ty-
siące osób: wolontariuszy, rodziny 
w  potrzebie, darczyńców i  dobroczyń-
ców. Jest to jedna z kilku inicjatyw sto-
warzyszenia Wiosna, założonego przez 
ks. Jacka Stryczka w Krakowie.

To już XIII edycja SZLACHETNEJ 
PACZKI. Z  roku na rok rośnie liczba 
miast i  miasteczek zaangażowanych 
w projekt. Stare Babice to jeden z ponad 
500 rejonów w Polsce, w których orga-
nizowana jest SZLACHETNA PACZKA. 
Tylko w  2012 roku pomoc dotarła do 
13.235 rodzin żyjących w  niezawinio-
nej biedzie, czyli do ponad 55 tys. osób. 
Łączna liczba zaangażowanych w  pro-
jekt – wolontariuszy, darczyńców i  ro-
dzin w potrzebie – sięgnęła aż 300 tys.

Co roku wolontariusze SZLACHET-
NEJ PACZKI odnajdują najbardziej po-
trzebujące rodziny w  swoim otoczeniu 
i spotykają się z nimi w ich domach, by 
zapytać o  przyczyny trudnej sytuacji 
oraz konkretne potrzeby. Do każdego 
domu idzie dwóch wolontariuszy, roz-
mawiają, diagnozują sytuację i decydują 
o  tym, czy rodzina zostanie włączona 
do projektu.

zostań darczyńcą Szlachetnej Paczki

informacje

Nasi profesjonalnie przeszkoleni 
babiccy wolontariusze, począwszy od 
20 października, odwiedzili już ponad 
60 rodzin zgłoszonych do projektu. 
Ostatecznie zakwalifikowało się ok. 40 
rodzin, dla których aktualnie poszuki-
wani są darczyńcy – ludzie o  wielkich 
sercach, pragnący zmienić nasz kawałek 
świata na lepsze.

– Paczka to nie tylko pomoc mate-
rialna dla rodzin żyjących w niedostat-
ku, to także szansa na zmianę, paczka 
daje ludziom motywację i chęci do dzia-
łania – mówi liderka zespołu rejonu 
Stare Babice Agnieszka Wołkow.

W nocy 15/16 listopada nastąpiło wiel-
kie otwarcie internetowej bazy z opisami 
rodzin. Na stronie www.szlachetnapacz-
ka.pl publikowane są prawdziwe histo-
rie rodzin z  całej Polski. SZLACHETNA 
PACZKA to nie pomoc finansowa, ale 
odpowiedź na konkretne potrzeby kon-
kretnej rodziny. Często wśród potrzeb 
znajduje się żywność, odzież dla dzieci, 
obuwie, ale bywa, że ważną potrzebą dla 
rodziny jest łóżko czy węgiel na zimę. Każ-
dy zainteresowany przygotowaniem pacz-
ki ma możliwość wybrania rodziny, której 
chce pomóc. Wolontariusz opiekujący się 
daną rodziną chętnie udzieli wskazówek, 
kierując się ideą mądrej pomocy propago-
wanej przez SZLACHETNĄ PACZKĘ. Dar-
czyńcami mogą zostać wszystkie chętne 
osoby, rodziny, zakłady pracy czy grupy 
znajomych, którzy będą mogli stworzyć 

paczkę dla włączonej do projektu rodziny. 
Serdecznie Państwa do tego zachęcamy. 

W  całej Polsce najważniejsze „pacz-
kowe” wydarzenie – finał – odbędzie 
się 7-8 grudnia 2013 r. W  tych dniach 
rodziny otrzymają paczki. Magazyn, 
do którego darczyńcy przywiozą zapa-
kowane prezenty, wypełni się rodzin-
ną, świąteczną atmosferą. Darczyńcy 
będą mogli przyjechać całą rodziną, 
każdy może liczyć na poczęstunek, ale 
przede wszystkim na rozmowę z wolon-
tariuszami. Każdy darczyńca otrzyma 
na pamiątkę specjalne podziękowanie. 
Z pewnością będą to magiczne dni, peł-
ne wzruszeń, zarówno dla rodzin, dar-
czyńców, jak i dla wolontariuszy.

Zapraszamy na stronę 
www.szlachetnapaczka.pl

Kontakt: 
E-mail: 

marzena.szlachetnapaczka@gmail.com
Facebook: 

Szlachetna Paczka Stare Babice

Podczas uroczystości z okazji obchodów 
Święta Niepodległości Polski, Prezydent 
RP Bronisław Komorowski wręczył odzna-
czenia państwowe osobom zasłużonym w 
służbie państwu i społeczeństwu. Wśród 
osób odznaczonych znaleźli się wybitni 
naukowcy – mieszkańcy naszej gminy.

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI odznaczono prof. 
Józefa Piotrowskiego za wybitne zasługi 
w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie 
fizyki, za osiągnięcia w działalności na 
rzecz popularyzacji nauki. 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI – odznaczono dr. 

Wysokie odznaczenia dla naukowców!
Mirosława Grudnia i dr. An-
drzeja Maciaka – za wybitne 
zasługi dla rozwoju polskiej 
przedsiębiorczości.

Pan prof. Józef Piotrow-
ski razem ze swoim zespo-
łem był bohaterem jednego z 
artykułów Gazety Babickiej 
(GB 8/2012), w którym opi-
sywaliśmy działalność firmy 
„VIGO” System S.A. i misję 
marsjańską, w której uczest-
niczą detektory produkowane w tej firmie. 
Gratulujemy serdecznie tego wspania-
łego wyróżnienia. Do tematu powrócimy  

w jednym z następnych numerów Gazety 
Babickiej.  Mł, fOT. ALIcjA PIOTrOWSkA

źróDłO: WWW. PrezyDenT.PL

od lewej: dr mirosław Grudzień, prof. józef Piotrowski  
i dr Andrzej maciak
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