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–  Muszę przyznać, że ostatnie 4 lata 
współpracy  z  samorządami  były  bardzo 
owocne.  Zrealizowano  wiele  podjętych 
wspólnie inicjatyw. Chciałbym zaznaczyć, 
że szczególnie samorząd gminy Stare Ba-
bice  rozumie  potrzeby  policji  i  wspiera 
naszą  pracę.  Dzięki  zawartemu  porozu-
mieniu mogliśmy zarówno doposażyć Ko-
mendę  Powiatową  w  niezbędny  sprzęt, 
jak i stworzyć służby ponadnormatywne. 

Duży wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa  na  tym  terenie  ma  także  powoła-
nie  Straży  Gminnej.  Dzięki  jej  funkcjo-
nowaniu zostaliśmy odciążeni  szczegól-
nie w sprawach postępowań administra-
cyjnych  i  porządkowych.  Np.  wcześniej 
mieliśmy  dużo  skarg  od  mieszkańców 
dotyczących tego, że ktoś wyrzuca śmie-
ci  w  okolicy  i  musieliśmy  zajmować  się 
tym zagadnieniem.

–  Policja  przecież  nie  jest  od 
tego?

–  Policja  tak naprawdę  jest ustawo-
wo od wszystkiego, musi  zajmować  się 
każdym przypadkiem naruszania prawa. 
Ale dzięki temu, że Straż Gminna przeję-
ła od nas część zadań w zakresie porząd-
kowym,  możemy  skupić  się  na  typowo 
policyjnej  pracy  związanej  ze  zwalcza-
niem przestępczości. 

–  Ostatnio  zwiększono  upraw-
nienia Straży Miejskich i Gminnych. 
Ich  funkcjonariusze  mogą  karać 
mandatami kierowców. Czy nie ma 

tu  między  służbami  konfliktu  kom-
petencji?

–  Na  naszym  terenie  absolutnie  nie 
wchodzimy  sobie  w  drogę.  Warto  za-
uważyć, że większość państw zachodnich 
ma  dużo  więcej  formacji  stricte  policyj-
nych niż Polska. Zadań  i pracy  jest wiele 
– wystarczy dla wszystkich. Z Komendan-
tem Straży Gminnej w Starych Babicach 
współpracujemy  na  bieżąco,  zarówno 
w zakresie wystawiania wspólnych patro-
li, w których uczestniczą strażnicy  i poli-
cjanci, jak i w innych sprawach. W zależ-
ności  od  realizowanego  zadania  zajmu-
je  się  nim  Straż  lub  Policja.  Uniwersalny 
–  wspólny  patrol  podejmuje  skuteczne 
interwencje  w  zakresach:  porządkowym 
i związanym z przestępczością pospolitą. 

–  Wspominał Pan o służbach po-
nadnormatywnych...

–  Dzięki  współpracy  z  babickim  sa-
morządem,  który  finansuje  dodatkową 
pracę policjantów, możemy wiele patroli 
skierować w miejsca wskazywane przez 
mieszkańców gminy. Policjanci uczestni-
czą  w  tej  pracy  poza  swoją  zasadniczą 
służbą. Kilka dodatkowych patroli poja-
wiających  się  w  ciągu  tygodnia  w  róż-
nych  miejscach  dobrze  oddziałuje  pre-
wencyjnie. Dzięki nim wzrasta społeczne 
poczucie bezpieczeństwa. 

–  Policja  powiatowa  zaangażo-
wana  była  przy  niedawnej  powo-
dzi?

–  Tak. Na całe szczęście powódź za-
grażała  tylko  jednej  gminie  z  naszego 
powiatu-  gminie  Łomianki.  Pracowało 
tam wielu policjantów, uzyskaliśmy tak-
że  doraźne  wsparcie  z  oddziałów  pre-
wencji  Komendy  Stołecznej  Policji.  Tym 
razem  funkcjonariusze  nie  uczestniczyli 
jednak bezpośrednio w działaniach do-
tyczących  wzmacniania  wałów.  Dyspo-
nowaliśmy mniejszymi siłami niż w ubie-
głych latach. 

Obecnie  oddziały  prewencji  uzawo-
dowiły  się,  co  oznacza,  że  nie  ma  już 
w  policji  osób,  które  odbywały  tu  za-
sadniczą  służbę  wojskową.  W  pełnym 
zakresie  uczestniczyliśmy  w  zabezpie-
czaniu  całej  akcji  przeciwpowodziowej. 
Funkcjonariusze przez 24 godziny patro-
lowali teren, koordynując ogromny ruch 
ciężarówek  i dbając o to, aby wszystkie 
drogi, na których pojawiały się dziesiątki 
wozów strażackich i setki wolontariuszy, 
były zawsze przejezdne.

–  Zdarzały  się  jednak  głosy  kry-
tyczne,  że  policjanci  tylko  jeździli, 
a inni pracowali na wałach.

–  Dobrze,  że  pan  poruszył  tę  kwe-
stię. Niektóre osoby najwyraźniej nie ro-
zumiały, że  jeśli nastąpi przerwanie wa-
łów,  ktoś  będzie  musiał  zabezpieczać 
drogi  dojazdowe  i  ukierunkować  całą 
ewakuację. Panika w sytuacji ekstremal-
nej zawsze doprowadza do chaosu. Tego 
chcieliśmy uniknąć. Dlatego też cały czas 
udrażnialiśmy  drogi  przeznaczone  do 

Bezpieczne życie jest 
sprawą nas wszystkich...

�6  września  na  Polanie  Dwóch 
Stawów w Zielonkach odbędzie  się 
„Piknik Rybny” zorganizowany w ra-
mach  kampanii  promocyjnej  karpia 
pt. „Zdrów jak ryba”.

Impreza  rozpocznie  się  o  godz. 
12:00. W programie organizatorzy prze-
widzieli: konkursy, gry i zabawy z nagro-
dami,  bezpłatną  degustację  karpia,  po-
kazy kulinarne Szefa Kuchni Marcina Bu-
dynka,  indywidualne  porady  dietetyka, 
rodzinne konkursy wiedzy o rybach i kar-
piu, a także kino plenerowe.

Organizacja  pikniku  możliwa  jest 
dzięki  środkom  Europejskiego  Fundu-
szu Rybackiego przyznanym naszej gmi-
nie  w  ramach  Programu  Operacyjnego 

„Zrównoważony  rozwój  sektora  rybo-
łówstwa  i  nadbrzeżnych  obszarów  ry-
backich 2007-2013”. Podpisana umowa 
reguluje wykorzystanie przyznanej dota-
cji o wartości 113 600,00 zł. Projekt, któ-
ry  uzyskał  wsparcie  finansowe,  polega 
na zorganizowaniu kampanii promocyj-
nej karpia i popularyzacji zdrowego od-
żywiania poprzez spożywanie ryb. Głów-
nym przedsięwzięciem w ramach realiza-
cji tego przedsięwzięcia jest Piknik Rybny, 
na który Wszystkich zapraszamy! 

Okładka

  „Cud nad Wisłą”, Jerzy Kossak, 
zbiory MWP

Z Gminy•Z urzędów•Z terenu

3  Bezpieczne życie jest sprawą 
nas wszystkich – wywiad z 
Komendantem Powiatowym 
Policji nadkom. Hubertem 
Kowalczewskim

  Latający Holender w Zielonkach!

5  Z Sesji Rady Gminy

6  Rozpoczął się Powszechny Spis 
Rolny 2010

7  W Borzęcinie dobrze się żyje – 
rozmowa z Sołtysem Wojciechem 
Wiśniewskim

8  40-lecie działalności 62. Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Powietrznej

9  Powstał Klub Historyczny AK Grupy 
„Kampinos”

10  Wielki Festyn Babicki 2010

11  Grand Prix Zielonki 2010

Zdrowie

12  Pediatra, lekarz nie tylko dziecięcy 
– wywiad z dr Katarzyną Matysiak

13  Klub Seniora ma już ponad rok

14  Rok niezwykłych jubileuszy

15  Medal Pro Memoria dla redaktora 
„Gazety Babickiej”

Kultura•Sport

16  Konkurs „Policja w oczach 
dziecka”

17  Zakończenie lata w Strefie 
Rekreacji Dziecięcej

Ogłoszenia

18  Trzeci rok projektu aktywizacji 
– szansa dla potrzebujących

19  Ogłoszenia gminne i inne

W numerze

Zapraszamy na Piknik Rybny!

Dobiega  końca  kolejna  kadencja  samorządu.  Przez  ostatnie  4  lata  na 
naszym  terenie  zaszło  wiele  zmian,  które  mają  wpływ  na  bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy – wyposażono nową siedzibę Komendy Powia-
towej  Policji,  zainstalowano  fotoradary,  powstały  ciągi  pieszo-rowero-
we,  utworzono  Straż  Gminną.  Zapytaliśmy,  jak  te  zmiany  i  współpracę 
z naszym samorządem ocenia nadkomisarz Hubert Kowalczewski – Komen-
dant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzi-
bą w Starych Babicach.

Zdrowa Gmina!
Gmina  Stare  Babice  uzyskała 

przed  kilkoma  dniami  tytuł  „Zdro-
wej  Gminy”  i  zdobyła  �.  miejsce 
wśród  gmin  Mazowsza  w  prestiżo-
wym konkursie.

Spośród  10  laureatów  wyłoniono  4 
zwycięskie  gminy,  wśród  których  znala-
zły się ex aequo na 1. miejscu Gminy: Pa-
protnia i Wodynie, na 2. miejscu Miasto i 
Gmina Pilawa, a na 3- Gmina Stare Babi-
ce. Zwycięzcy konkursu „Zdrowa Gmina” 
odnotowali  nie  tylko  najwyższą  liczbę 
osób zgłaszających się na badania profi-
laktyczne, ale również opracowali najcie-
kawsze pomysły na promocję prewencji 

chorób nowotworowych w  społecznoś-
ciach lokalnych. 

Wszystkie medalowe gminy otrzyma-
ły  nagrody  finansowe,  zwycięzcy  i  dru-
gie miejsce po 50 tys. zł, trzecie miejsce 
– 25 tys. zł.

Pierwszy – pilotażowy konkurs „Zdro-
wa  Gmina”  organizowany  przez  Polską 
Unię  Onkologii  miał  za  zadanie  mobili-
zować gminy do promowania na swoim 
terenie  badań  profilaktycznych  (mam-
mografii,  cytologii  i  kolonoskopii)  fi-
nansowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia  i  Narodowy  Program  Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych.

Latający Holender w Zielonkach!
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na 

spotkanie przy muzyce – imprezę towa-
rzyszącą  kampanii  promocyjnej  karpia 
pt. „Zdrów jak ryba”. 

26 września  przy  ul.  Rekreacyjnej w 
Zielonkach,  na  Polanie  Dwóch  Stawów 
odbędą się zawody wędkarskie w godz. 
7:00-11:00,  o  godz.  17:30  zagra  dla 
Państwa zespół  szantowy „Latający Ho-
lender”. Ostatnia niedziela września za-
powiada się interesująco.

Na zdjęciu: z lewej strony Alicja Napurka – kierownik GOPS i koordynator ds. promocji zdrowia na na‑
szym terenie, z prawej – Grzegorz Luboiński – prezes Polskiej Unii Onkologii
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ewakuacji, obstawialiśmy punkty ewaku-
acyjne i pilnowaliśmy mienia. Gdy poja-
wiły się przesiąkania wałów, trzeba było 
umożliwiać  szybkie  przenoszenie  się 
służb w potrzebne miejsca. Realizowali-
śmy to zadanie.

Jednej nocy na prośbę Burmistrza Ło-
mianek  pomagaliśmy  sprowadzać  ludzi 
do pracy na wałach. Samochody policyj-
ne przez megafony apelowały o pomoc. 
Już  nawet  służby  Wojewody  Mazowie-
ckiego  przewidywały,  że  w  Łomiankach 
może dojść do przerwania wałów. Byli-
śmy przygotowani na zablokowanie dro-
gi krajowej nr 7 (trasy gdańskiej) biegną-
cej przez Łomianki. Dzięki wspólnej pra-
cy do tragedii nie doszło, wały udało się 
uratować.

–  Jak nasza gmina plasuje się na 
powiatowej  mapie  zagrożeń  prze-
stępczością?

–  Od lat Stare Babice są zawsze po-
środku  tabeli.  Na  tym  terenie  nie  ma 
większych  zagrożeń,  chociaż  liczba 
mieszkańców  stale  rośnie  i  według  na-
szych  danych  w  gminie  Stare  Babice 
mieszka  ponad  16,5  tys.  osób.  Udaje 
nam  się w porę  likwidować działalność 
przestępczą. Ostatnio np. zatrzymaliśmy 
sprawców włamań do domów jednoro-
dzinnych.

–  Czy udało się wyciągnąć jakieś 
wspólne  wnioski  dotyczące  tych 
spraw? 

–  Zdecydowanie  tak.  Domy  coraz 
częściej  wyposażane  są  w  alarmy,  ale 
okazuje  się,  że  ludzie  ich  nie  włączają! 
Korzystają  z  tego  złodzieje. Apeluję  za-
tem do wszystkich mieszkańców. Jeśli już 
ponieśliśmy koszt systemu alarmowego, 
to  trzeba go włączać! Warto  także wy-
posażyć dom w dodatkowe zabezpiecze-
nia – jednym z nich jest chociażby zwykłe 
(i  tanie) oświetlenie z czujnikami ruchu. 
Światło halogenowe zapala się, gdy ktoś 
jest  przed  domem.  Przestępcy  zaczyna-
ją często swój proceder od uszkodzenia 
oświetlenia na dzień przed włamaniem. 
Niesprawne oświetlenie powinno być za-
tem dla właściciela domu  sygnałem,  że 
coś może się wydarzyć. 

Jeśli zauważymy, że lampa nie świeci 
na  skutek  czyjegoś  celowego  działania 
(wyrwany  przewód,  zbita  szybka),  po-
winniśmy to natychmiast zgłosić. Mimo 
że ogólna przestępczość na naszym te-
renie spadła (ze 158 na 136 udokumen-
towanych  zdarzeń),  to  liczba  włamań 
była  nieco  większa  niż  rok  wcześniej 
(z 20 na 22). 

–  Czy to prawda, że ostatnio po-
licja wzięła pod lupę ogrodników? 

–  Zapewne  chodzi  panu  o  specjal-
ny rodzaj ogrodnictwa? Prawdą jest, że 
w ostatnim czasie wspólnie z innymi jed-

nostkami i służbami zlikwidowaliśmy na 
terenie  gminy  dwie  profesjonalne  plan-
tacje  marihuany.  Przestępcy  w  wynaj-
mowanych  domach  uruchomili  polet-
ka do uprawy narkotyków- zainstalowa-
li  sztuczne oświetlenie  i  stworzyli  tropi-
kalną  atmosferę.  Udało  im  się  nawet 
wyhodować  kilkaset  dużych  krzaków. 
Aby  uniknąć  podejrzeń  spowodowa-
nych  ogromnym  poborem  energii  elek-
trycznej,  wykonali  nielegalne  podłącze-
nia prądowe.

Jest  to  nauczka  dla  właścicieli  do-
mów, którzy je wynajmują. Trzeba zwra-
cać większą uwagę na  to,  co dzieje  się 
z wynajmowanym majątkiem. Nadmier-
ne  zaufanie  może  spowodować  duże 
nieprzyjemności.

–  Podobno policja coraz skutecz-
niej  wykrywa  osoby  jeżdżące  „po 
kielichu”?

–  To prawda. Od tego roku dysponu-
jemy precyzyjnymi urządzeniami do po-
miaru spożytego alkoholu. W ciągu jed-
nej służby możemy sprawdzić nawet kil-
kuset kierowców. Działania takie prowa-
dzimy m.in. w ramach akcji „Trzeźwy Po-

ranek”. Poprzez spowolnienie ruchu np. 
tam gdzie przebudowywana jest droga, 
możemy  dokonać  wielu  badań.  Urzą-
dzenie  po  otwarciu  okna  w  samocho-
dzie pobiera powietrze z wnętrza pojaz-
du i potrafi wykryć kierowcę, który spo-
żywał alkohol.

W tym roku wykonaliśmy  już ponad 
10 tys. pomiarów i okazuje się, że wresz-
cie  spada  ilość nietrzeźwych kierowców 
zatrzymanych na naszym terenie. Obec-
nie  jest  ich  o  38%  mniej  niż  przed  ro-
kiem. 

–  Jaka jest efektywność działania 
fotoradarów?

–  Zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  że 
żaden  kierowca nie  lubi  tych urządzeń, 
ale  trzeba wiedzieć, że  fotoradary  ratu-
ją  życie.  Wyniki  mówią  same  za  siebie, 
fotoradary postawiono przeważnie tam, 

gdzie  wcześniej  dochodziło  do  wielu 
wypadków,  również  takich  ze  skutkiem 
śmiertelnym. Teraz nie dochodzi tam już 
do tragicznych zdarzeń. Odnotowaliśmy 
również  mniejszą  ilość  wypadków  dro-
gowych na terenie całego powiatu. Naj-
więcej  masztów  fotoradarów  zamonto-
wano w gm.  Stare  Babice,  znajdują  się 
w pobliżu szkół i na prostych odcinkach 
dróg, gdzie kierowcy rozwijają nadmier-

ną  prędkość. 
Skutecznie ogra-
niczają  rajdo-
we zamiłowania 
wielu osób. 

Na  terenie 
powiatu  poja-
wia się także co-
raz  więcej  foto-
radarów,  które 
są  w  dyspozy-
cji  Straży  Miej-
skich.  Możemy 
spotkać je w Ło-
miankach  i Oża-
rowie  Mazowie-
ckim,  podobne 

urządzenie  otrzyma  także  Straż  Gminna 
w Starych Babicach. 

–  Na  terenie  naszej  gminy  po-
wstało wiele ciągów pieszo-rowero-
wych.  Mimo  to  niektórzy  rowerzy-
ści nadal korzystają z jezdni, bloku-
jąc ruch i narażając się na niebezpie-
czeństwo. Jak temu zaradzić?

–  Przepis mówi wyraźnie, że jeśli jest 
droga  dla  rowerów  lub  ciąg  pieszo-ro-
werowy, to rowerzysta powinien tamtę-
dy jechać, a nie po jezdni. Policjanci rów-
nież dostrzegają tę sytuację. Paradoksal-
nie z jednej strony organizacje rowerowe 
domagają  się  więcej  dróg  rowerowych, 
a z drugiej wiele osób z nich nie korzy-
sta. Jest to formalne wykroczenie i funk-
cjonariusze  powinni  pouczać  rowerzy-
stów o tym, że łamią przepisy. Być może 
trzeba więcej czasu, aby do świadomości 
społecznej  dotarło,  że  rowerzyści  mają 
obowiązek  korzystania  z  dróg  rowero-

Z Sesji Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy Stare Babi-

ce odbyła się �9 czerwca �010 roku. 
Na początku obrad  radni wysłuchali  in-
formacji  o  działaniach  Przewodniczące-
go RG i Wójta Gminy w okresie między-
sesyjnym.  W  tym  czasie  Wójt  Krzysztof 
Turek  przeprowadził  m.in.  konsultacje 
dotyczące  nowoczesnego  systemu  kon-
troli  prędkości  pojazdów  na  drogach 
publicznych. Podpisał również akt nota-
rialny w sprawie zbycia udziałów w spół-
ce  Eco-Partners.  Zorganizował  ponadto 
transport darów dla powodzian z gmin 
Wilków, Dwikozy i Słubice. Dzięki zaan-
gażowaniu  i  wsparciu  ze  strony  miesz-
kańców i firm udało się wysłać dziewięć 
samochodów ciężarowych z pomocą dla 
potrzebujących. W okresie między sesja-
mi  Wójt  Krzysztof  Turek  odbył  również 
szkolenie z zakresu zarządzania kryzyso-
wego,  zorganizowane przez Wojewodę 
Mazowieckiego.

W dalszej części sesji odbyła się dys-
kusja  dotycząca  „Sprawozdania  z  dzia-
łalności  Gminnego  Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Eko-Babice  za  rok 2009” 
(dokument  ten  opublikowaliśmy  w  nu-
merze 6/2010 „Gazety Babickiej”). Wójt 
Krzysztof  Turek  przedstawił  prezentację 
na  ten  temat,  radni  zapoznali  się  rów-
nież  z  opinią  niezależnego  rewidenta 
w  tym  zakresie.  Komisja  Rozwoju  Go-
spodarczego i Budżetu RG uzgodniła, że 
do „Sprawozdania” powróci po przerwie 
wakacyjnej.

Następnie przedstawiciele Rady Gminy 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  zmniejszenia 
łącznej  puli  środków  przeznaczonych  na 
wypłatę dodatków motywacyjnych dla na-
uczycieli  zatrudnionych  w  przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez gminę Sta-
re Babice – z 20 do 15% wynagrodzeń za-
sadniczych.  Projekt uchwały został uzgod-
niony ze związkami zawodowymi.

Podczas XLII Sesji radni zadecydowali 
także o wprowadzeniu zmian w uchwa-
łach podjętych w lutym br., dotyczących 
wniesienia  aportu  rzeczowego  do  GPK 
Eko-Babice oraz zamiany nieruchomości 
pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem.

Kolejną podjętą uchwałą było nada-
nie nazwy „Leszczynowa” drodze w Ko-
czargach Starych.

Radni  zadecydowali  również  o  na-
byciu  działki  w  Latchorzewie  –  z  prze-
znaczeniem  na  poszerzenie  ulicy  mjr. 
Henryka  Dobrzańskiego  „Hubala”  oraz 
o  zakupie  działki  w  Starych  Babicach 
– w celu poszerzenia ulicy gen. Tadeusza 
Kutrzeby.

Rada  Gminy  podjęła  następnie 
uchwałę  o  sprzedaży  w  drodze  bez-
przetargowej  nieruchomości  w  Starych 
Babicach  celem  przyłączenia  do  działki 

sąsiedniej  oraz wyraziła  zgodę na przy-
stąpienie do scalenia gruntów w Janowie 
(na wniosek właścicieli 60% ogólnej po-
wierzchni tego kompleksu).

Radni  wydali  ponadto  pozytywną 
opinię  w  sprawie  zbycia  przez  gminę 
Stare Babice 24 udziałów w Eco-Partners 
Spółce z o.o. Posiadanie 10% udziałów 
jest  nieuzasadnione  ekonomicznie,  po-
nieważ  gmina  –  jako  mniejszościowy 
udziałowiec  –  będzie  miała  znikomy 
wpływ na działalność firmy.

W  czasie  XLII  Sesji  podjęta  została 
także  uchwała  dotycząca  nawiązania 
współpracy  ze  Szkołą  Polską  im.  Anto-
niego Wiwulskiego w Wilnie, polegającej 
m.in. na wyjazdach w ramach wymiany 
uczniów i nauczycieli.

Kolejne  dwie  uchwały  wiązały  się 
z  wejściem  w  życie  nowej  ustawy  o  fi-
nansach publicznych, i dotyczyły: 1) okre-
ślenia zakresu i formy informacji o prze-
biegu  wykonania  budżetu  gminy  oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego  Samorządowej  Instytucji 
Kultury za I półrocze roku budżetowego; 
2) trybu prac nad projektem uchwały bu-
dżetowej.

Radni  wprowadzili  ponadto  zmia-
ny  w  budżecie  gminnym,  polegające 
na:  zwiększeniu  dochodów  o  kwotę 
67.514  zł (dochody po zmianach wyno-
szą 68.413.185 zł) i zwiększeniu wydat-
ków o tę samą sumę (wydatki po zmia-
nach  –  79.401.553  zł),  a  także  wpro-
wadzeniu  zmian  dotacji  udzielonych 
z budżetu gminy podmiotom należącym 
i nienależącym do sektora finansów pub-
licznych.

Ostatnia  podjęta  uchwała  dotyczyła 
ustalenia cen urzędowych za usługi prze-
wozowe lokalnego transportu zbiorowe-
go.  Na  trasie  Borzęcin  Mały  (Kosmow-
ska)  –  Stare Babice  (Rynek)  koszt biletu 
jednorazowego  pełnopłatnego  to  2,00 
zł,  a  biletu  jednorazowego  ulgowego 
(50%) – 1,00 zł.

Na zakończenie sesji znalazł się czas 
na pytania  i wnioski  radnych. Dotyczyły 
one m.in.  sytuacji w Klaudynie po opa-
dach  deszczu:  zalanych  zostało  wiele 
piwnic. Radna Paulina Ostrowska złożyła 
wniosek o odwodnienie tej miejscowości. 
Jak poinformował Wójt Krzysztof Turek, 
koncepcja  odwodnienia  jest  aktualnie 
opracowywana; zaraz po jej wykonaniu, 
będzie sukcesywnie wdrażana.

Pytania radnych dotyczyły także boi-
ska w Wojcieszynie – Wójt Gminy pod-
kreślił,  że prace na  tym  terenie  zostaną 
rozpoczęte  od  wywiezienia  odpadów, 
następnie  zaś  będzie  można  przystąpić 
do pierwszych robót ziemnych.

(kg.)

wych.  Myślę,  że  jest  to  dobry  przykład 
obrazujący typowo polską przekorę.

–  Czy  policja  powiatowa  dyspo-
nuje  odpowiednim  sprzętem,  aby 
móc skutecznie działać?

–  Potrzeby  w  tej  dziedzinie  są  za-
wsze  duże,  ponieważ  sprzęt  stale  jest 
w użyciu. Nigdy  zatem nie ma go  zbyt 
wiele. Na naszym terenie oprócz samo-
chodów potrzebne się także motocykle. 
Dysponujemy obecnie Hondą 750 i dwo-
ma  Hondami  250.  W  ostatnich  dniach 
Rada Powiatu uchwaliła wyasygnowanie 
środków  na  zakup  dla  naszej  Komendy 
nowoczesnego motocykla o dużej mocy 
z  wideorejestratorem.  Mieliśmy  wcześ-
niej taki pojazd w użyczeniu – ponieważ 
doskonale się sprawdził, postanowiliśmy 
prosić samorząd o pomoc w jego zaku-
pie. Jest to skuteczne narzędzie do walki 
z piractwem motocyklowym. 

–  Jaka  będzie  przyszłość  policji 
na naszym terenie?

–  W  ciągu  ostatnich  lat  obserwuje-
my  dynamiczny  rozwój  okolicznych  te-
renów, zarówno gminy Stare Babice, jak 
i pozostałej części Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego.

Osiedla się tu coraz więcej osób. Aby 
skutecznie chronić społeczeństwo, siły po-
licji będą w przyszłości stopniowo zwięk-
szane. Jednocześnie pracujemy nad tym, 
aby mieszkańcy tych terenów mieli do nas 
zaufanie. Staramy się pozyskiwać je ofiar-
ną  pracą,  a  także  organizując  spotkania 
w  szkołach  dla  dzieci  i  młodzieży,  które 
związane  są  z  przeprowadzanymi  przez 
nas  akcjami  edukacyjnymi  i  konkursami, 
jak np. „Bezpieczna droga do szkoły” czy 
„Policja w oczach dziecka”.

Zależy  nam  na  dobrej  współpra-
cy  ze  społeczeństwem.  Dlatego  też  za-
wsze  jesteśmy otwarci  na wszelkie  syg-
nały  mieszkańców.  Telefon  alarmowy 
11�  jest  do  Państwa dyspozycji,  ponie-
waż  jednak  kierowany  jest  obecnie  do 
oficera  dyżurnego,  który  może  w  tym 
samym czasie przyjmować inne zgłosze-
nie, prosimy o nieco dłuższe oczekiwanie 
na jego odebranie. Pozostałe telefony do 
Komendy Policji w Starych Babicach to:

�� 7�� 80 00, �� 60 4� 900,  
�� 7�� 99 97.

Jeśli  zauważyliście  Państwo  prze-
stępstwo  lub  jakieś  niepokojące  sytua-
cje w okolicy, zawsze prosimy o zgłosze-
nia. Trzeba pamiętać, że potencjalne za-
grożenie stanowią także grupy młodych 
osób  spożywające  alkohol.  Nie  czekaj-
my,  aż  zaczną  rozrabiać  i  dewastować 
okoliczne  przystanki.  Warto  zadzwonić 
wcześniej,  uprzedzając  agresywne  za-
chowania.  Informacji  można  udzielać 
anonimowo. Bezpieczeństwo gminy jest 
sprawą nas wszystkich...

M. Łada

Dzięki urządzeniu ALCOBLOW policja szybko 
wykrywa nietrzeźwych kierowców

Ciągi pieszo‑rowerowe są wyraźnie oznakowane
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Rozpoczął się Powszechny  
Spis Rolny 2010

Powszechny  spis  rolny  jest  ogólno-
polskim  przedsięwzięciem  mającym  na 
celu  zebranie  szczegółowych  informa-
cji dotyczących rolnictwa. Zebrane dane 
będą  w  skali  globalnej  wykorzystywane 
do planowania strategii wspólnej polity-
ki  rolnej Unii Europejskiej  i  innych dzia-
łań dotyczących tego sektora gospodar-
ki. Spis zostanie przeprowadzony na te-
renie całego kraju w dniach 1 września 
– 31 października 2010 r. 

Spis  rolny  został  poprzedzony  ob-
chodem przedspisowym, który rozpo-
czął się 9 sierpnia i trwał do �� sierp-
nia. Dzięki niemu określono rzeczywistą 
liczbę gospodarstw rolnych w gminach. 
W  trakcie  obchodu  rachmistrze  spiso-
wi zweryfikowali istnienie gospodarstwa 
rolnego  i  jego  lokalizację.  Przekazywa-
li  również  ulotki  informacyjne  o spisie  i 
list Prezesa GUS zapraszający do udziału 
w badaniu. 

Poprzedni  Spis  Rolny 2002 przepro-
wadzony był przy użyciu formularzy pa-
pierowych. Spis rolny realizowany w bie-
żącym roku będzie przeprowadzony wy-
łącznie  przy  użyciu  formularzy  elektro-
nicznych. 

METODY I TERMINY 
SPISU PSR 2010:

•  Od 1 września do 17 paździer-
nika br. – samospis internetowy. 

Na  stronach  internetowych  www.
stat.gov.pl  oraz  www.spis.gov.pl  będzie 
udostępniony  formularz  elektroniczny. 
Od  momentu  pierwszego  zalogowania 
do formularza dane można wprowadzać 
i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpo-
częciem  spisu  elektroniczne  formularze 
spisowe dla każdego gospodarstwa rol-
nego  zostaną  już  częściowo  wypełnio-
ne  dostępnymi  danymi  pochodzącymi 
ze  źródeł  administracyjnych.  Brakujące 
dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się 
nieaktualne informacje – skorygować je. 
Szczegółowa instrukcja wypełniania for-
mularza dostępna będzie na stronach in-
ternetowych www.stat.gov.pl oraz www.
spis.gov.pl.

•  Dla  gospodarstw,  które  nie  mają 
dostępu  do  Internetu,  będzie  możli-
wość samodzielnego spisania się meto-
dą off-line. Polega ona na wypełnianiu 
„czystych”  formularzy  elektronicznych, 
które  nie  zawierają  żadnych  danych. 
Formularze  będzie  można  pobrać  na 
nośnikach  elektronicznych  w  Urzędzie 
Gminy i Urzędzie Statystycznym w War-
szawie.

•  Od  8  września  do 
�1  października  br.  an-
kieterzy  statystyczni  będą 
realizować  wywiady  te-
lefoniczne.  Skontaktu-
ją  się  z  tymi  użytkownika-
mi  gospodarstw  rolnych, 
którzy  nie  dokonają  spisu 
przez  Internet.  Ankieterzy 
są  pracownikami  Urzędu 
Statystycznego  i  dzwoniąc 
do  respondentów,  będą 
zobowiązani  podać  swo-
je  dane  identyfikacyjne. 
Tożsamość ankieterów można w każdej 
chwili  sprawdzić w Urzędzie Statystycz-
nym w Warszawie.

•  Od 8 września do �1 paździer-
nika  br.  Użytkownicy  gospodarstw  rol-
nych,  którzy  wcześniej  nie  dokonali  sa-
mospisu  lub nie zostali  spisani w trakcie 
wywiadu  telefonicznego,  zostaną  od-
wiedzeni przez rachmistrzów spisowych. 
Rachmistrz  spisowy  ma  obowiązek  no-
sić  w  widocznym  miejscu  identyfikator 
ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz 
pieczęcią Urzędu Statystycznego, piecząt-
ką  imienną  i  podpisem  dyrektora  urzę-
du.  Rachmistrz  jest  osobą  przeszkoloną 
w  zakresie  przeprowadzenia  spisu  i  jed-
nocześnie złożył na piśmie przyrzeczenie 
bezwzględnego przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Rachmistrz, przeprowadza-
jąc wywiad, będzie wprowadzać informa-
cje  do  przenośnego  urządzenia  elektro-
nicznego  typu hand-held.  Zebrane dane 
będą automatycznie kodowane  i przesy-
łane na serwer znajdujący się w siedzibie 
Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas  Powszechnego  Spisu 
Rolnego  �010  zbierane  informacje 
będą dotyczyły m.in.:

•  stanu na �0 czerwca �010 r.:
działalności rolniczej, użytkowania grun-
tów,  powierzchni  zasiewów,  pogłowia 
zwierząt gospodarskich, ciągników, ma-
szyn i urządzeń rolniczych;

•  1�  miesięcy  poprzedzających 
dzień �0 czerwca br.:
struktury  dochodów  gospodarstwa  do-
mowego,  prowadzenia  działalności  in-
nej niż rolnicza, bezpośrednio związanej 
z  gospodarstwem  rolnym,  aktywności 
ekonomicznej,  zużycia  nawozów  mine-
ralnych, wapniowych.

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użyt-

kownicy gospodarstw rolnych będą zobo-
wiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, 
wyczerpujących, zgodnych z prawdą.

Podstawa prawna:
–  Rozporządzenie  Parlamentu  Euro-

pejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 
listopada 2008 r. oraz uchylające rozpo-
rządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. 
UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).

–  Ustawa z dnia 17  lipca 2009  r.  o 
Powszechnym  Spisie  Rolnym  w  2010  r. 
(Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 
r., poz. 1040).

Wszystkie dane zbierane podczas spisu 
objęte będą tajemnicą statystyczną – będą 
poufne  i poddane  szczególnej  ochronie. 
Wyniki spisu zostaną opracowane tak, aby 
nie  była  możliwa  w  sposób  bezpośred-
ni i pośredni identyfikacja poszczególnych 
osób i gospodarstw rolnych.

Od 1 września zostanie uruchomiona 
Infolinia dotycząca PSR 2010. Dzwoniąc 
z  telefonów  stacjonarnych,  należy  wy-
brać  numer  800 800 800  (połączenie 
bezpłatne),  natomiast  dzwoniąc  z  tele-
fonów komórkowych, należy wybrać nu-
mer (��) 44 44 777 (połączenie płatne 
zgodnie z cennikiem operatora).

Więcej  informacji  o  PSR  �010 
znaleźć można na stronach interne-
towych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.

–  Co  słychać  w  Borzęcinie  Du-
żym?

–  W  2009  roku  dokonaliśmy  na  te-
renie  naszego  sołectwa  kilku  inwesty-
cji,  z  których  jesteśmy  bardzo  dumni. 
Największą  z  nich  była  budowa  skwer-
ku dla mieszkańców przy ulicy Spacero-
wej.  W  zeszłym  roku  zapadło  również 
wiele ważnych dla Borzęcina decyzji, jak 
na  przykład  plan  realizacji  w  2011/12 
roku  kanalizacji  wzdłuż  ulic  Warszaw-
skiej  i  Kosmowskiej.  W  przypadku  ulicy 
Kosmowskiej jest to dla nas tym bardziej 
ważne, że po zakończonych pracach ka-
nalizacyjnych  doczekamy  się  wreszcie 
przebudowy tejże drogi, tj. odnowy na-
wierzchni asfaltowej, budowy chodnika i 
ścieżki dla rowerzystów. Do tej pory tego 
typu prace nie mogły  się odbyć, ponie-
waż założenie kanalizacji i tak zmusiłoby 
nas do rozbiórki drogi i koszty należało-
by ponieść podwójnie.

–  Ile osób mieszka obecnie w Bo-
rzęcine Dużym?

–  Według moich danych mieszka tu 
około 1500 ludzi, z czego w dużej mie-
rze  są  to  osoby  napływowe.  Myślę,  że 
nowi mieszkańcy Borzęcina  są zadowo-
leni z tego miejsca. Nie mamy tu dużych 
problemów,  a  mniejszym  przeszkodom 
staramy się zawsze szybko zaradzić. Kon-
takt  z  mieszkańcami  nawiązuję  głów-
nie  podczas  zbierania  podatków,  kiedy 
mogę z każdym bezpośrednio porozma-
wiać. Najwięcej pochwał słyszę na temat 
segregacji odpadów, która trwa u nas 3 
rok i przynosi wszystkim wiele korzyści.

 
–  Z  jakimi  problemami  boryka 

się sołectwo?

–  Największą  zmorą  na  terenie  Bo-
rzęcina  Dużego  jest  stara  mleczarnia, 
która bardzo szpeci naszą okolicę. Budy-
nek już trzy razy się palił. Poza tym jest to 
pustostan,  w  którym  zbierają  się  grupy 
osób spożywających tam alkohol. Sytua-
cja nie jest bezpieczna i ludzie z sąsiadu-
jących budynków są bardzo niezadowo-
leni. Wielokrotnie zgłaszaliśmy to urzęd-
nikom gminy, którzy starali się odnaleźć 
właścicieli tej ziemi. Być może dzięki nim 
uda się zlikwidować niechciany budynek. 
Gmina już dwa razy organizowała sprzą-
tanie tego terenu. Jednak dopóki właści-
ciele nie dadzą zgody na rozbiórkę, z pu-
stostanem nie da się nic zrobić, a pienią-
dze przeznaczane przez Urząd Gminy na 
sprzątanie będą wydawane na marne.

–   Problemem Borzęcina Dużego jest 
także ulica Wodnisko. Mieszkańcy skarżą 
się, iż jest ona zbyt wąska. Najbardziej od-
czuwa się to w godzinach szczytu, gdyż 
samochody wyjeżdżających z Wodniska i 
wjeżdżających w tę ulicę z Warszawskiej 
nie są w stanie się minąć. Według mnie 
najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  utwo-
rzyć  tutaj  ruch  jednokierunkowy. Mamy 
więc nadzieję, że uda się zorganizować 
spotkanie  mieszkańców,  na  którym  wy-
powiedzą się oni w tej sprawie.

–  Na co przeznaczyliście Państwo 
dotacje z funduszu sołeckiego?

–  W  ramach  tego  funduszu  Borzę-
cin Duży dostał 37 tysięcy złotych. Dłu-
go zastanawialiśmy się, co zrobić z pie-
niędzmi.  Padło  wiele  pomysłów,  nie 
wszystkie  jednak  można  było  zrealizo-
wać z przyczyn prawnych. Po wielu dys-
kusjach  zdecydowaliśmy,  że  fundusze 

przeznaczymy na budowę placu zabaw 
dla dzieci. Plac powstanie przy skwerku 
na ulicy Spacerowej, będzie ogrodzony i 
mamy nadzieję, że sprawi wiele radości 
najmłodszym.

–  Jako Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borzęcinie Dużym, w ze-
szłym  roku  odebrał  Pan  nowy  wóz 
strażacki. Jak sprawuje się pojazd?

–  Nowy wóz do  tej pory działa bez 
zarzutu.  Na  szczęście  nie  brał  jeszcze 
udziału  w  żadnej  akcji,  gdyż  nie  mieli-
śmy  większych  pożarów  w  okolicy,  ale 
świadomość jego posiadania sprawia, że 
wszyscy wokół czujemy się bezpieczniej-
si. W tym roku, jesienią będziemy obcho-
dzić  80-lecie  Ochotniczej  Straży  Pożar-
nej. Chcielibyśmy z tej okazji zorganizo-
wać uroczystość i podczas niej poświęcić 
nowy wóz strażacki.

–  Jakie ma Pan dalsze plany od-
nośnie do Straży?

–  Najbardziej  potrzebny  jest  Dom 
Strażaka. Budynek, który użytkowaliśmy 
do  tej  pory,  musiał  być  przerobiony  na 
garaż  dla  nowego  samochodu.  Nie  ma 
więc teraz miejsca, w którym mieszkańcy 
i strażacy mogliby się spotykać, tak jak to 
miało  miejsce  dotychczas.  Chcielibyśmy 
też zapewnić miejsce ćwiczeń dla zespo-
łu Sami Swoi i zajęć tutejszych stowarzy-
szeń. Obecnie jesteśmy na etapie uzyski-
wania  aktu  własności  działki,  na  której 
Dom  Strażaka  mógłby  powstać.  Mamy 
nadzieję,  że  z pomocą gminy uda nam 
się to zrobić jak najszybciej.

Malwina Fabianowicz

W Borzęcinie dobrze się żyje...
Rozmowa z sołtysem Borzęcina Dużego – Wojciechem Wiśniewskim

Skwer w Borzęcinie Dużym jest dobrym miejscem do spacerów. 
Ze stawu korzystają również wędkarze

Rachmistrzowie: Przemysław Śmietański, Aldona Osińska, 
Małgorzata Kłudkiewicz, Piotr Kuciej, Marcin Królak

Wykaz osób wchodzących w skład 
Gminnego Biura Spisowego: 
Wójt Krzysztof Turek - Gminny Komisarz 
Spisowy 
Wiesława Wojtachnio - Z-ca Komisarza 
Adolf  Jarkowiec  -  członek  -  lider 
Gminnego Biura Spisowego 
Barbara Komór - członek 
Kontakt  telefoniczny  z  GBS  Urząd 
Gminy Stare Babice tel. 22- 722-90-78 
lub 22- 722-92-49
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Podczas  uroczystości  patriotycznych 
i  świąt  państwowych  organizowanych 
na terenie naszej gminy, towarzyszą nam 
często żołnierze Dywizjonu Rakietowego 
z Borzęcina. Samorząd od lat współpra-
cuje  z  jednostką  i  jest  zawsze wdzięcz-
ny  za  pomoc,  której  udzielają  nam  jej 
przedstawiciele.

W tym roku dywizjon obchodzi jubi-
leusz 40-lecia swego istnienia. Z tej oka-
zji  w  kwietniu  zorganizowano  na  tere-
nie jednostki uroczystą zbiórkę, w której 
uczestniczyło wiele osób z grona władz 
samorządowych gminy i powiatu, a tak-
że  przedstawicieli  wojska  i  Kampino-
skiego  Parku  Narodowego.  Obecni  byli 
m.in.:  Dowódca  3.  Brygady  Rakietowej 
Obrony  Powietrznej  gen.  Ryszard  Szu-
lich, a  także  jego Zastępca płk Piotr  Ju-
rek.  Przybyli  również  dawniejsi  dowód-
cy dywizjonu, byli żołnierze  i pracowni-
cy jednostki. Samorząd gminy reprezen-
towali m.in.: Przewodniczący Rady Gmi-
ny Henryk Kuncewicz, Wójt Krzysztof Tu-
rek, Z-ca Wójta Jolanta Stępniak. Na uro-
czystość przybył także ks. Prałat Bogdan 
Wosławski  i  Dyrektor  ZSP  w  Borzęcinie 
Beata Błaszczak.

Do  zebranych  zwrócił  się  Dowódca 
Dywizjonu  ppłk  Antoni  Sidoruk.  Powie-
dział m.in.:

–  Okrągła  rocznica  jest  świętem nie 
tylko obecnych żołnierzy i pracowników 
wojska, ale nas wszystkich. Przez 40 lat 
wizerunek dywizjonu i wojska zdołał na 
stałe wrosnąć w krajobraz Kampinoskie-
go  Parku  Narodowego  oraz  miejscową 
społeczność.

Przy tej okazji można by długo i ob-
szernie  przytaczać  zasługi  poszczegól-
nych dowódców oraz całego stanu oso-

bowego  62.  dywizjonu.  Opowiadać 
o technicznych możliwościach i wyliczać 
ludzi, którzy w ciągu tych długich lat naj-
bardziej zasłużyli się dla rozwoju naszej 
jednostki.  Wystarczy  tylko  wspomnieć, 
że w tym okresie dywizjon wykonywał je-
denaście razy najtrudniejsze zadania za-
kończone strzelaniami bojowymi, otrzy-
mując bardzo dobre oceny.

Zmieniająca  się  rzeczywistość  oraz 
możliwości techniczne sprzętu wymaga-
ją ciągłego doskonalenia kadr. W ostat-
nim okresie w nasze szeregi wstąpiło wie-

lu młodych ludzi, w tym 
także  kobiet,  które  po-
dejmując trudną służbę, 
w  niczym  nie  ustępują 
swoim kolegom.

Jestem  dumny  z 
tego,  że  przyszło  mi 
dowodzić  62.  Dywizjo-
nem  Rakietowym,  który 
ma w swoich szeregach 
wielu  zdolnych  i  zaan-
gażowanych  żołnierzy 
oraz pracowników woj-
ska,  świadomych  swo-
jej  odpowiedzialności.
Chciałbym  serdecznie 
podziękować wszystkim 
żołnierzom  i  pracowni-
kom wojska  za poświę-
cenie oraz gotowość do 

realizacji stojących przed dywizjonem za-
dań, wyrażając moje najwyższe uznanie. 
Jednocześnie  życzę  Wam  żołnierskiego 
szczęścia,  dalszych  sukcesów  w  służbie 
wojskowej  oraz  wszelkiej  pomyślności 
w życiu osobistym.

Chciałbym również wyrazić specjalne 
podziękowanie  przedstawicielom  władz 
gminy Stare Babice za efektywną współ-
pracę i wielokrotnie okazywaną nam po-
moc  –  powiedział  na  zakończenie  ppłk 
Antoni Sidoruk.

***
Kilka faktów z historii  
dywizjonu

Dywizjon  powstał  4  kwietnia  1970 
roku  na  podstawie  Zarządzenia  Szefa 
Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojsko-
wego. Szkolenie obsług rozpoczęto 1 lu-
tego w Centrum Szkolenia Specjalistów 
Artylerii  i  Radiotechniki  w  Bemowie  Pi-
skim.  „Chrzest  bojowy”  jednostki  odbył 
się 25 czerwca 1971 roku, na poligonie 
w  Aszałuku  (ZSRR).  Zadanie  polegające 
na  zniszczeniu  celu  lecącego  na  małej 
wysokości  zostało  wykonane  na  ocenę 
bardzo dobrą.

Trzeba wspomnieć,  że w 1977  roku 
strzelającymi  dowodził  kpt.  Bolesław 
Waciński,  a  oficerem  naprowadzania 
był  chor.  Roman  Balcerowiak  (obecnie 
w stopniu kapitana – Inspektor ds. Zarzą-
dzania Kryzysowego, Obronnych i Obro-
ny Cywilnej Urzędu Gminy Stare Babice). 
Jednostka  zdobyła  wówczas  prestiżowy 
tytuł Mistrzowskiego Dywizjonu Ognio-
wego  OPK  –  stanowiący  wyraz  najwyż-
szego uznania dla znakomitego kunsztu 
rakietowego.

Przez lata dywizjon wielokrotnie zdo-
bywał  najlepsze  oceny.  Jednostkę  od-
wiedzali najwyżsi przedstawiciele władz 
państwowych  i  kościelnych.  W  1990 
roku jednostkę wizytował ówczesny Wi-
ceminister  ON  –  Janusz  Onyszkiewicz, 
a  w  1996  roku  Biskup  Polowy  Wojska 

Dywizjon na medal
62. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Borzęcinie 
obchodzi w tym roku 40-lecie swojej działalności

Z okazji jubileuszu Dowódca Dywizjonu ppłk 
Antoni Sidoruk wręczył władzom gminy 
pamiątkowe ryngrafy

Polskiego  –  gen.  Sławoj  Leszek  Głódź. 
W 2001 roku był  tu Prezydent RP Alek-
sander  Kwaśniewski  wraz  z  Ministrem 
ON Jerzym Szmajdzińskim, Szefem Szta-
bu  Generalnego  WP  gen.  Czesławem 
Piątasem i Dowódcą WLOP gen. Ryszar-

dem Olszewskim.
We  wrześniu  2008  r.  na  poligonie 

krajowym w Ustce dywizjon brał udział 
w zgrupowaniu poligonowym oraz w ra-
mach ćwiczenia „ANAKONDA 08” odbył 
strzelania bojowe  i  uzyskał  kolejną bar-

dzo  dobrą  ocenę.  Zmianą  bojową  do-
wodził obecny Dowódca Dywizjonu ppłk 
Antoni Sidoruk. Strzelania bojowe obser-
wowali wówczas m.in. Minister Obrony 
Narodowej  Bogdan  Klich,  Szef  Sztabu 
Generalnego WP gen. Franciszek Gągor 
i  Dowódca  Sił  Powietrznych  gen.  broni 
Andrzej Błasik. 

Jak wielu wymienionych osób nie ma 
już wśród nas. Historię dywizjonu piszą 
wydarzenia  codziennych  dni  i  tragedie 
związane z dziejami Polski. 

W ciągu 40 lat działalności dywizjo-
nu dowodzili nim: ppłk Wojciech Gądz-
ki  (1970-1971),  ppłk  Adolf  Pawluch 
(1971-1976),  kpt.  Bolesław  Waciński 
(1976-1983), ppłk Stanisław Kot (1983-
1985),  ppłk  Sławomir  Tarasiuk  (1985-
1997),  kpt.  Jarosław  Pszonka  (1997-
1999),  ppłk  Robert  Głąb  (1999-2004), 
ppłk  Waldemar  Nowicki  (2004-2007). 
Od  2007  roku  dywizjonem  dowodzi 
ppłk Antoni Sidoruk.  ł-p

�9  kwietnia  w  Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 
powołano do życia Klub Historyczny 
Armii  Krajowej  Grupy  „Kampinos”. 
Następne  spotkanie  w  podobnym 
gronie nastąpi podczas święta szko-
ły �6 października br. Już dziś zapra-
szamy na nie wszystkie osoby zain-
teresowane historią naszej gminy.

Inauguracja  Klubu  Historycznego 
przyciągnęła do borzęcińskiej szkoły wie-
lu  szacownych  gości.  Przybyli:  komba-
tanci  środowiska AK grupy  „Kampinos” 
z Prezesem Janem Marczakiem, płk Ro-
man Stefański z Departamentu Wojsko-
wego Urzędu do spraw Kombatantów i 
Osób  Represjonowanych,  Piotr  Kurek  – 
przedstawiciel Zarządu Głównego Świa-
towego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajo-
wej, Urszula Przymus – Prezes Rady Pa-
mięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kam-
pinoskiej, Andrzej Melak – przedstawiciel 
Kręgu Pamięci Narodowej. Nie zabrakło 
także reprezentantów naszego samorzą-
du – radnych z Wójtem Krzysztofem Tur-
kiem,  przybyli  również  przedstawiciele 
jednostki  wojskowej  z  Borzęcina,  Insty-
tutu  Pamięci  Narodowej,  Kampinoskie-
go  Parku  Narodowego.  W  uroczystości 
uczestniczyły ponadto osoby, dzięki któ-
rym borzęcińska placówka nosi  imię Ar-
mii Krajowej Grupy „Kampinos” – daw-
ny Dyrektor Szkoły Maciej Szemieto i Ma-
rianna Szymaniak. 

Uczniowie  tego  dnia  przygotowa-
li dla wszystkich gości uroczystą akade-
mię.  Jednym  z  jej  najbardziej  wzrusza-

jących  momentów  było  oddanie  hołdu 
osobom, które zginęły w katastrofie lot-
niczej w Smoleńsku. Na uroczystości po-
wstania  Klubu  Historycznego  spodzie-
wano się kilku gości z grona tej delega-
cji,  m.in.  Prezesa  ŚZŻAK  Stanisława  Cy-
wińskiego i Stefana Melaka –Przewodni-
czącego  Komitetu  Katyńskiego.  Ucznio-
wie przeznaczyli dla każdej z  tych osób 
symboliczną różę; kwiaty utworzyły bia-
ło-czerwony bukiet.

Podczas  akademii  został  podpisa-
ny  dokument  inaugurujący  działalność 
Klubu, uczestnicy wysłuchali  także kilku 
wystąpień  przybyłych  osób,  poruszano 
w  nich  zarówno  zagadnienia  historycz-
ne, jak i związane z dniem dzisiejszym i 
katastrofą smoleńską. Historia Polski, czy 
tego  chcemy,  czy  też  nie,  ma  ogromny 
wpływ  na  dzisiejszą  kondycję  naszego 

kraju, determinuje także w dużej mierze 
przyszłość, dlatego warto  ją poznawać, 
by  lepiej  zrozumieć  realia  dzisiejszego 
świata. Warto wiedzieć, że działania AK 
w rejonie Borzęcina, a nawet sama akcja 
partyzancka 8 sierpnia 1944 r., w wyniku 
której hitlerowcy  rozstrzelali w  tej miej-
scowości blisko 50 osób, owiane  są  ta-
jemnicą. Do dziś nie znamy wielu faktów 
z tamtych czasów. Może Klub Historycz-
ny pomoże w  rozwiązaniu  tej  zagadki? 
A może zgłoszą się do nas ostatni świad-
kowie tamtych dni?

Podczas  uroczystości  przedsta-
wiono  skład  Zarządu  Klubu  i  Rady 
Programowej.  Podajemy  listę  tych 
osób.

Zarząd  Klubu  Historycznego  sta-
nowią:  Prezes  Beata  Błaszczak  –  Dyrek-
tor ZSP, Wiceprezesi: Jerzy Koszada – hi-
storyk AK, Agnieszka Matuszewska – Wi-
cedyrektor ZSP, Irena Gąsińska – Wicedy-
rektor ZSP. Członkowie: Ewa Urniaż-Szy-
mańska, Bernard Oloś, Tadeusz Wiśniew-
ski, Mieczysław Wiśniewski.

Radę  Programową  Klubu  stano-
wią: Przewodniczący – prof. dr hab. Wie-
sław Wysocki – Dziekan Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych Uniwersyte-
tu  im. kard. Stefana Wyszyńskiego, Wi-
ceprzewodniczący  –  Halina  Falkowska-
Dudzik – nauczyciel historii. Członkowie: 
Marcin  Łada,  Urszula  Przymus,  Ryszard 
Budzyński i Zygfryd Bernard.

M. Łada

Powstał Klub Historyczny Armii 
Krajowej Grupy „Kampinos”

Podczas uroczystości głos zabrał Wójt Krzysztof Turek, życząc w imieniu władz samorządowych  
i mieszkańców gminy Stare Babice wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojska dalszych sukcesów  
w służbie i pracy dla Ojczyzny, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Beata Błaszczak – Dyrektor ZSP podpisuje 
dokument założycielski klubu; obok Urszula 
Przymus – Prezes Rady Pamięci Niepodległej 
Rzeczpospolitej Kampinoskiej
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14  sierpnia  odbyły  się  zawo-
dy  jeździeckie w Zielonkach. Po raz 
kolejny  mieszkańcy  Starych  Babic 
mogli  obejrzeć  piękne  konie,  popi-
sy jeźdźców, a wszystko to w aurze 
pięknej letniej pogody. 

Zawody  jeździeckie  w  Zielonkach 
mają  już  swoją  renomę wśród  koniarzy 
i cieszą się coraz większą popularnością. 
Ewa  Gomółka-Porębska,  główny  sędzia 
tegorocznych zawodów, chwali poziom 
i sposób przygotowania konkursu: – Je-
stem sędzią od wielu lat i moje doświad-
czenie  pozwala  powiedzieć,  że  zawo-
dy  w  Zielonkach  prezentują  wysoki  po-
ziom na tle innych konkursów w tej kla-
sie. Gratulacje należą się organizatorom- 
Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Henry-
kowi  Kuncewiczowi,  a  także  władzom 
LKS  „Naprzód”  Zielonki,  dzięki  którym 
babicka  gmina  od  kilku  lat  jest  dobrze 
znana polskim jeźdźcom. 

W tym roku na zawodach rozegrano 
7  konkursów.  Na  polanę  w  Zielonkach 
przybyli  zawodnicy  z  33  końmi  z  kilku-
nastu klubów jeździeckich oraz kilku za-
wodników  niezrzeszonych.  Najlepsi  za-
wodnicy  otrzymywali  z  rąk  władz  gmi-
ny i komisji sędziowskiej puchary, a także 
nagrody pieniężne.

Najważniejszy  konkurs  o  Puchar 
Wójta  Gminy  Stare  Babice  wygrał 
czterokrotny  bywalec  babickich  zawo-
dów  –  Dawid  Kubiak  na  koniu  Par-
lando z SKJ w Miedzeszynie.

Zapytaliśmy go, jak ocenia tegorocz-
ne zawody.

–  Zawody  w  Zielonkach  to  bardzo 
sympatyczna  impreza. W tym roku była 
tu dużo lepsza nawierzchnia niż w latach 
ubiegłych, odczuwało się, że konie lepiej 
radziły  sobie  na  tym  podłożu.  Widać, 
że organizatorzy uczą się z roku na rok 
i znacznie ulepszają jakość konkursów.

–  Jesteś  profesjonalnym  zawodni-
kiem,  wygrałeś  już  wiele  konkursów 

w  swojej  karierze.  Jaki  jest  twoim  zda-
niem złoty środek na dobry skok?

–  Myślę,  że  podstawą  nie  tylko  do-
brego  skoku,  ale  w  ogóle  jeździectwa 
jest tak zwane trzeźwe myślenie. Wiado-
mo, że istotna jest technika i sprawność 
fizyczna, ale w skokach wszystko dzieje 
się  bardzo  szybko  i  często  zdarzają  się 
nieprzewidziane  sytuacje.  Pracujemy  ze 
zwierzęciem, które także na swój sposób 
reaguje na różnego rodzaju okoliczności. 

Nie  jesteśmy  w  stanie 
przewidzieć  wszystkie-
go.  Startując  w  zawo-
dach,  musimy  praco-
wać  odpowiednim  my-
śleniem i „skakać z gło-
wą”!

Bardzo  ciekawym, 
rozgrywanym  co  roku 
konkursem,  który  wy-
wołuje  wiele  emocji 
wśród publiczności, jest 
„Potęga  skoku”.  Zwy-
cięża  ten,  kto  pokona 
jak najwyższą przeszko-
dę. W konkursie starto-
wało 6 zawodników na 

9 koniach. W tym roku został pobity re-
kord wysokości z ubiegłych lat. Mistrzem 
skoku został Eugeniusz Koczorski na ko-
niu United Paulowna z klubu SKJ Poczer-
nin, który pokonał przeszkodę o wysoko-
ści 181 cm.

Tegoroczne zawody były bardzo emo-
cjonujące nie tylko ze względu na wysoki 
poziom, ale także z powodu wypadków. 
Każdy,  kto  ma  nawet  najmniejsze  do-
świadczenie w jeździectwie, wie, że upad-
ki z konia to rzecz normalna. W tym roku 
jedna z zawodniczek wysunęła się z siod-
ła  podczas  samego  skoku.  Sytuacja  wy-
glądała  groźnie,  jednak  na  szczęście  nic 

się jej nie stało. Po zejściu z toru zawod-
niczka z uśmiechem na ustach opowiada-
ła sanitariuszom, że w tym sezonie miała 
już złamaną kość. Jak komentował Dawid 
Kubiak – wypadki zdarzają się na każdych 
zawodach  i do  tego  trzeba się przyzwy-
czaić. Taki jest ten sport i wszyscy zawod-
nicy zdają sobie z tego sprawę. 

Najgroźniejszy  wypadek  wydarzył  się 
jednak później z udziałem widza. Podczas 
przejazdu jeden z zawodników nie zapa-
nował nad koniem, który przeskoczył ba-
rierkę i kopytem uderzył stojącego za nią 
mężczyznę. Mężczyzna osunął się na zie-
mię. Wszyscy z zapartym tchem obserwo-
wali  całą  sytuację.  Na  miejsce  zdarzenia 
przyjechała  karetka,  która  zawiozła  po-
szkodowanego  do  szpitala.  Pracownicy 
Urzędu Gminy pojechali za karetką wraz 
z  żoną  poszkodowanego.  Dość  szybko 
jednak dowiedzieliśmy się, że mężczyzna 
nie odniósł obrażeń, ale dla pewności po-
został w szpitalu na obserwacji.

–  Wypadki  to  niestety  nieodłączna 
część zawodów jeździeckich. Dlatego tak 
wiele uwagi zwraca się zawsze na przy-
gotowanie toru i profesjonalne zabezpie-
czenie.  Zawody  w  Zielonkach  wykazują 
zawsze wysoki poziom bezpieczeństwa, 
tak było też i w tym roku. Na większości 
konkursów, w  których  sędziuję,  granice 
parkuru wyznacza  się  zwykłą  taśmą.  Tu 
tor  zabezpieczony  był  barierką,  a  także 
miał  odpowiednie  wymiary.  Niektórym 
sytuacjom po prostu nie da się zapobiec 
– mówi Ewa Gomółka-Porębska.

Pogoda podczas zawodów była bar-
dzo słoneczna i upalna. Sędziowie zlito-
wali  się nad zawodnikami  i  zwolnili  ich 
z obowiązującego stroju galowego pod-
czas  rund honorowych.  Już  teraz wszy-
scy  koniarze  zaczęli  odliczać  czas  do 
przyszłorocznych zawodów.

 Malwina Fabianowicz

Grand Prix Zielonki 2010

Polana Dwóch Stawów w Zielon-
kach zawsze 1� sierpnia rozbrzmie-
wa  muzyką,  zabawą  –  wiadomo, 
właśnie  wtedy  odbywa  się  tam  fe-
styn. Trzeba jednak pamiętać o boi-
skach do siatkówki plażowej,  które 
wiosną,  latem  i  jesienią  przyciąga-
ją do Zielonek miłośników ruchu na 
świeżym powietrzu. Ten rok na boi-
skach  siatkówki  niczym  nie  różnił 
się od wielu poprzednich. Rozgryw-
ki  rozpoczęte  wiosną  podsumował 
turniej rozegrany w trakcie festynu. 
Te kończące cykl zawody toczyły się 
o Puchar Starosty Powiatu Warszaw-

skiego  Zachodniego  Jana  Żychliń-
skiego.

W turnieju uczestniczyło 32 zawodni-
ków, którzy rozpoczęli rywalizację jeszcze 
zanim z estrady popłynęła muzyka, a za-
kończyli tuż przed występem gwiazdy fe-
stynu – zespołu Brathanki. Każdy mecz był 
zacięty  i  przyciągał  całe  rzesze  widzów. 
Jak to w sporcie – byli przegrani i wygra-
ni. Tym razem dwa pierwsze miejsca za-
jęli przedstawiciele stolicy. Pierwsze Alek-
sander Mamełka i Bartek Kujawski, a dru-
gie Łukasz Rojek z Mariuszem Kalicińskim. 
Reprezentanci  naszej  gminy  –  Sebastian 
Dryński  oraz  Przemysław  Kowalczyk  – 

tym razem wywalczyli trzecie miejsce. 
W rankingu całego sezonu zwyciężył 
Sebastian Dryński przed Marcinami – 
Jakubowskim i Chmielewskim. Tuż za 
podium  był  Przemysław  Kowalczyk. 
W  tej  czwórce  trzech  zawodników 
uczyło się siatkówki plażowej właśnie 
na boiskach w Zielonkach. Takie wyni-
ki dowodzą, że warto tworzyć nowe 
boiska, rozwijać infrastrukturę sporto-
wą, bo daje ona możliwości młodym 

mieszkańcom naszej gminy na sportowy 
rozwój, a starszym na spędzanie w zdro-
wy sposób wolnego czasu.

Zakończyliśmy  cykl  zawodów  roku 
2009/2010,  ale  nikt  nie  rzuci  piłki  do 
kąta,  już rozpoczynamy nowy cykl, któ-
ry na przyszłym festynie pokaże nowych 
bohaterów albo potwierdzi klasę dotych-
czasowych zwycięzców. Każdy ma szan-
sę wygrać, naprawdę warto spróbować. 
Serdecznie zapraszam do zdrowej spor-
towej rywalizacji.

Henryk Kuncewicz

Siatkówka plażowa – sport dla wszystkich

1�  sierpnia  spotkaliśmy  się  na  corocznym  festynie  w 
Zielonkach. Jak zwykle nie brakowało różnorodnych atrak-
cji, konkursów dla publiczności, kramików z różnościami, 
zawodów piłki plażowej i dobrej muzyki. Gwiazda wieczo-
ru – zespół Brathanki – ściągnął do Zielonek rzesze fanów. 
Tego  typu  muzyka  sprawdza  się  na  festynach  najlepiej. 
Zagrali oczywiście swój wielki przebój „Czerwone korale”. 
Publiczność tego dnia oklaskiwała także inne zespoły. Wy-
stąpili m.in. Siesta-Fiesta, Randia i Horyzonty. Pogoda do-
pisała i kolejny festyn możemy zaliczyć do udanych.

XIV Wielki Festyn Babicki 2010
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się to wiązać od razu z chorobą. Oczywi-
ście wszelkie stany gorączkowe musimy 
badać i mieć pod obserwacją. Gdy tem-
peratura nie spada, trzeba przyjść do le-
karza, aby wykluczyć infekcje układu od-
dechowego, dróg moczowych, zapalenia 
ucha lub aby podjąć leczenie. Właśnie na 
te choroby dzieci zapadają najczęściej.

–  Nauczycielki  w  naszych  szko-
łach sygnalizują taki problem – zda-
rza  się,  że  rodzice  przyprowadzają 
na zajęcia chore dzieci…

–  Wiem  o  tym.  Jest  to  duży  prob-
lem. Mamy nie chcą brać zwolnienia na 
dzieci,  bo  jest  to  źle widziane w pracy. 
W rezultacie maluchy, które zdaniem ro-
dziców  są  „tylko  trochę  podziębione”, 
zarażają grupę w przedszkolu  lub klasę 
w szkole. Problem zawsze zaczyna się od 
jednego chorego dziecka. 

Grypopodobna  infekcja  wiruso-
wa  rozprzestrzenia  się bardzo  szybko – 
w ciągu kilku dni. Warto zatem dziecko 
z  objawami  przeziębienia,  dla  jego  do-
bra i dobra otoczenia, zostawić przez 3-
4 dni w domu. 

–  W  ostatnim  czasie  zaczęło  się 
mówić  o  maseczkach  chirurgicz-
nych, czy mogą one uchronić przed 
chorobą?

  -Tak,  ale  muszą  być  odpowiednio 
używane. Po 30 minutach powinno się je 
zmienić, ponieważ nie spełniają już swo-
jej  roli. Nie powinniśmy  ich  również wy-
rzucać byle gdzie, powinny  trafić do  to-
rebki  plastikowej  i  specjalnego  kosza. 
W  Japonii  i  innych  rozwiniętych  krajach 
azjatyckich maseczki używane są bardzo 
często-  chronią  przed  zakażeniem  i  nie 
pozwalają zakażać innych. U nas nie ma 
zwyczaju  ich noszenia  i pewno niepręd-
ko  się  przyjmie.  Warto  wiedzieć  jednak, 
że  większość  chorób  wirusowych  roz-
przestrzenia się drogą kropelkową, w za-
mkniętych pomieszczeniach i autobusach 
oddychamy tym samym powietrzem. Wy-
starczy, że ktoś kichnie, a osoby podzię-
bione i osłabione łapią infekcję.

–  Co zatem robić?
–  Uodpornić się przeciwko chorobie. 

Zapraszam  wszystkich  na  szczepienia 
przeciw grypie, ze wskazaniem szczegól-
nie na dzieci do 5 roku życia, które prze-
bywają w grupach w przedszkolach i na 
osoby dorosłe powyżej 65 lat ze względu 
na obciążenia kardiologiczne i inne prze-
wlekłe schorzenia.

Osoba,  która  poddaje  się  szczepie-
niu, powinna być zdrowa. Przed każdym 
szczepieniem pacjenta bada lekarz, któ-
ry  kwalifikuje  do  zaszczepienia  przeciw 
grypie.

 Marcin Łada

Pediatra – lekarz nie tylko dziecięcy…
W  nowym  Ośrodku  Zdrowia 

„Sorno” w Starych Babicach pracu-
je  wielu  lekarzy.  W  kolejnych  wy-
daniach  „GB”  przybliżamy  Czytel-
nikom  specyfikę  ich  pracy,  zachę-
cając  jednocześnie  do  korzystania 
z  usług  nowej  placówki  medycznej 
w naszej gminie. Im więcej osób za-
pisze się do Ośrodka, tym więcej bę-
dzie tu specjalistów, którzy bezpłat-
nie  dla  pacjentów  będą  świadczyć 
swoje usługi. Tym razem o rozmowę 
poprosiliśmy  dr  pediatrę  Katarzynę 
Matysiak.

–  Lekarz  pediatra  kojarzony  jest 
zawsze  z  leczeniem  małych  dzieci, 
czy tak należy rozumieć tę specjali-
zację?

–  Nie jest to cała prawda, ponieważ 
pediatra  opiekuje  się  pacjentami  do  18 
roku życia, a zatem możemy stwierdzić, 
że  są  to  już osoby prawie dorosłe.  Jest 
to  szeroka  specjalizacja.  Zupełnie  inne 
problemy pojawiają  się u małych dzieci 
i  nastolatków.  Jednak  jeśli  zna  się dzie-
cko  od  urodzenia,  to  prowadzenie  na-
stolatka jest później dużo łatwiejsze, na-
wiązuje się wówczas zupełnie inny kon-
takt niż z dorosłym pacjentem.

 Trzeba jednak wiedzieć, że pediatrzy 
najczęściej zajmują się małymi pacjenta-
mi. W pierwszym roku życia dziecka na-
leży  spotkać  się  z  pediatrą  co  najmniej 
10  razy.  Wizyt  jest  dużo,  ale  większość 
z nich związana jest z cyklem szczepień 
dzieci.

–  Jak dużo jest tych szczepień?
–  Wszystko  zależy  od  rodziców. 

Małe dzieci  otrzymują  szczepienia obo-
wiązkowe,  które  refunduje NFZ  (są one 
bezpłatne). Istnieje także grupa tzw. za-
lecanych  szczepień  (odpłatnie). Aby  za-
sięgnąć konsultacji w tym zakresie, trze-

ba przyjść do lekarza. Sama wi-
zyta  jest  bezpłatna,  płaci  się 
natomiast  za  szczepionkę  np. 
przeciw:  pneumokokom,  me-
ningokokom  (przeciw  bakte-
riom  wywołującym  ciężkie  za-
palenie opon i mózgu), dodat-
kowo można zaszczepić dzieci 
przeciw grypie czy odkleszczo-
wemu zapaleniu mózgu, a tak-
że  przeciw  zapaleniu  wątroby 
itd. Koszt szczepień wynosi od 
100 do 300 zł.

–  Czy warto szczepić się 
przeciw  grypie,  media  in-
formowały  nas,  że  lekarze 
nie są zgodni w tej kwestii?

  –  Zdecydowanie  zalecam 
szczepienie. Pracuję jako lekarz 
pediatra  już  20  lat  i  w  mojej  praktyce 
spotkałam się nieraz z ciężkimi powikła-
niami pogrypowymi. Można ich uniknąć 
dzięki szczepieniu. Obecnie nie ma żad-
nego niebezpieczeństwa związanego ze 
szczepieniem, pojawia się jedynie odczyn 
miejscowy na skórze. Nieprawdą jest za-
tem,  że  po  szczepionce  choruje  się  na 
grypę. Nie zawiera ona bowiem żywych 
wirusów, które mogłyby wywoływać cho-
robę, a jedynie czyste antygeny powodu-
jące odporność. Warto o  tym pomyśleć 
już teraz. Zbliża się sezon jesienno-zimo-
wy, a zatem sezon grypy. Szczepionki już 
są w Ośrodku. Dzięki nim dzieci  (a  tak-
że dorosłych) można zabezpieczyć przed 
ciężką chorobą i powikłaniami.

–  Czy  małe  dzieci  boją  się  leka-
rza?

–  Myślę, że nie. Zarówno ja, jak i moja 
koleżanka dr Sylwia Górska, mamy dobry 
kontakt  z  dziećmi.  W  naszym  ośrodku 
stworzyliśmy dla najmłodszych przyjazne 
otoczenie.  Dzieci  mają  tu  zabawki,  me-

belki  w  poczekal-
ni dopasowano do 
ich rozmiarów, a na 
ścianach są koloro-
we  malunki  posta-
ci  z  bajek.  Jest  to 
ważne,  ponieważ 
im  otoczenie  jest 
bardziej  przyjazne, 
tym  dzieci  chętniej 
przychodzą  do  le-
karza.  Ośrodek  za-
pewnia  także  od-
powiedni  standard 
bezpieczeństwa. 
Wprowadzono  tu 
osobne  wejścia 
dla  dzieci  chorych 
i  zdrowych,  mamy 

izolatkę, która przydaje  się w przypadku 
podejrzenia o chorobę zakaźną (ospę, ró-
życzkę, odrę itp.), a także pomieszczenie 
do  przewijania  dzieci.  W  takich  warun-
kach  maluchy  mogą  czuć  się  bezpiecz-
nie. 

–  Co  daje  Pani  najwięcej  satys-
fakcji w pracy? 

–  Najbardziej  cieszy  mnie  to,  gdy 
młode  mamy,  które  kiedyś  były  moimi 
pacjentkami,  przychodzą  do  mnie  ze 
swoimi dziećmi. Mają dobre wspomnie-
nia i ufają mi jako swojemu lekarzowi. To 
bardzo miłe uczucie.

–  Jak  zmieniła  się  Pani  praca 
w ciągu lat?

–  Oczywiście  poprawił  się  standard 
pracy,  dysponujemy  obecnie  kompute-
rami,  w  których  zapisana  jest  baza  da-
nych  dotyczących  zdrowia  naszych  pa-
cjentów,  również  recepty  wypisywane 
są  komputerowo.  To  wszystko  pomaga 
w pracy. Obserwuję jednak także niepo-
kojące zjawiska. Coraz więcej jest mam, 
które  nie  mają  oparcia  w  starszym  po-
koleniu. Nie radzą sobie z wychowaniem 
swoich  dzieci,  a  nieraz  są  nadopiekuń-
cze. Zdarza się, że przychodzą do lekarzy 
z byle problemem. Kiedyś babcia poma-
gała  w  rozwiązaniu  różnych  kłopotów 
zdrowotnych domowymi sposobami, te-
raz mamy są bezradne.

 -Jakie objawy powinny być syg-
nałem do pójścia do lekarza?

–  Biegunka,  gorączka,  wysypka.  Ale 
w  przypadku  gorączki  ważny  jest  czas. 
Dajmy  najpierw  dziecku  lek  przeciwgo-
rączkowy. Może się okazać, że tempera-
tura spadnie i dziecko jest zupełnie zdro-
we. Trzeba wiedzieć, że małe dzieci dużo 
częściej gorączkują niż dorośli. Nie musi 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecz-
nej w Starych Babicach przed rokiem za-
inicjował  powstanie  Klubu  Seniora  dla 
osób  złotego  wieku  w  naszej  gminie. 
Pierwsze  spotkanie  inauguracyjne  od-
było  się  6  czerwca  2009  r.  w  salce  ka-
techetycznej,  mieszczącej  się  za  kościo-
łem WNMP w Starych Babicach. Od tego 
czasu spotkania odbywają się regularnie 
2  razy w miesiącu  (najczęściej w drugą 
i ostatnią sobotę miesiąca).

–  Założeniem  działań  naszego  Klu-
bu  jest  aktywizacja  i  integracja  osób 
starszych  –  mówi  Kierownik  GOPS  Ali-
cja  Napurka.  –  Chcemy  stworzyć  oso-
bom  starszym  warunki  do  aktywne-
go, produktywnego i miłego spędzania 
wolnego  czasu.  Najistotniejszą  potrze-
bą osób w  złotym wieku  jest  zarówno 
zachowanie  samodzielności,  jak  i  nie-
zależności  i  to  możliwie  jak  najdłużej. 
Zabezpieczanie  potrzeb  ludzi  starszych 
umożliwi  im  bycie  aktywnymi  i  zado-
wolonymi z życia. Osoby uczestniczące 
w zajęciach pozbywają się stanów lęko-
wych  i  depresyjnych,  stają  się  bardziej 
kreatywne,  np.  podejmują  różne  funk-
cje i prace społeczne. Aktywność fizycz-
na i psychiczna oraz optymizm życiowy 
prowadzą do ogólnej poprawy zdrowia, 
a co za tym idzie zwolnienia przebiegu 
procesów starzenia. Aktywność odmła-
dza!

Spotkania  Klubu  Seniora  prowadzi 
Bogdan Zubkowicz, który gra na akorde-
onie  i zawsze dba o dobrą oprawę mu-
zyczną spotkań. Pomaga nam także Mar-
cin  Łada,  redaktor  „Gazety  Babickiej”, 
który  organizuje  wykłady  i  przywozi  na 
spotkania ciekawych prelegentów.

W  tym  roku  Seniorzy  mieli  okazję 
być w Brochowie, gdzie został ochrzczo-
ny Fryderyk Chopin i odbył się ślub jego 
rodziców, oraz w Żelazowej Woli, gdzie 
wysłuchali  koncertu  chopinowskiego 
i zwiedzili Muzeum. 

23  sierpnia  zorganizowano  wyjazd 
do  Lichenia  połączony  ze  zwiedzaniem 
nowej  Bazyliki  i  Golgoty  z  przewodni-
kiem. 

Dla  chętnych  Seniorów  organizuje-
my  ponownie  kurs  komputerowy.  Już 
pierwsza grupa ukończyła cykl takich za-
jęć i z upodobaniem korzysta teraz z In-
ternetu. Okazuje się, że komputery wcią-
gają  nie  tylko  młodzież.  Kolejne  zajęcia 
z tego cyklu rozpoczną się w październi-
ku i będą odbywały się w Szkole Podsta-
wowej w Starych Babicach, poprowadzi 
je Renata Pamięta. 

Zachęcamy  Seniorów  z  naszej  Gmi-
ny  do  wzięcia  w  nich  udziału.  Moż-
na się zgłaszać do GOPS w Starych Ba-
bicach  (pn.-pt.  od  8.00  do  16.00,  
tel. 22 722-90-11)

Serdecznie  dziękujemy  Księdzu  Pro-
boszczowi  dr  Grzegorzowi  Kozickiemu 
za udostępnienie salki katechetycznej na 
naszą  działalność.  Podziękowania  skła-
damy  także Dyrektorowi  Szkoły  Podsta-
wowej w Starych Babicach Dorocie Smo-
lińskiej za udostępnienie autokaru szkol-
nego na wycieczki,  i  kierowcy –  Janowi 
Kurasiewiczowi za życzliwą pomoc.

Jeśli jesteś Seniorem naszej gmi-
ny i chcesz miło spędzić czas, a jesz-
cze  do  nas  nie  dotarłeś,  to  bardzo 
serdecznie  zapraszamy  na  kolejne 
spotkania Klubu.

Klub Seniora ma już 
ponad rok…

dr Katarzyna Matysiak w Ośrodku Zdrowia Sorno  
w Starych Babicach

W nowym Ośrodku Zdrowia dzieci mają dobre warunki rónież 
w poczekalni Grupa seniorów z naszej gminy na wycieczce w Licheniu
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Pro Memoria dla redaktora…

GAZETA BABICKA nr 7–8 (165–166) GAZETA BABICKA nr 7–8 (165–166)

Rok niezwykłych jubileuszy
Czy potrafimy z nich czerpać naukę na przyszłość?

Szanowni  Państwo,  Czytelnicy  Ga-
zety Babickiej!

Pozwalam  sobie  napisać  kilka  zdań 
w naszej gazecie, mimo że nie należę do 
redakcji, ani nie mam zwyczaju wyręczać 
profesjonalistów.  Jednak  sądzę,  że  to, 
czym chcę się z Państwem podzielić, nie 
tylko  uprawnia  mnie  do  tego,  a  wręcz 
jest  to  moim  obowiązkiem.  Otóż  z  ra-
dością  informuję,  że  Pan  Marcin  Łada, 
redaktor  naczelny  „Gazety  Babickiej”, 
w  dniu  Święta  Wojska  Polskiego  został 
uhonorowany  medalem  państwowym 
„Pro Memoria”. Jest to bardzo prestiżo-
we odznaczenie, nadawane osobom  fi-
zycznym  i  prawnym  w  uznaniu  zasług 
w pielęgnowaniu pamięci o walce naro-
du polskiego o niepodległość. Myślę, że 
wszyscy możemy być dumni z tego fak-
tu,  dlatego  pragnę  złożyć  Panu  Marci-
nowi  serdeczne gratulacje,  nie  tylko od 
siebie,  ale  także  w  imieniu  Czytelników 
„Gazety Babickiej”.

Pragnę  dodać,  że  Pan  Marcin  Łada 
jest nie tylko redaktorem, lecz także nie-
ocenionym historykiem  i patriotą pielęg-
nującym  pamięć  chlubnej  historii  nasze-
go narodu. Dzięki  Jego pasji  dowiedzie-
liśmy się również o wielu ważnych wyda-
rzeniach,  które  miały  miejsce  na  naszej 
babickiej  ziemi.  Pieczołowicie opisywane 
na  łamach  „Gazety  Babickiej”  stanowią 
dla nas wartość bezcenną. Między  inny-
mi szczegółowo opisał historię Radiostacji 
Babice, która w okresie międzywojennym 
była  szczytowym  osiągnięciem  technicz-
nym na skalę światową. 

Pan  Marcin  Łada  jest  także  niestru-
dzonym  organizatorem  wielu  ważnych 
wydarzeń.  W  kwietniu  Jego  staraniem 
młodzież z gminnych szkół uczestniczy-
ła w 25. Rajdzie Szlakiem Naszej Historii. 
Jest także współzałożycielem i Prezesem 
Babickiego  Koła  Związku  Oficerów  Re-
zerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Mar-
szałka  Józefa  Piłsudskiego.  Dzięki  Jego 
zaangażowaniu  nasze  koło  jest  jednym 

z najprężniej działających na Mazowszu.
Gratulując odznaczenia, pragnę tak-

że złożyć Panu Marcinowi podziękowa-
nie  za  Jego  bezcenną  pracę  na  rzecz 
uświetniania naszej gminy. 

Krzysztof Turek, Wójt Gminy 

Wielu z nas  jest tak zajętych co-
dziennymi sprawami, że nie zorien-
tuje się nawet, jak zakończy się ten 
niezwykły �010 rok. A przecież właś-
nie w tym roku mija równo 600 lat 
od  zwycięstwa  Polaków  pod  Grun-
waldem, 400 lat od zwycięstwa hu-
sarii pod Kłuszynem i 90 lat od zwy-
cięskiej  Bitwy  Warszawskiej.  1410, 
1610, 19�0 – te trzy daty stanowią 
fragment  niezwykłej  historii  Polski 
– świadczą o chwale polskiego orę-
ża i zdolnościach strategicznych pol-
skich dowódców. 

O  ile  jeszcze  postacie  Króla  Włady-
sława Jagiełły i Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, spopularyzowane przez filmy, są 
w miarę dobrze znane, to postać Hetma-
na  Polnego  Koronnego  Stanisława  Żół-
kiewskiego  i  jego  zwycięstwo  w  bitwie 
pod Kłuszynem jest prawie niezauważa-
ne. A przecież to właśnie było największe 
zwycięstwo  polskiego  oręża  w  naszych 
dziejach.  W  jego  wyniku  Polacy  przez 
dwa  lata  zasiadali  na  Kremlu.  Nie  do-
konała  tego nigdy żadna armia. Śmiało 
można stwierdzić, że w 1610 r. byliśmy 
największą potęgą świata!

Historia est magistra vitae (histo-
ria jest nauczycielką życia) – mawiali 
starożytni. A może to życie pisze hi-
storię na nowo?

Wydaje się, że Polacy jako naród mają 
krótką pamięć, chętnie ze wszystkimi się 
bratają  i  lubią żyć w zgodzie z sąsiada-
mi.  Jednak  nawet  jeśli  my  zapomnieli-
śmy o naszej historii, to pamiętają o niej 
inni. Przez lata Rosjanie obchodzili swoje 
święto  narodowe  9  maja,  na  pamiątkę 
rozgromienia Niemiec hitlerowskich  i  to 
wydawało  się  naturalne.  Co  się  jednak 
stało,  że  od  2005  roku  Rosja  obchodzi 
również Dzień Jedności Narodowej 4  li-
stopada na pamiątkę… wypędzenia Po-
laków z Kremla? Warto o tym pomyśleć 
w jubileuszowym roku.

Warto także wybrać się do Muzeum 
Wojska  Polskiego  w  Warszawie  i  zoba-
czyć  wystawę  przygotowaną  przez  Ja-
rosława  Godlewskiego  i  Michała  Ma-
ckiewicza z okazji 400-lecia kłuszyńskiej 
wiktorii.

Z folderu przygotowanego przez obu 
Panów dowiadujemy  się,  że dotychczas 
historycy  szacowali  liczbę  Polaków wal-
czących w tej bitwie na ok. 7 tysięcy ludzi. 
Jednak wg najnowszych badań Radosła-
wa Sikory polskie siły mogły być znacznie 
mniejsze i wynosiły około 3,5 tys. ludzi. 

Po  stronie  przeciwnika  wojsko  składa-
ło się z armii moskiewskiej dowodzonej 
przez carskiego brata Dymitra Szujskiego 
i najemnego korpusu szwedzkiego (wie-
lonarodowego)  dowodzonego  przez 
Jakuba  Pontusa  de  la  Gardie.  R.  Sikora 
ocenia  te  siły  na  ponad  18  tys.  żołnie-
rzy, w tym 3500 zachodnioeuropejskich 
najemników. Jeśli te dane zgodne są ze 
stanem  faktycznym,  decyzja  hetmana 
o  podjęciu  walki  tak  niewielkimi  siłami 
była niezwykła!

Początek  XVII  stulecia  był  szczytem 
potęgi  militarnej  Rzeczypospolitej.  Hu-
saria  jako  podstawowy  składnik  wojsk 
polsko-litewskich  należała  wówczas  do 
najwspanialszych  formacji  Europy.  Żoł-
nierzy cechowało wysokie morale, zapał 
bojowy  i  wiara  w  swoich  dowódców, 
o czym świadczy to, że zdecydowali się 
na walkę z przeciwnikiem posiadającym 
teoretycznie miażdżącą przewagę.

 
Jeśli usłyszysz „głową muru nie 
przebijesz” – nie wierz temu!

To  powiedzenie  przypisuje  się  Mar-
szałkowi  Polski  Józefowi  Piłsudskiemu. 
Analizując  jego  życiorys,  stwierdzimy, 
że miał rację. Podobnie myśleli zapewne 
husarze  spod  Kłuszyna,  skoro  zdecydo-
wali się na bitwę, dysponując tak szczup-
łymi siłami. A może nie znali liczebności 
przeciwnika?

Marszałek Piłsudski w 1920 roku zda-
wał  sobie  sprawę,  z  jak  wielkimi  siłami 
sowieckimi ma do czynienia. Plakaty kol-
portowane w  tamtym czasie na  terenie 
Polski dramatycznie wzywały do obrony 
Ojczyzny. „Matko, a czy twój syn już jest 
na froncie?” – pytały napisy nalepiane na 
murach.

Zagrożenie  zarówno  dla  Polski,  jak 
i  Europy  było  ogromne.  Bolszewicy 
nie  zamierzali  poprzestać  na  zdobyciu 
Warszawy.  Po  trupie  Polski  planowa-
li  pójść  dalej.  Rewolucja  kiełkowała  już 
w Niemczech  i  na Węgrzech, w  innych 
państwach europejskich nastroje lewico-
we były także bardzo silne. Zdarzało się, 
że we Francji i Anglii nie przepuszczano 
transportów z bronią przeznaczonych dla 
polskiego  wojska.  Gdyby  nasi  żołnierze 
pod  dowództwem  Naczelnego  Wodza 
Józefa Piłsudskiego nie zdołali odeprzeć 
Sowietów sprzed Warszawy i przejść do 
brawurowego  natarcia,  los  Europy  był-
by  przesądzony.  Naród  w  chwili  próby 
potrafił się zjednoczyć, pokazując swoje 
najlepsze cechy.

Tragedia naszych dni

10  kwietnia  2010  r.  członkowie  Za-
rządu  Głównego  Związku  Oficerów 
Rezerwy  Rzeczypospolitej  Polskiej  im. 
Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  oraz  za-
proszeni goście  spotkali  się w Belwede-
rze  w  celu  omówienia  dotychczasowej 
współpracy ze szkołami i przygotowania 
ogólnopolskiego  konkursu  z  okazji  90. 
rocznicy  Bitwy  Warszawskiej.  W  spot-
kaniu,  które  prowadził  Prezes  ZG  płk 
Stanisław  Tomaszkiewicz,  uczestniczyli 
przedstawiciele  Okręgu  Mazowieckie-
go:  Prezes  Okręgu  ppłk  rez.  Alfred  Ka-
bata,  Wiceprezesi:  ppłk  rez.  Wiesław 
Patuła, por. rez. Sławomir Łazor, a także 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek 
i Marcin  Łada  –  Prezes  babickiego  koła 
ZOR RP.

Podczas obrad do zebranych dotarła 
tragiczna  informacja o katastrofie  lotni-
czej, w której zginęli Prezydent RP Lech 
Kaczyński,  jego  małżonka  i  pozostali 
członkowie delegacji udającej się na ob-
chody  70.  rocznicy  zbrodni  katyńskiej. 
Zebrani,  na  czele  z  Kapelanem  Okręgu 
ks. ppłk. Andrzejem Jakubiakiem, odmó-
wili  modlitwę  za  wszystkich  poległych 
w katastrofie. Obrady zostały  skrócone, 
jednak  podjęto  postanowienie  dotyczą-
ce organizacji ogólnopolskiego konkursu 
historycznego.

Będą nasi w Pałacu Prezyden-
ckim?

Wychowanie  młodego  pokolenia 
i  zaszczepienie miłości do Ojczyzny  jest 
powinnością  wszystkich  osób,  które 
czują  się  Polakami.  Dlatego  tak  ważne 
jest,  abyśmy zachęcali dzieci  i młodzież 
do  poznawania  historii  Polski  –  dzię-

ki  wiedzy  łatwiej  jest  zrozumieć  to,  co 
współcześnie  dzieje  się  wokół  nas.  Ce-
lem konkursu jest m.in.: przybliżenie roli 
Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  zwy-
cięskich operacjach Bitwy Warszawskiej, 
ukazanie  bohaterskiej  postawy  całego 
narodu w obronie niepodległości i wyka-
zanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla 
Europy i świata. 

Zachęcamy  młodzież  do  udziału 
w  konkursie.  Jego  regulamin  dostępny 
jest  na  stronach  internetowych  naszej 
gminy, a także we wszystkich gminnych 
szkołach.  Organizatorzy  przewidzieli 
atrakcyjne  nagrody,  a  dodatkowo  inte-
resujące jest to, że finał konkursu histo-
rycznego z wręczeniem nagród odbędzie 
się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
w  dniu  20  listopada    br.  W  uroczysto-
ści  tej  uczestniczyć  będą  laureaci,  ich 
opiekunowie,  dyrektorzy  szkół,  władze 
oświatowe, przedstawiciele  fundatorów 
nagród i zaproszeni goście.

Potrzeba pozyty-
wistów

Polska  ma  bar-
dzo ciekawą histo-
rię,  a  wiele  zna-
czących  wydarzeń 
z  punktu  widze-
nia  całego  kraju 
działo  się  również 
na  terenie  naszej 
gminy.  Jest  to  za-
tem  wdzięczny 
temat dla badaczy 
i miłośników rodzi-
mych dziejów. Na-
sze sukcesy militar-

ne,  a  także  techniczne  (Radiostacja  Ba-
bice) potrzebują odpowiedniej promocji 
zarówno w Polsce, jak i w Europie. Prze-
kazywanie  wiedzy  historycznej  wymaga 
ogromnej pracy. Trzeba to robić w spo-
sób interesujący i dynamiczny. Żywe mu-
zeum – tak jak Muzeum Powstania War-
szawskiego,  czy  żywy  pomnik,  jak  np. 
Aleja  Dębów  Katyńskich,  o  wiele  lepiej 
trafiają  do  świadomości  społeczeństwa 
niż choćby najciekawsze wykłady.

Ogarnięcie wielości zagadnień patrio-
tycznych wymaga iście pozytywistycznej 
pracy.  Związek  Oficerów  Rezerwy  Rze-
czypospolitej  Polskiej  stara  się  sprostać 
temu  zadaniu.  Ogromną  rolę  stymulu-
jącą  działania  członków  tej  organizacji 
pełni Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR 
RP Alfred Kabata,  który  15  sierpnia  zo-
stał mianowany na stopień pułkownika, 
a  akt  mianowania  otrzymał  3  września 
br.,  podczas  Święta  2.  Mazowieckiej 
Brygady Saperów, z  rąk posłanki  Jadwi-

gi  Zakrzewskiej  –Wiceprzewodniczącej 
Sejmowej  Komisji  Obrony  Narodowej. 
Tak znaczące wyróżnienie jest uznaniem 
dla  jego pracy patriotycznej  i wybitnych 
osiągnięć  w  tej  dziedzinie.  Z  okazji  no-
minacji babickie koło ZOR RP ofiarowało 
płk. Alfredowi Kabacie pamiątkowy buz-
dygan jako wyraz uznania i symbol wła-
dzy pułkownikowskiej.

Korzystając  z  dobrego  przykładu 
Prezesa Okręgu, również nasze koło sta-
ra  się  działać  efektywnie.  26  września, 
po  uroczystościach  patriotycznych  na 
Cmentarzu  Wojennym  w  Starych  Babi-
cach,  nastąpi  odsłonięcie  tablicy  infor-
macyjnej poświęconej Radiostacji Babice, 
która  znajduje  się  w  Latchorzewie  przy 
ul. „Hubala” Dobrzańskiego. Treść tabli-
cy  została  opracowana  przez  członków 
babickiego koła ZOR RP. Wszystkie osoby 
zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Marcin Łada

Ppłk Mirosław Demediuk – przedstawiciel 
Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych i Marcin Łada – Prezes 
babickiego koła ZOR RP

Płk Alfred Kabata – Prezes Okręgu Mazowieckiego 
ZOR RP – z pamiątkowym buzdyganem

Płk. Alfredowi Kabacie gratulacje składa z ramienia dowódcy Wojsk Lądowych 
gen. bryg. Stanisław Butlak. W środku posłanka Jadwiga Zakrzewska

Hetman Polny Koronny Stanisław Żółkiewski
zbiory MWP
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Jeszcze  przed  wakacjami  dobie-
gła  końca  IV  edycja  konkursu  pla-
stycznego  „Policja  w  oczach  dzie-
cka”.  Konkurs,  którego  organizato-
rem jest Komenda Powiatowa Policji 
w Starych Babicach wspólnie ze Sta-
rostwem  Powiatu  Warszawskiego 
Zachodniego,  przeznaczony  był  dla 
dzieci klas I-III szkół podstawowych. 
Temat przewodni tegorocznej edycji 
konkursu  brzmiał  „Bezpieczne  wa-
kacje z policjantem”.

Konkurs plastyczny  jak  co  roku miał 
charakter  edukacyjny,  a  jego  prioryte-
towym  celem  było  zmniejszenie  liczby 
nieszczęśliwych wypadków, których ofia-
rami mogą stać się dzieci. Konkurs uczy 
najmłodszych  bezpiecznych  zachowań 
po to, aby nie padły ofiarą przestępstwa 
lub  wypadku  drogowego,  czy  też  nie-
szczęśliwego wypadku podczas zabawy. 
W ten sposób dzieci mogą uniknąć wielu 
niebezpieczeństw i o to właśnie chodzi.

Konkurs  od-
bywał się w trzech 
etapach.  Naj-
pierw  policjanci 
przeprowadzili 
cykl  pogadanek 
na  temat  „Bez-
pieczne  wakacje 
z  policjantem”. 
Później  wszyscy 
uczestnicy  spot-
kali się w Zespo-
le  Szkół  Ponad-
gimnazjalnych 
im.  Tony’ego 
Halika w Ożaro-

wie Mazowieckim, gdzie dzieci wykonały 
swoje prace plastyczne. Następnie zebra-
ło się jury, które wyłoniło trzy najciekaw-
sze prace z każdej grupy wiekowej.

W  końcu  przyszedł  czas  na  uroczy-
ste  zakończenie  konkursu  i  wręczenie 
pamiątkowych  dyplomów  wszystkim 
uczestnikom oraz nagród dla zwycięzców 
konkursu, ufundowanych przez Starostę 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Laureatami konkursu zostali:
I grupa – klasy I
I  miejsce  –  Amelia  Oszczyk,  Szkoła 

Podstawowa  w  Zespole  Szkolno-Przed-
szkolnym w Borzęcinie Dużym, II miejsce 
–  Julia  Krzywicka,  Szkoła  Podstawowa 
w Zespole Szkół w Izabelinie, III miejsce 
–  Helena  Jemioło,  Szkoła  Podstawowa 
Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

II grupa – klasy II
I  miejsce  –  Julia  Hałubicka,  Szkoła 

Podstawowa  w  Zespole  Szkolno-Przed-
szkolnym w Borzęcinie Dużym, II miejsce 
– Magdalena Karp, Szkoła Podstawowa 

w  Zespole  Szkół  w  Dziekanowie  Leś-
nym, III miejsce – Adam Przybysz, Szkoła 
Podstawowa  przy  Specjalnym  Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Lesznie.

III grupa – klasy III
I  miejsce  –  Magdalena  Kusy,  Szkoła 

Podstawowa w Zespole Szkół w Izabelinie, 
II  miejsce  –  Hanna  Wąsowska,  Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Święcicach, III miej-
sce – Natalia Łuczkiewicz, Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Komisja przyznała ponadto � wy-
różnienia. Otrzymali  je: Hanna Wyszo-
mierska – ucz. kl. II Szkoły Podstawowej 
Nr  2  w  Ożarowie  Mazowieckim,  Anna 
Wieczorek – ucz. kl. III Szkoły Podstawo-
wej  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym 
w Borzęcinie Dużym  i Adrian Rzewnicki 
– ucz.  kl.  III  Szkoły  Podstawowej w Ze-
spole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Wszystkim  dzieciom  gratulujemy 
wspaniałych prac i zachęcamy do udzia-
łu w przyszłorocznej edycji konkursu.

Ewelina Gromek-Oćwieja

Policja w oczach dziecka

Na  obiektach  sportowych  Bo-
rzęcina  Dużego  zorganizowano  �8 
sierpnia  niecodzienną  imprezę  re-
kreacyjną. Animatorzy sportu wyszli 
z założenia, że trzeba godnie uczcić 
ostatni  wakacyjny  weekend.  W  go-
dzinach wieczornych i nocnych zor-
ganizowano  tam  turniej  piłkarski, 
pokazy karate, zaproszono także ro-
werzystów  i  rolkarzy  do  współza-
wodnictwa na skateparku.

Organizatorem  imprezy  był  Powiat 
Warszawski  Zachodni  oraz  Gmina  Stare 
Babice, nic zatem dziwnego, że otwarcia 
nocnego  sportowego  szaleństwa  doko-
nali Starosta Jan Żychliński wraz z Wójtem 
Krzysztofem  Turkiem.  Z  zaplanowanych 
konkurencji  największym  powodzeniem 
cieszył się turniej piłkarski. Do rywalizacji 
stanęło siedemnaście drużyn piłkarskich z 
okolicznych  terenów. W drodze  losowa-
nia dokonano podziału na dwie grupy.

Sportowych  emocji  nie  brakowało. 
Sędziowie i obsługa medyczna mieli peł-
ne ręce roboty. Co chwilę dochodziło do 
podbramkowych  sytuacji.  Ostatecznie 
puchary, statuetki, medale oraz pamiąt-
kowe koszulki otrzymały cztery pierwsze 
drużyny. Były to: 1. Świery – Jelonki War-
szawa, 2. Drim Tim – Borzęcin, 3. KS Bli-
zne – Blizne Łaszczyńskiego, 4. Bad Boys 
– Zielonki. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju okazał się Kacper Kubicki, a najlep-
szym bramkarzem Piotr Szymański.

O godzinie 23:00 przerwano mecze 
na boiskach, a na środek wkroczyła me-
dalowa grupa karateków z klubu Rensei 

Borzęcin pod wodzą Daniela Kucharskie-
go  i wszyscy mogli obejrzeć pokazy ka-
rate.

Młodzież próbowała swoich sił także 
na  skateparku.  Jednak  padający  deszcz 
znacznie zmniejszył bezpieczeństwo za-
wodników  i  trzeba  było  ograniczyć  za-
kres  wykonywanych  ewolucji.  Mimo  to 
młodzi  ludzie  pokazali,  że  mają  pasję 

sportową i nieprzeciętne umiejętności.
Impreza  zakończyła  się  około  godz. 

2:00 w nocy. Okazało się, że przy sztucz-
nym świetle na świeżym powietrzu moż-
na bawić się prawie do rana. Oby tylko 
aura okazała się łaskawsza.

Radosław Karpiński  i Marcin Palczak 
– nasi animatorzy sportu – byli zadowo-
leni: – Wyznaczamy nowe kierunki rekre-
acji  –  powiedzieli.  –  Tego  typu  imprezy 
jeszcze w naszej okolicy nie było. Cieszy-
my się, że wszyscy mogli się dobrze ba-
wić i na pewno na długo zapamiętają tak 
oryginalne zakończenie wakacji.

Podczas  całej  imprezy  organizatorzy 
zapewnili  wszystkim  uczestnikom  kar-
kówkę, kiełbaski oraz zimne napoje. Bez-
pieczeństwa  pilnowała  Policja  Powiato-
wa  i  Straż  Gminna.  Obsługę  medyczną 
zapewnili strażacy z OSP Borzęcin Duży. 
Wszystkim  serdecznie  dziękujemy  za 
okazaną pomoc.

Radosław Karpiński
fot. Małgorzata Pawlikowska

i Marcin Łada

Laureaci konkursu plastycznego wspólnie z organizatorami

Zakończenie lata w Strefie 
Rekreacji Dziecięcej
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szklenie u klienta
• pełny zakres usług  • lustra

konkurencyjne ceny!
tel.: 602-285-338

 
W Y K A Z

 nieruchomości stanowiących własność Gminy  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej

Opis  
i położenie Oznaczenie KW Oznaczenie działki wg 

ewidencji gruntów

Powierzchnia działki    
w metrach 

kwadratowych

Wartość 
nieruchomości 

w zł

Przeznaczenie w planie zagosp. 
przestrzennego

Mariew WA1P/00089551/1 218/3 1177 290 000,00 zł  
+ 22% VAT

Zabudowa zagrodowo-
mieszkaniowa
(przetarg)

Mariew WA1P/00089551/1 230/3 1458 360 000,00 
+ 22 %VAT

Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne
(przetarg)

Mariew WA1P/00089551/1 230/4 1280 320 000,00  
+ 22% VAT

Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne
(przetarg)

Klaudyn VII-95509 844/5 2014 450 800,00  
+ 22 % VAT

Droga dojazdowa
(przyłączenie do działki nr 844/9)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W OTWARTYM TURNIEJU SZACHOWYM 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR STAROSTY 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Borzęcin Duży (gmina Stare Babice), 
Hala Sportowa  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
9.10.�010 r.

1. ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
Urząd Gminy w Starych Babicach;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym;
Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”.
�. SPONSORZY: 
Firmy z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.
�. CEL:
Promowanie i popularyzacja sportu szachowego wśród 
dzieci  i  młodzieży  na  terenie  powiatu  warszawskiego 
Zachodniego.
4. UPRAWNIENI:
Do udziału w imprezie uprawnione są dzieci i młodzież 
do lat 15 (z przedszkoli, szkół podstawowych i gimna-
zjów).
�. SYSTEM I TEMPO GRY:
Turniej  zostanie  rozegrany  systemem  szwajcarskim  na 
dystansie 7 rund. Tempo gry będzie wynosić 15 minut 
na partię dla zawodnika. 
6. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
Impreza odbędzie się w sobotę 9 października 2010 r. 
w Borzęcinie Dużym (gmina Stare Babice) w hali spor-
towej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. War-
szawskiej 697. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 1200.
7. NAGRODY:
Za miejsca I–V i dla najlepszej zawodniczki w klasyfika-
cji generalnej oraz dla najlepszej juniorki do lat 10 i dla 
najlepszego juniora do lat 10, a także dla najmłodszego 
uczestnika zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Zwy-
cięzca otrzyma puchar i MP 4. 
8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w turnieju w nieprzekraczalnym 
terminie do 7.10.2010 r. pod numerem telefonu: 
694 – 146 – 194 (Jarosław Kowalewski).
9. UWAGA:
Turniej  bez  wpisowego,  ale  obowiązuje  zgłoszenie 
w wyżej wymienionym terminie.

Starosta  Ożarów Maz., dnia 06.09.2010 r.
Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 1�9/1��
Ożarów Mazowiecki
AB  7356/80/10

O B W I E S Z C Z E N I E
Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 10d par.1 i art. 61 par.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz. 
1071 z 2000 r. z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 11d ust.5 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach realizacji 
inwestycji w zakresie dróg (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721. ze zmianami)

p o d a j ę
do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja na bu-
dowę drogi – ul. Reymonta dz. nr 99, 22/5 (część dawnej działki nr 22/1), 
30/8, 612/2, 54/5, 610, 601, 53, 629, 586, 621, 252/2, 576, 252/2, 30/4

P O U C Z E N I E
Możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 
129/133, pokój nr 217, piętro II w godzinach:
od wtorku do piątku, od godziny 8.30 do 15.30,
w poniedziałki od godziny 9.30 do 16.30.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości.
Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa Warszawskiego Za-
chodniego, Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133.
Telefon kontaktowy 733-72-22.

Serdecznie dziękujemy sponsorom
XIV Wielkiego Festynu Babickiego 2010

1. Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Oddział w Starych 
Babicach – za wsparcie finansowe zakupu nagród w konkursach.
�. Firmie A.S. Pilar Bojaczuk Milej, mieszczącej się w Starych 
Babicach przy ul. Warszawskiej �69 – autoryzowanemu dilerowi 
produktów  Husqvarna  –  za  ufundowanie  pilarki  spalinowej  jako 
nagrody w konkursie gminnym.
�. Firmie Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – za ufundowanie 
nagród w konkursach.
4.  Firmie  Oriflame  –  Joannie  Gwiazdowskiej  –  konsultantce 
i  dyrektorowi  klubu  Oriflame  za  ufundowanie  nagród  w 
konkursach.
�. Firmie Lukas s.c. Paweł Magiera ze Starych Babic zajmującej 
się produkcją poduszek i materacy zdrowotnych z łuski gryczanej i 
gorczycy – za ufundowanie nagród w konkursach gminnych.
6.  Arkadiuszowi  Pruszczakowi  –  Przedstawicielowi  firmy 
GSH Polska – za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu 
gminnego.
7. Firmie BIOMENA Małgorzata Kujtkowska z Pruszkowa – za 
ufundowanie nagród w konkursach.

Rok  bieżący  jest  trzecim  rokiem  re-
alizacji  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej  w  Starych  Babicach  projek-
tu systemowego pt. „Moja przyszłość 
w  moich  rękach  –  upowszechnia-
nie  aktywnej  integracji  społecznej 
w Gminie Stare Babice”. 

Umowa  ramowa  w  ramach  Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki została 
podpisana 24  listopada 2008  r. pomię-
dzy Gminą Stare Babice, w imieniu której 
działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie.

Każdego  roku  szczegóły  realizacji 
projektu określają aneksy do umowy ra-
mowej. W roku bieżącym Aneks nr UDA-
POKL.07.01.01-14-194/08-02  został 
podpisany 14 lipca 2010 r.

Do  projektu  zakwalifikowano  10 
osób – kobiet z Gminy Stare Babice  i 1 
osobę z otoczenia Beneficjentki  (łącznie 
11 kobiet). 

Są to klientki Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Starych Babicach i 1 
osoba pochodząca z otoczenia klientów 
Ośrodka.

Grupa docelowa została wybrana ze 
względu  na  gorszą  sytuację  kobiet  na 
rynku  pracy.  Udział  w  projekcie  stano-
wi dla nich ogromną szansę zmiany kie-
runku życia i planów na przyszłość. Rea-
lizacja projektu ma na celu zastosowanie 
i  sfinansowanie  działań,  zmierzających 
do przywrócenia osób zagrożonych wy-
kluczeniem  społecznym  na  rynek  pracy 
oraz  ich  integracji  ze  społeczeństwem, 
poprzez  przywrócenie  im  zdolności 

lub  możliwości  zatrudnienia,  uzyskanie 
wsparcia  dochodowego  oraz  wyelimi-
nowanie przeszkód napotykanych przez 
osoby  i  rodziny  w  procesie  dostępu  do 
praw i usług społecznych.

Celem ogólnym projektu  jest  zwięk-
szenie aktywności  społecznej  i zawodo-
wej uczestników projektu, a cele  szcze-
gółowe  to:  zwiększenie  samooceny,  za-
ufania we własne  siły;  zwiększenie mo-
tywacji do działania; nabycie umiejętno-
ści podejmowania własnych, właściwych 
decyzji;  zwiększenie  zdolności  komuni-
kacji; nabycie nowych lub podwyższenie 
posiadanych  kwalifikacji  zawodowych, 
zdobycie  umiejętności  ułatwiających 
i  przyspieszających  znalezienie  zatrud-
nienia i poruszanie się na rynku pracy.

Jednym  z  zadań  projektu  systemo-
wego: „Moja przyszłość w moich rękach 
–  upowszechnianie  aktywnej  integracji 
społecznej w Gminie Stare Babice” jest – 
Aktywna integracja, która obejmuje:

1.  konsultacje indywidualne z dorad-
cą zawodowym, w celu wyboru właści-
wej ścieżki rozwoju oraz warsztaty w gru-
pie, które będą miały na celu: integrację 
grupy, zapoznanie się z zasadami komu-
nikacji  interpersonalnej, poznanie zasad 
współpracy, zwiększenie motywacji, po-
znanie swoich słabych i mocnych stron, 
naukę skutecznego planowania  i  radze-
nia sobie ze stresem, naukę przedsiębior-
czości i aktywnego poszukiwania pracy;

2.  spotkania indywidualne i warszta-
ty grupowe z psychologiem;

3.  spotkanie  z  Izabelą  Owczaruk  – 

psychologiem i  trenerem grup psychoe-
dukacyjnych w Ośrodku Pracy z Rodziną 
Reintegracja  w  Warszawie;  specjalistką 
pracy  z  rodziną,  autorką  książki  i  filmu 
pt. „Odzyskać dziecko” oraz wielu arty-
kułów o tematyce rodzinnej;

4.  kursy/szkolenia zawodowe w celu 
nabywania  nowych  umiejętności,  pod-
wyższenia lub zmiany kwalifikacji zawo-
dowych:  kurs wizażu,  kurs  stylizacji pa-
znokci, kurs kosmetyczny, kurs księgowo-
kadrowy, kurs nauki języka angielskiego, 
kurs bukieciarstwa i florystyki, kurs kom-
puterowy,  szkolenie  z  zawodu  fryzjer  – 
stylista, szkolenie – kasy fiskalne; 

5.  spotkanie z prawnikiem;
6.  konsultacje z zakresu poprawy wi-

zerunku;
7.  sfinansowanie zakupu biletów na 

przejazdy do miejsc szkoleń/kursów;
8.  zapewnienie wyżywienia w czasie 

odbywania szkoleń.
Cele  projektu  zgodne  są  z  zapisa-

mi  Priorytetu  VII  Programu  Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Działania zaplanowa-
ne w projekcie  zmierzają do ułatwienia 
wejścia na rynek pracy osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym. Zgodne 
są z celami Działania 7.1 Rozwój i upo-
wszechnienie  aktywnej  integracji,  Pod-
działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej. 

Projekt  jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

 Alicja Napurka

Trzeci rok projektu aktywizacji – 
kolejna szansa dla potrzebujących

Kursy prawa jazdy
Jazdy doszkalające

Kat. B
Wojcieszyn, ul. Warszawska 618
Tel.: 22-752-01-39, 501-011-450

www.stach.waw.pl
30 lat doświadczenia i tradycji

> konwersacje, tłumaczenia, korepetycje 
> język niemiecki 

> dyplomowany metodyk
tel. 601 173 335
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„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

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

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

GEOBAKS
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
e-mail: geobaks@poczta.onet.pl
tel. 722-97-25, 500-057-275

Wykonujemy usługi z zakresu:
GEODEZJI (mapy, podziały, inwentaryzacje, kartoteki)

BUDOWNICTWA (adaptacje, nadzory, świadectwa energetyczne)
NIERUCHOMOŚCI (pośrednictwo kupno – sprzedaż)

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!

 Od wrzeœnia, nowy punkt przedszkolny

zaprasza dzieci w wieku od 2 do 6 lat

w godzinach od 6.30 do 18.00.

Blizne £aszczyñskiego, ul. Jasna 7, tel.: 793 670 760

Zapewniamy profesjonaln¹ opiekê i atrakcyjne zajêcia edukacyjne. 

Centrum Edukacyjne zaprasza równie¿ dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym na dodatkowe zajêcia: terapia pedagogiczna, przygotowanie do 
testów kompetencji, zajêcia komputerowe, jêzykowe,logopedyczne, plastyczne

gimnastyka korekcyjna i inne. Wiêcej informacji na stronie 
Organizujemy urodziny i inne imprezy.

SOLLERS

www.sollers.waw.pl

www.zlota-rybka.waw.plwww.zlota-rybka.waw.pl


