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Sobota 7 lutego 2009 r. zapisała 
się na kartach historii naszej gminy 
w sposób szczególny. To właśnie 
tego dnia do hali sportowej ZSP 
w Borzęcinie Dużym przybyło łącz-
nie stu sportowców z warszawskich 
i okolicznych klubów karate. Celem 
spotkania było wyłonienie najlepszych 
zawodników i zawodniczek w trzech 
konkurencjach (prawie 30 kategoriach 
wiekowych). Już z samego rana hala 
wypełniła się karatekami klubów Grot 
Chynów, Atemi Warszawa, Kakimu War-
szawa, Karate-Do Okinawa, Seiken Gró-
jec, Seishinkai Łuków oraz gospodarzy 
Turnieju – Rensei Karate Borzęcin. Do 
pracy na matach przydzielono 10 licen-
cjonowanych sędziów Polskiego Związku 
Karate. Turniej rejestrowała ekipa Telewi-
zji Stare Babice. Nasz klub zdobył łącznie 
7 pucharów i 26 medali.

Złote medale zdobyli: Ewa Gą-
siewska (x4), Katarzyna Koziołek (x2), 
Paweł Oracz. Srebrne medale: Patrycja 
Grzegorczyk (x2), Anna Kazi-
mierczak-Kucharska, Dominik 
Karczewski. Brązowe me-
dale: Kamil Łozdowski, We-
ronika Paź (x2), Paweł Oracz 
(x2), Julia Ratyńska (x2), Ma-
ria Koziołek (x2), Karolina Ko-
zieł, Karolina Dzienkowska, 
Dobrosława Król (x2), Konrad 
Rusztecki, Dominik Karczew-
ski.

Szczególnie dumni je-
steśmy z Ewy Gąsiewskiej 
(na zdjęciu w środku),  któ-
ra w swoim fenomenalnym 

stylu wygrała wszystkie walki zajmując 
pierwsze miejsca w konkurencjach kata 
12-13, kata druż. 11-13, kumite 12-13, 
kumite 14-15 - zdobywając nie tylko ty-
tuł Najlepszej Zawodniczki Turnieju, ale 
także Puchar Wójta Gminy Stare Babice! 

Honorowymi gośćmi Turnieju byli: 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, 
dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Be-
ata Błaszczak, wicedyr. Agnieszka Matu-
szewska, kier. Referatu Sportu i Rekreacji 
Marcin Palczak, kier. Referatu Promocji 
Gminy Alicja Sztyler oraz radny Gminy 
Tadeusz Wiśniewski. 

Przez cały marzec trwa nabór do 
grupy seniorów 16 - 45 lat (mężczyź-
ni i kobiety). Treningi na sali w Bo-
rzęcinie w poniedziałki i środy od 
godz. 17.30

www.klubkarate.net

Więcej o sporcie i Halowym Turnie-
ju Piłki Nożnej w marcowym wydaniu 
„GB”.

Daniel Kucharski

XI Warszawski Turniej 
Karate

Apelujemy do mieszkańców gminy 
Stare Babice, którzy są zameldowani 
poza jej terenem, o złożenie do Urzędu 
Skarbowego formularza NIP 3, ze wska-
zaniem (w pozycji B5) miejsca zamiesz-
kania w naszej gminie. Dzięki temu, 
zamiast zasilać budżety sąsiednich samo-
rządów, przyczynimy się do rozwoju 
babickiej ziemi. Wpłacone przez nas pie-

niądze zostaną wykorzystane na rozbu-
dowę dróg, obiektów użyteczności pub-
licznej, stworzenie nowych linii komuni-
kacyjnych itp. Warto zatroszczyć się 
o dobro miejsca, w którym na co dzień 
żyjemy. Według naszych danych, w babi-
ckiej gminie mieszka co najmniej 2 tys. 
osób zameldowanych w War szawie.

Twój podatek dla gminy
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Komendantem Straży Gminnej 
jest Tomasz Adamczyk. Wcześniej 
pracował w policji, pełniąc m.in. 
funkcję Zastępcy Komendanta 
Powiatowego w Piasecznie i Z-cy 
Naczelnika Prewencji w Komisa-
riacie Portu Lotniczego Warsza-
wa- Okęcie. Był także Komendan-
tem Komisariatu Policji w Ursusie. 
Służbę zakończył w stopniu nad-
komisarza. Komendant Adamczyk 
jest absolwentem Szkoły Oficer-
skiej w Szczytnie i osobą dobrze 
przygotowaną do pełnienia funkcji 
szefa straży. Poprosiliśmy go o roz-
mowę, aby przybliżyć Czytelnikom 
zasady działania nowej gminnej 
jednostki. 

-Jaka jest różnica pomiędzy funk-
cjonowaniem Policji a Straży Gmin-
nej?

-Generalnie można stwierdzić, że 
Policja zajmuje się szeroko rozumianym 
zagadnieniem bezpieczeństwa mieszkań-
ców, a Straż porządkiem, choć niektóre 
zadania pokrywają się. Np. do naszych 
uprawnień należy: ujęcie osób stwarza-
jących bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia 
i doprowadzenie ich do najbliższej jed-
nostki policji. Do zadań Straży zaliczamy 
m.in. czuwanie nad porządkiem i kontro-
lę ruchu drogowego na ulicach w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogo-
wym, zabezpieczenie miejsc przestępstw 
i wypadków. Współdziałamy również z 
innymi podmiotami w zakresie ratowa-
nia życia i zdrowia mieszkańców. Poma-
gamy też w usuwaniu skutków różnych 
awarii technicznych i klęsk żywiołowych. 
Szczegółowo nasze uprawnienia, zada-
nia i obowiązki reguluje ustawa z dn. 
29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. 
U. 97.123.779).

- W ustawie znajdziemy również 
zapis mówiący o tym, że do obowiąz-
ków strażnika należy podejmowanie 
interwencji w sytuacjach zagrożenia 
życia, zdrowia lub mienia, a także w 
przypadku naruszenia dóbr osobi-
stych ludzi?

-To prawda, jest to dość szeroki za-
pis, zwłaszcza że Kodeks Cywilny zali-
cza do pojęcia dóbr osobistych nie tylko 
zdrowie, wolność, cześć, nietykalność 
mieszkania, ale także swobodę sumie-
nia czy twórczość artystyczną, naukową 
i wynalazczą. Musimy zatem podejść do 
ustawy zdroworozsądkowo. Strażnik na 
pewno podejmie interwencję, gdy ktoś 
zostanie znieważony nieobyczajnymi 
słowami na ulicy, ale raczej nie zajmie się 
sprawami plagiatu dzieła artystycznego.

-To zrozumiałe, jednak często wi-
dzimy młodych ludzi używających 

wulgarnych wyrazów na ulicach, co 
na to Straż Gminna?

-Zawsze zwracamy uwagę i infor-
mujemy, że za takie zachowania moż-
na zostać ukaranym mandatem. Jednak 
młodzi ludzie w naszej obecności ra-
czej nie używają wulgarnych wyrazów. 
Z młodocianymi, którzy nie byli „zbyt 
grzeczni” mieliśmy już jednak do czynie-
nia w pierwszym dniu naszej służby. Za-
trzymaliśmy dwóch nieletnich, którzy pili 
alkohol w miejscu publicznym. Nie dość, 
że poszli na wagary, to jeszcze byli po 
użyciu alkoholu. 

-Warto jeszcze zapytać, kto im 
ten alkohol sprzedał?

-To dobre pytanie, jednak tymi spra-
wami zajmuje się już dalej policja. My za-
wsze staramy się pouczać i informować, 
a sprawy karania mandatami są dopiero 
ostatecznością. Tak właśnie zaczęliśmy 
naszą służbę. Podczas spotkania z sołty-
sami deklarowałem, że chcieliśmy dać się 
poznać jako jednostka, która funkcjonu-
je na zasadzie patrolowania, pouczania 
i prewencji. Do nowego roku nikt nie 
był ukarany mandatem! Nawet jeśli ktoś 
wylewał ścieki, został tylko pouczony. 
Mówiliśmy, aby  więcej tego nie robić, 
bo jest to naruszenie norm prawnych. 
Wszystkich informowałem, że po No-
wym Roku nie będziemy już tak łaskawi 
dla osób wylewających nieczystości.

Straż Gminna 
– w służbie porządku 

Pod koniec ubiegłego roku na terenie naszej gminy rozpoczęła pracę Straż 
Gminna. O potrzebie jej powołania mówiło się już od kilku lat. Wreszcie jest 
i funkcjonuje. Codziennie wiele osób zostaje poinformowanych o potrzebie 
przestrzegania prawa, niektórzy otrzymują mandaty, kilka spraw  w najbliż-
szym czasie zostanie skierowanych także do Sądu Grodzkiego. W ciągu 
dwóch miesięcy br. Straż interweniowała 224 razy.

Jezus unosi się na krzyżu ponad 
babicką gminą. Taki obraz może-
my zobaczyć na ścianie dzwonnicy 
przy kościele w Starych Babicach. 
Do stworzenia tego sugestywnego 
dzieła wykorzystano zdjęcie, które 
wykonał lecąc motolotnią ponad 
rynkiem Paweł Fabiszewski. Gratu-
lujemy pomysłu księżom z tutejszej 
parafii. Obraz skłania do refleksji 
i zastanowienia nad naszym co-
dziennym życiem.  

Aktualnie jesteśmy w czasie 40 dnio-
wego Wielkiego Postu. Mało kto wie, że 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
Wielki Post trwał zaledwie dwa dni, 
obejmując Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 
W III wieku okres ten rozszerzono do ty-
godnia, który poprzedzał Niedzielę Wiel-
kanocną. Dopiero od IV wieku w całym 
Kościele wprowadzono obowiązek po-
szczenia przez 40 dni, na pamiątkę 40-
dniowego pobytu Jezusa na pustyni i 40-
dniowej ucieczki Izraelitów z Egiptu.

dok. na str. 5

Jezus ponad Babicami! 
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-Czy ludzie posłuchali?
-Niestety nie wszyscy. W styczniu 

nałożyliśmy 28 mandatów, na kwotę 
4350 zł, a w lutym 36 mandatów na 
łączną kwotę 4650 zł. W większości są 
to kary za wylewanie nieczystości płyn-
nych. Jest to typowe wykroczenie umyśl-
ne. Ten kto to robi, wykonuje tę czyn-
ność celowo, z premedytacją szkodzi 
środowisku i innym ludziom, a przecież 
mieszkamy w otulinie parku narodowe-
go, warto uszanować ten dar natury. 
Wszystkie wykroczenia tego typu będą 
karane mandatami. 

-Zanim powstała Straż Gminna, 
wiele osób dzwoniło do naszej re-
dakcji z prośbą o artykuł na ten te-
mat. Są takie osoby, które wylewają 
szambo sąsiadom za płotem. Przy 
czym żadne prośby poszkodowa-
nych nie skutkują...

-Jeśli ktoś zauważy taki proceder, 
powinien zadzwonić do nas. Na pewno 
podejmiemy interwencję. Uchwała Rady 
Gminy dotycząca regulaminu utrzymania 
czystości i porządku obliguje miesz-
kańców do wybierania nieczystości 
płynnych i śmieci. Każdy właściciel 
posesji powinien mieć podpisaną 
umowę z odbiorcą odpadów komu-
nalnych. Należy także przechowy-
wać faktury za wywóz nieczystości 
płynnych.

Niestety dzisiaj problem wylewania 
szamb, gdzie popadnie, dotyczy całej 
gminy. W wielu miejscach czuje się fe-
tor nieczystości, co denerwuje zwłasz-
cza nowych mieszkańców tych tere-
nów, którzy sprowadzili się tu z War-
szawy spragnieni świeżego powietrza. 
Będziemy walczyć z trucicielami.

-Jakimi metodami? 
-Wszystkie przypadki rozpatruje-

my indywidualnie. Będziemy nadal 
informować, pouczać i karać man-
datami. Nasz taryfikator przewiduje 
kary od 20 do 500 zł. Nawet jeśli 
pierwszy mandat nie będzie zbyt wy-
soki, to w przypadku recydywy, a zatem 
powtórnego wylania szamba, na pewno 
zastosujemy wyższą karę. Zbieg wykro-
czeń może podwyższyć mandat nawet 
do 1000 zł. Za trzecim razem skierujemy 
sprawę do Sądu Grodzkiego, który zade-
cyduje o wysokości grzywny- można za-
płacić nawet 5 tysięcy zł! Zawsze zatem 
bardziej opłaca się zamówić szambiarkę, 
unikając tym samym zdenerwowania i du-
żych wydatków. Apeluję jeszcze raz, aby 
zachowywać fakturę z opłaty za wywóz 
nieczystości płynnych. Po pewnym czasie 
będziemy bowiem wykonywać ponowną 
kontrolę, tych posesji, których właściciele 
naruszyli już prawo. Za brak faktury lub 
umowy na wywóz szamb również będzie 
można otrzymać mandat.  

-Jakimi siłami dysponuje Straż 
Gminna?

-Dziś w naszej jednostce pracuje 10 
osób: sześciu strażników, jeden starszy 
strażnik, komendant i dwie osoby cywil-
ne- główna księgowa i pracownik ad-
ministracyjny. Mamy jeden wakat, który 
będzie obsadzony w późniejszym cza-
sie. Gmina zakupiła dla naszych potrzeb 
samochód, jest to Skoda Roomster. Na 
patrole jeździmy razem z funkcjonariu-
szami policji, używając zarówno radio-
wozów policyjnych, jak i naszego samo-
chodu. Taka organizacja służby pozwala 
nam wystawiać codziennie (od ponie-
działku do piątku), dwa patrole. Pierw-
szy od 7:00 do 15:00 i drugi od 14:00 
do 22:00. Straż Gminna nie pracuje z 
reguły w soboty, niedziele i święta. Nie 
działamy również w nocy, bo struktura 
jednostki nie pozwala na służbę w sy-
stemie zmianowym. Aczkolwiek, gdyby 
była taka potrzeba, to w określonych sy-
tuacjach również w te dni możemy peł-
nić służbę. 

-Jak Pana zdaniem sprawdzają 
się wspólne patrole z Policją?

- Moim zdaniem bardzo dobrze. Takie 
rozwiązania stosuje wiele gmin w Polsce. 
Dzięki nim może być więcej patroli w 
terenie, a ponieważ policjanci mają wię-
cej uprawnień, niektóre sprawy mogą 
być szybciej realizowane. Ostatnio np. 
otrzymaliśmy informację, że w rejonie 
Zielonek jeździ pijany rowerzysta, który 
stwarza zagrożenie na drodze. Począt-
kowo nie mogliśmy go odnaleźć. Okaza-
ło się, że przewrócił się i leży w rowie. 
Miał ponad 0,5 promila w wydychanym 
powietrzu. Gdy nas zobaczył, próbował 
wstać i odjechać. Obecność policjanta 
spowodowała, że sprawa od razu trafi-
ła do Sądu Karnego. Podobnie było, gdy 

zatrzymaliśmy chuliganów, którzy spoży-
wali w miejscu publicznym alkohol. Za-
chowywali się agresywnie i używali słów 
wulgarnych. Ponieważ nie reagowali na 
wezwania strażników do okazania doku-
mentów, wezwano patrol policji, który 
ustalił ich dane. Sprawa także już zosta-
ła skierowana do sądu. Współdziałanie 
służb powoduje, że na ulicach gminy bę-
dzie bezpieczniej, a sprawcy wykroczeń 
zostaną ukarani.

-Jakie wykroczenia Straż Gminna 
odnotowuje najczęściej?

- Większość z nich dotyczy wspo-
mnianego już wylewania szamb. Dużo 
osób pali także plastiki, zarówno w og-
niskach, jak i w domowych kotłowniach. 
Dzięki informacjom mieszkańców gmi-
ny, wiele takich osób zostało już uka-
ranych. Czasem mamy także zabawne 
doniesienia. Ktoś przerzuca sąsiadowi 
koty przez płot, a ktoś inny wrzucił do 
ogrodu uschniętą choinkę po świętach. 
W wielu takich przypadkach wystarczy 
pouczenie i zobowiązanie sprawcy, że 

więcej tego nie zrobi. Jednak przy-
łapanie sprawców palenia plastików 
i wylewania szamb zawsze kończy 
się mandatem. Podczas zimowych 
mrozów mieliśmy trochę kłopotów 
z bezdomnymi. Są to przeważnie 
osoby spoza gminy, które zasiedla-
ły pustostany. Nie wszyscy zgadzali 
się na przewiezienie do noclegow-
ni. Dla kilku z nich kupiliśmy koce, 
a jednego wywieźliśmy do Markotu, 
gdzie przeczekał mrozy. 

-Niektóre osoby skarżą się na 
bezpańskie psy. Czy Straż odno-
towuje ten problem?

-Zagadnień dotyczących zwie-
rząt jest kilka i warto je pokrótce 
omówić. Wspomniany już regula-
min dotyczący czystości i porządku 
na terenie gminy, w rozdziale VIII 
określa obowiązki osób utrzymu-

jących zwierzęta domowe. Niestety 
wielu właścicieli zwierząt nie stosuje 

się do nich. W rezultacie psy puszczane 
są bez kagańców, nie mają czipów ani 
innych oznaczeń przy obrożach, umoż-
liwiających ich identyfikację. Stąd często 
trafiają do nas informacje o wałęsających 
się psach, które zgubiły się lub zostały 
potrącone przez samochody. Do naszych 
obowiązków należy zajmowanie się tak-
że tym zagadnieniem. W skali gminy jest 
to również duży problem, dlatego też 
będziemy egzekwowali od mieszkań-
ców określone zachowania. Osoby po-
siadające psy mogą zatem spodziewać 
się kontroli strażników, którzy sprawdzą 
świadectwa szczepienia i oznakowania 
zwierzęcia. Wałęsający się pies może 
stanowić zagrożenie dla innych, a my 
musimy temu przeciwdziałać. Strażnik 

Siedziba Straży Gminnej znajduje się na 
parterze KPP Policji w Starych Babicach
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podejmie czynności zależnie od okolicz-
ności. Czym innym jest sytuacja, gdy pies 
wybiegł niespodziewanie z otwartej na 
chwilę bramy, a czym innym, gdy został 
wypuszczony na spacerze bez kagańca 
w pobliżu ścieżki zdrowia, gdzie bawią 
się dzieci. Zawsze będziemy starali się 
pouczać, ale ludzie bez wyobraźni będą 
karani mandatami.

-Czy może Pan Komendant poin-
formować Czytelników o przewidy-
wanym zakresie kontroli posesji?

-Straż Gminna powstała po to, aby 
wszystkim żyło się tu bezpieczniej. Nie 
chcemy zatem nikogo zaskakiwać i kom-
pleksowe kontrole będą wcześniej zapo-
wiadane. Mieszkańcy jednak muszą przy-
zwyczaić się do tego, że przepisy uchwa-
lane przez Radę Gminy są po to, aby ich 
przestrzegać, a nie po to, by stanowiły 
oderwaną od życia abstrakcję. Będziemy 
spotykać się z sołtysami i wspólnie oma-
wiać zakres kontroli, na tyle wcześniej, 
aby mogli porozmawiać z mieszkańcami. 
Podczas odwiedzin posesji sprawdzimy, 
czy ich właściciele mają podpisane umo-
wy z firmami wywożącymi śmieci (nie rza-
dziej niż raz na miesiąc), czy są umowy 
lub faktury dotyczące opróżniania szamb. 
Właścicieli psów poprosimy o okazanie 
obowiązkowych świadectw szczepień i 
sprawdzimy oznakowanie zwierząt. Jed-
nocześnie strażnicy będą zwracali uwagę 
na zagadnienia dotyczące porządku na 
posesjach. W kilku miejscach naszej gmi-
ny, m.in. w Klaudynie, Zielonkach i Borzę-
cinie znajdują się niezamieszkane posesje, 
które nie są odpowiednio zabezpieczone. 
Na ich terenie strażnicy zauważyli setki 
butelek i innych śmieci. Właściciele tych 
nieruchomości zostali zobowiązani do ich 
uprzątnięcia i właściwego zabezpiecze-
nia. Jeśli się z tego wywiążą w określonym 
terminie, unikną mandatów. Z rozmów z 
mieszkańcami dowiedzieliśmy się, że ta-
kich miejsc jest więcej gminie. 

Chciałbym zachęcić Mieszkańców ba-
bickiej gminy do kontaktów z nami.  Za-
wsze odpowiemy na pytania dotyczące 
porządku na naszym terenie. Zgłoszenia 
dotyczące niepokojących zdarzeń przyj-
miemy także od anonimowych rozmów-
ców. Wszystkie zostaną sprawdzone. Od 
godz. 8:00 do 16:00 można przyjść lub 
zadzwonić do siedziby Straży Gminnej, 
która znajduje się obecnie w budynku 
Komendy Policji Powiatowej w Starych 
Babicach. Po godz. 16:00 telefony są 
przełączane na komórki strażników. Na 
wszystkie sygnały mieszkańców oczeku-
jemy do godz. 22:00. 

Do Straży Gminnej możemy za-
dzwonić na darmową linię – 986,  
lub pod numery: 022 722-53-92 i  
022 721-02-11

Marcin Łada

XXVI Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 29 stycznia 2009 roku. 
Na początku obrad Przewodniczący RG 
Henryk Kuncewicz i Wójt Krzysztof Turek 
przedstawili informacje o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyj-
nym. W tym czasie Wójt Gminy uczestni-
czył m.in. w spotkaniu z Dyrektorem ZTM 
Leszkiem Rutą, które dotyczyło organiza-
cji komunikacji zbiorowej na naszym te-
renie, spotkał się także z przedstawicie-
lami PKS Grodzisk Mazowiecki w sprawie 
ewentualnej współpracy w tym zakresie. 
Ponadto odbył narady z reprezentanta-
mi Telekomunikacji Polskiej S.A., co do 
możliwości uruchomienia bezprzewodo-
wego Internetu, który bazowałby na już 
istniejącej w gminie infrastrukturze TP. 
Zorganizował również zebranie sołtysów 
z kierownikami referatów, przedstawicie-
lami policji i komendantem Straży Gmin-
nej. Wójt Krzysztof Turek poinformował 
ponadto, że w okresie międzysesyjnym 
podpisana została umowa z M. St. War-
szawą, dotycząca zakupu 180 udziałów 
w spółce „Eco-Partners”.

Na początku Sesji radni przyjęli 
uchwałę dotyczącą zaciągnięcia długo-
terminowego kredytu na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetowego 
na 2009 rok. Jak podkreślił Wójt Gminy, 
w projekcie uchwały zakłada się 20 mln 
zł pożyczki, jednak jak pokazuje praktyka 
ostatnich lat, deficyt zmniejsza się zwy-
kle w miarę realizacji budżetu. Dla przy-
kładu: planowany w zeszłym roku defi-
cyt w kwocie 19 mln złotych zamknął 
się ostatecznie w 4 mln złotych kredytu. 
Przetarg na kredyt odbędzie się według 
procedur unijnych – jest to skompliko-
wany proces, do którego mogą przystą-
pić banki z całej Unii Europejskiej.

W dalszej części obrad radni podjęli 
szereg decyzji, m.in. w sprawie wpro-

wadzenia zmiany w uchwale dotyczącej 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy na lata 2008-2012 
oraz zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w jego skład – w zasobie tym 
uwzględniono kontener zakupiony dla 
jednej z mieszkanek.

Następnie radni przyjęli plany pracy 
Rady Gminy i jej poszczególnych komisji 
na 2009 rok. Zatwierdzili również plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej w tym okre-
sie. Zaaprobowali ponadto rezygnację 
radnego Jana Puściana z funkcji członka 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Bezpieczeństwa. Na zakończenie wysłu-
chali sprawozdania z prac Rady Gminy 
i jej komisji w roku 2008.

W ostatniej części Sesji znalazł się 
czas na interpelacje i zapytania radnych. 
Dotyczyły one m.in. funkcjonowania 
bezprzewodowego Internetu na naszym 
terenie. Wójt Krzysztof Turek poinformo-
wał, że zmieniła się koncepcja instalacji 
sieci bezprzewodowej w ramach całe-
go powiatu, ponieważ modyfikacji ule-
gły zasady udzielania dofinansowania 
w Urzędzie Marszałkowskim. Obecnie 
Gmina porozumiała się z Telekomunika-
cją Polską, która pozytywnie zaopiniowa-
ła pomysł ustawienia w niektórych punk-
tach nadajników hot-spot, nadających 
sygnał systemu WiFi. W ciągu półrocza 
zostałoby utworzonych osiem hot-spo-
tów, kolejne powstawałyby sukcesywnie 
wraz z rozbudową sieci. W gminie zo-
stałyby zainstalowane również przewo-
dy światłowodowe. Ponieważ ceny tego 
typu materiałów spadają, we współpra-
cy z Telekomunikacją Polską sieć świat-
łowodowa będzie najprawdopodobniej 
rozszerzona – w związku z tym szero-
kopasmowy Internet stanie się dostępny 
w każdym domu.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy

Wprawdzie Wielki Post obejmuje 
w sumie 43 dni kalendarzowe, ale 
tradycyjnie wyłącza się z niego nie-
dziele jako dni świąteczne. 

Liturgia tego okresu jest wyciszo-
na i pełna skupienia, co symbolicznie 
podkreśla fioletowy kolor szat litur-
gicznych. W Wielkim Poście odpra-
wia się Gorzkie Żale i Drogę Krzyżo-
wą, podczas których wspomina się 
i rozważa mękę Jezusa. Duszpasterze 
z babickiej parafii zapraszają na Dro-
gę Krzyżową ulicami Starych Babic 
w piątek 3 kwietnia o godz. 19.30. 
W procesji tej co roku uczestniczą 
również strażacy. Na ich obecność 
i pomoc zawsze możemy liczyć!

Jezus ponad Babicami! – dok. ze str. 3

Przy montażu obrazu pomagali strażacy z OSP 
Stare Babice. Jak widać, drabina przydaje się 
nie tylko podczas akcji gaśniczych
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W ub. roku na terenie naszej gmi-
ny oczyszczono i wykoszono ponad 
70 km rowów, odmulono ponad 20 
km. Nadal jednak są kłopoty ze ścią-
galnością składek do Spółki Wodnej. 
Są tacy, którzy nie płacą od lat. Czy 
będzie musiał odwiedzić ich komor-
nik? Spółka może wyciągnąć do 
dłużników pomocną dłoń, ale czy 
mieszkańcy zechcą ją przyjąć…?

28 stycznia  br. odbyło się Walne 
Zgromadzenie Gminnej Spółki Wod-
nej „Babice”. Zebranie otworzył prezes 
spółki Wiesław Skalski, który przedsta-
wił także sprawozdanie z jej działalności 
w 2008 r.

Prace wykonywane w ubiegłym roku 
przez Spółkę były realizowane zgodnie 
z przyjętym budżetem i planem pracy 
na 2008 r. Obejmowały one: konserwa-
cję rowów melioracyjnych (tj. koszenie 
– 90% rowów i odmulenie 45%), kar-
czowanie krzaków, zastosowanie opry-
sków chemicznych na odrosty krzaków, 
usuwanie awarii drenarskich. 

Spółka Wodna do konserwacji ro-
wów przystąpiła w maju. W tym celu 
zatrudniono na okres sześciu miesięcy 
siedem osób (w ramach robót publicz-
nych). Zajmowały się one odmulaniem, 
karczowaniem krzaków oraz wykonywa-
niem zabiegów środkami chemicznymi. 

Koszt wynagrodzenia tych pracowni-
ków wyniósł łącznie 69,163 zł  i w całości 
refundowany był przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Błoniu. Cztery z tych osób do-
datkowo pracowały na umowę o dzieło. 

Ogółem przy konserwacji rowów me-
lioracyjnych w ubiegłym roku pracowało 
11 osób. Posługiwały się one własnym 
sprzętem biorąc na siebie koszt utrzyma-
nia kosiarek spalinowych i innych urzą-
dzeń, w tym również naprawę sprzętu, 
zakup paliwa, tarcz tnących itp.

Spółka Wodna zakończyła wykasza-
nie porostów we wrześniu.

Wykoszono 61 km 337 m rowów 
melioracyjnych. tj. 78,9% wszystkich 
w gminie, a za pracę tą wypłacono wy-
nagrodzenie w wys. 122.674 zł.

W 2008 roku nie wykonano konser-
wacji  na rowach melioracyjnych: Z-12 
– 370 m, Z-13 – 600 m, Z-13/1 – 210 
m,  Z-7/1/1 – 695 m,  Z-7/1/2 – 350 m, 
Z7/1/3 – 420 m, Z-9/4 –490 m. Ogółem 
– 3 km 135 m, tj. 4,1%.

Wczesną wiosną, jak i podczas całe-
go sezonu, wykonywano prace dotyczą-
ce karczowania krzewów, które wyrosły 
na skarpach rowów. Usuwanie ich odby-
wało się ręcznie toporkami, w trudniej-
szych sytuacjach posługiwano się piłami 
spalinowymi.

W sezonie 2008 zastosowano tak-
że opryski chemiczne. Niszczone były 

punktowo młode odrosty krzewów 
i jednoroczne krzaki. Opryskiem zostały 
objęte rowy od ul. Izabelińskiej po rów 
Z-7 w stronę zachodnią, oraz od ul. War-
szawskiej całą długością od strony połu-
dnia do granic Ożarowa.

Skutki oprysku zostaną ocenione 
wiosną br. 

W poprzednim sezonie wykonywano 
także odmulenie rowów. Ogółem odmu-
lono 27% z nich, tj. 20,646 mb.

Spółka Wodna w ub.r. usunęła także 
pięć poważnych awarii drenarskich m.in.: 
w Borzęcinie Dużym i Lipkowie. Koszt 
tych prac ogółem wyniósł - 45.067.19 zł 
i pokryty został ze środków Gminnej 
Spółki Wodnej oraz dotacji celowej Urzę-
du Gminy.

W roku 2008 GSW otrzymała dotacje 
z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 
3.997 zł  i Urzędu Gminy Stare Babice 
w wys. 160.000 zł.

Zgodnie ze specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia na wykonanie 
konserwacji rowów melioracyjnych po-
łożonych na terenie gminy Stare Babice 
o długości 10.700 mb został zorganizo-
wany przetarg nieograniczony. Otwarcie 
ofert odbyło się 14 sierpnia 2008 r. Przy-
stąpiło dwóch oferentów. Maksymalną 
ilość punktów uzyskał Rejonowy Związek 
Spółek Wodnych w Zwoleniu. 

Umowa Spółki Wodnej z RZSW 
w Zwoleniu na wykonanie konserwacji 
wskazanych rowów została podpisana 

01.09.2008 r. Termin zakończenia robót 
określono na dzień 31.10.2008 r. W  li-
stopadzie dokonany został komisyjny od-
biór prac oferenta. Komisja stwierdziła, 
że zakres wykonanych robót jest zgod-
ny ze specyfikacją. Ich wartość wynosiła 
104.066 zł.

Pozostała kwota z dotacji celowej zo-
stała wydatkowana na podstawie umów 

zawartych w trybie art. 4 ust. 8, wyłą-
czającym stosowanie przepisów ustawy 
PZP do zamówień, których wartość nie 
przekracza 14 000 Euro. W ramach po-
wyższego wykonano: usunięcie awarii 
sieci drenarskiej- 26 374.90 zł, zabudowę 
rowu melioracyjnego Z-6 w Koczargach 
Starych- 14 858.92 zł i naprawę przepu-
stu, wylotu rowu Z-7/1 – 14 180,00 zł. 
Prace te pochłonęły łącznie 55 413,82 zł. 

Wydatkowana kwota dotacji celo-
wej wyniosła w sumie 159 479,82 zł. 
Nie wykorzystano 520,18 zł. 

Całkowity koszt konserwacji rowów 
i napraw urządzeń melioracyjnych wy-
niósł w ub. roku 370.009.13 zł. Środki te 
uzyskano ze Spółki Wodnej- 141.366.29 
zł, dotacji celowej Urzędu Gminy-
159.479.82zł i Powiatowego Urzędu 
Pracy (wynagrodzenie pracowników)-  
69.163.02 zł.

Podsumowując działalność Spół-
ki Wodnej w sezonie 2008 – ogółem 
przeprowadzono konserwacje 73.061 
mb rowów, odmulono 20.646 mb ro-
wów, dokonano naprawy 5 awarii sieci 
drenarskich. Wykarczowano także wiele 
krzaków w rowach, a później zastoso-
wano opryski  chemiczne. W listopadzie 
dla potrzeb biura Spółki zakupiono nowy 
program komputerowy za 2440 zł.

Nadal niezadowalająca jest  ściągal-
ność składek członkowskich. Dzięki no-
wemu programowi komputerowemu 

obecnie do wszystkich dłużników można 
wysłać upomnienia, co powinno popra-
wić działalność Spółki w tym zakresie.

Walne Zgromadzenie Delegatów 
GSW „Babice” zatwierdziło roczne spra-
wozdanie finansowe i udzieliło Zarzą-
dowi Spółki absolutorium. W Komisji 
Skrutacyjnej uczestniczyli: Barbara Prusz-
kowska, Elżbieta Szelenbaum i Sylwester 

Walne Zebranie Spółki Wodnej „Babice”

Oto skutki ubiegłorocznej awarii urządzeń melioracyjnych w Lipkowie. Dzięki środkom 
ze składek członkowskich i działalności spółki szybko została ona usunięta
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Klimek. W Komisji Uchwał i Wniosków: 
Kazimierz Lade, Jadwiga Janasz i Woj-
ciech Wiśniewski. Prace Komisji Rewizyj-

nej koordynowała Elżbieta Czerwonka.
Zgromadzenie podjęło kilka uchwał. 

Przyjęto m.in. plan finansowy i plan pra-
cy na 2009 r. Pod-
niesiono także pro-
wizję dla delegatów, 
od ogólnej kwoty 
zebranych składek 
członkowskich z 6% 
na 10% .

Po s t u l o w a n o 
również konieczność 
założenia strony in-
ternetowej Spółki 
Wodnej „Babice”, 
wyznaczenie terminu 
ściągalności składek 
do 30 maja każdego 
roku i wprowadzenie 
wysyłania nakazów 
płatniczych „za po-
twierdzeniem odbio-
ru”.

Na zakończenie 
mamy dobrą wiado-
mość dla dłużników 

Spółki Wodnej. Podinspektor SW Zdzi-
sława Bałtyn proponuje wszystkim moż-
liwość odpracowania długu. 

- Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to bę-
dzie mógł wykonać określone prace na 
rzecz Spółki- będzie to koszenie wyzna-
czonych odcinków rowów. Dług można 
zatem odpracować. Wystarczy zgłosić się 
do biura spółki w Urzędzie Gminy Stare 
Babice i omówić zakres i termin prac. Po 
ich wykonaniu dług zostanie anulowany. 
Zaległe składki można również rozłożyć 
na raty.

ł-p

Ściągalność składek członkow-
skich z 2008 r. osiągnęła po-
ziom 77,58%. Zebrano łącznie 
105.556 zł. W porównaniu z 2007 
rokiem, w którym ściągalność była 
na poziomie 50,5%, wpływy wzro-
sły o 27%. Wpłynęły też częściowo 
zadłużenia z lat ubiegłych w wyso-
kości 34.590 zł.

W dniu 23 lutego odbyło się ko-
lejne, drugie spotkanie Komisji Sta-
tutowej powołanej uchwałą Rady 
Gminy  Stare Babice w celu noweli-
zacji dotychczasowego statutu gmi-
ny.

W pracy komisji oprócz jej członków 
oraz pracowników Biura Rady uczestni-
czyli zaproszeni przedstawiciele Urzędu 
Gminy Stare Babice w osobach Wójta 
Krzysztofa Turka i Sekretarza Wiesławy 
Wojtachnio, a także redaktor Gazety Ba-
bickiej Marcin Łada i płk. Kazimierz Dy-
mek reprezentujący mieszkańców Kwiry-
nowa.

W dyskusji nad koniecznością nowe-
lizacji statutu gminy przewijały się argu-

menty już podnoszone 
wcześniej, jak również 
nowe, jak ten, że upły-
wający czas z roku na 
rok niesie potrzeby w 
zakresie regulacji szere-
gu nowych zagadnień 
samorządowych.

Po wnikliwej ana-
lizie faktów przema-
wiających za wyborem 
sposobu nowelizo-
wania statutu, komi-
sja zdecydowała, że 
będzie pracować nad 
doskonaleniem tekstu już istniejącego. 
Dużym wsparciem w podjęciu tej decy-

zji były opinie wyrażone 
w ramach konsultacji 
społecznych, a zwłasz-
cza przez prof. dr hab. 
Annę Marta i płk. Kazi-
mierza Dymka – miesz-
kańców Kwirynowa. 
Przy podziale tekstu do 
opracowania przez po-
szczególnych członków 
komisji uwzględniono 
predyspozycje osobiste 
każdego z nich do pra-
cy nad konkretnymi za-
gadnieniami.

Komisja podjęła 
również decyzję, że 

podstawowym sposobem (środkiem) 
komunikowania się w jej ramach i we 
współpracy z Biurem Rady Gminy Stare 
Babice będzie Internet.

Z uwagi na duży zakres pracy do wy-
konania na etapie analizowania istnie-
jącego tekstu statutu i propozycji jego 
zmiany komisja wyznaczyła termin na-
stępnego spotkania na 15 kwietnia.

Komisja liczy na udział mieszkań-
ców gminy w rozpoczętych pracach. 
Wnioski i propozycje można kierować 
wprost do przewodniczącego komisji 
Jana Puściana pod nr tel. 0603 172 
436, lub do Biura Rady Gminy Stare 
Babice tel. 022 722- 92-49, e-mail:
rada@stare-babice.waw.pl

J.P.

Informacja o pracy Komisji 
Statutowej Rady Gminy Stare Babice

Spółka Wodna funkcjonuje coraz lepiej. Wiesław Skalski – Prezes 
Zarządu i Zdzisława Baltyn – podinspektor ds. melioracji mają 
powody do zadowolenia
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Od pewnego czasu w ogólnopol-
skich mediach pojawiają się ataki 
na prasę samorządową. Również 
niektórzy politycy próbują budować 
swoją popularność na krytyce prasy 
wydawanej przez gminy. Dziennik 
„Rzeczpospolita” pod koniec ubie-
głego roku poinformował nawet, 
że poseł Jarosław Sellin (Polska XXI) 
i kilku parlamentarzystów z Sejmo-
wej Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu optuje za wprowadzeniem 
zakazu wydawania lokalnej prasy 
samorządowej. Czy dzięki nim po-
wrócimy do czasów cenzury i regla-
mentowanej wolności słowa?

Podobnie niepokojące poglądy za-
obserwowałem podczas XX Forum Prasy 
Lokalnej i Środowiskowej, które odbyło 
się 4 lutego w Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy. Również i tam wielu mów-
ców związanych z prywatnymi wydaw-
cami krytykowało prasę samorządową, 
potępiając w czambuł wszystko to, co 
z nią związane. Jako uzasadnienie kry-
tyki przytaczano historię pewnego bur-
mistrza, który zażądał od lokalnego bi-
znesmena reklam do gazety, sugerując, 
że jeśli ich nie dostanie, będzie utrudniał 
działalność jego firmy. Między patologią 
a prasą samorządową postawiono znak 
równości, przy czym ciekawe było rów-
nież to, że mówcy po wygłoszeniu swo-
ich kwestii przeważnie wychodzili z sali, 
nie czekając nawet na głosy polemiczne. 
Przeciwnikiem prasy samorządowej oka-
zał się także znany dziennikarz Stefan 
Bratkowski, który mówił wszakże o po-
trzebie zdrowego rozsądku w podejmo-
waniu decyzji. Po wygłoszeniu swojej 
kwestii również opuścił zebranie. Jak po-
informowano, był on inicjatorem ruchu 
gazet lokalnych. Szkoda, że jego sym-
patia dotyczy jedynie prasy prywatnej. 
Większość wypowiedzi Forum nacecho-
wana była negatywnymi emocjami, do-
piero pod koniec spotkania pojawiły się 
głosy polemiczne i zdroworozsądkowe.

Gdy nie wiadomo, 
o co chodzi...

Drodzy Czytelnicy! Warto uzmysłowić 
sobie, że w Polsce mamy blisko 2,5 tys. 
gminnych samorządów. Jeśli przyjmiemy, 
że co druga gmina wydaje swoją gazetę, 
to po wprowadzeniu administracyjnego 
zakazu wydawania prasy każda z nich 
będzie musiała korzystać z usług gazet 
ogólnopolskich. Prasy, której właścicie-

lem jest przeważnie międzynarodowy 
kapitał lub firmy niemieckie. W skali kra-
ju pojawia się zatem możliwość przejęcia 
dużych środków finansowych.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, za-
wsze chodzi o pieniądze. Oczywiście 
zgadzam się z tym, że patologię należy 
napiętnować i wykorzeniać. Jeśli ktoś 
domaga się łapówki w postaci reklam, 
powinien odwiedzić go prokurator. Są 
to jednak jednostkowe, kryminalne przy-
padki. Tymczasem stosuje się odpowie-
dzialność zbiorową. Grupa lobbystów 
stara się zlikwidować prasę lokalną, 
która jest ogniskiem polskiej wolności 
i osiągnięciem samorządów. Oczywiście 
nie wszędzie prasa ta jest idealna, należy 
ją stale doskonalić i ulepszać, ale moż-
liwości informowania społeczeństwa 
o lokalnych sprawach, inicjowania róż-
norodnych przedsięwzięć gospodarczych 
i patriotycznych, a także upamiętniania 
codziennego życia małych społeczności 
są osiągnięciami, których nie wolno nam 
zmarnować. Wiele osób pamięta jesz-
cze czasy cenzury i przydziałów papieru 
– tylko dla tych, którym prasę było wol-
no wydawać. Inni za drukowanie gazet 
mogli trafić do więzienia. Czy do tego 
chcemy powrócić? 

Trzeba dziś wyraźnie powiedzieć, że 
nikt o naszych lokalnych sprawach nie 
napisze, a gminne osiągnięcia dotyczą-
ce pozyskiwania funduszy unijnych czy 
indywidualne sukcesy mieszkańców nie 
staną się ciekawymi tematami dla ogól-
nopolskich mediów. Codzienna prasa 
ogniskuje się wokół tematów sensacyj-
nych: przestępstw, seksu i różnorodnych 
wypaczeń, karmiąc się na co dzień złem. 

Trudno tam znaleźć informacje, z których 
można się cieszyć, dobre wzorce, przykła-
dy do naśladowania. Często trudno tam 
również o prawdę dotyczącą zarówno 
polskiej historii, jak i dnia codziennego. 
Liczą się sprzedane nakłady gazet i po-
ziomy oglądalności programów telewi-
zyjnych – taka jest dziś w większości pra-
sa ogólnokrajowa. Decyduje pieniądz...

Okiem profesora

O wypo-
wiedź na 
temat pra-
sy samo-
r z ą d o w e j 
poprosiłem 
p r o f e s o r a 
Jerzego Re-
gulskiego – 
współtwór-
cę reformy 
samorządo-
wej, założyciela i prezesa Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej.

– Co Pan Profesor sądzi o ewen-
tualnym zakazie wydawania prasy 
samorządowej?

– Uważam, że jest to wniosek zbyt 
daleko idący. Samorząd polega na tym, 
że ludzie rządzą się sami. Wybierają swo-
je władze po to, by realizowały ich inte-
resy. Stąd kluczowym zagadnieniem jest 
właściwy przepływ informacji pomiędzy 
wybraną władzą a społecznością lokalną. 
Informowanie jest bowiem obowiązkiem 
władz. Prasa lokalna ma tutaj do spełnie-
nia ogromną rolę.

Kto chce nam zabrać Gazetę 
Babicką?
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– Samorządom zarzuca się nad-
mierne wykorzystywanie swoich 
uprawnień do wspierania prasy sa-
morządowej.

– Takie zagadnienie może się gdzieś 
w Polsce pojawić, dlatego też istnieje 
problem odpowiedniego zrównoważe-
nia działań. Jednak musimy zrozumieć, 
że prasa lokalna, tak jak i każda inna, 
nigdy nie będzie całkowicie obiektywna 
i to niezależnie od tego, kto by ją wyda-
wał, bo zawsze będzie związana z okre-
ślonymi grupami obywatelskimi, które 
mają swoje poglądy. 

– A co sądzi Pan Profesor o lokal-
nej prasie wydawanej przez prywat-
ne osoby?

– Jest bardzo potrzebna, ale też bę-
dzie zawsze reprezentować jakieś poglą-
dy. A że krytykowi łatwiej jest przyciągnąć 
czytelników, więc jest tworzona przeważ-
nie przez środowiska opozycyjne. Z regu-
ły krytykuje wszystko. Oczywiście dobrze 
jest, gdy patrzy władzy na ręce, ale jed-
nocześnie nie może obrzydzać ludziom 
wszystkiego, co władze lokalne robią. Na-
turalnie, w warunkach ogólnokrajowych 

istnieje prasa rządowa i opozycyjna. Każ-
dy czyta to, co chce i istnieje równowaga. 
W skali lokalnej niemożliwe jest jednak 
wydawanie równolegle kilku pism, ponie-
waż rynek tego nie wytrzyma.

– Jak zatem znaleźć złoty śro-
dek?

– W moim przekonaniu postulat do-
puszczenia jedynie prasy niezależnej od 
władz lokalnych byłby w Polsce trudny 
do zrealizowania. Nie można utrzymać 
gazety z dochodów ze sprzedaży. Trze-
ba zdobywać środki od reklamodawców 
lub sponsorów prywatnych, bądź też 
władz lokalnych. Problem polega jedynie 
na tym, aby ze środków publicznych nie 
finansować nieprawdziwej propagandy. 
Optymalnym rozwiązaniem może być tu 
ścisłe wyodrębnienie stanowiska władz 
samorządowych i stworzenie rubryki dys-
kusyjnej, ale jest to kwestia wewnętrzne-
go układu gazety. 

Chciałbym podkreślić, że administra-
cyjne ograniczanie prawa samorządów 
do wydawania prasy jest rzeczą szkodli-
wą. Gdybyśmy wprowadzili takie zakazy, 
przyniosą one znacznie więcej szkody niż 

pożytku. Sprawa rzetelności prasy jest 
do rozstrzygnięcia w kategoriach etyki 
dziennikarskiej i obowiązku obiektywne-
go informowania.

– Jak Pan Profesor uważa, kto 
chce pozbawić samorządy możliwo-
ści wydawania gazet?

– Nie jest moją rolą definiować istnie-
jące grupy interesów. W moim przeko-
naniu ograniczanie uprawnień samorzą-
dów nie ma sensu. Wchodzimy wówczas 
w sytuację państwa, które ma wszystko 
regulować. Wracamy do PRL-u! Z góry 
się zakłada, że wszyscy są złodziejami, 
wszyscy muszą chodzić w kajdankach, 
a tego robić nie wolno!

– Co słychać w Fundacji?
– Mamy w tym roku czas kilku ju-

bileuszy. Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej obchodzi obecnie jubileusz 
20-lecia. 20 lat minęło także od czasu 
Okrągłego Stołu i powstania inicjatywy 
ustawodawczej w sprawie samorządu. 
Patrząc w kontekście prób ograniczenia 
swobody lokalnej prasy, mamy jeszcze 
wiele do zrobienia.

Marcin Łada

Podczas styczniowego spotkania se-
niorów w Starych Babicach swoje umie-
jętności wokalne zaprezentował chór 
„Babiczanie”. Stało się już tradycją, że 
chór ten co roku oprócz pięknych melo-
dii prezentuje także puchar przyznany za 
I miejsce podczas Powiatowego Przeglą-
du Chórów w Lesznie. Warto wiedzieć, 
że zespół wykonał tam bardzo ambitny 
i zróżnicowany repertuar. Oprócz popu-
larnych pieśni „Santa Lucia” i  „El condor 
passa” chórzyści zaśpiewali także kilka 
kolęd, w tym jedną pochodzącą z kan-
cjonałów staniąteckich z 1569 r. Cieka-
wostką jest trudny, staropolski tekst tej 
pieśni, która rozpoczyna się słowami 
„nuż my dziś krześcijany, serdecznie się 
radujmy dnia dzisiejszego, iż się nam na-
rodził z czystości panieńskiej Syn Boga 
żywego...”

Zbigniew Załęski prowadzący babicki 
chór lubi wynajdować takie smaczki hi-
storyczne i jak się dowiedzieliśmy, nie po-
wiedział w tej materii jeszcze ostatniego 
słowa. Być może już niebawem opracuje 
starodawne pieśni z naszych najbliższych 
okolic. Aktualnie chór pracuje nad pieśnia-
mi patriotycznymi, które będą wykonywa-
ne podczas uroczystości państwowych.

Obecnie w skład zespołu wchodzi 25 
osób. Są to: 

Głosy sopranowe: Lucyna Ber-
kowska, Teresa Kacperska, Barbara Kli-
muszko, Jadwiga Łuczak, Teresa Łuczak,  
Grażyna Mąkosa, Bożena Orzechowska, 
Barbara Pałyska, Janina Sysiak, Marianna 
Wójtowicz. Głosy altowe: Sylwia Bogu-

cka, Beata Jóźwik, Mirosława Madej, Jo-
anna Pachelska, Jadwiga Parzydło, Ewa 
Sarba, Maria Dobek. Głosy tenorowe: 
Jan Drzewiński, Jan Jabłoński, Maciej 
Kacperski, Edward Rumowski, Wiesław 
Dobek, Marcin Jędrzejczak. Głosy baso-
we: Mirosław Helta, Robert Grzybowski.

Zbigniew Załęski ma również pomy-
sły dotyczące zmiany formuły przeglądu 
chórów. Jego zdaniem co roku spotkania 
śpiewacze powinny odbywać 
się w innym miejscu. Wówczas 
można nawiązać więcej mu-
zycznych kontaktów, a także 
przyciągnąć do zespołu nowe 
osoby. 

Być może w przyszłym roku 
„Babiczanie” będą działać jako 
stowarzyszenie  użyteczności 
publicznej. Wówczas, oprócz 
śpiewania, zajęliby się orga-
nizowaniem cotygodniowych 
ciekawych zajęć dla seniorów 
w Babicach.

Życzymy powodzenia w realizacji 
tych planów. Pan Zbigniew już dziś za-
prasza wszystkie osoby, które chciały-
by z nim współpracować, a zwłaszcza 
osoby śpiewające i grające na różnych 
instrumentach. 

Tel. do kierownika chóru Zbignie-
wa Załęskiego 0608-337-619

ł-p

Chór Babiczanie – dwa lata, dwa puchary
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Eksterminacja Polaków na ziemiach 
wschodnich zaczęła się na długo przed 
Katyniem. Po zwycięskiej wojnie polsko-
bolszewickiej Józef Piłsudski zainicjował 
na Kresach Rzeczpospolitej osadnictwo 
wojskowe. Jeszcze w czasie trwania woj-
ny zadeklarował, że żołnierze, którzy 
własną krwią płacą za wolność tej ziemi, 
zostaną nagrodzeni nadaniami.

Osady tworzono na terenach opusz-
czonych majątków carskich bądź na 
włościach wykupionych przez rząd pol-
ski od zamożnych ziemian. Nierzadko 
z własnej inicjatywy wspierali oni oko-
liczne osadnictwo wojskowe, stosując 
różne formy pomocy dla nowych są-
siadów. Znana pisarka Maria Rodziewi-
czówna pod potrzeby osadnictwa ofia-
rowała ze swojego majątku na Polesiu 
120 ha ziemi. Osady: Lerypol, Budowla 
i Rokicie w gminie Żydomla utworzone 
zostały z terenów folwarku wykupionych 
przez rząd od księcia Konstantego Cze-
twertyńskiego, posiadającego siedzibę 
w miasteczku Skidel (niedaleko Grodna). 
Największą osadą z tych trzech była Bu-
dowla. Zamieszkiwało ją 20 osadników 
wojskowych. Mieściła się tam m.in.: 
szkoła podstawowa, dom ludowy, mle-
czarnia, sklep oraz filia Kasy Stefczyka. 
W Budowli mieszkała także Pani Marian-
na Szubowa (znana wielu mieszkańcom 
gminy jako Maria Tomaszewska) wraz 
z mężem Stanisławem Szubą, dwiema 
córkami i pięciorgiem dzieci zmarłej 
siostry. Trafili tam ze Starych Babic. Byli 
młodzi, pełni zapału do pracy. Nie spo-
dziewali się, że czeka ich tragedia... 

Dziś Pani Maria jest jedną z najstar-
szych mieszkanek naszej gminy. Ma do-
skonałą pamięć. Mimo upływu wielu lat 
nie może spokojnie mówić o tamtych 
wydarzeniach.

Przemilczana prawda
Większość Polaków do dziś niewiele 

wie o sowieckiej dywersji prowadzonej 
przeciwko Polsce w całym okresie mię-
dzywojennym. Radzieckie służby specjal-
ne podzieliły mapę wschodnich terenów 
Polski na tzw. „uczastki”, na które prze-
rzucano kadrowych pracowników tych 
służb. Ich zadaniem było organizowanie 
oddziałów dywersyjnych nazywanych 

„czerwoną partyzantką”. Napadały one 
na urzędy państwowe, posterunki policji, 
mordowały ziemian, nauczycieli i innych 
przedstawicieli inteligencji. Grabiły i pod-
palały majątki ziemskie. Sowiecka prasa, 
pisząc o tych wydarzeniach, nazywała je 
„wybuchami gniewu ludu uciskanego 
przez polskich panów”. 

Na łamach „Narodnoj Gaziety” (25-
27.02.1995) opublikowano wspomnie-
nia jednego z czerwonych komandirów, 
czekisty Kiryła Prokofiewicza Orłowskie-
go, który od maja do lipca 1920 roku na 
tyłach „biełopolaków” organizował od-
działy czerwonej partyzantki. Przyznał, 
że zabił wówczas około 200 „biełopola-
ków”. Od 1920 do 1925 r. był naczel-
nikiem „uczastka” i organizatorem grup 
dywersyjnych, które przeprowadziły 
dziesiątki operacji bojowych. W ciągu 
tylko jednego 1924 roku z jego inicjaty-
wy zginęło co najmniej 100 policjantów 
i właścicieli ziemskich!

Jesienią 1924 roku powstał Korpus 
Ochrony Pogranicza, który systematycz-
nie ukrócał napady sowieckich band. 
Agresorzy zmienili zatem taktykę. Od 
tego czasu ich głównym zadaniem była 
dywersja polityczna. Jednocześnie stop-
niowo kompletowano stany mobiliza-
cyjne przyszłych oddziałów zbrojnych. 
W tajnych bazach na terenie radzieckiej 
Białorusi gromadzono broń i materiały 

wybuchowe. Miały czekać swojego cza-
su i doczekały się – 17 września 1939 r. 

Sowieccy stratedzy stwierdzili póź-
niej, z perspektywy czasu, że źle się 
stało, iż zapasy broni zużyto całkowicie 
podczas walk z Polakami. Gdy Niemcy 
zaatakowali Związek Radziecki w 1941 
r., partyzantka białoruska nie miała już 
czym walczyć. Siłę bojową uzyskała do-
piero w latach 1943-1944.

Tragiczne dni
17 września sowieckie oddziały dy-

wersyjne wyszły z konspiracji. Zaatako-
wały mniejsze oddziały wojska, ważniej-
sze obiekty, a nawet całe miasteczka. 
To one właśnie, działając na głębokim 
zapleczu, wbiły pierwsze „nóż w plecy” 
Rzeczpospolitej. Do Skidla zaczęły napły-
wać grupy uzbrojonych ludzi z czerwo-
nymi opaskami na rękawach. Bezbronne 
miasto przeszło w ich ręce. Zostało co 
prawda odbite dwa dni później przez 
Wojsko Polskie, którego oddział przybył 
na pomoc z Grodna, ale po jego wyco-
faniu się na front miasteczko ponownie 
przeszło w ręce sowieckie. 

Jak wspomina świadek tamtych wy-
darzeń – uwięziono wówczas wielu 
oficerów i przedstawicieli inteligencji. 
Między nimi znalazł się także książę An-
drzej Światopełk Czetwertyński z żoną 
– Różą z Dembińskich. Kilka dni później 
wyprowadzono ich na żwirowisko z gru-
pą kilkunastu wojskowych. Jakiś ważny 
przedstawiciel komitetu rewolucyjne-
go podszedł do skazańców i próbował 
oddzielić kobietę od męża. – Ty uchadi! 
– krzyknął. 

Róża, trzymając męża w objęciach, 
nie poruszyła się nawet. – Uchadi, ty dur-
na! Jego nie uratujesz, a sama zginiesz 
– zawołał wyraźnie zirytowany mężczy-
zna.

– Jak chcecie mordować mojego 
męża, to i mnie zabijcie razem z nim!

Słowa Róży wykrzyczane w rozpaczy 
usłyszeli i zapamiętali liczni świadkowie 
egzekucji. Sowieccy sołdaci byli mocno 
zdziwieni postawą młodej kobiety. Nie 
mogli zrozumieć, dlaczego taka ład-
na dziewczyna dobrowolnie idzie na 
śmierć. Konsternacja gapiów nie trwała 
długo. Oddział uniósł karabiny. – Niech 
żyje Polska – krzyknął ktoś ze skazańców. 
Huknęła salwa karabinowa. Ciała Pola-
ków rażone kulami osunęły się do jamy 
żwirowiska. Czetwertyńscy spleceni ra-
mionami wciąż stali na swoim miejscu. 
Stali jak żywy pomnik symbolizujący mi-
łość silniejszą od śmierci. Tłum gapiów 
umilkł z wrażenia. Wtedy spośród sołda-
tów wysunął się do przodu krępy oficer. 
Podszedł do Czetwertyńskich i strzelił do 
nich kilka razy z nagana. Kobieta i męż-
czyzna, trzymając się wciąż w objęciach, 
spadli razem do dołu.

– Z etowo nagana ja kniazia ubił! Ja 

GOLGOTA WSCHODU
Wśród pomordowanych rodaków są także 
przodkowie mieszkańców naszej gminy
Przez lata sprawa Katynia i ofiar pomordowanych na Wschodzie okryta 

była zasłoną milczenia. Do dziś ujawniono jedynie strzępy informacji. Praw-
da odsłaniana pomału jest o wiele bardziej tragiczna, niż mogłoby się nam 
wydawać. Poznawanie jej budzi grozę i przeraża, może dlatego z takim tru-
dem fakty historyczne przedostają się do świadomości naszego narodu?
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ubił polskowo kniazia! – wrzeszczał so-
wiecki oficer, unosząc dumnie rewolwer 
do góry. 

Takie tragedie stały się codziennością 
Polaków mieszkających na Kresach. Nie 
trzeba było być księciem. Mordowano 
również osadników wojskowych i cywil-
nych, a także ludność polską zamieszku-
jącą te tereny od wielu lat. Pomordowa-
nym zabierano odzież i buty.

Z Wojcieszyna 
do Budowli

Marianna Tomaszewska urodziła się 
w 1915 roku w Wojcieszynie. Za Stani-
sława Szubę wyszła w 1935 r. Razem 
pojechali na Kresy i osiedli w Budowli. 
Stanisław Szuba jako ochotnik wstąpił 
do Legionów Piłsudskiego. Walczył także 
w wojnie polsko-radzieckiej. Został od-
znaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem 
Żelaznym. Na mocy ustawy sejmowej 
otrzymał 18 ha ziemi nieopodal Grodna, 
a w 1935 roku powiększył gospodar-
stwo, dokupując jeszcze 21 ha.

Pani Marianna wspomina epizod z ich 
pionierskich początków. Polacy mieli bar-
dzo daleko do kościoła, a w pobliskiej Ży-
domli stały dwie cerkwie. O jedną z nich 
urządzono z Białorusinami zawody. Odbył 
się wyścig konny połączony z wejściem 
na wieżę i zawieszeniem krzyża. Wygrał 
go Stanisław Szuba. Jako dobry kawale-
rzysta (służył w artylerii konnej w stopniu 
bombardiera) pierwszy dojechał do mety 
i najszybciej wdrapał się na wieżę cer-
kwi, umieszczając tam nasz krzyż. Odtąd 
Polacy mieli już w pobliżu swój kościół. 
Wspólne życie z miejscowymi Białorusina-
mi układało się dobrze. Nie było żadnych 
niesnasek, a na przednówku Szubowie 
zawsze pomagali sąsiadom w przetrwa-
niu do pierwszych zbiorów.

Sytuacja zmieniła po wkroczeniu So-
wietów do Polski. NKWD przystąpiło do 
czystki. 20 września osadnicy z Budowli 
zostali wezwani na pilne zebranie z nową 
władzą radziecką do wsi Obuchowo. Po-
szli i już więcej nie wrócili. Pani Marianna 
straciła męża, który wraz z innymi osad-
nikami wojskowymi został uwięziony, be-
stialsko pobity, a następnie zastrzelony. 
Ciała rannych i pomordowanych zostały 
zagrzebane przez oprawców na polu. 
Wielu z nich dobijano łopatą. Wyobraź-
my sobie, jaką tragedię przeżywały żony 
osadników, szukając ciał swoich mę-
żów i znajdując zmasakrowane szczątki. 
W krótkim czasie wszystkie osady woj-
skowe przestały istnieć. Osadnicy zostali 
wymordowani albo wywiezieni w niezna-
nym kierunku. Później kobiety z dziećmi 
zostały wyrzucone ze swoich własnych 
domów. Wiele z nich wywieziono na Sy-
bir. Trafiła tam również Pani Marianna. 
Obie jej córki zmarły na zsyłce, odcho-
dząc po cichu w pełnej świadomości. Jak 

można żyć po takiej tragedii? Wiele osób 
nie wytrzymało. Trzeba ogromnego har-
tu ducha i siły charakteru. Pani Szubowa 
sprostała tej niezwykłej próbie. Dziś jest 
świadkiem tragicznych wydarzeń historii 
Polski, świadkiem prawdy tamtych dni. 

Kto mordował osadników? W wielu 
wypadkach rzezi dokonywali ich sąsiedzi 
Białorusini, sowieccy agenci. Byli również 
tacy, którzy ukrywali Polaków, nie bojąc 
się odpowiedzialności. Za pomoc „pol-
skim panom” groziła przecież śmierć. 

Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Ka-
tyń, Charków, Miednoje są prostą kon-
tynuacją działań Sowietów zapoczątko-
wanych w latach dwudziestych. II wojna 
światowa ułatwiła eksterminację polskie-
go narodu. Te zbrodnie były wcześniej 
zaplanowane. To część naszej Golgoty 
Wschodu.

Czy znamy liczbę ofiar?
– Nadal nie dysponujemy bilansem 

strat zarówno osobowych, jak i material-
nych, jakie poniosła Polska na Wschodzie 
– mówi dr Grzegorz Jędrejek, pracownik 
naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. – Należy podkreślić, że bilans 
taki w odniesieniu do zbrodni nazistow-
skich został sporządzony 
w 1947 roku. W odniesie-
niu do Golgoty Wschodu 
panuje niezrozumiałe mil-
czenie. Przedstawione dane 
mają charakter szacunkowy. 
I tak ocenia się, że w latach 
1940-1941 deportowanych 
w głąb Związku Sowieckiego 
zostało ok. 2 mln Polaków, 
z których większość zginęła. 
Trudne do uchwycenia są 
szkody, jakie ponieśli Polacy 
po powrocie z „nieludzkiej 
ziemi”. Z całą pewnością 
znaczna ich część stała się 
inwalidami. Wielu nabawi-
ło się chorób psychicznych, 
uniemożliwiających pra-
widłowe funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Trudne 
do wyliczenia są także straty 
materialne. Każda z depor-
towanych osób pozostawia-
ła cały swój dobytek.

Katyń jest wyjątkową zbrodnią pod 
wieloma względami. Nie budzi wątpli-
wości jej precedensowy charakter. Zo-
stała ona wykonana na polecenie naj-
wyższych władz państwa sowieckiego. 
Na dokumencie z 5 marca 1940 r. wid-
nieją podpisy: Stalina, Berii, Woroszyło-
wa, Mołotowa i Mikojana oraz Kalinina 
i Kaganowicza. Nie ma wątpliwości, że 
w dziejach świata nie ma zbrodni, któ-
ra objęłaby tak duży odsetek kadry ofi-
cerskiej danego państwa. Katyń stanowi 
tragiczne wydarzenie w dziejach Polski, 
które na trwałe znalazło miejsce w histo-

rii powszechnej. Zbrodnią zajmowały się 
parlamenty wielu państw, w tym Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Do dziś 
żaden trybunał nie stwierdził, że była to 
zbrodnia ludobójstwa.

Nie pozwólmy zapomnieć
Wolność zaowocowała wydobyciem 

prawdy na światło dzienne. Dzień Pa-
mięci Ofiar Katynia jest już oficjalnym 
świętem. Poruszamy jednak ten smutny 
temat, nie dlatego, że tak wypada, ale 
z potrzeby serca, w trosce o utrwalenie 
historii Polski. Aby uczcić tych, którzy 
oddali życie, pozostając wiernymi swoim 
ideałom – Bogu, Honorowi i Ojczyźnie. 
Wśród mieszkańców babickiej gminy są 
osoby, których przodkowie zginęli na 
Wschodzie. Mamy kilka nazwisk, poszu-
kujemy nadal następnych.

Wśród poległych bohaterów są: bom-
bardier Stanisław Szuba, porucznik Hen-
ryk Mizikowski, ppor. rezerwy Władysław 
Dudziński (pracownik Banku Polskiego), 
starszy posterunkowy policji polskiej Teo-
fil Zapałowski, generał brygady Stefan 
Mozołowski. Cześć ich pamięci!

19 kwietnia w Starych Babicach zor-
ganizowane zostaną obchody Dnia Pa-

mięci Ofiar Katynia i Golgoty Wschodu. 
O godz. 9:30 odprawiona będzie uro-
czysta Msza Święta przy asyście Kom-
panii Honorowej WP, a o godz. 10:30 
odbędzie się spotkanie patriotyczne 
w Domu Parafialnym. Zainteresowanych 
zapraszamy! Więcej informacji o tym 
spotkaniu w następnym numerze.

Marcin Łada 

W publikacji wykorzystałem fragmenty książki płk Antonie-
go Tomczyka „Abyśmy mogli wybaczyć”, wspomnienia Marianny 
Szuby, a także fragment artykułu Piotra Czartoryskiego-Szilera 
„Golgota Wschodu – zapomniane i zakłamane ludobójstwo” ze 
strony internetowej (www.radiomaryja.pl).

Obraz Matka Boża Katyńska – autor Anna Danuta Staszew-
ska; www.pamietamkatyn1940.pl

Na zdjęciu Marianna Tomaszewska (Szuba) w otoczeniu rodziny 
i przyjaciół. Pierwszy z lewej Janusz Szuba (współtwórca 
„Kresowych Stanic” – kwartalnika Stowarzyszenia Rodzin 
Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. 
Pierwszy z prawej, na dole Tomasz Szuba (radny naszej gminy 
i członek zarządu OSP Stare Babice)
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Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach wspólnie z Konsultantem 
ds. Przemocy Domowej i Problemów 
Alkoholizmu jak co roku włączyli się 
do ogólnopolskich działań realizo-
wanych w wielu komendach policji. 
Wzorem lat ubiegłych kom. Eweli-
na Gromek-Oćwieja razem z Wandą 
Morawską uruchomiły punkt konsul-
tacyjny dla ofiar przestępstw. Oso-
by, które nie wiedzą, jak rozwiązać 
trudne życiowe, rodzinne sytuacje, 
doznają krzywdy od najbliższych lub 
są świadkami takiego przestępstwa, 
otrzymały bezpłatną pomoc. 

Codziennie w godzinach 11.00 
– 16.00 w siedzibie komendy dyżur peł-
nili policjanci i dzielnicowi wspólnie z  
Wandą Morawską, udzielali bezpłatnych 
porad z zakresu uregulowań prawnych 
oraz wiktymologii (nauka zajmująca się 
ofiarami przestępstw). Wspólne dyżury 
spotkały się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszego powiatu. W ciągu 
tygodnia przyjęto ponad 20 osób.

W roku 2008 policjanci z Komendy 
w Starych Babicach i jednostek podle-

głych przeprowadzili 
o 20 interwencji wię-
cej niż w roku 2007.
Wszystkie z nich 
dotyczyły przemocy 
w rodzinie.  

W wyniku prze-
mocy domowej 
w 2007 roku zostało 
pokrzywdzonych 175 
osób, w tym 136 ko-
biet, 9 mężczyzn, 13 
małoletnich w wieku 
od 13 do 18 lat oraz 
17 małoletnich, któ-
rzy nie ukończyli 13 
roku życia. W 2008 
roku w wyniku przemocy domowej ogó-
łem pokrzywdzone zostały 194 osoby, 
w tym 152 kobiety, 14 mężczyzn, 15 
małoletnich w wieku od 13 do 18 lat 
oraz 18 małoletnich, którzy nie ukończyli 
13 roku życia.

W obu analizowanych latach spraw-
cami tych nagannych czynów byli zarów-
no mężczyźni, jak i kobiety. W 2007 roku 
na wszystkich 140 sprawców przemocy 
domowej 108 było pod wpływem alko-
holu, z czego 63 zostało zatrzymanych, 

a następnie 31 sprawców przewieziono 
do policyjnych pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz 
30 do Izby Wytrzeźwień. W 2008 roku 
na wszystkich 155 sprawców przemocy 
domowej 116 było pod wpływem alko-
holu, z czego 43 zostało zatrzymanych, 
a następnie 22 sprawców przewieziono 
do policyjnych pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz 36 
do Izby Wytrzeźwień. 

kom. Ewelina Gromek-Oćwieja

22–28 lutego – Tygodniem 
Pomocy Ofiarom Przestępstw

O alkoholizmie i przemocy 
domowej mówi się coraz częś-
ciej. Wiele osób decyduje się 
wyjść z ukrycia, opowiedzieć in-
nym o swoim problemie i prosić 
o wsparcie. Pierwszy kontakt jest 
najważniejszy; źle poprowadzona 
rozmowa może bowiem zniechęcić 
do zwierzeń.  Dlatego trzeba pró-
bować rozmawiać na różne sposo-
by, aż trafi się na ten właściwy – na 
tym właśnie polega praca z drugim 
człowiekiem. W Starych Babicach 
możliwości pomocy ofiarom agresji 
i osobom uzależnionym wciąż ros-
ną i obejmują coraz większe grono 
ludzi. Tegoroczny laureat Nagrody 
Babinicza to dowód, że temat ten 
jest dla nas ważny, a takie postaci 
jak Wanda Morawska – bardzo po-
trzebne.

Początki są zawsze trudne

Osoby, które przychodzą do porad-
ni, są bardzo ciche i zamknięte w sobie. 
Wstydzą się mówić o tym, co przeżyły 
i z trudem nawiązuje się z nimi kontakt. 
Pierwsze spotkanie grupy wsparcia „Ro-
dzina bez Przemocy” odbyło się 5 grud-
nia 1998 r. Przyszły na nie tylko 2 osoby, 
ale na następnym było ich aż 12. 

– Krystyna Trojak, ówczesna dyrektor 
GOPS-u, podała mi wtedy adresy do-
mów, w których panuje przemoc. Zaczę-
łam więc na własną rękę jeździć do tych 
rodzin i rozmawiać z ofiarami, jednak tyl-
ko wtedy, gdy nie było w pobliżu spraw-
ców przemocy. Osoby te bardzo różnie 
reagowały na moją wizytę; bardziej lub 
mniej pozytywnie. Jednak później więk-
szość z nich przyszła na spotkanie grupy, 
co było wielkim sukcesem – mówi Wan-
da Morawska. 

Każdy może przyjść

Ludzie przychodzą do poradni 
z najróżniejszymi problemami. Trafiają tu 
ofiary przemocy zarówno fizycznej, jak 
i psychicznej. Agresorami nie zawsze są 
małżonkowie, bywają nimi także rodzice 
czy nawet dzieci. – Na spotkaniach grupy 
wsparcia pojawiają się nie tylko kobiety, 
ale także mężczyźni – mówi Wanda Mo-
rawska – wiele wnoszą oni do naszych 
rozmów, zawsze możemy bowiem za-
pytać, jak dana sytuacja wygląda z mę-
skiego punktu widzenia. Niestety, do 
poradni przychodzą też sami sprawcy. 
Są ciekawi tego, co na ich temat mówią 
osoby pokrzywdzone. Bardzo często na-
tarczywie wypytują o wszystko. Oczywi-
ście terapeutów, podobnie jak i lekarzy, 
obowiązuje tajemnica zawodowa i oso-
by te nie uzyskują żadnych informacji. 
Zawsze mogą jednak rozpocząć leczenie, 

Zanim wydarzy się tragedia...
Przemoc domowa jest zawsze trudnym tematem
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jeżeli tylko są na to zdecydowane, bo 
trzeba zauważyć, że leczenie sprawców 
przyniosłoby wiele korzyści. Bardzo dużo 
osób przychodzi do poradni nie tylko 
z naszej gminy, ale także z gmin ościen-
nych, a nawet innych miast oddalonych 
nawet o dziesiątki kilometrów. Mówią, 
że u nas czują się dobrze, że są daleko 
od swojego środowiska i mogą spokoj-
nie porozmawiać. 

Co po powrocie do domu?

Niestety każda osoba, która uczęszcza 
na grupę wsparcia, musi po spotkaniu 
wrócić do domu, w którym jest prze-
moc. – Uczymy więc wszystkich, którzy 
codziennie muszą obcować ze sprawcą, 
jak mają się zachowywać. Na spotka-
niach odgrywamy scenki, które pomagają 
ofiarom odnaleźć się w sytuacji realnego 
zagrożenia i krok po kroku pokazujemy, 
jak mogą zareagować na akt przemocy. 
Przypominamy, aby miały cały czas przy 
sobie klucze i komórkę, tak aby sprawca 
nie mógł tego zabrać, a one były w stanie 
w każdym momencie uciec lub zadzwo-
nić na policję. Nie chcemy jednak niczego 
narzucać, bo to ofiary decydują o szybko-
ści wyjścia z przemocy i każda z nich na 
własny sposób przechodzi kolejne etapy 
terapii. – Dlatego właśnie organizujemy 
wycieczki i różne spotkania. Chcemy, aby 
ofiary uczyły się normalnego życia, żeby 
zobaczyły, że jest coś poza czterema 
ścianami w przemocy. Wówczas nawią-
zują się tak potrzebne kontakty i przyjaź-
nie, dzięki którym łatwiej poradzić sobie 
z problemami dnia codziennego.

Problemy są zawsze…

Znamy to z codziennych programów 
telewizyjnych. Sądy wypuszczają prze-

stępców, którzy mordują później swoje 
rodziny. Z moich doświadczeń wynika, 
że często sądy orzekają winę agresora 
bardzo powierzchownie. Po wyroku naj-
częściej to ofiara, a nie sprawca czuje 
się niepewnie, a powinno być przecież 
zupełnie inaczej. – Bardzo dobrym po-
sunięciem ze strony sądu byłoby kie-
rowanie oskarżonych na przymusowe 
leczenie terapeutyczne. Mogłoby to 
zapobiec wielu kolejnym wypadkom 
– mówi Wanda Morawska. Tymczasem 
kary są zbyt niskie, a stres ofiar ogrom-
ny.  – Mężczyzna, który kilkanaście lat 
znęcał się nad swoją żoną, dostał karę 
40 godzin prac społecznych w gminie, 
co wydaje się żartem! Kary często są zu-
pełnie symboliczne. Konieczna wydaje 
się zatem edukacja osób, które orzekają 
w tych sprawach. Zdarza się bowiem, że 
nie wiedzą one nawet, na jakich zasa-
dach i po co działają takie placówki, jak 
nasza. Dlatego zawsze powtarzam ofia-
rom, aby na wszelkie możliwe sposoby 
zbierały dowody. Nagrywały rozmowy, 
awantury, robiły sobie zdjęcia po pobiciu 
– to wszystko może im pomóc później 
podczas rozprawy. Wiele mogą zdziałać 
również osoby z najbliższego otoczenia 
ofiary, które bardzo często widzą, co 
się dzieje, a nie zawsze chcą reagować. 
Nie bądźmy obojętni na krzywdy innych, 
mówmy o tym, że coś jest nie tak. Nie 
bójmy się też zeznawać jako świadkowie 
na rozprawach, nasze słowa mogą ura-
tować komuś życie.

W wielu rodzinach udało się zatrzy-
mać przemoc, jednak współpraca na tym 
się nie kończy. Zawsze mogą pojawić się 
nowe problemy i najważniejsze, że oso-
by pokrzywdzone w każdej chwili mogą 
wrócić do poradni.  – Grupa daje ludziom 
poczucie stabilności i bezpieczeństwa, 
chętnie wracają oni do nas szczęśliwi, 

aby podziękować za pomoc. Patrzenie 
na ich uśmiech to dla mnie największa 
nagroda – przyznaje Wanda Morawska. 

Laureatka Babinicza 
do Czytelników

Szanow-
ni Państwo, 
czuję się 
zaszczycona 
i wzruszona 
n a g r o d ą , 
którą do-
stałam. Jest 
ona dowo-
dem tego, 
że w gminie 
Stare Babi-
ce docenia 
się pracę 
w zakresie 
p r z e c i w -
d z i a ł a n i a 
p r z e m o c y 
domowej.

Składam Państwu serdeczne podzię-
kowania za zaufanie, jakim mnie obdaro-
waliście.  Dziękuję również koleżankom 
i kolegom z GKRPA, osobom z Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz innym insty-
tucjom za współpracę. To dzięki Wasze-
mu wsparciu i zaangażowaniu udało się 
w ciągu 10 lat zrealizować wiele cennych 
inicjatyw na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy domowej i alkoholizmowi.

Dziękuję władzom gminy za to, że od 
10 lat wspieracie nas i pomagacie w co-
dziennej pracy, to dzięki Wam możemy 
nieść skuteczną pomoc dla wielu rodzin.

Serdecznie dziękuję!

z Wandą Morawską rozmawiała
Malwina Fabianowicz

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). 

Świetlica dla Dzieci w Zielonkach serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI szkoły podstawowej na 
bezpłatne zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe odbywające się od poniedziałku do piątku w godz. 
13.00-17.00 w Klubie Sportowym „Naprzód”, ul. Białej Góry 4. Dzieci mogą korzystać z sali gimnastycznej 
i ogrodzonego boiska, otrzymają również pomoc w odrabianiu lekcji (także z języka angielskiego) 
i wyrównywaniu zaległości szkolnych. Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje pod nr tel. (022) 
722-90-11 lub w siedzibie GOPS Stare Babice, ul. Rynek 11 (wejście od OSP), pok. nr 1, od poniedziałku do 
piątku 8.00-16.00. GOPS
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Karnawałowy Mix
21 lutego uczestniczyliśmy w kolej-

nym „Karnawałowym mixie” grupy. Na 
wieczornym spotkaniu zaprezentowano 
mały koncert Orkiestry Młodzieżowej, 
która zagrała: „Walczyk Paryski”, „Krople 
deszczu” i „Boże Narodzenie”. Następ-
nie Irena Dżyga wykonała dwa układy 
taneczne: w stylu nowoczesnym i jazzo-
wym. W drugiej części spotkania wystą-
pił zespół Jazz Toing Trio.

Zespół powstał pół roku temu z ini-
cjatywy Kuby Sokołowskiego – pianisty, 
kompozytora, aranżera. 
W tak krótkim czasie Trio wy-
stąpiło na IV Europejskich In-
tegracjach Muzycznych w Ży-
rardowie, gdzie jury przyzna-
ło mu pierwsze miejsce. Trio 
tworzą Kuba Sokołowski 
– fortepian, Mateusz Dobosz 
– kontrabas, Patryk Dobosz 
– perkusja. W repertuarze 
zespołu znajdują się stan-
dardy jazzowe i kompozycje 
lidera – Kuby Sokołowskiego 
– dobrze zapowiadającego 
się pianisty i kompozytora, 
który jest obecnie studentem 
III roku Akademii Muzycznej im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie. Sekcję  tworzą 
dwaj bracia – Mateusz i Patryk Dobosz. 
Mateusz, podobnie jak Kuba, jest stu-
dentem III roku AMFC w klasie kontra-
basu. Zajmuje się również działalnością 
kompozytorską. Natomiast Patryk ukoń-
czył IV klasę Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej w Radomiu. O tych młodych 
muzykach na pewno jeszcze nieraz usły-
szymy.

Lato w Obiektywie 
Pod koniec ubiegłego 

roku „Młodzi z Pasją” za-
prosili nas na kryminalną 
sztukę teatralną, której te-
matem przewodnim było 
morderstwo. Jednak jak się 
wkrótce przekonaliśmy, ten 

z pozoru ponury temat okazał się jedynie 
pomyłką, bowiem wyjaśniło się, że boha-
ter spektaklu tylko spadł z drabiny i oblał 
się czerwoną farbą. Każdy ze świadków 
tego zdarzenia myślał, że będzie poszu-
kiwany przez policję, ale wszystko do-
brze się skończyło.

Autorką scenariusza spektaklu była 
Irena Dżyga, która również akompa-
niowała na fortepianie podczas przed-
stawienia. Warto dodać, że sztuka ta   

zajęła II miejsce na Ogól-
nopolskim Konkursie Li-
terackim w Domu Kultury 
w Ursusie.  

Po spektaklu otwarto 
wernisaż fotograficzny 
pt. „Lato w Obiektywie”.

Zarówno członkowie 
grupy „Młodzi z Pasją” 
jak również ich przyjaciele 
zaprezentowali fotogra-
fie, które powstały pod-
czas wakacji. Na konkurs 
nadesłano aż 250 prac. 
Dzięki pomocy doświad-

czonego fotografa Marcina Mikołajczyka  
oraz liderki grupy Magdy Drzewińksiej 
udało się wybrać najlepsze zdjęcia. 

 Na wystawie mogliśmy podziwiać 
kilkadziesiąt fotografii. Widniały na 
nich m.in.: zwierzęta, krajobrazy i lu-
dzie w różnych sytuacjach. W tym roku 
Jury zgodnie wybrało 3 najlepsze prace. 
Pierwsze miejsce przyznano Anecie 
Gąsińskiej za bardzo interesujące zdję-
cie przezroczystej szklanej kuli odbijają-
cej obraz kwiatów. Zdjęcie zostało wy-
konane na łące na terenie naszej gminy. 
Aneta mieszka w Koczargach Nowych 
i jest uczennicą drugiej klasy Liceum. Fo-
tografia jest jej pasją, dzięki niej może 
zapomnieć o wszystkich problemach 
i wyrazić swoje uczucia. Autorka głów-
nie fotografuje przyrodę, która jak wspo-

„Młodzi z Pasją” mają już 5 lat!
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego już 5 lat prowadzi grupę „Młodych z Pasją”. Artystycz-

na rodzina Państwa Ewy i Mariusza Dżyga, razem z jej młodym pokoleniem – Elizą i Ireną – potrafiła odpowied-
nio zachęcić młodzież do twórczych zmagań. Przez tych kilka lat w warsztatach artystycznych grupy uczestniczy-
ło około 60 osób. Wiele z nich występowało później na scenie przed publicznością, prezentując sztuki teatralne, 
tańcząc i śpiewając. Co roku uczestniczyliśmy także w konkursach fotograficznych, podziwiając artystyczną wraż-
liwość młodych twórców. Trzeba wiedzieć, że wielu z nich nie tylko dobrze fotografuje, ale także doskonale gra 
na różnych instrumentach. Wszystkim zatem serdecznie gratulujemy jubileuszu, a szczególnie liderce grupy- Mag-
dalenie Drzewińskiej, która zawsze z uśmiechem prowadzi występy sceniczne „Młodych z Pasją”.
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mniała – niczym niezakłócona ukazuje 
swoje piękne oblicze. Zdjęcie wykonano 
aparatem Panasonic DMC-FZ50. 

Drugie miejsce zajęła Justyna 
Kolanek za ciekawe zdjęcie przedsta-
wiające mężczyznę podczas wspinaczki 
górskiej. Autorka pokazała nam człowie-
ka jako mikrożycie wobec makroświa-
ta. Zdjęcie zostało wykonane podczas 
trzymiesięcznego pobytu  we Włoszech 
w miejscowości Roccasecca. Justyna 

mieszka w Sulejówku i  uczy się w szkole 
muzycznej w Warszawie. Ze społecznoś-
cią Babicką zapoznała się przy okazji wy-

jazdu orkiestry do Esperii we 
Włoszech w 2007 r. Autorka 
uwielbia fotografować ludzi 

w codziennych sy-
tuacjach. Zdjęcie 
zostało wykonane 
aparatem Fuji Fine-
Pix S6500fd.

Trzecie miej-
sce zajęła uczest-
niczka spektaklu 
Magda Poprzecz-
ko za zdjęcie przed-
stawiające koniki 
morskie. Zostało 
ono wykonane w Loro Parku 
podczas wakacji na Teneryfie. 
Magda mieszka w Kwirynowie 

i jest uczennicą szóstej klasy Szkoły Pod-
stawowej w Babicach. Najbardziej lubi 
fotografować zwierzęta. Zdjęcie zostało 
wykonane aparatem firmy Canon. 

Naszym zdaniem na nagrodę za-
sługiwało również zdjęcie wykona-
ne przez  Kubę Klęczara przedstawia-
jące fragment kompleksu „Miasto Sztuki 

i Nauki” w Walencji. Dzięki 
temu, iż przed budynkiem było 
0,5 m wody, autorowi udało 
się uchwycić tak ciekawe odbi-
cie obrazu.

Wszystkie zaprezentowane 
zdjęcia warte były obejrzenia. 
Poprzez swoje prace autorzy 
chcieli pokazać publiczności, 
jak widzą świat z drugiej stro-
ny obiektywu. Doskonałe zdję-
cie nie zależy tak naprawdę od 
marki aparatu. Nie zapominaj-
my, iż jego autorem zawsze jest 
człowiek, a aparat to tylko na-

rzędzie do uzyskania fotografii. Konkurs 
„Młodych z Pasją” jest tego najlepszym 
przykładem.

Młodzi z Pasją zapraszają!

Każdy nasto-
latek, który jest 
zainteresowany 
rozwijaniem swo-
ich artystycznych 
zdolności, powi-
nien odwiedzić 
grupę pasjona-
tów. Tu można 
nauczyć się nie 
tylko, jak poży-
tecznie spędzać 
czas, ale także 
poznać interesu-
jących młodych 
ludzi. Spotkania 
„Młodych” odby-
wają się w Szko-
le Podstawowej 

w Starych Babicach, w soboty o 10:15. 
Telefon do liderki grupy Magda-

leny Drzewińskiej, 0506-665-749, 
e-mail: m.drzewinska@wp.pl

Paulina Więckowska, 
Marcin Łada

Tegoroczną zimę w Borzęcinie roz-
grzewały niezwykłe niedzielne koncerty. 
Przed zgromadzoną w świątyni publicz-
nością wystąpili przedstawiciele „Ma-

zowsza”. Kolędy 
w y k o n y w a n e 
po mistrzow-
sku wprowadzi-
ły uczestników 
w niezwykły 
nastrój. Barwne 
stroje wyko-
nawców oraz 
ich uroda uzu-
pełniały niezwy-
kłość tego wido-
wiska. Oklaskom  
nie było końca, 
a na życzenie 

księdza prałata Bogdana Wosławskiego 
na bis śpiewacy zaprezentowali piosenki 
ludowe. Wszyscy tak rozsmakowali się 
tą muzyczną ucztą, że Wójt Krzysztof 
Turek, zaprosił wykonawców na kolejny 
koncert, tym razem z ludo-
wym repertuarem.  

Następny zimowy kon-
cert, którego solistką  była 
Ania Pioterczak, dostarczył 
kolejnych wzruszeń. Słu-
chaczom wydawało się, że 
ziemia łączy się z niebem, a 
przez okna zaglądają anioły. 
Życzymy Ani wielkiej kariery 
i trzymamy za nią kciuki. Na 
koncerty muzyczne zapra-
szamy wszystkich mieszkań-
ców gminy, naprawdę warto. 

Mimo że od tych wydarzeń minęło już 
parę tygodni, dla wielu z nas stanowią 
one niezwykłe wspomnienie.

Justyna Szczepanik,
 fot. Mariusz Kowszun

Muzyczne wzruszeniaMuzyczne wzruszenia

gb_02_2009.indd   15gb_02_2009.indd   15 2009-03-23   09:10:552009-03-23   09:10:55



INFORMACJE

16

17 stycznia w hali sportowej Klu-
bu „Naprzód” Zielonki odbyło się 
spotkanie mieszkańców Zielonek 
i okolicznych miejscowości z przed-
stawicielami władz samorządowych 
gminy i powiatu. Obecny był Prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz, Wójt Krzysztof Turek 
i Starosta Jan Żychliński. Przybyli 
również przedstawiciele kilku re-
feratów Urzędu Gminy. Spotkanie 
zorganizował sołtys Zielonek i radny 
w jednej osobie – Stanisław Lesisz.

Podczas zebrania poruszano wiele za-
gadnień dotyczących codziennego życia 
na terenie naszej gminy. Były to sprawy 
związane z komunikacją, inwestycjami 
drogowymi i wodno-kanalizacyjnymi, 
a także zanieczyszczeniami środowiska, 
których sprawcami są osoby wylewające 
płynne nieczystości. Wiele spraw budziło 
emocje, ulegał im także sam organizator 
spotkania, który często górował głosem 
nad wypowiadającymi się osobami. Na 
szczęście na przewodniczącego zebrania 
wybrano Andrzeja Wędrychowicza z Rady 
Sołeckiej Zielonek, który potrafił w kultu-
ralny sposób łagodzić dyskusję, apelując 
o odpowiednią formę wypowiedzi. 

Przedstawiciele władz samorządo-
wych poinformowali, że zabiegają o po-
prawę komunikacji na naszym terenie. 
– Wnioskujemy o wprowadzenie szybkie-
go tramwaju do naszej gminy, być może 
kiedyś doczekamy się takiej linii. Obecnie 
jednak koncentrujemy się na usprawnie-
niu dotychczasowych połączeń autobu-
sowych. Rozważamy także ogłoszenie 
przetargu dla prywatnych przewoźni-
ków. Wówczas będziemy mogli optymal-
nie ułożyć trasy i częstotliwość połączeń 
– zgodnie z potrzebami mieszkańców 
– mówił Wójt Krzysztof Turek.

Wiele pytań dotyczyło także rozbu-
dowywanej sieci kanalizacyjnej. Niektó-
rzy mieli pretensje, że prace te postępują 
zbyt wolno. – Kiedy kanalizacja dotrze 
do ul. Warszawskiej? – zapytała miesz-
kanka Zielonek. 

Kierownik Referatu Inwestycji od-
powiedział, że aktualnie 40% terenów 
gminy posiada już sieć kanalizacyjną, 
a tempo prac jest jednym z najszybszych 
w Polsce. Gmina zainwestowała blisko 
200 mln zł w rozbudowę sieci i wystąpi-
ła do Unii Europejskiej o dofinansowanie 
tej inwestycji.

– Niestety, jak wiemy, nie wszyscy po-
pierają ten kierunek przemian – wtrącił 
Przewodniczący Rady Gminy, przypomina-
jąc Stanisławowi Lesiszowi, że jako jedyny 
z radnych głosował przeciwko uchwale 
umożliwiającej pozyskanie przez gminę 
100 mln zł z Unii Europejskiej – pieniędzy 

przewidzianych 
właśnie na rozbu-
dowę kanalizacji.

Duże zainte-
resowanie zgro-
madzonych bu-
dził także stan 
dróg w gminie. 
Z a g a d n i e n i e 
przewidywanych 
remontów dróg 
powiatowych przedstawił Starosta Jan 
Żychliński. Poinformował zebranych, że 
na lata 2009-2010 przewidziano m.in. 
przebudowę ulic Mościckiego i Sienkie-
wicza. Zakres prac jest jednak uzależnio-
ny od dofinansowania z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Przy braku dofinansowania przewiduje 
się przebudowę tylko ul. Sienkiewicza od 
Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską. 

Zebranych interesowało także zagad-
nienie dróg gminnych utwardzanych de-
struktem bitumicznym. Stanisław Lesisz 
krytykował sposób wykonania tych dróg 
w Zielonkach, zarzucając gminie niepo-
trzebne wydatki na utwardzenie dróg 
gruntowych. – Przecież te drogi się roz-
sypują! – twierdził radny Lesisz. 

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył 
kierownik Wydziału Inwestycji – Paweł 
Błażejewski. – Technologia wykonania 
dróg utwardzanych destruktem bitu-
micznym wymaga, by po nałożeniu 
warstwy nawierzchni na drogę wylać 
specjalną emulsję, która ma właściwości 
wiążące i jednocześnie wypełnia szczeli-
ny. Następnie przysypuje się ją drobnym 
żwirkiem, który ma chronić samochody 
przed zabrudzeniem lepką substancją. 
Jedynym błędem wykonawcy było to, że 
nasypał trochę więcej żwiru niż zwykle. 
Jednak drogi wykonane w tej technolo-
gii są dobrej jakości i spełniają doskonale 
rolę dróg osiedlowych. Nadmiar żwiru 
zostanie usunięty wiosną.

Odpowiednią jakość dróg wykona-
nych tą technologią potwier-
dzili także inni mieszkańcy 
gminy. W tej sprawie wypo-
wiedział się Marcin Zając – dy-
rektor ARiMR w Wojcieszynie. 
– Mieszkam w gminie od uro-
dzenia i pamiętam jeszcze, jak 
chodziło się tu po drogach 
gruntowych. Wszyscy wiosną 
i jesienią grzęźliśmy w błocie. 
Dzięki drogom wykonanym 
z destruktu możemy stosun-
kowo tanio i szybko poprawić 
standard swego życia. Tam, 
gdzie są te drogi, nie ma już 
problemów z dojazdem do 
posesji, a ulice uzyskały este-

tyczny wygląd. Nie sposób tego nie za-
uważyć – powiedział.

Na zakończenie poruszano także 
sprawy dotyczące karetki pogotowia 
stacjonującej w naszej gminie. Przy-
pomnijmy, że ambulans oczekujący na 
wezwanie w Starych Babicach jest ele-
mentem Powiatowej Stacji Ratownictwa 
Medycznego. Właśnie minął rok, odkąd 
nowoczesny mercedes jeździ po naszych 
drogach, a tegoroczną nowością jest to, 
że zawsze w ambulansie jadącym z Ba-
bic znajduje się lekarz. Wcześniej jeździli 
nim ratownicy medyczni. Aby wezwać 
karetkę, należy się kontaktować z dys-
pozytorem w Błoniu, który koordynuje 
wszelkie akcje ratownicze: tel.: 112 lub 
022-725-4-999.

Spotkanie w Zielonkach było dosko-
nałym forum wymiany informacji. Im 
więcej takich spotkań, tym więcej jasności 
na temat planów rozwoju naszej gminy 
i działań babickiego samorządu. Organi-
zatorowi możemy zatem podziękować.

– Tylko niech pan dobrze napisze 
– powiedział do mnie radny Stanisław 
Lesisz – inaczej... przeprowadzimy kon-
frontację! Staram się zatem pisać, jednak 
w stresie za wynik pracy nie ręczę. Jak 
wyjdzie, ocenią uczestnicy zebrania. Ża-
łuję tylko, że z pracy w Radzie Sołeckiej 
Zielonek zrezygnował Pan Andrzej Wę-
drychowicz. Głos rozsądku w Zielonkach 
jest bowiem bardzo potrzebny.

Marcin Łada
fot. Karolina Gwarek

Spotkanie w Zielonkach

Sołtys Lesisz lubi rozmawiać. Nawet wtedy, gdy na 
pytania odpowiada... Wójt Gminy
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego 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 pod nazwą: 
a) zadanie nr 1 – organizacja imprez artystycznych,
b) zadanie nr 2 – organizacja koncertów w ramach Festiwalu „W 
Krainie Chopina”.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie udzielenia 
dotacji celowej na jego realizację.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania reali-
zowane będą w okresie od 1.06.2009 r. do 31.12.2009 r. z zacho-
waniem poniższych warunków: 
1) organizacja koncertów muzycznych,
2) organizacja wernisaży i wystaw,
3) imprezy artystyczne mogą być organizowane w obiektach sa-
kralnych (Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Blizne) oraz w pla-
cówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
1. Na poszczególne zadanie przeznacza się kwoty:
a) zadanie nr 1 –   15.000 złotych,
b) zadanie nr 2 –   30.000 złotych,
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare Babice 
może zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w granicach 
łącznej kwoty określonej w pkt 1.

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ  TEGO TYPU ZADAŃ 
PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI: 30 000 złotych

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona 
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
• spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasa-
dami uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania w spo-
sób efektywny, oszczędny i terminowy,
• posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, 
odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania 
na terenie gminy Stare Babice.   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2009 r. do godz. 1600 
w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Sta-
re Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie 
wpływu decyduje data stempla pocztowego).

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFER-
TY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2009 r. powoła  
Komisję konkursową opiniującą oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 kwietnia 
2009 r o godz. 1300 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli 
oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wyma-
ganego zestawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuce-
niu, o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszystkich wniosko-
dawców, którzy złożyli oferty.   
4. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komi-
sję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą 
brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy 
z realizacji zadania 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 nego-
cjacje w zakresie dotyczącym: 
1)  zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikają-

cych ze złożonej oferty,
2)  zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie ofer-

ty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare Babice,
3)  przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do fi-

nansowania dotacją,
4)  zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji 

kosztorysu dotacją z budżetu gminy.
6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwar-
tego konkursu ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji 
jest traktowana jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji 
zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamiesz-
czenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i serwisie in-
formacyjnym.  
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w pokoju nr 
31 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Alicja Sztyler) 
oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.bip.stare-
babice.waw.pl.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w nieprzekraczal-
nym terminie 20 kwietnia 2009 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 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 podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
• prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpi-
sany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
• aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organiza-
cji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświad-
czające osobowość prawną,
• regulamin organizacyjny placówki,
• sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności za po-
przedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność 
przez krótszy okres – za okres działalności,
• oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organiza-
cji posiadających status organizacji pożytku publicznego),
• dodatkowe oświadczenie o tym: „że wnioskodawca nie jest/
albo że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji budże-
towej na skutek przepisu ar. 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 oświad-
czeniem, że wykonawca pozbawiony jest prawa do otrzymania do-
tacji budżetowej – będą odrzucone. 

Informacji w sprawie konkursu udziela Alicja Sztyler – Inspektor ds. 
Promocji Gminy – tel. 0-22 752-90-83

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 w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 188/09
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 marca 2009 r.
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WÓJT GMINY STARE BABICE
Woj. mazowieckie

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
z dnia 25 lutego  2009r

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. 
oraz w związku z uchwałą Nr VII / 41 / 07 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy od-
działywania na środowisko ustaleń projektu części miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części 
gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części 
wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami: Warszawską, Kosmow-
ską i Krótką na podstawie Uchwały Nr VII /41/ 07 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007 r. w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.

 Projekt zmiany planu obejmuje tereny wyznaczone na załączni-
ku graficznym do w/w uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
zmiany planu: nr VII / 41 / 07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Przed-
miotem opracowywanej Prognozy będzie ocena skutków realiza-
cji projektu zmian w/w miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prog-
nozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 marca 
2009 r. 
a) w formie pisemnej,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
na adres Urzędu Gminy Stare Babice lub w kancelarii, pokój nr 5 
w godzinach  pracy od 8.00-16.00 lub na adres e-mail: architektu-
ra@babice-stare.waw.pl 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy. przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr 
ewidencyjny działki i wieś), której dotyczy.
 

z upoważnienia Wójta Gminy 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

mgr inż. Kazimierz Steć

WÓJT GMINY STARE BABICE
Woj. mazowieckie

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
z dnia 25 lutego 2009 roku

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz 
w związku z uchwałą Nr VII / 43 / 07 Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy 
oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części 
gminy Stare Babice w zakresie południowej części wsi Klaudyn, 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu obejmuje teren wyznaczony na załączniku 
graficznym do w/w uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmia-
ny planu: Nr VII / 43 / 07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwiet-
nia 2007 roku.

Przedmiotem opracowywanej Prognozy będzie ocena skutków rea-
lizacji projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w Prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym,
na adres Urzędu Gminy Stare Babice lub w kancelarii pokój nr 5 od 
Pn. do Pt. w godzinach pracy 8.00-16.00, lub na adres e-mail: ar-
chitektura@babice-stare.waw.pl,   w terminie do dnia  21 marca 
2009 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści (numer ewidencyjny działki i wieś), której dotyczy.

z upoważnienia Wójta Gminy 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

mgr inż. Kazimierz Steć

WÓJT GMINY STARE BABICE
Woj. mazowieckie

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
z dnia 25 lutego  2009r

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz 
w związku z uchwałami nr XXII/207/08, XXII/208/08, XXII/209/08, 
XXII/210/08, XXII/211/08, XXII/212/08, XXII/213/08, XXII/214/08 
i XXII/215/08 Rady Gminy z dnia 18 września 2008 roku. 

zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy 
oddziaływania na środowisko do projektów zmian miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru 
gminy Stare Babice, w ramach strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko.

Projekty zmian planów obejmują tereny wyznaczone na załącz-
nikach graficznych do w/w uchwał o przystąpieniu do sporzą-
dzania zmian planów: nr XXII/207/08, XXII/208/08, XXII/209/08, 

XXII/210/08, XXII/211/08, XXII/212/08, XXII/213/08, XXII/214/08 
i XXII/215/08 z dnia 18 września 2008 r. 
Przedmiotem opracowywanej Prognozy będzie ocena skutków re-
alizacji projektu zmian w/w miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w Prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym,
na adres Urzędu Gminy Stare Babice lub w kancelarii pokój nr 5 
w godzinach pracy od 8.00-16.00, lub na adres e-mail: 

architektura @ babice-stare.waw.pl 
w terminie do dnia  30 marca 2009 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr 
ewidencyjny działki i wieś),  której dotyczy.

z upoważnienia Wójta Gminy 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

mgr inż. Kazimierz Steć
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Bezdomne zwie-
rzęta zawsze bu-
dzą litość wielu 
ludzi. Głodne, 
zagubione, wy-
magają naszej 

opieki. Zdarza się, że powodują wy-
padki, czasem również atakują prze-
chodniów. Ich los często powodowa-
ny jest czyjąś bezmyślnością. Wielu 
z nich nie upilnowano lub z rozmy-
słem porzucono przed wakacjami. 
Tymczasem odpowiedzialność za los 
zwierząt, czy tego chcemy czy nie, 
spada na nas wszystkich. Obliguje 
nas do tego prawo.

Gminy muszą zajmować się bezdom-
nymi zwierzętami. Artykuł 11 ustawy 
o ochronie zwierząt mówi: zapewnianie 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie należy do zadań własnych 
gmin. Babicka gmina realizuje to zada-
nie.

W 2007 r. odłowiono 28 psów i prze-
kazano do schroniska. Koszt ich odło-
wienia i utrzymania wyniósł wówczas 
16 tys. 700 zł.

W roku ubiegłym wyłapano 27 psów, 
przekazano je do schroniska. Koszt odło-
wienia i utrzymania zwierząt pochłonął 
około 20 tys. zł. 

Gmina postanowiła podpisać stałą 
umowę z jednym schroniskiem. Okaza-
ło się to jednak bardzo trudne do wy-
konania. Schroniska były przepełnione, 
działały nielegalnie lub z innych przyczyn 
broniły się przed podpisaniem umowy. 
Poszukiwania schroniska trwały nie tylko 
w woj. mazowieckim, ale także w łódz-
kim, gdzie wreszcie na podpisanie umo-
wy zgodziło się schronisko „Przyjaciel” 
w Kotliskach w pobliżu Kutna. Utrzyma-
nie psa kosztuje tam 5,93 zł za dobę. 

W ciągu roku z terenu naszej gminy 
odławia się około 30 psów. Koszty utrzy-
mania zwierząt systematycznie rosną, 
w efekcie ponosimy je wszyscy, dlatego 
tak ważne jest odpowiedzialne podejście 
do ich hodowli. Niekontrolowane roz-
mnażanie psów i kotów powoduje to, że 
trafiają później do schronisk. To nie jest 
dla nich najlepsze miejsce.

Sięgnijmy jeszcze raz do ustawy 
o ochronie zwierząt. Art. 11a. pkt 1. 
mówi: Rada Gminy może w drodze 
uchwały przyjąć program zapobiega-
jący bezdomności zwierząt obejmujący 
w szczególności: 

1) sterylizację albo kastrację zwie-
rząt,

2) poszukiwanie nowych właścicieli 
dla zwierząt, 

3) usypianie ślepych miotów. Nasz 
samorząd podjął w tej sprawie uchwałę 
(29 maja 2008 r.), dotyczy ona „zapobie-
gania bezdomności zwierząt domowych 
na terenie Gminy Stare Babice”.

Dokument ten ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt domowych, w szcze-
gólności do psów i kotów przebywa-
jących w granicach administracyjnych 
gminy. Celem uchwały jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt poprzez ograni-
czenie ich niekontrolowanego rozrodu 
i trwałe oznakowanie poprzez wszcze-
pienie mikroprocesora (czipa). 

Rada Gminy uchwalając ten akt pra-
wa miejscowego zapewniła dofinanso-
wanie właścicielom psów i kotów w wy-
sokości 100% kosztów sterylizacji samic 
lub kastracji samców oraz czipowania 
psów. Dofinansowanie zabiegów przy-
sługiwało mieszkańcom gminy, których 
zwierzęta stanowiły ich własność.

Fundusze przeznaczone na ubiegło-
roczną akcję zapobiegania bezdomności 
skończyły się bardzo szybko. Obecnie 
projekt nowelizacji uchwały przewidu-
je dofinansowanie przez gminę 50% 
wartości zabiegów sterylizacji i kastracji 
oraz 100% kosztów czipowania. Mamy 
nadzieję, że nowelizacja zostanie przyję-
ta podczas marcowej Sesji RG i po tym 
terminie ruszy kolejna edycja akcji zapo-
biegania bezdomności. 

Przygarnij psa lub...kota

Od dłuższego czasu Referat Ochro-
ny Środowiska UG w Starych Babicach 
prowadzi akcję adopcji psów. W ofercie 
są zarówno szczeniaki, jak i dorosłe psy. 
Wszystkie szukają domu i nowego właś-
ciciela. Każdy kto zdecyduje się na przy-
garnięcie zwierzęcia, może liczyć na to, 
że pies zostanie odrobaczony i zaszcze-
piony, a także otrzyma czip. Na życzenie 
nowego właściciela zwierzę będzie rów-
nież wysterylizowane lub wykastrowane. 
Wszystko oczywiście za darmo.

Już wiele osób z naszej gminy przy-
garnęło zwierzęta. Wśród nich są m.in. 
pracownicy Urzędu Gminy i Eko-Babic.

Co zrobić, gdy zaginie pies?

Zaginięcie ulubionego zwierzaka jest 
zawsze szokiem dla właścicieli. Najczęś-
ciej wywieszają oni wówczas w różnych 
miejscach ogłoszenia ze zdjęciem. Warto 
jednak do akcji poszukiwania psa po-

dejść metodycznie. Należy o zaginięciu 
zwierzęcia powiadomić Referat Ochrony 
Środowiska Gminy Stare Babice lub Straż 
Gminną, podając dokładne dane (datę 
zaginięcia, opis psa, numer czipa) oraz 
swoje dane osobowe. Warto zamieścić 
ogłoszenia o zaginięciu zwierzęcia na 
stronach internetowych posiadających 
dział „zaginione- znalezione zwierzęta”. 
Przypominamy, że wszystkie zwierzęta 
odłowione z terenu gminy przewożone 
są do schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt „Przyjaciel” Kotliska 13, Kutno.

Pamiętajmy, zagubienia psa można 
uniknąć, wystarczy wyposażyć go w czip 
i obrożę z umieszczonym na niej adre-
sem i numerem telefonu właściciela. 

Tel. do Referatu Ochrony Środowiska 
022- 722-90-06

mł.

Psy na zdjęciach można adoptować. 
Obecnie mamy 16 zwierząt, które czeka-
ją na nowych właścicieli.

Zwierzaki z naszej gminy Czytelnicy 
znajdą na stronie: 
www.stare-babice.waw.pl/zwierz.php

Pieskie życie – pieski problem 
również dla gminy
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

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

ZAPRASZAMY!

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

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

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

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

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

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