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Nie wszyscy wiedzą, że nie trzeba 
rezygnować z warszawskiego meldun-
ku, aby podatki od naszych dochodów 
trafiły do babickiej gminy. Jeśli mieszka-
cie Państwo na tym terenie, a jesteście 
zameldowani gdzie indziej, wystarczy 
złożyć do Urzędu Skarbowego formu-
larz NIP 3 i określić w pozycji B5 miejsce 
zamieszkania w gminie Stare Babice. 

Dzięki temu zamiast zasilać budżety 
innych samorządów, przyczynicie się 
Państwo do rozwoju okolicy, w której 
mieszkacie. Dzięki tym środkom powsta-
ną dodatkowe fundusze na rozwój 
gminnych dróg, obiektów użyteczności 
publicznej i stworzenie nowych linii 
komunikacyjnych. Działajmy dla dobra 
naszej społeczności!

Nie trzeba się przemeldowywać, 
aby podatki trafiały do naszej gminy

Gazeta Babicka 
poszukuje osób na staż 

dziennikarski.

gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl

Szanowni Państwo! 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć 

wszystkim Mieszkańcom Gminy zdrowia, wiele radości i miłych 
spotkań w rodzinnej atmosferze. 

Obyśmy wszyscy, dzieląc się wspólnie świątecznym jajkiem, 
mogli cieszyć się z dobrej, wiosennej pogody, 

a miłe życzenia, które dostaniemy od naszych bliskich, 
spełniły się jak najprędzej. 

Życzę Państwu udanych i zdrowych 
Świąt Wielkanocnych! 

 Wójt Gminy Krzysztof Turek

W dniach 10 i 31 marca b.r. (po-
niedziałki) w godzinach 14.00 – 18.00 
pracownicy Urzędu Skarbowego War-
szawa – Bielany będą pełnili dyżur w sie-
dzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy 
ul. Rynek 32 (I piętro, sala im. S. Zająca). 
Podczas dyżurów będą wydawać druki, 

udzielać informacji odnośnie zeznań 
rocznych oraz służyć pomocą przy ich 
wypełnianiu. Pracownicy US nie będą 
mogli przyjmować od mieszkańców wy-
pełnionych druków zeznań podatko-
wych.

Dyżur pracowników Urzędu 
Skarbowego w Starych Babicach

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą  trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 
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– Co spowodowało, że został 
Pan radnym?

– Przypadek, na kilka dni przed za-
mknięciem list wyborczych zwróciła się 
do mnie grupa mieszkańców z propozy-
cją, abym wystartował w wyborach sa-
morządowych. Było to, jak pamiętam – w 
piątek wieczorem, o ich propozycji myśla-
łem cały weekend i w końcu się zdecydo-
wałem. Przeważył fakt, że moje doświad-
czenie zawodowe pozwala mi dobrze 
orientować się w sprawach publicznych. 
Blisko 10 lat byłem rzecznikiem prasowym 
w Komendzie Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, co wielokrotnie zmuszało mnie 
do reprezentowania ludzi i ich interesów. 
Pomyślałem zatem, że już czas zaangażo-
wać się w sprawy lokalne.

– Jak postrzega Pan powinności 
radnego wobec lokalnej społeczno-
ści?

– Po blisko roku pracy w Radzie Gmi-
ny nasuwają się różne refleksje. Jako 
mieszkaniec Wojcieszyna nie spodziewa-
łem się, że pełnienie funkcji radnego jest 

tak trudnym zajęciem. Z jednej bowiem 
strony reprezentuje się grupę sąsiadów i 
wyborców ze swojego okręgu, a z dru-
giej – od radnego wymaga się podejmo-
wania decyzji przynoszących określone 
konsekwencje dla wszystkich mieszkań-
ców gminy. Trzeba umieć zdecydować, 
które sprawy są najważniejsze i jakim 
kluczem przy podejmowaniu decyzji rad-
ny ma się kierować.

Przykładem takich dylematów może 
być sprawa dwóch przystanków autobu-
sowych, które powstały przy ul. Trakt 
Królewski w Wojcieszynie. Z jednej stro-
ny pojawiły się oczekiwania mieszkań-
ców, którzy mają potrzeby dojazdu do 
szkół i pracy, a z drugiej niektóre osoby 
kategorycznie nie zgadzały się na lokali-
zację przystanków przy ich domach. Z 
racji poszanowania interesów konkret-
nych rodzin należało rozpatrzyć ich pro-
testy, ale jednocześnie liczył się interes 
publiczny dużej grupy mieszkańców na-
szej miejscowości. Początkowe rozmowy 
nie przynosiły żadnych rezultatów. Osta-
tecznie od końca lutego przystanki 

wreszcie funkcjonują. Ale negocjacje 
w tej sprawie ciągnęły się blisko pół 
roku, angażując w to władze powiatu, 
gminy i wielu mieszkańców. 

– Radny musi umieć połączyć 
różne sprawy...

– Trzeba robić wszystko, aby umiejęt-
nie godzić interes społeczny różnych grup 
mieszkańców naszej gminy. Czasem trze-
ba stanąć przed dylematem określenia 
priorytetów budżetowych dla gminy na 
następny rok, w które powinny wpisywać 
się interesy mieszkańców Wojcieszyna. 
Ale zauważmy, że radnych jest piętnastu, 
a interesów jeszcze więcej. Dlatego też 
rola radnego nie jest łatwa, musi być on 
nie tylko pomysłodawcą pewnych rozwią-
zań, ale i mediatorem.

– Jakie sprawy w Pana okręgu 
wymagają najpilniejszej realizacji? 

– Wiele osób odczuwa potrzebę re-
kompensaty za zlikwidowanie przed kilko-
ma laty Domu Kultury w Wojcieszynie. 
Może być nią stworzenie terenów 

W życiu trzeba 
decydować...

Witold Maziarz jest nową osobą wśród radnych naszej gminy. W paź-
dzierniku 2006 r. uzyskał mandat w wyborach samorządowych. Mimo 
krótkiego stażu w Radzie, od dawna jest osobą publiczną. Przez wiele lat 
był bowiem rzecznikiem prasowym Państwowej Straży Pożarnej w War-
szawie, pełnił także funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego czaso-
pisma – „Przeglądu Pożarniczego”. Dziś mieszka w Wojcieszynie, a swoją 
pracę w Radzie Gminy traktuje jako powinność obywatelską i działanie na 
rzecz lokalnej społeczności.

Od kilku dni na drogach, chodni-
kach i parkingach w naszej gminie  
można zauważyć wielofunkcyjną ma-
szynę komunalną Citymaster 1200. 

Ta uniwersalna zamiatarka, dzię-
ki szerokiej gamie oprzyrządo-
wania, może być używana przez 
cały rok. 

Zamiatarka jest bardzo zwrotna i 
ekonomiczna. Posiada silnik Yanmar 
35,4 kW. Hydrostatyczny napęd na 
wszystkie koła z bezstopniowym 
doborem prędkości pozwala jej się 
poruszać w zakresie od 5 do 25 km/h, 
w zależności od potrzeb i zainstalo-
wanego oprzyrządowania. 

Maszyna została wyposażona w 
szczotki do zamiatania wraz z od-
sysaczem nieczystości, wąż ssawny 
do opróżniania i oczyszczania stu-

dzienek deszczowych, szczotkę i pług 
do odśnieżania. Ponadto w przyszłości 
może być zaopatrzona w kosiarkę wraz 
z systemem do zbierania trawy i liści oraz 

urządzeniem do nisko- i wysokociśnie-
niowego mycia ulic i chodników.

Zamiatarka została zakupiona przez 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
„Eko-Babice” Sp. z o.o. ze środków prze-
kazanych na ten cel przez Radę Gminy 
Stare Babice w uchwale budżetowej, 
w roku 2007. A.R.

Zamiatarka pomoże sprzątać ulice
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 sportowych, które doskonale wpiszą się w 
strategię rozwoju gminy. Usportowienie 
dzieci i młodzieży jest dla nas istotnym za-
gadnieniem. Trzymam za słowo Wójta 
Gminy, że starania naszej społeczności w 
zakresie zakupu gruntów i budowy boiska 
sportowego znajdą pomyślny finał. Będzie 
nim, mam nadzieję, szybka realizacja in-
westycji w Wojcieszynie z zakresu sportu i 
rekreacji. Jest to o tyle ważne, że w ubie-
głym roku doszło do scalenia gruntów na-
leżących do blisko 250 właścicieli. Nieru-
chomości położone są pomiędzy ul. War-
szawską i Traktem Królewskim. Należy się 
spodziewać, że w ciągu kilkunastu lat na 
tym terenie powstanie blisko pół tysiąca 
domów. Zamieszkają tam rodziny z dzieć-
mi, które wspólnie z rdzennymi mieszkań-
cami będą korzystać z terenów sporto-
wych. 

– Jakie jeszcze inne sprawy bę-
dzie Pan starał się realizować?

– Niepokoi mnie fakt, że przy wyre-
montowanej ostatnio ul. Wspólnej za-
planowano budowę chodnika dopiero 
za 6 lat. Trzeba zauważyć, że ulica ta 
prowadzi obecnie do przystanku auto-
busowego, mieści się tam siedziba po-
wiatowego oddziału Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, co natu-
ralnie powoduje zwiększony ruch pie-
szych. Dodatkowo ulica została zwężona 
w wyniku budowy przepompowni ście-
ków. Ze względów bezpieczeństwa 
chodnik jest tam potrzebny od zaraz. 
Podjąłem zatem kroki, aby przekonać 
Radę Gminy o konieczności przyspiesze-
nia jego budowy na tej ulicy.

Bardzo ważnym zagadnieniem dla 
lokalnej społeczności jest także zmniej-
szenie prędkości przejeżdżających samo-
chodów – zarówno na ul. Trakt Królew-
ski, jak i na ul. Warszawskiej. Na wyraźne 
żądanie mieszkańców wystąpiłem z pro-
pozycją ustawienia „śpiących policjan-
tów” lub fotoradarów w tamtym rejonie. 
Moje propozycje zostały już uwzględnio-
ne w tegorocznym budżecie gminy. 
Problem piratów drogowych na obu uli-
cach jest poważniejszy niż by się mogło 
wydawać. W tej sprawie powstała nawet 
społeczna lista mieszkańców, którzy do-
magają się podjęcia stanowczych kroków 
w celu przeciwdziałania temu zjawisku.

– Jest Pan ekspertem w dziedzi-
nie ochrony przeciwpożarowej z ra-
cji wieloletniej pracy w Państwowej 
Straży Pożarnej. Jak Pan ocenia to 
zagadnienie w naszej gminie?

– Pracę w PSP zakończyłem w stopniu 
starszego brygadiera, mogę zatem z peł-
ną odpowiedzialnością wypowiadać się w 
tym zakresie. Moje pierwsze zetknięcie z 
gminnymi Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi w ramach pracy w Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 

wskazało na bardzo przyzwoite wyposa-
żenie tych jednostek, które dysponują nie-
zbędnym sprzętem do prowadzenia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. Niestety obie 
jednostki mają również poważne proble-
my. W Borzęcinie sprzęt stoi pod przysło-
wiową chmurką, natomiast w Babicach 
aż się prosi o wymianę trzydziestoletnie-
go ciężkiego samochodu gaśniczego. 
Uważam, że do maja br. powinny zostać 
opracowane kompleksowa ocena i plan 
przedsięwzięć modernizacji naszych stra-
ży pożarnych, z rozpoznaniem przeszkód 
stojących na drodze ich optymalnego roz-
woju. Od lat np. nieuregulowany jest stan 
prawny gruntów, na których znajduje się 
OSP w Borzęcinie Dużym. Ocena ta wyni-
ka z moich doświadczeń. Ponieważ wy-
chowałem się na Opolszczyźnie, gdzie 
pożarnictwo ochotnicze ma ogromne tra-
dycje i uznanie wśród mieszkańców i 
władz lokalnych, chciałbym, aby podobnie 
było na naszym terenie. Doceniając pracę 
i zaangażowanie druhów ochotników 
oraz finansowy wkład gminy w rozwój 
straży, jaki dokonał się ostatnich latach – 
chciałbym, aby nasze straże ochotnicze w 
przyszłości stały się  powodem do dumy 
dla całej gminy. Ale przed nami wiele pra-
cy, uświadamiającej rolę i znaczenie tych 
jednostek dla bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców. W trudnych dla nas chwi-
lach to oni, druhowie będą stanowić 
pierwsze i podstawowe oparcie i pomoc 
w ratowaniu naszego zdrowia i mienia. 

– Co Pan sądzi o inwestycjach 
podejmowanych przez gminę w 
ostatnich latach?

– Zdecydowanie pozytywnie oce-
niam przemiany, jakie następują w babi-
ckiej gminie. Ład przestrzenny i starania 
władz samorządowych dotyczące pozy-
skiwania środków z funduszy europej-
skich na inwestycje infrastrukturalne sta-
wiają nas w czołówce polskich gmin. 
Samorząd podejmuje również wiele cen-
nych działań w dziedzinie ochrony śro-
dowiska i posiada długofalowe plany 
w tym zakresie. 

Jako radny miejscowości położonej 
pomiędzy Borzęcinem i Starymi Babicami 
dostrzegam poważny problem dla Gminy 
w inwestowaniu w małe miejscowości. 
Centra administracyjne i szkolne zawsze 
znajdą w budżecie większe środki, dlate-
go też uważam, że inwestycje, które dają 
szansę na rozwój małych miejscowości, 
są bardzo istotne. Takim m.in. przedsię-
wzięciem jest właśnie rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej. Dobrze się stało, że jest 
ona stopniowo realizowana. 

Jedna z uchwał, którą przyjęła Rada 
Gminy, dotyczyła zaniechania budowy w 
Borzęcinie masztu telekomunikacyjnego 
– taka była wyraźna wola mieszkańców 
tej miejscowości. Trzeba jednak szukać 
innego rozwiązania, aby poprawić łącz-

ność telefonii komórkowej, która nie jest 
tu najlepsza, i stworzyć dogodne warun-
ki do rozwoju Internetu na naszym tere-
nie. Naprzeciw tej potrzebie wyszedł 
ostatnio Zarząd Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, który planuje stworzenie 
koncepcji systemu szerokopasmowego 
Internetu, we wszystkich 7 gminach po-
wiatu. Widzę w tym projekcie szansę na 
pomoc w rozwoju szczególnie młodych 
mieszkańców właśnie w małych miejsco-
wościach naszej gminy.

– Na pewno powyższe fakty 
mogą napawać nas dumą, ale wiem 
również, że ma Pan poglądy krytycz-
ne dotyczące naszej gminy...

– Oczywiście problemów do rozwią-
zania nigdzie nie brakuje, tak jest rów-
nież w babickiej gminie, w której do-
strzegam wiele kontrastów. Z jednej 
strony panuje tu ład przestrzenny i po-
wstają estetyczne nowe osiedla, ale z 
drugiej na wielu posesjach jest straszny 
bałagan, a śmieci wyrzucane są do lasu i 
na przydrożne pasy. Każdy się zgodzi, że 
tak być nie może. Pozostaje zatem edu-
kacja i podejmowanie kolejnych kroków 
w podnoszeniu naszej świadomości są-
siedzkiej oraz chęci utrzymania czystości 
i ładu w okolicy, później we wsi i osta-
tecznie w całej gminie. Być może pomo-
gą w tym inicjatywy ponadlokalne, jak 
chociażby budowa trasy rowerowej od 
Ożarowa, poprzez gminę aż do Izabelina 
i Puszczy Kampinoskiej. Inicjatywą edu-
kacyjną w podobnej skali można by ob-
jąć społeczność babickiej gminy.

Problem estetyki terenów jest waż-
nym zagadnieniem. Warto by kontynuo-
wać ideę promowania najładniejszych 
ogrodów. Przed dwoma laty zorganizo-
wałem konkurs na świąteczną dekorację 
domów, który cieszył się dużą sympatią. 

– Z jakimi sprawami zwracają się 
do Pana mieszkańcy gminy?

– Kilka osób pytało mnie ostatnio o 
sprawę budowy basenu w Babicach. 
Wszyscy jesteśmy zainteresowani tą in-
westycją i chcielibyśmy, aby została 
ukończona. Jednak jak wynika z oceny 
niektórych radnych, baseny są inwesty-
cjami deficytowymi i już teraz powinni-
śmy wiedzieć, ile rocznie z kasy publicz-
nej będziemy musieli wydać na utrzyma-
nie tego obiektu w przyszłości.

Generalnie muszę jednak stwierdzić, że 
mieszkańcy zawsze zwracają się do mnie z 
poważnymi problemami i poważnymi pro-
pozycjami lub żądaniami. Jednak wydaje mi 
się, że na częste kontakty społeczne radni 
nie mogą liczyć. A zatem dla oceny potrzeb 
mieszkańców aktywność musi pozostać po 
ich stronie – tego oczekują wyborcy.

– Co sądzi Pan o aktywności spo-
łecznej mieszkańców naszej gminy?
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XV Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 31 stycznia 2008 roku. 
Na początku obrad Przewodniczący RG 
Henryk Kuncewicz i Zastępca Wójta Jo-
lanta Stępniak przedstawili sprawozda-
nia z działań podjętych w okresie mię-
dzysesyjnym. W tym czasie Z-ca Wójta 
spotkała się m.in. z Koordynatorem Dzia-
łalności Przewozowej ZTM Andrzejem 
Franków w celu omówienia zmian w roz-
kładach jazdy autobusów linii 714 i 729 
oraz wprowadzenia autobusu przegu-
bowego na trasie linii 719. Uczestniczyła 
także w rozmowach ze specjalistami w 
zakresie przygotowania programu funk-
cjonalnego dla nowego przedszkola, 
które powstanie w gminie, oraz odbyła 
cykliczne spotkanie z dyrektorami placó-
wek oświatowych z naszego terenu. 

Następnie Jolanta Stępniak poinfor-
mowała, że Wójt Gminy z dniem 31 
grudnia odwołał dotychczasowy skład 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i powołał nowy ze-
spół, w którym znaleźli się: Jerzy Pietrzak 
(przewodniczący), Wanda Morawska 
(sekretarz) oraz członkowie: Barbara 
Dębska–Governattori, Jacek Urbaniak, 
Iwona Kowalska, Barbara Komór, Walde-

mar Szelenbaum. Wójt odwołał ponadto 
pełnomocnika ds. rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych Alicję Napurkę – 
Kierownika GOPS-u, ze względu na licz-
ne obowiązki związane z działalnością 
Ośrodka.

W czasie XV Sesji radni przyjęli 
uchwałę o wprowadzeniu zmian w 
gminnym budżecie na 2008 rok. W 
związku z tym zwiększono dochody gmi-
ny o kwotę 16.359 zł do wysokości 
61.609.316 zł. Wzrosły także wydatki – 
o 696.912 zł do wysokości 87.886.919 
zł, oraz przychody – o kwotę 680.553 zł. 
Dokonano ponadto przekształceń w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 
2008-2010 oraz w planie zadań inwesty-
cyjnych. 

Podczas obrad podjęto także szereg 
innych decyzji, m.in. przyjęto tegoroczne 
plany pracy Rady Gminy i jej poszczegól-
nych komisji oraz zatwierdzono plan kon-
troli Komisji Rewizyjnej na br. Zadecydo-
wano również o wprowadzeniu zmian w 
uchwałach dotyczących przyjęcia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Starych Babicach oraz Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2008 rok. 

Radni przyjęli także uchwałę w spra-
wie ustalenia zasad funkcjonowania sto-
łówek szkolnych w gminie oraz odpłat-
ności za wydawane przez nie posiłki. 
Przewodniczący RG zwrócił się o uzupeł-
nienie projektu rozporządzenia o stawki 
ustalone na posiedzeniu komisji: w 
przedszkolu – 5,50 zł, w szkole podsta-
wowej – 3,50 zł, w gimnazjum – 4,00 zł. 
Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku 
w stołówce dla pracowników szkoły 
ustalono na 5,00 zł za jeden obiad. 

W ramach XV sesji radni zadecydo-
wali ponadto o nadaniu nazw dwóm uli-
com: Jarzębinowej w Koczargach Starych 
i Adama Asnyka w Latchorzewie. Ostat-
nia uchwała dotyczyła wydania opinii w 
sprawie powiększenia na terenie gminy 
Stare Babice potencjalnego obszaru spe-
cjalnej ochrony ptaków PLB 140012 
„Ostoja Kampinoska”. 

W czasie obrad zostały złożone spra-
wozdania z pracy Rady Gminy, Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolni-
ctwa i Bezpieczeństwa za rok 2007.

kg.

Z Sesji Rady Gminy

– Jest to problem, który należy roz-
patrywać w aspekcie całego kraju. Ludzie 
są zajęci zarabianiem pieniędzy, utrzy-
maniem swoich rodzin, być może są 
zmęczeni i zniechęceni do szerszego 
działania społecznego. 

Startując w wyborach samorządo-
wych, nie spodziewałem się tak małego 
zainteresowania podstawowym prawem 
do demokratycznego głosowania. Z per-
spektywy czasu jest to dla mnie zjawisko 

zrozumiałe. Sądzę, że przykłady niewiel-
kiej frekwencji podczas wyborów sołty-
sów wskazują wyraźnie, iż zebrania 
mieszkańców nie mają już takiej rangi jak 
dawniej. Liczba ich uczestników jest tak 
mała, że często nie mogą być one trakto-
wane jako potencjalna reprezentacja 
miejscowości.

Osobiście przyjąłem zasadę, że w 
ważnych sprawach piszę listy do miesz-
kańców z mojego okręgu wyborczego, 

w których przekazuję dane o podejmo-
wanych inicjatywach i tworzę także moż-
liwości do komunikacji zwrotnej. Tak 
było np. podczas projektowania budżetu 
dla gminy na 2008 r. Nic nie zastąpi jed-
nak bezpośredniego kontaktu i sąsiedz-
kiej rozmowy. W odróżnieniu od manda-
tów politycznych, radny wybrany pod-
czas wyborów samorządowych w gmi-
nie, reprezentuje rzeczywiste interesy lu-
dzi, których zna.  mł.

24 lutego odbyły się wybory uzu-
pełniające do Rady Gminy Stare Babice. 
Uprawnionych do głosowania było 1056 
osób. W wyborach wzięły udział 124 
osoby, tj. 11,74 % uprawnionych do gło-
sowania. Oddano 123 głosy ważne. 

Największą ilość głosów – 62 
zdobyła Paulina Kinga Ostrowska  z 
Listy nr 2  Komitetu Wyborców Jed-
ności Klaudyna, wyprzedzając o włos 
Pawła Tadeusza Piotrowskiego – 61 gło-
sów z Listy nr 1 Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Teraz Klaudyn”.

Nowej, najmłodszej radnej w historii 
babickiej gminy serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia w pracy dla na-
szej społeczności.

Mamy w gminie nową radną!
Zwyciężyła 1 głosem!
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Jak już informowaliśmy Czytelni-
ków w ubiegłorocznych wydaniach 
„GB”, Gminne Przedsiębiorstwo Ko-
munalne „Eko – Babice” Sp. z o. o. rea-
lizuje projekt pod nazwą „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej 
Gminy Stare Babice w Otulinie Kampi-
noskiego Parku Narodowego”. Projekt 
ten planuje się wykonać przy współfi-
nansowaniu z Funduszu Spójności. 
Dziś przedstawimy kolejne informacje 
dotyczące tego zagadnienia.

W celu realizacji projektu w struktu-
rach Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego utworzona została Jednostka Re-
alizująca Projekt (JRP), odpowiedzialna za  
jego wdrażanie. Jej powołanie jest wymo-
giem Unii Europejskiej, koniecznym przy 
ubieganiu się o środki finansowe. JRP zaj-
muje się zarządzaniem administracyjnym, 
finansowym i technicznym projektu.

Kilka zadań należących do tego pro-
jektu jest już w trakcie realizacji, między 
innymi „Budowa Automatycznej Stacji 
Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym 
wraz z ujęciami wody i zapleczem dla 
pogotowia wodno-kanalizacyjnego”. 
Umowa na to zadanie została podpisana 
6 września ub.r. z konsorcjum firm. Jego 
liderem jest Firma „Gutkowski”, a part-
nerem „Terma” Sp. z o.o. Jeśli prace 
przebiegną zgodnie z planem, możemy 
spodziewać się, że woda ze Stacji Uzdat-
niania popłynie do mieszkańców naszej 
gminy już w czerwcu br.  

Kolejna umowa podpisana została 
16 stycznia 2008 r. z firmą „ORPA” 
(Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogo-
wym Sp. jawna Hanna Orłowska i Paweł 
Orłowski). Dotyczy ona zadania pn. „Bu-
dowa przewodu tłocznego ścieków sani-
tarnych z pompowni «Lutosławskiego 1» 
w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, 
Stare Babice”. 

Zadaniem tej inwestycji będzie wyko-
nanie przewodu, który posłuży do pod-
ziemnego transportu ścieków sanitar-
nych z terenu całej wsi Klaudyn do istnie-
jącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Zielo-
nej i dalej ul. Pohulanka w Janowie. Dłu-
gość kanału wynosi 1080 m.

 6 lutego nastąpiło wprowadzenie 
wykonawcy na teren budowy. Firma roz-
poczęła już prace, pomimo tego, że czas 
jej wejścia na budowę  upływa dopiero 
30 marca 2008 r. Sprzyjająca pogoda 
pozwala jednak na wcześniejsze rozpo-
częcie inwestycji. Zgodnie z umową wy-
konawca ma zakończyć budowę kanału 
w ciągu 4 miesięcy. 

Kto nie daje zgody?

Dzięki budowie wspomnianego już 
kanału będzie możliwe przystąpienie do 
realizacji kolejnego zadania. pn. „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej Klaudyn I i II”. 
Ale, jak się okazuje, nie jest to takie pro-
ste. Klaudyn jest specyficzną miejsco-
wością, gdzie drogi należą w większości 
do mieszkańców. Dlatego natknęliśmy 
się na problemy, związane z uzyskaniem 
zgód na wykonanie sieci kanalizacyjnej w 
drogach, które są właśnie współwłas-
nością mieszkańców. 

Projekt obejmuje budowę kanałów 
sanitarnych i przykanalików wzdłuż 
ciągów wewnętrznych i następujących 
ulic: Lutosławskiego, Bacha, Vivaldie-

go, Verdiego, 
Juraty, Ebro, Pro-
kofiewa, Beet-
hovena, Szyma-
n o w s k i e g o , 
Czajkowskiego, 
Pa g a n i n i e g o , 
Bacewicza, Wił-
k o m i r s k i e g o , 
Wieniawskiego i 
Mozarta. Dłu-
gość projekto-
wanej sieci wy-
nosi ok. 4500 

m, a liczba planowanych przykanali-
ków to 163 szt. 

Do dnia dzisiejszego nie posiadamy 
wszystkich niezbędnych uzgodnień w 
następujących ulicach: Juraty, Beethove-
na, Bacha, Ebro, Wiłkomirskiego oraz na 
drogach dojazdowych (łącznie brak oko-
ło 30 zgód). Dlatego prosimy mieszkań-
ców, którzy do tej pory nie wyrazili zgo-
dy, a są ujęci w projekcie, aby zgłaszali 
się bezpośrednio do siedziby Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – 
Babice” Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36 w Sta-

rych Babicach, do Jacka Ordakowskiego 
z Jednostki Realizującej Projekt celem 
złożenia niezbędnych oświadczeń.

Dziękujemy również za pomoc 
wszystkim osobom, które do tej pory wy-
raziły zgodę oraz tym, którzy przyczynili 
się do ich pozyskania. Im szybciej zosta-
nie wybudowana sieć kanalizacyjna na 
terenie objętym projektem (Klaudyn I i 
II), tym wcześniej mieszkańcy pozostałej 
części Klaudyna mogą liczyć także na 
podłączenie do kanalizacji. 

Budowa kanalizacji 
jest koniecznością

Wydawałoby się, że o potrzebie 
budowy kanalizacji nie trzeba niko-

Co dalej z Funduszem Spójności?

Budynek Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w   Bor

Budynek ASUW od strony północno- wschodniej

Obiekt przypominający poniemiecki bunkier, jest potężnym zbiornikiem na 
wodę. Można zobaczyć go tyko teraz, później zostanie zasypany ziemią
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Samorządowcy w Polsce naj-
lepiej znają skutki braku regula-
cji prawnych rzutujące na nieetycz-
ne postępowanie pojedynczych 
osób, a często i grup paraliżujących 
pracę rad gmin i urzędów. Prob-
lem widać wyraźnie, gdy przyjrzeć 
się niekończącym się sporom i kłót-
niom (znaczna część z nich przebi-
ja się do nas z programów telewi-
zyjnych, wiele publikowanych jest 
w prasie i pokazywanych w Inter-
necie). Sytuacje takie przy precyzyj-
nych regulacjach prawnych nigdy 
by nie powstały. Prawo możemy 
zmienić...

Oparta na wadliwym prawie literatu-
ra, mająca wspomagać samorządy w 
skutecznym zwalczaniu przejawów nie-
etycznego postępowania jest z praktycz-
nego punktu widzenia zupełnie nieprzy-
datna. Przykładem może być tu podejście 
do omawianego zagadnienia ujęte w 
„Vademecum skutecznego działania w 
samorządzie” (wyd. Twigger, Warszawa, 
2007 r.), w którym czytamy:

„Prowadzenie działań w stosunku do 
osób, które nie chcą przestrzegać żad-
nych norm w tym zakresie (chodzi o ety-
kę samorządową) jest racjonalnie nie-
uzasadnione i nie należy zakładać, że 
przyniesie wymierne efekty społeczne. 
Takie osoby powinny odejść ze służby 
publicznej”.

Te i podobne, pozbawione mocy wy-
konawczej porady rodzą pytanie – co ro-
bić? Rada samorządowa nie posiada 
żadnych uprawnień do wyegzekwowa-
nia etycznych postaw swoich członków, 
jak również jest bezradna w stosunku do 
osób spoza swojego grona, wykazują-
cych brak dla niej szacunku.

Jak więc zwalczać objawy tej szerzą-
cej się patologii? Wydaje się stosowne 
rozważania na ten temat zacząć od 
dwóch ustaw, o które rozbijają się próby 
uporządkowania spraw w omawianym 
zakresie.

Są to ustawy: O Samorządzie Gmin-
nym z 8 marca 1990 r. oraz Ordynacja Wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw z 16 lipca 1998 r.

W pierwszej z wymienionych ustaw 
(już trzynastokrotnie nowelizowanej!) 
brak jest regulacji w sprawie zwalczania 
wykroczeń przeciwko organom samo-
rządowym. W ordynacji wyborczej zaś 
nie określono elementarnych warunków, 

jakim powinien odpowiadać kandydat 
na radnego. W efekcie tak rażących – jak 
na akty prawne tej rangi – braków, w sa-
morządach powstają sytuacje patolo-
giczne i trafiają do nich osoby:

1. Bez odpowiednich warunków 
zdrowotnych (również leczący się psy-
chiatrycznie).

2. Z niedostatecznym poziomem 
wiedzy ogólnej (przykładowo do pełnie-
nia funkcji ławnika sądowego wymaga-
ne jest średnie wykształcenie).

3. O niskim poziomie moralno – 
etycznym (nie jest wymagane nawet po-
świadczenie niekaralności).

Organy władzy samorządowej są bez-
radne w stosunku do negatywnego, czę-
sto destrukcyjnego działania radnych, 
którzy zwłaszcza w dużych aglomeracjach 
miejskich trafili do nich z poparciem spo-
łecznym, jednak niedostatecznie rozpo-
znani przez wyborców w aspekcie kryte-
riów określonych w p. 1-3.

Wykazany stan rzeczy owocuje nie tyl-
ko niską skutecznością funkcjonowania 
samorządów, dotkniętych omawianym 
problemem, ale także obniżeniem ich au-
torytetu. Wpływa również na zmniejsze-
nie zainteresowania społecznego w de-
mokratycznym współrządzeniu.

Konieczność wdrożenia świado-
mości nieuchronnej kary za niegod-
ne zachowanie się, a zwłaszcza za 
oszczerstwa, pomówienia, zniesła-
wianie samorządów, jest sprawdzo-
nym w praktyce państw o wysokiej 
kulturze środkiem skutecznego prze-
ciwdziałania sytuacji, z jaką obecnie 
mamy do czynienia.

Innym zagadnieniem jest odpowied-
nia organizacja pracy z systemem wspo-
magania działań dobrych i odrzucania 
nagannych, która sprzyjać będzie zacho-
waniom etycznym w naturalny sposób. 
Podstawą takiego podejścia do etyki jest 
to, że chociaż sposób zachowania każ-
dego człowieka jest wynikiem jego włas-
nego wyboru, to dobrze zorganizowane 
pod względem etycznym instytucje 
sprzyjają dobrym wyborom dla każdego 
pracownika, a  instytucje źle zorganizo-
wane ułatwiają samousprawiedliwianie 
się nieetycznych zachowań.

W pierwszym przypadku nawet oso-
ba o złych nawykach raczej zachowa się 
przyzwoicie, w drugiej nawet uczciwa 
będzie miała trudności z zachowaniem 
swoich zasad.

Czy autorytet 
obroni się sam?
O konieczności podniesienia poziomu etyki 
w organach samorządowych

go przekonywać. Jeśli chcemy żyć 
w czystym i zdrowym środowisku, 
posiadanie instalacji odprowadzają-
cej do oczyszczalni przydomowe 
ścieki jest koniecznością. Na margi-
nesie warto również zauważyć, że 
tereny i domy wyposażone w kanali-
zację zyskują na wartości, a wszyst-
kie gminy, które nie będą posiadały 
na swoim terenie takich instalacji, 
za kilka lat zostaną zmuszone do 
uiszczania na rzecz środowiska UE 
specjalnych opłat. Mieszkamy na te-
renie Otuliny Puszczy Kampinoskiej. 
Obecnie wszystkie nowe domy mu-
szą być tutaj wyposażone w kanali-
zację. Na budowę szamb nie wydaje 
się już pozwolenia. Prosimy zatem 
wszystkich Mieszkańców, którzy 
jeszcze nie wyrazili zgody na przej-
ście instalacji przez ich teren, o pod-
jęcie pozytywnej decyzji.

25 stycznia podpisano kolejną umo-
wę z firmą „ORPA” dotyczącą „Budowy 
sieci kanalizacyjnej z przepompownią 
ścieków dla wsi Blizne Jasiń-
skiego” (między ul. Prusa, 
Reja, Mickiewicza i Hubala-
Dobrzańskiego). Wykonaw-
ca rozpoczął już prace bu-
dowlane i zakończy je w 
terminie 8 miesięcy.

Planowane na 2007 r. skanalizowanie 
wsi Babice Nowe w ul. Ożarowskiej i Wie-
ruchowskiej niestety nie rozpoczęło się 
z powodu trudności z uzyskiwaniem róż-
nych zgód, niezbędnych do otrzymania 
pozwolenia na budowę. Przetarg na wy-
konanie tego zadania zostanie ogłoszony 
pod koniec II kwartału br.

W związku z licznymi zadaniami JRP 
w 2008 r. zostanie rozwinięta jej struktu-
ra. Czteroosobowy zespół powiększy się 
o kolejnych 2 pracowników. JRP uzyska 
także własne pomieszczenia biurowe, 
które usytuowane zostaną w rozbudo-
wywanym aktualnie  budynku admini-
stracyjnym, na terenie oczyszczalni ście-
ków w Starych Babicach.

Jednostka Realizująca Projekt

y w   Borzęcinie Małym od strony południowej
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Spośród trzech elementów infra-
struktury etycznej w urzędzie, do których 
należą zarządzanie, wspieranie i kontro-
la, na pierwsze miejsce, w przypadku 
rady samorządowej, wysuwa się kontro-
la, oparta na przejrzystym prawie i 
ukształtowanej demokratycznie posta-
wie obywatelskiej.

Budowa etycznego samorządu nie 
polega jedynie na rozmowach o etyce, 
ale na budowaniu przejrzystych struktur 
organizacyjnych, reguł i obyczajów, w 
czym ma pomagać dobre prawo.

Jedną z cenniejszych inicjatyw w kie-

runku poprawy  funkcjonowania samo-
rządów jest akcja społeczna „Przejrzysta 
Polska”, ujmująca wiele problemów z za-
kresu kształtowania nowej świadomości 
społeczeństwa obywatelskiego.

Ochrona samorządów przed patolo-
gią społeczną, jaką są rozszerzające się 
wykroczenia przeciwko ich etyce, jest za-
daniem niecierpiącym zwłoki. Wymaga 
ono merytorycznie przygotowanych i 
niezwłocznie wdrożonych do praktyki 
zmian w polskim prawie.

Główne zagadnia do uporządkowa-
nia to:

– włączenie normalnych procedur 
sprawdzających kandydatów na samo-
rządowców (określenia: wymaganego 
stanu zdrowia, poziomu wykształcenia, 
niekaralności, wieku itp.) do wyborczej 
procedury samorządowej,

– stworzenie regulacji prawnej, ma-
jącej na celu wdrożenie mechanizmów 
skutecznej ochrony organów samorzą-
dowych przed wykroczeniami popełnia-
nymi przeciwko nim. 

Jan Puścian 
Radny Gminy Stare Babice

21 stycznia w Teatrze Roma od-
była się Gala Wolontariatu z udzia-
łem Małżonki Prezydenta RP Marii 
Kaczyńskiej oraz Podsekretarza Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP Ewy 
Junczyk-Ziomeckiej. Galę poprowa-
dził  Przemysław Saleta wraz z pre-
zenterką TVP 2 Eweliną Kopic. 
W spotkaniu wzięło udział kilkaset 
osób, a wraz z nimi cztery wolonta-
riuszki działające w naszej gminie. 
Tegoroczna Gala objęta została Ho-
norowym Patronatem Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego.

Podczas uroczystości wręczono na-
grody wyróżniającym się wolontariu-
szom. Nagrodę specjalną otrzymała m.
in. najmłodsza 11- letnia wolontariuszka 
„Bajkowej Fabryki Marzeń” oraz najstar-
sza 77-letnia wolontariuszka „Stowarzy-
szenia Amazonek Żonkil” w Warszawie. 
Nagrodzono także wyróżnieniem Romu-
alda Mądrakiewicza, zwanego „Św.Mi-
kołajem”, który pieniądze ze sprzedaży 
zebranych puszek przeznacza na paczki 
dla potrzebujących dzieci. 

Tytułem „Przyjaciela wolontariusza” 
uhonorowano znaną aktorkę oraz zało-
życielkę fundacji „Mimo Wszystko” Annę 
Dymną, która podczas gali zachęcała 
wolontariuszy do pomagania innym. 
– Schronieniem dla człowieka może być 
tylko drugi człowiek. To nadaje sens ży-

ciu i rozjaśnia świat – mówiła, opowia-
dając o swojej pracy. 

Wolontariusze są ludźmi w różnym 
wieku, wywodzą się z różnych środo-
wisk. Łączy ich bezinteresowna chęć po-
magania innym i poczucie wspólnoty z 
potrzebującymi. Pocieszające jest to, że 
w dzisiejszym skomercjalizowanym świe-
cie co roku przybywa wolontariuszy. Sza-
cuje się, że w ich szeregach działa już w 
Polsce około 4 mln ludzi. 

Przykładem prawdziwego wolonta-
riusza jest „Warszawski Św. Mikołaj”, 
z którym miałam przyjemność rozma-
wiać. Celem jego życia stało się pomaga-
nie dzieciom z rodzin wielodzietnych. 
Mężczyzna zbiera puszki i zdobyte w ten 
sposób pieniądze przeznacza na opłace-
nie przesyłek pocztowych do potrzebują-
cych. Mieszka w noclegowni przy 
ul. Skaryszewskiej w Warszawie.

Wolontariat w naszej gminie powstał 
w 2004 r. i funkcjonuje przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie 
działa w nim na stałe około 20 osób, a 
kilka angażuje się w różne akcje okazjo-
nalnie. Spotkania wolontariuszy z koor-
dynatorem odbywają się raz w miesiącu, 
wówczas omawia się prace z podopiecz-
nymi, ustala zakres potrzeb i opracowuje 
nowe pomysły działania. Z pomocy ko-
rzystają osoby starsze, niepełnosprawni, 
a także dzieci, dla których powołano 

specjalną „Grupę Wsparcia”. Jej głów-
nym celem jest pomoc w pokonaniu 
trudności szkolnych, a także zagospoda-
rowanie wolnego czasu najmłodszych. 
Siedzibą Grupy jest Klub Sportowy „Na-
przód” w Zielonkach. Zajęcia w świetlicy 
skierowane są do dzieci z klas I-VI szkoły 
podstawowej i odbywają się bezpłatnie. 

 Jako wolontariuszka chciałabym za-
chęcić wszystkich do pracy w wolonta-
riacie. Jak powiedział Jan Paweł II- „Wo-
lontariusz, gdy bezinteresownie może 
dać innym coś z siebie, doświadcza ra-
dości, która przewyższa to, czego doko-
nał”. Osoby, które chciałyby działać ra-
zem z nami, zapraszamy do kontakto-
wania się z Koordynatorem Wolontaria-
tu- Bożeną Marczak (GOPS w Starych 
Babicach, ul. Rynek 11. Tel. 722-90-11). 

Paulina Więckowska

Wielka gala wolontariatu

Wolontariat działający w naszej gminie odnosi ko-
lejne sukcesy. Miło jest gdy organizacje ogólno-
polskie doceniają pracę, którą wykonuje się w 
naszych najbliższych okolicach. Kilkanaście dni 
temu zakończył się projekt realizowany przez Cen-
trum Wolontariatu w Warszawie, współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Jego celem było poszerzenie wiedzy pra-
cowników socjalnych i koordynatorów wolonta-
riatu z zakresu włączenia wolontariatu w działania 
placówki OPS na terenie gmin. Równocześnie 
trwały szkolenia dla grupy 20 wybranych koordy-
natorów, którzy mają już doświadczenie we 
współpracy z wolontariuszami. Osoby z tej grupy były przygotowywane 
do roli ekspertów ds. wolontariatu w OPS poprzez szkolenia z zakresu 
budowania i zarządzania projektami oraz pracy z grupą wolontariuszy. 

Wśród dwudziestoosobowej grupy ekspertów wy-
branych z całej Polski znalazła się Bożena Mar-
czak- koordynator wolontariatu z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach. 
O sukcesach Pani Bożeny pisaliśmy już we wcześ-
niejszych numerach „GB”, cieszymy się zatem, że 
trwają one nadal.
Cykl szkoleniowy projektu realizowanego przez 
Centrum Wolontariatu w Warszawie zakończyło 
seminarium, podczas którego zarówno koordyna-
torom jak i ekspertom wolontariatu zostały wrę-
czone certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę.
Bożena Marczak otrzymała dokument z rąk Karoli-

ny Malczyk – Doradcy Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych i uzy-
skała tytuł eksperta ds. wolontariatu.
Gratulujemy!
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„Jak dobrze być 
seniorem, tego 
jeszcze nie wie-
cie, ale się prze-
konacie, kiedy 
dożyjecie” – śpie-
wały kiedyś „Ba-
bickie Sąsiadki”. 

Patrząc na to, w jak miłej atmosferze 
spotykają się ludzie złotego wieku w 
naszej gminie, jesteśmy pewni, że 
miały rację. W karnawale odbyło się 
kilka sympatycznych spotkań zorga-
nizowanych dla seniorów. 

W Borzęcinie Dużym 
głównym punktem pro-
gramu był Bal Seniorów, 
zorganizowany 19 stycz-
nia przez nauczycielki i 
pracowników Zespołu 
Szkolno-Przedszkolne-
go. Finansowo pomogła 
również Gmina i dzięki 
temu 120 osób mogło 
spotkać się przy wspól-
nym stole i bawić przy 
dźwiękach orkiestry od 
18:00 aż do północy. 
Chętnych, jak zwykle, nie 
brakowało i było ich zde-
cydowanie więcej niż 
miejsc. Trudno się temu 
dziwić, bowiem atmo-
sfera na balu zawsze jest 
doskonała, a wszystkie osoby przygoto-
wujące tę imprezę wkładają dużo serca 
w to, aby się udała. Zachęca również nie-
wielka cena biletów – 15 zł – która nie 
narusza zbytnio domowego budżetu. 

Seniorzy, dzięki tej corocznej imprezie, 
mogą się spotkać razem, w większym 
gronie. Jak twierdzą, bal ma dla nich dzia-
łanie terapeutyczne: „Na tym spotkaniu 
młodniejemy o co najmniej 10 lat”.

Osoby złotego wieku z Borzęcina i 
okolic spotkały się także razem ze swoi-
mi wnukami, które przygotowały dla 
nich program artystyczny, zarówno w 
dniu balu, jak i później 21 stycznia, z 
okazji Święta Babć i Dziadków. Pokazano 
m.in. jasełka, sztukę, w której najmłodsi 
wcielili się w rolę dziadków, nie zabrakło 
także wspólnych piosenek i wierszyków, 
a na zakończenie wszyscy razem zasiedli 
do poczęstunku.

Miłe spotkania odbyły się także w 
Starych Babicach. Tam również święto-
wano Dzień Babci i Dziadka na wspól-
nym spotkaniu w przedszkolu. Dzieci 
przygotowały dla swoich gości minika-
wiarenkę i występy, a później na scenie 
pojawili się dziadkowie i zatańczyli dla 
swoich wnuków. 

20 stycznia, tuż przed Świętem Babci 
i Dziadka, odbyło się w Starych Babicach 

tradycyjne spotkanie 
opłatkowe seniorów z 
naszej gminy. Podczas 
uroczystości wystąpił 
chór „Babiczanie” oraz 
zespół „Sami swoi”. 
Przybyły również władze 
gminy i wszyscy razem 
bawili się, śpiewając ko-
lędy i inne pieśni. Trady-
cyjnie podzielono się 
opłatkiem, składając so-
bie najlepsze życzenia, 
przede wszystkim zdro-
wia, radości i spokoju w 
dzisiejszych zabieganych 
czasach.

Część artystyczną 
spotkania rozpoczął chór „Babiczanie”, 
prowadzony przez Zbigniewa Załęskiego. 
Jest to nowa formacja muzyczna, która 
już świętuje swoje pierwsze sukcesy. Chór 
zdobył bowiem pierwsze miejsce na tego-
rocznym powiatowym przeglądzie chó-
rów w Lesznie i otrzymał wspaniały pu-
char, który dumnie prezentowano na 
spotkaniu. Jak powiedział nam Zbigniew 
Załęski, nowy chór powstał częściowo z 
osób śpiewających w chórze kościelnym i 
„Babickich Sąsiadkach”, przybyło także 
kilka nowych osób. Zespół będzie podej-
mować wspólnie nowe wyzwania mu-
zyczne – już teraz robi to, jak słyszeliśmy, 
z dużym powodzeniem.

Podczas spotkania wystąpił także ze-
spół „Sami Swoi” z Borzęcina, który swo-

imi piosenkami ożywił atmosferę na sali. 
Panie wykonały różne utwory, znane na-
szym seniorom, wiele piosenek zaśpie-
wano zatem razem. Kilka osób wystąpiło 
również indywidualnie.

Coroczne spotkania seniorów są ra-
dosnymi chwilami, które na zawsze po-
zostają w pamięci. Takie imprezy dosko-
nale integrują środowisko i dają poczucie 
wspólnoty. Dzięki nim seniorzy mogą od-
czuć, jak są dla nas ważni i przyjąć naszą 
wdzięczność za lata pracy i wychowanie 
dzisiejszego młodego pokolenia. Bo 

przecież, gdy rodzice zajęci są w pracy, 
przeważnie to właśnie dziadkowie opie-
kują się wnukami.

Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re pomogły w organizacji spotkań senio-
rów: nauczycielkom, pracownikom pla-
cówek oświatowych i Urzędu Gminy, 
pracownikom GOPS, wolontariuszom, 
zespołom muzycznym i sponsorom, któ-
rzy ufundowali poczęstunek. 

mł.
fot. Mariusz Kowszun

Senior – to brzmi dumnie
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Babicka gmina rozwija się dyna-
micznie w ciągu ostatnich lat. Po-
wstają nowe domy i osiedla, za-
mieszkuje tu coraz więcej ludzi, 
wśród których rdzenni mieszkańcy 
stanowią jedynie niewielki procent 
społeczności. Jeszcze mniej jest tych, 
których rodziny żyją tu od pokoleń. 
Dla wielu ludzi sprawa historii tej 
ziemi jest zagadką. Nawet wśród 
starszych mieszkańców dziś mało 
kto pamięta czasy II wojny świato-
wej, nie wspominając już o latach 
świetności II Rzeczpospolitej. A prze-
cież mamy się czym poszczycić. 
Właśnie w tych okolicach działy się 
wydarzenia, z których dumna może 
być nie tylko gmina, ale i cała Pol-
ska. Aby ocalić je od zapomnienia, 
jak również przybliżyć chwałę naszej 
historii młodemu pokoleniu, powo-
łaliśmy w gminie organizację, która 
będzie popularyzować historię tej 
ziemi. 

Reaktywowany w ostatnich la-
tach Związek Oficerów Rezerwy RP 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przyciąga do swoich szeregów coraz 
więcej osób zainteresowanych hi-
storią. Na Mazowszu istnieje już kil-
ka kół tej organizacji, a 18 stycznia 
br. w Starych Babicach utworzyliśmy 
Koło nr 4 Związku Oficerów Rezerwy 
RP. Przyjęło ono imię Obrońców Ra-
diostacji Babice. Koło zrzesza obec-
nie 9 osób, ale już zgłosiły się na-
stępne, które deklarują chęć wstą-
pienia w szeregi ZOR RP.

W spotkaniu założycielskim w Sta-
rych Babicach uczestniczyli przedstawi-
ciele władz gminy – Wójt Krzysztof Turek 
i Z-ca Wójta Jolanta Stępniak. Przybył 
również prezes Okręgu Mazowieckiego 
ZOR RP płk Alfred Kabata wraz z człon-
kiem zarządu Grzegorzem Nierodą. Goś-
ciem honorowym spotkania była kpt. 
Anna Mizikowska – kuzynka mjr Włady-
sława Mizikowskiego, który poległ w 
okolicach Babic, broniąc w kampanii 
wrześniowej przedpola Warszawy. War-
to dodać, że wśród członków – założy-
cieli Koła nr 4, aż 5 osób to autorzy ksią-
żek o tematyce historycznej. Wszystkich 
połączył patriotyzm i chęć propagowa-
nia chwały oręża polskiego.

Dziś trzon babickiej organizacji sta-
nowią: komandor Jan Puścian (prezes 
organizacji, autor książek o tematyce 
morskiej i myśliwskiej), Stefan Lewan-
dowski (autor licznych książek historycz-
nych, w tym o historii Ożarowa Mazo-
wieckiego i okolic), Jerzy Raczek (autor 
książki o historii Boernerowa), Tadeusz 
Kowalczyk i Marcin Łada (współautorzy 
albumu o 100 latach historii OSP Błonie), 
ppłk Eugeniusz Mróz i mjr Marek Iwicki. 
Członkami honorowymi babickiej orga-
nizacji są: Anna Mizikowska i Wójt Gmi-
ny Krzysztof Turek. 

Ideą przewodnią komitetu założyciel-
skiego Koła nr 4 jest upamiętnienie po-
wstania w latach międzywojennych Ra-
diostacji Babice i jej bohaterskiej obrony 
we wrześniu 1939 r. 

W annałach historii można znaleźć 
informację o tym, że 17 listopada 1923 r. 
na terenie dzisiejszej gminy Stare Babice 

uruchomiono Transatlantycką Stację Ra-
diotelegraficzną, jedną z największych 
tego typu w Europie i na świecie! Radio-
stacja umożliwiała łączność międzykon-
tynentalną. Antena nadawcza rozciągała 
się na długości 4 km i wsparta była na 10 
wieżach o wys. 128 m każda. 

Infrastruktura stacji rozciągała się od 
Latchorzewa w kierunku północno-
wschodnim aż do Wawrzyszewa. Prace 
przy budowie tego obiektu rozpoczęto 
wiosną 1922 r. i ukończono w ciągu pół-
tora roku. 

Radiostacja służyła do łączności z za-
granicą, pod koniec lat trzydziestych na-
dawano stąd również audycje radiowe 
dla Polonii w USA. Powstanie radiostacji 
było wybitnym osiągnięciem ówczesnej 
polskiej myśli technicznej.

We wrześniu 1939 r. tereny Radiosta-
cji Babice stały się areną krwawych walk. 
Okoliczne miejscowości pełniły funkcję 
zachodniej reduty obronnej stolicy, w któ-
rej Polscy Żołnierze miłość do Ojczyzny 
pieczętowali krwią i ofiarą swego życia.

Niemcy wkroczyli na teren radiostacji 
8 września. Do tego dnia stale nadawała 
ona wiadomości, utrzymując kontakt 
również z naszymi sojusznikami. Nada-
wanie przerwano, jednak działania wo-
jenne trwały nadal i Niemcy nie zdołali 
długo utrzymać swoich pozycji.

13 września rozpoczął się kontratak 
Wojsk Polskich. W skład zgrupowania 
wchodziły m.in.: III batalion 26 Pułku 
Piechoty należący do Dywizji „Dzieci 
Lwowskich”, dowodzony przez mjr Jacka 
Decowskiego i Batalion Stołeczny dowo-
dzony przez mjr Józefa Spychalskiego. 

Z naszej historii możemy być d
W Starych Babicach powstało Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypos
im. Obrońców Radiostacji Babice

Kapitan Anna Mizikowska – uczestniczka 
Powstania Warszawskiego
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ć dumni!
ypospolitej Polskiej 

Ruszyło także zgrupowanie ppłk Leopol-
da Okulickiego. W wypadzie tym wzięły 
udział również czołgi pod dowództwem 
kpt. Stanisława Grąbczewskiego (2 Kom-
pania Czołgów Lekkich Dowództwa 
Obrony Warszawy) i ppor. Antoniego 
Brażuka (Kompania Czołgów Rozpo-
znawczych Dowództwa Obrony Warsza-
wy). Ogromną sprawnością operacyjną 
wykazało się dwóch majorów: Antoni 
Sanojca i Antoni Kassian, którzy ze swy-
mi żołnierzami zajęli pobliskie Górce i 
Jelonki.

15 września nastąpiło ważne wyda-
rzenie, które na wiele dni ugruntowało 
pozycję Wojsk Polskich na tym terenie. 
Wówczas to właśnie mjr Jacek Decowski 
zajął tereny Boernerowa i Fortu Babice. 
Major umocnił tam swoje pozycje, co 
było bardzo korzystne ze strategicznego 
punktu widzenia. Miejsce to doskonale 
blokowało ruchy wroga od zachodniej 
strony stolicy. Ponadto w forcie znajdo-
wały się składy amunicji i sprzętu bojo-
wego. W rejonie usytuowane były rów-
nież stanowiska polskiej artylerii wsparcia 
odcinka północnego. 

Warto zauważyć, że major Decowski 
zdobył i utrzymał również, siłą jednej 
kompanii, placówkę najdalej wysuniętą 
na zachód – w Janowie. Przez cały czas 
dochodziło w tym rejonie do starć zbroj-
nych, a często nawet do walki wręcz.

Zajęcie tych pozycji umożliwiło prze-

darcie się do Warszawy grupy kawalerii 
dowodzonej przez gen. Romana Abra-
hama. Tą drogą dotarł do stolicy Tadeusz 
Kutrzeba z pozostałościami armii wraca-
jącej po bitwie nad Bzurą (18, 19 wrześ-
nia). W tym czasie poległ wraz z żołnie-
rzami na skraju Babic i Zielonek mjr Wła-
dysław Mizikowski z 22 pp. 9 Dywizji 
Piechoty należącej do Armii „Pomorze”.

Polskie oddziały utrzymywały zajęte 
pozycje przez 12 dni. W końcu zaczęło 
brakować amunicji i zaopatrzenia. Stale 
rosły również straty w ludziach.

Frontalny szturm Niemców na stano-
wiska obronne III batalionu 26 pp. 5 Dy-
wizji Piechoty „Dzieci Lwowskich” rozpo-
czął się 25 września. Dowódca 8 armii 
niemieckiej gen. Johannes Blaskowitz 
postanowił zlikwidować punkt oporu w 
Boernerowie i w Forcie Babice. Mjr Jacek 
Decowski w wyniku dużych strat w lu-
dziach poddał redutę 27 września. Dal-
sza walka nie miała już sensu, należało 
ocalić tych, którzy przeżyli. 

Niemiecki generał nie mógł uwierzyć, 
że polski batalion stawiał opór całej na-
cierającej dywizji. Osobiście liczył pol-
skich żołnierzy, w uznaniu męstwa po-
zwolił oficerom zachować białą broń. 
Następnego dnia poddano stolicę.

Podczas obrony Warszawy zginęło 
około 5 tys. żołnierzy, około 16 tys. zosta-
ło rannych. Wśród ludności cywilnej liczby 
te wynoszą odpowiednio 25 tys. i 70 tys. 

Żołnierze polegli podczas obrony za-
chodniej reduty Warszawy spoczywają 
na Cmentarzu Wojennym usytuowanym 
na granicy Babic i Kwirynowa. Cmentarz 
ten został założony w 1940 r. przez Jana 
Okwiecińskiego, sekretarza gminy, który 
uzyskał od Niemców zgodę na jego 
utworzenie. W ciągu lat 1940-1941 eks-
humowano ciała co najmniej 275 pole-
głych żołnierzy z terenów: Radiostacji 
Babice, Boernerowa, Grot, Górc, Jelonek, 
Chrzanowa, Bliznego. Na cmentarzu po-
chowano co najmniej 167 żołnierzy 
imiennych i 108 żołnierzy bezimiennych. 
Spoczywają tam ponadto powstańcy 
warszawscy, żołnierze AK „Grupy Kampi-
nos” i inne ofiary wojny.

Szacuje się, że na tych terenach zgi-
nęło podczas kampanii wrześniowej 
około tysiąca żołnierzy, a zatem jedna 
piąta wszystkich żołnierzy poległych w 
obronie stolicy. Część ciał zabrały rodziny 
do swoich grobów. Wielu obrońców Oj-
czyzny spoczywa zapewne również w 
miejscu walk, bowiem nie wszystkie ciała 

w wyniku nawały artyleryjskiej wroga 
dały się ekshumować. Wszystkim odda-
jemy należną pamięć i szacunek. Cześć 
ich pamięci!

Na zakończenie wspomnijmy postać 
bohaterskiego dowódcy Babickiej Redu-
ty. Major Jacek Decowski (na zdjęciu 
powyżej) przeżył kampanię wrześniową. 
Dostał się do niewoli, przebywał w Ofla-
gu VII A w Murnau, tam zmarł (jak poda-
no – na zawał serca) 5 lipca 1941 r., 
przeżył 45 lat. 

W gminie Stare Babice jest ulica mjr 
Jacka Decowskiego. Przed Klubem Ofi-
cerskim Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie jest również skwer jego 
imienia, a także pomnik – głaz narzuto-
wy upamiętniający 50-tą rocznicę bitwy i 
bohaterskich obrońców zachodniej re-
duty Warszawy.

Radiostacja Babice istniała prawie do 
końca wojny. 16 stycznia 1945 roku 
Niemcy wycofując się, wysadzili budynki 
i 10 wież, na których wsparta była ante-
na nadawcza.

Zdaniem prezesa Koła nr 4 ZOR RP – 
komandora Jana Puściana – zarówno pol-
ska myśl techniczna II Rzeczpospolitej, jak 
i bohaterstwo żołnierzy zachodniej reduty 
Warszawy zasługują na upamiętnienie. 
Dziś mało kto pamięta o tamtych wyda-
rzeniach, a przecież powinniśmy być 
z nich dumni. Spacerując w rejonie Lat-
chorzewa, znajdziemy pozostałości po 
budynkach i masztach radiostacji – ostat-
nie ślady ludzi i historii. Założyciele Koła 
planują na tych terenach wykonanie ścież-
ki dydaktycznej z tablicami informacyjny-
mi. Babicka gmina, położona tuż przy 
granicy Warszawy, może w ten sposób 
wzbogacić się o kolejną atrakcję turystycz-
ną. Jej zwiedzanie dostarczy wielu lu-
dziom nie tylko miłych wrażeń, wynikają-
cych ze spaceru w lesie, ale także infor-
macji historycznych związanych z niezwy-
kłymi dziejami II Rzeczpospolitej. 

Marcin Łada
Wiceprezes Koła nr 4 ZOR RPMaszty Radiostacji Babice
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Pod koniec ubiegłego roku w 
Domu Parafialnym „ARKA” w Sta-
rych Babicach odbyła się konferen-
cja pod hasłem „Rodzina bez kon-
fliktu”. Spotkanie zorganizowa-
ne przez policjantów z Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii oraz Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych miało na celu omó-
wienie zagadnienia przemocy w 
rodzinie, jej rozpoznawania,  zacho-
wania się w czasie policyjnej inter-
wencji oraz zaprezentowanie sposo-
bów pomocy dla osób dotkniętych 
tych problemem.

Spotkanie rozpoczęło się od interak-
tywnego wykładu przedstawicielki „Fun-
dacji Pomocy Kobietom i Dzieciom”, która 
na podstawie doświadczeń opowiadała o 
rozpoznawaniu przemocy i elementach 
wsparcia udzielanego osobom nią do-
tkniętym. Zwróciła także uwagę na od-
różnianie przemocy rzeczywistej od fikcyj-
nej. Zdarzają się bowiem przypadki po-
mówień. Osoby, które chcą zakończyć 
związek, zgłaszają się nieraz na policję 
jako poszkodowane i często trudno jest 
dociec prawdziwości ich zeznań. Oskar-
żenie o pobicie lub znęcanie się psychicz-
ne może mieć poważny wpływ na życie 
niesłusznie oskarżanego człowieka. Dla-
tego też podano główne warunki rozróż-
nienia zwykłej kłótni od przemocy. 

Prawdziwa przemoc pojawia się w 
wielu rodzinach i czasem nawet nie zda-
jemy sobie sprawy, jak bardzo potrafi być 
brutalna. Najczęściej właśnie o tych naj-
gorszych przypadkach nikt nigdy nie sły-
szy. Przypomniano o takich pojęciach, 
jak „bicie bez śladów” lub tzw. „przemoc 
w czterech ścianach”. Brutalność spraw-
cy może być przez wiele lat niezauważa-
na przez sąsiadów, rodzinę, czasem na-
wet przez lekarza. Poruszano problemy 
źródeł znęcania się w rodzinie, a także 
sytuacje, gdy ofiara przemocy może stać 
się jej sprawcą wobec innych. 

Na spotkaniu omawiano także prob-
lem rodziny zastępczej. Barbara Gębala z 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
opowiadała o trudnościach, z jakimi spo-
tykają się ludzie, którzy obdarzyli opieką 
dzieci z domów dotkniętych przemocą. 

Co trzecia z tych 
rodzin objęta jest 
dozorem kurato-
ra. Nie zapomi-
najmy, że to właś-
nie dzieci najbar-
dziej cierpią w 
sytuacjach prze-
mocy. Ingerencję 
osób trzecich 
(które starają się 
pomóc) traktują 
często jako krzyw-
dzenie ich sa-
mych lub rodziców. Dlatego najistotniej-
sza jest właściwa diagnoza rodziny oraz 
szybkie działanie. Bardzo ważne jest rów-
nież, aby zapoznać się z problemem jak 
najdokładniej, gdyż widziany z jednej 
strony konfliktu nie pozwoli na obiektyw-
ną ocenę sytuacji.

 Bardzo często błędy wynikające ze 
zbyt płytkiej oceny sytuacji popełniają 
media. Wiele razy słyszymy o problemie 
rodziców, którym zabrano dziecko. 
Przedstawia się ich jako ofiary niespra-
wiedliwego prawa, uwypukla się ich cier-
pienie, aby poruszyć serca odbiorców. 
Nikt jednak nie wie, jak naprawdę wyglą-
da cały problem, a przecież kurator nie 
zabiera dziecka z domu bez przyczyny. 
Dlatego właśnie osoby rozwiązujące ta-
kie problemy narażone są na pomówie-
nia, często nawet na groźby, a przecież 
działają dla dobra dzieci. 

W  naszym powiecie jest 114 rodzin 
zastępczych, które opiekują się m.in. 
dziećmi z trudnych domów, w babickiej 
gminie mamy ich 13. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zapewnia pomoc psy-
chologa oraz prawnika, a także doradz-
two rodzinne. Na spotkaniu zaznaczono, 
że pomoc osobom, które zdecydowały 
zastępczo zaopiekować się dziećmi, jest 
szczególnie potrzebna. Często bowiem 
rodziny te są osamotnione, a stawia się 
im bardzo duże wymagania wychowaw-
cze przekraczające nieraz ich możliwości. 

Barbara Gębala zwróciła uwagę na 
skuteczność działań podejmowanych 
przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw  
Przeciwdziałania Przemocy Domowej, 
Alkoholizmowi i Innym Patologiom 

Społecznym, wyrażając tym samym uz-
nanie dla jego pracy. 

Ostatnią częścią spotkania, skierowa-
ną głównie do policjantów ze służb pre-
wencyjnych, był wykład nadkomisarza 
Jarosława Chedy z Wydziału Prewencji 
Komendy Stołecznej Policji. Miał on na 
celu przybliżenie funkcjonariuszom spo-
sobów postępowania z przemocą. Jak 
powiedział nadkomisarz: „nie zawsze 
nawet doświadczeni funkcjonariusze, a 
tym bardziej młode załogi, są w stanie 
właściwie ocenić sytuację i odpowiednio 
się zachować”. Dlatego zwrócono uwa-
gę na podstawowe zasady, których po-
winien się trzymać każdy funkcjonariusz 
podczas interwencji. Przede wszystkim 
potrzebne jest uzyskanie możliwie naj-
pełniejszej informacji o zdarzeniu, przy 
czym nie można sugerować się pierw-
szym wrażeniem lub relacją tylko jednej 
osoby. Przeważnie podczas interwencji 
sprawcy przemocy próbują przekonać 
policję o swojej niewinności, zachowują 
się nadzwyczaj spokojnie i łagodnie, a 
odpowiedzialnością obarczają ofiarę, 
która po przyjeździe Policji, w wyniku 
zdenerwowania, może sprawiać wraże-
nie nadmiernie pobudzonej.

Do wystąpień włączyli się również 
uczestnicy konferencji: pedagodzy, 
przedstawiciele sądów, policjanci i pra-
cownicy ośrodków pomocy. Jak można 
było zauważyć, wielu z nich miało inne 
podejście i metody rozwiązywania prob-
lemu przemocy w rodzinie, co tylko 
potwierdza, że temat jest bardzo kon-
trowersyjny.

Malwina Fabianowicz

Rodzina bez konfliktu 

W roku 2006 policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Starych Babicach i jednostek podle-
głych przeprowadzili ogółem 1405 inter-
wencji domowych, w tym 129 dotyczą-

cych przemocy w rodzinie, a w 2007 
roku – 1364 interwencje, w tym 140 do-
tyczących przemocy w rodzinie. 

W wyniku przemocy domowej w 
roku 2006 zostało pokrzywdzonych 157 
osób, w tym 129 kobiet i 3 mężczyzn, 12 

małoletnich w wieku od 13 do 18 lat 
oraz 13 małoletnich, którzy nie ukończy-
li 13 roku życia. W 2007 roku w wyniku 
przemocy domowej ogółem pokrzyw-
dzonych zostało 175 osób, w tym 136 
kobiet i 9 mężczyzn, 13 małoletnich w 

Statystyka nie napawa nadzieją...
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Już po raz czwarty Ministerstwo 
Sprawiedliwości we współpracy z 
sądami, prokuratorami oraz organi-
zacjami pozarządowymi zorganizo-
wało w dniach od 22 do 29 lutego 
2008 roku „Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw”. Celem przedsięwzię-
cia było zwrócenie szczególnej uwa-
gi na potrzeby i prawa osób po-
krzywdzonych. W działaniach zwią-
zanych z „Tygodniem Pomocy Ofia-
rom Przestępstw” uczestniczyła 
również babicka Policja we współ-
pracy z Konsultantem ds. Przemocy 
Domowej i Problemów Alkoholizmu 
– Wandą Morawską. Wspólne dyżu-
ry i konsultacje spotkały się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców na-
szego powiatu.

„Tydzień Pomocy Ofiarom Prze-
stępstw” zwany jest obiegowo „Niebie-
skim Tygodniem”. Tegoroczna akcja mia-
ła zainicjować trwałą współpracę 
organów administracji rządowej z orga-
nizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz pokrzywdzonych. Dotychczas z 
tej oferty rzadko korzystały osoby, któ-
rych sprawy nie znalazły się jeszcze na 
drodze sądowej, choć przestępstwa zo-
stały już popełnione. W szczególny spo-
sób dotyczy to ofiar doznających prze-
mocy ze strony swoich bliskich. Takie 
sprawy trafiają do wymiaru sprawiedli-
wości często dopiero po latach, w mo-
mencie, gdy o tym fakcie została powia-
domiona policja.

W Komendzie w Starych Babicach 
został uruchomiony punkt konsultacyjny 
dla ofiar przestępstw. Dyżur pełnili poli-
cjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 
oraz dzielnicowi wspólnie z Konsultan-
tem ds. Przemocy Domowej i Problemów 
Alkoholizmu Wandą Morawską, bowiem 
tegoroczne hasło akcji „Prawne, psycho-
logiczne i społeczne aspekty przemocy 
emocjonalnej. Jak zapobiegać przemocy 
i pomagać ofiarom?” jest w dużej mierze 
związane z tzw. przestępstwami „czte-
rech ścian”, czyli przemocą w rodzinie.

Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fi-
zyczne i psychiczne – to tajemnica wielu 
polskich rodzin. „O tym, co dzieje się w 

domu, nie powinno 
mówić się na ze-
wnątrz”, „To jest 
sprawa rodzinna”, 
„Przecież nie mamy 
się gdzie podziać i 
tak będziemy miesz-
kać dalej razem, a 
mówienie o tym 
głośno pogorszy tyl-
ko naszą sytuację” – 
niejednokrotnie w 
taki właśnie sposób 
ofiary przestępstw 
znęcania się tłuma-
czą nieinformowanie 
o tego typu prze-
stępstwach. Niejed-
nokrotnie ukrywane 
przez wiele lat, wy-
chodzą na światło 
dzienne dopiero 
wówczas, gdy do-
chodzi do tragedii. 
Wtedy to opinia pub-
liczna dowiaduje się, 
że w otoczeniu in-
nych ludzi, w klatce 
bloku zamieszkałej 
przez kilka rodzin ka-
towano dziecko, 
znęcano się nad mat-

ką, pobito ze skutkiem śmiertelnym star-
szą osobę. Pokazuje się tragiczną sytua-
cję ofiar, mówi się o sprawcach, ale bra-
kuje świadków. Okazuje się, że nikt nic 
nie widział, nikt nic nie słyszał, nikt nic 
nie podejrzewał. Nie są to sprawy poje-
dyncze, incydentalne przypadki, obok 
których można przejść obojętnie.

Do chwili obecnej najczęstszy kontakt 
z ofiarami i sprawcami przestępstw okre-
ślanych nazwą „domowych” lub „czterech 
ścian” mieli funkcjonariusze Policji. Wzy-
wany do awantury domowej funkcjona-
riusz jest zwykle pierwszą osobą, która 
dowiaduje się o panującej w rodzinie prze-
mocy i to właśnie jednym z jego zadań jest 
spowodowanie, by ofiary przemocy do-
mowej mogły skorzystać z przysługującej 
im ochrony prawnej i wsparcia.  ego.

Niebieski tydzień 
22–29 lutego – Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw  

wieku od 13 do 18 lat oraz 17 małolet-
nich, którzy nie ukończyli lat 13.

W obu analizowanych latach spraw-
cami przemocy domowej byli zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety. Na 132 wszyst-
kich sprawców przemocy w roku 2006, 
pod wpływem alkoholu było 103. 68 
sprawców zostało zatrzymanych, 17 
przewieziono do policyjnych pomiesz-

czeń dla osób zatrzymanych do wytrzeź-
wienia, zaś 51 do Izby Wytrzeźwień.

W 2007 roku na wszystkich 140 spraw-
ców przemocy domowej 108 było pod 
wpływem alkoholu, z czego 63 zostało za-
trzymanych, a następnie 31 sprawców 
przewiezionych do policyjnych pomiesz-
czeń dla osób zatrzymanych do wytrzeź-
wienia oraz 30 do Izby Wytrzeźwień.

Źródło danych statystycznych:
 – KPP Warszawa-Zachód

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja
Oficer Prasowy Komendy 

Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z sie-

dzibą w Starych Babicach

Podczas „Niebieskiego Tygodnia” pomocy udzielali: 
nadkom. Anna Gajowniczek – Naczelnik Sekcji Prewencji 
KPP i Wanda Morawska – konsultant ds. przemocy domowej 
i problemów alkoholizmu

Sierż. Monika Adamczyk z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 
odebrała wiele telefonów od pokrzywdzonych osób
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W sobotni wieczór 9 lutego w 
sali OSP spotkali się po raz pierw-
szy Iternauci Gminy Stare Babice. 
Spotkanie to zainicjowane zostało 
przez lokalne witryny www.babice.
waw.pl, www.lipkow.net i www.bli-
zne.eu oraz fora internetowe z nimi 
związane.  

W Pierwszym Integracyjnym Spotka-
niu Internautów uczestniczyli między in-
nymi twórca lokalnego serwisu ogłosze-
niowego www.ABCbabice.pl oraz często 
pojawiający się na forach dyskusyjnych 
sołtysi: Agnieszka Kaczurba z Lipkowa i 
Marcin Jaskólski z Bliznego, radny Sta-
rych Babic Tomasz Szuba,  radny Lipko-
wa Tomasz Druzd, a także prezes babi-
ckiej straży pożarnej Mirosław Lisiecki. 
Spotkanie było okazją do konfrontacji 
własnych wyobrażeń o wirtualnych roz-
mówcach, których do tej pory znało się 
jedynie z ich wypowiedzi. Internet umoż-
liwia anonimowe dyskusje, spotkanie „w 
realu” pozwala poznać tożsamość dys-
kutanta. To prawdopodobnie był główny 
powód nieobecności na spotkaniu kilku 
bardzo aktywnych forumowiczów.  

Spotkanie przebiegło w miłej atmo-
sferze. Twórcy i administratorzy witryn 
opowiedzieli o swoich stronach, o histo-
rii ich tworzenia i planach na przyszłość.  
Uczestnicy spotkania wymienili się cen-

nymi uwagami i 
pomysłami, jak 
choćby chęcią 
transmitowania 
przez internet 
Sesji Rady Gmi-
ny, umieszcze-
nia kamery in-
ternetowej na 
Rynku w Babi-
cach czy pro-
wadzenia gmin-

nego radia internetowego. 
Kulminacyjnym momentem spotka-

nia było wręczenie statuetki Interbabini-
cza za 2007 rok Bronisławowi Opackie-
mu – „Lucyferowi”. Wyróżnienie to jest 
przyznawane osobie, która swą postawą  
i działalnością szczególnie zasłużyła na 
uznanie i szacunek. Otrzymują je ci, któ-
rzy podejmowali cenne inicjatywy i mogą 
poszczycić się szczególnymi osiągnięcia-
mi dla wspólnoty lokalnej. Tegoroczny 
laureat Interbabinicza został nagrodzony 
za udzielanie się na wszystkich lokalnych 
forach internetowych,  szybkie i rzetelne 
odpowiadanie na wszelkie pytania inter-
nautów - co świadczy o jego szerokiej 
wiedzy, a także za to, że poświęca swój 
czas na bieżące monitorowanie interne-
tu. W imieniu internautów zdobycia wy-
różnienia gratulował „Lucyferowi” To-

masz Druzd - radny i współtwórca strony 
lipkowskiej. Statuetkę wręczył Michał 
„S.trażak”, zastępujący na spotkaniu nie-
obecnego administratora strony babi-
ckiej. Gospodarze spotkania już dziś za-
praszają na kolejne za rok. 

Agnieszka Kaczurba

Spotkanie babickich internautów 

We wtorek, 4 marca br. około godz.22.00 w Klaudynie na 
ul. Estrady miał miejsce groźny pożar autobusu marki Solaris. 
Jest to kolejny taki wypadek w ciągu dość krótkiego czasu. In-
formowaliśmy w ub. roku o pożarze autobusu tej samej marki 
w Wierzbinie (4 kwietnia 2007 r.) Ciekawostką jest to, że oba 
autobusy kursowały na tej samej linii- 719. W obu przypad-
kach nikt nie odniósł obrażeń, jednak są to bardzo niepokojące 
zjawiska, zwłaszcza że tegoroczny pożar autobusu wydarzył 
się tuż przy bazie paliw Orlenu. Zaalarmowani strażacy szybko 
przybyli na miejsce zdarzenia. Stawiły się jednostki z Babic oraz 
kolejno z JRG 11 i JRG Błonie. Ogień ugaszono, jednak droga 
była zamknięta przez blisko godzinę. M.S.

Kolejny autobus w ogniu!

O G Ł O S Z E N I E
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach zatrudni pracownika na stanowisko:  Referent ds. księ-
gowo-kadrowych, na czas zastępstwa, za pracownika będącego na urlopie macierzyńskim, a następnie na urlopie 
wychowawczym.
Wymagania niezbędne: posiadanie wyższego wykształcenia ekonomicznego lub średniego, 2-3-letnie doświadczenie zawo-
dowe, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe:
Znajomość:  przepisów rachunkowości, przepisów kodeksu pracy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, obsługi komputera i 
urządzeń biurowych.
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 11 
(I piętro, pokój 3); od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Babicki przewodnik internauty:
Oficjalna strona gminy:
www.babice-stare.waw.pl 
Społecznościowe witryny internetowe
w naszej gminie:
www.babice.waw.pl
www.lipkow.net
www.blizne.eu
www.klaudyn.com.pl 
www.wojcieszyn.cba.pl 
Lokalny serwis ogłoszeniowy:
www.ABCbabice.pl
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Tegoroczną aurę podczas zimo-
wej przerwy w nauce możemy uznać 
za zupełnie nietypową. W naszej 
gminie śniegu nie było, stąd atrak-
cje zimowych ferii przypominały 
często letnie wycieczki w chłodniej-
sze dni, a oglądając zdjęcia, trud-
no rozpoznać, że uwieczniono na 
nich miłe chwile podczas...zimowe-
go wypoczynku.

W Szkole Podstawowej w Borzęcinie 
ferie postanowiło spędzić 79 uczniów. 
Nauczyciele przygotowali tu dla nich 
wiele atrakcji dla miłego spędzenia cza-
su. Każdy dzień rozpoczynał się śniada-
niem, a kończył obiadem z deserem. Tyl-
ko jeden dzień uczniowie spędzili w 
szkole, w pozostałe wyjeżdżali w różne, 
atrakcyjne miejsca. 

W szkole zorganizowano dla nich za-
jęcia sportowe. Uczniowie grali w piłkę, 
w tenisa oraz mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w grach zespołowych. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z poby-
tu na naszych nowych boiskach,  szcze-
gólnie na torze przeszkód, który jest 
dużą atrakcją dla dzieci. Przy zajęciach 
sportowych pomagał Uczniowski Klub 
Sportowy z Borzęcina Dużego, za co 
dziękujemy. 

Uczniowie chętnie uczetniczyli także 
w zajęciach komputerowych, w czasie 
których można było korzystać z różnego 
rodzaju gier. Dziewczynkom podobało 
się malowanie na szkle, na drzwiach 
szkolnej stołówki, dzięki czemu  prace 
będą cieszyły oczy wszystkich uczniów. 
Dzieci chętnie także grały w gry planszo-
we i brały udział w zabawach. 

Dwa razy uczniowie wyjeżdżali na 
basen do Łomianek. Zabawy z piłką, na 
zjeżdżalniach i pływanie dostarczały 
wszystkim dużo radości. Podczas ferii 
oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty 
w kinie. U nas połączyliśmy ten dzień z 
jeszcze jedną atrakcją. Uczniowie młod-
szych klas bawili się w ,,Chacie  małola-
ta”. Starsi z dużym powodzeniem spę-
dzali czas na kręgielni. Na koniec wszyscy 
razem obejrzeli film pt. ,,Asterix na olim-
piadzie”. 

Najwięcej atrakcji zapewnił dzieciom 
pobyt w internacie w Julinku, który jest 
własnością Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Lesznie. Głównym punk-
tem programu była przejażdżka bryczką 
po Kampinoskim Parku Narodowym. 
Dzieci mogły także jeździć na kucyku. 
Wszyscy mogli ogrzać się przy ognisku i 
upiec sobie kiełbaskę oraz zjeść pieczo-
nego ziemniaka. 

Ferie w szkole to miło i atrakcyjnie 
przeżyty czas. Uczestnicy, którzy wybrali 
ten sposób spędzenia wolnych dni po 

raz pierwszy, już w tym roku deklarowali, 
że nie zabraknie ich tu za rok.      

W zajęciach zorganizowanych w cza-
sie ferii zimowych przez Szkołę Podsta-
wową  w Starych Babicach wzięło udział 
138 uczniów klas 0-VI. Dzieci objęte były 
opieką w godzinach od 9:00 do 14:00, 
miały zapewnione drugie śniadanie i peł-
ny obiad. Uczestników ferii podzielono 
na 6 grup wiekowych, nad którymi opie-
kę sprawowali nauczyciele. 

Dla dzieci zorganizowa-
no liczne atrakcje, między 
innymi: zajęcia na basenie, 
zwiedzanie galerii instru-
mentów folkowych, wyjazd 
do kina na film „Alwin i wie-
wiórki”, zabawy w „Kolora-
do” i na sztucznym lodowi-
sku, zajęcia edukacyjne w 
Puszczy Kampinoskiej, ogni-
sko i przejażdżkę bryczkami 
w okolicach Sierakowa.

Ponadto na terenie szkoły zorganizo-
wane były zajęcia sportowe, plastyczne i 
taneczne. Krótki kurs tańców standardo-
wych poprowadził trener studia tanecz-
nego „Duet”.

Ferie w szkole pełne były wrażeń i 
świetnej zabawy. Zauważyć należy, że 
dobrze zorganizowany wypoczynek 
przyciąga wielu uczniów.  Każdego roku 
oraz więcej dzieci chce przychodzić na 
„szkolne zimowisko”. Są to zarówno naj-
młodsi, jak i najstarsi uczniowie.

Serdecznie dziękujemy wychowaw-
com za opiekę nad dziećmi, a uczniom 
za radosny udział w feriach. 

Ofertę zimowego wypoczynku i róż-

norodne zajęcia przygotowali dla ucz-
niów również nauczyciele z Gimnazjum 
w Koczargach Starych. Niestety, okazało 
się, że jedynie kilku gimnazjalistów w 
ciągu całego tygodnia zechciało w nich 
uczestniczyć. Dlatego też większość za-
jęć została odwołana z powodu braku 
chętnych.

Agnieszka Matuszewska
Dorota Smolińska

Ferie zimowe czy letnie?
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Malarstwo holenderskie 
w gimnazjum

1 lutego w auli Gimnazjum w Ko-
czargach Starych odbył się wernisaż 
malarstwa holenderskiego, na któ-
rym pokazano 28 obrazów. Autora-
mi prac była młodzież gimnazjalna 
uczęszczająca na koło plastyczne 
prowadzone przez Krystynę Podla-
chę. Obrazy przedstawiały głównie 
martwą naturę oraz pejzaże zimowe. 

Spotkanie rozpoczęło się przywita-
niem przez dyrektora szkoły Piotra 

Szczepkowskiego autorów prac, nauczy-
cieli, rodziców oraz zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk Kunce-
wicz i przewodnicząca Rady Rodziców 
Monika Kowalska. 

Na początku spotkania swoje umie-
jętności zaprezentowali laureaci konkur-

su poetyckiego im. Konstantego I. Gał-
czyńskiego, który odbył się niedawno w 
Płochocinie. W konkursie tym wzięło 
udział 6 osób z naszego gimnazjum, a 
dwie uczennice – Monika Wrzesień oraz 
Anna Nowak otrzymały wyróżnienia. 
Uczniowie recytowali wiersze m.in. K. I. 
Gałczyńskiego, J. Karczmarskiego oraz 
W. Szymborskiej.

Po wysłuchaniu poezji przyszedł czas 
na otwarcie wernisażu malarskiego. Wie-
le prac sprawiało bardzo dobre wraże-
nie. Uczestnicy koła plastycznego już w 
pierwszym semestrze szkolnym zapozna-
li się z tematem „Poznajemy warsztat 
malarzy holender-
skich”. Pani Krysty-
na przygotowała 
kompozycje i każdy 
mógł wybrać te-
mat. Autorzy indy-
widualnie zinter-
pretowali dzieła 
dawnych mistrzów. 
Wszyscy samodziel-
nie wykonali prace, 
kierowali się jednak 
cennymi uwagami 
nauczycielki. Próba 
powtórzenia stylu 
malarzy holender-
skich nie jest bo-

wiem łatwa i wymaga odpowiedniego 
doboru tła, światła oraz cieni. 

Tekst i fot. Paulina Więckowska

Sztuka holenderska osiągnęła swój 
największy rozkwit w XVII wieku. Związa-
ne to było z dobrą sytuacją polityczno-
gospodarczą Holandii. Zwycięstwo nad 
Hiszpanią umożliwiło intensywny rozwój 
handlu i tym samym bogacenie się społe-
czeństwa. Malarstwo stało się królową 
sztuk, a zawód malarza wysoko ceniono 
i dobrze wynagradzano. Tematyka dzieł 
była różnorodna – religijna, rodzajowa, 
znalazły się wśród nich także przedsta-
wienia martwej natury i portrety. 

Holendrzy w swoich malowidłach 
dążyli do wiernego odtwarzania natury. 
W martwych naturach z owocami i wa-
rzywami wykazywali niezwykły kunszt 
swojego warsztatu. 

Wydawałoby się, że tworzyli dzieła o 
charakterze czysto dekoracyjnym, wni-
kliwy badacz dostrzeże jednak pewne 
elementy obrazów zaburzające ten sie-
lankowy nastrój: czaszkę, klepsydrę, sta-
re rozpadające się książki, dogasającą 
świecę, zegarek, przewrócony kielich. 
Czy za tymi przedstawieniami twórcy 
ukryli jakąś tajemnicę? Nam wydaje się 
to zagadką, jednak w XVII wieku symbo-
lika przedmiotów była powszechnie 

znana. Typ martwej natury „Vanitas” 
poprzez symbole miał przypominać o 
przemijaniu świata, a w szczególności 
życia doczesnego. Odkrywamy, że prze-
wrócony kielich oznaczał hulaszcze ży-
cie, cytryna „kwas życia”, zbite szklane 
naczynie – kruchość, elegancki zegarek 
– przemijanie czasu.

Holendrzy tworzyli swoje malowidła w 
pracowniach pełnych farb i obrazów. Jako 
podobrazie początkowo stosowali deski 
(najczęściej dębowe), a później blejtramy 
pokryte płótnem lnianym. Na dobrze 
opracowanym gruncie barwnym, najczęś-
ciej szarym czy zielonkawym, zakładali 
warstwę kolorowej imprymitury i następ-
nie obraz wykonywali farbami olejnymi 
bądź temperowymi. Proces powstawania 
dzieła podzielony był na etapy. Kolejne 
warstwy zakładano po wyschnięciu po-
przednich. Światło opracowywano naj-
częściej impastowo, stosując biel ołowio-
wą. Zakładano też barwne laserunki – pół-
przezroczyste warstwy nadające malowid-
łu ciepły lub chłodny koloryt. 

W pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2007/08 zajęcia koła plastycznego 
w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach 

Starych zatytułowane były „Poznajemy 
warsztat malarzy holenderskich”. Ucz-
niowie inspirowani dziełami między inny-
mi Heedy, Clesza i Avercampa wykony-
wali martwe natury, a także pejzaże zi-
mowe. Zaproponowano uproszczony 
warsztat dostosowany do możliwości 
uczniów i uwzględniający wyposażenie 
pracowni oraz czas wykonania. Młodzi 
twórcy na uprzednio zagruntowaną tek-
turę przenieśli rysunek wybranego przez 
siebie dzieła. Dalszym etapem było zało-
żenie tła i podmalowanie przedmiotów. 
Następnie wykonano cienie. Na koniec 
opracowano światła bielą. Proces wyko-
nania malowideł był pracochłonny, jed-
nak zaowocował pięknymi martwymi 
naturami oraz pejzażami zimowymi. Au-
torzy indywidualnie zinterpretowali dzie-
ła dawnych mistrzów. Jedni próbowali 
wiernie oddać szczegóły, inni uprościli 
formy, stwarzając umowną przestrzeń. 

Prace zostały wyeksponowane na 
wystawie w budynku Wolskich Placówek 
Edukacji Kulturalnej przy ul. Brożka w 
Warszawie oraz w auli I Gminnego Gim-
nazjum w Koczargach Starych.

Krystyna Podlacha
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Poszukujemy pracowników 
do „Salonu Fryzjerskiego 

Agnieszka” w Starych 
Babicach: fryzjerki lub fryzjera 

o specjalności 
damsko-męskiej,

kosmetyczko-manicurzystki. 
tel.: 0501-355-891

2 lutego w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach, w Sali Koncer-
towej im. Kazimierza Wiłkomirskie-
go odbyło się kolejne spotkanie 
„Młodych z Pasją” – Karnawałowy 
Mix 2008. Młodzież zaprezentowała 
różnego rodzaju tańce oraz panto-
mimę. Widzowie mieli okazję podzi-
wiać taniec towarzyski w wykonaniu 
uczniów z naszej szkoły, należących 
do studia tańca „Duet”.

Spotkanie rozpoczęto tańcem w stylu 
latynoamerykańskim w wykonaniu Mag-
dy Drzewińskiej i Ireny Dżyga, z wykorzy-
staniem elementów choreografii Natalii 
Krzemińskiej. Obie tancerki uczęszczają 
na lekcje „dance jazz”, które odbywają 
się dwa razy w tygodniu w podziemiach 
kościoła na warszawskim Bemowie. 

Następnie widzowie obejrzeli panto-
minę rodem z sensacyjnego filmu. „Na 
scenie pojawiło się kilku szpiegów, którzy 
z poważnym wyrazem twarzy, ostrożnie, 
ale z odwagą kierowali się ku celowi. 
Starali się nie zbudzić dwóch policjan-
tów, którzy akurat zasnęli. Ak-
cja toczyła się przy niezwykłej 
muzyce z filmu Mission Impo-
ssible. W końcu dotarli do celu 
i ukradli... pluszowego misia” 
– relacjonuje uczestniczka 
przedstawienia Milena Beczek. 

Pod koniec spotkania wi-
dzowie przenieśli się w nieco 
spokojniejsze klimaty. Dzieci 
należące do studia tańca 
„Duet” wspaniale zaprezento-
wały tańce towarzyskie. Zaczę-

ły od walca angielskie-
go i wiedeńskiego, 
poprzez sambę, cha-
chę, skończywszy na 
jive. Przed każdym 
tańcem uczestniczki 
spotkania zapowiada-
ły go, próbując wpro-
wadzić widzów w 
jego klimat. 

Założycielami stu-
dia tańca „Duet” są 
Dominika Kublik – 
uczestniczka progra-
mu „Taniec z gwiaz-
dami” oraz jej partner Jarosław Marzec. 
Około sześćdziesięcioro dzieci z naszej 
gminy bierze udział w zajęciach, które 
odbywają się w babickiej podstawówce 
dwa razy w tygodniu. 

„Młodzi z Pasją” wykonali również 
choreografię w stylu tańca nowoczesne-
go, do której przygotowywała ich Mag-
da Drzewińska. Na zakończenie spotka-
nia obejrzeliśmy autorską interpretację 

tanga w wykonaniu Ireny Dżyga, która 
wykorzystała podstawy tego dynamicz-
nego i poważnego tańca, nadając mu 
oryginalny charakter. Po emocjonujących 
występach wszyscy uczestnicy i goście 
udali się na wspólny poczęstunek. 

Gratulujemy młodzieży i dzieciom 
przygotowania udanego spotkania, koń-
czącego tegoroczny karnawał!

Paulina Więckowska

Karnawałowy Mix 2008

Spotkanie 
wszechczasów

Z okazji 10 rocznicy nadania Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach imie-
nia Henryka Sienkiewicza organizujemy 
„Bal Absolwentów”. Na uroczyste spotka-
nie wszechczasów, które odbędzie się 22 
czerwca 2008 r. (niedziela) zapraszamy 
wszystkich, którzy ukończyli Szkołę w Ba-
bicach do 1998 r. (przewidywane wpiso-
we 100 złotych).

Komitet Organizacyjny i Dyrekcja Szkoły
Informacje dotyczące organizacji „Balu Absolwentów” 
uzyskać można w sekretariacie szkoły pod numerem tele-
fonu 022 722-91-29, na stronie www.babice.waw.pl 
i u członków Komitetu Organizacyjnego:
Zbigniew Dąbrowski tel. 600-200-904, Katarzyna Langa 
(Pokorska) tel. 660-463-277, Teresa Pisocka (Kmiotek) tel. 
791-131-411, Teresa Racka (Bożyk) tel. 022-722-97-12, 
Henryk Skowroński, tel. 602-520-110, Dariusz Smoliński 
tel. 664-241-536, Michał Starnowski  tel. 501-625-343, 
Tomasz Szuba tel. 605-959-277, Anna Zimnowłocka 
(Wieczorek) tel. 608-338-368

KULTURA
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Pod koniec ub. r. w Ośrodku Kul-
tury im. Stefana Żeromskiego na 
warszawskiej Woli odbyła się retro-
spektywna wystawa gobelinów. Za-
prezentowano tkaniny wykonane 
przez grupę twórczą z Pracowni Tka-
ctwa Artystycznego „Penelopa”, 
prowadzoną przez Zenonę Szczepa-
niak z Zielonek. Na wystawie poka-
zano prace kilkudziesięciu autorek 
oraz jednego autora. Dla osób wy-
konujących te prawdziwe dzieła 
sztuki ważny jest nie tylko sam akt 
tworzenia gobelinu, ale także spot-
kanie w gronie przyjaciół...

Grupa twórcza działa pod opieką 
Pani Zenony od 1991 roku. Na wystawie 
pokazano tkaniny, które powstały przez 
16 lat działalności pracowni. Grupa 
uczestniczy w wystawach, konkursach, 
plenerach oraz wyjazdach integracyj-
nych. Najważniejszym konkursem dla 
nieprofesjonalistów jest „Przegląd Tkani-
ny Unikatowej” odbywający się w Byd-
goszczy, w którym nasze tkaczki zdobyły 
liczne nagrody i wyróżnienia.

Mimo że autorzy prac są amatorami, 
zaprezentowane przez nich gobeliny 
okazały się prawdziwymi dziełami sztuki. 
Mnie osobiście zachwycił gobelin wyko-
nany przez Teresę Racką (ze Starych Ba-
bic) „Przemienienie Pańskie”, ukazujący 
Pana Jezusa wraz z apostołami na górze 
Tabor. Artystka tkała go przez dwa lata. 
W 2005 roku został on jednym z dwóch 
gobelinów uhonorowanych pierwszą 

nagrodą na XII Przeglądzie Tkaniny Uni-
katowej. 

Kolejną pracą, która zwróciła moją 
uwagę, był gobelin Aleksandry Marks (z 

Borzęcina) „Spotkanie”, przedstawiający 
dwa ścierające się ślimaki. Oryginalnym 
pomysłem autorki było wplecenie w tka-
ninę pawich piór, które mieniąc się, od-
dawały kolory natury. Stworzenie tej pra-
cy wymagało dużo cierpliwości i poświę-
cenia, tym bardziej, że została wykonana 
w rekordowym jak na gobelin czasie 
– w ciągu miesiąca.

 Rozmawiając z Panią Zenoną na te-
mat tkactwa, odczułam, iż była to roz-
mowa z prawdziwą artystką. Z wielką 
pasją opowiedziała mi o początkach 
swojej twórczości. Pokazała również pa-
miętnik – kronikę, w którym zawarte były 
zdjęcia, artykuły oraz zaproszenia ze 
wszystkich wystaw, w których uczestni-
czyła. Jej dorobek jest naprawdę impo-
nujący.

„PENELOPA” jest dla Pani Zenony naj-
wspanialszą życiową przygodą, dzięki 
której mogła poznać i zaprzyjaźnić się z 
liczną grupą wyjątkowych osób. Ma też 
wielką satysfakcję z odniesionych sukce-
sów, chociaż niewątpliwie te największe- 
jak twierdzi- są stale przed nimi.

 Tkanie gobelinów wydaje się żmud-
ną długotrwałą pracą, lecz chodzi w niej 
nie tylko o powstanie samego dzieła, ale 
również o spotkanie się z przyjaciółmi, 
wspólne zainteresowania oraz umiłowa-
nie sztuki.

Gobeliny są często wzo  rowane na 
malarstwie wielkich mistrzów. Jednak po 
przetransponowaniu obrazu na tkaninę 
powstają nowe, wełniane dzieła sztuki, 
emanujące własnym, niepowtarzalnym 
pięknem. 

 Gratulujemy udanej wystawy Pani 
Zenonie i wszystkim artystom, którzy 
mają nietuzinkowy pomysł na życie i nie-
banalny sposób wyrażania swoich emo-
cji. Życzymy dalszych sukcesów! 

Spotkania grupy tkackiej odbywają 
się w poniedziałki w godz. 16-20 w 
Gimnazjum w Koczargach Starych. Za-
praszamy osoby chętne do udziału w 
warsztatach. 

Paulina Więckowska

Wystawa tkaniny artystycznej 
– PENELOPA 2007

KULTURA
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 
Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie 
realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycz-
nej i sportu pod nazwą: 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie udzielenia dotacji 
celowej na jego realizację.
a) zadanie nr 1 – karate – dyscyplina ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży,
b) zadanie nr 2 – warsztaty fotograficzne „Świat w obiektywie”,
c) zadanie  nr 3 – zajęcia plastyczno, muzyczno, teatralne dla dzieci i młodzieży,

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania realizowane będą 
w okresie od 1.04.2008 r. do 31.12.2008 r. z zachowaniem poniższych wa-
runków: 
1.   Zadanie nr 1
1) organizacja cotygodniowych stałych zajęć z młodzieżą w grupach, prowa-

dzonych przez wykwalifikowanych trenerów,
2) organizacja lokalnych turniejów towarzyskich i kwalifikacyjnych,
3) udział w turniejach i zawodach wyjazdowych,
4) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania.  
2.    Zadanie nr 2
1) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia zajęć fotograficznych,
2) organizacja stałych zajęć z młodzieżą (dwa razy w miesiącu) w formie 

warsztatowej i plenerowej,
3) rozwijanie zdolności twórczego myślenia i kreatywności w działaniach 

opartych na zasadach etyki obrazu,
4) organizacja wystaw fotograficznych,
5) prowadzenie archiwum działań artystycznych oraz archiwum  życia gminy,
6)    wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania.  
3.    Zadanie nr 3
1) organizacja stałych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadzonych 

przez animatorów kultury, muzyków, plastyków, ( w zależności od  reali-
zowanego zadania),

2) nabór chętnych z terenu gminy do udziału w zajęciach,
3) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości godzin zajęć, 

czasu trwania),
4) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
5) prezentacja dorobku artystycznego na zewnątrz (na koncertach, uroczy-

stościach gminnych).   

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na poszczególne zadanie przeznacza się kwoty:
 a) zadanie nr 1 –   5.500 złotych,
 b) zadanie nr 2 –   3.500 złotych,
 c) zadanie nr 3 –  3.000 złotych.
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare Babice może zlecić 
zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty określo-
nej w pkt 1.
W ROKU POPRZEDNIM TEGO TYPU ZADANIA NIE BYŁY REALIZOWANE

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona podmioto-
wi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczci-

wej konkurencji; gwarantuje wykonanie zadania w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy,

– posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowied-
nie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania na terenie gminy 
Stare Babice.   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 26 marca 2008 r. do godz. 1600 w kancelarii Urzędu Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na 
w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 26 marca 2008 r. powoła  Komisję konkur-

sową opiniującą oferty. 
2.   Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. o godz. 
1200 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego ze-
stawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu o czym Wójt Gminy 
zawiadamia pisemnie wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli oferty.   
4. Oferty spełniające wymogi formalne , oceniane będą przez Komisję konkur-
sową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę kry-
teria określone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, a ponadto:
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji za-

dania i liczba osób objętych projektem,
– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić negocjacje w 
zakresie dotyczącym: 

1)  zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze 
złożonej oferty,

2)  zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do 
dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare Babice,

3)  przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finanso-
wania dotacją,

4)  zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji koszto-
rysu dotacją z budżetu gminy.

6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkur-
su ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowa-
na jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania zo-
staną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w BIP, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i serwisie informacyjnym.  
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w pokoju nr 35 w Urzę-
dzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz na stronie 
internetowej Gminy Stare Babice www.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKLADANIA OFERT: Oferty należy składać w kancelarii Urzędu 
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 
2008 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wy-
konanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem pod-
miotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organizacji kościelnych lub 
związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,

– regulamin organizacyjny placówki,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności za poprzedni rok, 

a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez krótszy okres 
– za okres działalności,

– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu dzia-
łalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających 
status organizacji pożytku publicznego),

– dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie jest/albo że jest/ 
pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji budżetowej na skutek 
przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)”. Oferty bez 
dodatkowego oświadczenia lub z oświadczeniem, że wykonawca pozba-
wiony jest prawa do otrzymania dotacji budżetowej – będą odrzucone. 

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury  
i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia 96/08
Wójta Gminy Stare Babice 

z dnia 21 lutego 2008 r.
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

„Minex”
Opał: Koks, Węgiel, Eko-Groszek, 

Drewno kominkowe, 
Wyroby betonowe, Kostka brukowa
Skup – sprzedaż złomu stalowego

Pasze
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

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

Wynajmę dom w Zielonkach, w spokojnej okolicy
pow. 220 m2 • działka 1000 m2

Tel. 0 606 383 017

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy 

w prawdziwie wiosennym nastroju 
życzy 

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w Wyszkowie
ODDZIAŁ W STARYCH BABICACH 

ul. Warszawska 308

Projekty • Wykonawstwo • Montaż • Gwarancje
tel. 0502-721-398, 0501-779-162

Firma AKA oferuje:
• Bramy
• Ogrodzenia
• Balustrady
• Altany
• Meble ogrodowe
• Układanie kostki

• Projekty Ogrodów
• Nawodnienia
• Nasadzenia Roślin
• Oczka Wodne
•  Trawniki z rolki 

lub wysiewane
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