
NR 5 (151) ISSN 1428–1198 MIESIĘCZNIK GMINNY MAJ 2009

gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Cyan)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Cyan)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Magenta)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Magenta)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Yellow)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Yellow)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Black)gb_05_2009__kopia.indd   2009-06-23   17:59:00   - 1 -    (Process Black)



 GAZETA BABICKA nr 5 (151)2

Okładka

 Cztery teatry, dwa kabarety. 
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W numerze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
serdecznie zaprasza Seniorów Gminy Stare Babice 

na kolejne (trzecie) spotkanie w dniu 4 lipca 2009 r. (sobota) 
o godz. 16.00 do sali katechetycznej, mieszczącej się za kościołem 

WNMP w Starych Babicach.
Od czerwca 2009 r. tworzymy przy naszym Ośrodku Klub Seniora.

Istnienie Klubu ma na celu uatrakcyjnienie spędzania wolnego 
czasu przez osoby starsze poprzez: organizowanie wspólnych spotkań 

muzycznych, poetyckich i historycznych. 
Przewidujemy także wyjazdy na wycieczki. 

Dla zainteresowanych uruchomimy również kurs komputerowy.
Jeśli jesteś SENIOREM naszej gminy i chcesz miło spędzić czas, 

a jeszcze do nas nie dotarłeś, to bardzo serdecznie zapraszamy 
4 lipca 2009 r. (sobota) o godz. 16.00. 

Więcej informacji – GOPS tel. 022-722-90-11

Będą lepsze drogi – Gmina 
korzysta z kolejnych środków UE

Nic tak nie cieszy, jak widok drogow-
ców uwijających się przy pracy. Co praw-
da na drogach modernizowanych „pod 
ciągłym ruchem” powstają gigantyczne 
korki, ale mamy wreszcie perspektywę 
poprawy sytuacji w tym zakresie. 

W Starych Babicach powstaje kolejne 
rondo. Tym razem będzie ono usytuowa-
ne przy zbiegu ulic: Sikorskiego i Huba-
la-Dobrzańskiego. Od lat skrzyżowanie 
to było bardzo niebezpieczne i cieszymy 
się, że wreszcie Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przystąpił do jego mo-
dernizacji. Więcej o pracach na rondzie 
napiszemy w kolejnym numerze.

Trwają także prace drogowe na ul. 
Kutrzeby. Jest to inwestycja gminna, rea-
lizowana przy pomocy środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach „Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2007-2013”. Ulica gen. Kutrzeby mo-
dernizowana jest na odcinku od ul. War-
szawskiej aż do Sienkiewicza. Stara na-
wierzchnia będzie frezowana, przy dro-

dze powstanie kanalizacja deszczowa. 
Obok drogi będą wybudowane chodni-
ki i wjazdy z kostki do poszczególnych 
posesji. Koniec prac na tej ulicy przewi-
dziano 30 września. Całkowity koszt in-
westycji wynosi blisko 3 mln 750 tys. zł. 
Z UE dostaniemy refundację w wysokości 
30% tej sumy.

Dobre drogi skłaniają wielu kierow-
ców do jazdy z nadmierną prędkością. 
Pamiętajmy, że tereny naszej gminy nie 
są miejscem do wyścigów. Ilość wypad-
ków drogowych w całej Polsce drama-
tycznie rośnie i wzrasta szczególnie w le-
cie. Jedźmy ostrożnie!
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Na pewno warto było przyjść do 
Babic w ten sobotni wieczór i spot-
kać się z wielką muzyczną sztuką. Po 
koncercie na Rynku odbył się pokaz 
fajerwerków sponsorowany przez 
firmę „Tropic”.

Festiwal został zainicjowany 
w 2005 roku przez Towarzystwo Mu-
zyczne im. Kazimierza Wiłkomirskie-
go. Dziś rozmawiamy z Mariuszem 
Dżyga – Dyrektorem Artystycznym 
Festiwalu i Prezesem Towarzystwa.

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego zostało zarejestro-
wane w 2003 roku. Obecnie liczy dwu-
dziestu siedmiu członków. W skład Za-
rządu Towarzystwa wchodzą: Mariusz 
Dżyga (prezes), Michał Malinowski (wi-
ceprezes), Jolanta Mierkiewicz (sekre-
tarz), Teresa Drzewińska (skarbnik) i Ma-
ria Pomianowska (członek zarządu). To-
warzystwo realizuje program „Eduka-
cja kulturalna od 5 do 105 lat”. Głów-
nym jego celem jest stworzenie wartoś-
ciowych i atrakcyjnych propozycji spę-
dzania wolnego czasu dla lokalnej spo-
łeczności w bardzo szerokim przedzia-
le wiekowym. Zainteresowanych współ-
pracą z Towarzystwem Muzycznym im. 
Kazimierza Wiłkomirskiego odsyłamy na 
stronę: www.wilkomirski.org.pl

– Jak powstało Towarzystwo Mu-

zyczne im. Kazimierza Wiłkomirskie-
go?

– Powstanie towarzystwa było natu-
ralną konsekwencją zainicjowanej na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych edukacji 
artystycznej w ramach Studia Muzycz-
nego i Szkoły Muzycznej. Z biegiem lat 
chętnych do tworzenia lokalnego życia 
kulturalnego przybywało. Wtedy zrodził 
się pomysł powołania Towarzystwa Mu-
zycznego.

– Jakie działania podejmuje To-
warzystwo?

– Organizuje liczne koncerty, prowa-
dzi młodzieżową orkiestrę, cykl spotkań 
ze sztuką w placówkach oświatowych 
(w przedszkolach i szkołach), zajęcia ar-
tystyczne dla dzieci i młodzieży w ra-
mach grupy „Młodzi z pasją”, współpra-
cuje ściśle z władzami gminy i parafii 
wpływając na kształt polityki kulturalnej 
gminy. Zabiega o poprawę bazy mate-
rialnej dla działalności kulturalnej: zaku-
py nowych instrumentów, remonty orga-
nów, budowę nowego centrum kultury 
z salą koncertową, konsultując i uczest-
nicząc w pracach projektowych przy jej 
powstawaniu.

– Towarzystwo jest także organi-
zatorem Festiwalu?

– To prawda. Nie chcemy ograniczać 
się wyłącznie do terenu gminy Stare Ba-

bice – gdzie znajduje się siedziba To-
warzystwa. W celu zaktywizowania ży-
cia artystycznego okolic urodzenia na-
szego największego kompozytora- Fry-
deryka Chopina, od 2005 roku Towa-
rzystwo zainicjowało i realizuje wspól-
nie z samorządami 12 gmin położonych 
wokół Kampinoskiego Parku Narodowe-
go Festiwal Muzyczny „W Krainie Cho-
pina”. Na mocy porozumienia zawarte-
go z powiatem warszawskim zachod-
nim, związkiem gmin „Kampinos”, przy 
dużym wsparciu władz samorządowych 
województwa mazowieckiego, domów 
kultury, parafii, osób prywatnych, pod 
licznymi patronatami, całe lato w kilku-
dziesięciu miejscowościach rozbrzmie-
wa muzyka w mistrzowskich wykona-
niach, odbywają się wernisaże malarskie 
i warsztaty artystyczne z różnych dzie-
dzin sztuki. Celem tych działań jest połą-
czenie rodzinnej rekreacji na łonie przy-
rody ze sztuką w najlepszych wykona-
niach w plenerach, pałacach, kościołach, 
salach koncertowych. Stworzenie z oko-
lic urodzenia Fryderyka Chopina miejsca 
światowych spotkań artystycznych.

 W tym roku przygotowaliśmy jubile-
uszową – piątą edycję festiwalu.

Dzięki inicjatywie Towarzystwa 
w wielu miejscowościach po raz pierw-
szy odbyły się koncerty kameralne, reci-
tale fortepianowe i organowe, koncerty 
symfoniczne i jazzowe. Podobnie będzie 

V Festiwal rozpoczęty!

Rozpoczął się kolejny Letni Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”. Kon-
cert Inauguracyjny odbył się tradycyjnie w Starych Babicach, 20 czerwca 
o godz. 21:00. Wcześniej planowano zorganizowanie koncertu na Rynku, 
jednak ze względu na kapryśną czerwcową aurę muzycy wystąpili w babi-
ckim kościele. 

W programie usłyszeliśmy utwory W.A. Mozarta, m.in. Mszę C-dur „Koro-
nacyjną” i „Ave verum corpus”. Wystąpili: Justyna Stępień – sopran, Kata-
rzyna Krzyżanowska – mezzosopran, Rafał Grozdew – tenor, Wojciech Gier-
lach – bas, Paweł Kos-Nowicki – dyrygent, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej 
„Musica Sacra” i Orkiestra Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”.

7 czerwca odbyły się wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Od godz. 
8.00 do 22.00 mogliśmy głosować 
w ośmiu obwodach wyborczych. 
Ogólna frekwencja w naszej gmi-

nie wyniosła 33,18%, co przewyższa 
średnią ogólnopolską - 24,53%.

Mieszkańcy gminy głosowali najchęt-
niej po południu. Niektórzy specjalnie 
wcześniej wracali z urlopów, aby zdążyć 
do lokali wyborczych. Największą fre-
kwencję zanotowano w obwodzie nr 2 
w Starych Babicach, gdzie na 1535 osób 
uprawnionych do głosowania, do urny 
wrzuciło swój głos 657 osób, czyli aż 
42,80%.  ciąg dalszy na str. 17

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego Pobiliśmy średnią krajową!

Wójt Krzysztof Turek głosował w Koczargach Starych
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i teraz. Cieszy nas to, że co roku przy-
bywa nowych miejsc, gdzie rozbrzmie-
wa wspaniała muzyka i zwiększa się ilość 
słuchaczy.

– Dlaczego właśnie muzyka?
– To bardzo proste – bez muzyki nie 

da się żyć! To ta dziedzina sztuki, któ-
ra towarzyszy nam od narodzin po kres. 
Jest nosicielką wielu emocji i wzruszeń. 
Muzyka uwrażliwia, łagodzi obyczaje, 
a także łączy i jest niewerbalnym środ-
kiem komunikacji.

Edukacja muzyczna jest bardzo waż-
nym elementem wychowania każde-
go człowieka. Najlepszym tego przykła-
dem jest młodzież kształcąca się muzycz-
nie. Grając, młodzi ludzie spełniają się 
artystycznie, szybciej rozwijają się pod 
względem intelektualnym i emocjonal-
nym. Muzyka bowiem, jako sztuka trwa-
jąca w czasie, porządkuje i dyscyplinuje, 
dając poczucie odpowiedzialności.

– Czy Pana zdaniem muzyka po-
ważna jest w Polsce popularna?

– Niestety nie ma u nas tradycji dobrej 
sztuki. Tym bardziej na obrzeżach miast 
i terenach wiejskich. W polskich mediach 
brakuje relacji i transmisji z koncertów 
i spektakli operowych. W szkołach mały 
nacisk kładzie się na muzykę, co spowo-
dowane jest bardzo okrojonym progra-
mem szkolnym. To przykre, że stan pol-
skiej kultury jest tak niski. 

Jeżdżąc po Europie, mogłem przyj-
rzeć się, jak muzyka rozpowszechniona 
jest w innych krajach. W Niemczech, Au-
strii, we Włoszech czy Holandii, w każdej 
nawet małej miejscowości funkcjonują 
amatorskie orkiestry czy grupy folklory-
styczne, w szkołach orkiestry młodzieżo-
we (w Japonii widziałem nawet przed-
szkolne!). W wolnych chwilach przyja-
ciele spotykają się, by …pograć sobie 
kwartety Beethovena. W Szwajcarii po-
nad 80% społeczeństwa zna nuty i po-
trafi grać na jakimś instrumencie. U nas 
jest to zaledwie kilka procent.

Chcielibyśmy wprowadzić do Pol-
ski standardy europejskie i ożywić spo-
łeczeństwo muzycznie. Towarzystwo po-
wstało właśnie po to, aby przybliżyć lu-
dziom wartościową muzykę i pokazać, 
że bywanie na koncertach nie tylko nas 
wzbogaca wewnętrznie, ale jest oka-
zją do przyjemnego spędzenia wolne-
go czasu, założenia eleganckiego stro-
ju i kontaktu z ciekawymi ludźmi. Spo-
łeczeństwa krajów, o których wspomnia-
łem wcześniej, wiedzą, że kultura i sztu-
ka są wyznacznikami tożsamości naro-
dowej i wspaniałym sposobem na spę-
dzanie wolnego czasu.

– Czy nawiązujecie współpracę 
z innymi towarzystwami lub insty-
tucjami?

– Współpracujemy z wieloma orga-
nizacjami i instytucjami. W naszej gmi-
nie niezwykle cenię sobie współpracę 
z placówkami oświatowymi. Są to bo-
wiem miejsca, w których młodzież wy-
chowywana jest właśnie poprzez sztukę. 
Nie ma zbyt wiele szkół w Polsce z ta-
kim podejściem do muzyki, jakie moż-
na zaobserwować w naszych gminnych 
szkołach. W Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach (siedzibie towarzystwa), 
znajduje się sala koncertowa i studio ra-
diowe. Dzieci mogą na co dzień obco-
wać z muzyką. Bardzo ważna jest także 
współpraca z parafią w Babicach. Trze-
ba powiedzieć że zarówno poprzedni, 
jak i obecny ks. proboszcz, to duchowni 
ceniący dobrą muzykę, dla której drzwi 
kościoła były i są zawsze otwarte. Wie-
le zawdzięczamy władzom Gminy Sta-
re Babice, które wspierają niektóre nasze 
projekty finansowo i pomagają, gdy zaj-
dzie taka potrzeba.

– Jakie są najbliższe plany Towa-
rzystwa?

– Dobrze zorganizować tegoroczny 
Festiwal. W przyszłym roku natomiast 
czekają nas obchody dwusetnej roczni-
cy urodzin Fryderyka Chopina – jednego 

z kilku najbardziej znanych kompozyto-
rów świata. Organizowany przez nas fe-
stiwal muzyczny będzie trwał znacznie 
dłużej niż zwykle i obfitował w wiele cie-
kawych wydarzeń artystycznych. Mam 
nadzieję, że do tego czasu w Starych Ba-
bicach powstanie sala koncertowa o od-
powiedniej akustyce, w której będzie się 
mogła odbyć część ważnych imprez fe-
stiwalowych. W ten sposób nasza miej-
scowość godnie włączy się do świato-
wych obchodów jubileuszowych.

Nasze towarzystwo organizuje akcję 
„Instrumenty dla Krainy Chopina”. Prag-
niemy zebrać środki potrzebne na zakup 
koncertowych fortepianów, remont za-
bytkowych organów kościelnych i budo-
wę nowych wielkich organów w koście-
le w Laskach. Nie powinno być tak, że 
w okolicy urodzin jednego z najwięk-
szych kompozytorów świata (w salach 
koncertowych, szkołach, pałacach i gale-
riach) nie ma odpowiednich fortepianów, 
na których można by było wykonywać 
jego genialne utwory, zabytkowe organy 
„jedzą korniki”, a w nowych świątyniach 
zamiast prawdziwych organów piszczał-
kowych wstawiane są instrumenty elek-
troniczne słabej klasy – nieudolnie na-
śladujące brzmienie prawdziwych orga-
nów. Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich, którzy mogą nam pomóc i którym 
jest bliska kultura polska o kontakt tele-
foniczny (0)603861660 lub e-mailowy: 
poczta@wilkomirski.org.pl.

O kontakt prosimy także sponsorów, 
którzy – ze względu na wciąż rosnącą 
rangę festiwalu i przypadający w przy-
szłym roku jubileusz 200–lecia urodzin 
Fryderyka Chopina – chcą dofinansować 
to wielkie wydarzenie, bądź są zaintere-
sowani zamieszczeniem reklam na plaka-
tach i w wydawnictwach festiwalowych.

Serdecznie zapraszam na koncer-
ty. Życzę głębokich przeżyć i tego szcze-
gólnego kontaktu z wykonawcą, który 
stwarza niepowtarzalny klimat i nastrój 
naszego festiwalu.

Malwina Fabianowicz

Zapraszamy na koncerty 
V Festiwalu 

„W Krainie Chopina”
28 czerwca o godz. 17:30 do Kościoła 
w Borzęcinie, 19 lipca o godz. 19:00 
do Domu Parafialnego „Arka”, 
28 lipca o godz. 17:00 do Kościoła 
w Borzęcinie, 19 sierpnia o godz. 
19:00 do Domu Parafialnego „Arka”, 
23 sierpnia o godz. 17:00 do Kościoła 
w Borzęcinie, 6 września o godz. 
17:00 do Kościoła w Borzęcinie, 
13 września o godz. 19:00 do 
Kościoła w Starych Babicach. 
Wstęp Wolny.

Kazimierz Wiłkomirski, patron 
naszego Towarzystwa Muzyczne-
go (1 IX 1900 – 7 III 1995). Wiolon-
czelista, dyrygent, kompozytor i peda-
gog. Całe życie poświęcił muzyce. Pra-
cował i tworzył m. in. w Operze War-
szawskiej, Orkiestrze Filharmonii Łódz-
kiej, Państwowej Filharmonii i Operze 
we Wrocławiu. Był laureatem wielu na-
gród i odznaczeń państwowych, otrzy-
mał dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski, Order Sztanda-
ru Pracy I i II klasy, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, dwukrotnie Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki.
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XXX Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 28 maja br. Na po-
czątku obrad radni przyjęli informację 
dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w gminie za rok 
2008, w zakresie działania Komendy Po-
wiatowej Policji. Następnie zadecydowa-
li o przyjęciu sprawozdania z działalności 
Straży Gminnej i z kompleksowej oceny 
stanu ochrony przeciwpożarowej na na-
szym terenie za ubiegły rok.

W dalszej części sesji radni wyrazili zgo-
dę na przystąpienie Gminy do spółki pra-
wa handlowego pod firmą „Mazowiecka 
Agencja Energetyczna” sp. z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie. Gmina obejmie w pod-
wyższonym kapitale tej spółki jeden udział 
o wartości nominalnej 10.000 zł.

Przedstawiciele RG przyjęli również 
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości w Zielonkach 
i nabycia gruntów położonych w tej wsi 
z przeznaczeniem na cele publiczne oraz 
o sprzedaży w drodze przetargu nierucho-

mości położonej w Bliznem Jasińskiego 
i Bliznem Łaszczyńskiego. Ponadto zmie-
nili uchwałę z 26 marca tego roku, do-
tyczącą obciążenia nieruchomości gmin-
nej położonej w Klaudynie służebnością 
przesyłu, polegającą na ustanowieniu na 
rzecz Zakładu Energetycznego Warsza-
wa-Teren S.A. prawa do korzystania oraz 
konserwacji, budowy, rozbudowy, eksplo-
atacji i modernizacji istniejącej na tym te-
renie stacji transformatorowej.

Następnie radni wyrazili zgodę na 
wprowadzenie zmian w gminnym bu-
dżecie, polegających m.in. na zwięk-
szeniu dochodów o 49.081 zł (łączna 
kwota dochodów po zmianach wynosi 
64.633.054 zł) i podniesieniu wydatków 
o 49.081 zł (łączna kwota po zmianach 
to 91.751.827 zł). Dokonano również 
przesunięć w Wieloletnim Programie Za-
dań Inwestycyjnych na lata 2009-2011 
oraz modyfikacji w planie przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dalszej części obrad przyjęto 
uchwałę o zawarciu aneksu do poro-
zumienia pomiędzy Gminą Stare Babice 
a Miastem Stołecznym Warszawa 
w sprawie zapewnienia obsługi komu-
nikacyjnej gminy przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego, na okres przekraczający 
rok budżetowy. Zadecydowano 
o zaangażowaniu na ten cel w latach 
2010-2012 środków finansowych 
z budżetu gminnego w wysokości:

– w 2010 roku 30% kosztów ek-
sploatacji do kwoty 2.093.100 zł,

– w 2011 roku 35% kosztów ek-
sploatacji do kwoty 2.369.532 zł,

– w 2012 roku 40% kosztów ek-
sploatacji do kwoty 2.645.976 zł. 

Kwoty te mogą się zmienić w przy-
padku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń, 
które spowodują istotny wzrost kosz-
tów świadczenia usług przewozowych 
w komunikacji autobusowej, a także 
w sytuacji zmian w kosztach eksploatacji 
linii 712, 714, 719, 729. (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Przed miesiącem na terenie na-
szego powiatu gościła delegacja Sa-
morządu Rejonu Solecznickiego ze 
Starostą gminy Turgiele Wojciechem 
Jurgielewiczem. Delegacja odwie-
dziła także tereny babickiej gminy. 

Relacje przedstawicieli samorzą-
du naszych rodaków na Litwie o sytua-
cji materialnej tamtejszego społeczeń-
stwa, a zwłaszcza o trudnościach utrzy-
mania szkół zmobilizowały nas do po-
mocy w zahamowaniu tendencji elimi-
nowania tam języka polskiego. Babickie 
Koło Związku Oficerów Rezerwy im. Jó-
zefa Piłsudskiego razem ze Starostwem 
Powiatowym i Samorządem naszej gmi-
ny postanowiły zorganizować akcję po-
mocy dla Polaków na Litwie. Jest to część 
szerszej współpracy zapoczątkowanej już 
przez samorządy litewskiej gminy Solecz-
niki (stanowiącej największe skupisko Po-
laków na Litwie) z Powiatem Warszaw-
skim Zachodnim w 2008 r.

Konkretnym adresatem organizo-
wanej w naszej gminie pomocy jest 
społeczność starostwa Turgiele – daw-
nej siedziby gminy, istniejącej w latach 
1922-1939 na obszarze Ziemi Wileń-
skiej w Powiecie Wileńsko-Trockim, któ-
ry po drugiej wojnie światowej wszedł 
w struktury organizacyjne Związku Ra-
dzieckiego. Obecnie wieś Turgiele jest 
siedzibą Starostwa (pomocnicza jed-
nostka samorządowa) liczy około 3 tys. 
mieszkańców, należy do gminy rejono-

wej Soleczniki, z liczbą mieszkańców 
około 40 tys. 

Rejon Solecznicki zamieszkuje około 
80% Polaków, 10% Litwinów, 5% Rosjan, 
2% Białorusinów i innych narodowości.

W Turgielach mieści się szkoła średnia 
im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego 
oraz Dom Kultury działający w ramach 
Solecznikowskiego Centrum Kultury.

Aktualnie na Litwie działa około 20 
szkół polskich, ale ich liczba systematycz-
nie spada.

Na miejsce rozpadających się pol-
skich, powstają nowoczesne szkoły li-
tewskie z o wiele lepszą ofertą dla dzie-
ci i rodzice często kierują tam swoje po-
ciechy, pomimo że językiem wykłado-
wym w tych placówkach jest język litew-
ski. Przyczyny takiego stanu rzeczy znaj-
dują się w obszernym opracowaniu (za-
pis stenograficzny 42 posiedzenia Sena-
ckiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą z 11.04.2007 r.) 
dostępnym w Internecie.

Pomoc szkołom polskim jest więc naj-
bardziej pilną sprawą, którą powinniśmy 
podjąć w jak najszybszym czasie.

W odpowiedzi na naszą ofertę 
wsparcia samorządu w Turgielach, miej-
scowy starosta przesłał listę najbardziej 
potrzebnych artykułów. Są wśród nich 
materiały budowlane, farby, materia-
ły do kserokopiarek, papier, tonery, łóż-
ka polowe, materace do spania itp. Nasi 
rodacy przyjmą z wdzięcznością również 

każdą inną formę pomocy materialnej. 
Organizacja pomocy opiera się na oso-
bach, których dane kontaktowe podaje-
my w załączonej liście uczestników akcji 
„Pomoc Polakom na Litwie” .

Jan Puścian

Lista uczestników akcji „Pomoc Po-
lakom na Litwie”:
Dawicki Klemens, Nowy Dwór Maz., 
ul. Inżynierska 1/27, 0227753838; 
Dyszkowski Tadeusz, Zielonki, ul. Kręta 
18/10, 0227529136; Kuncewicz Hen-
ryk, Koczargi Stare, ul. Akacjowa 57, 
0507031712; Lesisz Stanisław, Zielonki 
Parcele, ul. Osiedlowa 94, 0227229110; 
Ostrowska Paulina, Klaudyn, ul. Luto-
sławskiego 32, 0502725340; Piętocha 
Jerzy, Latchorzew, ul. Jarzębowskiego 2, 
0227220969; Puścian Jan, Kwirynów, 
ul. Żurawiowe Mokradła 10, 0227331550; 
Sobczak Dariusz, Kwirynów, ul. Żu-
rawiowe Mokradła 14, 0608509595; 
Skrzeczkowska Lucyna, Stare Babi-
ce, ul. Warszawska 336, 0608472693; 
Szczepanik Justyna, Zalesie, ul. Trakt 
Królewski 210, 0227520350; Szuba 
Tomasz, Stare Babice, ul. Warszawska 
199, 605959277; Turek Krzysztof, Ko-
czargi, ul. Wiosenna 14, 0227229451; 
Wiśniewski Tadeusz, Borzęcin Duży, 
ul. Warszawska 861, 604773695.

Pomóżmy Polakom na Litwie
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O Dniu Pamięci Ofiar Katynia pi-
saliśmy już w kilku wydaniach Ga-
zety Babickiej. Dziś chcemy przed-
stawić Czytelnikom relację z gmin-
nych obchodów tego święta. Dzień 
Pamięci oznaczono w kalendarzu 
pod datą 13 kwietnia. Ze względu 
na czas tegorocznych Świąt Wielka-
nocnych, Dzień Katyński w gminie 
uczciliśmy 19 kwietnia.

Tym z Państwa, którzy byli wówczas 
razem z nami, nie musimy tego udowad-
niać. Okazało się, że nowe święto patrio-
tyczne jest bardzo potrzebne naszej spo-
łeczności. Wiele osób jest bowiem zwią-
zanych z poległymi i zamordowanymi na 
Wschodzie. 

Przed rokiem, podczas Dnia Pamię-
ci, spotkaliśmy się na Mszy Św. w babi-
ckim kościele, po czym delegacja samo-
rządowców z niewielką grupą mieszkań-
ców gminy udała się na Cmentarz Wo-
jenny, by tam złożyć kwiaty. W tym roku 
spotkaliśmy się w dużo większym gronie, 
zarówno w kościele, jak i na uroczystej 
akademii w Domu Parafialnym.

Być może słowo „akademia” nie od-
daje w pełni ducha tego spotkania pa-
triotycznego, było ono bowiem dalekie 
od sztywnej sztampy szkolnej, którą zna-
my z dawnych lat. Na początku spotkania 
powitał wszystkich Wójt Gminy Krzysztof 
Turek, który w naukowym stylu przedsta-
wił genezę tego święta i historię marty-
rologii Polaków na Wschodzie. Następ-
nie wystąpiły dzieci ze Szkoły w Starych 
Babicach z programem słowno-muzycz-
nym. I tu ogromne słowa uznania należą 
się pedagogom: Ewie Dżyga, która skom-
ponowała specjalnie na ten dzień dwie 
pieśni i przygotowała chór szkolny, Iza-
belli Kurowskiej-Brandenburskiej i Lud-
mile Miłowanow za opracowanie utwo-
rów i przygotowanie dzieci do części poe-
tyckiej spotkania oraz Dyrektorowi Szko-
ły Dorocie Smolińskiej za koordynację wy-
stępu uczniów. Dość powiedzieć, że chór 
brzmiał bardzo czysto i melodyjnie, a ucz-
niowie wykazali się znakomitymi zdol-
nościami recytatorskimi. Brawo! Repertu-
ar sprawił, że wzruszali się zarówno wy-
konawcy, jak i publiczność. – Dotąd nie 
mieliśmy pieśni poświęconych Golgocie 
Wschodu – postanowiliśmy zatem stwo-
rzyć je sami – powiedziała Ewa Dżyga.

W dalszej części spotkania oddaliśmy 
głos zaproszonym gościom: rodzinom 
zamordowanych na Wschodzie. Wystą-
pił m.in. płk Antoni Tomczyk- syn osad-
nika wojskowego z okolic Grodna i au-
tor wspaniałej książki pt. „Abyśmy mo-
gli wybaczyć”. Jej powstanie poprzedzi-

ły zarówno badania historyczne, jak i wi-
zyty autora na Kresach Rzeczpospolitej. 
Podczas jednej z nich Antoni Tomczyk 
spotkał zabójcę swojego ojca. Chciał 
zrozumieć przyczyny zbrodni, chciał wy-
baczyć...Ręka wyciągnięta do pojedna-
nia zawisła jednak w próżni.

Los Polaków na Wschodzie przez lata 
propagandy PRL-u był przemilczany. Do 

dziś rodziny ofiar nie mogą doczekać się 
satysfakcji w postaci rehabilitacji swo-
ich przodków przez sądy rosyjskie. Na-
dal zbrodni tej nie uznaje się za ludobój-
stwo, a Rosja mord tysięcy polskich ofi-
cerów i ofiar cywilnych określa jedynie 

jako „przestępstwo pospolite”, które ule-
gło już przedawnieniu. 

Podczas spotkania głos zabierali także 
dr Janusz Orsik - prezes koła ŚZŻAK „Ja-
worzyn” z Ożarowa Mazowieckiego i dr 
Stefan Lewandowski. Obaj mówcy pod-
kreślali znaczenie pamięci naszej historii 
dla tożsamości narodowej Polaków.

Nie bez przyczyny Marszałek Polski 
Józef Piłsudski mawiał: naród, który tra-
ci pamięć o swojej historii, przestaje być 
narodem, a staje się jedynie grupą ludzi, 
czasowo zamieszkującą dane terytorium. 
Te słowa są szczególnie aktualne dziś 
w realiach wspólnej Europy, gdzie pol-
skie sprawy narodowe są często pomija-
ne i zakłamywane. To od nas zależy, czy 
tak będzie dalej. Niewątpliwym osiągnię-
ciem ostatniego dwudziestolecia jest to, 
że możemy mówić prawdę o naszej hi-
storii. Prawdę, której świat nie chce czę-
sto słuchać, bo jest niewygodna do geo-
politycznych interesów. 

Akcja, którą uruchomiliśmy przed ro-
kiem, ma na celu pobudzić uczucia na-
rodowe i integrować środowiska patrio-
tyczne. Przyłączyliśmy się do ogólnopol-
skiego programu „Katyń...ocalić od za-
pomnienia”, który zakłada posadzenie 
w Polsce 21473 dębów pamięci – każ-
dy poświęcony jest jednej osobie z listy 
katyńskiej. Jednak naszym zdaniem, listy 

Pamiętać... aby wybaczyć
Uczciliśmy pamięć ofiar Golgoty Wschodu

Uroczystość rozpoczął Wójt Krzysztof Turek, przypominając historię martyrologii Polaków na Wschodzie

Płk Antoni Tomczyk – autor książki 
„Abyśmy mogli wybaczyć”

W pierwszym rzędzie goście honorowi
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ofiar Golgoty Wschodu nie można za-
wężać jedynie do wydarzeń 1940 r. Po-
lacy bowiem eksterminowani byli na te-
renach Kresów już od wojny polsko-so-
wieckiej 1920 r. II Wojna Światowa, dała 
oprawcom możliwość przeprowadzenia 
planowej akcji określanej dziś mianem 
„przestępstwa pospolitego”. Wszystkie 
ofiary Wschodu zasługują na upamięt-
nienie i oddanie im należnej czci, a ich 
związek z dzisiejszymi mieszkańcami ba-
bickiej gminy świadczy najlepiej o na-
szym wielkim dziedzictwie i tragicznej 
historii Polski. 

Pierwszy dąb pamięci posadzono 
przed Starostwem Powiatowym w Ożaro-
wie Mazowieckim. Stamtąd akcja, której 
źródła są w Radzyminie i Stowarzyszeniu 
Parafiada, trafiła do babickiej gminy. 

Początkowo planowaliśmy posadze-
nie jednego pamiątkowego dębu przed 
Szkołą Podstawową w Starych Babicach. 
W ten sposób zamierzaliśmy upamiętnić 
porucznika Henryka Mizikowskiego, ku-
zyna Władysława Mizikowskiego, który 
zginął w 1939 r., broniąc Babic.

Podczas spotkania gościliśmy kpt. 
Annę Mizikowską – kuzynkę obu ofice-
rów, która zawsze jest razem z nami pod-

czas uroczystości patriotycznych. – Dzię-
kuję za upamiętnienie osób z mojej ro-
dziny, które oddały życie za tę ziemię i za 
naszą Ojczyznę – powiedziała. Staram się 
zebrać dokładną dokumentację dotyczą-
cą tych wydarzeń i przekazać ją babickiej 
gminie. Niech prawda historyczna trwa 
i daje siłę do działania następnym pokole-
niom – dodała na zakończenie.

Dziś lista osób, które pragniemy upa-
miętnić, liczy już wiele nazwisk. Rodziny 
ofiar mieszkające na terenie gminy zgła-
szają się do redakcji w sposób bardzo 
taktowny, okazując skromność, a jedno-
cześnie z pewnym wahaniem, zastana-
wiają się, czy to wypada, czy ktoś nie po-
myśli, że robią to dla rozgłosu. 

Drodzy Państwo, to co mówiło się 
kiedyś w domowych zaciszach, niesie ze 
sobą ogromny ładunek emocjonalny i hi-
storyczny. Myślę, że warto dzieje wielu 
rodzin wydobyć z otchłani zapomnienia, 
w ten sposób naszych bohaterów przy-
wracamy po części do życia i wszyscy 
możemy być z nich dumni. 

Osoby, które upamiętniamy, pozo-
stały wierne honorowi i Ojczyźnie. Dziś 
będą mieć swoją Aleję Dębów Katyń-
skich. Posadzimy ją jesienią przy nowej 

drodze w Starych Babicach, prowadzą-
cej od ul. Henryka Sienkiewicza do szkoły 
i Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji. To 
godne miejsce stanie się wizytówką na-
szej gminy, a tabliczki na pamiątkowych 
drzewach zaświadczą o historii miesz-
kańców tej ziemi. 

Marcin Łada

Oto lista osób, które planujemy upamiętnić dę-
bami: por. Henryk Mizikowski, bombardier Stani-
sław Szuba, p.por. Władysław Dudziński, st. po-
sterunkowy Teofi l Zapałowski, gen. brygady Ste-
fan Mozołowski, p.por. Marian Poborczyk, Józef 
Wolak, por. Cyprian Osiński – lekarz wojskowy, 
Kazimierz Wołk-Karaczewski, wachmistrz kawa-
lerii Ułanów Krechowieckich. Rodzina Olewiń-
skich: Maria z Olewińskich Opacka, Zofi a z Ka-
czanowskich Olewińska, Stanisław Olewiński. 

Polacy mogą być dumni z trady-
cji narodowej wojskowości, a ilość 
walk stoczonych w obronie Ojczy-
zny dodatkowo tradycję tę uświęca. 
Gdy dodamy do tego jeszcze nasze 
zamiłowanie do koni i białej broni, 
sięgające czasów rycerskich, wów-
czas łatwiej zrozumieć nostalgię 
patriotów do dawnych czasów. Do 
dni, w których honor był pojęciem 
pierwszoplanowym, a mundur żoł-
nierski, a zwłaszcza oficerski, cieszył 
się powszechnym szacunkiem.

Związek Oficerów Rezerwy RP im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego swoim 
działaniem nawiązuje do tradycji woj-
skowych II Rzeczpospolitej. Koło ZOR RP 
w Starych Babicach stara się inicjować 
wiele działań patriotycznych, które dają 
społeczeństwu informacje dotyczące na-
szej historii. Z doświadczeń przodków 

płynie bowiem na-
uka, z której po-
winniśmy korzy-
stać. 

W czasach 
obecnych wiele 
osób otacza się 
woalem zniechę-
cenia i narzekania. 
Często słyszymy, 
że społeczeństwo 
jest zdegenerowa-
ne, a ludzie prze-
ważnie nieuczci-
wi. Sądzę, że jest 
to pogląd przesadzony. Dostrzegamy 
przeważnie zachowania ekstremalne, 
o których jest najbardziej głośno, nie 
zauważając rzetelnej pracy i solidności 
wielu osób. Mamy wspaniałą młodzież, 
widzimy, jak wiele potrafi ona pokazać 

podczas imprez kul-
turalnych w naszej 
gminie. Potrzeba tyl-
ko dalej ją inicjować 
i popierać dobre kie-
runki działania. Zło 
natomiast musi być 
napiętnowane. Obo-
jętność i brak działa-
nia, w myśl poglądu 
– nie będę się wtrą-
cać, to nie moja spra-
wa – musi prowadzić 

do degeneracji.
Każdy z nas może podjąć pracę pro-

wadzącą do odnowy naszego społe-
czeństwa. 20-lecie odzyskania wolności, 
które aktualnie obchodzimy, daje nam 
poczucie radości, ale czy nie powinniśmy 
go świętować jakimś pożytecznym dzia-
łaniem? Wystarczy wcielić w życie słowa: 
nie pytaj, co Ojczyzna może zrobić dla 
Ciebie – powiedz, co Ty dziś możesz zro-
bić dla Ojczyzny!

W połowie kwietnia przedstawi-
ciele babickiego koła ZOR uczestniczyli 
w spotkaniu z Prezesem Zarządu Głów-
nego ZOR RP ppłk Stanisławem Tomasz-
kiewiczem, które odbyło się w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Przybyli tam rów-
nież przedstawiciele innych kół Okręgu 
Mazowieckiego ZOR. Ciąg dalszy na str. 13

Dla Ojczyzny ratowania...

W pierwszym rzędzie, czwarty z lewej ppłk Stanisław Tomaszkiewicz

Poczet prowadzi st. chor. sztab. Janusz Bylinka-Nehrebecki
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Barbara Prusz-
kowska osied-
liła się w Klau-
dynie ponad 20 
lat temu. Kiedy 
przeprowadzi-
ła się tu z War-
szawy, stwier-
dziła, że jest 
to najpiękniej-
sze miejsce na 

Ziemi. Wówczas Klaudyn wyglądał zu-
pełnie inaczej niż teraz. W okolicy stało 
tylko kilka domów, a zielone, kwitnące 
łąki były bardzo malownicze. Od tamte-
go czasu przybyło wielu nowych miesz-
kańców i teraz posesje stoją jedna przy 
drugiej. Mimo wszystko nadal jest tu 
pięknie, a Pani Barbara jest zakochana 
w Klaudynie tak, jak dawniej.

GB: Czy to miłość do Klaudyna 
skłoniła Panią do kandydowania na 
sołtysa?

BP: Nie, pomimo dużej więzi, jaka łą-
czy mnie z tym uroczym miejscem, nigdy 
sama nie zdecydowałabym się startować 
w wyborach. Wszystko zaczęło się od 
Stowarzyszenia Klaudyn, którego byłam 
jedną ze współzałożycielek. Wraz z inny-
mi założycielami chcieliśmy stworzyć gru-
pę ludzi, która mogłaby pomagać w roz-
wiązaniu różnych problemów tej miejsco-
wości i zatroszczyć się o jej przyszłość. Jak 
wiadomo, kilku osobom łatwiej jest dzia-
łać, niż indywidualnie. Gdy przyszedł czas 
wyborów na sołtysa, członkowie stowa-
rzyszenia zaczęli mnie namawiać, abym 
kandydowała. Początkowo wzbraniałam 
się przed tym, przerażała mnie bowiem 
perspektywa pełnienia tej funkcji tym bar-
dziej, że tak naprawdę nigdy wcześniej 
nie byłam związana z wsią. Ostatecznie 
jednak wystartowałam w wyborach i mu-
szę przyznać, że teraz jestem bardzo za-
dowolona z tej decyzji.

GB: W naszej gminie mamy czte-
ry sołectwa, którymi kierują kobiety 
i Klaudyn jest właśnie jednym z nich. 
Czy płeć ma znaczenie w pełnieniu 
funkcji sołtysa?

BP: Być może moi wyborcy kiero-
wali się zasadą: „gdzie diabeł nie może, 
tam babę sołtysa pośle!” A tak poważ-
nie, czasami sobie myślę – to, że jestem 
kobietą pozytywnie wpływa na pełnienie 
mojej funkcji. Sołtys musi bowiem dużo 
rozmawiać z ludźmi, spokojnie ich wy-
słuchać. Jako kobieta okazuję im wie-
le cierpliwości, oni zaś wiedzą, że mogą 
do mnie przyjść z każdym problemem. 
W rozmowie potrzeba właśnie takiej ko-
biecej delikatności. Ludzie są zadowoleni 
z tego, że w Klaudynie sołtysem jest ko-

bieta. Nie raz słyszałam przy pierwszym 
spotkaniu: Ojej! To Pani sołtys, super!

GB: Jak przyjęli Panią mieszkań-
cy Klaudyna?

BP: Muszę przyznać, że bardzo 
miło, zupełnie się tego nie spodziewa-
łam. Moje obowiązki obejmują czynno-
ści, które wymagają chodzenia do wie-
lu domów, mam duży kontakt z ludź-
mi i to chyba mi się najbardziej podo-
ba w tej funkcji. Bywa tak, że jestem za-
praszana na kawę, herbatę, czy nawet 
obiad. Dzięki temu znam tutejsze prob-
lemy i jestem na bieżąco we wszystkich 
sprawach w sołectwie. Pełnienie funkcji 
sołtysa sprawia mi więc dużo satysfakcji.

Poznaję coraz więcej osób, z któ-
rych każda coś innego sobą reprezentu-
je. W Klaudynie mamy chyba wszystkie 
zawody świata! Widać też duży kontrast 
w sferze materialnej; są domy bardzo 
bogate, a także i bardzo biedne. Jednak 
dzięki temu wiem, komu i w jaki sposób 
mogę pomóc. Nie oglądam się na niko-
go, za własne pieniądze kupuję jedzenie 
i ubrania, a także organizuję zbiórki dla 
potrzebujących. Chcę, aby w Klaudynie 
było jak najlepiej i myślę, że mieszkań-
cy to widzą.

GB: Funkcję sołtysa pełni Pani od 
końca 2007 r., czyli już ponad pół-
tora roku. Jak podsumowałaby Pani 
ten okres?

BP: Priorytetem w moich działaniach 
było rozpoczęcie budowy kanalizacji. By-
łam organizatorką spotkania mieszkań-
ców z wykonawcami tej inwestycji. Te-
raz jest ona w trakcie realizacji i cze-
kam na szczęśliwy koniec tego przed-
sięwzięcia. Klaudyn to pięknie położone 
miejsce, które bardzo szybko się rozwi-
ja i dlatego kanalizacja była tu niezbęd-
na. Mieszkańcy ponosili olbrzymie kosz-
ty wywozu płynnych nieczystości, a teraz 
w końcu się to zmieni. Oprócz tego uda-
ło się rozwiązać, jak na tę chwilę, wszyst-
kie problemy, z którymi przychodzili do 
mnie mieszkańcy. Dlatego bardzo cenię 
sobie współpracę z władzami samorzą-
dowymi gminy, które zawsze mnie wy-
słuchują i w miarę możliwości pomaga-
ją. Do tej pory nie było sytuacji, aby jakiś 
problem zgłoszony przeze mnie, nie zo-
stał rozwiązany. 

GB: Co trzeba robić, aby być do-
brym sołtysem?

BP: Myślę, że przede wszystkim trze-
ba nauczyć się rozmawiać z ludźmi. Roz-
mowa jest podstawą udanych relacji. 
Wiadomo, że ludzie mają czasem wy-
magania niemożliwe do spełnienia, ale 
trzeba wiedzieć, jak z nimi o tym rozma-
wiać. Nawet jeżeli czasem ktoś jest z cze-

goś niezadowolony, należy go spokojnie 
wysłuchać i wspólnie poszukać dobrego 
rozwiązania. To właśnie spokój powinien 
cechować dobrego sołtysa, bo krzykiem 
i nerwami nigdy się niczego nie załatwi. 
Bardzo bym chciała, aby więcej osób kie-
rowało się spokojem i rozwagą w swoich 
działaniach...

GB: Co trzeba jeszcze zmienić 
w Klaudynie?

BP: Są dwie sprawy, nad którymi te-
raz pracuję. Pierwsza z nich to ulice, któ-
re nie są dostosowane do pieszych i ro-
werzystów. W Klaudynie prawie w ogó-
le nie ma chodników, ludzie chodzą 
po jezdni, co stwarza duże zagrożenie 
i większe prawdopodobieństwo wypad-
ków. Ta sprawa jest już zgłoszona w gmi-
nie i mam nadzieję, że uda się ją rozwią-
zać. Drugim problemem są drogi dojaz-
dowe do posesji. Niektórzy mieszkańcy 
nie zdają sobie sprawy, że szybka jazda 
powoduje unoszenie się kurzu, który tra-
fia do naszych domów. Nie jest to przy-
jemne, gdy siedząc w ogrodzie jest się 
obsypywanym piachem, a na meblach 
gromadzą się warstwy pyłu. Ostatnio za-
częto na te uliczki nawozić żwir. Mimo 
wszystko proszę jednak mieszkańców 
o wolniejszą jazdę.

GB: A jakie są Pani marzenia zwią-
zane z tym miejscem?

BP: Moim marzeniem, które staram 
się wprowadzić w życie, jest utworzenie 
w Klaudynie miejsca, w którym mogłyby 
spotykać się matki z dziećmi i osoby star-
sze. W takim miejscu można byłoby spo-
kojnie usiąść i porozmawiać, a dla dzieci 
zrobiono by plac zabaw. Plan ten zwią-
zany jest z utworzeniem specjalnej ścież-
ki prowadzącej do parku tak, aby oso-
by te mogły bezpiecznie spacerować. 
Chciałabym, aby powstały w Klaudynie 
punkty usługowe, które dałyby miejsca 
pracy i ożywiły naszą wieś. Dlatego na-
mawiam wszystkich moich sąsiadów do 
prowadzenia różnych działalności: są 
osoby, które specjalizują się w robieniu 
pysznych potraw, jest pan, który móg-
łby organizować przejażdżki bryczką lub 
kuligi, brakuje nam usług krawieckich. 
Myślę, że rozwinięcie takich specjalno-
ści spowoduje, że Klaudyn stanie się bar-
dziej atrakcyjny. Bardzo podobają mi się 
Konferencje Partnerstwa Lokalnego or-
ganizowane przez Powiatowy Urząd Pra-
cy, w których zawsze uczestniczę z mę-
żem. Uważam, że jest to duża szansa dla 
rozwoju naszej gminy i jej okolic, a prze-
cież nam wszystkim, jako jej mieszkań-
com, powinno na tym zależeć.

mf.

Klaudyn – najpiękniejsze miejsce na Ziemi? 
Rozmowa z Barbarą Pruszkowską – sołtysem Klaudyna
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Minęło już dwanaście lat, odkąd 
Pani Dyrektor Bożennie Pyć udało 
się po raz pierwszy namówić ro-
dziców do występów scenicznych. 
Przez ten czas na scenie pojawiali się 
królowie, księżniczki, czerwone kap-
turki, cała plejada zwierząt, aż przy-
szedł czas na „Misia – niezłego roz-
bójnisia”. Bajkę pod takim właśnie 
tytułem (wg Elżbiety Gałczyńskiej) 
przedstawiono 12 maja dzieciom 
z babickiego Przedszkola i kilku gru-
pom przybyłych gości.  

– Nasz teatr co roku budzi duże za-
interesowanie wielu osób. Chętnie oglą-
dają go rodzice najmłodszych pociech, 
wiedzą bowiem, że gdy ich dzieci znajdą 
się w grupie „Starszaków”, przyjdzie czas 
także na nich. Tradycją naszej placówki 
jest występ w sztuce teatralnej rodziców, 
którzy mają dzieci w grupach kończą-
cych już edukację przedszkolną- powie-
działa Dyrektor Pyć. – Nikogo oczywiście 
nie zmuszamy i z reguły osób chętnych 
do występów jest więcej niż ról w sztuce 
– dodała.

Tegoroczny Teatr Rodziców oscylował 
w stronę musicalu. Przez lata pracy panie, 
które zajmują się reżyserią i oprawą mu-
zyczną – Grażyna Bełz i Małgorzata Sie-
kierska zaczęły poszukiwać nowych form 
wyrazu, różniących się od klasycznych ba-

jek wystawianych do tej pory. Dzieci jak 
zwykle – były zachwycone. Rodzice chyba 
trochę mniej, bo narzekali początkowo, że 
przygotowanie ról wymaga od nich dużo 
pracy. Gdy jednak doszło do szczęśliwego 
finału – żałowali, że nie mogą grać dłu-
żej razem. Tak to już zawsze jest, że przy 
pracy nad sztuką zawiązują się znajomo-
ści i przyjaźnie, a teatr staje się wydarze-

niem nie tylko arty-
stycznym, ale również 
integruje miejscową 
społeczność.

Babickie Przedszko-
le świętowało niedaw-
no swój kolejny sukces. 
Podczas „V Powiatowe-
go Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu” , który odbył 
się 22 kwietnia 2009 r. 
w Ożarowie Mazowie-
ckim zespół dziecięcy 
zdobył I nagrodę i pu-
char dla przedszkola. 
W nagrodzonej „Pio-
sence Leśnych Skrza-

tów" wystąpili: Marcelina Radziejewska, 
Milena Niżnik, Weronika Buszko, Iga Tym-
czyszyn, Tomasz Dyr  i Adam Ziółkowski. 
Słowa napisała Justyna Śledziejowska, 
a muzykę Małgorzata Siekierska. Serdecz-
nie Gratulujemy!

mł.

XII Teatr Rodziców
Babickie Przedszkole dla dorosłych i dla dzieci

Placówki edukacyjne naszej gminy od lat peł-
nią funkcję ośrodków kulturalnych – z powo-
dzeniem organizują imprezy dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Teatry Rodziców w Starych 
Babicach i Borzęcinie Dużym, Teatr Szkolny 
w Babicach i Koczargach, Kabaret „Młodych 
z Pasją”, Kabaret „Porażka 2009” stały się 
prawdziwą kuźnią talentów.Dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć 
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Od czasu gdy rozpoczęła działal-
ność Strefa Rekreacji Dziecięcej w Bo-
rzęcinie, Dzień Dziecka stał się dużą 
imprezą, w której mogą uczestniczyć 
setki dzieci nie tylko z naszej gminy. 
Boiska sportowe, pochylnie do jazdy 
na deskorolkach, siłownia i stoły do 
gry w ping-ponga – wszystkie urzą-
dzenia na wolnym powietrzu zachę-
cają do rodzinnej zabawy. Organiza-
torzy zadbali o wiele atrakcji, były 
gry sportowe, skoki na trampoli-
nie, nadmuchiwany zamek i ogrom-
na kula, w której można było 
podróżować po boisku, kon-
kursy z nagrodami, występy 
artystyczne, a także wspólny 
taniec z Kamilą Kajak i Rafa-
łem Maserakiem. Całości do-
pełniały kramiki z różnościa-
mi i pysznymi przekąskami.

Tradycją gminnego Dnia Dzie-
cka jest to, że również dzieci ro-
bią coś dla swoich rówieśników. 
Mogliśmy zatem zobaczyć po-
kazy taneczne grup przedszkolnych ze 
Starych Babic i Borzęcina, popisy baletu 
prowadzonego przez Ewę Dżyga, pokaz 
mody ekologicznej- „Ubiory przyszłości” 
w wykonaniu gimnazjalistów z Koczarg. 
Wystąpiła także Gminna Orkiestra Mło-
dzieżowa. Swoje umiejętności sportowe 
zaprezentowali karatecy z UKS, a grupa 
break dance zachwyciła publiczność po-
wietrznymi akrobacjami. 

Kapryśna pogoda sprawiła, że musie-

liśmy kilka razy chować się do hali sporto-
wej szkoły. Nic jednak straconego, bo tam 
przygotowano dla dzieci turniej szacho-
wy – symultanę, w której uczniowie grali 
z Anną Gasik – Wicemistrzynią Polski.

W hali zorganizowano część muzycz-
ną spotkania, pokazy sportowe. Wystąpił 
tam również uczniowski kabaret „Poraż-
ka 2009”. 

Słowa podziękowania za organiza-
cję Dnia Dziecka należą się kadrze Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęci-
nie Dużym. Nauczycielki poświęciły swój 
wolny czas i całą sobotę były do dyspo-
zycji dzieci. Malowały najmłodszym twa-
rze, organizowały przekąski i napoje, 
prowadziły także konkursy. W dobrej or-

Mimo że padało, atrakcji nie 
30 maja uczestniczyliśmy w Gminny

„Dzień Dziecka” w Polsce i innych krajach słowiańskich obchodzimy 1 czerw-
ca. Święto zostało ustanowione w 1952 roku z inicjatywy organizacji „The In-
ternational Union for Protection of Childhood”, której celem była ochrona praw 
dzieci na całym świecie. 
Dzień Dziecka w innych krajach obchodzi się jednak w różnych terminach. ONZ 
ustaliła datę tego święta na 20 listopada – w rocznicę uchwalenia Deklaracji 
Praw Dziecka (1959 r.) i Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.). We Francji świę-
to to przypada 6 stycznia, w Turcji – 23 kwietnia, a w Japonii 3 marca (wówczas 
obchodzą je dziewczynki) i 5 maja (swój „dzień” mają chłopcy).
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ganizacji imprezy 
pomagali również 
wolontariusze, nie 
zabrakło także na-
szych radnych Ju-
styny Szczepanik, 
Tadeusza Wiśniew-
skiego i Krzyszto-
fa Grzelaka. Sto-
iska zorganizo-
wały m.in. Katoli-
ckie Stowarzysze-
nie Osób Niepełno-
sprawnych Archi-
diecezji Warszaw-
skiej i Stowarzy-
szenie Misji Afry-

kańskich. Za koordynację całości przed-
sięwzięcia dziękujemy Beacie Błaszczak- 
Dyrektorowi ZSP i Marcinowi Palczakowi 
– Dyrektorowi Strefy.

Tekst i fot. Marcin Łada
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e brakowało!
nym Dniu Dziecka

Zapraszamy do Strefy Rekrea-
cji Dziecięcej! Obiekty czynne są 
w dni powszednie w godz. 15:00-
20:00, w soboty i niedziele 10:00-
20:00.
Na wszystkich czeka tam sprzęt 
sportowy i instruktorzy. Osoby 
korzystające ze skate-parku zo-
stają wyposażone także w sprzęt 
ochronny, kaski i nakolanniki. 
Z dobrodziejstw Strefy korzy-
stamy bezpłatnie, trzeba jednak 
mieć przy sobie dokument toż-
samości. Zachęcamy do ćwiczeń. 
Sport to zdrowie!

-
-

w 
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Tradycyjnym elementem polskiego Dnia Dziecka są obrady Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży, które po raz pierwszy odbyły się w 1994 roku. W nieformalnym parla-
mencie utworzonym przez młodzież gimnazjalną i szkół średnich zasiada, tak 
jak w „prawdziwym” Sejmie, 460 posłów ze wszystkich województw kraju. 
Zbierają się oni, aby obradować nad ważnymi dla młodych obywateli sprawa-
mi – w tym roku tematem przewodnim było zagadnienie „Młodzi wobec wyda-
rzeń 1989 roku”. W latach ubiegłych w Młodzieżowym Sejmie zasiadali także 
przedstawiciele naszej gminy.
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Uczniowski Klub Sportowy dzia-
łający w ZSP Borzęcin może pochwa-
lić się ostatnio europejskim sukce-
sem. Klub zdobył w maju brązowy 
medal na międzynarodowym turnie-
ju piłkarskim w Lipsku! W zwycię-
skiej drużynie większość stanowią 
18-letni mieszkańcy Borzęcina, daw-
ni uczniowie ZSP.

Uczniowski Klub Sportowy „Borzę-
cin” w dniach 21.05.09 – 23.05.09 po 
raz pierwszy brał udział w zagranicznym, 
międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej. 
Juniorzy z roczników 1990-1992 uczest-
niczyli w „Leipzig Friendship Cup”, któ-
ry rozgrywany był w Niemczech w obiek-
tach dwóch klubów: Vfk Blau-WeißLe-
ipzig 1892e.V. oraz Leipziger Sportverein 
Südwest e.V. Przygotowano tam 8 peł-
nowymiarowych trawiastych boisk, na 
których rywalizowano w 5 kategoriach 
wiekowych.

Podczas turnieju w Lipsku spotka-
ło się ponad 60 drużyn: z Belgii, Czech, 
Danii, Holandii, Szwajcarii, Ukrainy, Nie-
miec i oczywiście z Polski. Oprócz przed-
stawicieli Borzęcina, z Polski na turniej 
dojechały ekipy: „Uczniowski Chorzów”, 
KS „Stadion Śląski”, „Ruch” Chorzów, 
„Piast” Gruszczyk, „GOSiR” Piaseczno 
oraz drużyna z Rzeszowa. Wszystkie dru-
żyny grały w z góry ustalonych grupach, 

w meczach 2 x 15 min., po 11 zawodni-
ków + 5 rezerwowych.

Drużyna z Borzęcina została przy-
dzielona do grupy B, w której rywalizo-
wała m.in. z zespołami Belgii, Szwajcarii, 
Holandii i Niemiec. 

– W drugim dniu Turnieju zagrali-
śmy z miejscowymi. Wiedzieliśmy, że bę-

dzie bardzo ciężko, a ten mecz decydo-
wał o wszystkim. Nasza drużyna poka-
zała prawdziwy polski charakter i pew-
nie, po 3 bramkach Mariusza Janiszew-
skiego, wygrała z miejscowymi – rela-
cjonuje trener Marcin Jasiński. – Trzecie 
miejsce to ogromny sukces naszej dru-
żyny, wszyscy jesteśmy z niego zadowo-
leni i wdzięczni za możliwość uczestni-
czenia w międzynarodowym spotkaniu. 
Chciałbym pochwalić postawę sportową 
kilku zawodników: Mariusza Janiszew-
skiego, Michała Leśniewskiego, Łukasza 
Sawickiego i kpt. drużyny Adama Trzpio-
ły. Trudno wymieniać tu wszystkich, ale 
cała drużyna zasługuje na brawa. Wiel-
kie dzięki za sportową walkę i „brązowy 
garnek”- powiedział Marcin Jasiński.

Jesteśmy winni Czytelnikom jeszcze 
kilka informacji na temat borzęcińskiego 
UKS. Warto wspomnieć, że działają tam 
4 drużyny piłkarskie (w tym jedna dziew-
częca) i każda z nich ma swoje osiągnię-
cia. Podczas ferii zimowych zorganizowa-
no w Borzęcinie Turniej Piłki Halowej, dla 
chłopców i dziewcząt z klas I-IV. Grało 
w nim 10 drużyn, w każdej po 5-6 osób. 
W kolejnym turnieju dla chłopców star-
szych 13-15-letnich spotkało się 8 dru-
żyn z terenu powiatu. Był to tzw. turniej 
„dzikich drużyn”- zawodnicy sami do-
bierali składy siedmioosobowych drużyn. 
Uczestniczyło w nich wielu zawodników 
z Warszawy, Nowego Dworu Maz. i z te-
renu powiatu. Wszyscy dobrze się bawi-
li. W tym przypadku bowiem nie liczyło 
się zwycięstwo, a promocja idei sportu 
i zdrowego trybu życia. Nagrody dla za-
wodników biorących udział w turniejach 
ufundował prezes UKS Tomasz Porębski 
i Dyrektor ZSP Beata Błaszczak. 

W lipcu drużyna UKS „Borzęcin” je-
dzie na Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej do Czeskich Budziejowic- będzie 
to jedna z największych imprez sporto-
wych w Europie Środkowej. Trzymamy 
kciuki. Gratulujemy trenerowi Marcinowi 
Jasińskiemu wspaniałych wyników!

mł.

UKS Borzęcin na medal!

W ostatni majowy piątek ucz-
niowie starszych klas borzęcińskiej 
szkoły podstawowej w towarzystwie 
policjantki z Komendy Powiatowej 
Policji w Starych Babicach odwiedzi-
li stadion Legii w Warszawie.

Program ,,Kibic”, w którym dzieci 
wzięły udział, łączy edukację z profi-
laktyką. Dotyczy on realizacji zagadnień 
z zakresu propagowania właściwych za-
chowań kibiców podczas imprez spor-
towych.

Celem programu jest wypracowanie 
bezpiecznych i prawidłowych zacho-
wań u dzieci i młodzieży podczas im-
prez sportowych. Uczniowie dowiadują 
się, jak unikać zagrożeń i nie stać się ich 
ofiarą oraz w jaki sposób zmieniać swo-

je zachowanie, dostosowując je do ról 
sportowca i kibica.

Przed nami mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej UEFA EURO 2012. Przygotowuje-
my nowoczesne obiekty sportowe, drogi, 
hotele. Wiemy jednak, że infrastruktura to 
nie wszystko. Zależy nam, byśmy potrafili 
zachowywać się na tych obiektach, jak na 
,,cywilizowanych ludzi” przystało. Pamię-

tajmy, że ,,czego Jaś się nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał”. Dlatego Stadion 
Legii Warszawa otworzył swoje podwoje 
dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania 
uczniowie zwiedzili klub i poznali jego hi-
storię, a także zasady i przepisy obowią-
zujące na terenie Ośrodka Sportowego. 
Mogli również popatrzeć na rozbudowę 
stadionu przed EURO 2012 i zobaczyć 
trening sportowców. To jednak, co moim 
zdaniem było najważniejsze – poznali za-
sady dobrego zachowania na trybunach 
w trakcie i po zakończeniu rozgrywek 
piłkarskich. Na pierwszym miejscu stawia 
się, bezpieczeństwo, bo inaczej organi-
zowanie masowych imprez sportowych 
mija się z celem. Nasi uczniowie już o tym 
wiedzą! ZSP

Uczniowie na Stadionie Legii

Trener Marcin Jasiński

Medalowa drużyna
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Szkoła w Borzęcinie bardzo ak-
tywnie włączyła się w działania na 
rzecz ekologii. W ciągu całego roku 
szkolnego nauczyciele starali się po-
głębiać wiedzę uczniów i przybliżać 
im zagadnienia związane z ochro-
ną środowiska, przez co zwiększyli 
ich tzw. świadomość ekologiczną. 
Wszyscy wiemy, że dzięki praktycz-
nym działaniom nastawionym na 
ochronę środowiska dzieci łatwiej 
przyswajają wiedzę i wypracowu-
ją właściwą postawę wobec tego 
problemu. Może gdy dorosną, śmie-
ci definitywnie zginą z naszych ulic, 
lasów i przydrożnych rowów?

Dzieci w minionym roku szkolnym 
uczestniczyły m.in. w akcji sprzątania 
terenów zielonych w Mariewie i Budzie. 
Uczniowie klas piątych wykonali szkół-
kowanie jednorocznych sadzonek. Posa-
dzili: trzy tysiące modrzewi, sześć tysięcy 
sosen i trzy tysiące świerków na terenie 
Gospodarstwa Szkółkarskiego w Julinku.

Dużą atrakcją dla najmłodszych była 
możliwość obejrzenia pajęczaków i pa-
tyczaków podczas szkolnego pokazu ży-
wych zwierząt egzotycznych. Do tradycji 
szkoły weszły już ,,Ptasie lekcje”. Pod-
czas zajęć z ornitologiem uczniowie po-
znali odgłosy ptaków i poszerzyli swoją 
wiedzę na temat ich zwyczajów i przy-
zwyczajeń. W ,,zielonym dniu” ucznio-
wie głosili hasło ,,Nie bądź jeleń – dbaj 
o zieleń”. Nauczyciele zachęcali swoich 
podopiecznych do namówienia rodzi-
ców, aby wszyscy włączyli się w gminną 
selekcję odpadów, tak jak to się dzieje 

w szkole, gdzie korzystamy 
z pojemnika do segregacji 
ustawionego na korytarzu.

Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się lekcje 
w Gminnym Przedsiębior-
stwie Eko-Babice. Uczniowie 
wszystkich klas odwiedzili 
nową Stację Uzdatniania 
Wody w Borzęcinie, gdzie 
dowiedzieli się ,,Skąd się bie-
rze woda”. Ponadto dzieci 
z klas czwartych i szóstych 
poznały proces technologiczny uzdat-
niania ścieków w Oczyszczalni Ścieków 
w Starych Babicach. 

W tym roku obchodzimy 50-lecie 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Nie 
mogło więc zabraknąć tematyki upa-
miętniającej to ważne dla naszego regio-
nu wydarzenie. Wiele klas wzięło udział 
w lekcjach prowadzonych przez Centrum 
Edukacyjne KPN. Uczniowie uczestniczyli 
w kolejnej edycji konkursu ,,Co w pusz-
czy piszczy?”. W ramach tego konkur-
su odbył się także konkurs plastyczny 
pt. ,,Woda moim domem i żywiołem”, 
na którym uczennica naszej szkoły Julia 
Hałubicka otrzymała wyróżnienie. Na 
szkolnym korytarzu pojawiły się gazetki 
przypominające o obchodach rocznicy 
utworzenia KPN. Ponadto każda klasa 
wykonała 20-stronicowy album o pusz-
czy na dowolnie wybrany przez siebie 
temat. Można było więc zobaczyć m.in. 
,,Zwierzęta Puszczy”, ,,Puszczę w obiek-
tywie” i ,,Króla kampinoskich mocza-
rów”. Wszystkie prace były bardzo inte-

resujące. Nagrodzono dzieła trzech klas, 
dla których upominki przygotował Dy-
rektor KPN Jerzy Misiak. Szkoła wykonała 
także plakat z okazji jubileuszu KPN. 

Podsumowaniem wszystkich działań 
ekologicznych było przedstawienie z oka-
zji ,,Dnia Ziemi”. W czasie tego barwnego 
spektaklu uczniowie po raz kolejny do-
wiedzieli się, jak dbać o otaczającą nas 
przyrodę. Wszystkie te działania doskona-
le wpisały się w Powiatowy Konkurs Eko-
logiczny ,,Ekologiczna szkoła”, do które-
go po raz drugi przystąpiliśmy. W ramach 
tego konkursu reprezentanci szkoły roz-
wiązali test wiedzy z zakresu szeroko ro-
zumianej ochrony środowiska. Laureatem 
części teoretycznej został Kacper Szcze-
paniak, zaś wyróżnienia otrzymali Olga 
Olkowicz i Katarzyna Skibińska. Za wkład 
pracy w działania praktyczne wyróżniono 
Kamila Nieporowskiego i Karolinę Kiełek. 
Nagrodzeni otrzymali upominki z rąk Sta-
rosty Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go Jana Żychlińskiego.

ZSP

Ekologia – nauka z przyszłością

Obecni byli przedstawiciele kół: 
nowodworskiego, warszawskiego, 
legionowskiego, otwocko-garwoliń-
skiego. Ppłk Tomaszkiewicz podkre-
ślał potrzebę działań patriotycznych 
i nawiązywania szerokich kontaktów 
społecznych integrujących lokalne 
środowiska. – Działania te są szcze-
gólnie istotne w obecnym roku, kiedy 
obchodzimy wiele jubileuszy związa-
nych z Ojczyzną. Prezes ZOR stwierdził 
ponadto, że docenia pracę Okręgu 
Mazowieckiego i jest to jeden z naj-
lepszych okręgów naszej organizacji 
w Polsce. Słowa uznania skierował do 
ppłk Alfreda Kabaty – Prezesa Okrę-
gu Mazowieckiego (i Wiceprezesa 
ZG ZOR RP), do ppłk Wiesława Patu-
ły i por. Sławomira Łazora (członków 
Zarządu Głównego ZOR RP).

W nurt działań patriotycznych 

wpisuje się uroczystość, na której byli-
śmy 10 maja br. w Garwolinie. Dzięki 
zaangażowaniu jednego z naszych 
kolegów – st. chor. sztab. Janusza 
Bylinki-Nehrebeckiego, doszło tam do 
powołania Stowarzyszenia 1. Pułku 
Strzelców Konnych, który sięga swo-
imi tradycjami czasów napoleońskich. 
Uroczystości patriotyczne obejmowa-
ły m.in. Mszę Św., złożenie kwiatów 
pod pomnikami pamięci narodowej, 
defiladę i występ Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego. Wśród organizatorów znala-
zły się władze miasta i powiatu, miej-
scowa WKU, Okręg Mazowiecki ZOR 
RP oraz Światowy Związek Żołnierzy 
AK Obwód „Gołąb” w Garwolinie. Za-
chęcamy innych do naśladowania.

Marcin Łada

Dla Ojczyzny ratowania... Dok. ze str. 7
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1 czerwca dzieci z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Borzęcinie 
Dużym mogły obejrzeć sztukę tea-
tralną przygotowaną przez ich ro-
dziców. Grały w niej jednak same 
panie, wcielając się z powodzeniem 
również w role męskie. Panowie 
podobno nie byli tak odważni, aby 
wystąpić na scenie. A może nie mieli 
czasu?

Jak pisze do nas Joanna Kowszun, 
która wcieliła się wspaniale w rolę pira-
ta- opracowanie tego teatralnego przed-
sięwzięcia trwało cały miesiąc. 12 osób 
spotykało się co kilka dni i omawiając 
scenę po scenie, obsadzenie ról, za-
chowania i rekwizyty, tworzyło wspólne 
dzieło. Tegoroczny borzęciński, szósty 

już, teatr rodziców przygotował dla naj-
młodszych bajkę Jana Brzechwy pt. „Za-
bawa w podróż”.

Pomysł na tę sztukę podsunęła rodzi-
com jedna z mam, która wraz z dziećmi 
słuchała Bajek-Grajek. Są to bajki nasze-
go dzieciństwa nagrane przed 30 laty, 
które z płyt winylowych przeniesiono na 
dyski kompaktowe. 

Nasza bajka dawała różnorodność 
interpretacyjną – pisze Pani Joanna. Dwaj 
chłopcy dzięki swojej wyobraźni, wyko-
rzystując wiadomości szkolne podróżo-
wali po Polsce, odwiedzając najciekawsze 
miasta. W każdym z nich znaleźli coś cie-
kawego, co wpływało na niepowtarzal-
ność tego miejsca, dzięki czemu mogli 
przeżywać wspaniałe przygody.

W przedstawieniu 
brali udział rodzice dzieci 
z przedszkola i zerówek 
oraz nauczyciele. Wszyscy 
świetnie się bawili, wra-
cając wspomnieniami do 
lat dziecinnych. W tych 
wspólnych inicjatywach 
najfajniejsze jest to, że 
możemy dać dzieciom 
radość i uśmiech. Dla 
nich stajemy się aktorami, 

a przecież każdemu z nas ciężko znaleźć 
czas w tym wciąż pędzącym świecie. Cie-
szymy się zatem, że wśród nas są mamy, 
które potrafią wygospodarować czas 
i zrobić coś, aby dzieci mogły być z nich 
dumne. Dzieciaki zaskakująco dużo pa-
miętają z naszych przedstawień, chętnie 
cytują bohaterów i śpiewają piosenki, 
a w rozmowach wykorzystują fragmenty 
ról – pisze Joanna Kowszun.

Dziękujemy wszystkim mamom, któ-
re potrafiły 1 czerwca pięknie zagrać dla 
dzieci, gratulujemy scenografii wykona-
nej przez Monikę Ciećwierz i udanej rea-
lizacji całego pomysłu. 

mł.

Bajki Klujewa po raz piąty

Teatr Pań w Borzęcinie

Po raz kolejny szkolne koło tea-
tralne prowadzone przez Ludmiłę 
Miłowanow zaprezentowało nam 
swoje artystyczne umiejętności. 
Premierowy pokaz programu „Pod 
żaglami marzeń” odbył się 27 maja 
w Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach.

W programie znalazło się pięć bajek 
Klujewa: „Prawdziwa Flota Żeglugowa”, 
„Pled, który wysłużył swoje”, „Prawa 

natury”, „Okulary do patrzenia w dal” 
i „Niebieski bumerang”. Każda z tych 
bajek pod przykrywką dziecięcej prosto-
ty i naiwności wnosi poważne pytania 
i wartości dotyczące ludzkiego życia. Eu-
gen Klujew to autor, który w niezwykły 
sposób przedstawia proste sprawy, na 
które na co dzień nie zwracamy uwagi. 

– Chciałabym nadal pracować z dzieć-
mi, korzystając z twórczości tego niezwy-
kłego autora, uważam bowiem, że jego 
opowiadania niosą w sobie uniwersalne 
wartości – mówi Pani Ludmiła. Utwory 
Klujewa są przeznaczone dla wszystkich, 
niezależnie od wieku, a ich interpretacja 
zmienia się wraz z naszym dorastaniem. 
Dlatego właśnie warto do nich wracać. – 
Starsze dzieci przychodzą do mnie i mó-
wią, że teraz zupełnie inaczej odbierają 
te bajki, niż kilka lat temu. 

Oglądając program „Pod żaglami 
marzeń” w wykonaniu uczniów babi-
ckiej podstawówki, człowiek zatraca się 
w świecie pełnym emocji i dziecięcej 
spontaniczności. Dzieci ofiarowują swoje 
uczucia widzom i na tym polega sukces 
szkolnej grupy teatralnej. 

– Przygotowując spektakl, staram się 
zawsze dobrać odpowiednią bajkę do 
charakterów dzieci. Każde z nich ma bo-

wiem określoną wrażliwość, tylko trzeba 
umiejętnie ją wyłowić. Postać dopasowu-
je się do charakteru dziecka, do tego, co 
w nim niezwykłe i wyjątkowe. Staram się 
nauczyć je, że nie należy nikogo udawać, 
tylko być takim, jakim się jest – mówi 
Pani Ludmiła.

Występ na scenie to efekt końcowy 
pracy, w którą wszyscy angażowali się 
przez kilka miesięcy. To właśnie przygo-
towania są najważniejszym elementem 

Teatru Szkolnego. Jak mówi Pani Ludmi-
ła – Przyjemność jest w samym procesie 
tworzenia i patrzeniu na to, jak dzieci się 
zmieniają. Nie chodzi o to, żeby stwo-
rzyć z nich aktorów, ale nauczyć otwar-
tości i ekspresyjności, wydobyć to, co jest 
w nich w środku. Opracowanie tekstu baj-
ki i przygotowanie go do przedstawienia 
na scenie także zajmuje wiele czasu. Tekst 
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27 maja w babickiej podstawów-
ce odbył się wernisaż prezentujący 
całoroczną pracę uczniów. Prace 
podejmowały różnorodną tematykę 
i były wykonane wieloma technika-
mi plastycznymi. Wszyscy ci, których 
dzieła znalazły się na wystawie, uho-
norowani zostali dyplomami, a naj-
lepszym przyznano nagrody. 

Coroczny przegląd prac uczniów klas 
4-5 to pokaz najlepszych dzieł plastycz-
nych z całego roku szkolnego. Mimo że 
wystawa rozciągała się na dwóch pię-
trach szkoły, znalazły się na niej tylko 
wybrane prace. 

– Wybór tych najlepszych prac jest 
dla mnie zawsze problemem. Można po-

wiedzieć, że z wybranych wybieram jesz-
cze wybrane – mówi Magdalena Borczyk, 
organizatorka wernisażu. W tym roku 
najwięcej było malarstwa, jednak poja-
wiły się także bardzo ciekawe techniki, 
jak np. collage, frottage, czy monotypie. 
Znalazło się również wiele prac, które łą-
czą nie tylko różne techniki plastyczne, 
ale i różne materiały. Bardzo ciekawie 
wyglądały dzieła wykorzystujące barwio-
ny piasek pt. „Zwierzęta i jaskiniowcy”, 
lub maski-płaskorzeźby z plasteliny, któ-
rych wykonanie było zajęciem doskonale 
ćwiczącym palce. 

Prace bardzo dojrzale przedstawiały 
zadaną tematykę. – W „Zmaganiach się z 
żywiołami” dzieci ukazały personifikację 
żywiołu. Nie miało to być jednak poka-
zanie niszczącej siły, ale tego, że żywioł 
w ogóle istnieje. Stąd właśnie takie tytuły 
jak np. „Taniec żywiołów”, w którym og-
niki tańczą ze sobą uśmiechnięte – mówi 
Pani Magdalena. Wiele pracy wymaga-
ło także przedstawienie „Miejskiej 
alei” w perspektywie zbieżnej, tym 
bardziej, kiedy techniką pracy jest 
wydzieranka. W plastyce piękne 
jest to, że obserwując wernisaż, 
można porównywać prace tego 
samego autora o różnorodnej te-
matyce i znaleźć wspólne elementy 
w sposobie przedstawienia. – Sztu-

ka pokazuje to, co tkwi w dziecku, jego 
emocje i charakter. Dzięki temu wiadomo 
także, czy samodzielnie pracuje, czy też 
pomagają mu rodzice – mówi Magdale-
na Borczyk. – Zajęcia plastyczne rozwija-
ją wyobraźnię dzieci i dlatego zachęcam 
wszystkich uczniów do uczestniczenia w 
nich. Bardzo żałuję, że w klasach szó-
stych nie są one obowiązkowe i tak mało 
dzieci ma motywację, aby na nie przyjść.

Jak co roku na najlepszych babickich 
plastyków czekały wyróżnienia. Osobom, 
które z zaangażowaniem pracowały na 
zajęciach, zostały wręczone specjalne 
certyfikaty i nagrody. Były to: Karolina 
Góralska, Marcelina Stryszak, Kasia Ka-
szyca, Dominika Zdrodowska i Benita 
Grzybowska. Dodatkowo specjalne na-
grody przyznano Karolinie Góralskiej 
i Alicji Podstolskiej za najlepsze prace 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym 
„Tęcza”. Gratulujemy! mf.

Wybrane z wybranych
Wernisaż w Szkole Podstawowej w Babicach

autora trzeba kilka razy przeczytać, zo-
baczyć, jaką ma konstrukcję, a następnie 

podzielić go pomiędzy postacie. – Bardzo 
często podczas prób kilkakrotnie zmie-
niamy wcześniej przygotowaną struktu-
rę lub obsadzenie ról. Ale właśnie to jest 
najpiękniejszy element naszej pracy. Moi 
dawni uczniowie po 20 latach pamięta-
ją swoje występy. Na pracy budowane są 
bowiem w naszym teatrze relacje i warto-
ści, które jak bumerang w bajce Klujewa, 
kiedyś do nas wrócą.

Opiekunki Szkolnego Teatru, Ludmiła 
Miłowanowa i Izabella Kurowska-Bran-
denburska, podsumowały rok spędzony 
z dziećmi i podziękowały nagrodami za 
współpracę. Specjalne wyróżnienie otrzy-
mała Karolina Pajączek, która z wielkim 
zaangażowaniem poświęcała się pracy 
na zajęciach. Pożegnano również tych 

uczestników 
koła, którzy 
w tym roku 
kończą szkołę: 
Patrycję Szym-
czyk, Karola 
Kunysza, Ag-
nieszkę Dudę, 
Kamila Mierz-
wińskiego, Olę 
G o d l e w s k ą 
i Magdalenę Poprzeczko. Na widowni 
obecni byli dawni wychowankowie Pani 
Ludmiły, którzy z sentymentem wspomi-
nają czas spędzony na próbach teatru. 
I nic dziwnego, takich przeżyć się nie za-
pomina. Dodają skrzydeł, co widzimy na 
zdjęciu. mf.

Najlepsi młodzi adepci sztuk plastycznych ze swoją 
mistrzynią – Magdaleną Borczyk (z prawej strony)
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Muzyka jest lekarstwem dla duszy 
i ciała – tę prawdę znano już w sta-
rożytności. Potwierdza ją współczes-
na medycyna, stosując muzykę w le-
czeniu wielu chorób. Muzykoterapia 
daje pozytywne efekty także w re-
habilitacji osób niepełnosprawnych. 
Od kilku lat korzystają z niej dzieci 
w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilita-
cyjnym w Bliznem Jasińskiego. Zajęcia 
prowadzi Maciej Kierył – anestezjolog 
i muzykoterapeuta, jeden z prekurso-
rów tej metody leczenia w Polsce.

Uzdrawiającą moc muzyki znano już 
przed wiekami. Medycy ze starożytnej 
Grecji i Rzymu zalecali ją chorym jako lek 
na różne dolegliwości. Dawni lekarze na 
wyspie Kos leczyli pacjentów dźwięka-
mi natury, muzyką instrumentalną i śpie-
wem. Do dziś w kulturach prymitywnych 
rytualne pieśni i tańce służą do zaklina-
nia chorób, odczyniania klątw i uroków.

W jaki sposób muzyka wpływa na 
organizm człowieka? Niektórzy badacze 
twierdzą, że wibracje fal dźwiękowych wy-
wołują drżenia milionów komórek nerwo-
wych w ludzkim ciele, co działa na nie tak, 
jak relaksujący masaż. Pod warunkiem, że 
słuchamy tzw. zdrowej muzyki, która ma 
rytm równy lub nawet wolniejszy od bicia 
serca (60-80 uderzeń na minutę) i głoś-
ność nie większą niż 70 decybeli, musi być 
także harmonijnie skomponowana. Taka 
muzyka nie zaburza naturalnych procesów 
fizjologicznych i emocjonalnych, wpływa 
natomiast korzystnie na ciało i duszę. Naj-
szybciej doświadcza tego psychika, a tak-
że układ nerwowy, skórno-mięśniowy, ser-
cowo-naczyniowy i oddechowy: już po 10 
minutach słuchania spokojnych, pogod-
nych utworów obniża się ciśnienie krwi, 
zwalnia rytm bicia serca i wyrównuje od-
dech. Zmniejsza się również poziom hor-

monów stresu. Energiczna, żywa 
muzyka dodaje siły do działania, 
pomaga w odreagowaniu napięć, 
odpędzeniu złych myśli, przełama-
niu melancholii i depresji. Istnieją 
także utwory stworzone jakby spe-
cjalnie do pracy umysłowej, har-
monizują bowiem działanie pół-
kul mózgowych i sprzyjają kon-
centracji, a co za tym idzie – nauce 
i twórczości. 

Współcześnie muzykotera-
pia jest uznaną metodą wspo-
magającą leczenie, z której ko-
rzysta z powodzeniem wiele dzie-
dzin medycyny, takich jak aneste-
zjologia, psychiatria, a nawet gine-
kologia. Muzyka przydaje się wszę-
dzie tam, gdzie decydujący wpływ 
na wyleczenie ma stan psychiczny 
chorego. Doskonałe efekty daje 
również w rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych ruchowo i umysłowo. 

W przypadku dzieci zajęcia muzyko-
terapii kształtują poczucie rytmu, koor-
dynację ruchową i orientację przestrzen-
ną, korygują oddech i precyzję ruchu. 

Pod względem psychologicznym – po-
prawiają kontakt z otoczeniem, uwrażli-
wiają kulturowo, uczą empatii, podwyż-
szają samoocenę i aktywność życiową.

Jaka muzyka jest leczniczo naj-
skuteczniejsza? – Zależy 
to od indywidualnych upo-
dobań, gustu artystyczne-
go, a także rodzaju scho-
rzenia – twierdzi Maciej 
Kierył, muzykoterapeuta. 
– Nieprawdą jest, że tera-
peutycznie działa tylko mu-
zyka klasyczna, ponieważ 
do ludzi wychowanych na 
folku czy hip hopie zupeł-
nie ona nie dociera. Dlate-
go tak ważne jest, abyśmy 
sami poszukiwali melodii, 
przy których czujemy się 
najlepiej. 

Od blisko trzydziestu 
lat doktor Maciej Kierył le-
czy muzyką ludzi w różnym 
wieku – od małych pacjen-
tów Centrum Zdrowia Dzie-
cka w Międzylesiu, po słu-

chaczy uniwersytetów trzeciego wieku. 
– Już jako młody lekarz, w latach 70-

tych, odtwarzałem muzykę pacjentom 
na salach operacyjnych – wspomina te-
rapeuta. – Wtedy nie wiedziałem jeszcze 
ani jak to działa, ani nawet, że odtwa-
rzam melodie relaksacyjne. Pomagałem 
w ten sposób również samemu sobie 
– gdy wpadałem zziajany z pogotowia 
wprost na salę operacyjną, spokojna mu-
zyka pozwalała mi się skupić i wyciszyć 
przed zabiegiem. A że działała również 
na chorych? – dowiedziałem się właści-
wie później, po ukończeniu studiów na 
Wydziale Muzykoterapii Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu.

W latach 80. doktor Kierył opra-
cował własną metodę leczenia, na-
zywaną „Mobilną Rekreacją Mu-
zyczną”. Cieszy się ona do dziś uzna-
niem w środowisku muzykoterapeutów. 
Jest połączeniem ćwiczeń ruchowych, 
rytmicznych i oddechowych z działania-
mi relaksacyjnymi i kształtującymi wyob-
raźnię. Na zajęciach stosuje się zarówno 
muzykę z płyt i z radia, jak i improwi-
zowaną, tworzoną przez samych uczest-
ników przy pomocy zwykłych przedmio-
tów – kartek papieru, tekturowych pude-
łek, a nawet własnych ciał. Muzyka od-
wraca myśli pacjentów od choroby, po-
prawia samopoczucie, pomaga uwierzyć 
w siebie i w rychły powrót do zdrowia. 

– W zajęciach mogą uczestniczyć 
wszyscy pacjenci, także osoby, które nie 
potrafią grać ani śpiewać. Zaangażowa-
nie w muzykę można przecież wyrażać 
w różny sposób – gestem, mimiką, kla-
skaniem w dłonie czy tupaniem. W przy-
padku chorych z ciężkimi urazami aktyw-
ność na zajęciach objawia się czasem tyl-
ko nieznacznym ruchem głowy lub ciała, 
bądź zmienionym wyrazem twarzy. Mu-

Dźwięki, które leczą

Niektóre utwory muzyczne, takie jak 
„Des Abends” Roberta Schumanna, 
„Hotel California” The Eagles, „Czas 
relaksu” Andrzeja i Elizy, pomagają 
w pracy umysłowej, harmonizują 
bowiem działanie półkul mózgowych 
i sprzyjają koncentracji, a co za tym 
idzie – nauce i tworzeniu.

Dr Maciej Kierył

W Ośrodku w Bliznem dzieci zawsze znajdują fachową pomoc
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29 maja w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach odbyła się uro-
czysta inauguracja projektu „Nobel 
Uczniowski 2009”. Już po raz czwarty 
najzdolniejsi uczniowie zostali uho-
norowani statuetkami i wyróżnienia-
mi za pracę w wybranej dziedzinie 
nauki szkolnej: w literaturze, historii, 
matematyce, przyrodzie i języku an-
gielskim. Projekty zaskakiwały doj-
rzałością wykonania. Uczniowie nie 
szczędzili wysiłków nie tylko podczas 
całorocznego udziału w konkursie, 
ale również w czasie prezentacji prac 
przed kapitułą noblowską.

Na uroczystość wręczenia nagród, 
która odbyła się w sali gimnastycz-
nej szkoły, przybyła Z-ca Wójta Jolanta 
Stępniak, członkowie Rady Rodziców, 
nauczyciele oraz uczniowie. Po wręcze-
niu nagród najlepszym swoją pracę za-
prezentowała Joanna Czekaj, laureatka 
tegorocznej nagrody Uczniowskiego 
Nobla z przyrody. Po uroczystości wszy-
scy zostali zaproszeni na poczęstunek do 
sali koncertowej.

Nobel Uczniowski to konkurs or-
ganizowany przez Szkołę Podstawową 
w Starych Babicach od 2005 roku – na 
pamiątkę rocznicy (5.12.1905 r.) zdo-
bycia literackiej Nagrody Nobla przez 
Henryka Sienkiewicza, patrona szkoły. 
Konkurs jest doskonałą okazją dla zdol-

nych uczniów do zaprezentowania swo-
ich zainteresowań i pogłębienia wiedzy 
w konkretnej dziedzinie. Motywacją do 
pracy jest nie tylko statuetka Uczniow-
skiego Nobla, ale również uzyskanie na 
świadectwie oceny celującej z danego 
przedmiotu. Projekt przewiduje ośmio-
miesięczną pracę ucznia nad swoją pre-
zentacją, która jest dokumentowana na 
specjalnych kartach pod okiem opieku-
na. Po ukończeniu projektu uczniowie 
przedstawiają go przed kapitułą nob-
lowską. Czas prezentacji nie powinien 
przekroczyć 15 minut. Ocenie podlegają 
merytoryczna część pracy, zastosowane 
multimedia, modele lub doświadczenia, 
a także sposób prezentacji pracy.

Oto laureaci Uczniowskiego Nobla 
2009:
Literatura: Tymon Szewczykowski 
z klasy Va, „ Diabły, biesy, licha rozpycha-
jące się na języku”.
Historia: Karolina Chojnacka z klasy 
VIa, „Bitwa pod Salaminą”.
Przyroda: Joanna Czekaj z klasy VIc, 
„Pszczoły w gospodarstwie człowieka”
Matematyka: Kuba Załęski z klasy VIa, 
„Kombinatoryka – Wieża Hanoi”.
Język angielski: Zosia Gontarek z klasy 
Va, „Skąd wzięła się różnica pomiędzy 
brytyjskim a amerykańskim angielskim”. 
Gratulujemy!

Uczniowskie Noble 
rozdane!

Najmniej mieszkańców głosowa-
ło w okręgu nr 7 w Borzęcinie Dużym – 
21,45%. W powiecie warszawskim za-
chodnim największą frekwencję odno-
towano w Łomiankach – 40,87%, naj-
mniej wyborców zagłosowało w Błoniu 
– 27,24%.

W ogólnopolskich wynikach na po-
szczególnych kandydatów 
najwyższe notowania uzy-
skali Jerzy Buzek (393.177), 
Zbigniew Ziobro (335.933) 
i Danuta Hübner (311.018). 
W naszej gminie najwię-
cej głosów uzyskała Danu-
ta Hübner z PO – 1585 głosy 
(39,69%), na drugim miej-
scu znalazł się Michał Ka-
miński z PiS-u – 492 głosy 
(12,32%), trzecie zajął Paweł 
Zalewski z PO – 295 głosów 
(7,39%).

Wśród partii najwię-
cej głosów oddano na PO – 

44,43%, PiS – 27,4% SLD-UP – 12,34% 
oraz PSL 7,1%. W naszej gminie wyniki 
wskazują na podobną kolejność wygra-
nych partii: PO – 55,55%, PiS – 23,72%, 
SLD-UP – 6,16%, jedynie na czwartym 
miejscu zamiast PSL-u wygrała KW PR – 
4,78%. Najmniej głosów w gminie uzy-
skał KW PPP – 0,43%.

Wybory do Parlamentu Europejskiego dok. ze str. 3

zykoterapia udowadnia, że każdy z nas 
jest artystą, niezależnie od fizycznych 
i psychicznych ograniczeń. W czasie za-
jęć, dzięki wyobraźni, tworzymy magicz-
ny, bajkowy świat, w którym wszyscy 
czujemy się ważni, doceniani i spełnieni. 

Ta metoda terapii doskona-
le sprawdza się w pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi, które korzystają 
z niej w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabi-
litacyjnym w Bliznem Jasińskiego. Mieli-
śmy okazję uczestniczyć w jednym z ta-
kich spotkań i widzieć, jaką radość spra-
wiają one maluchom.

– W pracy z dziećmi głęboko upośle-
dzonymi nie można mówić o spektaku-
larnych sukcesach, ale o przekraczaniu 
pewnych pułapów choroby – podkreśla 
doktor Kierył. – Terapeuta musi od po-
czątku znać możliwości dziecka, aby nie 
wymagać od niego za dużo ani za mało, 
a zarazem wspierać rodziców w pracy 
nad jego rozwojem. Nie wolno mu nigdy 
powiedzieć: „W tym przypadku nic nie 
zrobimy”, ponieważ potencjał ludzki nie 
jest jeszcze dokładnie zbadany, a formy 
nawiązywania kontaktów społecznych, 
nie mówiąc o rodzinnych, są bardzo róż-
norodne. Dziecko, naśladując aktywnych 
rodziców, poprawia sprawność emocjo-
nalną i ruchową. Wiemy, że dzięki zaję-
ciom zawsze coś się zmieni, przełamie, 
i przekonujemy się, że systematyczna 
praca czyni cuda.

Choć osiągnięcia dzieci mogą wy-
dawać się nieznaczne, dla nich sa-
mych i ich rodziców są krokami milo-
wymi. Pan Doktor ze wzruszeniem wspo-
mina chwilę, gdy mama jednego z chłop-
ców zadzwoniła do niego w środku nocy 
z radosną wiadomością: jej dziecko właś-
nie powiedziało „jeść”, mimo że nigdy 
przedtem nie mówiło... My także w cza-
sie zajęć widzieliśmy, jak na twarzy dzie-
cka, które praktycznie nie komunikowało 
się ze światem i nie mogło się poruszać, 
raz po raz pojawiał się uśmiech.

– Takie sukcesy są efektem inten-
sywnej współpracy zespołu terapeutów 
i rodziców-opiekunów, którzy poświę-
cają dzieciom całe swoje życie. Bez ich 
zapału i nadziei nic nie byłoby możliwe. 
Jako terapeuta staram się traktować każ-
de dziecko tak, jakby w przyszłości mia-
ło zostać prawnikiem, inżynierem, leka-
rzem czy biznesmenem. To moje ciche 
życzenie, a zarazem postawa, której na-
uczyłem się, pracując jako anestezjolog. 
Lekarz musi zawsze wierzyć, że pacjent, 
który w ciężkim stanie leży u niego na 
oddziale, wyjdzie ze szpitala i wróci do 
normalnego życia – inaczej nie miałby po 
co leczyć. Ta wiara towarzyszy mi także 
i pomaga w pracy z niepełnosprawnymi 
dziećmi, dając satysfakcję i napęd twór-
czy do dalszego działania.

Karolina Gwarek W Koczargach głosowały całe rodziny
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Gmina Stare Babice w ramach re-
alizacji programu: „Promocja zdro-
wia i prewencja chorób układu krą-
żenia w Gminie Stare Babice” pod-
pisała umowę z Samodzielnym Ze-
społem Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego Warszawa-Bemo-
wo. W ramach umowy 100 miesz-
kańców naszej gminy może bezpłat-
nie wykonać badania profilaktyczne 
w kierunku osteoporozy.

Pacjenci muszą posiadać: zamel-
dowanie na pobyt stały lub okresowy na 
terenie Gminy Stare Babice i ubezpiecze-
nie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Osteoporoza jest chorobą cywiliza-
cyjną atakującą wszystkich bez wzglę-
du na płeć i wiek pacjenta. Dlatego ko-
nieczne jest wczesne jej wykrycie i lecze-
nie w celu uniknięcia skutków takich jak: 

bóle kości długich pod wpływem ob-
ciążenia, obniżenie wzrostu (złamania 
kompresyjne kręgów) i ból kręgosłupa 
oraz powstanie nadmiernej kifozy pier-
siowej. Dzięki wczesnemu wykryciu cho-
roby można uniknąć złamań kości przy 
niewielkich urazach (szczególnie niebez-
pieczne są złamania szyjki kości udowej, 
ale często łamie się ramienna – bliższy 
odcinek i dalszy kości promieniowej).

Samodzielny Zespół Publicznych Za-
kładów Lecznictwa Otwartego Warsza-
wa-Bemowo jest przygotowany do pro-
wadzenia działań profilaktycznych, po-
siada poradnię osteoporozy oraz densy-
tometr – urządzenie do badania gęstości 
kości. Jest to podstawowe badanie, któ-
re pozwala określić stan pacjenta, wyeli-
minować lub potwierdzić zagrożenie os-
teoporozą.

Informacje dla pacjentów:

Termin badania można ustalić 
osobiście lub telefonicznie w Reje-
stracji Pracowni Diagnostyki Obra-
zowej w Przychodni przy ul. Czumy 
1 (przyziemie – wejście od ul. Czu-
my lub od ul. Powstańców Śląskich) 
tel. 022 666-10-18 lub 022 665- 40- 
50 wew. 50 od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.00-12.00 i 13.00-16.00

Zapisanie się na badania będzie moż-
liwe po przedstawieniu dowodu osobi-
stego dokumentującego zameldowanie 
na terenie Gminy Stare Babice i podpisa-
niu zgody na gromadzenie i przetwarza-
nie danych osobowych na potrzeby rea-
lizacji świadczeń zdrowotnych – badania 
densytometryczne (gęstości kości).

Przychodnia Polskiej Fundacji 
Gastroenterologii zaprasza na bez-
płatne badania przesiewowe dla 
wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego w ramach Programu Badań 
Przesiewowych mających wykryć 
ewentualne polipy lub nowotwory 
jelita grubego u osób bez objawów 
chorobowych.

W ramach realizacji w/w Programu 
istnieje możliwość zrobienia kolonosko-
pii. 

Kolonoskopia – to obejrzenie „od 
środka” całego jelita grubego. Do ba-
dania trzeba oczyścić jelito – dokładna 
instrukcja będzie udzielona z chwilą 
ustalania terminu badania. Badania 
wykonywane są przez doświadczonych 
lekarzy w   Przychodni Polskiej Fundacji 
Gastroenterologii.

Program finansowany jest przez Mi-
nisterstwo Zdrowia w ramach ogólno-

krajowej akcji profilaktycznej. Badanie 
jest bezpłatne.

Do badan kwalifikują się:
• wszystkie osoby w wieku 50-65 lat 

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

wów raka jelita grubego, które miały w 
rodzinie  przynajmniej jednego krewne-
go pierwszego stopnia (rodzice, rodzeń-
stwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

• osoby w wieku 25-65 lat pocho-
dzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym 
przypadku konieczne jest skierowanie 
(potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Do badań nie kwalifikowane są oso-
by, które wykonywały kolonoskopię w 
ciągu ostatnich 10 lat!

Skierowaniem na badania jest ankieta 
wypełniana przez osoby gotowe poddać 
się kolonoskopii, którą po wypełnieniu 
należy złożyć do Przychodni Polskiej Fun-
dacji Gastroenterologii, ul. Waryńskiego 

10a, I piętro i ustalić termin badania.
Przy składaniu ankiety, za kaucją 

zwrotną 50 zł, wydawany jest preparat 
do przygotowania badania.

W razie pytań i wątpliwości moż-
na dzwonić do Przychodni Pol-
skiej Fundacji Gastroenterologii:
tel. (022) 825 62 99. 
Ankieta jest dostępna w Przychodni Pol-
skiej Fundacji Gastroenterologii lub na 
stronie www.olympus-endoterapia.pl (w 
wyszukiwarce wpisujemy słowo ankieta).
Na nowotwór jelita grubego umiera w 
Polsce ponad 8000 osób rocznie. Licz-
ba nowych zachorowań wynosi ponad 
13 000 rocznie i stale rośnie. Dlatego 
warto skorzystać z propozycji bezpłatne-
go badania organizowanego w ramach 
programu profilaktycznego finansowa-
nego przez Ministerstwo Zdrowia.

Pieski do wzięcia...

Zapraszamy na badania
Nie dajmy się osteoporozie!

Kolonoskopia szansą na zdrowie

Pięcioletni piesek znaleziony w Wojcieszynie czeka na właściciela lub 
nowego opiekuna.
W Zielonkach Parceli przybłąkał się dwuletni pies, który również szu-
ka swojego domu.
Obydwa są łagodne i mają ochotę na zabawę. 
Wszystkie zwierzęta, które zostaną adoptowane przez Czytelników 
za pośrednictwem „GB” i Urzędu Gminy, zostają odrobaczone i za-
szczepione przeciwko wściekliźnie. Na życzenie nowego właściciela 
mogą zostać wysterylizowane lub kastrowane. Więcej informacji 
w Wydziale Środowiska UG- tel.: 022-722-90-06
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza otwarty 
konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu pod nazwą: 
a) zadanie– organizacja imprez sportowych,
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania realizowa-
ne będą w okresie od 4.07.2009 r. do 31.12.2009 r. z zachowaniem 
poniższych warunków: 
1. Zadanie 

1) zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej biegów prze-
łajowych o puchar Wójta Gminy Stare Babice,

2) zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych turniejów plażo-
wej piłki siatkowej,

3) zorganizowanie w dniu 13 sierpnia oficjalnych zawodów 
jeździeckich w skokach przez przeszkody,

4) zorganizowanie eliminacyjnych zawodów międzyszkolnych 
w ramach Olimpiady Młodzieżowej,

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
a) zadanie– 30.000 złotych,

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU ZADAŃ PRZE-
KAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI:
a) na zadanie – kwotę 30.000 zł

WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona pod-
miotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasada-
mi uczciwej konkurencji, 
– posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, 
zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-
technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zada-
nia. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2009 r. do godz.1600 w kan-
celarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 28 czerwca 2009 r. powoła Zespół 

opiniujący złożone oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 lipca 2009 r. 

o godz. 1400 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
3.  Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaga-

nego zestawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu 
o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszystkich wniosko-
dawców, którzy złożyli oferty. 

4.  Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję 
konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą bra-
ne 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 rea-
lizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie po-
przednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnio-
skodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić negocja-
cje w zakresie dotyczącym: 

1)  zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikają-
cych ze złożonej oferty,

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

3)  przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do 
finansowania dotacją,

4)  zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozy-
cji kosztorysu dotacją z budżetu gminy.

6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego 
konkursu ofert.
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest 
traktowana jako oferta ostateczna. 
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji za-
dań zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 31 w Urzędzie Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 32 oraz na stronie internetowej www.bip.babice-
stare.waw.pl.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w kancelarii 
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 03 lipca 2009 r. do 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 publicznego, 
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 podpisany 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku organizacji 
kościelnych lub związków wyznaniowych – dokumenty poświadczające 
osobowość prawną,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 
2006, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez 
krótszy okres – za okres działalności,
– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu 
działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji 
posiadających status organizacji pożytku publicznego).

 Wójt Gminy Stare Babice 
 Krzysztof Turek

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 214/09 Wójta Gminy Stare Babice  z dnia 03 czerwca 2009 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji imprez sportowych 
w okresie od 4 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 W Y K A Z  Stare Babice , dnia 01.06.2009 r.
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy zosta-

ły przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie działki 
wg ewidencji 

gruntów

Powierzchnia działki 
w m. kw.

Wartość 
nieruchomości

Przeznaczenie w planie 
zagosp. przestrzennego.

1)Zielonki Parcele – nieruchomość 
zabudowana
2) Blizne Jasińskiego i Blizne 
Łaszczyńskiego - nieruchomość 
niezabudowanie stanowiąca jedną całość

Brak

WA1P/00052432/3

WA1P/00087993/7cz

 201 

211/7

16/5

 9200

2036

177

6400000 zł

1180000 zł
Jedna 
nieruchomość

Zabudowę wielorodzinną

Zabudowę jednorodzinną 
z usługami
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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!

INDYWIDUALNY PROGRAM ODCHUDZANIA!!!
www.body-beauty.pl

Tel. 022 722-93-13, Zielonki, ul. Warszawska 390

SPA&WELLNESS
• Siłownia, treningi personalne
• Salon fryzjerski
• Kosmetyka twarzy i ciała
• Manicure, pedicure, tipsy
• Masaże
• Łaźnia parowa, sauna sucha

•  Efektywne maszyny 
wyszczuplające

• Wibracyjny spalacz tłuszczu
• Porady dietetyczne
• Bony upominkowe
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