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Początki Międzynarodowych 
Wiosek Dziecięcych (CISV) sięgają	 lat	
50.	ubiegłego	wieku.	Psycholog	Doris	Al-
len	 założyła	 wówczas	 stowarzyszenie,	
które	miało	na	celu	prowadzenie	działań	
pokojowych	niwelujących	wszelkie	barie-
ry	i	uprzedzenia.	Amerykańska	psycholog	
twierdziła,	 że	 w	 ciężkich,	 powojennych	
realiach	 najlepszym	 sposobem	 na	 wy-
chowanie	 ludzkości	 do	 życia	w	 lepszym	
świecie	 jest	nauka	 tolerancji	wśród	dzie-
ci.	Dlatego	 też	w	1950	 roku	 zorganizo-
wała	pierwszą	Wioskę	Dziecięcą,	do	któ-
rej	zaprosiła	młodzież	z	obozów	państw	
zwalczających	się.	Młodzi	uczestnicy	mo-
gli	 wspólnie	 spędzić	 czas	 w	 atmosferze	
tolerancji	i	pokoju,	a	przy	tym	poznać	kul-
turę	i	obyczaje	swoich	rówieśników	z	in-
nych	krajów.	
Obecnie	 organizacja	 działa	 w	 60	

państwach	i	współpracuje	m.in.	z	ONZ,	
Radą	 Europy	 i	 UNESCO.	 Wzmianki	
o	pierwszej	polskiej	delegacji	w	Między-
narodowej	Wiosce	Dziecięcej	pochodzą	
z	1969	roku,	ale	do	tej	pory	nikomu	nie	
udało	 się	 odnaleźć	 nazwisk	 jej	 uczest-
ników,	którzy	mogliby	opowiedzieć	na-
stępcom,	jak	wyglądały	początki	współ-
pracy	naszego	kraju	ze	światową	orga-
nizacją.

Jak Międzynarodowe Wioski 
Dziecięce znalazły się w Starych Ba-
bicach?
Do	 naszej	 gminy	 organizacja	 trafi-

ła	 za	 sprawą	Martyny	Kozłowskiej,	 któ-
ra	była	także	jedną	z	inicjatorek	utworze-
nia	 oddziału	 stowarzyszenia	w	Warsza-
wie.	 Tak	oto	wspomina	początki	 swojej	
działalności:	
–	Na	studiach	poznałam	kolegę,	który	

od	dawna	był	zaangażowany	w	działal-
ność	Międzynarodowych	Wiosek	Dziecię-
cych.	Wówczas	 jedyny	oddział	w	Polsce	
znajdował	się	w	Płocku.	Spróbowaliśmy	
więc	wspólnymi	siłami	rozpocząć	działal-
ność	organizacji	w	Warszawie	i	udało	się	
nam.	Ja	byłam	odpowiedzialna	za	utwo-
rzenie	tego	oddziału	i	w	związku	z	tym	
pojechałam	na	międzynarodowe	szkole-
nie	 liderów	Wiosek	 Dziecięcych.	 Atmo-
sfera	 tolerancji	 i	 wielkiej	 przyjaźni,	 któ-
rą	tam	zastałam,	bardzo	mnie	wzruszy-
ła	i	od	tamtej	pory	nie	wyobrażam	sobie,	
aby	 mogło	 mnie	 zabraknąć	 na	 wyjaz-
dach.	 Zostałam	 polskim	 liderem	 pierw-
szej	 organizowanej	 przez	 nas	 Wioski	
Dziecięcej.	Musiałam	zebrać	grupę	dzie-
ci,	 które	na	 taki	wyjazd	 chciałyby	wyje-
chać	i	pierwszym	miejscem,	o	jakim	po-
myślałam,	była	moja	dawna	szkoła	pod-

stawowa	w	Starych	Babicach.	Tak	właśnie	
zaczęła	się	przygoda	Międzynarodowych	
Wiosek	 Dziecięcych	 w	 naszej	 gminie	 –	
mówi	Martyna	Kozłowska.	–	Organizacja	
działa	na	naszym	terenie	już	cztery	lata.	
Obecnie	w	stowarzyszeniu	jest	14	rodzin	
ze	Starych	Babic	i	liczba	ta	powiększa	się,	
bo	coraz	więcej	zadowolonych	uczestni-
ków	programu	opowiada	innym	o	swo-
ich	przeżyciach	z	wyjazdów.

Jak działa stowarzyszenie?
Stowarzyszenie	 realizuje	 swoje	 cele	

poprzez	szeroką	gamę	programów	edu-
kacyjnych,	 takich	 jak	 obozy,	 spotkania	
młodzieży	 i	 wymiany.	 Każdy	 z	 progra-
mów	skierowany	 jest	do	dzieci	w	okre-
ślonym	wieku.	–	Programem,	który	moim	
zdaniem	 najbardziej	 wpływa	 na	 dzie-
ci,	 jest	Wioska	 Dziecięca	 –	mówi	 Anna	
Kaszyca,	 Rodzic	 ze	 Starych	 Babic	 dzia-
łający	 w	 stowarzyszeniu.	 Wioska	 Dzie-
cięca	to	obóz	zorganizowany	w	jednym	
z	uczestniczących	w	organizacji	państw.	
Przyjeżdża	na	niego	po	5	przedstawicie-
li	z	12	krajów	–	2	dziewczynki	i	2	chłop-
ców	oraz	opiekun.	Na	miejscu	spędzają	
oni	wspólnie	4	 tygodnie,	a	każdy	z	dni	
ma	opracowany	program,	 który	młodzi	
uczestnicy	realizują.	–	Dni	są	zorganizo-

Włochy, Dania, Finlandia – to tylko część krajów, do których pojedzie w tym roku 
młodzież ze Starych Babic. Dzięki uczestnictwu w organizacji Międzynarodowych 
Wiosek Dziecięcych CISV (Children International Summer Villages – Building Glo-
bal Friendship, czyli Budujmy Globalną Przyjaźń), która od 4 lat działa również 
w naszej gminie, młodzi ludzie mogą poznać najdalsze zakątki świata, doszkolić 
język, zawrzeć nowe znajomości, a przede wszystkim nauczyć się żyć w tolerancji. 
Podczas jednej z ubiegłorocznych sesji Rady Gminy przedstawiciele tego stowa-
rzyszenia spotkali się z samorządowcami i mają nadzieję, że będą mogli w przy-
szłości podjąć współpracę z Urzędem Gminy. 

Instalacje solarne wzbudziły duże 
zainteresowanie mieszkańców na-
szej gminy. Zakończono już przyjmo-
wanie deklaracji zgłoszeniowych do 
projektu dotyczącego zwiększenia 
udziału OZE (odnawialnych źródeł 
energii) w bilansie energetycznym 
Gminy Stare Babice. Okazało się, że 
inicjatywę instalacji kolektorów po-
piera prawie �5% gospodarstw do-
mowych na naszym terenie. Do koń-
ca lutego do Urzędu Gminy wpłynę-
ło blisko 1�00 ankiet.
Teraz	przed	nami	 kolejny	 etap	przy-

gotowania	dokumentacji.	Nadszedł	czas	
na	podpisywanie	umów	z	mieszkańcami	
dotyczących	 użyczenia	 nieruchomości	
(w	celu	instalacji	kolektora	słonecznego)	

oraz	umów	na	dostawę	i	montaż	kolek-
torów.
Pod	koniec	marca	zaplanowano	spot-

kania	informacyjne	poświęcone	wyjaśnie-
niu	wzajemnych	praw	i	zobowiązań	stron	
przystępujących	 do	 umów.	 Planowane	
umowy	z	mieszkańcami	będą	wykonalne	
w	części	zobowiązań	finansowych	tylko	w	
przypadku,	gdy	Gmina	Stare	Babice,	jako	
wnioskodawca,	uzyska	dotację	Unii	Euro-
pejskiej.	W	przeciwnym	wypadku	umowy	
nie	będą	zrealizowane.	
Jednocześnie	 informujemy,	 że	 wa-

runkiem	koniecznym	realizacji	zobowią-
zań	wynikających	z	podpisanych	umów	
jest	 złożenie	 przez	 właściciela	 danego	
budynku	 w	 dniu	 podpisania	 umowy	
aktualnego	 odpisu	 z	 księgi	 wieczystej.	

Konieczność	 potwierdzenia	 własności	
budynków	 zgłoszonych	 do	 projektu	
z	danymi	zadeklarowanymi	w	umowach	
jest	 warunkiem	 formalnym	 do	 złożenia

Ciąg dalszy na str. 4

Babicki samorząd od lat 
realizuje wiele działań w dzie-
dzinie ochrony środowiska 
naturalnego. 80% terenów 
gminy Stare Babice należy do 
otuliny Kampinoskiego Parku 
Narodowego, a sąsiedztwo z 
takim skarbem ekologicznym 
zobowiązuje. 
Gmina	 rozbudowuje	 system	

wodno-kanalizacyjny,	 przeprowa-
dza	 akcje	 oczyszczania	 terenów	
ze	 śmieci,	 zbiórki	odpadów	wiel-
kogabarytowych,	a	od	dwóch	lat	
propaguje	także	system	sortowa-
nia	 odpadów	 i	 odzysku	 surow-
ców	wtórnych	w	gospodarstwach	
domowych.	 Tegoroczną	 nowoś-
cią	jest	uczestnictwo	w	programie	
budowy	paneli	 solarnych	dla	go-
spodarstw	domowych.
Cały	 wachlarz	 podejmowa-

nych	 działań	 proekologicznych	

predestynował	babicką	gminę	do	udzia-
łu	 w	 XI	 edycji	 Narodowego	 Konkursu	
Ekologicznego	 „Przyjaźni	 Środowisku”,	
który	odbywał	 się	pod	patronatem	Pre-
zydenta	RP	Lecha	Kaczyńskiego.	5	lutego	
w	 Ministerstwie	 Środowiska	 ogłoszono	
wyniki	 konkursu	 i	okazało	 się,	 że	nasza	
gmina	została	jego	laureatem!	
Wójt	 Krzysztof	 Turek	 otrzymał	 pa-

miątkową	 statuetkę	 i	 wiele	 gratulacji	
m.in.	 od	 Sekretarza	 Narodowej	 Rady	
Ekologicznej,	Senatora	RP	Michała	Woj-
tczaka	 i	 Głównego	 Inspektora	 Ochrony	
Środowiska	Andrzeja	Jagusiewicza.

Czytaj str. 7

Międzynarodowe Wioski  
Dziecięce w Starych Babicach

Gmina przyjazna 
środowisku!

Co dalej z solarami?
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	Warszawie.

Twój podatek dla gminy

Anna Kaszyca i Gosia Jaroj

Prosimy o kontakt z redakcją 
rodzinę por. Cypriana Osiń-
skiego, lekarza wojskowego, 
który zginął w Katyniu
– tel. 604 881 5�7
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Z Sesji Rady Gminy
XXXVII Sesja Rady Gminy Sta-

re Babice odbyła się �8 stycznia br. 
Na	początku	 obrad	 Przewodniczący	 RG	
i	Wójt	 Gminy	 omówili	 działania	 podej-
mowane	w	okresie	międzysesyjnym.	
W	 tym	 czasie	 Wójt	 Krzysztof	 Turek	

przeprowadził	m.in.	rokowania	z	przed-
stawicielami	firmy	konsultingowej	w	spra-
wie	 alternatywnych	 form	 finansowania	
inwestycji	komunalnych.	Rozmowy	doty-
czyły	pokrycia	 kosztów	budowy	basenu	
środkami	 innymi	niż	gminne;	 rozpoczę-
to	wykonanie	 analizy	 opłacalności	 tego	
przedsięwzięcia.	 Jak	wyjaśnił	Wójt	Gmi-
ny,	 baseny	 w	 Polsce	 nie	 przynoszą	 zy-
sków,	toteż	od	samego	początku	zakła-
dano	dopłaty	do	tej	inwestycji.	W	obiek-
cie	–	poza	basenem	–	ma	powstać	lodo-
wisko,	sala	do	squasha,	fitness,	siłownia,	
będą	 się	 tu	 także	odbywały	 lekcje	wf-u	
oraz	zajęcia	rehabilitacyjne.
W	 okresie	 między	 sesjami	 Wójt	

Krzysztof	 Turek	 przeprowadził	 również	
konsultacje	 dotyczące	 wdrożenia	 pro-
gramu	 dofinansowania	 instalacji	 pane-
li	słonecznych	w	gospodarstwach	miesz-
kańców	gminy	oraz	zwołał	trzy	zebrania	
w	tej	sprawie	z	osobami	zainteresowany-
mi.	 Zapoznał	 się	ponadto	 z	prezentacją	
systemów	 do	 świadczenia	 tzw.	 e-usług	
oraz	 urządzeń	 informatycznych	 –	 info-
kiosków.	 Wójt	 Gminy	 uczestniczył	 rów-
nież	w	spotkaniu	zorganizowanym	przez	
Starostę	 PWZ,	 poświęconym	 systemowi	
powiadamiania	o	 zagrożeniach	poprzez	
sms	oraz	wziął	udział	w	uroczystym	prze-
kazaniu	cysterny	na	wodę	gaśniczą	i	pit-
ną	KP	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Bło-
niu.	Pojazd	ten	został	ufundowany	przez	
samorządy	naszego	powiatu.	(czytaj str. 13)
W	dalszej	części	sesji	radni	podjęli	de-

cyzję	w	sprawie	realizacji	projektów	w	ra-
mach	Poddziałania	7.1.1	Programu	Ope-
racyjnego	Kapitał	Ludzki.	Przewodniczą-
cy	RG	Henryk	Kuncewicz	poinformował,	
że	projekt	uchwały	zakłada	kontynuację	
programu	„Moja	przyszłość	w	moich	rę-
kach	 –	 upowszechnianie	 aktywnej	 inte-
gracji	społecznej	w	Gminie	Stare	Babice”	

i	zatwierdzenie	wkładu	własnego	w	wy-
sokości	11.413,32	zł.	Radni	jednogłośnie	
przyjęli	uchwałę	w	tej	sprawie.
Następnie	 członkowie	 Rady	 Gminy	

ustalili	 warunki	 odpłatności	 za	 pomoc	
w	formie	dożywiania,	w	ramach	progra-
mu	wieloletniego	„Pomoc	państwa	w	za-
kresie	 dożywiania”.	 Jak	 poinformował	
Przewodniczący	 RG,	w	 związku	 z	 prze-
dłużeniem	 realizacji	 tego	 programu	 do	
2013	 roku,	 został	 przygotowany	 nowy	
projekt	uchwały.	Określa	on	warunki	od-
płatności	za	posiłki,	jeżeli	dochód	osoby	
samotnie	 wychowującej	 dzieci	 lub	 do-
chód	 na	 osobę	w	 rodzinie	 nie	 przekra-
cza	150%	kryterium	dochodowego	okre-
ślonego	w	ustawie	o	pomocy	społecznej.	
Uchwała	została	podjęta	przez	Radę	jed-
nogłośnie.
Radni	 określili	 również	 zasady	 i	 tryb	

udzielania	 dofinansowania	 doskonale-
nia	zawodowego	nauczycieli	w	szkołach	
i	 przedszkolach	 prowadzonych	 przez	
Gminę	na	rok	2010.	
Wydali	 ponadto	 negatywną	 opinię	

w	 sprawie	 projektu	 zmian	 planu	 aglo-
meracji	Warszawa.	Na	wspólnym	posie-
dzeniu	Komisji	Rady	Gminy	pojawiło	się	
wiele	wątpliwości	w	tym	zakresie,	okazu-
je	się	bowiem,	że	w	otrzymanych	mate-
riałach	są	błędy.	Uwagi	odnośnie	projek-
tu	zgłosiły	do	Urzędu	Marszałkowskiego	
także	inne	gminy.
W	 dalszej	 części	 obrad	 podjęto	

uchwałę	w	sprawie	wymagań,	jakie	po-
winni	 spełniać	 przedsiębiorcy	 ubiegają-
cy	się	o	uzyskanie	zezwolenia	w	zakresie:	
odbierania	 odpadów	 komunalnych	 od	
właścicieli	 nieruchomości,	 opróżniania	
zbiorników	bezodpływowych	i	transpor-
tu	 nieczystości	 ciekłych,	 ochrony	 przed	
bezdomnymi	 zwierzętami,	 prowadze-
nia	schronisk	dla	bezdomnych	zwierząt,	
a	 także	 grzebowisk	 lub	 spalarni	 zwłok	
zwierzęcych	i	ich	części.
Następnie	 radni	 zadecydowali	 o	na-

byciu	gruntów	położonych	w	Borzęcinie	
Małym	pod	budowę	nowej	zatoki	auto-
busowej	 –	 przejęcie	 tej	 nieruchomości	

poprawi	komunikację	w	zachodniej	czę-
ści	gminy.	Wyrazili	również	zgodę	na	na-
bycie	gruntów	z	przeznaczeniem	na	cele	
publiczne	(centrum	sportowo-usługowe)	
we	wsi	Zielonki	Parcele.
Podczas	sesji	zostały	ponadto	przyję-

te	plany	pracy:	Rady	Gminy	i	poszczegól-
nych	 Komisji	 RG	 na	 rok	 2010,	 zatwier-
dzono	również	plan	kontroli	Komisji	Re-
wizyjnej	w	br.
Radni	 wyrazili	 także	 zgodę	 na	

wprowadzenie	 zmian	 w	 budże-
cie	 gminnym.	 Zwiększono	 dochody	
o	 5.706.928,00	 zł	 (dochody	 po	 zmia-
nach	 wynoszą	 68.128.890,00	 zł)	
i	wydatki	o	4.736.482,00	zł	(wydatki	po	
zmianach	–	78.959.453,00	zł).	Dodatko-
wo	wprowadzono	zmiany	w	zakresie	li-
mitów	wydatków	inwestycyjnych	na	lata	
2010-2012	 oraz	 w	 planie	 dochodów	
własnych	 jednostek	 budżetowych	 i	 wy-
datków	nimi	finansowanych.
Następnie	Rada	Gminy	podjęła	uchwa-

łę	o	zaciągnięciu	długoterminowego	kre-
dytu	w	wysokości	8	mln	zł	na	 sfinanso-
wanie	planowanego	deficytu	budżetu	na	
2010	rok.	Uchwała	w	tej	sprawie	została	
przyjęta	10	głosami	„za”,	przy	3	głosach	
„przeciwnych”	 i	 1	 „wstrzymującym	 się”,	
w	obecności	14	radnych.
Ostatnia	 przyjęta	 uchwała	 dotyczy-

ła	 zawarcia	 porozumienia	 z	 Komen-
dą	 Powiatową	 Policji	 dla	 Powiatu	War-
szawskiego	 Zachodniego	 –	 w	 sprawie	
udzielenia	dofinansowania	w	wysokości	
72.000	 zł.	 Zostanie	 ono	 przeznaczone	
na	ponadnormatywne	służby	funkcjona-
riuszy	policji.
Na	zakończenie	sesji	Przewodniczący	

RG	złożył	sprawozdanie	z	prac	Rady	Gmi-
ny	za	rok	2009.	Sprawozdania	z	działal-
ności	 kierowanych	 przez	 siebie	 komisji	
w	2009	roku	złożyli	również	Przewodni-
czący	 Komisji:	 Rewizyjnej;	 Rozwoju	Go-
spodarczego	 i	Budżetu;	Oświaty,	Spraw	
Społecznych,	Kultury	 i	Kultury	Fizycznej;	
Ochrony	Środowiska,	Rolnictwa	i	Bezpie-
czeństwa.

(kg)

wane	w	ten	sposób,	aby	poprzez	zada-
nia	w	grupie	czy	zabawę	edukować	dzie-
ci	i	dawać	im	szansę	do	wspólnego	dzia-
łania	 i	 rozwiązywania	 problemów.	 Jed-
nym	z	ciekawszych	jest	np.	„Dzień	bied-
nych	i	bogatych”,	podczas	którego	dzie-
ci	 dzielone	 są,	 jak	 wskazuje	 na-
zwa,	na	dwie	grupy	 i	przez	całą	
dobę	 muszą	 odgrywać	 wyzna-
czone	im	role.	I	tak	bogaci	mogą	
siedzieć	 cały	 czas	 przy	 stole	wy-
pełnionym	 najróżniejszymi	 sma-
kołykami,	 natomiast	 biednym	
wysypuje	 się	 w	 porze	 obiado-
wej	 na	 stół	 sam	 ryż.	 Jak	mówili	
nam	później	 liderzy	grup,	wspa-
niale	jest	obserwować,	jak	boga-
ci	pomagają	biednym	i	jak	dzięki	
temu	uczą	się	 tolerancji	 i	otwar-
tości	na	problemy	innych	–	mówi	
Anna	Kaszyca.	W	Wiosce	Dziecię-
cej	można	 uczestniczyć	 tylko	 je-
den	 raz,	 gdyż	 jest	 ona	 przezna-
czona	dla	dzieci	11-letnich.	–	Ten	jeden	
wyjazd	może	jednak	wiele	zmienić	w	ży-
ciu	 dziecka	 i	 z	 pewnością	 będzie	 przez	
nie	zapamiętany	na	długi	czas.	W	2009	
roku	w	Wiosce	Dziecięcej	we	Włoszech	
uczestniczyły	cztery	osoby	z	naszej	gmi-
ny	i	efekt	był	taki,	że	nie	chciały	one	wra-
cać	do	domu!	–	dodaje	Anna	Kaszyca.

Wymiany – mieszkamy u „zagra-
nicznych rodziców”
Stowarzyszenie	 organizuje	 również	

tzw.	 wymiany.	 Osoba	 uczestnicząca	
w	 tym	projekcie	 jedzie	do	 innego	kraju	
i	 tam	mieszka	u	rodziny,	która	opiekuje	
się	nią	przez	dwa	tygodnie.	Po	tym	okre-
sie	następuje	„wymiana”	i	dziecko	z	tam-
tej	 rodziny	 przyjeżdża	 do	 domu	 osoby,	
którą	gościło.	Wyjazdy	odbywają	się	za-
zwyczaj	w	lipcu,	a	gama	krajów,	do	któ-
rych	można	pojechać,	jest	bardzo	duża.	
Gosia	Jaroj,	gimnazjalistka	z	naszej	gmi-
ny	i	jedna	z	najbardziej	zaangażowanych	
uczestniczek	Międzynarodowych	Wiosek	
Dziecięcych,	miała	okazję	już	kilkakrotnie	
brać	 udział	 w	 wyjazdach	 organizowa-
nych	przez	stowarzyszenie.	W	2007	roku	
pojechała	 na	 „wymianę”	 do	 Włoch.	 –	
Wyjazd	był	bardzo	udany.	Włoscy	rodzi-

ce	ciepło	nas	przyjęli,	byli	otwarci	i	cieka-
wie	organizowali	 każdy	dzień,	przez	co	
nie	było	nudy.	Poza	tym	kultura	włoska	
bardzo	różni	się	od	naszej	i	dzięki	temu,	
że	mogłam	żyć	przez	dwa	tygodnie	we	
włoskiej	 rodzinie,	 dobrze	 poznałam	 ich	

obyczaje,	czego	nie	doświadczyłabym	na	
zwykłym	obozie.	Ciekawe	było	dla	mnie	
to,	że	we	Włoszech	rytm	dnia	jest	zupeł-
nie	 inny	niż	u	nas	w	Polsce:	np.	kolację	
jadaliśmy	o	godzinie	23.00,	przez	co	też	
później	chodziliśmy	spać	i	później	wsta-
waliśmy	 rano.	Gdy	Włosi	przyjechali	do	
mojego	domu,	 rodzice	 także	 chcieli	 ich	
ugościć	jak	najlepiej.	Wzięli	nawet	urlop	
i	 codziennie	 organizowali	 nam	 różne-
go	 rodzaju	atrakcje,	 jak	np.	 zwiedzanie	
Warszawy,	wyjazdy	na	basen	i	do	kina	–	
mówi	Gosia.	W	tym	roku	w	ramach	wy-
miany	 do	 Polski	 przyjeżdża	 10	 Duńczy-
ków	i	niektórzy	z	nich	zagoszczą	w	babi-
ckich	domach.

Dlaczego warto uczestniczyć 
w programach Międzynarodowych 
Wiosek Dziecięcych?
Stowarzyszenie	 Międzynarodowe	

Wioski	Dziecięce	oferuje	swoim	uczestni-
kom	wiele	różnych	programów,	których	
głównym	 założeniem	 jest	 wychowywa-
nie	pokolenia	ludzi	żyjących	w	przyjaźni	
bez	względu	na	rasę,	pochodzenie,	reli-
gię,	 czy	przekonania.	 –	Wyjazdy	poma-
gają	 zrozumieć	 mentalność	 innych	 lu-
dzi.	Wielu	moich	 rówieśników,	 z	 który-

mi	 spotykam	 się	 na	 co	 dzień,	 wykazu-
je	często	nietolerancyjną	postawę.	Dzię-
ki	programom	mogę	z	nimi	o	 tym	 roz-
mawiać	 i	 tłumaczyć,	 dlaczego	 nie	war-
to	mieć	żadnych	uprzedzeń	w	stosunku	
do	 innych	–	mówi	Gosia.	Uczenie	dzie-

ci	tolerancji	i	współpracy	jest	więc	
na	wyjazdach	priorytetem,	ale	ist-
nieje	 także	 wiele	 innych	 aspek-
tów,	 które	 zachęcają	 do	 udziału	
w	programach.	–	Jest	to	wspania-
ła	zabawa	i	nowe	doświadczenie	
dla	dzieci,	ale	 także,	w	przypad-
ku	wymiany,	dla	 rodziców.	Dzię-
ki	 wyjazdom	 wszyscy	 mogą	 do-
skonale	 podszkolić	 język	 w	 spo-
sób,	 którego	 nie	 zaoferuje	 żad-
na	 szkoła	 językowa.	 Trzeba	 za-
znaczyć,	 że	 język	 nie	 jest	 tu	 ba-
rierą,	bo	uczestnicy	wspierają	się,	
pomagają	 innym	 i	 nikt	 nie	 czu-
je	się	odosobniony.	Chcemy	pro-
pagować	tę	inicjatywę	na	terenie	

naszej	gminy,	widząc,	 jaką	 radość	spra-
wia	 naszym	 dzieciom,	 warto	 ją	 rozpo-
wszechnić	 –	mówi	 Anna	 Kaszyca.	 Poza	
tym	 wyjazdy	 dają	 możliwość	 zwiedza-
nia	 różnych	 krajów	w	 odległych	 zakąt-
kach	 świata,	 poznawania	 odmiennych	
kultur	 i	 obyczajów.	Dzięki	dobrze	opra-
cowanym	zajęciom	rozwija	się	kreatyw-
ność	młodych	 ludzi.	Młodzież	nawiązu-
je	także	przyjaźnie,	które	są	później	kon-
tynuowane	dzięki	 kontaktom	 interneto-
wym.	 –	 Mamy	 swoją	 międzynarodową	
platformę,	dzięki	której	możemy	się	po-
rozumiewać.	W	ten	sposób	wymieniamy	
także	 informacje	 i	 organizujemy	 impre-
zy	w	 różnych	 krajach.	 Tak	było	w	przy-
padku	„Dnia	Pokoju”,	który	był	 inicjaty-
wą	uczestników	kilku	programów	 i	 od-
bywał	 się	w	wielu	miejscach	na	świecie	
jednocześnie	–	dodaje	Gosia.
Wszystkich,	 którzy	 chcieliby	 dołączyć	

do	CISV	Międzynarodowych	Wiosek	Dzie-
cięcych	lub	uzyskać	więcej	informacji	o	róż-
norodności	oferowanych	programów,	za-
praszamy	na	strony	internetowe	www.cisv.
pl,	www.cisv.org,	 lub	do	kontaktu	mailo-
wego:	office.ww.@pl.cisv.org.

Malwina Fabianowicz

Sukces	Gminy	Stare	Babice	w	Naro-
dowym	Konkursie	Ekologicznym	stał	się	
powodem	zaproszenia	Wójta	Krzysztofa	
Turka	do	Polskiego	Radia.	W	programie	
„Poranne	 Rozmaitości	 Rolnicze”	 Wójt	
opowiadał	 o	 działaniach	 proekologicz-
nych	naszego	Samorządu.	Podkreślił	jed-
nocześnie,	 że	osiągnięcia	Samorządu	w	
dziedzinie	ekologii	są	wspólnym	dziełem	
Mieszkańców	Gminy	Stare	Babice,	którzy	

włączają	 się	do	 tych	działań	 i	biorą	ak-
tywny	udział	w	wielu	przedsięwzięciach,	
w	 tym	w	 akcji	 sortowania	 odpadów	w	
gospodarstwach	 domowych.	 Podzięko-
wał	także	za	dobre	inicjatywy	gminnemu	
Referatowi	Ochrony	Środowiska	i	Refera-
towi	Rozwoju	Gminy.	 mł.

przez	Gminę	wniosku	 aplikacyjnego	 do	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego.
Zachęcamy	 właścicieli	 nieruchomo-

ści	 do	 przygotowywania	 dokumentów		
potwierdzających	posiadanie	przez	nich	
nieruchomości	zabudowanej:	-	aktualne-
go	wypisu	z	księgi	wieczystej	oraz,	o	ile	
takiego	zapisu	nie	będzie	w	księdze,	in-
nego	 dokumentu	 potwierdzającego,	 że	
nieruchomość	jest	zabudowana.
Podpisanie	umów	planowane	jest	od	

8	kwietnia	do	15	maja	2010	r.

Zasady komunikacji podczas  
przygotowania projektu

Osobom,	które	zgłosiły	się	do	projek-
tu,	informacja	dotycząca	spotkań	zosta-
ła	przesłana	drogą	elektroniczną.	Jeśli	do	
tej	pory	nie	otrzymali	jej	Państwo,	ozna-
cza	to,	że	udostępniony	Urzędowi	adres	
był	nieczytelny	bądź	zawierał	błąd.	Dla-
tego	 też	 prosimy	 o	 skontaktowanie	 się	
z	nami	drogą	elektroniczną.	Oczekujemy	
na	Państwa	e-maile	pod	adresem:	

programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

Pełna nazwa projektu realizo-
wanego przez Gminę Stare Babice 
brzmi: „Kompleksowe zwiększenie 
udziału OZE w bilansie energetycz-
nym Gminy Stare Babice  poprzez 
instalację urządzeń solarnych dla 
mieszkańców gminy”.

Beata Tuzimek
Referat Rozwoju Gminy

Co dalej z solarami? Ciąg dalszy ze str. �

O Babicach w radiowej Jedynce!

Na zdjęciu Wójt Krzysztof Turek  
i redaktor Dariusz Kwiatkowski

Grupa podczas wyjazdu do Francji. Pierwsza z lewej Martyna Kozłowska
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wykonanych przez Spółkę w �009 r. 
wynosi �47 987,48 zł.

W ciągu ubiegłego roku wyko-
szono i wygrabiono 76 km �11 mb 
skarp rowów melioracyjnych tj. 
99,4�% istniejących w ewidencji, 
odmulono także dna rowów o dłu-
gości 9 km �97 mb. 

Składki członkowskie  
– stały problem Spółki

Podczas	 zebrania	 stwierdzono,	 że	
nadal	niezadowalający	jest	poziom	ścią-
galności	 składek	 członkowskich.	 Dzięki	
nowemu	programowi	komputerowemu,	
który	uruchomiono	w	sierpniu	ub.	roku,	
dokonano	ewidencji	wszystkich	należno-
ści.	Wysłano	wówczas	do	wielu	osób	ko-
lejne	 upomnienia,	 które	 w	 następnych	
tygodniach	 spowodowały	 wzrost	 wpły-
wu	 zaległych	 składek	 na	 konto	 Spółki.	
Mimo	poprawy	sytuacji	w	tym	zakresie,	
nadal	jednak	duża	grupa	osób	uchyla	się	
od	 ich	 opłacania.	 Aby	wyjść	 naprzeciw	
temu	problemowi,	Walne	Zgromadzenie	
podjęło	uchwałę,	na	mocy	której	dłużni-

cy	mogą	odpracować	zaległości	finanso-
we.	Treść	uchwały	publikujemy	obok.	
–	Spółka	wyciąga	do	wszystkich	przy-

jazną	 dłoń-	 powiedział	 na	 zakończe-
nie	 zebrania	 Prezes	 Wiesław	 Skalski.	 –	
Zawsze,	 przy	 dobrej	 woli,	 można	 zna-
leźć	 jakieś	 rozwiązanie	 problemu.	 Nie-
stety	 wśród	 mieszkańców	 naszej	 gmi-
ny	są	takie	osoby,	które	ani	nie	chcą	pła-
cić,	ani	nie	chcą	porozumieć	się	ze	Spół-
ką	w	 sprawie	 uregulowania	 należności.	
Będziemy	zatem	musieli	prosić	o	pomoc	
firmy	 windykacyjne,	 które	 specjalizują	
się	w	odzyskiwaniu	należności.	Pobiera-
ją	 oczywiście	 oprócz	 nich	 swoją	 prowi-
zję,	 dlatego	 też	 namawiam	 wszystkich	
dłużników	 do	 dobrowolnego	 uregulo-
wania	 zaległych	 składek.	 Wówczas	 bę-
dzie	 taniej-	 przekonuje	 Prezes	 SW	Wie-
sław	Skalski.

W	 2009	 roku	 ściągalność	 skła-
dek	 członkowskich	 wyniosła	 łącznie	
191	660,89	zł.	Wzrosła	ogółem	o	27%	
w	stosunku	do	roku	2008.

ZB.

�9 stycznia br. w Urzędzie Gminy 
Stare Babice odbyło się Walne Zgro-
madzenie Delegatów Gminnej Spół-
ki Wodnej. Zebranych poinformo-
wano o zakresie prac wykonanych w 
ubiegłym roku i wykorzystaniu fun-
duszy gminnych na ten cel. Walne 
Zgromadzenie podjęło także uchwa-
łę umożliwiającą dłużnikom Spółki 
odpracowanie zaległych składek.
Prace	 wykonywane	 przez	 Spółkę	

w	ubiegłym	roku	realizowane	były	zgod-
nie	 z	przyjętym	na	2009	 rok	budżetem	
i	zatwierdzonym	planem	pracy.	Obejmo-
wał	 on	m.in.:	 konserwację	 rowów	me-
lioracyjnych	w	postaci	wykaszania	skarp	
i	 odmulenia	 dna,	 a	 także	 zastosowa-
nie	 oprysków	 chemicznych	 na	 odrosty	
krzaków.	 Zgodnie	 z	 planem	 odtworzo-
no	 w	 Klaudynie	 rów	 melioracyjny	 Z-12	
o	długości	370	mb.,	usunięto	także	kilka	
awarii	drenarskich	na	terenie	gminy.
Dysponując	przekazaną	przez	Urząd	

Gminy	 dotacją	 celową	 w	 wysokości	
160	000	zł,	Spółka	Wodna	w	trzeciej	de-
kadzie	 marca	 rozpoczęła	 prace	 konser-
wacyjne.	Przystąpiono	wówczas	do	usu-
wania	awarii	drenarskich,	które	wystapi-
ły:	w	Starych	Babicach	(ul.	Mizikowskie-
go),	w	Lipkowie,	w	Wojcieszynie	i	Wierz-
binie	(od	ul.	Królowej	Marysieńki).	Koszt	
tych	 prac	 wyniósł	 21	 020,74	 zł.	 Ko-
nieczne	stało	się	także	przełożenie	zbie-
racza	w	Borzęcinie	Dużym-	pracę	tę	wy-
konano	 za	 5	 259,46	 zł.	 Ułożono	 rów-
nież	nową	sieć	drenarską	w	Starych	Ba-
bicach,	naprawiono	wylot	drenarski	oraz	
wykonano	 konserwację	 38	 mb.	 rowu		
Z-2/6	w	Borzęcinie	Dużym	i	prace	te	po-
chłonęły	łącznie	27	383,74	zł.
Ogółem	na	 usunięcie	 awarii	 drenar-

skich	wydano	w	ub.	 roku	53	663,74	zł	
i	suma	ta	została	wydatkowana	na	pod-

stawie	 umów	 zawartych	 w	 trybie	 art.4	
ust.8,	wyłączającym	 stosowanie	 przepi-
sów	ustawy	 PZP	do	 zamówień,	 których	
wartość	nie	przekracza	14	000	euro.	Za-
kończenie	w/w	prac,	a	także	ich	rozlicze-
nie	 z	 wykonawcą	 nastąpiło	 w	 czerwcu	
ubiegłego	roku.
W	 celu	 wykonania	 następnych	 prac	

i	 wykorzystania	 pozostałych	 środków	
z	 dotacji	 celowej,	 zostały	 zorganizowa-
ne	dwa	przetargi.	Pierwszy	przetarg	do-
tyczył	wykoszenia	17	770	mb.	skarp	ro-
wów,	w	tym	6100	mb.	odmulenia	dna.	
Przyjęte	kryterium	ceny	pozwoliło	wyło-
nić	wykonawcę,	był	to	Rejonowy	Zarząd	
Spółek	Wodnych	w	Zwoleniu,	który	wy-
konywał	już	u	nas	prace	w	poprzednich	
sezonach.	Cena	jego	oferty,	która	okaza-
ła	się	najkorzystniejszą	ze	złożonych,	wy-
niosła	72	918,63	zł.
Drugi	 przetarg	 dotyczył	 odmulenia	

3197	 mb.	 dna	 rowów	 (Topolin,	 Klau-
dyn),	 oraz	 ułożenia	 140	mb.	 rurociągu	
drenarskiego	w	Borzęcinie	Dużym.
Przetarg	 wygrał	 również	 –	 R.Z.S.W.	

Zwoleń	 oferując	 kwotę	 32	 452	 zł,	 ter-
min	 zakończenia	 prac	 ustalono	 na	
30.10.2009	r.
Omawiając	 wykorzystanie	 środków	

finansowych	 z	 budżetu	 gmi-
ny	należy	stwierdzić,	że	z	puli	
160	 000	 zł	 Spółka	 Wodna	
wykorzystała	 159	 034,57	 zł	
i	 ze	 środków	 tych	 rozliczyła	
się	 06.11.2009	 r.	 z	 gminnym	
Referatem	 Finansowo-Księgo-
wym.
W	 roku	 ubiegłym	Gminna	

Spółka	 Wodna	 dysponowa-
ła	także	środkami	przekazany-
mi	jej	przez	Mazowiecki	Urząd	
Wojewódzki,	 była	 to	 dota-
cja	 podmiotowa	w	wysokości	
6	309	zł.	Pieniądze	te	przezna-
czone	 zostały	 na	 wykaszanie	

skarp	rowów	melioracyjnych.
Ogółem	 Spółka	 Wodna	 otrzymała	

i	wykorzystała	pomoc	finansową	w	wy-
sokości	165	353,57	zł.
W	 sezonie	 2009	 Spółka	 Wod-

na	 samodzielnie	 dokonała	 wykosze-
nia	 58	 km	 541	mb.	 skarp	 rowów	me-
lioracyjnych	 z	 wygrabieniem,	 na	 kwotę	
148	605,91	 zł.	 W	 tym	 celu	 zatrudnio-
no	 11	 osób	 na	 umowę	 o	 dzieło.	 Czte-
ry	osoby	z	 tej	grupy	skierowane	zostały	
do	Spółki	przez	Powiatowy	Urząd	Pracy	
w	Błoniu	i	zatrudnione	w	ramach	robót	
publicznych.	 Wynagrodzenie	 tych	 pra-
cowników	 zostało	 refundowane	 przez	
Urząd	Pracy	w	wysokości	40	347	zł.
Wykonanie	 prac	 konserwatorskich	

według	zawartych	umów	potwierdzone	
zostało	protokołem	odbiorczym.	Kosze-
nie	rowów	zakończono	w	trzeciej	deka-
dzie	września.
Ogółem	Spółka	Wodna	w	swojej	ewi-

dencji	 posiada	 77	 km	 415	mb.	 rowów.	
Obecnie	 ich	 stan	 pozwala	 na	 coroczną	
bieżącą	konserwację,	pomijając	nie	istnie-
jące	odcinki	rowu	Z-14	w	Klaudynie,	które	
pozostają	w	ewidencji	szczegółowej,	na-
tomiast	wiosną	komisyjnie	zostaną	wyłą-
czone	z	ewidencji	Spółki	Wodnej.

Podsumowując działalność Spół-
ki Wodnej w sezonie �009 – wyko-
nano:

konserwację rowów meliora-
cyjnych oraz usunięto awarie dre-
narskie przy wykorzystaniu fundu-
szu dotacji celowej UG w wysokości 
159 0�4,57 zł, konserwację rowów 
melioracyjnych przy wykorzysta-
niu funduszu Spółki Wodnej w wy-
sokości 148 605,91 zł. Razem wy-
datkowano �07 640, 48 zł, refunda-
cja z Urzędu Pracy w Błoniu (roboty 
publiczne) wyniosła 40 �47,00 zł.

Ogółem koszt wszystkich prac 

Plan wykonano, propozycja dla 
opornych, dłużnicy w odwrocie...
– Informacje z Walnego Zebrania Delegatów Spółki Wodnej

UCHWAŁA Nr 4/10
WALNEGO	 ZGROMADZENIA	 DELEGATÓW	
GMINNEJ	SPÓŁKI	WODNEJ	„BABICE”	z	dnia	�9 
stycznia �010 roku.

Na	podstawie	art.	173	ust.	1	pkt.	2	ustawy	z	dnia	
18	lipca	2001r.	Prawo	Wodne	(Dz.U.	z	2005	r.	
Nr	2039	z	późn.	zm.)	i	§	14	ust.	7	pkt.	g	Statutu	
Spółki	Wodnej	„BABICE”.

Walne	Zgromadzenie	Delegatów	uchwala:
§ 1

Istnienie	 możliwości	 odpracowania	 zaległości	
powstałych	w	wyniku	niepłacenia	składek	człon-
kowskich	na	rzecz	konserwacji	urządzeń	melio-
racyjnych,	na	następujących	zasadach:
1.	Za	każde	10	zł	zaległości	można:
a).		wykosić	3	mb	skarp	rowu	melioracyjnego,
b).		lub	 oczyścić	 jeden	metr	 przepustu,	 zamiast		
3	mb	wykoszenia	rowu	melioracyjnego.

§ �
Przy	 każdym	 zadłużeniu	 do	 odpracowania,	
wprowadza	 się	 rozliczenie	 do	 pełnych	 dziesią-
tek.

§ �
Wykonanie	 Uchwały	 powierza	 się	 Zarządowi	
Gminnej	Spółki	Wodnej	„BABICE”.

§ 4
Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.	

Tego	samego	dnia	wieczorem	w	Ho-
telu	Victoria	w	Warszawie	zorganizowa-
no	 uroczystą	 Galę	 Laureatów,	 podczas	
której	wręczono	wyróżnionym	samorzą-
dom	dyplomy	potwierdzające	ich	udział	
w	 konkursie.	Wieczorne	 spotkanie	 było	
dobrą	okazją	do	dyskusji	 i	wymiany	po-
glądów.	 Honorowym	 gościem	 gali	 był	
Przewodniczący	Parlamentu	Europejskie-
go	Jerzy	Buzek,	który	gratulował	laurea-
tom	ich	osiągnięć	w	dziedzinie	ekologii.	
Wójt	 Krzysztof	 Turek	 zaprosił	 profesora	
Buzka	do	naszej	gminy	i	udekorował	go	
babickim	herbem.	Jerzy	Buzek	podzięko-
wał	 za	 ten	miły	prezent	 i	 stwierdził,	 że	
nie	 dziwi	 się	 osiągnięciom	 naszego	 sa-
morządu.	

–	 Skrzyżowane	 szable	 w	 herbie	 są	
symbolem	walki,	cieszę	się	zatem,	że	po-
traficie	skutecznie	walczyć	o	zdrowe	śro-
dowisko	 i	macie	w	tej	dziedzinie	wspa-
niałe	rezultaty	–	powiedział.
Wieczorną	 Galę	 Laureatów	 prowa-

dziła	 Joanna	 Jabłczyńska	 znana	 telewi-
dzom	z	serialu	„Na	
Wspólnej”.	 Artyst-
ka	 wykonała	 także	
kilka	 piosenek	 w	
otoczeniu	kwiatów	
i	 bujnej	 roślinno-
ści,	którą	udekoro-
wano	 scenę.	 Miły	
artystyczny	 akcent	
dopełnił	 całości	
udanego	 wieczo-
ru.	 Po	 raz	 kolejny	
możemy	cieszyć	się	
z	 tego,	 że	 działa-
nia	 babickiego	 sa-
morządu	 znalazły	
uznanie	 na	 arenie	
ogólnopolskiej.

Gmina przyjazna środowisku! dok. ze str. 2

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środo-
wisku” organizowany jest już od dziesięciu lat pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organiza-
torem Głównym Konkursu jest Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw Pozarządowych. 
Idea Konkursu opiera się na założeniu, że pro-
mowanie obywatelskich postaw proekologicz-
nych ma równie fundamentalne znaczenie jak 
wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, 
toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowa-
cyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych 
i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak 
i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, 
co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę 
samorządów, przedsiębiorstw, placówek eduka-
cyjnych oraz organizacji pozarządowych.Czy dłużnicy zareagują na nową propozycję Spółki?

– Zastanawia się Prezes Wiesław Skalski
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Gimnazjum w Koczargach jest 
jedną z 1898 szkół w Polsce, któ-
ra przyłączyła się do akcji Unicefu 
„Szkoła z prawami dziecka”.
Z	 okazji	 20-lecia	 uchwalenia	 Kon-

wencji	 Praw	 Dziecka	 20	 listopada	 ub.r.	
w	koczarskim	Gimnazjum	odbył	się	uro-
czysty	 apel,	podczas	 którego	uczniowie	
uzyskali	wiele	ciekawych	informacji	doty-
czących	ich	praw.	Każda	klasa	przygoto-
wała	planszę,	na	której	umieściła	 jedno	
z	praw	dziecka.	Wszystkie	hasła	zostały	
zaprezentowane	 widowni,	 a	 także	 od-
czytane	 na	 głos	 przez	 przewodniczącą	
szkoły.	Na	koniec	uroczystości	uczniowie	
Gimnazjum	wyszli	na	zewnątrz	budynku	
i	po	wspólnym	odliczaniu	przedstawicie-
le	każdej	klasy	wypuścili	w	niebo	balony	
z	helem,	co	wywołało	wiele	spontanicz-
nej	radości	wśród	gimnazjalistów.	
W	 ramach	 obchodów	 20-lecia	

uchwalenia	Konwencji	Praw	Dziecka	ucz-
niowie	pisali	również	wiersze.	Oto	jeden	
z	 wierszy	 odczytanych	 na	 uroczystości,	
którego	autorką	jest	Gosia	z	II	d:

Prawa Dziecka

Po pierwsze Dziecko ma prawo do życia, 
bo dzieckiem jest już w Twoich myślach, 
inni mówią, że to tylko płód, 
a to przecież życia cud.

Po drugie Dziecko ma prawo do miłości, 
do uśmiechu, do radości, 
do życia w godności.

Po trzecie Dziecko jest miłością, 
jest duszą, nadzieją, radością.

Kiedy Dziecko jest kochane, szanowane...
Wtedy rosną mu skrzydełka, 
jednym większe, drugim mniejsze, 
jednym czarne, drugim białe, 
choć niewidoczne, 
to tak wspaniałe.

Czasem, gdy w oku zakręci Ci się łza, 
lub coś tak jakby na jej kształt.
Jako jeszcze młody człowiek, 
nie zamykaj płaczem powiek.

Obowiązkiem jest nauka, 
choć to nie jest łatwa sztuka.
Chęci i czasu wymaga, 
to naprawdę nie jest prosta sprawa.

Po siódme mamy prawo do uśmiechu, 
rechotu, 
brechtania, 
świergotu.

Mamy możliwość mieć nadzieję, 
ona sprawia, że się zazwyczaj dobrze 
dzieje.

Masz przywilej odpoczynku, 
na boisku, przy kominku, 
Prawdę mówiąc, nieważne gdzie, 
ważne byś odpoczął, więc...

„niech się dzieje co chce, 
nam nie może być źle.” 

Gimnazjum	w	Koczargach	niedawno	
przystąpiło	 do	 współpracy	 z	 Unicefem	
i	obchody	20-lecia	uchwalenia	Konwencji	
Praw	Dziecka	były	pierwszym	zadaniem,	
jakie	w	ramach	akcji	wykonywało.	
–	Weszliśmy	na	stronę	Unicefu	i	tam	

znaleźliśmy	 informację	 „Zapraszamy	
szkoły	do	współpracy”	–	mówi	Wicedy-
rektor	Bogusława	Kuncewicz.	–	Zgłosili-

śmy	się	i	od	tej	pory	utrzymujemy	kontakt	
mailowy	 z	 przedstawicielką	 z	 fundacji,	
która	jest	naszym	opiekunem	z	ramienia	
Unicefu.	 Przysłano	do	nas	 również	ma-
teriały,	na	podstawie	których	nauczyciele	
przeprowadzili	godziny	wychowawcze.
–	Obchody	20–lecia	wspomogła	Rada	

Rodziców,	dzięki	temu	mogliśmy	zakupić	
butle	 z	 helem,	 którymi	wypełniano	 ba-
lony.	Co	prawda,	założenia	akcji	były	ta-
kie,	aby	każdy	uczeń	wypuścił	po	jednym	

balonie,	 jednak	 wspólnie	 uznaliśmy,	 że	
bardziej	 ekologiczne	 będzie	 symbolicz-
ne	wypuszczenie	balonów	przez	przed-
stawicieli	każdej	klasy	–	dodaje	Wicedy-
rektor.	Balony	szybujące	nad	budynkiem	
Gimnazjum,	 w	 blasku	 pięknego	 słońca	
i	tak	zrobiły	duże	wrażenie	na	widowni.
„Dziecko	nie	 jest	przyszłym	człowie-

kiem,	 tylko	 człowiekiem”	 –	 powiedział	
kiedyś	Janusz	Korczak,	pedagog	i	publi-
cysta,	 ceniony	na	całym	świecie	prekur-
sor	walki	o	prawa	najmłodszych.	Trzeba	
przypomnieć,	 że	 właśnie	 Polska	 była	
pomysłodawcą	 powstania	 Konwencji	
o	 Prawach	 Dziecka	 i	 dlatego	 powinni-
śmy	w	szczególny	sposób	dbać	o	to,	by	
prawa	dzieci	były	w	naszym	kraju	dobrze	
znane	i	przestrzegane.
Osobą,	której	tragiczna	historia	zapo-

czątkowała	w	XIX	wieku	działalność	mię-
dzynarodowego	ruchu	na	rzecz	ochrony	
praw	 dziecka,	 była	 Mary	 Ellen,	 ośmio-
letnia	 dziewczynka	 z	 Baltimore,	 regular-
nie	bita	przez	 swoją	matkę.	Pomogły	 jej	
wówczas	 osoby	 należące	 do	 lokalnego	
oddziału	stowarzyszenia	przeciwdziałania	
okrucieństwu	wobec…	 zwierząt.	 To	wy-
darzenie	zapoczątkowało	w	USA	powsta-
wanie	licznych	organizacji,	których	celem	
była	ochrona	dzieci	przed	przemocą.	
Na	przestrzeni	wielu	wieków	uważa-

no,	że	dziecko	 jest	 tylko	materiałem	na	
człowieka	 i	 wymaga	 bezwzględnej	 dy-
scypliny.	Dopiero	na	przełomie	XVIII	i	XIX	
wieku	zaczęto	mówić	o	tym,	że	dziecko	
potrzebuje	 specjalnej	 opieki	 i	 ochrony.	
Pierwszym	dokumentem	spisującym	pra-
wa	 dziecka	 była	 Deklaracja	 Genewska	
z	 1924	 roku.	 Najważniejszym	 jednak	
dokumentem	 kompleksowo	 opisującym	
prawa	 dziecka	 jest	 właśnie	 Konwencja	
Praw	Dziecka,	 którą	 20	 listopada	 1989	
roku	 uchwaliło	 Zgromadzenie	 Ogólne	
Narodów	Zjednoczonych.	Dokument	ra-
tyfikowały	do	tej	pory	192	państwa.

Malwina Fabianowicz

Dziecko też ma swoje prawa...
20–lecie uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

Od trzech lat w placówkach edu-
kacyjnych na terenie naszej gmi-
ny prowadzone są badania dzieci, 
które wykonuje się dzięki wspar-
ciu tzw. Funduszu Norweskiego 
(Norway Grants). Celem badań jest 
eliminowanie wad postawy pleców 
i nieprawidłowości stóp. Dzięki pro-
gramowi młodzi pacjenci mogą nie 
tylko bezpłatnie uczestniczyć w ba-
daniach, ale także brać udział w za-
jęciach korekcyjnych prowadzonych 
przez specjalistów w Ogólnodostęp-
nej Strefie Rekreacji Dziecięcej. Jak 
pokazują trzyletnie statystyki, coraz 
mniej dzieci w naszej gminie ma 
wady postawy. Program przynosi 
zatem oczekiwane rezultaty.
Program	 badań	 został	 opracowany	

na	 4	 lata.	 Jego	 zakończenie	 zaplano-
wano	w	grudniu	br.,	w	styczniu	2011	r.	
poznamy	 dokładne	 wyniki	 badań	 i	 ich	
szczegółowe	porównanie.	Zestawienia	te	
pozwolą	nam	odpowiedzieć	na	pytanie,	
w	jakim	stopniu	postawy	pleców	i	niepra-
widłowości	 stóp	 dzieci	 w	 naszej	 gminie	
ulegają	zmianie.	Wyniki	wykażą	również,	
czy	u	młodych	pacjentów,	którzy	 rozpo-
częli	program	najwcześniej,	a	mieli	wady	
postawy,	 zajęcia	 korekcyjne	 przyniosły	
oczekiwane	 rezultaty.	 Trzeba	 zaznaczyć,	
że	 odpowiednio	 wczesne	 wykrycie	 wad	
postawy	 pozwala	 na	 ich	 wyleczenie	
w	okresie	do	wystąpienia	pełnego	wzro-
stu	kostnego,	czyli	około	15-16	roku	życia	
u	dziewczynek	i	17-19	r.ż.	u	chłopców.
W	2009	roku	przebadano	na	naszym	

terenie	 1422	 dzieci	 w	 przedszkolach,	
szkołach	 podstawowych	 i	 gimnazjum.	
Niestety	jedynie	511	dzieci	może	się	po-
chwalić	 prawidłową	 postawą.	 Najczęś-
ciej	 występującym	 schorzeniem	 są	 tzw.	
plecy	 płaskie,	 które	 ma	 302	 badanych.	
Niewiele	 mniej	 młodych	 pacjentów	ma	
problem	 z	 postawą	 skoliotyczną	 –	 jest	
ich	254.	Najrzadziej	występującym	scho-
rzeniem	są	„plecy	okrągło-wklęsłe”,	które	
ma	125	dzieci.	Na	podstawie	trzyletnich	
wyników	można	 powiedzieć,	 że	 z	 roku	
na	rok	coraz	więcej	młodych	pacjentów	
w	Starych	Babicach	ma	prawidłową	po-
stawę.	 Jednakże	 nie	 powinniśmy	 lekce-
ważyć	problemu,	gdyż	pomimo	wzrasta-
jącej	 liczby	zdrowych	dzieci	nadal	wiele	
z	nich	ma	wady	postawy.	W	roku	2007,	
kiedy	zaczynał	się	program,	ponad	poło-
wa	przebadanych	dzieci	miała	problemy	
z	 postawą	 pleców	 –	 na	 2053	 przeba-
danych	było	ich	1121,	czyli	około	55%.	
Podobnie	przedstawiały	się	wyniki	badań	
stóp.	 W	 tym	 roku	 prawidłowe	 wyniki	
miało	1215	na	1422	dzieci	(85%).
Jak	mówi	Jacek	Stankiewicz,	dyrektor	

„Centrum	Rehabilitacji	Sorno”	w	Grodzi-
sku	 Mazowieckim,	 który	 przeprowadza	
badania	 dzieci,	 poprawa	 postawy	 ple-
ców	i	stóp	zależy	głównie	od	rodziców.	
–	 Jest	 to	 choroba,	 która	 nie	 boli,	 nie	
wywołuje	obrzęku	ani	stanu	zapalnego.	
Dlatego	 też	pacjent	może	nie	wiedzieć,	
że	coś	mu	dolega.	Dopiero	wyniki	badań	
przekazane	rodzicom	są	wskazówką,	że	
z	 postawą	pleców	 lub	 stóp	 ich	 dziecka	
dzieje	się	coś	złego	 i	poprzez	pogłębia-
nie	 się	 schorzenia	 w	 przyszłości	 może	
ono	mieć	poważne	problemy	 ruchowe.	
W	ciągu	 tych	 trzech	 lat	badań	widzimy	
postępowanie	wad	postawy	u	poszcze-
gólnych	 pacjentów,	 co	 oznacza,	 że	 ro-
dzice	często	bagatelizują	problem.	Jeżeli	
opiekunowie	nie	zareagują	odpowiednio	
wcześnie,	 istnieje	 poważne	 ryzyko,	 że	
wady	będą	się	dalej	pogłębiały.
Warto	 zaznaczyć,	 że	 dzięki	 Fundu-

szowi	 Norweskiemu	 rodzice	mają	 duże	
możliwości	 przeciwdziałania	 nieprawid-
łowościom	wad	 postawy	 u	 dzieci	 i,	 co	
ważne,	za	nic	nie	muszą	płacić.	Program	
pozwala	 bowiem	 nie	 tylko	 bezpłatnie	
przeprowadzić	 badania,	 ale	 również,	
w	 przypadku	 wystąpienia	 u	 dziecka	
schorzenia,	leczyć	je	w	Ogólnodostępnej	
Strefie	 Rekreacji	 Dziecięcej.	 Nie	 trzeba	
stać	w	 szpitalnych	kolejkach	 lub	 czekać	
na	odległy	termin	wizyty	lekarskiej.	–	Pro-
gram	oferuje	pełny	zakres	leczenia.	Bada-
nia	przeprowadzane	są	w	szkołach	i	 in-
nych	placówkach	edukacyjnych.	Następ-
nie	 rodzicom	 przekazywana	 jest	 teczka	
z	pełną	dokumentacją	lekarską.	Znajdują	
się	w	niej	obrazowo	przedstawione	wy-
niki	 badań,	 które	może	 odczytać	 każdy	
rodzic,	diagnoza	lekarska	i	zalecenia	dal-
szego	postępowania	–	mówi	Jacek	Stan-
kiewicz.	Dzieci,	u	których	wystąpiły	wady	
postawy	 pleców	 lub	 stóp,	 mają	 możli-
wość	 uczęszczania	 na	 bezpłatne	 spe-

cjalistyczne	 zajęcia	 korekcyjne	 w	 Ogól-
nodostępnej	 Strefie	 Rekreacji	 Dziecięcej	
przy	 Zespole	 Szkolno-Przedszkolnym	
w	 Borzęcinie.	 Tam	 ćwiczą	 indywidual-
nie	 z	 rehabilitantami	 i	 fizjoterapeutami.	
U	młodych	 pacjentów,	 których	 badania	
wykazały	wady	postawy,	w	wyniku	ćwi-
czeń	 już	 zaobserwowaliśmy	 pozytywne	
przemiany.
Metoda	 badań	 jest	 bezdotykowa	

i	bezinwazyjna.	Na	podstawie	punktów	
antropometrycznych	 znajdujących	 się	
na	 ciele	 bardzo	 dokładnie	 określa	 się	
problemy	asymetrii	i	wad	postawy	wieku	
dziecięcego	i	wieku	pokwitania.	Drugim	
aspektem	 takiego	 badania	 jest	 metoda	
fotoskopowa	–	ocena	kształtowania	bu-
dowy	stóp	pod	kątem	łuku	podłużnego	
i	poprzecznego	dziecka,	czyli	sprawdze-
nia,	czy	nie	występują	u	niego	takie	scho-
rzenia	 jak	 platfus,	 płaskostopie,	 stopa	
płaska	 itp.	Wynik	badania	przedstawio-
ny	jest	za	pomocą	kolorowych	obrazów	
pleców	i	stóp,	gdzie	ukazane	są	punkty	
z	występującymi	schorzeniami.
Program	 badań	 dofinansowywany	

przez	 „Norway	 Grants”	 będzie	 trwał	
jeszcze	 do	 końca	 bieżącego	 roku.	 Daje	
on	 wielu	 osobom	 szansę	 na	 uniknięcie	
w	 dorosłym	 życiu	 bólów	 kręgosłupa,	
których	główną	przyczyną	są	nieleczone	
wady	 postawy.	 Dlatego	 też	 zachęcamy	
wszystkich	rodziców,	aby	zatroszczyli	się	
o	przyszłość	swoich	dzieci	i	dzięki	pomo-
cy	 specjalistów	biorących	udział	w	pro-
gramie	zadbali	o	ich	zdrowie.	Wiele	ćwi-
czeń	 można	 w	 domu	 lub	 w	 obiektach	
Strefy	 Rekreacji	 Dziecięcej	 wykonywać	
razem.	Wspólny	ruch	i	zabawy	sportowe	
na	świeżym	powietrzu	poprawią	zdrowie	
całej	rodzinie.	Strefa	Rekreacji	Dziecięcej	
(powstała	również	przy	pomocy	Fundu-
szu	Norweskiego)	Serdecznie	Zaprasza!

Malwina Fabianowicz 

W życiu trzeba mieć plecy 
– najlepiej proste i to już od dziecka...

Postawa skoliotyczna – tendencja do bocznego trójpłaszczyznowego skrzywienia kręgosłupa – to naj-
częściej występująca wada pleców wśród dzieci w naszej gminie.



10 11 GAZETA BABICKA nr 2 (160)  GAZETA BABICKA nr 2 (160)

�� lutego w kościele p.w. św. 
Rocha w Brochowie odbył się uro-
czysty koncert inaugurujący VI nad-
zwyczajną edycję Festiwalu Muzycz-
nego „w Krainie Chopina” oraz wy-
darzenia Roku Chopinowskiego na 
Mazowszu. Kościół wypełnili liczni 
melomani, a także przedstawiciele 
najwyższych władz województwa 
mazowieckiego, samorządów gmin-
nych i powiatowych. Obecni byli 
m.in.: Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik, 
Starosta PWZ Jan Żychliński i Wójt 
Krzysztof Turek.
Zdaniem	 organizatorów	

–	Towarzystwa	Muzycznego	im.	
Henryka	Wiłkomirskiego	 był	 to	
najważniejszy	 koncert	 Świato-
wego	 Roku	 Chopinowskiego,	
odbywał	się	bowiem	dokładnie	
w	dniu	dwusetnych	urodzin	na-
szego	 wielkiego	 kompozytora.	
Właśnie	 pod	 datą	 22	 lutego	
1810	roku	w	księgach	parafial-
nych	 brochowskiego	 kościoła	
zapisano	 dzień	 urodzenia	 Fry-
deryka	Chopina.
Muzyczny	 talent	 Fryderyka	

objawił	się	niezwykle	wcześnie	i	
porównywano	 go	 z	 dziecięcym	
geniuszem	 Mozarta.	 Chopin	
jako	pianista	stawiany	był	obok	
największych	artystów	swojej	epoki.	Jego	
kompozycje	 mają	 w	 swoim	 repertuarze	
wszyscy	koncertujący	pianiści	 i	wykonują	
po	 dzień	 dzisiejszy	 w	 salach	 koncerto-
wych	 całego	 świata.	 Muzyka	 Chopina	
jest	niezwykle	charakterystyczna	 i	 rozpo-
znawalna,	przesiąknięta	Polską.	Melodyka	
i	 rytmy	są	często	zaczerpnięte	z	naszych	
pieśni	i	tańców	ludowych.	Tak	więc	Cho-

pin	i	jego	muzyka	
od	 blisko	 dwu-
stu	 lat	 pełni	 rolę	
ambasadora	 kul-
tury	 polskiej	 na	
wszystkich	 kon-
tynentach	 i	 jest	
słuchana	 przez	
miliony	 melo-
manów.	 Dlatego	
rok	 2010	 został	
uznany	 przez	
ONZ	 Światowym	

Rokiem	Fryderyka	Chopina
Urodzinowy	koncert	dwustulecia	roz-

poczęła	 kompozycja	Henry’ego	 Purcella	
„Oda	 na	 urodziny	 królowej	Marii”	 pod	
znamiennym	tytułem	„Przybądźcie	syno-
wie	sztuki”.	Utwór	powstał	w	1694	roku	
i	 był	 najdoskonalszą	 z	 ód	 napisaną	 dla	
Marii	II	Stuart	–	Królowej	Anglii,	Szkocji	i	
Irlandii.	Orkiestra	pod	dyrekcją	Pawła	Kos-

Nowickiego	
b r z m i a ł a	
znakomicie,	
a	 całości	
muzyczne-
go	 dzieła	
dopełnial i :	
Chór	 Came-
rata	 di	 Var-
savia	 oraz	
soliści:	 Mar-
ta	 Boberska	
–	 sopran	 i	
Richard	 Ber-
keley	 –	 kon-
tratenor.	
Kolejnym	

u t w o r e m	

zaprezentowanym	 publiczności	 było	
uroczyste	 „Te	 Deum”	 Józefa	 Haydna,	 a	
na	zakończenie	„przemówił”	do	publicz-
ności	sam	Fryderyk	Chopin.	Pod	palcami	
Stanisława	 Drzewieckiego	 zabrzmiało	
najpierw	maleńkie	preludium	A-dur	op.	
28	nr	7,	a	następnie	polonez	A-dur	op.	
40.	 Zwieńczeniem	 wieczoru	 był	 I	 kon-
cert	 fortepianowy	 e-moll	 op.	 11	 cz.	 III	
–	 Rondo	 Vivace	 Fryderyka	 Chopina,	 w	
wykonaniu	 Stanisława	 Drzewieckiego	 z	
towarzyszeniem	 festiwalowej	 orkiestry	
pod	dyrekcją	Pawła	Kos-Nowickiego.
Gra	 Stanisława	 Drzewieckiego	 jest	

bardzo	precyzyjna	i	wyrazista.	Młody	ar-
tysta	sugestywnie	oddaje	lirykę	i	ekspresję	
dzieła.	Wielu	melomanów	pamięta	arty-
stę	jako	Stasia	Drzewieckiego	–	cudowne	
dziecko	 fortepianu.	 Dziś	 to	 już	 młody	
mężczyzna.	Gra	delikatnie	i	lekko,	dbając	
o	piękno	dźwięku.	Jego	występ	wywołał	
burzę	 oklasków,	 po	 której	 nastąpił	 bis.	
Słuchacze	mogli	jeszcze	na	chwilę	zato-
pić	się	w	muzyce	Chopina.	
Uroczystego	 otwarcia	 VI	 Specjalnej	

Edycji	 Festiwalu	 Muzycznego	 „W	 Krai-
nie	 Chopina”	 dokonał	Marszałek	Woje-
wództwa	Mazowieckiego	Adam	Struzik.	
Następnie	Wojewoda	Mazowiecki	 Jacek	
Kozłowski,	 Marszałek	 Województwa	
Mazowieckiego	 Adam	 Struzik,	 Starosta	
Sochaczewski	 Tadeusz	 Koryś,	 Starosta	
Warszawski	Zachodni	Jan	Żychliński,	Dy-
rektor	Kampinoskiego	Parku	Narodowe-
go	Jerzy	Misiak,	oraz	osiemnastu	wójtów	
i	 burmistrzów	 na	 pamiątkę	 obchodów	
200.	urodzin	naszego	Wielkiego	Rodaka	
podpisali	„Deklarację	o	Krainie	Chopina”.	
Wśród	 sygnatariuszy	 tego	 dokumentu	
był	 również	 Wójt	 Gminy	 Stare	 Babice	

W Krainie Chopina po raz szósty 
– Festiwal Rozpoczęty!

Krzysztof	Turek.	A	oto	treść	„Deklaracji”:
My niżej podpisani na pamiąt-

kę obchodów dwusetnej rocznicy 
urodzin Fryderyka Chopina dnia 22 
lutego Roku Pańskiego 2010 po-
stanawiamy tej części Mazowsza, 
w której przyszedł na świat nasz 
Wielki Rodak, nadać nazwę: „Krai-
na Chopina”. 

Dołożymy wszelkich starań, by 
„Kraina Chopina” stała się ważnym 
miejscem spotkań artystycznych 
i rozpoznawalną wizytówką nasze-
go kraju w świecie.
Nie	 trzeba	 dodawać,	 jak	 istotnym	

wydarzeniem	 dla	 mazowieckich	 gmin	

jest	przyjęcie	tej	deklaracji.
Na	 zakończenie	 uroczystości	 Pro-

boszcz	parafii	w	Brochowie	ks.	kanonik	
Jan	Zieliński	odczytał	zapis	aktu	urodze-
nia	 Fryderyka	 Chopina,	 a	 Starosta	 Pia-
seczyński	 przekazał	 symboliczne	 klucze	
Stolicy	 Kulturalnej	 Mazowsza	 Staroście	
Sochaczewskiemu.
Pierwszy	 koncert	 festiwalowy	 był	

w	całości	nagrywany	przez	TVP	Warsza-
wa,	a	obszerne	jego	fragmenty	transmi-
towano	na	żywo	na	całe	Mazowsze.	

Licznie	zgromadzeni	goście	i	słucha-
cze	mieli	 poczucie	 uczestnictwa	 w	 wy-
jątkowym	wydarzeniu,	na	czas	koncertu	
znaleźli	 się	 w	 samym	 centrum	 świato-
wych	obchodów	jubileuszu	urodzin	Fry-
deryka	Chopina.
28	 lutego	w	 pa-

łacu	 Lasotów	w	Zie-
lonkach	odbył	się	re-
cital	 chopinowski	
w	 wykonaniu	 zna-
komitej	 pianistki	 El-
żbiety	 Karaś-Kasztel,	
którym	 został	 za-
inaugurowany	 Rok	
Chopinowski	w	gmi-
nie	Stare	Babice	i	po-
wiecie	 warszawskim	
zachodnim.	 Koncert	
zaszczycili	 swoją	
obecnością	 Starosta	
Jan	Żychliński	i	przed-
stawiciele	 władz	 sa-
morządowych	gminy	
Stare	Babice	na	czele	
z	 Wójtem	 Krzyszto-
fem	Turkiem.
Kolejny	 recital	

chopinowski	 odbył	
się	 w	 pałacu	 BGŻ	
w	 Lesznie.	 Nadzwy-
czajnie	 zabrzmiały	
utwory	 Fryderyka	
Chopina	pod	palcami	
Joanny	Ławrynowicz.	
21	marca	w	kościele	

p.w.	Św.	Małgorzaty	w	Łomiankach	usły-
szeliśmy	słynne	Requiem	W.	A.	Mozarta	
na	chór,	orkiestrę	i	solistów.

Tegoroczny	 Festiwal	 będzie	 trwał	
przez	cały	rok	od	22	lutego	2010	r.	do	
22	 lutego	2011	r.	Zostanie	zorganizo-
wanych	 blisko	 70	 koncertów	 i	 innych	
imprez	artystycznych	w	20	miejscowoś-
ciach	Krainy	Chopina.	
Zachęcamy	 Państwa	 do	 uczestni-

czenia	w	kolejnych	muzycznych	wyda-
rzeniach	 festiwalu.	 Po	 przerwie	 świą-
tecznej,	w	niedzielę	11	kwietnia	o	go-
dzinie	19.00	będzie	można	wysłuchać	
kolejnego	wielkiego	dzieła	na	chór,	or-
kiestrę	i	solistów	–	oratorium	„Mesjasz”	
Georga	Friedricha	Händla.	Na	wszystkie	
koncerty	festiwalowe	wstęp	jest	wolny.	
Więcej	informacji	na	stronie	festiwalu:	
www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl

Mariusz Dżyga
Marcin Łada

Festiwal otworzył Marszałek 
Adam Struzik

Stanisław Drzewiecki jak zwykle oczarował publiczność

Koncert prowadziła Ewa Dżyga

Dyrektor Artystyczny festiwalu Mariusz 
Dżyga pokazuje deklarację podpisaną 
przez samorządowców

Zenon Lasota – właściciel Pałacu w Zielonkach – po staropolsku 
przywitał gości

Przy fortepianie Elżbieta Karaś-Kasztel

Deklarację „Krainy Chopina” podpisuje 
Wójt Krzysztof Turek W Pałacu w Zielonkach
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Autocysterna dla strażaków z Błonia
– wspólne dzieło samorządowców z gmin, powiatu i województwa

�8 stycznia w siedzibie Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Bło-
niu dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego odbyła się narada rocz-
na podsumowująca działalność 
jednostki w �009 roku. Głównym 
punktem spotkania było uroczyste 
przekazanie jednostce autocyster-
ny o pojemności �5 tys. litrów wraz 
z ciągnikiem siodłowym Mercedes 
Benz Actros 1844LS. 
Koszt	całkowity	tego	nowoczesnego	

pojazdu	wyniósł	789	874	zł.	Jego	zakup	

był	możliwy	dzięki	współpracy	samorzą-
dów	 wszystkich	 gmin	 naszego	 powia-
tu	 z	 samorządem	 powiatowym,	 a	 tak-
że	wojewódzkim.	 Siedem	gmin	 zebrało	
łącznie	ponad	300	 tys.	 zł.	 Powiat	prze-
kazał	ponad	180	 tys.	 zł,	 samorząd	wo-
jewództwa	mazowieckiego	 -	 50	 tys.	 zł.	
Dopomogła	 również	 Komenda	 Główna	
PSP	 przekazując	 na	 ten	 cel	 ze	 środków	
ubezpieczeniowych-	150	tys.	zł,	a	także	
Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowi-
ska	i	Gospodarki	Wodnej	-	100	tys.	zł.	
Wspólne	 działanie	 przyniosło	 im-

ponujący	 rezultat.	
Nowa	 autocysterna	
posiada	 pojemność	
10	średnich	wozów	
gaśniczych,	 może	
doskonale	 spraw-
dzać	 się	 w	 akcjach	
p r o w a d z o n y c h	
w	 terenie	 leśnym,	
gdzie	nie	ma	w	po-
bliżu	ujęć	wody.	Do-
datkowo	 jest	 rów-
nież	 przystosowa-

na	do	

transportu	 i	 rozdziału	
wody	pitnej,	 jej	 obecność	
będzie	 zatem	 konieczna	
w	 przypadku	 ewentual-
nej	 awarii	wodociągu	 czy	
zanieczyszczenia	 źródeł	
wody,	 które	 zdarzały	 się	
już	w	naszym	powiecie.
Uroczystość	 przekaza-

nia	 autocysterny	 zgromadziła	 w	 Błoniu	
wielu	 szacownych	 gości.	 Przybyli	 m.in.:	
Wicemarszałek	 Woj.	 Mazowieckiego	
Waldemar	 Roszkiewicz,	 Dyr.	 Biura	 Logi-
styki	KG	PSP	st.	bryg.	Mariusz	Jankiewicz,	
Z-ca	 Komendanta	 Wojewódzkiego	 PSP	
mł.	bryg.	Jan	Osiej,	Prezes	Zarządu	Powia-
towego	ZOSP	RP	dh	Andrzej	Wasilewski,	
Powiatowy	Inspektor	Sanitarny	Adam	So-
bociński,	Dyr.	KPN	Jerzy	Misiak	i	przedsta-
wiciele	władz	samorządowych	gmin	i	po-
wiatu	ze	Starostą	Janem	Żychlińskim,	na-
szą	gminę	reprezentował	Wójt	Krzysztof	

Turek.	
Wsz y s t -

kich	 przyby-
łych	 powitał	
Komendant	
Powia towy	
PSP	 st.	 bryg.	
Tadeusz	 Wy-
pychowski ,	
a	 ceremonii	
poświęcenia	
samochodu	
dokonał	 Ka-
pelan	Powia-
towy	 Straża-
ków	 ks.	 pra-
łat	 Tadeusz	
Jaworski.
Starosta	

Jan	 Żychliń-
ski	podzięko-

wał	wszystkim	za	solidarne	podejście	do	
zagadnienia	bezpieczeństwa	przeciwpo-
żarowego	w	naszym	powiecie.	
–	 Ta	 autocysterna	 jest	 przykładem	

dobrych	 rezultatów,	 jakie	 potrafi	 przy-
nieść	 zgoda	 i	wspólne	działanie.	 Każda	
z	 gmin	opodatkowała	 się	 dobrowolnie,	
uwzględniając	swoje	możliwości.	Przyję-
liśmy	 kryterium	3	 zł	 od	 jednego	miesz-
kańca	i	udało	się	zebrać	potrzebne	środ-
ki.	Dziś	 już	nie	 jesteśmy	bezbronni.	 Bę-
dziemy	mogli	 skutecznie	walczyć	 z	 po-
żarami	 i	poradzimy	sobie	 także	w	sytu-
acji	awarii	wodociągów-	powiedział	Sta-
rosta.	
–	Sprawy	bezpieczeństwa	mieszkań-

ców	zawsze	 są	dla	 nas	ważne,	 dlatego	
też	 współdziałaliśmy	 w	 zakupie	 tej	 cy-
sterny.	Dzisiejsza	cywilizacja	oprócz	wie-
lu	udogodnień,	niesie	także	sporo	zagro-
żeń,	dlatego	też	zawsze	musimy	być	go-
towi,	by	im	w	porę	przeciwdziałać	–	po-
wiedział	Wójt	Krzysztof	Turek.
W	drugiej	części	 spotkania	omawia-

no	 zagadnienia	 związane	 z	 działalnoś-
cią	straży	pożarnych	w	naszym	powiecie.	
Tematykę	tę	przedstawił	m.in.	Naczelnik	
Wydziału	Operacyjnego	mł.	bryg.	Michał	
Starnowski.
Na	 terenie	 siedmiu	 naszych	 gmin	

działają	23	jednostki	OSP,	z	czego	15	włą-
czonych	jest	do	Krajowego	Systemu	Ra-
towniczego.	W	ubiegłym	roku	w	powie-
cie	 straż	 pożarna	 interweniowała	 1653	
razy,	ugaszono	477	pożarów	i	zlikwido-
wano	 ponad	 1100	 różnorodnych	miej-
scowych	 zagrożeń.	 PSP	 z	 Błonia	wyjeż-
dżała	 do	 akcji	 394	 razy.	 Wśród	 straży	
ochotniczych	najwięcej	wyjazdów	zano-
towały	OSP	Łomianki	(274),	OSP	Ożarów	
(272)	i	OSP	Stare	Babice	(196).

 MŁ.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tadeusz Wypychow-
ski, Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego Waldemar Rosz-
kiewicz i Starosta PWZ Jan Żychliński

Cysterna w przypadku awarii wodociągu może zapewnić wodę dla wielu 
mieszkańców. Specjalne nasadki z pięcioma kranami po każdej stronie 
pojazdu umożliwiają jej nalewanie w wygodny sposób. Dobrze być przy-
gotowanym na nieprzewidziane awarie – mówi Wójt Krzysztof Turek.

W	kościele	w	Brochowie	w	obecno-
ści	ojca	i	świadków	miejscowy	proboszcz	
wpisał	do	księgi	metrykalnej	akt	następu-
jącej	treści:	
„Roku	1810	dnia	23	miesiąca	kwiet-

nia	o	godzinie	trzeciej	po	południu	przed	
nami	 proboszczem	 brochowskim,	 spra-
wującym	 obowiązki	 urzędnika	 stanu	
cywilnego	 gminy	 parafii	 brochowskiej	
powiatu	 sochaczewskiego	 w	 departa-
mencie	warszawskim,	stawili	się	Mikołaj	
Chopyn,	ojciec	lat	mający	40,	w	wsi	Że-
lazowa	Wola	zamieszkały,	 i	okazał	nam	
dziecię	 płci	 męskiej,	 które	 urodziło	 się	

w	domu	jego	w	dniu	22	miesiąca	lutego	
o	godzinie	 szóstej	wieczorem	 roku	bie-
żącego,	oświadczając,	że	jest	spłodzone	
z	niego	i	Justyny	z	Krzyżanowskich,	liczą-
cej	lat	28,	jego	małżonki,	i	że	życzeniem	
jego	jest	nadać	mu	dwa	imiona	Fryderyk	
Franciszek.	 Po	 uczynieniu	 powyższego	
oświadczenia	 i	okazaniu	nam	dziecięcia	
w	 przytomności	 Józefa	 Wyrzykowskie-
go,	 ekonoma,	 liczącego	 lat	 38,	 tudzież	
Fryderyka	Geszta,	który	rok	40	skończył,	
obydwóch	 w	 wsi	 Żelazowej	 Woli	 za-
mieszkałych,	ojciec	i	obydwa	świadkowie	
po	przeczytaniu	niniejszego	aktu	urodze-
nia	stawającym,	wyznali,	iż	pisać	umieją.	
My	 akt	 niniejszy	 podpisaliśmy,	 Ksiądz	
Jan	Duchnowski,	proboszcz	brochowski,	
sprawujący	 obowiązki	 urzędnika	 stanu	
cywilnego,	Mikołaj	Chopin,	ojciec”.	
Po	 spisaniu	 owego	 aktu,	 małego	

Chopina	ochrzcił	w	zakrystii	ksiądz	Józef	
Morawski,	wikary	parafii	 brochowskiej,	
który	następnie	wypisał	metrykę	chrztu	
po	łacinie.	Oto	jej	przekład	na	język	pol-
ski:	

„Nr	 2.23.IV	 /1810/.	 Ja,	 jak	 wyżej,	
spełniłem	 obrzędy	 nad	 niemowlęciem	
ochrzczonym	 z	 wody,	 dwojga	 imion	
Fryderykiem	 Franciszkiem,	 urodzonym	
dnia	 22	 lutego	 z	Wielmożnych	Mikoła-
ja	 Choppen	 Francuza	 i	 Justyny	 Krzyża-
nowskiej,	ślubnych	małżonków.	Rodzice	
chrzestni	–	Wielmożny	Franciszek	Grem-
becki	ze	wsi	Ciepliny	z	Wielmożną	panną	
Anną	 Skarbkówną,	 hrabianką	 z	 Żelazo-
wej	Woli”.	
Obydwa	te	dokumenty,	choć	ogrom-

nej	wagi	w	ustalaniu	biografii	Chopina,	
zawierają	 jednak	 zapisy	 budzące	 wąt-
pliwości.	Oprócz	błędnie	podanego	na-
zwiska	 ojca	 przyszłego	 kompozytora,	
niemałe	wątpliwości	budzi	data	urodzin	
dziecka	 –	 �� lutego.	 Wiemy	 bowiem,	
że	rodzina	artysty	obchodziła	dzień	jego	
urodzin	1 marca.	Datę	tę	wymienia	jego	
matka	w	liście	do	syna	z	początku	1837	
roku	oraz	 siostra	 Ludwika	w	 liście	 z	21	
marca	 1842	 roku.	 Tę	 samą	 datę	 swych	
urodzin	podawał	 również	 sam	 Fryderyk	
Chopin	w	liście	do	preze-
sa	Towarzystwa	Polsko-Li-
terackiego	w	Paryżu	z	16	
stycznia	1833	roku.	Kwe-
stia	ostatecznego	ustale-
nia	daty	urodzin	Chopina	
będzie	 z	 pewnością	 na-
dal	przedmiotem	dyskusji	
między	 badaczami;	 wy-
daje	 się,	 że	 racja	 jest	po	
stronie	tradycji	rodzinnej,	
czyli	 należałoby	 przyjąć,	
że	 kompozytor	 urodził	
się	 w	 Żelazowej	 Woli,	
parafia	Brochów	1	marca	
1810	 roku.	 Prawdopo-
dobnie	 przy	 spisywaniu	
aktów	urodzenia	i	chrztu	
wskutek	przeoczenia	po-
jawiła	się	omyłka	w	dacie	
dziennej.	Należy	podkre-
ślić,	iż	w	księgach	metry-
kalnych	 tamtego	 okresu	
zdarzało	 się	 wiele	 po-
dobnych	pomyłek.	
Poza	 sprawą	 daty	

urodzenia	 jest	 jeszcze	
jedna	 kwestia	 do	 wyjaś-
nienia.	 W	 akcie	 chrztu	
wymieniono	 Franciszka	
Grembeckiego	 jako	 ojca	
chrzestnego	 Frydery-
ka	 Chopina.	 Wiadomo	

jednak,	 że	 nie	 był	 on	wcale	 za	 takiego	
uważany	 przez	 rodzinę	 pianisty.	 Ojcem	
chrzestnym,	zarówno	przyszły	kompozy-
tor,	jak	i	jego	najbliżsi	nazywali	wyłącznie	
hrabiego	 Fryderyka	 Skarbka.	 Franciszek	
Grembecki	 jedynie	 zastąpił	 tego	 ostat-
niego,	 który	 nie	 mógł	 przybyć	 na	 uro-
czystość	chrztu	do	Brochowa,	ponieważ	
w	tym	czasie	przebywał	w	Paryżu.	
Zachowany	 do	 dziś	 kościół	 parafial-

ny	pod	wezwaniem	św.	Rocha	i	św.	Jana	
Chrzciciela	 jest	 świadectwem	 dawnej	
świetności	Brochowa.	Wzniesiony	został	
i	 ufundowany	 w	 latach	 1551	 –	 1561	
przez	 Brochowskich	 herbu	 Prawdzic.	
Zniszczony	podczas	potopu	szwedzkiego	
kościół	 brochowski	 odbudował	 w	 roku	
1665	 Olbracht	 Adrian	 Lasocki.	 Był	 on	

sędzią	 wyszogrodzkim,	
a	 po	 zawarciu	 związku	
małżeńskiego	 z	Agniesz-
ką	 Brochowską	 stał	 się	
nowym	 dziedzicem	 Bro-
chowa.	Ostatni	potomek	
tego	rodu	mieszkał	w	Bro-
chowie	 do	 1931	 roku.	
W	archiwum	parafialnym	
kościoła	 w	 Brochowie,	
oprócz	 aktów	 urodzenia	
i	chrztu	Fryderyka	Chopi-
na	 znajdują	 się	 również	
archiwalia	związane	z	ro-
dziną	 Chopinów.	 Są	 to	
metryki	 ślubu	 rodziców	
kompozytora	i	ślubu	jego	
siostry	Ludwiki	z	Józefem	
Kalasantym	 Jędrzejewi-
czem.	Miejscowa	tradycja	
mówi,	 że	podczas	poby-
tu	 w	 Żelazowej	Woli	 na	
wakacjach,	 młody	 Cho-
pin	 przyjeżdżał	 razem	
z	 rodziną	 Skarbków	 do	
Brochowa	 na	 niedzielne	
msze.	 Podobno	 grywał	
nawet	na	kościelnych	or-
ganach.

dis.
Rzeźby autorstwa 
prof. Kazimierza Jana 
Ryszki

Tajemnica Aktu 
Urodzenia Fryderyka 
Chopina

Podczas pierwszego festiwalowego koncertu 
proboszcz parafii w Brochowie ks. kanonik Jan 
Zieliński odczytał zapis aktu urodzenia Fryderyka 
Chopina
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„Spokojnie patrzę, jak świat się 
zmienia, bo wiek mi daje mądrość 
spojrzenia. Niech żyje starość! Nie-
chaj nam służy, nawet gdy bardzo 
chwilami nuży” – pisała w swoim 
wierszu pani Maria Frytz. Na corocz-
ne styczniowe spotkanie seniorów, 
które odbyło się w babickiej pod-
stawówce, przybyło rekordowo licz-
ne grono najstarszych mieszkańców 
naszej gminy. W uroczystości uczest-
niczyło blisko �00 osób!
Spotkanie	 rozpoczęto	 przedsta-

wieniem	 przygotowanym	 przez	 dzieci	
z	przedszkolnej	 zerówki	w	Starych	Babi-
cach.	Następnie	wszyscy	seniorzy	udali	się	
na	stołówkę	szkolną,	gdzie	czekał	już	na	
nich	poczęstunek.	Uroczystość	rozpoczę-

ły:	Alicja	Napurka	–	Kierownik	GOPS,	i	Jo-
lanta	Stępniak	–	Zastępca	Wójta.	Obie	pa-
nie	przywitały	gości,	po	czym	
rozpoczął	się	koncert	chórów.		
Jako	 pierwszy	 wystąpił	

chór	 „Babiczanie”	 pod	 kie-
runkiem	 Zbigniewa	 Załęskie-
go.	Chór	wykonał	pięknie	kil-
ka	 najbardziej	 znanych	 pieś-
ni.	 Zespół	 istnieje	 od	 roku	
i	 występuje	 głównie	 na	 te-
renie	 naszej	 gminy.	 W	 swo-
im	repertuarze	posiada	m.in.	
pieśni	 liryczne,	 okazjonalne,	
kolędy	oraz	pastorałki.	
Następnie	 wystąpił	 zespół	 „Ożarow-

skie	 Kumoszki”	 prowadzony	 przez	Wal-
demara	Dąbrowskiego.	W	ich	wykonaniu	
usłyszeliśmy	kolędę	„Lulejże	Lulej”	z	filmu	
„Miś”,	a	także	wesołe	i	melodyjne	piosenki	

autorstwa	 członków	
zespołu.	 „Kumoszki”	
grają	od	30	lat	i	śpie-
wają	głównie	piosen-
ki	 ludowe	 i	 biesiad-
ne.	 W	 zeszłym	 roku	
zespół	 otrzymał	 na-
grodę	 GRAND	 PRIX	
na	 III	 Mazowieckim	
Przeglądzie	 Twórczo-
ści	 Artystycznej	 Klu-
bów	 Seniora	 „Złoty	
Senior	2009”	w	Cho-
tomowie.
Spotkanie	 uświetnił	 swoją	 obecnoś-

cią	również	zespół	„Sami	Swoi”	z	Borzę-
cina.	Panie	wykonały	różne	utwory,	zna-
ne	naszym	seniorom.	Zespół	śpiewa	pio-

senki	łatwe,	proste	i	przyjemne,	a	także	
okazjonalne	 oraz	 pastorałki.	 Koncertują	

przede	wszystkim	na	terenie	naszej	gmi-
ny.	 Teksty	 piosenek	 piszą	 głównie	 sami	
uczestnicy,	powielając	tym	samym	to,	co	
jest	dobre	na	rynku.	
Podczas	 spotkania	 wystąpiło	 kil-

ka	osób	indywidual-
nie.	 Zaprezentowa-
ny	został	wiersz	Ma-
rii	 Frytz,	 który	 od-
czytała	 Wanda	 Śla-
dowska.	 Mogliśmy	
posłuchać	 również	
utworów	 wykona-
nych	 na	 organkach	
przez	 Antoniego	
Adamskiego	 z	 ze-
społu	 „Ożarowskie	
Kumoszki”.

Co sądzą o tego typu spotka-
niach ich uczestnicy?
–	 To	 spotkanie	 jest	 dla	 wielu	 osób	

wspaniałym	 wydarzeniem.	 Możliwość	

porozmawiania	 ze	 znajomymi,	 z	 na-
szymi	 rówieśnikami	 i	poznania	nowych	

osób	 jest	 zawsze	 budująca.	
Zobaczyłam	 pięknie	 ubra-
nych	 ludzi	 i	 ich	uśmiechnię-
te	 twarze.	 To	 zmienia	 co-
dzienność	 naszych	 dni,	 któ-
re	nie	zawsze	są	wesołe-	po-
wiedziała	 Wanda	 z	 Latcho-
rzewa.
–	 Możliwość	 spotkania	

dawnych	 znajomych	 nie	 tyl-
ko	z	Babic,	ale	także	z	okolic,	
była	dla	mnie	 radosnym	wy-
darzeniem.	 Mogłam	 wysłu-

chać	przepięknie	wykonanych	utworów,	
które	 budziły	 emocje	 na	 sali.	 Jak	 rów-
nież	 porozmawiać,	 powspominać	 daw-
ne	czasy	i	wymienić	się	numerami	telefo-
nu	ze	znajomymi.	Z	przyjemnością	przy-

Gmina dla seniorów

Babcia	 i	 Dziadek	 to	 osoby	 bliskie	
wszystkim	 dzieciom,	 niezależnie	 od	 ich	
wieku.	 Dziadkowie	 towarzyszą	 swoim	
wnukom	w	poznawaniu	świata,	zabiera-
ją	w	ciekawe	miejsca	i	mają	jedną	wspa-
niałą	 cechę	 w	 dzisiejszym	 zapędzonym	
świecie...Mają	czas!	To	oni	właśnie	opie-
kują	się	najmłodszymi,	gdy	rodzice	są	za-
jęci.	Za	to	wszystko	należy	 im	się	nasza	
wdzięczność,	 którą	 szczególnie	wyraża-
my	 podczas	 obchodzonego	 w	 styczniu	
Dnia	Babci	i	Dziadka.
Nasi	seniorzy	kolejny	raz	bawili	się	na	

corocznym	balu,	który	organizuje	borzę-
ciński	 Zespół	 Szkolno-Przedszkolny.	 Ze-
branych	powitała	Dyrektor	 Beata	 Błasz-
czak,	 zaś	 pełne	 ciepła	 słowa	 skierowa-
ła	 do	 zebranych	 Zastępca	Wójta	 Jolan-
ta	Stępniak.	Wśród	Gości	był	oczywiście	
ksiądz	 kanonik	 Józef	 Olczak.	 Najmłodsi	
uczniowie	 wyrecytowali	 piękne	 wiersze	
przygotowane	 pod	 kierunkiem	 Justyny	

Szczepanik,	
a	 umiejętno-
ści	 taneczne	
zaprezento-
wały	 dziew-
czynki	 z	 gru-
py	 prowa-
dzonej	 przez	
Stowarzysze-
nie	 „Kotwi-
ca”.	 Uświet-
nieniem	 czę-
ści	powitalnej	
był	 występ	 zespołu	 „Sami	 Swoi”,	 który	
zaprezentował	 kilka	 piosenek.	Wreszcie	
przyszedł	czas	na	gorący	posiłek,	wspól-
ne	zdjęcie	i	wszyscy	ruszyli	do	tańca.	
Jak	przystało	na	prawdziwy	bal,	pary	

ustawiły	 się	do	poloneza,	a	barwny	ko-
rowód	 poprowadziła	 Jolanta	 Stępniak	
z	 Tadeuszem	Wiśniewskim.	 Para	 sunęła	
za	parą,	czwórka	za	czwórką,	a	wszyst-

ko	 pod	 bacz-
nym	okiem	na-
szego	 wodzi-
reja.	Cóż	to	był	
za	 widok!	 Jak	
w	 bajce!	 Nasi	
seniorzy	 od-
młodnieli	 i	ba-
wili	 się	 jakby	
mieli	 po	 dwa-
dzieścia	 lat!	
Uroku	 doda-
ła	 piękna	 sce-
neria.	 Przygo-
towane	 przez	

uczniów	śnieżynki	przypięte	na	granato-
wym	tle,	kiście	balonów	oraz	oświetlone	
łańcuchy	zachęcały	do	zabawy.	Seniorzy	
kręcili	 się	 na	 parkiecie	 do	 późnych	 go-
dzin	 nocnych.	 Umożliwili	 to	 wodzireje,	
którzy	 wykorzystali	 nowoczesny	 sprzęt	
i	dzięki	temu	każdy	mógł	wybrać	odpo-
wiednią	dla	siebie	muzykę.	Było	z	czego	
wybierać.	Od	piosenek	z	lat	młodości	na-
szych	Babć	i	Dziadków	aż	po	współczes-
ną	muzykę	młodzieżową.
Szkoda	tylko,	że	wszystko,	co	dobre,	

szybko	się	kończy.	Zarówno	bal,	jak	i	bile-
ty,	które	co	roku	rozchodzą	się	w	mgnie-
niu	 oka.	 Wspaniałą	 zabawę	 zawdzię-
czamy	nauczycielom	i	pracownikom	Ze-
społu	 Szkolno-Przedszkolnego,	 którzy	
z	 wielkim	 zaangażowaniem	 przygoto-
wują	każdy	detal,	nie	 szczędząc	swoich	
sił,	czasu	i	pomysłu.	Zapłatą	za	pracę	jest	
widok	 rozjaśnionych	uśmiechem	twarzy	
uczestników	balu.	

tekst i fot.
Agnieszka Matuszewska

Bal Babci i Dziadka

szłam	na	to	spotkanie	–	podkreśliła	Bar-
bara	z	Babic.
–	 Poruszam	 się	 na	wózku	 i	 nie	 za-

wsze	mogę	uczestniczyć	w	życiu	towa-
rzyskim	 naszej	 gminy.	 Przeważnie	 sie-
dzę	 w	 domu.	 Dziś,	 dzięki	 miłym	 oso-
bom,	 trafiłam	na	 to	spotkanie	 i	 jestem	
zaskoczona,	jak	wiele	osób	mnie	jeszcze	
pamięta	 i	miło	wspomina.	Takie	okazje	
sprawiają,	że	się	młodnieje-	powiedzia-
ła	Zofia	z	Zielonek.
	Coroczne	spotkania	seniorów	są	ra-

dosnymi	chwilami,	które	pozostają	w	pa-
mięci.	Na	tego	typu	uroczystościach	za-

uważalna	 jest	 integracja	 i	 więź	 pomię-
dzy	 ludźmi.	 Dzięki	 nim	 seniorzy	 mogą	
odczuć,	 jak	 są	 dla	 nas	 ważni	 i	 przyjąć	
wdzięczność	za	lata	pracy	i	wychowanie	
dzisiejszego	pokolenia.	
Dziękujemy	wszystkim	osobom,	które	

pomogły	w	organizacji	spotkania	senio-
rów:	dyrekcji	 szkoły,	nauczycielom,	pra-
cownikom	 GOPS,	 wolontariuszom	 oraz	
zespołom	muzycznym.

Tekst Paulina Więckowska 
Zdjęcia Marcin Łada

II miejsce dla chóru „Babiczanie” w III Powiatowym Przeglądzie Chórów 
„Złotego Wieku”
23	stycznia	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Lesznie,	odbył	się	III	Powiatowy	Prze-
gląd	Chórów	„Złotego	Wieku”.	Patronat	honorowy	nad	festiwalem	objął	Starosta	
Powiatu	Warszawskiego	Zachodniego	-	Jan	Żychliński.	W	przeglądzie	brały	udział	
chóry	z	sąsiednich	gmin,	a	wśród	nich	chór	"Babiczanie"	ze	Starych	Babic,	który	pod	
kierunkiem	Zbigniewa	Załęskiego	wywalczył	II	miejsce	w	tym	konkursie.
Tym	razem	pierwsze	miejsce	przyznano	chórowi	z	Leszna,	przypomnijmy	jednak,	że	
„Babiczanie”	byli	na	pierwszych	miejscach	w	tym	przeglądzie	w	2008	i	2009	r.

Alicja Sztyler
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Gmina Stare Babice wzięła udział 
w konkursie dla gmin województwa 
mazowieckiego, którego zadaniem 
jest promocja badań profilaktycznych 
ukierunkowanych na wczesne wy-
krywanie chorób nowotworowych. 
Konkurs organizowany jest przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Na-
rodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych (NPZChN) na tere-
nie województwa mazowieckiego. 

Do badań objętych promocją na-
leżą: mammografia, cytologia i ko-
lonoskopia.
W	Konkursie	„Zdrowa	Gmina”	zosta-

ną	wyłonione	gminy,	w	których	zaobser-
wowano	największy	wzrost	procentowy	
liczby	osób	zgłaszających	się	na	w/w	ba-
dania	 profilaktyczne	 finansowane	przez	
NFZ	i	NPZChN.	Zadaniem	gmin	biorących	
udział	w	konkursie	w	pierwszym	etapie	
jest	przeprowadzenie	działań	propagują-
cych	prewencję	chorób	nowotworowych,	
a	zwłaszcza	raka	piersi,	raka	szyjki	maci-
cy	 i	 raka	 jelita	grubego,	w	 taki	 sposób,	
aby	 zmobilizować	 jak	 największą	 liczbę	
mieszkańców	do	wykonania	badań	skry-
ningowych.

Mammografia 
Aby	 zmobilizować	 kobiety	 do	 regu-

larnego	korzystania	z	bezpłatnych	badań	
mammograficznych,	 powołany	 został	
Populacyjny	Program	Wczesnego	Wykry-
wania	Raka	Piersi.	Każda	Polka	pomiędzy	
50 a 69 rokiem życia,	która:
•	 w ciągu ostatnich dwóch lat niew	 ciągu	 ostatnich	 dwóch	 lat	 nie	

miała	wykonywanej	mammografii	w	ra-
mach	świadczeń	NFZ,	
•	 otrzymała w 2008 r. pisemneotrzymała	 w	 2008	 r.	 pisemne	

wskazanie	 do	 wykonywania	 ponownej	
mammografii	po	12	miesiącach,	
•	 nie miała wcześniej stwierdzonejnie	 miała	 wcześniej	 stwierdzonej	

zmiany	nowotworowej	piersi,	
może	bezpłatnie	wykonać	takie	bada-

nie	w	zakładach	opieki	zdrowotnej,	któ-
re	podpisały	z	NFZ	umowę	na	realizację	
programu.	Wystarczy	 zgłosić	 się	 osobi-
ście	lub	umówić	na	wizytę	telefonicznie.	
Skierowanie nie jest wymagane!

Przedstawiamy ośrodki, w któ-
rych można wykonać bezpłatne ba-
danie mammograficzne:
1)	 CENTRUM	 LECZNICZO-REHABI-

LITACYJNE	 I	 MEDYCYNY	 PRACY	 "ATTIS"	
SAMODZIELNY	 PUBLICZNY	 ZAKŁAD	
OPIEKI	ZDROWOTNEJ	01-401	WARSZA-
WA,	UL.	GÓRCZEWSKA	89	tel.:	(22)	321	
12	01,	(22)	321	12	08,	(22)	321	12	12,	
(22)	321	12	98
2)	SAMODZIELNY	PUBLICZNY	ZESPÓŁ	

ZAKŁADÓW	LECZNICTWA	OTWARTEGO	
WARSZAWA-ŻOLIBORZ	 01-637	 WAR-
SZAWA,	UL.	SZAJNOCHY	8	tel.:	(22)	833	
14	71-	75	wew.	244

3)	 SZPZLO	 WARSZAWA	 BEMOWO,	
WARSZAWA	UL.	CZUMY	1	tel.:	(48)	361	
32	07	
4)	 CENTRUM	 MEDYCZNE	 LIM	 SP.	

Z	0.0.	00-697	WARSZAWA	AL.	JEROZO-
LIMSKIE	65/79	tel.	(22)	458	70	00
5)	 SENSOR	 CLINIQ	 SP.	 Z	 O.O.	

I	 WSPÓLNICY	 SP.KOMANDYTOWA	 01-
181	 WARSZAWA	 UL.	 SZLENKIERÓW	 1		
	tel.	(22)	862	46	01
6)	 CENTRALNA	 WOJSKOWA	 PRZY-

CHODNIA	 LEKARSKA	 00-911	WARSZA-
WA,	UL.	KOSZYKOWA	78	tel.:	 (22)	429	
11	03,	(22)	429	11	04,	(22)	429	11	05,	
(22)	429	11	54,	92
7)	CENTRUM	MEDYCZNE	"ENEL-MED."	

S.A.	NZOZ	CENTRUM	DIAGNOSTYKI	01-
809	WARSZAWA,	 UL.	 CEGŁOWSKA	 80		
	tel.:	(22)	56	90	431

Cytologia 
Aby	 umożliwić	 kobietom	 regular-

ne	 korzystanie	 z	 tych	badań,	powołany	
został	 Populacyjny	 Program	 Profilaktyki	
i	 Wczesnego	 Wykrywania	 Raka	 Szyjki	
Macicy.	Kierowany	jest	on	do	grupy	ko-
biet	najbardziej	zagrożonych	tą	chorobą.	
Każda	Polka	pomiędzy	�5 a 59 rokiem,	
która	w	ciągu	3	ostatnich	 lat	nie	miała	
wykonanego	 wymazu	 cytologicznego	
w	ramach	ubezpieczenia	w	NFZ,	powin-
na	zgłosić	się	na	badanie	cytologiczne	do	
wybranego	 przez	 siebie	 zakładu	 opieki	
zdrowotnej,	który	podpisał	z	NFZ	umo-
wę	 na	 realizację	 Populacyjnego	 Progra-
mu	Profilaktyki	i	Wczesnego	Wykrywania	
Raka	Szyjki	Macicy.

Adresy ośrodków realizujących 
program profilaktyki raka szyjki ma-
cicy:

Warszawa-Bemowo: SZPZLO,	 ul.	
Czumy	 1,	 tel.	 (22)	 665	 40	 50;	 ul.	 Po-
wstańców	Śląskich	19;	 tel.	 (22)	665	37	
07;ul.	Wrocławska	19;	 tel.	 (22)	638	23	
33;	 WAT	 SPZOZ,	 ul.	 Kartezjusza	 2	 lok.	
317;	 tel.	 (22)	 683	 82	 70;	 „Lek-Med”,	
ul.	 Powstańców	 Śląskich	 10;	 tel.	 (22)	
665	 02	 02;	 Medycyna	 Rodzinna,	 ul.	
Wrocławska	 7A;	 tel.	 (22)	 638	 51	 10;	
Warszawa-Bielany: SPZOZ,	ul.	Cegłow-
ska	80;	tel.	(22)	569	03	82;	NZOZ,	ul.	Kas-
prowicza	62;	tel.	(22)	865	80	40;	NZOZ	
„Medea”,	ul.	Kleczewska	41;	tel.	(22)	639	
80	89;	Medycyna	Rodzinna,	ul.	Wrzecio-
no	10C;	tel.	(22)	864	22	67,	605	729	133;	
Warszawa-Wola: NZOZ	 „Jumo”,	 ul.	
Ciołka	30;	tel.	 (22)	877	22	55;	SZPZLO,	
ul.	 Elekcyjna	 54;	 tel.	 (22)	 836	 45	 39;	
ul.	Płocka	49;	tel.	 (22)	632	38	78;	„At-
tis”,	 ul.	 Górczewska	 89,	 tel.	 (22)	 321	
12	43;	NZOZ,	ul.	Kasprzaka	11;	tel.	(22)	
632	 27	 26;	 IMiD,	 ul.	 Kasprzaka	 17A;	
tel.	 (22)	389	47	52;	SPZOZ,	ul.	Żelazna	

90;	tel.	(22)	536	93	20,	(22)	536	93	00		
Warszawa-Żoliborz: SPZZLO,	 Elbląska	
35;	 tel.	 (22)	633	42	76;	ul.	Kleczewska	
56;	 tel.	 (22)	834	10	61;	ul.	Kochanow-
skiego	19;	tel.	(22)	633	01	14,	ul.	Szaj-
nochy	8;	tel.	 (22)	833	14	71;	ul.	Wrze-
ciono	10	C;	tel.	(22)	835	30	01;	ul.	Że-
romskiego	 13,	 tel.	 (22)	 834	 24	 31;	 ul.	
Łomianki:	 ul.	 Szpitalna	 4,	 tel.	 (22)	 751	
10	 55;	 WIML,	 ul.	 Krasińskiego	 54,	 tel.	
(22)	685	29	88;	„Alvit”,	ul.	Słowackiego	
5/13;	tel.	(22)	833	01	51;

Kolonoskopia 
W	ramach	Programu	Badań	Przesie-

wowych	 mających	 wykryć	 ewentualne	
polipy	 lub	 nowotwory	 jelita	 grubego	
u	 osób	 bez	 objawów	 chorobowych	
mogą	zgłosić	się	osoby:
•	w wieku 50 – 65	 lat bez	 obja-

wów	raka	jelita	grubego,	
•	 osoby w wieku 40-65 lat	 bez	

objawów	raka	jelita	grubego,	które	miały	
w	rodzinie	przynajmniej	jednego	krewne-
go	pierwszego	stopnia	(rodzice,	rodzeń-
stwo,	 dzieci)	 z	 rakiem	 jelita	 grubego,	
które	nie	miały	wykonywanej	kolonosko-
pii	w	ciągu	ostatnich	10	lat,	
•	w wieku �5-65 lat	 i	 pochodzą	

z	rodziny	szczególnego	ryzyka.
Kolonoskopia	to	obejrzenie	„od	środ-

ka”	 całego	 jelita	 grubego	 za	 pomocą	
giętkiego	 instrumentu	 wprowadzonego	
przez	 odbyt.	 Do	 badania	 trzeba	 odpo-
wiednio	 oczyścić	 jelito	 –	 dokładna	 in-
strukcja	 będzie	 udzielona	 po	 ustaleniu	
terminu	badania.	Program	 finansowany	
jest	 przez	 Ministerstwo	 Zdrowia	 w	 ra-
mach	ogólnokrajowej	 akcji	 profilaktycz-
nej.	Kolonoskopia	jest	bezpłatna	zarów-
no	dla	osób	poddających	się	badaniu,	jak	
i	lekarzy	na	nie	kierujących.
Skierowaniem	 na	 badanie	 jest	 an-

kieta	 wypełniona	 przez	 osoby	 gotowe	
poddać	się	kolonoskopii.	Ankietę	należy	
dostarczyć	do	jednego	z	ośrodków	reali-
zujących	program.

Wykaz ośrodków wykonujących 
badania w ramach Programu Badań 
Przesiewowych będącego częścią 
Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych:

1.	 Centrum Onkologii Instytut im.Centrum	 Onkologii	 Instytut	 im.	
Marii	 Skłodowskiej-Curie,	 Program	 Ba-
dań	 Przesiewowych,	 ul.	 Roentgena	 5,	
02-781	Warszawa,	tel.	 (22)	546-24-45,	
fax.	(22)	546-30-45	(w	godz.	9-14,	pn.	
9-18)
2.	 Olympus Endoterapia Sp. z o.o.,Olympus	 Endoterapia	 Sp.	 z	 o.o.,	

Program	Badań	Przesiewowych,	Pracow-
nia	 Endoskopii,	 ul.	 Brzeska	 12,	 03-737	
Warszawa,	 tel,	 (22)	 332-78-03,	 (22)	
332-78-00	(w	godz.11-18)

Zdrowa Gmina to... zdrowi mieszkańcy 3.	 Olympus Endoterapia filia I, Pro-Olympus	 Endoterapia	 filia	 I,	 Pro-
gram	Badań	 Przesiewowych,	 Pracownia	
Endoskopii,	 ul.	 Waryńskiego	 10A,	 00-
636	Warszawa,	tel.	(22)	825-62-99
4.	 Samodzielny Publiczny CentralnySamodzielny	 Publiczny	 Centralny	

Szpital	Kliniczny	w	Warszawie,	Program	
Badań	Przesiewowych,	Pracownia	Endo-
skopii,	ul.	Banacha	1A,	02-097	Warsza-
wa,	tel.	(22)	599-11-57	(w	godz.	8-13).
Do	 drugiego	 etapu	 Konkursu	 zo-

staną	 zakwalifikowane	 tylko	 te	 gminy,	
które	zarejestrowały	swój	udział	w	Kon-
kursie	do	12	lutego	2010	r.	oraz	w	któ-
rych	zaobserwowano	największy	wzrost	
procentowy	 liczby	 osób	 zgłaszających	
się	 na	 mammografię,	 cytologię	 i	 kolo-
noskopię,	organizowane	w	ramach	NFZ	
lub	 NPZChN.	 W	 drugim	 etapie	 ocenie	
podlegać	 będą	opisy	 projektów	działań	
promujących	profilaktykę	nowotworową	
z	 wykorzystaniem	 nagrody	 głównej,	 tj.	
100	000	PLN.	
Opisy	projektów	działań	należy	prze-

słać	do	18	czerwca	2010	r.	na	adres	ma-
ilowy	 organizatora	 Konkursu	 konkurs@
konkurszdrowagmina.pl.	 Z	 nadesłanych	
zgłoszeń	 Jury	 wyłoni	 10	 laureatów,	
których	 projekty	 zostaną	 poddane	 pod	
głosowanie	 poprzez	 stronę	 www.kon-
kurszdrowagmina.pl	 na	 najlepszy	 opis	
działań.
Projekt,	 który	 otrzyma	 największą	

liczbę	 głosów,	 zdobędzie	 „Wyróżnienie	
Publiczności”.	Spośród	10	laureatów	ty-
tuł	ZDROWEJ	GMINY	otrzymają	trzy	naj-
lepsze,	w	których	odnotowano	najwięk-
szy	wzrost	procentowy	liczby	osób	zgła-
szających	 się	 na	 badania	 profilaktyczne	
finansowane	przez	NFZ	i	NPZChN.	
Nagrodą	 w	 konkursie	 Zdrowa	

Gmina	 są	 czeki	 o	 łącznej	 wartości	
175	000	 PLN.	Pierwsze	miejsce	otrzyma	
100	000	 PLN,	drugie	50	000	PLN,	a	trze-
cie	25	000	 PLN.
Również	 mieszkańcy	 naszej	 gminy	

mogą	 mieć	 swój	 udział	 w	 konkursie,	
w	którym	bierze	udział	gmina	Stare	Ba-
bice.	GOPS	czeka	na	dobre	pomysły	do-
tyczące	działań	promujących	profilaktykę	
nowotworową	na	naszym	terenie.	Cieka-
we	 oferty/pomysły	 prosimy	 przesłać	 do	
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej 
e-mail:	gops@stare-babice.waw.pl	
tel.	(22)	722-90-11	(od	pon.	do	piąt-

ku	w	godz.	od	8.00	do	16.00)
Więcej	 informacji	 o	 konkursie	 wraz	

z	 wykazem	 wszystkich	 Ośrodków	 wy-
konujących	badania	 znajdą	Państwo	na	
stronie:	 www.konkurszdrowagmina.pl	
oraz	pod	nr	tel. (��) 898-�8-6� 

Biuro	organizacyjne	
Konkursu Zdrowa Gmina

ul.	Racławicka	95,	02-634	Warszawa,	
e-mail:	konkurs@konkurszdrowagmina.pl

Alicja Napurka
Kierownik GOPS w Starych Babicach

�1 lutego �010 r. w hali sporto-
wej Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Borzęcinie Dużym rozegrano 
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Na 
turniej ten stawiło się osiem drużyn 
piłkarskich. Rywalizacja była nie-
zwykle zacięta. Dawało  się wyczuć, 
że pomimo integracyjnego charak-
teru turnieju każda drużyna chciała 
zaprezentować się jak najlepiej. Nie 
obyło się bez otarć, stłuczeń i na 
szczęście drobnych urazów. Momen-
tami poziom gry był bardzo wyso-
ki. Cieszyło to licznie zgromadzoną 
publiczność, która w sposób kultu-
ralny dopingowała swoje drużyny. 
Turniej z trybun hali w Borzęcinie w 
kluczowym momencie oglądało po-
nad sto osób.  
W	 wyniku	 podziału	 na	 grupy	 i	 me-

czów	 rozgrywanych	w	 tych	 grupach	 do	
półfinału	awansowały	cztery	zespoły:	Na-
przód	I	zmierzył	się	z	UKS	Borzęcin,	a	Na-
przód	 II	 zagrał	 z	Ambrą	Ołtarzew.	O	 ile	
w	pierwszym	półfinale	Naprzód	 I	wyda-
wał	 się	 kontrolować	 przebieg	 spotkania	
wygrywając	1:0,	tak	drugi	półfinał	zakoń-
czył	się	remisem	2:2.	Rzuty	karne	rozgrza-
ły	publiczność	prawie	tak	samo,	jak	dzień	
wcześniej	Adam	Małysz	na	dużej	 skocz-
ni	w	Vancouver.	O	jedną	bramkę	okazali	
się	 lepsi	 zawodnicy	Marka	 Kamińskiego,	
wygrywając	loterię	rzutów	karnych	(3:2).	
Stało	się	faktem,	że	finał	to	wewnętrzna	
sprawa	klubu	z	Zielonek.	Od	pierwszych	
minut	 potyczka	 finałowa	 nie	 zachwy-
cała.	 Obie	 drużyny	 wzajemnie	 badały	
swe	 możliwości.	 Długo	 czekaliśmy	 na	
pierwszą	 składną	 akcję	 którejś	 ze	 stron.	
Zazwyczaj	 finałowe	 potyczki	 przybierają	
właśnie	 taki	 charakter.	 Wreszcie	 padła	
pierwsza	bramka		 i	„rozbujała”	nam	ten	
pojedynek.	Zawodnicy	Naprzodu	II,	bo	to	
oni	stracili	pierwszą	bramkę,	zaczęli	ata-
kować	z	coraz	 to	większym	animuszem.	
Wyrównali.	 Ale	 wynik	 1:1	 to	 tylko	 stan	
niezwykle	 krótki.	 Zawodnicy	 Naprzodu	
I	 strzelili	 w	 krótkim	 odstępie	 czasu	 ko-
lejne	trzy	bramki,	ustalając	wynik	meczu	
na	 4:1.	 Zwyciężyli	 zawodnicy	 bardziej	
doświadczeni	i	ograni	na	III	i	IV	ligowych	
boiskach.	 „Młodzież”	 Klubu	 z	 Zielonek	
pokazała	się	z	bardzo	dobrej	strony.	Grali	
walecznie,	z	poświęceniem	niejednokrot-
nie	konstruując	składne	akcje.	Trzeba	do-
dać,	że	w	swojej	macierzystej	 lidze	mają	
niezwykłą	szansę	awansować	do	ligi	okrę-
gowej,	 gdzie	 zapewne	 podniosą	 	 umie-
jętności.	W	finale	pocieszenia,	 jakim	 jest	
mecz	 o	 trzecie	miejsce,	 spotkali	 się	UKS	
Borzęcin	–	Ambra	Ołtarzew.	 Jeśli	 chodzi	
o	tę	potyczkę,	to	również	długo	czekali-
śmy	choćby	na	namiastkę	emocji.	Docze-
kaliśmy	 się.	 Pierwsza	bramka	na	1:0	dla	

Ambry	to	naprawdę	niespotykane	w	piłce	
nożnej	 zjawisko.	 Chwilę	 przed	 jej	 strze-
leniem	 sędzia	 spotkania	 nie	 był	 pewien,	
czy	 podyktować	 rzut	 rożny	 przeciwko	
UKS	 Borzęcin,	 czy	 też	 nie.	 Postawą	 fair	
play	 wykazał	 się	 Łukasz	 Sikorski.	 Bram-
karz	UKS-u	przyznał	się	do	tego,	że	powi-
nien	być	rzut	rożny	dla	Ambry	Ołtarzew.	
Po	wznowieniu	gry	z	rogu	boiska	Ambra	
strzeliła	 piękną	 bramkę	 niejako	 ustawia-
jąc	całe	spotkanie.	Zawodnicy	UKS-u	rzu-
cili	się	do	szaleńczych	ataków	odkrywając	
„tyły”,	co	oczywiście,	jak	to	w	piłce	nożnej	
bywa,	 natychmiast	 się	 zemściło.	 Ambra	
Ołtarzew	–	UKS	Borzęcin	3:0.

Najlepszym Bramkarzem Turnieju 
okazał się Andrzej Witkowski (Na-
przód I Zielonki), a najlepszym Za-
wodnikiem Turnieju – Kamil Mikulski 
(Naprzód II Zielonki). 
Oprócz	pucharów,	statuetek,	medali	

od	 Powiatu	Warszawskiego	 Zachodnie-
go	pierwsze	trzy	drużyny	oraz	wyróżnieni	
zawodnicy	otrzymali	sprzęt	sportowy	do	
treningu	piłkarskiego.	Dobrej	jakości	pił-
ki,	drabinki	do	kształtowania	koordynacji	
ruchowej	oraz	 torby	piłkarskie.	Wszyscy	
zgodnie	podkreślali,	że	takie	wydarzenia	
powinny	dziać	się	częściej.	Mam	nadzie-
ję,	 że	 turnieje	 piłkarskie	 organizowane	
przez	Powiat	Warszawski	Zachodni	wpi-
szą	się	na	stałe	do	kalendarza	wydarzeń	
piłkarskich	w	 naszej	 gminie.	Wszystkim	
przybyłym	drużynom,	trenerom,	zawod-
nikom	 oraz	 licznie	 zgromadzonej	 pub-
liczności	 serdecznie	 dziękujemy.	 Szcze-
gólne	podziękowania	dla	Dyrekcji	Zespo-
łu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Borzęcinie	
Dużym	w	osobach	 Pań	 Beaty	 Błaszczak	
i	 Agnieszki	 Matuszewskiej	 za	 udostęp-
nienie	 hali	 sportowej	 wraz	 z	 szatniami	
dla	zawodników.

Klasyfikacja końcowa Powiato-
wego Turnieju o Puchar Starosty  
Warszawskiego Zachodniego:
1.	 Naprzód	 I	 Zielonki,	 2.	 Naprzód	

II	 Zielonki,	 3.	 Ambra	 Ołtarzew,	 4.	 UKS	
Borzęcin,	 5.	 Błonianka	 Błonie,	 6.	 FC	
Płochocin,	 7.	 Ryś	 Laski,	 8.	 Partyzant	
Leszno

Radosław Karpiński 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Warszawskiego Zachodniego rozstrzygnięty
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Kiedy Ania Kun-
cewicz była małą 
dziewczynką, nikt 
nie podejrzewał, że 
wyrośnie z niej mi-
strzyni sportu. Tata 
zawsze zachęcał ją 
do wspólnych zabaw 
z piłką, ale wszyscy 
traktowali to jako miłą rozrywkę. 
Tymczasem sportowe zamiłowania 
rosły razem z Anią. Dziś jest ona za-
wodniczką występującą w ekstrakla-
sie koszykówki kobiet. Warto dodać, 
że „ekstraklasa” jest najwyższym po-
ziomem rozgrywkowym koszyków-
ki. Gra w niej 1� zespołów, a dwa 
najlepsze rywalizują z  drużynami 
w Lidze Mistrzostw Europejskich.
Ania	 Kuncewicz	 sprowadziła	 się	 do	

Koczarg	razem	z	rodzicami	i	siostrą	Mag-
daleną	20	lat	temu.	To	właśnie	w	Koczar-
gach	Starych	rozpoczęła	naukę	w	1	klasie	
Szkoły	Podstawowej	 (dziś	 jest	 tam	gim-
nazjum).	 Jak	 wspomina,	 z	 koszykówką	
miała	 styczność	 praktycznie	 od	urodze-
nia,	ponieważ	 jest	 to	ulubiony	 sport	 jej	
taty	(Przewodniczącego	Rady	Gminy	Sta-
re	Babice).	To	właśnie	Pan	Henryk	poka-
zywał	jej,	jak	się	gra	„w	kosza”,	pod	jego	
okiem	 Ania	 uczyła	 się	 celnych	 rzutów	
i	 kozłowania.	 Czy	 już	 wtedy	 wiedziała,	
że	swoje	życie	zwiąże	z	tym	sportem?
–	 Ależ	 nie-	 odpowiada.	 -Wówczas	

traktowaliśmy	to	 jak	dobrą	zabawę.	Do	
klubu	sportowego	trafiłam	dopiero,	gdy	
miałam	11	lat.	Namówiłam	koleżankę	ze	
szkoły	 i	 tak	 obie	 rozpoczęłyśmy	 trenin-
gi	w	Młodzieżowym	Klubie	 Sportowym	
przy	ul.	Konopnickiej	w	Warszawie.	Jed-
nak	koleżanka	doszła	tylko	do	rozgrywek	
juniorek,	a	ja	poszłam	dalej...

– Jak wspomina Pani grę w MKS?
–	 Początki	 były	 trudne,	 musiałam	

nauczyć	się	organizować	czas,	aby	star-
czyło	go	na	wszystko.	Niełatwo	było	po-
godzić:	 sport,	naukę	 i	przyjaciół.	 Liczba	
treningów	 z	 dwóch	 tygodniowo	 z	 cza-
sem	wzrosła	do	pięciu,	do	tego	mecze,	
to	naprawdę	było	dla	mnie	duże	obcią-
żenie.		Wspominam	jednak	tamte	czasy	
z	 rozrzewnieniem.	 Osiągałam	 pierwsze	
sukcesy,	 które	 cieszyły	 tym	 bardziej,	 że	
były	 zdobywane	 wspólnie	 przez	 druży-
nę.	Koszykówka,	 jak	wiadomo,	to	sport	
zespołowy,	 dlatego	 zawsze	 pracuje	 się	
na	rzecz	całej	drużyny.	Jesteśmy	wszyscy	
odpowiedzialni	 za	 cały	 zespół,	 to	 uczy	
współpracy	 i	 wspólnego	 odczuwania,	
razem	przeżywamy	zarówno	zwycięstwa	
jak	i	porażki.	

– Wspomniała Pani o nauce. Wie-
lu rodziców obawia się tego, że gdy 

ich dzieci zajmą się sportem, nie 
starczy im czasu na naukę. Jak sobie 
poradzić z tym problemem w prak-
tyce?
–	Z	rodzicami	czy	z	nauką?	Myślę,	że	

jeśli	się	czegoś	naprawdę	chce,	to	rodzi-
ce	 dadzą	 się	 przekonać.	 A	 pogodzenie	
nauki	 ze	 sportem	 jest	 tylko	 sprawą	 	or-
ganizacji	czasu.	Nigdy	nie	miałam	trud-
ności	w	szkole,	moje	świadectwa	zawsze	
były	wzorowe.	Ukończyłam	dobre	liceum	
oraz	uzyskałam	tytuł	magistra	socjologii.	
Ponieważ	obok	koszykówki	zawsze	lubi-
łam	 naukę,	 a	moje	 życie	 związane	 jest	
ze	sportem,	to	obecnie	podjęłam	studia	
podyplomowe	w	SGH	na	wydziale	mar-
ketingu	w	sporcie.

– Jak trafiła pani 
do ekstraklasy?
–	 Młodzieżowy	

Klub	 Sportowy	 nie	
prowadził	 drużyn	
seniorskich,	 dlate-
go	 gdy	 ukończyłam	
wiek	 juniorki	 zapro-
ponowano	 mi	 grę	
w	 pierwszoligowym	
zespole	AZS	Uniwer-
sytet	 Warszawski,	
w	 którym	 występo-
wałam	 przez	 kilka	
lat	 doskonaląc	 swo-
je	 umiejętności.	 Tam	
wypatrzyli	mnie	dzia-
łacze	 klubu	 „Lider”	
Pruszków,	a	trzeba	wiedzieć,	że	w	Prusz-
kowie	 są	 ogromne	 tradycje	 koszykar-
skie.	 Zawodnicy	 i	 zawodniczki	 „Lidera”	
w	 przeszłości	 wielokrotnie	 występowali	
w	 najwyższej	 klasie	 rozgrywkowej.	 Po-
stanowiono	wrócić	do	tamtych	sukcesów	
i	w	 sezonie	2008/2009	 zgromadzić	 za-
wodniczki,	które	mogą	zapewnić	awans	
do	 ekstraklasy.	 Postawiono	 również	 na	
mnie	 i	 tak	 znalazłam	 się	w	 tym	 klubie.	
Awans	 wywalczyłyśmy	 praktycznie	 bez	
żadnych	 problemów	 i	 tak	 oto	 jestem	
w	ekstraklasie.

– Czy nastąpiły jakieś wzmocnie-
nia w zespole?
	–	W	pierwszej	 lidze	mogą	grać	 tyl-

ko	 zawodniczki	 z	 polskim	 paszportem,	
a	w	ekstraklasie	nie	ma	 takiego	wymo-
gu,	 stąd	 jest	 ogromna	 różnica	w	 klasie	
zespołów	z	tych	 lig.	Drużyny	opierające	
swój	skład	na	Polkach	praktycznie	skaza-
ne	 są	na	degradację,	dlatego	do	Prusz-
kowa	 po	 awansie	 trafiły	 4	 Amerykanki	
i	Włoszka,	oraz	2	nowe	dziewczyny	z	du-
żym	 (ekstraklasowym)	 doświadczeniem.	
To	 wszystko	 spowodowało,	 że	 niestety	
musiałam	 rozstać	 się	 z	 niektórymi	 ko-
leżankami.	 Ze	 składu,	 który	 wywalczył	

awans,	 zaproponowano	
dalszą	grę	w	„Liderze”	tyl-
ko	7	zawodniczkom.	

– Jak odnajduje się 
Pani w praktycznie no-
wym zespole?
–	 Gra	 w	 ekstraklasie	

jest	 dużo	 trudniejsza	 od	
zmagań	 pierwszoligo-
wych.	 Przeciwniczki	 re-
prezentują	bardzo	wysoki	
poziom,	a	gra	jest	bardziej	

siłowa.	Na	szczęście	możliwość	trenowa-
nia	 z	 doświadczonymi	 zawodniczkami	
podnosi	moje	kwalifikacje,	a	trener	daje	
mi	 szanse	 sprawdzania	 ich	w	meczach.	
Myślę,	że	ten	mój	pierwszy	sezon	ekstra-
klasowy	dostarczy	nowych	doświadczeń,	
które	zaowocują	w	przyszłości.	Na	razie	
muszę	się	jeszcze	uczyć.	

– Co chciałaby Pani przekazać na-
szym Czytelnikom?
–	 Chciałabym	 wszystkich	 młodych	

ludzi	zachęcić	do	uprawiania	sportu.	Nie	
każdy	musi	być	wyczynowcem	i	dotrzeć	
do	 ekstraklasy,	 ważny	 jest	 jednak	 ruch,	
współpraca	w	 grupie	 i	 zdrowy	 tryb	 ży-
cia.	 Sport	 naprawdę	pomaga	w	nauce.	
Gdy	 się	 ruszamy,	 mamy	 dotleniony	 or-
ganizm,	 łatwiej	 jest	 przyswajać	 sobie	
wiedzę.	Sport	na	ekranie	komputera	nie	
zastąpi	prawdziwego	ruchu.	Chciałabym	
również	zaprosić	wszystkich	do	ogląda-
nia	meczy	„Lidera”	Pruszków.	Kibicujcie	
nam,	na	razie	jesteśmy	w	środku	tabeli,	
ale	nasze	ambicje	 sięgają	wyżej.	Mecze	
koszykówki	 są	 bardzo	 widowiskowe.	
Warto	je	oglądać.			

Jarosław Żukowski
Fot. Adam Litwiniuk

Ania gra w ekstraklasie Stare Babice, dnia 15.03.2010r.
RPP  – 7322 / 27 / 2010 / BRD, BRM

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, położonych między 
ulicami Warszawską i Kosmowską oraz granicą z Gmi-
ną Leszno, gmina Stare Babice.

Na podstawie Art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami) 
oraz Uchwały Nr VII/41/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
26 kwietnia 2007 roku zawiadamiam o wyłożeniu do pub-
licznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i czę-
ści wsi Borzęcin Mały obejmującego obszar położony 
pomiędzy ulicami: Warszawską, Kosmowską i Krótką  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od �0 marca do �� kwietnia �010 roku w siedzibie Urzę-
du Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, 
pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. Pn 800-1800, od 
Wt do Pt 800-1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu �� 
kwietnia �010 roku (czwartek) w ,,małej’’ sali gimna-
stycznej   w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej 
Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 
697 o godz. 17�0.

W myśl Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnosić do niego uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare 
Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 maja �010 roku do godz. 1800.

 Wójt Gminy Stare Babice
 Krzysztof Turek

Śluby, imprezy 
okolicznościowe
tel. 609-831-206

www.mercedes111.pl

Salony sprzedaży:

Wynajmę dom w Zielonkach, w spokojnej okolicy
pow. ��0 m� • działka 1000 m�

Tel. 0 606 383 017
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Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
•  �������� �������� ��������������� �������� �������
•  ��������������������������
•  ��������� ������� �������� ���������������� ������� �������� �������
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
•  �������� ����� ������������� � ��������������������� ����� ������������� � �������������
•  �������� ��������� ���������������� ��������� ��������
•  �������� �������� ����������������� �������� ���������
•  �������� ��������� ������������� ������������������� ��������� ������������� �����������
Zabiegi medycyny estetycznej
•  �������� ���������� �� �������������� ���������� �� ������ 
•  ������������ � ����������� �������� ��������������� � ����������� �������� ���
•  �������� ������������� ������� ����� � ������������ ������������� ������� ����� � ����
•  ���������� ��������������� �����
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, 
podkolanówki) 

Z������: 022 721 81 05 ��� +48 510147 711
������� � ��������� NZOZ�� ��. �. ������������ 15
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

„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

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!


