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– I miejsce na Mazowszu 
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Kolejny Ranking Rzeczpospolitej 
potwierdził skuteczność naszego 
samorządu

10 lipca rozstrzygnięto XI Ranking 
Samorządów dziennika „Rzeczpospoli-
ta”. Miło nam jest poinformować Czytel-
ników, że tym razem nasza gmina w ka-
tegorii gmin wiejskich zajęła pierwsze 
miejsce na Mazowszu i siódme w Pol-
sce. Mimo że od wielu lat uczestniczymy 
w tym prestiżowym współzawodnictwie, 
zawsze w czołówce gmin, nigdy jeszcze 
nie byliśmy tak wysoko. Gmina dokonu-
jąc inwestycji infrastrukturalnych i po-
zyskując fundusze z Unii Europejskiej, 
w ciągu ostatniego roku wyprzedziła aż 
dwadzieścia samo-
rządów. Mamy za-
tem powody do 
satysfakcji.

Podczas uro-
czystej gali prof. 
dr hab. Michał 
Kulesza – współ-
twórca reformy 
samorządowej, 
osobiście gra-
tulował Wójto-
wi Krzysztofowi 
Turkowi wyso-
kiej pozycji ba-
bickiej gminy w 
ogólnopolskim 
rankingu.

– Nasze sa-
morządy odnio-
sły sukces wśród 
krajów Europy Za-
chodniej – twier-
dzi prof. Kulesza. – Wynika to z dwóch 
powodów. Polska ma głębokie tradycje 
samorządności, a z drugiej strony, to co 
się dzieje w polskich samorządach, było 
opar te na nowych rozwiązaniach. Naj-
pierw przeprowadziliśmy reformę ustro-
jową, a później dopiero wybory. Życie 
pokazało, że było to dobre posunięcie. 

Ranking przeprowadzony został 
w dwóch etapach. W pierwszym wyło-
niono gminy, które najlepiej zarządzały 
swoimi finansami w latach 2005-2008 

i jednocześnie najwięcej inwestowa-
ły. W drugim oceniano m.in.: dynamikę 
wzrostu wydatków majątkowych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca, wartość 
środków unijnych, które wpłynęły do bu-
dżetu gminy (również w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca), zadłużenie samo-
rządu w stosunku do dochodu, a także 
dynamikę wzrostu dochodów, wydat-
ków i działania związane z ochroną śro-
dowiska. Do najlepszych gmin wysłano 
także specjalną ankietę z 15 pytaniami, 
której wypełnienie pomogło w ostatecz-

nym wyborze lau-
reatów. W ankie-
cie pytano m.in. 
o liczbę wniosków 
dotyczących dofi-
nansowania orga-
nizacji pozarządo-
wych, liczbę no-
wych podmiotów 
gospoda r c z y ch 
działających w la-
tach 2005-2008, 
a także o... wyniki 
testów szóstokla-
sistów i gimnazja-
listów w ostatnich 
dwóch latach. 

– Cieszę się 
z wyników tego-
rocznego rankin-
gu, tym bardziej, 
że jest to nasz 
wspólny sukces- 

mówi Wójt Krzysztof Turek. – Złożyły się 
na niego zarówno praca naszego samo-
rządu, praca Urzędu Gminy, a także dzia-
łalność wszystkich mieszkańców Gminy 
Stare Babice. W rankingu oceniano nie 
tylko efektywność inwestycyjną Gminy, 
ale także wyniki w nauce naszej młodzie-
ży, która również przyczyniła się do suk-
cesu Gminy. Wszystkim zatem dziękuję 
i zapraszam do wspólnego świętowania 
podczas Festynu 15 sierpnia. 
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Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” 
Zielonki powołano do działania 29 lipca 
1979 roku. Jego założycielem i pierw-
szym prezesem był Bogdan Miedziński. 
W 1981 roku Stacja Hodowli Roślin prze-
kazała klubowi teren o powierzchni 0,9 
ha, na którym zapoczątkowano budowę 
bazy sportowo-rekreacyjnej z halą sporto-
wą i zapleczem socjalnym. Uroczystego 
otwarcia ośrodka dokonano 17 stycznia 
1984 roku, co dało podstawę do rozwi-
nięcia zakresu działalności klubu. Powsta-
ły wówczas kolejne sekcje sportowe: jeź-
dziecka, badmintona, tenisa stołowego i 
piłki siatkowej. W 2000 r. na prezesa klu-
bu wybrano Henryka Kuncewicza. Czte-
ry lata później stowarzyszenie uzyskało 
status organizacji pożytku publicznego. 
Od 2007 r. prezesem klubu jest Konrad 
Paziewski. Działalność klubu, jak i liczba 
jego podopiecznych bardzo się rozrosła. 
Zatrudnionych jest 15-tu profesjonalnych 
trenerów, absolwentów Akademii Wy-
chowania Fizycznego lub byłych sportow-
ców, którzy na co dzień rozwijają kulturę 
fizyczną młodzieży z naszej gminy. Klub 
otrzymuje dotacje z Urzędu Gminy i dzię-
ki temu koordynuje działania w dziedzinie 
sportu na całym jej terenie.

– Od czasu powstania klubu za-
kres jego działalności znacznie się 
powiększył. Jakie zajęcia organizo-
wane są obecnie?

– Rzeczywiście klub rozwinął się nie 
tylko pod względem ilości drużyn piłki 
nożnej, ale także wprowadziliśmy do nie-
go nowe dziedziny sportowe. Obecnie 
prowadzimy siedem sekcji piłki nożnej 
dobieranych wiekowo. Najmłodszy zespół 
tworzą dzieci dziewięcioletnie, natomiast 
najstarszy, tzw. „oldboje”, to piłkarze po-
wyżej 35 roku życia, którzy często jako 
mali chłopcy zaczynali grać w klubie w 
Zielonkach. Poza tym prowadzimy sekcje 
badmintona i piłki siatkowej, przy czym 
specjalizujemy się głównie w plażowej 
odmianie siatkówki. W 2000 roku klub 
wziął pod swoje skrzydła dziecięce kluby 
sportowe w Szkole Podstawowej w Ba-
bicach i Gimnazjum w Koczargach. Tam 
odbywają się zajęcia prowadzone przez 
naszych trenerów w ramach SKS-ów. W 
klubie działa również sekcja wędkarska li-
cząca około 80-ciu członków, którzy sami 
zarybiają stawy przy ul. Południowej i tam 
codziennie łowią. Poza tym organizujemy 
wiele zawodów sportowych: piłki siatko-
wej plażowej, biegi przełajowe, a naszą 

sztandarową imprezą są ogólnopolskie 
zawody jeździeckie. 

– Wiadomo, że w piłkę nożną 
pragnie grać każdy młody chłopiec. 
Na jakiej zasadzie odbywa się selek-
cja do drużyn?

– Selekcja do klubu jest bardzo pro-
sta: przyjmujemy wszystkich. W naszym 
przekonaniu bardzo ważne jest, aby każ-
dy, kto chce się bawić sportem, mógł 
znaleźć tutaj miejsce dla siebie. Dlatego 
wszyscy, którzy się do nas zgłaszają, są 
przyjmowani i tylko od ich chęci zależy, 
jak długo będą z nami grać. Kluby spor-
towe w innych miejscach np. poszcze-
gólnych dzielnicach Warszawy mają rze-
czywiście dużo ochotników, co wynika 
z liczby mieszkańców tych miejsc. My 
w Starych Babicach mamy dużo mniej 
dzieci, ale dzięki temu każdemu możemy 
zapewnić miejsce w sekcjach.

– Jakimi sukcesami może po-
chwalić się klub?

– W długoletniej działalności klubu 
odnosiliśmy wiele sukcesów i porażek, jak 
to w sporcie. Jednym z największych na-
szych osiągnięć jest awans drużyny piłki 

30 lat LKS 
„Naprzód” Zielonki

Kolejnym stowarzyszeniem, które pragniemy Państwu przed-
stawić na łamach Gazety Babickiej w ramach przeglądu sto-
warzyszeń współpracujących z Gminą, jest Ludowy Klub Spor-
towy „Naprzód” Zielonki, który w tym roku obchodzi 30-lecie 
działalności. O tym, dlaczego sport jest ważny w życiu każdego 
człowieka i dlaczego warto go uprawiać, rozmawiamy z preze-
sem klubu – Konradem Paziewskim, jego zastępcą i skarbnikiem 
– Barbarą Lewandowską i dyrektorem ds. sportu – Henrykiem 
 Kuncewiczem.

4 sierpnia przez tereny naszej 
gminy przeszła kolejna pielgrzymka 
na Jasną Górę.

Prowadził ją ks. Jacek Siekierski- Rektor 
Kościoła Akademickiego Św. Anny w War-
szawie. Pierwszy postój tradycyjnie zorga-
nizowano na rynku w Starych Babicach. 
Pielgrzymi z apetytem korzystali z przy-
smaków przygotowanych przez parafian. 
Wszystkie grupy witał ks. dziekan, pro-
boszcz Grzegorz Kozicki. Z Warszawy wy-
ruszyło około 3 tys. osób, wielu dołączyło 
po drodze, również wierni z babickiej pa-
rafii.  

Dokończenie na str. 4

„W Nim jest życie”    XXIX Warszawska Akademicka 
Pielgrzymka Metropolitalna

Ks. Jacek Siekierski 
– przewodnik WAPM
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nożnej z B klasy do 4. ligi. Doskonale ra-
dzi sobie także sekcja badmintona, która 
znajduje się w czołówce krajowej; zdo-
była złoty medal w Mistrzostwach Polski 
i brązowy Mistrzostw Europy. Jednak 
naszym zdaniem największym sukcesem 
klubu jest to, że zapewnia on możliwość 
uprawiania sportu wielu ludziom. Trak-
tujemy sport jako alternatywę spędzania 
wolnego czasu. W ciągu tych lat udało 
nam się skierować wielu młodych ludzi 
na właściwą drogę i odciągnąć ich od 
niebezpieczeństw, jakie czekają na nich 
w dzisiejszych czasach. Można powie-
dzieć, że klub „Naprzód” Zielonki zrobił 
wiele dobrego dla młodzieży z naszej 
gminy. Najważniejsze jest to, że może się 
ona bawić, a naturalną konsekwencją tej 
zabawy są wyniki sportowe. Cechuje nas 
zdrowe podejście do sportu, czyli pro-
fesjonalne trenowanie dzieci. To bardzo 
ważne, gdyż w wielu klubach przesadza 
się z ćwiczeniami i nie jest to dobre. My 
zatrudniamy tylko fachowców z odpo-
wiednimi uprawnieniami, którzy dobrze 
wiedzą, jak prowadzić zajęcia, aby nie 
były one szkodliwe dla dzieci, ale w pro-
fesjonalny sposób rozwijały je sportowo.

– Dlaczego sport jest tak ważny 
w życiu młodych ludzi?

– Przede wszystkim uprawianie spor-
tu jest wychowawcze. Podczas trenin-
gów młodzież uczy się dobrych nawy-
ków. Sport to zajęcie czasochłonne, tak-
że dzieci uczą się, jak dobrze organizo-
wać sobie czas tak, aby go na wszystko 
starczyło: szkoła, nauka, treningi. Poza 
tym dzięki ćwiczeniom młodzież nabywa 

nawyku ruchu fizycznego. To niezwykle 
ważne, gdyż jak pokazują badania, obec-
nie bardzo duży procent dzieci ma wady 
postawy. Jeżeli natomiast do 10. roku ży-
cia dziecko ćwiczy pod okiem fachowca, 
może uniknąć późniejszych problemów 
zdrowotnych. Sport uprawiany w dzie-
ciństwie procentuje w przyszłości i nie-
zależnie od tego, czy ów młody człowiek 
będzie go uprawiał później zawodowo, 
czy rekreacyjnie, nawyk ruchu u niego 
zostanie. Doskonale obserwujemy to na 
przykładzie wieloletniej działalności na-
szego klubu i jego podopiecznych.

– Czego uczy młodzież gra w ze-
spole?

– Gra w zespole jest dla młodzieży 
ważnym elementem pracy nad życiem w 
społeczeństwie. Będąc jednym z człon-
ków drużyny dziecko ma poczucie, że 
odpowiada nie tylko za siebie, ale także 
za innych zawodników. Wie, że opusz-
czając treningi czy mecze wpływa na 
jakość gry całego zespołu. Do tego nie-
stety czasem przykładają się rodzice. Nie-
którzy z nich mają przekonanie, że skoro 
klub świadczy wszystkie swe usługi nie-
odpłatnie, uczestnictwo w nim nie jest 
tak ważne jak w innych rodzajach zajęć, 
z którymi niestety musimy konkurować. 
Często okazuje się nawet, że przysło-
wiowe imieniny u cioci są ważniejsze od 
meczu.

– Jakie plany na przyszłość ma 
klub?

– Największym obecnie planem klubu 
jest przeniesienie się do nowego obiektu, 

który ma powstać przy ulicy Południowej. 
Tam gmina posiada tereny przeznaczo-
ne na cele sportowe o wielkości 16 ha. 
Uchwalono już projekt zagospodarowa-
nia tego terenu, w którym uwzględniono 
budowę boiska syntetycznego, budyn-
ku dla siedziby klubu. To dla nas bardzo 
ważne, gdyż teren, na którym obecnie się 
znajdujemy nie wystarcza już dla takiej 
liczby osób, jaka trenuje w klubie. Boisko, 
na którym teraz gramy, jest niepełnowy-
miarowe. Poza tym to teren trawiasty, 
który ulega degradacji i przez to wymaga 
ciągłej konserwacji. Po poszerzeniu dzia-
łalności klubu użytkuje się je około 10-ciu 
godzin na dobę, co znacznie przerasta 
jego możliwości. Dlatego bardzo cieszy-
my się, że w nowym obiekcie będziemy 
mogli trenować na pełnowymiarowym, 
syntetycznym boisku.

– W tym roku Klub Sportowy „Na-
przód” Zielonki obchodzi 30-lecie 
działalności, czy możemy spodzie-
wać się jakichś uroczystości związa-
nych z tą rocznicą?

– Rzeczywiście klub działa na terenie 
naszej gminy już bardzo długo, można 
powiedzieć, że w świadomości ludzi na 
stałe wrósł w babicki krajobraz. Prak-
tycznie każdy mieszkaniec w jakiś sposób 
się z nim zetknął. Planujemy zorganizo-
wać uroczystości jubileuszowe na koniec 
roku, po zakończeniu wszystkich rozgry-
wek. Być może uda nam się zaprosić ab-
solwentów klubu i powspominać stare, 
dobre czasy.

Malwina Fabianowicz

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się 
pod hasłem „W Nim jest życie”. – Są to  
słowa zaczerpnięte z prologu Ewange-
lii Św. Jana- wyjaśnił ks. Siekierski. – Ży-
cie, które otrzymujemy, jest darem Pana 
Boga. Chcemy w rekolekcjach w dro-
dze pokazać ten dar i zgłębiać odpo-
wiedzialność za życie. Podczas tej piel-
grzymki w sposób szczególny polecamy 
intencje Kościoła Powszechnego, a prze-

de wszystkim Kościoła Warszawskiego. 
Pragniemy modlić się o beatyfikację dla 
sługi bożego ks. Jerzego Popiełuszki i ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym 
roku przypada również 800 rocznica za-
łożenia Zakonu Franciszkanów, mamy 
zatem wiele zagadnień do rozważania 
w drodze i chcemy przybliżyć pielgrzy-
mom wymienione postacie wielkich Po-
laków, których życie jest przesłaniem dla 

współczesnego pokolenia.
– To, co nas najbardziej wzrusza, to 

wspaniałe ludzkie serca, które spotykamy 
na każdym kroku pielgrzymowania. Dzię-
kujemy za wielką gościnność Babiczan i ks.  
dziekana – powiedział ks. Jacek Siekierski, 
ofiarowując wszystkim słoneczny uśmiech. 
Życzymy pielgrzymom dobrej drogi na Jas-
ną Górę!

mł

„W Nim jest życie” – XXIX Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna
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XXXI Sesja Rady Gminy Sta-
re Babice odbyła się 25 czerwca br. 
Uczestniczyło w niej 15 radnych. Na 
początku obrad Wójt Gminy i Przewod-
niczący RG poinformowali o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyj-
nym. W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
uczestniczył m.in. w posiedzeniach Za-
rządu Międzygminnego Związku „Kam-
pinos” oraz w zgromadzeniach wspólni-
ków GPK Eko-Babice Sp. z o.o. Rozpa-
trzył także wnioski do procedury aktua-
lizacji miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. Przepro-
wadził ponadto negocjacje z przedstawi-
cielem TP S.A. w sprawie współpracy w 
budowie systemu teleinformatycznego 
na naszym terenie.

W dalszej części sesji radni podjęli sze-
reg uchwał – dotyczyły one m.in. upo-
ważnienia Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego „Eko-Babice” do złożenia 
wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do 
realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej w Gmi-
nie Stare Babice”. Jest to jeden z warun-
ków przystąpienia firmy do konkursu o 
dotacje z Funduszu Spójności.

Następnie radni zaaprobowali „Spra-
wozdanie z realizacji celów strategicz-
nych przyjętych w Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 
roku 2020”.

W kolejnej uchwale przedstawicie-
le RG wyrazili zgodę na wyodrębnienie 
w gminnym budżecie na rok 2010 środ-
ków stanowiących fundusz sołecki. Jak 
wynika ze wstępnych wyliczeń, dla na-
szej gminy kwota funduszu mogłaby wy-
nosić maksymalnie około 31 tysięcy zło-
tych dla jednego sołectwa. Propozycje 
wydatków, na które powinny być prze-
znaczone pieniądze, muszą być zgłoszo-

ne do przyszłorocznego budżetu do 30 
września br. Środki powinny być wydat-
kowane na cele ogólne, zgodne ze stra-
tegią Gminy.

W ramach dalszych obrad radni pod-
jęli decyzję o wynajmie części nierucho-
mości w Borzęcinie Dużym na okres 10 
lat – z przeznaczeniem na usytuowanie 
urządzenia centrali telefonicznej TP S.A. 
Ustalili również tryb udzielania i rozlicza-
nia dotacji na finansowanie działalno-
ści niepublicznych przedszkoli na terenie 
gminy oraz zasady kontroli prawidłowo-
ści wykorzystania tych środków.

Radni zadecydowali również o wpro-
wadzeniu zmian w budżecie gminy na 
bieżący rok. Zwiększono m.in. docho-
dy o 8.081 zł i podniesiono wydatki o tę 
samą kwotę, dokonano również zmian 
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
na lata 2009-2011 oraz w planie zadań 
inwestycyjnych gminy. Wójt Krzysztof 
Turek poinformował także, że pojawiła 
się potrzeba zakupu cysterny na wodę 
dla Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej, która będzie miała dwa zastosowa-
nia: po pierwsze zaopatrzy mieszkańców 
w wodę pitną w przypadku awarii wo-
dociągów, po drugie – będzie przydat-
na do celów przeciwpożarowych, szcze-
gólnie jeśli pożar wydarzy się w więk-
szym oddaleniu od sieci wodociągowej. 
Koszty zakupu cysterny zostaną częścio-
wo pokryte z budżetu Starostwa Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego oraz do-
tacji Urzędu Marszałkowskiego i gmin 
wchodzących w skład powiatu, wyso-
kość dotacji gminy Stare Babice wyno-
si 49.221,00zł (kwota przypadająca na 
1 mieszkańca to 3 zł).

Ważną częścią czerwcowej sesji było 
podjęcie dwóch uchwał w sprawie upa-
miętnienia wydarzeń historycznych, któ-

re rozegrały się na terenie naszej gminy. 
W pierwszej uchwale zadecydowano o 
wzniesieniu obelisku z tablicą pamiąt-
kową poświęconą pamięci Żołnierzy Od-
działów Wojska Polskiego, którzy zginę-
li w rejonie Babic we wrześniu 1939 r. 
oraz Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich 
działających na tym obszarze. Powoła-
no Komitet Organizacyjny Budowy Obe-
lisku, w skład którego wchodzą: Roman 
Balcerowiak, Kazimierz Dymek, Marcin 
Łada, Jan Puścian, ks. Piotr Staniewicz, 
Tomasz Szuba, Dariusz Śladowski. De-
cyzja o powstaniu miejsca pamięci i wy-
glądzie pomnika zostanie zaopiniowana 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa.

Druga uchwała dotyczyła utworze-
nia miejsca pamięci narodowej w Bo-
rzęcinie Dużym, u zbiegu ulic Warszaw-
skiej i Spacerowej. Zostanie tam umiesz-
czona tablica pamiątkowa poświęcona 
ofiarom II wojny światowej z terenu Bo-
rzęcina i okolic: ludności cywilnej po-
mordowanej w sierpniu 1944 r., żoł-
nierzom Wojska Polskiego poległym 
we wrześniu 1939 r. oraz bezimien-
nym ofiarom, w tym ludności cywilnej, 
która zginęła w czasie powstania war-
szawskiego. Do Komitetu Organizacyj-
nego odpowiedzialnego za utworzenie 
miejsca pamięci należą: Roman Balcero-
wiak, Marcin Łada, ks. Paweł Mąkosa, 
ppłk Antoni Sidoruk, Justyna Szczepa-
nik, Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Wiś-
niewski, ks. Bogdan Wosławski.

W ostatniej części sesji znalazł się 
czas na interpelacje i zapytania radnych 
oraz wolne wnioski. Jedną z poruszo-
nych spraw była pomoc Polakom na Li-
twie. Do włączenia się w tę inicjatywę 
zachęcaliśmy już w poprzednim nume-
rze „GB”. Akcja trwa nadal. (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Rada Gminy Stare Babice podczas 
ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie fundu-
szu sołeckiego w ramach budżetu gmi-
ny na 2010 rok.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołe-
ckim, środki przeznacza się na realizację 
przedsięwzięć, które zgłoszone we wnio-
sku, są zadaniami własnymi gminy, służą 
poprawie warunków życia mieszkańców 
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki funduszu mogą być również 
przeznaczone na pokrycie wydatków na 
działania zmierzające do usunięcia skut-

ków klęski żywiołowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie klęski żywiołowej.

W jaki sposób sołectwo może 
otrzymać środki finansowe?

W pierwszej kolejności musi zostać 
zwołane zebranie wiejskie, na którym 
będzie uchwalony wniosek o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego. Wnio-
sek może zostać uchwalony z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Na-

leży w nim wskazać, na co mieszkańcy 
chcą wydać fundusze (wraz z uzasadnie-
niem słuszności podjętych działań), oraz 
podać przewidywany koszt tych prac. 
Trzeba pamiętać, aby wysokość kosztów 
wskazanych we wniosku nie była wyższa 
niż suma środków, która została określo-
na dla danego sołectwa.  

Uchwalony wniosek sołtys powinien 
przekazać wójtowi do 30 września 2009 
r. Jest możliwe objęcie jednym wnio-
skiem kilku przedsięwzięć np. powiąza-
nych ze sobą funkcjonalnie. 

Będą fundusze dla sołectw?
Tak, jeśli sołtysi i mieszkańcy staną na wysokości zadania
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Kiedy wniosek zostanie 
odrzucony?

Wniosek będzie odrzucony, jeśli prze-
kroczy ustaloną kwotę, nie spełni 3 wa-
runków łącznie (zadania własne gminy, 
poprawa warunków życia mieszkańców, 
zgodność ze strategią gminy), nie będzie 
posiadał  uzasadnienia, nie określi prze-
widywanych kosztów zadania, nie zosta-
nie przekazany w terminie  do 30 wrześ-
nia 2009 r.

W przypadku odrzucenia wniosku 
przez wójta, sołtys może w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania tej informacji podtrzy-
mać wniosek, kierując go do rady gminy 
za pośrednictwem wójta. W przypadku 
odrzucenia wniosku przez radę ustawa 
nie przewiduje drogi odwoławczej.

Obsługę finansową funduszu jako 
elementu budżetu gminy zapewnia 
wójt. Wydatki z funduszu, jako pocho-
dzące ze środków wyodrębnionych w ra-
mach budżetu, podlegają na ogólnych 
zasadach kontroli rady gminy i jej komi-
sji rewizyjnej oraz regionalnej izby obra-
chunkowej.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu 
gminy, dlatego wójt dysponuje pieniędz-
mi tego funduszu. Pieniądze przyznawa-
ne są na dany rok i wtedy należy je wy-
dać, nie można tego zrobić w następ-
nym roku. Niewykorzystana ich część 
wraca wówczas do dyspozycji gminy.  
Sołtys sam nie będzie wydawał pienię-
dzy- tą sprawą będzie musiał zająć się 
urząd gminy.

W Urzędzie Gminy w Starych Ba-
bicach dostępne są przykładowe 
wzory uchwały zebrania wiejskie-
go oraz przykładowe przedsięwzię-
cia do realizacji z funduszu sołeckie-

go wraz z oszacowaniem kosztów 
i uzasadnieniem. Warto się z nimi 
zapoznać przed podjęciem działań 
przez sołectwa. W przypadku prob-
lemów przy opracowaniu wnio-

sku zebrania wiejskiego do budże-
tu 2010 roku osoby uprawnione do 
złożenia wniosku mogą zgłaszać się 
o pomoc i konsultacje do  Sekreta-
rza Gminy Stare Babice.

DANE DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców Wysokość środków
(w zł) 

1 Babice Nowe 527 7250,08

2 Blizne Jasińskiego 1007 36250,40

4 Blizne Łaszczyńskiego 827 36250,40

3 Borzęcin Duży 1304 36250,40

5 Borzęcin Mały 331 7250,08

6 Janów 376 7250,08

7 Klaudyn 1434 36250,40

8 Koczargi Nowe 389 7250,08

9 Koczargi Nowe - Bugaj 105 7250,08

10 Koczargi Stare 847 36250,40

11 Kwirynów 773 7250,08

12 Latchorzew 1284 36250,40

13 Lipków 819 36250,40

14 Lubiczów 75 7250,08

15 Mariew, Buda 316 7250,08

16 Stanisławów 133 7250,08

17 Stare Babice 2021 36250,40

18 Topolin 213 7250,08

19 Wierzbin 357 7250,08

20 Wojcieszyn 752 7250,08

21 Zalesie 169 7250,08

22 Zielonki Parcela 735 7250,08

23 Zielonki Wieś 558 7250,08

Ogółem: 15352 398754,40

Nie każdy wie, że robiąc sezono-
we porządki we własnym ogródku, 
może nieświadomie złamać prawo 
i narazić się na wysoką karę pienięż-
ną. Okazuje się, że istnieją przepisy 
prawne, które regulują zachowania 
względem zieleni nawet na naszym 
terenie działkowym.

Bardzo często podczas porządków 
w ogrodzie okazuje się, że trzeba wyciąć 
któreś drzewo, bo zasłania światło innym 
roślinom lub rośnie w miejscu, gdzie za-
planowaliśmy coś innego. Wydawałoby 
się, że wycięcie drzewa z własnego ogro-
du nie powinno sprawiać trudności. Wie-
lu działkowiczów przekonało się jednak, 
że nie jest to wcale takie proste. 

Według Ustawy o Ochronie Przyrody 
„usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości może nastąpić (...) po 

uzyskaniu zezwolenia wydanego przez 
wójta, burmistrza albo prezydenta mia-
sta na wniosek posiadacza nieruchomo-
ści. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie 
jest właścicielem - do wniosku dołącza 
się zgodę jej właściciela”. Zatem jakie 
drzewa można usunąć z ogródka, nie 
narażając się na kary? Samowolne wy-
cinanie dozwolone jest tylko jeżeli cho-
dzi o drzewa, których wiek nie przekra-
cza pięciu lat. Możliwe jest także usu-
wanie roślin porastających sygnaliza-
cję świetlną, ograniczających widocz-
ność na skrzyżowaniach  i przejazdach 
kolejowych. Aby usunąć te starsze, na-
leży natomiast zwrócić się z wnioskiem 
o zezwolenie do odpowiedniego orga-
nu, w Starych Babicach jest nim Referat 
Ochrony Środowiska. 

Wniosek o wydanie zezwolenia 
powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę 

i siedzibę posiadacza i właściciela nie-
ruchomości;

2) tytuł prawny władania nieruchomoś-
cią;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na 

wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym roś-

nie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usu-

nięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną 

usunięte krzewy.
Wzór wniosku i dokładniejsze infor-

macje na ten temat można znaleźć pod 
adresem internetowym: http://bip.babi-
ce-stare.waw.pl/public/?id=779

Prawo w Twoim ogródku
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Tak dużych opadów deszczu, z ja-
kimi mieliśmy do czynienia w czerw-
cu i lipcu br., nie pamiętają nawet 
najstarsi mieszkańcy gminy. Nic 
dziwnego, że w niektórych miej-
scach wystąpiły podtopienia gruntu 
i straż musiała pomagać w usuwa-
niu wody z  piwnic.

Tereny babickiej gminy charaktery-
zują się dość wysokim po-
ziomem wód gruntowych. 
Dlatego też zawsze gara-
że budowane pod domami 
lub głębokie piwnice mogą 
być narażone na zalanie. Te 
aspekty naszych terenów 
trzeba uwzględniać budu-
jąc dom i wcześniej odpo-
wiednio się przed nimi za-
bezpieczać.

W tym kontekście bar-
dzo istotna jest działalność 
Spółki Wodnej, która z każ-
dym rokiem pracuje co-
raz bardziej efektywnie. Co 
roku dziesiątki kilometrów 
rowów melioracyjnych są 
oczyszczane ze śmieci, od-
mulane, a roślinność jest 

wykaszana. Podobnie w tym roku, prace 
są już bardzo zaawansowane i wszystkie 
rowy zostaną oczyszczone z roślinności.

Jeżdżąc po terenie naszej gminy za-
uważymy, że w kilku miejscach doszło do 
awarii urządzeń melioracyjnych. Rozle-
wisko wody powstało przy ul. Warszaw-
skiej w Borzęcinie. Wygląda bardzo ma-
lowniczo, zwłaszcza że pływa tam stado 

młodych kaczek. Jak się okazało, grun-
ty te należą do Agencji Nieruchomości 
Rolnych i dzierżawi je prywatna osoba. 
Od szeregu lat Agencja nie płaciła skła-
dek na rzecz Spółki Wodnej i odmawia-
ła udzielenia informacji o dzierżawcy. 
W tym rejonie nikt nie konserwował ro-
wów. Kontakt nawiązano dopiero teraz, 
gdy wystąpiła awaria. Dzierżawca zobo-
wiązał się do zapłaty zaległych składek.

 Podobne awarie wystąpiły także 
w innym miejscu w Borzęcinie i Lipkowie. 
Niestety czasem zdarza się, że powodu-
ją je sami właściciele bądź użytkowni-
cy gruntu. Tak było właśnie w jednym 
z przypadków, gdy rozpoczęto prace 
budowlane, zupełnie nie przejmując się 
tym, co napisano w pozwoleniu wodno- 
prawnym. Efektem tych działań była ko-
lejna awaria.

-Niestety takie przypadki się zdarza-
ją- mówi Zdzisława Bałtyn- inspektor ds. 

melioracji. Na usuwanie awarii wydaliśmy 
już w tym roku ponad 54 tys. zł. Dlatego 
tak ważne jest, aby wszyscy płacili składki, 
bowiem fundusze na prace melioracyjne 
są stale potrzebne. Mimo że więcej osób 
reguluje już na czas swoje należności, na-
dal pozostaje spora grupa tych, którzy się 
uchylają od zobowiązań.

– Musimy ściągnąć około 300 tys. zł 
należności, które uzbierały 
się na przestrzeni kilku lat. 
W tym celu zatrudnimy fir-
mę windykacyjną. Osoby 
uchylające się od płatności 
będą musiały ponieść do-
datkowo koszty  działalno-
ści tej firmy. Dlatego też le-
piej zapłacić wcześniej, nie 
narażając się na dodatko-
we wydatki i stresy związa-
ne z pracą windykatorów 
– przekonuje Zdzisława 
Bałtyn.    

A czy Państwo opłaci-
liście już składki w Spół-
ce Wodnej?

Tekst i fot.
 Marcin Łada

Klimat staje się bardziej dynamiczny,
czy wzrośnie też dynamika wpływu składek do Spółki Wodnej?
Klimat staje się bardziej dynamiczny,
czy wzrośnie też dynamika wpływu składek do Spółki Wodnej?

Dobrze utrzymane i oczyszczone rowy skutecznie 
odbierają wodę

Prace przy urządzeniach melioracyjnych prowa-
dzone są w różnych rejonach gminy

Jedną z przyczyn podtopień przy ul. Warszawskiej jest wadliwie wykonana instalacja 
odwadniająca drogę nr 580, która była modernizowana w ub. roku. Wójt Gminy interwe-
niował już w tej sprawie. Teraz czekamy na usunięcie niedociągnięć. Z zaistniałej sytua-
cji tylko kaczki się cieszą...
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Przed kilkoma laty w mediach 
toczyła się długotrwała dyskusja 
na temat najwłaściwszych metod 
pomocy osobom bezrobotnym. Za-
sadniczo jej meritum sprowadzało 
się do tego, czy dać potrzebującym 
„rybę czy wędkę”, a zatem czy po-
moc powinna być doraźna czy syste-
mowa. Zarówno zdrowy rozsądek, 
jak i doświadczenia społeczne udo-
wodniły, że najlepszą pomocą dla 
bezrobotnych jest stworzenie im od-
powiednich szans 
do aktywności. 
Ułatwienie rozpo-
częcia działalno-
ści gospodarczej, 
ukierunkowanie 
na odpowiednią 
branżę, a także 
spowodowanie, 
by ludzie uwie-
rzyli we własne 
możliwości- takie 
działania zawsze 
przynoszą dobre 
rezultaty i dają 
wymierne korzy-
ści zarówno wie-
lu rodzinom, jak 
i gospodarce.

Analiza do-
kumentów pod-
opiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach wskazuje 
na trudną sytuację młodzieży w wieku 
15–25 lat, uczącej się lub po ukończeniu 
szkoły, pozostającej bez zatrudnienia. 
Młodzież ta powiela często niewłaściwe 
standardy zachowań swoich rodziców, 
co może w efekcie prowadzić do wyklu-
czenia społecznego. Gdy nastolatki nie 
znajdują oparcia we własnych rodzinach, 
szukają często akceptacji w różnych de-
strukcyjnych środowiskach, gdzie alko-
hol, narkotyki, agresja i przemoc są na 
porządku dziennym. 

Aby młodzi ludzie mogli jak najpeł-
niej uczestniczyć w życiu gospodarczym, 
politycznym i kulturalnym, muszą otrzy-
mać kompleksowe wsparcie poprzez 
zastosowanie instrumentów aktywnej 
integracji (aktywizacji zawodowej, edu-
kacyjnej i społecznej). Potrzebują wiedzy, 

której nie dostarczy im dom rodzinny- 
stąd konieczna jest pomoc samorządu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach w tym roku konty-
nuuje realizację projektu systemowego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu: „Moja 
przyszłość w moich rękach – upowszech-
nianie aktywnej integracji społecznej 
w Gminie Stare Babice” jest zwiększenie 

aktywności społecznej i zawodowej be-
neficjentów w wieku od 15 do 25 lat, 
nieobjętych działaniami OHP. Osoby te 
pochodzą z rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, które korzystają ze 
świadczeń pomocy społecznej.

– Tegoroczny projekt jest w pewnej 
części kontynuacją założeń z 2008 r., kie-
dy to po raz pierwszy złożyliśmy wniosek 
do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie- 
mówi Alicja Napurka- kierownik GOPS.- 
Po ocenie formalnej i merytorycznej 24 
listopada 2008 r. została podpisana 
umowa ramowa w ramach POKL na reali-
zację Projektu Systemowego na okres od 
01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Co roku 
jednak musimy składać nowy wniosek 
na dany rok, ze względu na zmieniające 
się kwoty przyznanego dofinansowania 
i inne wytyczne projektu. 

Realizacja projektu ma na celu za-
stosowanie i sfinansowanie działań, 
zmierzających do przywrócenia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
na rynek pracy oraz ich integracji ze spo-
łeczeństwem, poprzez przywrócenie im 
zdolności lub możliwości zatrudnienia, 
uzyskanie wsparcia dochodowego oraz 
wyeliminowanie przeszkód napotyka-
nych przez osoby i rodziny w procesie 
dostępu do praw i usług społecznych. 

Projekt skierowany jest do osób 
w wieku 15-25 lat. 
Każdy z beneficjen-
tów zostanie objęty 
co najmniej trzema 
instrumentami ak-
tywnej integracji 
(zgodnie z zasada-
mi przygotowania, 
realizacji rozliczania 
projektów syste-
mowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej 
w ramach Progra-
mu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki 
2007-2013). 

W ramach pro-
jektu zaplanowa-
no: zorganizowa-
nie i sfinansowanie 
szkoleń i kursów za-

wodowych podwyższających kwalifika-
cje, przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
kompetencji i umiejętności społecznych, 
sfinansowanie biletów na przejazdy do 
miejsc szkoleń, zapewnienie wyżywienia 
w czasie nauki, indywidualne konsultacje 
z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Celem projektu jest zwiększenie sa-
mooceny i zaufania we własne siły jego 
uczestników, co powinno zaowocować 
zwiększeniem ich motywacji do działa-
nia. Podczas szkolenia młodzież uzyska 
umiejętności podejmowania własnych, 
właściwych decyzji, zwiększą się jej zdol-
ności komunikacyjne, które powinny uła-
twić znalezienie zatrudnienia i porusza-
nie się na rynku pracy.

– 15 lipca 2009 r. rozpoczęliśmy 
zaplanowany w projekcie cykl szkoleń- 
mówi Alicja Napurka. Pierwsze zaję-
cia o nazwie: „Kompetencje społeczne 

Moja przyszłość w moich rękach
Rozpoczęto kolejny cykl szkoleń przy pomocy 
funduszy europejskich

Uczestnicy szkolenia z Władzami Gminy
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i aktywne poszukiwanie pracy” ogni-
skowały się wokół spraw związanych 
z integracją grupy, nauką zasad komu-
nikacji interpersonalnej i asertywności. 
Uwzględniały ponadto również elemen-
ty zarządzania czasem, radzenie sobie 
ze stresem, przedsiębiorczość, aktywne 
poszukiwanie pracy. Zajęcia prowadziła 
Agata Górska z Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego. Ostatnie spotkanie z tego 
zakresu odbędzie się w październiku br. 
i zakończy realizację tegorocznego pro-
gramu współfinansowanego ze środków 
EFS. Warto zaznaczyć, że w tym czasie 
odbędą się jeszcze kursy: prawa jazdy, 
komputerowy, języka angielskiego, kurs 
fryzjerski i wizażu, a także szkolenie dla 
osób świadczących usługi opiekuńcze.

Beneficjentów zebranych w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy powitał Wójt 

Krzysztof Turek i jego Zastępca Jolan-
ta Stępniak. Pani Wójt zwróciła uwagę 
na umiejętne czerpanie wiedzy z tych 
szkoleń i rozwój własnych umiejętności. 
Mówiła również o aktywności Ośrodka 
i o jego nowym zadaniu, jakim jest zdo-
bywanie środków unijnych, które prze-
znaczone są dla naszej społeczności.

Wszyscy życzymy uczestnikom szko-
leń powodzenia i uzyskania nowych 
umiejętności, które przydadzą się na ryn-
ku pracy. 

Projekt Systemowy realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, priorytet VII, promocja inte-
gracji społecznej, działanie 7.1 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecznej”. 
Współfinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Dzia-

łania w ramach projektu są zgodne ze: 
„Strategią Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Stare 
Babice na lata 2007-2013”, „Strategią 
Rozwoju Województwa Mazowieckie-
go”. Projekt wpisuje się również w cele 
Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego do 2015 roku, politykę 
równych szans (udział zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn) i koncepcję zrównowa-
żonego rozwoju. Działania w ramach 
projektu są zgodne z zasadami wpólno-
towymi: rozwoju lokalnego (zmniejsze-
nie obszaru wykluczenia społecznego), 
a także rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego (podwyższanie kwalifikacji 
i dostosowanie umiejętności do potrzeb 
rynku pracy).

Alicja Napurka

Idea zbudowania trójsektorowego 
partnerstwa publiczno-prywatnego w 
postaci Lokalnej Grupy Działania zro-
dziła się na początku 2008 r. Inicjato-
rami utworzenia LGD były trzy gminy: 
Czosnów, Kampinos i Leoncin. Zebranie 
Założycielskie Lokalnej Grupy Działania 
odbyło się 29 kwietnia 2008 r. w Leonci-
nie. Gmina Stare Babice przystąpiła do 
LGD w maju br., zobligowana uchwałą 
Rady Gminy (nr XXIX/280/09).

W dniu 2 czerwca 2009 r. w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego odbyło 
się uroczyste podpisanie umów o wa-
runkach i sposobie realizacji Lokalnych 
Strategii Rozwoju opracowanych przez 
LGD. W imieniu Lokalnej Grupy Działania 
„Między Wisłą a Kampinosem” umowę 
podpisali: Prezes LGD i Wicewójt Gminy 
Kampinos – Paweł Białecki oraz Wice-

prezes LGD i Wicewójt Gminy Czosnów 
– Piotr Rutkowski. 

Unijne środki w wysokości 
6 872 676 zł przyznane naszej LGD zo-
staną wykorzystane na wdrażanie Lokal-
nej Strategii Rozwoju, która jest podsta-
wowym dokumentem określającym cele i 
działania każdej LGD. W ramach realizacji 
Lokalnej Strategii przyznane środki finan-
sowe będzie można przeznaczyć na pro-
jekty dotyczące budowy i wyposażenia 
obiektów pełniących funkcje turystyczne, 
sportowe, społeczno-kulturalne i rekre-
acyjne, na urządzanie terenów zieleni i 
miejsc wypoczynku, na budowę placów 
zabaw, punktów widokowych, szlaków 
turystycznych, odnawianie i renowację ka-
pliczek i zabytków, wyposażanie świetlic 
wiejskich i wspieranie ochotniczych straży 
pożarnych. Środki finansowe wykorzysta-

ne będą również na organizację szkoleń, 
festynów, imprez kulturalnych, rekreacyj-
nych i sportowych dla mieszkańców tere-
nu działania LGD, a także na pomoc w 
podejmowaniu działalności pozarolniczej 
i tworzeniu mikroprzedsiębiorstw. 

Przyznanie środków finansowych na 
działalność Lokalnej Grupy Działania to 
efekt półtorarocznego zaangażowania i 
ciężkiej pracy członków LGD, począwszy 
od działań formalnych, poprzez budo-
wanie struktur i potencjału LGD, uczest-
nictwo w specjalistycznych szkoleniach, 
konsultacje społeczne, a skończywszy na 
opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 
i złożeniu wniosku o wybór LGD. Jak się 
okazało, ten wysiłek się opłacił i zaowo-
cował przyznaniem wsparcia finanso-
wego, którego wykorzystanie przyniesie 
wszystkim ogromne korzyści i zmiany. 

Pieniądze unijne 
dla Lokalnej Grupy 
Działania 

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą  trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 
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Na łamach „Gazety Babickiej” czę-
sto pojawiają się artykuły dotyczące hi-
storii. I nic dziwnego, bowiem Ziemia 
Babicka nasiąkła krwią polskich żołnie-
rzy. I tych z Września, i tych z lat okupa-
cji, i tych z czasów Powstania Warszaw-
skiego, a także z poprzednich zrywów 
wolnościowych. Dziś wspominamy do-
wódcę III batalionu 26 pułku piecho-
ty należącego do 5. Dywizji im. „Dzie-
ci Lwowskich”. Dowódcę, który po-
wstrzymał we Wrześniu 1939 r. wście-
kle atakującego Stolicę niemieckiego 
najeźdźcę. Bronił Warszawy na odcin-
ku Boernerowo-Babice, w tym i Radio-
stacji Babice od nocy z 14 na 15 wrześ-
nia do końca możliwości fizycznych 
swego oddziału. Kim był ten legendar-
ny obrońca naszej Ziemi Babickiej?

Jacek Decowski, syn Franciszka i Marii 
z domu Żoszak urodził się 8 stycznia 1896 
roku w Żołyni powiecie łańcuckim w wo-
jewództwie lwowskim na terenie ówczes-
nego zaboru austriackiego. Rodzice, choć 
niezbyt zamożni, postanowili za wszelką 
cenę wykształcić syna. Dlatego wysłali go 
do gimnazjum w Jarosławiu.

Podczas nauki w gimnazjum kilkuna-
stoletni Jacek brał aktywny udział w tajnych 
uczniowskich organizacjach narodowych, 
których celem było patriotyczne wychowa-
nie i przygotowanie młodzieży do przyszłej 
walki czynnej o niepodległość Polski. Nale-
żał do tajnego skautingu, do tajnej Orga-
nizacji Młodzieży Narodowej i do Towarzy-
stwa Czytelni Gimnazjalnej. Formy działania 
tych organizacji ukierunkowane były z jed-
nej strony na działalność szkoleniową i sa-
mokształceniową, taką jak czytelnictwo li-
teratury polskiej, odczyty i referaty, wspól-
ne obchody rocznic wydarzeń narodo-
wych, a z drugiej strony na rozwój fizyczny 
i sprawnościowy poprzez udział w zajęciach 
gimnastycznych i sportowych, w zajęciach 
w terenie, gry w terenie i terenoznawstwo, 
a także podchody i ćwiczenia polowe. Te 
ostatnie miały zahartować młodych chłop-
ców do trudów, jakie czekały ich w przyszłej 
walce zbrojnej.

Egzamin dojrzałości i maturę o profilu 
klasycznym Jacek Decowski uzyskał w 1915 
roku. 

W tym też roku wszedł w rocznik po-
borowy. Tuż po maturze 1 czerwca 1915 
roku został żołnierzem armii austriackiej 
i wcielony był do 34. pułku Obrony Krajo-
wej w Krakowie. Stąd wysłano go do Szko-
ły Oficerów Rezerwy na terenie Węgier, któ-
rą ukończył 4 grudnia 1915 roku. Miano-
wano go na stopień kadettaspiranta (pod-
oficera). A że trwała już – jak to wówczas 
nazywano – wielka wojna, przeto wysłano 
go 23 marca 1916 roku na front rosyjski. 
Był tam dowódcą 1. plutonu 12. kompa-
nii 3. pułku Obrony Krajowej (Landwehrin-
fanterie Regiment). Brał udział w walkach 
nad Styrem w okolicach miejscowości: Ko-
pylań, Kotka i Raźnicze. W wyniku ofensy-
wy gen. Brusiłowa dostał się 5 lipca 1916 
roku do niewoli rosyjskiej. Jako jeniec prze-
bywał w niewoli w Ustkamienogorsku pod 
Ałtajem w Południowej Syberii. 

Trwało to do 10 października 1918 
roku. Nie zważając na trudności spowodo-
wane przestrzenią i brakiem środków loko-
mocji, przedostał się do Nowonikołajew-
ska, do miejsca formowania się oddziałów 
polskich. Zgłosił się jako ochotnik w stop-
niu chorążego do organizującej się tam V 
Syberyjskiej Dywizji Wojska Polskiego i roz-
kazem nr 36 & 6 Dowództwa Wojska Pol-
skiego we Wschodniej Rosji został z dniem 
11 października 1918 roku wcielony do tej-
że dywizji. Tu miesiąc później złożył przy-
sięgę wojskową. Był też aktywnym człon-
kiem Związku Wojskowego Polaków.

Początkowo zatrudniono go w Szkole 
Oficerskiej. Ale od 22 czerwca 1919 roku 
skierowany został jako adiutant do Okręgo-
wego Punktu Zbornego przy Wydziale Mo-
bilizacyjnym Dowództwa Wojska Polskiego 
we Wschodniej Rosji w Nowonikołajewsku, 
przy którym funkcjonował punkt werbun-
kowy. Zadanie chorążego Jacka Decowskie-
go polegało na poszukiwaniu, odnajdywa-
niu i werbowaniu Polaków jako ochotników 
do polskiej dywizji. Była to bardzo trudna, 
i co tu dużo mówić, bardzo niebezpieczna 
praca w ciężkich syberyjskich warunkach i, 
w dodatku, przy wrogim nastawieniu władz 
rosyjskich do Polaków. 

Możemy sobie wyobrazić następują-
cą sytuację. Na syberyjską stację kolejową 
wjeżdża eszelon – transport sołdatów ro-

syjskich adm. Kołcza-
ka. Wzdłuż pociągu 
biegnie młody chorą-
ży w polskim mundurze 
i wołaniem zachęca Po-
laków służących w ar-
mii rosyjskiej, by ci wy-
siedli z wagonu i stali 
się ochotnikami Wojska 
Polskiego formującego 
się na Syberii. Toż była 
to prawdziwa agitacja 
do dezercji z rosyjskiej 
armii. Ileż gróźb i prze-
kleństw musiał usłyszeć 
Jacek Decowski i ileż 

musiał znieść szykan. Ileż razy jego własne 
życie było narażone ze strony władz i do-
wódców rosyjskich. A jeśli, mimo to, udało 
się znaleźć kilku ochotników – to należało 
jeszcze wykonać nie mniej trudne zadanie. 
Trzeba było zorganizować bezpieczny ich 
transport i doprowadzić zwerbowanych 
do miejsca stacjonowania oddziału pol-
skiego. Takie zadania wykonywał do końca 
swej służby w Wojsku Polskim we wschod-
niej Rosji, to jest do 10 stycznia 1920 roku. 
W tym to dniu V Syberyjska Dywizja zmu-
szona była do kapitulacji, a jej żołnierze 
wzięci przez bolszewików do niewoli. 

Po kapitulacji chorąży Jacek Decow-
ski został internowany i osadzony jako je-
niec w więzieniu w Krasnojarsku. Był prze-
słuchiwany i maltretowany przez agentów 
bolszewickiego centralnego organu bez-
pieczeństwa państwowego (CZEKA) zwa-
nego „czerezwyczajką”. Został skazany 
na karę śmierci za werbowanie Polaków 
z armii rosyjskiej do Wojska Polskiego we 
Wschodniej Rosji. Tylko dziwnym zbiegiem 
okoliczności uniknął rozstrzelania. Przenie-
siono go jednak do więzienia w Omsku, 
a potem do Tuły. W Tule był to po prostu 
obóz pracy przymusowej, w którym praco-
wał do września 1921 roku. Został uwol-
niony w drodze wymiany jeńców. W tych 
obozach przebywali też między innymi 
mjr Walerian Czuma i kpt. Oresta Białus.

Jacek Decowski powrócił do Polski 
3 października 1921 roku i natychmiast 
zgłosił chęć pełnienia służby w Wojsku Pol-
skim. Wcielono go w stopniu podporucz-
nika do 80. pułku piechoty na stanowisko 
dowódcy plutonu, a następnie w stopniu 
porucznika na stanowisko dowódcy Szkoły 
Podoficerskiej. Od 15 września 1922 roku 
do 27 stycznia 1926 roku służył w Cen-
tralnej Szkole Podoficerów Piechoty nr 1 
w Chełmnie na stanowiskach: instrukto-
ra, potem dowódcy kompanii i adiutan-
ta szkoły. Za wzorowe pełnienie swych 
obowiązków służbowych odznaczony zo-
stał 21 października 1925 roku Medalem 
3 Maja 1925 (nr 3162).

Podczas służby w Chełmnie po uzyska-
niu stosownego zezwolenia z Dowódz-
twa Okręgu zawarł 9 września 1924 roku 
w kościele parafialnym związek małżeński 
z Wandą Zawitowską. Awans na stopień 
kapitana otrzymał 6 czerwca 1926 roku ze 
starszeństwem od 1 lipca 1925 roku.

Kolejne lata służby to praca w pułkach 
piechoty – początkowo w 58. p. p., póź-
niej od 15 czerwca 1926 roku w 66. p. p. 
w Chełmnie, w którym służył aż do kwiet-
nia 1934 roku. Był w tym czasie dowódcą 
kompanii i adiutantem pułku. Opinia o jego 

W hołdzie Ma
Jackowi Deco

Niemcy próbowali zająć Polskę z marszu. Kampania wrześnio-
wa trwała 35 dni
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służbie brzmiała: Bardzo dobry oficer i do-
wódca kompanii. Bardzo dbały o podwład-
nych. Osiągnął wybitne rezultaty na polu 
wyszkolenia, oświaty i sportu. 

W 1928 roku za wybitnie ofiarną, nad-
zwyczaj wytężoną i prawdziwie ideową 
pracę nad wyszkoleniem i wychowaniem 
szeregowych, nawet poza godzinami służ-
bowymi, za szczególną inicjatywę w zakre-
sie kulturalnego urządzenia rejonu kom-
panii został odznaczony Krzyżem Zasługi 
Srebrnym (Dz. Pers. Nr 15/28). Za swą po-
stawę podczas działań na polu walki i za 
swe czyny wojenne podczas służby w V Sy-
beryjskiej Dywizji wyróżniono go w 1928 
roku: Medalem za Wojnę 1918-1920 (Roz-
kaz 16 DP nr 13/28) i Medalem Dziesięcio-
lecia Odzyskania Niepodległości (Rozkaz 
16 DP nr 16/28), a 2 czerwca 1931 roku 
niezwykle cenionym Medalem Niepodle-
głości (Dz. Pers. 8/31). Posiadał też odzna-
czenie francuskie Medaille Interalliée de la 
Victoire. W 1931 roku awansował do stop-
nia majora. W 1932 roku decyzją Kapituły 
zatwierdzoną przez dowódcę pułku ppłk. 
dypl. Leona Wacława Koca major Jacek De-
cowski otrzymał za pobyt w bolszewickich 
więzieniach i obozach pracy Odznakę Pa-
miątkową Więźniów Ideowych. Od kwiet-
nia 1934 roku major Jacek Decowski był 
wykładowcą taktyki piechoty w Centrum 
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.

Po agresji Niemiec na Polskę we wrześ-
niu 1939 roku major Jacek Decowski miano-
wany został dowódcą III batalionu 26 pułku 
piechoty należącego do 5. Dywizji „Dzieci 
Lwowskich”. W nocy z 8 na 9 września za-
meldował się u dowódcy obrony Warszawy 
gen. bryg. Waleriana Czumy. Ten skierował 
jego batalion do obrony odcinka Marymon-
tu obejmującego obszar od Powązek, przez 
Buraków, Marymont aż do Wisły. 

Kolejnym zadaniem, jakie otrzymał 
mjr Jacek Decowski było utworzenie po-
zycji obronnej przed linią obrony Warsza-
wy. Dlatego jego batalion w nocy z 14 na 

15 września wypadem zajął osiedle Boer-
nerowo w Babicach, w gminie Blizne, po-
wiatu warszawskiego. Obyło się bez wal-
ki, choć poprzedniej nocy przeciwnik był 
w osiedlu i wycofał się. Potem zdobył Fort 
Babice, w którym znaj-
dowały się składy amu-
nicji i sprzętu bojowe-
go. Odzyskano cenny 
i ważny punkt w sy-
stemie obrony Warsza-
wy. Uzyskano kontrolę 
nad unikalną w świecie 
Transatlantycką Radio-
stacją Nadawczą Babi-
ce, będącą dumą my-
śli radiotelegraficznej 
przedwojennej Polski. 

Jak wspominał to 
płk Marian Porwit, 
wysunięcie batalionu mjr Decowskiego 
było, ze strategicznego punktu widzenia, 
ze wszech miar korzystne. To niewielkie 
osiedle Boernerowo zamykało przed Niem-
cami skutecznie dwa kierunki: od Lesz-
na na północne wyloty Woli i od Puszczy 
Kampinoskiej przez Wawrzyszew na Po-
wązki, a w dalszym kierunku na rejon sta-
cji Warszawa Gdańska, gdzie umieszczo-
ne były stanowiska artylerii bezpośrednie-

go wsparcia północ-
nego odcinka obro-
ny stolicy. Z Boernero-
wa był też wgląd w ru-
chy oddziałów niemie-
ckich z Włoch w kie-
runku Puszczy Kam-
pinoskiej. Ułatwiało 
to również ewentual-
ne wyjście naszych sił 
w celu współdziałania 
z armią gen. Tadeusza 
Kutrzeby przebijającą 
się przez Puszczę Kam-
pinoską. 

By uderzyć na Warszawę od strony za-
chodniej, Niemcy musieli najpierw zlikwido-
wać polskie pozycje obronne na linii Babice-
Boernerowo, a tu major Jacek Decowski nie-
zwykle starannie zorganizował obronę. Speł-
niał też doskonale zadania rozeznania bo-
jowego. Bez przerwy, w dzień i noc, czyn-
ne były na przedpolu pozycji patrole bojo-
we. Patrole te przynosiły rzetelnie meldunki, 
które były natychmiast przekazywane do do-
wództwa obrony Warszawy. Gdy przeciwnik 
cofał się, wysuwano placówki do przodu. 

Z zadaniem utworzenia pozycji naj-
dalej wysuniętej od pozycji głównych na-
szych wojsk 19 września oddział ppłk Le-
opolda Okulickiego kontynuował atak 
w kierunku Starych Babic. Niestety, w wy-
niku strat poniesionych dnia poprzednie-
go zadania nie wykonano. Oddział ten 
poprawił jedynie swoje położenie w rejo-
nie Chrzanowa Nowego. A w tym samym 
czasie mjr Decowski zaledwie siłą jednej 
kompanii zdobył i utworzył najdalej wysu-
niętą placówkę w Janowie. Przez cały czas 
dochodziło tam do starć zbrojnych, często 
do walki wręcz. 

Zaplecze III batalionu mjr Decow-
ski zorganizował w Boernerowie. Tam był 

sztab, kwatermistrzostwo, szpital polowy 
w drewnianej wówczas kaplicy oraz sie-
dziba jednej kompanii, która w ostatnich 
dniach walki została rozczłonkowana na 
poszczególne plutony i włączona do obro-
ny skrajnych pozycji.

Frontalny szturm Niemców na stano-
wiska obronne III batalionu 26 pp. 5 Dy-
wizji Piechoty „Dzieci Lwowskich” rozpo-
czął się 25 września o godzinie 16°°. Do-
wódca 8 armii niemieckiej, gen. Johannes 
Blaskowitz, postanowił zlikwidować punkt 
oporu w Boernerowie, zagradzający dro-
gę do Warszawy od północnego zachodu. 
Atak Niemców poprzedzony został wie-
logodzinnym ostrzałem artyleryjskim. Mjr 
Jacek Decowski ze spokojem przyjął atak, 
miał bowiem starannie przygotowane po-
zycje obronne. W kilku miejscach przerwa-
no jednak polską obronę. Wtedy docho-
dziło do walki na bagnety, do której Polacy 
byli lepiej przygotowani. W konsekwencji 
Niemcy ponieśli duże straty i wycofali się. 
W nocy obrońców nękano huraganowym 
ogniem artyleryjskim. 

Majorowi 
cowskiemu

W ostatniej fazie walk naszych pozycji broniło tylko jedno działko

Po bitwie Niemcy nie mogli uwierzyć, że jeden batalion mógł 
przez tyle dni opierać się Dywizji

Mjr Jacek Decowski – fot. z  Oflagu VII A 
z Murnau, gdzie zmarł 5 lipca 1941 r.
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Następnego dnia, 26 września, Niem-
cy zaatakowali nie tylko Boernerowo, ale 
i zgrupowanie ppłk Leopolda Okulickiego. 
Mimo ogromnej przewagi wroga i w tym 
dniu mjr Jacek Decowski utrzymał swe po-
zycje. Do ostatecznego boju doszło 27 
września. Była to dramatyczna obrona. 
Niemcy kilkakrotnie wdzierali się do pol-
skich pozycji i kilkakrotnie byli z nich wy-
pierani. Bitwa trwała kilka godzin. W wy-
niku ogromnych strat i w obawie, by wróg 
całkowicie nie zniszczył całego batalionu, 
dowódca podjął trudną decyzję zaprzesta-
nia obrony. 

Niemiecki generał dowodzący 19 dywi-
zją piechoty polecił po bitwie zebrać oca-
lałych polskich żołnierzy. Niemcy wyciąga-
li z okopów zasypanych i kontuzjowanych 
żołnierzy, ustawiali w kolumnę i prowadzili 
do niewoli. Generał chciał bowiem przeli-
czyć i sprawdzić, czy rzeczywiście tylko ba-
talion bronił się tak długo. Nie mógł uwie-
rzyć, że tego odcinka bronił jeden jedyny, 
samotny III batalion 26 pułku piechoty. Nie 
dawał wiary, że ta garstka żołnierzy tak 
długo stawiała opór całej niemieckiej dy-
wizji. Nie szczędził słów uznania majorowi 
Jackowi Decowskiemu. Swoim żołnierzom 
stawiał za wzór ten mężny batalion. Poin-

formował też przybitego klęską majora, że 
w przypadku, gdyby natarcie w tym dniu 
nie dało wyniku, miał przeznaczony na na-
stępną noc przydział aż 8 tysięcy pocisków 
i miotacze ognia.

W tym czasie, gdy żołnierze-niedobit-
ki obrońców Stolicy z rejonu Babice-Boer-
nerowo prowadzeni byli do niewoli i kiero-
wani na plac w Wawrzyszewie, w Warsza-
wie obowiązywało już przedkapitulacyjne 
zawieszenie broni. Powiadomił Niemców 
o tym umundurowany na czarno hitlero-
wiec, który przyjechał z tą wiadomością do 
Boernerowa motocyklem. 

Następnego dnia, 28 września 1939 
roku, o godzinie 13.15 w fabryce Škoda na 
Rakowcu generał Tadeusz Kutrzeba i gene-
rał Johannes Blaskowitz podpisali umowę 
o honorowej kapitulacji. Na mocy tej umo-
wy polscy oficerowie mieli iść do niewoli, 
ale mogli zachować białą broń, szeregow-
cy zaś mieli być zwolnieni do domów. 

Polegli bohaterowie, broniący dostę-
pu wroga do Warszawy na odcinku Babi-
ce-Boernerowo, spoczywają na cmentarzu 
wojennym w Kwirynowie koło Babic. Część 
zwłok rodziny przeniosły na inne cmenta-
rze. Są tam pochowani polegli z III bata-
lionu 26 pp. mjr Jacka Decowskiego oraz 

batalionu stołecznego mjr Józefa Spychal-
skiego, a także z jednostek wspierających 
działania tych batalionów, a mianowicie: 
4 batalionu 360 pp. mjr Stanisława Pięko-
sia, grupy szturmowej lotników z lotniska 
bielańskiego mjr Zygmunta Zbrojewskiego, 
a później kpt. pil. Antoniego Klimasa, 1 ba-
talionu 360 pp. mjr Feliksa Mazurkiewicza, 
konni zwiadowcy chorążego Wichrowskie-
go, nieliczni żołnierze z Armii „Pomorze” 
z 22 pp. 9 dywizji piechoty.

Dowództwo obrony Warszawy sądzi-
ło, że mjr Jacek Decowski zginął podczas 
obrony Boernerowa. Świadczy o tym Roz-
kaz Pożegnalny do 5 Dywizji Piechoty wy-
dany 29 września 1939 roku przez Do-
wódcę Armii „Warszawa” gen. dyw. Ju-
liana Rómmla. W rozkazie, w wykazie od-
znaczonych Krzyżem Virtuti Militari 5 kla-
sy w uznaniu zasług i za wykazane mę-
stwo przed nazwiskiem dowódcy III bata-
lionu mjr Jacka Decowskiego postawiono 
litery „Ś. p.” (Świętej pamięci). Tymczasem 
mjr Jacek Decowski przebywał w niewoli 
w oflagu VII A w Murnau. Tam zmarł na 
zawał serca 5 lipca 1941 roku i tamże zo-
stał pochowany. Żył zaledwie 45 lat. 

Jerzy Bogdan Raczek

31 lipca przed Komendą Poli-
cji Powiatowej w Starych Babicach 
odbył się uroczysty apel, w którym 
uczestniczyli policjanci, przedstawi-
ciele samorządów gmin i powiatu, 
a także wielu zaproszonych gości. 
Policjantom wręczono odznaczenia 
i awanse na wyższe stopnie. 

– Być policjantem to niełatwe zada-
nie. To, przede wszystkim, oznacza- słu-
żyć ludziom- mówił podczas apelu ko-
mendant Hubert Kowalczewski. -W 90 
rocznicę powołania Policji Państwowej 
oraz po 19 latach od uchwalenia przez 
polski parlament nowej Ustawy o Poli-
cji, nie możemy zapomnieć, że okres ten 
był czasem ciężkiej i wytężonej służby na 
rzecz społeczeństwa.   

– Współczesna Policja przeobraziła się 
w instytucję sprawną, pełniącą służebną 
rolę wobec obywateli. Pragnę podkreślić 
z satysfakcją i zadowoleniem, iż nasza 
dotychczasowa współpraca z władzami 

samorządowymi, z radnymi i instytucja-
mi działającymi na terenie powiatu upły-
wa w atmosferze pełnego zrozumienia 
i obopólnej przychylności na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa  na terenie całe-
go powiatu. 

Święto Policji po całym roku ciężkiej, 
niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby 
jest szczególną okazją do wręczenia od-
znaczeń i awansów wyróżniającym się 
policjantom.

Z okazji Święta Policji składam wyra-
zy uznania i szacunku wszystkim jej funk-
cjonariuszom i  pracownikom. Wykonuje-
my szczególny zawód, który wymaga co-
dziennych poświęceń, a czasami nawet 
tego, co najcenniejsze – ofiary życia. Na-
wet wtedy, gdy nie nosimy munduru, je-

steśmy na służbie, zawsze gotowi do nie-
sienia pomocy tym, którzy jej potrzebują 
– powiedział Komendant Kowalczewski.

W tym roku na stopnie służbowe 
mianowanych zostało 61 policjantów, 
w tym 4 w korpusie oficerów, 23 w kor-
pusie aspirantów i 34 w korpusie pod-
oficerów.

Na stopień podinspektora mia-
nowano: nadkom. Artura Postka – Na-
czelnika Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP, nadkom. Grzegorza Kondrackiego 
– Komendanta Komisariatu Policji w Bło-
niu. Na stopień komisarza mianowano 
podkom. Macieja Amanowicza, na sto-
pień podkomisarza- asp. szt. Dariusza 
Adamczyka – Naczelnika Wydziału Do-
chodzeniowo-Śledczego KPP. 

Święto Policji w Starych Babicach

Komendant PP kom. Hubert Kowalczeski 
i jego Z-ca podinsp. Tomasz Dałek z od-
znaczeniami strażackimi
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Na stopień starszego aspiran-
ta mianowano: asp. Tomasza Kruszy-
nę – Kierownika Referatu Kontroli Ruchu 
Drogowego, asp. Jacka Wąsowskiego – 
zastępcę Naczelnika Wydziału Prewen-
cji KPP. Na stopień starszego sierżan-
ta mianowano 12 policjantów, w tym: 
sierż. Agnieszkę Rzentarzewską – dziel-
nicową rejonu nr 2 w Starych Babicach, 
sierż. Monikę Adamczyk z Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji za zasługi w zakre-
sie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymania porządku publicznego, od-
znaczono Brązową Odznaką „Zasłużo-
ny Policjant” kom. Huberta Kowalczew-
skiego- Komendanta PP, Srebrną Odzna-
ką „Zasłużony Policjant”  podinsp. Artu-
ra Postka – Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego i Złotą  Odznaką „Zasłużo-
ny Policjant” mł. insp. Andrzeja Kraskę 

I Zastępcę Komendanta Powiatowego 
Policji.

Za zasługi dla Straży Pożarnej od-
znaczono 5 policjantów: kom. Huber-
ta Kowalczewskiego, podinsp. Tomasza 
Dałka, podinsp. Artura Postka, podinsp. 
Grzegorza Kondrackiego i kom. Jana 
Wasiaka. 

Wszystkim wyróżnionym i awan-
sowanym serdecznie gratulujemy.

(ego)

Zawsze cieszy nas to, gdy wyje-
dziemy gdzieś na wakacje, a w tym 
czasie w gminie powstają nowe in-
westycje. Tak było i tym razem. Dro-
gowcy nie próżnowali i w Starych 
Babicach powstało kolejne rondo. 

Wspominaliśmy już o tej inwe-
stycji w jednym z wcześniejszych 
wydań „GB”. U zbiegu ulic Sikor-
skiego i Hubala-Dobrzańskiego było 
bardzo niebezpieczne skrzyżowa-
nie. Każdy wyjazd z ul. Hubala-Do-
brzańskiego w kierunku Mościsk czy 
Babic Nowych wiązał się z dużym 
stresem. Skrzyżowanie położone na 
łuku drogi było bardzo niebezpiecz-
ne i tworzyły się tam korki. Rondo 
zapewniło optymalną płynność ru-
chu i jest tam teraz bezpiecznie. Wokół 
niego powstały nowe chodniki, przejścia 
dla pieszych, a od ul. Warszawskiej poło-
żono nową nakładkę asfaltową.

Jest to inwestycja wojewódzka i cie-

szymy się, że wreszcie została wykonana. 
Nasz samorząd zabiegał o jej realizację 
od kilku lat. Wykonał prace projektowe 
i potrzebną dokumentację. Rondo zde-
cydowanie poprawiło bezpieczeństwo 
użytkowników tej drogi. Niestety do peł-

ni szczęścia brakuje kilku 
szczegółów. Nakładka 
asfaltowa jest nierówna, 
studzienki kanalizacyjne 
i kratki odpływowe po-
łożono zbyt nisko w sto-
sunku do nawierzchni, 
a jedna z tablic informu-
jących o rondzie została 
umieszczona w miejscu 
zupełnie zasłoniętym 
roślinnością cmentarza. 
Najwyraźniej parę osób 

odpowiedzialnych za te „szczegóły” nie 
wróciło jeszcze z wakacji. Wójt Krzysztof 
Turek występował już do MZDW, aby po-
prawiono te niedoróbki, podobnie jak w 
przypadku usterek na drodze 580.

W gminie powstały ponadto dwa, 
bardzo potrzebne parkingi. Pierwszy 

przed Gimnazjum w Koczargach 
Starych, gdzie powstała również 
droga dojazdowa do szkoły wy-
łożona kostką. Dziś może tam za-
parkować 28 samochodów. Drugi 
naprzeciw kościoła w Borzęcinie 
Dużym, na 38 samochodów. Ten 
parking będzie służył zarówno pa-
rafianom, jak i placówce eduka-
cyjnej – Zespołowi Szkolno-Przed-
szkolnemu. Skorzystają z niego 
zapewne także osoby odwiedza-

jące Strefę Rekreacji Dziecięcej w Borzę-
cinie. Obydwa parkingi są inwestycjami 
gminnymi i warto zauważyć, że zostały 
solidnie i estetycznie wykonane.  

Marcin Łada

Łatwiej przejechać i zaparkować

Parking w Borzęcinie wykonany został na terenie Parafii 
ze środków Gminy

Nowa droga dojazdowa do Gimnazjum

Tablica umieszczona w tym miejscu jest 
w połowie niewidoczna

Nowy parking w Koczargach

Rondo w Starych Babicach
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Wielu młodych ludzi marzy o da-
lekich podróżach, o wspaniałych wa-
kacjach, chcą zobaczyć świat, tylko 
brak im na to środków i odpowied-
niej przedsiębiorczości. Tymczasem 
każdy z nas może dziś wyjechać za 
granicę. Świat stoi otworem. Potrze-
ba tylko trochę wysiłku i odpowied-
niego pomysłu...

Jak zwiedzić jakieś piękne miejsce na 
świecie, nie mając pieniędzy? Trzeba tam 
pojechać i zarobić na miejscu. Z tego za-
łożenia wyszła jedna z młodych mieszka-
nek Starych Babic i realizuje je z powo-
dzeniem już od kilku lat.

Pracę trzeba znaleźć sobie samemu. 
Najlepiej przez internet, kontaktując się 
bezpośrednio z pracodawcą. Jeśli znacie 
język angielski, wysłanie CV nie będzie 
problemem. Nie polecamy żadnych po-
średników, zbyt dużo było już afer zwią-
zanych z tym, że ktoś obiecywał zorga-
nizowanie atrakcyjnej pracy za granicą, 
a później okazywało się, że młode kobie-
ty trafiały w zupełnie inne miejsca niż im 
obiecywano (przeważnie związane z sex-
biznesem), a mężczyźni za ciężką pracę 
nie otrzymywali żadnej zapłaty.

Podjęcie pracy za granicą jest zawsze 
pewnym wyzwaniem. Wiąże się z zaakli-
matyzowaniem się w zupełnie nowym 
miejscu oraz poznaniem języka, kultury 
i obyczajów panujących w danym kraju. 
Jednak, jeśli naprawdę tego chcemy i za-
czynamy planować taki wyjazd, nie bę-
dzie to trudne. 

A oto opowieść Pauliny – mieszkanki 
Starych Babic. 

O wyjeździe za granicę i podjęciu 
tam pracy myślałam już od dłuższe-
go czasu. Chciałam posmakować życia 
w egzotycznym miejscu, tym bardziej, że 
studiuję turystykę. Moja przygoda zaczę-
ła się trzy lata temu, kiedy pierwszy raz 
wyjechałam na trzymiesięczne praktyki 
do pięciogwazdkowego hotelu w Gre-
cji na Półwyspie Chalcydyckim. Pracowa-
łam tam jako kelnerka w restauracji. Kie-
dy dowiedziałam się, że zostałam przyję-
ta, byłam bardzo szczęśliwa. Odliczałam 
tylko miesiące i z niecierpliwością czeka-
łam na wylot. Pierwszy wyjazd wspomi-
nam bardzo dobrze. Mieliśmy zapewnio-
ne przez hotel dwie najważniejsze kwe-
stie, czyli wyżywienie i zakwaterowa-
nie. Co prawda nie obyło się bez małych 
problemów i niejasności, jednak wytrwa-
łam do końca. 

Kolejne wakacje również spędziłam 
w tym samym hotelu, gdyż zapropono-
wano mnie i moim znajomym pracę na 
okres czterech miesięcy. Zastanawiałam 
się, czy pojechać jeszcze raz w to samo 

miejsce, tym bardziej, że pensja miesięcz-
na nie była zbyt atrakcyjna. Zdecydowa-
łam się jednak ze względu na możliwość 
uzyskania dobrych referencji z tego hote-
lu, co okazało się słuszną decyzją, wpły-
wającą na moje następne wyjazdy. Nie-
stety tego drugiego pobytu w Grecji nie 
wspominam już tak dobrze jak poprzed-
niego. Tylko z jednego powodu – zmienił 
się menadżer w restauracji, w której pra-
cowałam rok temu. Miało to wpływ na 
całą organizację pracy i naszą psychikę, 
ponieważ już po miesiącu byliśmy bar-
dzo zestresowani. Ciężko się pracowało, 
mając za przełożonego osobę nieprzewi-
dywalną i traktującą nas gorzej od Gre-
ków, mimo że bardzo się staraliśmy i pra-
cowaliśmy dużo lepiej od miejscowych, 
którzy tylko udawali, że coś robią. Jed-
nak nie poddawaliśmy się. Niejednokrot-
nie słyszeliśmy od klientów, że gdyby nie 
Polacy, to nie wiedzą, jak by funkcjono-
wała hotelowa restauracja. Miło było sły-
szeć takie opinie, które nas dowartościo-
wywały w jakiś sposób. 

Po dwóch sezonach pracy w Grecji po-
stanowiłam wyjechać w inne miejsce. Tym 
razem zdecydowałam się na pracę w ho-
telu na hiszpańskiej wyspie Majorce. Dzię-
ki koleżance, która wcześniej tam praco-
wała, uzyskałam potrzebne informacje. 
Postanowiłam wysłać swoje CV i list mo-
tywacyjny w języku angielskim oraz re-
ferencje, które otrzymałam w Grecji. Na 
odpowiedź nie musiałam długo czekać, 
gdyż już po tygodniu dostałam wiado-
mość, że przyjmą mnie do pracy w sezo-
nie letnim. Bardzo się ucieszyłam, od lat 
marzyłam o tym, aby polecieć na Major-
kę. Szczerze mówiąc, nie obawiałam się, 
iż mnie nie przyjmą, gdyż jak wcześniej 
wspomniałam, udało mi się uzyskać bar-
dzo dobre referencje z poprzedniej pracy. 

Wyjazd zaplanowałam na czerwiec. 
Zanim jednak mogłam skoncentrować 
się całkowicie na podróży, musiałam 
obronić pracę licencjacką – obronę mia-
łam 3 dni przed wyjazdem. Na Majorkę 
przyleciałam samolotem z Berlina, gdyż 
było taniej niż z Polski. Już pierwszego 
dnia po przybyciu zostałam zapoznana 
z organizacją pracy. Poznałam pozosta-
łych pracowników, którzy okazali się bar-
dzo mili i ciepło nas przyjęli. Z rana pra-
cowałam w Cafeterii, gdzie serwowano 
francuskie śniadania, a wieczorem w re-
stauracji. Dla kobiet system pracy w re-
stauracji był 8 godzinny (4 godziny rano 
oraz 4 wieczorem). Mężczyźni natomiast 
pracowali po 10 godzin. Wszyscy mieli-
śmy jeden dzień wolny w tygodniu. Dzię-
ki sześciogodzinnej przerwie w ciągu 
dnia mogliśmy chodzić na plażę, zakupy, 
spacer bądź po prostu odpocząć.

Wyżywienie i zakwaterowanie zapew-
nił nam hotel. Posiłki mieliśmy trzy razy 
dziennie – śniadania, lunche oraz obiado-
kolacje. Plusem pracy w restauracji było 
to, iż zawsze mogliśmy trochę podjadać, 
a znajomi z kuchni często przynosili nam 
różne słodkości, owoce itp. W tej kwestii 
nie narzekaliśmy. Jeśli chodzi o zakwate-
rowanie, to mieszkałam w domku nad 
samą laguną. Domek znajdował się na-
przeciwko hotelu po drugiej stronie uli-
cy. Mieszkałam z piątką znajomych różnej 
narodowości. Na wszystkich duże wra-
żenie wywierał piękny widok z tarasu na 
plażę i lagunę, a w domku znajdowało 
się pełne wyposażenie. Do pracy były za-
ledwie 2 minuty. 

W hotelu pracowało w sezonie po-
nad 70 osób z Polski, dzięki czemu było 
bardzo sympatycznie i wesoło. Polacy nie 
tylko pracowali w restauracji, ale także 
w kuchni, w barze oraz w innych miej-

Z Babic na Majorkę, 
to nie takie trudne, nawet gdy mamy pusto w portfelu...

Paulina Więckowska z kolegą Kubą na Majorce
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scach hotelu. Jak by nie patrzeć, za gra-
nicą coraz bardziej doceniają pracowitość 
Polaków, o czym świadczy chociażby licz-
ba osób pracujących w tym hotelu. 

Jednak nie samą pracą człowiek żyje. 
W weekendy często spotykaliśmy się 
w barze, na dyskotekach oraz organi-
zowaliśmy sobie imprezy na plaży. Dzię-
ki takiej integracji wszyscy Polacy bardzo 
zżyli się z sobą, jak również z Hiszpana-
mi, którzy chętnie z nami spędzali wol-
ny czas. Trzymiesięczny pobyt na Major-
ce wspominam bardzo dobrze. Wiele się 
nauczyłam, poznałam kulturę hiszpań-
ską oraz dużo ciekawych osób. Takie wy-

jazdy są prawdziwą szkołą życia. Pomi-
mo iż przebywa się wśród ludzi, trzeba 
często liczyć na samego siebie. Uczymy 
się radzić sobie z problemami, stajemy 
się odpowiedzialni i poznajemy swoje 
wartości, wady oraz zalety. 

 Koncentrując się na pracy i wszyst-
kim, co się dzieje wokół, nie tęskni się tak 
bardzo za rodziną, która często jest kilka 
tysięcy kilometrów stąd. Pracując, przeła-
mujemy barierę rozłąki z bliskimi na dłu-
gie tygodnie.

Zachęcam wszystkich, którzy chcieli-
by wyjechać do pracy za granicę, do ak-
tywności w tym kierunku. Dzięki wyjaz-

dom zdobyłam doświadczenie i nauczy-
łam się właściwie oceniać to, co mnie 
spotyka. W zależności od miejsca pra-
cy potrzebne są pewne umiejętności, jak 
chociażby znajomość języka obcego. Jeśli 
jednak naprawdę chce się zobaczyć „ka-
wałek świata”, wszystkie trudności moż-
na pokonać, trzeba być tylko pozytywnie 
nastawionym i nie bać się pracy w obcym 
kraju. Wszystkim polecam słowa jedne-
go z wielkich Polaków Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego „Pracuj rzetelnie, bo 
z owoców twej pracy korzystają inni, tak 
jak ty korzystasz z pracy innych”.

Paulina Więckowska, mł.

Od pewnego czasu słyszymy 
w mediach o bardzo dobrych stosun-
kach Polski z Litwą na pułapie rządo-
wym i prezydenckim. Politycy z dużą 
poufałością ściskają sobie ręce i po-
klepują się po ramionach, tylko jak te 
dobre stosunki przekładają się na sy-
tuację Polaków na Litwie? O tym nie-
stety media nie informują. 

Tymczasem na Litwie stale polskość 
jest tłumiona, a w regionach, w których  
Polacy stanowią zdecydowaną większość, 
nawet można powiedzieć – prześlado-
wana. No bo jak ocenić niszczenie daw-
nych historycznych nazw polskich, doty-
czących miejscowości i ulic? Jak ocenić to, 
że polski starosta w rejonie solecznickim, 
w którym 80% ludności stanowią Polacy, 
musi płacić karę za wywieszenie tablicz-
ki informującej po polsku, że w budyn-
ku znajduje się siedziba starostwa? Dla-
czego będąc we wspólnej Europie, Polacy 
nie mogą być traktowani na równi z in-
nymi mniejszościami? W wielu miejscach 
zezwala się przecież na podwójne nazew-
nictwo i nikomu to nie przeszkadza. Na 
Litwie taka sytuacja należy do rzadkości. 
Brak równego traktowania widoczny jest 
także w wielu innych kwestiach, jak cho-
ciażby przy zwrocie zagrabionej własno-
ści ziemi czy w przypadku finansowania 
polskich szkół. 

Niestety sytuacja Polaków na Litwie 
nie jest łatwa i pogorszyła się jeszcze 
w wyniku kryzysu światowego. Nasi roda-
cy potrzebują pomocy. Każdy z nas może 
zrobić coś, aby żyło im się lepiej. Aby pol-
skość przetrwała na terenach dawnej II 
Rzeczpospolitej- w imię poszanowania  
tradycji i historii naszego narodu.

Obecność Polski we wspólnej Europie 
sprawiła, że Litwę odwiedzamy bez żad-
nych problemów. Po kilku godzinach jaz-
dy samochodem, bez kontroli granicznej 
i kolejek, możemy znaleźć się w Wilnie, 
pójść na Cmentarz na Rossie i pokłonić 

się Matce Bożej w Ostrej Bramie.
Od dwóch lat nasi samorządowcy 

utrzymują bliskie kontakty z samorząda-
mi polskimi na Litwie. Zarówno Samo-
rząd Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, jak i Gminy Stare Babice składają 
na Litwie nie tylko kurtuazyjne wizyty, ale 
oferują konkretną – wymierną pomoc. 
Przejawia się ona m.in. ufundowaniem 
sztandaru dla polskiej szkoły im. Anto-
niego Wiwulskiego w Wilnie i zaprosze-
niem grupy dzieci na wakacje w Polsce, 
a ostatnio z naszej gminy zorganizowa-
no nawet transport darów dla rejonu so-
lecznickiego. Następ-
ny wyruszy za kilka 
dni. W spontaniczną 
akcję pomocy, obok 
Wójta Gminy Krzysz-
tofa Turka włączyli 
się także radni, nie-
którzy sołtysi i przed-
stawiciele babickiego 
koła Związku Ofice-
rów Rezerwy RP.

18 lipca z trans-
portem darów poje-
chał na Litwę radny 

Tomasz Szuba i Dariusz Smoliński. Za-
wieziono materiały budowlane potrzeb-
ne do remontu polskiej szkoły w Turgie-
lach (rejon solecznicki) i inne dary, które 
przekazali mieszkańcy naszej gminy.

Dwa tygodnie temu w Zdworzu 
(Ośrodku Letnim SOSW z Leszna) od-
poczywały grupy polskich dzieci z Litwy. 
Przyjechały z Wilna, z Turgieli i Rukojni. 
Podczas pobytu odwiedziły m.in. War-
szawę i Płock i korzystały chętnie z atrak-
cji oferowanych przez ośrodek- z jazd 
konnych i pobliskiego jeziora. Polacy z Li-
twy mówią ze wspaniałym śpiewnym ak-
centem i słuchanie ich było dla nas dużą 
przyjemnością. Wszystkie grupy przygo-
towały program artystyczny i przedsta-
wiły go naszej delegacji, w której uczest-
niczył m.in.: Starosta Jan Żychliński i Z-ca 
Wójta Gminy Jolanta Stępniak.

Dzieci polskie z Litwy były szczęśliwe, 
że mogły przyjechać do nas na wakacje. 
Jest to dla nich nagroda za kultywowanie 
polskości w niełatwej przecież sytuacji. 

Akcja pomocy Polakom na Litwie bę-
dzie trwała nadal, zachęcamy Państwa do 
udziału w niej, potrzebne informacje moż-
na znaleźć u radnych i sołtysów. W imie-
niu naszych rodaków dziękujemy wszyst-
kim: Osobom, Firmom i Instytucjom, któ-
re już ofiarowały swoją pomoc.

Marcin Łada

Pomoc musi mieć konkretny wymiar
Samorządowcy potrafią skutecznie działać, z politykami bywa różnie...

Dzięki naszej Gminie grupa polskich dzieci z Litwy była na wa-
kacjach w Zdworzu

Radny Tomasz Szuba (z lewej) nie tylko 
załadowywał dary, ale zawiózł je również 
do Turgieli
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9 czerwca w Domu Parafialnym 
„Arka” odbyła się konferencja do-
tycząca problemu przemocy w ro-
dzinie. To już kolejne spotkanie zor-
ganizowane przez Komendę Powia-
tową Policji oraz Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Starych Babicach, któ-
re wpisuje się w ramy rządowego 
programu „Razem Bezpieczniej”. Na 
konferencjach spotykają się przed-
stawiciele wszystkich instytucji, któ-
re zajmują się problemem przemo-
cy. Przybyłych gości przywitali Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek i Komendant Powiatowy Policji 
w Starych Babicach Hubert Kowal-
czewski.

„Nie urodziłem się po to, aby ktoś 
mnie zniewalał” – pod takim hasłem od-
była się tegoroczna konferencja, której 
tematem przewodnim był problem prze-
mocy w rodzinie. Przybyli na nią goście 
mogli wysłuchać wykładów opisujących 
przeciwdziałanie przemocy, a także wy-
mienić między sobą poglądy i doświad-
czenia z pracy nad tym problemem. 

 Groźny wskaźnik

O przemocy w rodzinie słyszymy na 
co dzień dzięki mediom. Trzeba zazna-
czyć, że te przypadki, które znamy z pra-
sy czy telewizji, to jedynie mały procent 
prawdziwego zasięgu problemu. Media 
donoszą o przemocy wówczas, gdy koń-
czy się ona tragicznie, najczęściej zabój-
stwem. A co z resztą przypadków? Nie-
stety, przemoc domowa przeważnie od-
bywa się w „czterech ścianach” i nawet 
najbliższa rodzina ofiar o niej nie wie. 
Skala problemu jest bardzo duża i po-
trzeba ciężkiej pracy oraz współdziała-
nia różnych instytucji, aby osoby poszko-
dowane wyszły z ukrycia i uniknęły tra-
gedii. Pomimo wielu kampanii i tworze-
nia nowych ośrodków pomocowych ska-
la przemocy nie zmniejsza się, a czynni-
kiem, który ją potęguje, jest niestety al-
kohol. W naszym powiecie w 2007 roku 
odnotowano 175 zabójstw. W 2008 
roku było ich aż 194, z czego 140-tu do-
konano właśnie pod wpływem alkoholu. 

 Najważniejsza jest 
współpraca

Zakres działania w przypadku pracy 
nad rodziną, w której panuje przemoc, 
obejmuje wiele instytucji, a zatem na sali 
pojawili się kuratorzy sądowi, pracowni-
cy oświaty, przedstawiciele służby zdro-
wia, policji i ośrodków pomocowych. 

Barbara Gębala z Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie opowiadała o 
tym, jak ważna jest współpraca między 
tymi osobami i jak wiele od nich zależy. 
W naszym powiecie sieć ośrodków wspo-
magających rodziny dotknięte przemocą 
jest dobrze rozbudowana. Nie zmienia 
to faktu, że jedynie odpowiednia współ-
praca między nimi może przynieść ocze-
kiwane skutki. Rzadko się bowiem zda-
rza, aby ofiara sama z siebie poprosiła o 
pomoc, tym bardziej, że w każdej z in-
stytucji, do których idzie, aby ją uzyskać, 
zmuszona jest powtarzać swoją histo-
rię. Bardzo często osoby te poddają się 
i wracają do domu bez nadziei na lep-
sze życie. 

Renata Durda, kierownik Ogólnopol-
skiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia”, opowiada-
ła jak wielką rolę odgrywa w życiu ofiary 
Zespół Interdyscyplinarny. Dzięki niemu 
osoba dotknięta przemocą może praco-
wać nad zmianą swojego życia z kilkoma 
zaufanymi osobami, przy których poczu-
je się bezpiecznie. Nie musi za każdym 
razem opowiadać o przykrych wydarze-
niach, które ją spotkały, gdyż współpra-
ca Zespołu Interdyscyplinarnego polega 
na szybkiej wymianie informacji pomię-
dzy jego członkami. W gminie Stare Ba-
bice Zespół Interdyscyplinarny działa od 
maja 2001 r.

Niebieska karta
– dla sprawcy czy ofiary?

Edukacja policji w zakresie czynno-
ści interwencyjnych w domu dotknię-
tym przemocą jest bardzo ważna. Pod-
inspektor Anna Jakubowska wraz z ko-
mendantem Jackiem Urbaniakiem z Wy-
działu Prewencji Komendy Stołecznej Po-
licji opowiadali o błędach, których poli-
cjanci powinni się wystrzegać podczas 
interwencji w domach dotkniętych prze-
mocą. Działania takie sprawiają zazwy-
czaj wiele trudności, gdyż zachowanie 
ofiar przemocy domowej bywa często 
niezrozumiałe, czasem nawet irytujące, 
co może zniechęcać do udzielania po-
mocy. Bardzo często zdarza się nawet, 
że podczas interwencji ofiara przemocy 
odbierana jest jako sprawca. Policja ma 
wówczas duży problem z określeniem, 
któremu ze współmałżonków założyć 
niebieską kartę. Wtedy najlepszym roz-
wiązaniem jest założenie niebieskiej kar-
ty obu osobom, aby mieć pewność, że 
sprawca został zarejestrowany. Im wię-
cej dowodów skierowanych przeciwko 
niemu, tym większe szanse na później-
sze ukaranie przez sąd lub choćby odizo-
lowanie go od ofiary. Największym błę-
dem, jaki można popełnić podczas inter-

wencji, jest próba pogodzenia małżon-
ków lub namawianie do pogodzenia się 
z sytuacją. 

Ważne jest również wystrzeganie się 
stereotypów. 

– Dzięki wszystkim kampaniom prze-
ciw przemocy domowej mamy coraz 
więcej zgłoszeń, ofiary częściej mają od-
wagę zadzwonić do nas. Okazuje się, że 
niektóre przypadki są dla nas zaskakują-
ce i nigdy nie przypuszczalibyśmy, że w 
danej rodzinie panuje przemoc. W ciągu 
ostatnich kilku lat znika stereotyp spraw-
cy jako osoby z marginesu społecznego. 
Teraz może nim być każdy. Ostatnio mie-
liśmy przypadek ponad siedemdziesię-
cioletnich małżonków, których poważne 
bijatyki domowe doprowadziły do kilku 
interwencji policji – mówili policjanci. 

Najczęściej to właśnie policjanci są 
tymi, którzy pierwszy raz spotykają się 
z rodziną dotkniętą przemocą i dlatego 
bardzo ważne jest, aby o swoich inter-
wencjach informowali placówki pomo-
cowe, które mogą później rozpocząć 
pracę z ofiarami i sprawcami.

Prawo nie pomaga...

Polskie prawo w dużej mierze ogra-
nicza postępowanie przeciwko sprawcy 
przemocy. Jak mówił na konferencji kom. 
Hubert Kowalczewski – Jeżeli coś nie jest 
zapisane w prawie, to my tego zrobić 
nie możemy. Policja prowadzi z prokura-
turą działania, które likwidują sam sku-
tek, nie zaś problem. Jedyną szansą jest 
współpraca między policją a ośrodkami 
pomocowymi. Policji trudno jest zebrać 
dowody przeciwko sprawcy, jeżeli ofia-
ra go broni. Dlatego jedynie odpowied-
nia opieka terapeuty może pokazać ofie-
rze, że wszczęcie postępowania pomoże 
nie tylko jej, ale również współmałżon-
kowi, więc nie może go bronić. – Nie-
stety zdarza się, że pomimo zebrania 
wszystkich dowodów, które świadczą o 
winie sprawcy, sprawa nie zostaje zało-
żona w sądzie – mówi kom. Hubert Ko-
walczewski. 

W naszym powiecie w 2008 roku z 
77 założonych spraw o znęcanie się, 40 
ostatecznie trafiło do sądu. Prokurator 
Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie Ja-
cek Grygorczyk opowiadał na konferen-
cji o czynnikach decydujących o wszczę-
ciu lub umorzeniu postępowania w spra-
wach dotyczących przemocy domowej. – 
Prawo zmusza nas do prowadzenia wie-
lu czynności dochodzeniowych i sprawy, 
które powinny być rozwiązane w mie-
siąc, trwają niestety dużo dłużej. Czę-
sto zastraszona ofiara, która jest emo-
cjonalnie związana ze sprawcą, w ostat-

Konferencja przeciwko przemocy
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16 czerwca 2009 r. odbyło się ko-
lejne spotkanie babickiego wolonta-
riatu. Bardzo często o tej porze roku 
zaprasza nas do siebie Pani Wanda 
Śladowska. Tak było i tym razem.

Atmosfera spotkań u Pani Wandy jest 
zupełnie inna niż w gminnym Ośrodku 
czy w Urzędzie Gminy- jest mniej oficjal-
na, przypomina raczej rodzinne spotka-
nie przy grillu. 

Pani Wanda jest naszą najstarszą 
Wolontariuszką, z ogromnym dorob-
kiem w tej dziedzinie. Regularnie odwie-
dza podopiecznych w domach pomocy 
społecznej i w naszej gminie. Przyjęła nas 
gościnnie w swoim ogrodzie. Przy herba-
cie rozmawialiśmy o problemach naszych 
klientów i szukaliśmy najlepszych sposo-

bów udzielania skutecznej pomocy. Nie 
zabrakło refleksji na temat samej pracy 
wolontariuszy, problemów, wątpliwości, 
z którymi się spotykają. Kolejne spotkania 
odbędą się już po wakacjach, ale wiemy, 
że wolontariusze nawet w tym czasie nie 
zapominają o swoich podopiecznych.

Chcemy zaprosić do współpracy 
z nami kolejne osoby. Pomocy potrze-
bują zarówno dzieci, jak i osoby starsze 
i niepełnosprawne. Pomagamy także ro-
dzinom wielodzietnym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej od poniedziałku do piątku (w godz. 
od 8.00 do 16.00 w budynku poczty 
w Starych Babicach) lub telefonicznie 
022 722-90-11

Przy herbacie o...wolontariacie

Ognisko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

20 czerwca o godz. 16.00 przy Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przybyli na 
nie pracownicy i pacjenci poradni, którzy we wspólnym 
gronie do wieczora biesiadowali przy ognisku. Śpiewy i 
tańce przy dźwiękach harmonii porwały wszystkich do 
wspólnej zabawy. Takie spotkania to dobra okazja, aby 
oderwać się od codziennych problemów i porozmawiać 
w gronie zaufanych ludzi. Są również dowodem na to, 
że doskonałej zabawie nie musi towarzyszyć alkohol, 
co wielokrotnie na spotkaniu podkreślali jego goście.

nim momencie wycofuje się z wcześniej 
złożonych zeznań. To najgorszy krok, 
jaki może zrobić, gdyż ponowne wszczę-
cie sprawy jest dla niej niezwykle trudne, 
jakby przeżywała koszmar od nowa. Bar-
dzo ciężko udowodnić przemoc domo-
wą, gdyż zazwyczaj odbywa się ona w 
„czterech ścianach” i nie można tu po-
wołać żadnych świadków. Najczęściej są 
nimi dzieci, jednak przesłuchania nielet-
nich się jednymi z najtrudniejszych, a nie 
wszyscy rodzice czy opiekunowie godzą 
się na nie. Oczywiście nie oznacza to, że 
oprócz dzieci świadkowie nie istnieją. 
Bardzo często sąsiedzi są osobami, któ-
re wiedzą, co dzieje się w danej rodzinie, 
ale wolą się „nie wtrącać”. Nie zdają so-
bie jednak sprawy, że swoimi zeznaniami 
mogą uratować komuś życie.

Samobójstwo jest częstym 
skutkiem przemocy

Jak pokazują policyjne statystyki, po-
nad 3000 osób rocznie popełnia w Pol-
sce samobójstwo, u większości z nich 

przyczyną tego kroku są sprawy rodzin-
ne. Prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpita-
la im. prof. Jana Mazurkiewicza w Prusz-
kowie przedstawił uczestnikom konferen-
cji zjawiska związane z samobójstwami. 
Około 80% ludzi, którzy podejmują pró-
bę samobójczą, cierpi na zaburzenia psy-
chiczne. Do tej pory klasycznym przykła-
dem polskiego samobójcy był starszy męż-
czyzna pijący alkohol, zazwyczaj mieszka-
jący na wsi. Wraz z postępem cywilizacyj-
nym, pojawiają się jednak nowe zjawiska, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
autoagresję, co zmienia typ polskiego sa-
mobójcy. Są to: pracoholizm, zakupy, te-
lewizja, internet, gry komputerowe i tele-
fony komórkowe, a więc zjawiska zwią-
zane bardziej z miejskim stylem życia. 
Warto zaznaczyć, że objawy samobój-
cze nie przejawiają się zewnętrzną agre-
sją, tak jak u sprawców przemocy domo-
wej. To zazwyczaj ofiary podejmują pró-
by samobójcze. Bartosz Łoza przedstawił 
przyczyny zachowań agresywnych, a tak-
że kliniczne statystyki wieku i płci pacjen-

tów, którzy ulegają agresji. Najczęstszy-
mi przyczynami agresywnych zachowań 
są środki zewnętrzne, takie jak narkotyki 
i alkohol. To właśnie pod wpływem środ-
ków odurzających najczęściej popełniane 
są zabójstwa lub samobójstwa. Wbrew 
wszelkim przekonaniom najrzadziej do 
tych tragicznych wydarzeń dochodzi za 
sprawą depresji, czy też różnego rodza-
ju lęków. Według danych klinicznych naj-
częstszymi pacjentami, u których wystę-
pują zachowania mocnego pobudzenia, 
są dzieci i osoby starsze. Około 30% pe-
diatrycznych i aż 48% geriatrycznych pa-
cjentów ulega agresji.

Na koniec głos zabrali Wójt Gminy 
oraz Komendant Powiatowy Policji w Sta-
rych Babicach, którzy złożyli podzięko-
wania uczestnikom konferencji i mówili, 
jak bardzo potrzebne są takie spotkania. 
– Najlepszym dowodem na to, że konfe-
rencja była potrzebna i ciekawa zarazem 
świadczy liczba osób na sali, które do sa-
mego końca chętnie w niej uczestniczyły i 
z zaciekawieniem słuchały wykładów.

Malwina Fabianowicz

Alicja Napurka – kierownik GOPS 
i Wanda Śladowska – nasza najwytrwal-
sza wolontariuszka
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20 czerwca z warszawskich dziel-
nic i podwarszawskich miejscowości 
w Kampinoskim Rajdzie Rowerowym 
wystartowali miłośnicy wycieczek 
rowerowych i pięknej przyrody. Nie 
mogło wśród nich zabraknąć repre-
zentacji ze Starych Babic, która nie 
tylko liczną grupą dzielnie pokonała 
trasę rajdu, ale także mistrzowsko 
reprezentowała naszą gminę w póź-
niejszych konkursach. Pogoda, która 
na kilka dni przed startem wróżyła 
deszcz, dzielnych cyklistów, którzy 
wyruszyli jednak w trasę, wynagro-
dziła pięknym słońcem na polanie w 
Lipkowie – końcowej części rajdu.

Organizatorami rajdu byli Towarzy-
stwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku 
Narodowego oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Wystartowali w nim mieszkańcy 
Woli, Bemowa, Bielan, Izabelina, Starych 
Babic, Łomianek i Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. W naszej gminie uczestni-
cy ruszyli z dwóch miejsc: spod Urzędu 
Gminy i z Borzęcina. Wśród rowerzystów 
z babickiej grupy, oprócz mieszkańców, 
znaleźli się pracownicy Urzędu Gminy, 
placówek oświaty oraz Wójt Krzysztof 
Turek i Starosta Jan Żychliński. 

O godzinie 9.00 na zbiórkę przed 
Urzędem Gminy przybyli uczestnicy raj-
du. Każdy został zaopatrzony w kamizel-
kę odblaskową, Kartę Uczestnika Rajdu 
oraz mapę z zaznaczoną trasą.

Przed startem Wójt Krzysztof Turek 
przedstawił wszystkim plan rajdu prze-
biegający trasami kampinoskiego szlaku 
rowerowego.

Kilkadziesiąt osób o godzinie 9.30 
wystartowało spod Urzędu Gminy. Na 
końcu całej grupy jechał samochód Stra-
ży Gminnej, który dbał o bezpieczeństwo 
uczestników rajdu.

Na polanę w Sierakowie, gdzie znaj-
dował się punkt kontrolny, przybyły 
obie grupy z naszej gminy. Tutaj każdy z 
uczestników musiał pokazać swoją Kartę 

Uczestnika, na której przybijano piecząt-
kę.

Wójt Krzysztof Turek i Starosta Jan 
Żychliński w imieniu wszystkich uczest-
ników rajdu złożyli wieniec pod Pomni-
kiem Poległych w 1944 r.

Po dotarciu na polanę w Lipkowie 
na wszystkich babickich cyklistów cze-
kał specjalnie przygotowany namiot, w 
którym każdy zmęczony rajdowiec mógł 
zjeść pieczoną kiełbaskę i zaspokoić 
pragnienie.

W czasie odpoczynku można było 
posłuchać folkowego zespołu „Swoją 
drogą”. Zespół specjalizuje się w wy-
konywaniu tradycyjnej muzyki Europy 
Środkowej, Wschodniej i Południowej. 
W repertuarze znalazła się więc muzyka 
mazowiecka, huculska, bałkańska, cze-
ska, grecka, włoska, cygańska, żydow-
ska.

Po odpoczynku na uczestników rajdu 
czekały konkursy plastyczne, sprawnoś-
ciowe, konkurs wiedzy o Kampinoskim 
Parku Narodowym i loterie. W konkursie 
plastycznym dla dzieci pierwsze miejsce 
zajął Hubert Kowszun z Borzęcina. W na-
grodę Hubert dostał zestaw przyborów 
plastycznych.

Mieszkańcy naszej gminy mistrzow-
sko zaprezentowali się również w konkur-
sie sprawności rowerowej, zajmując trzy 

pierwsze miejsca. Startowało w nim 27 
osób. Najszybszy slalom między tyczkami 
wykonał piętnastoletni Maciek Chodkie-
wicz, którego nagrodzono specjalną sta-
tuetką i rowerem. Zaraz za nim kolejno 
drugie i trzecie miejsce zajęli: Piotrek Ce-
remak i Norbert Piątek. Babice górą!

Jednym z najbardziej wyczekiwa-
nych elementów programu była loteria. 
Władze miast i gmin biorących udział 
w rajdzie ufundowały kilkanaście rowe-
rów, które rozlosowano pomiędzy jego 
uczestnikami.

W namiocie Starych Babic odbyła się 
oddzielna loteria, w której można było 
wylosować akcesoria rowerowe.

Tekst i fot. Malwina Fabianowicz

Do rajdu, gotowi, start!
XII Kampinoski Rajd Rowerowy
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WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie
Stare Babice, dnia 3 lipca 2009 r.
RPP – 7322 / 45 / 2009 / KCN, ZW

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – połu-
dniowa strona ulicy Warszawskiej.

Na podstawie Art. 17 pkt 10 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/42/07 Rady Gminy Stare Babcie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czę-
ści Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – południowa strona ulicy Warszawskiej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 lipca do 10 września 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice pokój nr 3 w godz. od 800 do 1600 w dni robocze.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2009 
roku (wtorek) w Klubie Sportowym „Naprzód” Zielonki, ul. Białej Góry 4, 05-082 Stare Babice o godz. 1700.

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 jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2009 
roku do godz. 1600.

 WÓJT GMINY
 mgr inż. Krzysztof Turek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje pomieszczenia do wynajęcia, w którym będzie się mieścić 
świetlica dla dzieci klas I-VI szkoły podstawowej. Prosimy o kontakt w tej sprawie w siedzibie GOPS Stare Babice ul. Rynek 11 
(wejście od OSP) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub pod nr tel. (022) 722 90 11.

Panu Prezesowi GPK Eko-Babice

Pawłowi Turkotowi 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca składa
Wójt Gminy Stare Babice

w imieniu Wspólnoty Samorządowej 
i pracowników Urzędu Gminy

Szanownemu Panu 

Jerzemu Kazoniowi 
najszczersze kondolencje 

z powodu śmierci Żony składa

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

Zdjęcie z festiwalu
Organizatorzy V edycji Festiwalu 

Muzycznego „W Krainie Chopina” mają 
przyjemność ogłosić konkurs na najlep-
sze zdjęcie z festiwalu. Zasady uczest-
nictwa są bardzo proste. Należy zgłosić 
się do biura organizacyjnego – najlepiej 
na adres mailowy poczta@wilkomirski.
org.pl. i załączyć najlepsze zdjęcia wy-

konane podczas tegorocznej edycji fe-
stiwalu. Ostateczny termin nadsyłania 
zdjęć to 15 września 2009. Zastrzegamy 
sobie prawo do przedłużenia terminu 
zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do uczestnictwa w konkursie. Do 
wygrania – atrakcyjne nagrody (szczegó-
łowe informacje pod numerem telefonu 
0506-665-749).

Lato w obiektywie
Grupa twórcza „Młodzi z Pasją” za-

prasza do uczestnictwa w corocznym 
konkursie „Lato w Obiektywie”. Bardzo 
prosimy o przesyłanie zdjęć na adres 
m.drzewinska@wp.pl do 30 września 
2009 roku.

Odszedł lotnik
W dniu 6 lipca na Cmentarzu Parafialnym w Starych Babicach odbył się pogrzeb kapitana pilota 

Roberta Adamczewskiego, który zginął śmiercią lotnika, wracając z pokazów lotniczych w Krakowie 
w dniu 28 czerwca 2009. Kościół w Babicach szczelnie wypełnili członkowie rodziny, licznie przybyli 
przyjaciele i znajomi, przedstawiciele Lot-u, Aeroklubu Warszawskiego oraz Muzeum Lotnictwa w 
Krakowie. Zmarły był doświadczonym pilotem liniowym Lot-u, znanym i lubianym w środowisku lot-
niczym. Od lat blisko związany z lotniskiem Babice. Pamięć Roberta uczcili koledzy piloci, przelatując 
w zwartym szyku honorowym nad jego grobem. 

Kapitan pilot Robert Adamczewski spoczął w rodzinnym grobowcu oddalonym niespełna 10 m 
od grobu swojego kolegi aeroklubowego, Tomka Kondraciuka, który zginął w katastrofie samolotu 
Gemini w 2006 roku. Cześć ich pamięci.

Konkursy
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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!

BIURO SZTUKA PODRÓŻY ZAPRASZA! GALERIA SZTUKA ZAPRASZA!
ATRAKCYJNE OFERTY WAKACYJNE! MALARSTWO WSPÓŁCZESNE
MIŁA, FACHOWA OBSŁUGA, BIŻUTERIA AUTORSKA
WSZYSTKIE KIERUNKI, SPRAWDZENI TOUROPERATORZY 

UL. KRESOWA 1, WEJŚCIE OD WARSZAWSKIEJ (22)-7229797 
BIURO@SZTUKAPODROZY.PL
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