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II Miejsce w Polsce!

Dawna muzyka w Pałacu w Zielonkach

16 lipca w siedzibie redakcji dziennika „Rzeczpospolita” 
uczestniczyliśmy w ogłoszeniu XV Rankingu Samorządów. 
Gmina Stare Babice zajęła II miejsce w Polsce – wśród gmin 
wiejskich, które najskuteczniej potrafią pozyskiwać fundu-
sze unijne, i IV miejsce – wśród gmin o największej inno-
wacyjności. Znaleźliśmy się także pośrodku tabeli 100 naj-
lepszych gmin wiejskich, po uwzględnieniu wszystkich kry-
teriów finansowych i rozwojowych tych jednostek samo-
rządowych.

Sukces został potwierdzony specjalnym dyplomem, 
który z rąk prof. Jerzego Buzka odebrał Z-ca Wójta Gminy 
Marcin Zając.

Gmina Stare Babice od wielu lat klasyfikowana jest na 
wysokich pozycjach w różnych rankingach. Wielokrotnie 
była na czołowych miejscach także w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. Warto wiedzieć, że jest to pierwszy i naj-
starszy ranking organizowany dla polskich samorządów. Jego początki datujemy na rok 1998, 
wówczas powstawał przy współpracy „Centrum Badań Regionalnych”. Od 2005 roku wszyst-
kie zestawienia i analizy ekonomiczne opracowuje samodzielnie dziennik „Rzeczpospolita”.

15 lipca w Pałacu Lasotów w Zielonkach odbył się kolejny koncert festiwalu „W 
Krainie Chopina”. Wystąpiła Maria Pomianowska z przyjaciółmi: Martą Sołek oraz 
Pawłem Betleyem.

Na początku spotkania gości przywitał Dyrektor 
Festiwalu Mariusz Dżyga, który przedstawił artystów. 
Maria Pomianowska już wielokrotnie występowa-
ła w naszej gminie i zawsze jej koncerty cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Artystka jest perłą na pol-
skiej scenie muzycznej, znana jest również na świecie. 
Występowała m.in. w Japonii na Dworze Cesarskim, 
a także w Chinach, Egipcie, Algierii, Izraelu i w wie-
lu państwach europejskich. Gra nie tylko dawną pol-
ską muzykę ludową i klasyczną, muzykę Jedwabnego 
Szlaku, ale tworzy również znakomitą muzykę folko-
wą opartą na motywach Dalekiego Wschodu i pra-
dawnych stylizacjach. Jest także archeologiem muzycznym – rekonstruuje dawne instrumenty 
smyczkowe (m.in. sukę biłgorajską i fidel płocką), odtwarza zapomniane techniki gry (dla przy-
kładu – jedna z nich polega na tym, że skrzypce trzymane są na kolanach, a grający posługu-
je się techniką paznokciową).

Podczas lipcowego koncertu było – jak zwykle podczas występów Pani Marii – magicznie 
i czarodziejsko. Brzmienia dawnych instrumentów, w niezwykłych egzotycznych stylizacjach 
muzycznych po raz kolejny podbiły serca publiczności. Artyści bisowali kilka razy. To wspania-
łe spotkanie mogło odbyć się dzięki wsparciu festiwalu przez Wójta Krzysztofa Turka, a także 
dzięki gościnności Państwa Izabeli i Zenona Lasotów oraz organizacji całego przedsięwzięcia 
przez Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego.

Kamil Malinowski

Gmina Stare Babice znalazła się po raz kolejny 
wśród najlepszych samorządów kraju

Szanownemu Panu
kpt. Romanowi Balcerowiakowi

wyrazy współczucia  z powodu śmierci Ojca
 składają

Wójt Krzysztof Turek 
oraz koleżanki i koledzy 

z Urzędu Gminy 
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Spotkanie z Mistrzem Świata

– Skąd wzięło się Pana zainteresowa-
nie boksem?

– Od najmłodszych lat rywalizowaliśmy 
z bratem, ścigaliśmy się w biegach, jeżdżąc 
na rowerach, grając w piłkę, trochę się rów-
nież biliśmy. Wreszcie ojciec postanowił wziąć 
się za nas, przekonywał, abyśmy zachowywa-
li się bardziej sportowo i wprowadzili zasa-
dy fair play. Na zachętę kupił nam rękawice 
bokserskie – i tak to się zaczęło. Już wtedy 
miałem ambicje, żeby zawsze wygrywać... 
a to bratu podstawiłem nogę albo wykom-
binowałem coś innego. W szkole byłem ło-
buziakiem, zawsze jednak stawałem w obro-
nie dziewcząt, sam też nieraz dostawałem po 
uszach. W tamtych czasach byłem trochę nie-
znośny…

– A Pana pierwsza szkoła bokserska?
– To była Hala Mirowska, dostałem się 

do Gwardii Warszawa. Kiedy przyszedłem 
tam po raz pierwszy i zobaczyłem, jak chło-
paki trenują, walą worki, robią tarcze z tre-
nerem – to jakbym zobaczył górę złota. 
Byłem kompletnie zauroczony. Tam pozna-
łem sławy bokserskie – Stanisława Łakomca 
i Pawła Skrzecza. Moim trenerem został 
Zbyszek Raubo, człowiek niewielki ciałem, 
ale wielki duchem, szybko stał się moim au-
torytetem i, można powiedzieć, nawet dru-
gim ojcem.

– Jak powstał przydomek „Diablo”?
– Tak się jakoś przyjęło... Robiłem w ży-

ciu różne szalone rzeczy, kiedyś w rozmowie 
z menadżerem powstał taki pomysł do ce-
lów marketingowych i przydomek pozostał. 
W każdym razie nie ma on nic wspólnego 
z satanizmem. Jestem chrześcijaninem, wie-
rzącym, ale niepraktykującym. Duchem jed-
nak jestem zawsze w Kościele.

– Jakie ma Pan plany na najbliższy 
czas, może zechce Pan otworzyć szkołę 
bokserską, można by przekazać wiedzę 
i doświadczenie młodym adeptom tej 
sztuki walki, choćby w Borzęcinie…

– Doświadczenie mam, ale brakuje mi 
cierpliwości. Może kiedyś, w przyszłości. 
Nigdy nie mówię „nigdy”. Teraz mam 31 lat 
i myślę, że jeszcze przynajmniej 7 lat pobok-
suję. Aktualnie przygotowuję się do poważnej 
walki, która odbędzie się 22 września. Będzie 
to rewanżowa walka z Francisco Palaciosem 
o tytuł mistrzowski.

– Którą walkę wspomina Pan najczę-
ściej?

– Jest kilka takich walk, ale jeśli miałbym 
wybrać jedną, to może tę z początków mo-
jej kariery zawodowej. Po dwóch latach bok-
sowania pojechałem na Sardynię, miałem 
dopiero 15 walk za sobą, a moim przeciw-
nikiem był wtedy starszy ode mnie, 26-let-

ni zawodnik, który miał dwa razy tyle walk 
na swoim koncie co ja. Myślał, że przyjechał 
Polak do bicia... Drzemały we mnie wielkie 
ambicje i w 10. rundzie go znokautowałem. 
Wszyscy byli zaskoczeni, a ja wiedziałem, że 
mogę go pokonać.

– U boksera liczy się nie tylko siła, 
ważna jest również psychika?

– Sfera psychiczna jest bardzo ważna, 
zwłaszcza gdy potrafimy nią odpowiednio 
zadziałać. Jeśli zawodnik mnie trafia i wi-
dzi, że nic się nie dzieje, a ja nadal idę ostro 
do przodu i atakuję z jeszcze większą furią, 
to mogę go poważnie osłabić psychicznie. 
Przeciwnik nabiera przekonania, że jego ataki 
są zupełnie nieskuteczne.

– Kiedy bokserzy patrzą sobie w oczy 
przed walką, na konferencji prasowej, 
co wtedy się dzieje?

– To jest taka runda przed pierwszą run-
dą, która później może mieć pewne przełoże-
nie psychiczne na walkę. Nikt wtedy nie chce 
okazać słabości. Pojawiają się emocje, całe 
ciało buzuje, jest adrenalina. Takie konferen-
cje organizuje się przeważnie na dzień przed 
walką. Kiedy byłem w Australii, rozdziela-
li nas z Dannym Greenem kartką, bo jeden 
z drugiego nie mógł zdjąć wzroku. To są 
prawdziwe emocje! (Green został znokauto-
wany w 11. rundzie – przyp. redakcji).

 Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dużym odwiedził 15 
czerwca Mistrz Świata w Boksie Zawodowym Federacji 
WBC – Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. Warto wiedzieć, że 
jest on obecnie jedynym polskim Mistrzem Świata w tej 
dyscyplinie sportu. „Diablo” rozmawiał z uczniami, chęt-
nie rozdawał autografy i pozwolił zrobić sobie kilka zdjęć 
z dziećmi. Razem z uczniami obejrzał także pokaz karate 
„Rensei Borzęcin”. Na zakończenie swojej wizyty spotkał 
się z nauczycielami borzęcińskiej podstawówki i udzielił 
wywiadu do „Gazety Babickiej”. Oto kilka wątków z tej 
rozmowy, które udało nam się zarejestrować.
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– Jak Pan koncentruje się przed walką?
– Staram się wyciszyć. Układam sobie 

w głowie przebieg walki i to, co mam robić. 
Skupiam się jednak na samych pozytywach, 
nawet jeśli coś się złego działo w czasie przy-
gotowań, czegoś nie dopracowałem lub po-
jawiła się kontuzja – to wszystko trzeba przed 
walką odrzucić. Myślę pozytywnie i koncen-
truję się na tym, co będzie za chwilę. I ta me-
toda przynosi skutek.

– A podczas samej walki, na co Pan 
zwraca uwagę?

– Na błędy przeciwnika. Kilka tygodni 
przed starciem oglądamy z trenerem filmy 
z walkami, w których przeciwnik brał udział. 
Można wtedy opracować odpowiednią tak-
tykę. Podczas pierwszych rund obserwuję go 
uważnie w ringu. Jeśli opuszcza prawą rękę, 
to staram się ulokować lewy sierpowy, a je-
śli lewą rękę, to prawy prosty. Możemy sobie 
wcześniej ustawić w głowie odpowiednie za-
chowania.

– Co sądzi Pan o utworzeniu sekcji 
bokserskiej w szkole?

– Może raczej powinno się ją utwo-
rzyć nie w samej szkole, ale gdzieś w pobli-
żu. Zawsze istnieje obawa, że któreś z dzieci 
może po treningu wykorzystać na jakimś ko-
ledze swoje umiejętności. Ja nigdy tego nie 
robiłem. Zbyt dobrze wiem, czym to grozi. 
W początkowych fazach nauki bardzo waż-
na jest postać trenera. Zawodnik potrzebu-
je wzorca i odpowiedniego ukierunkowania. 
Sport jest młodym ludziom bardzo potrzeb-
ny. Rozładowuje emocje i jednocześnie uczy 
pokory wobec życia. Dlatego warto go upra-
wiać, a jeśli jest się ambitnym i odpowiednio 
pracowitym, potrafi dać również satysfakcję 
w postaci wyników sportowych.

tekst i fot. Marcin Łada

Warto wiedzieć, że Krzysztof 
„Diablo” Włodarczyk już jako uczeń 
podstawówki interesował się boksem. 
Jako kilkunastoletni chłopak rozpoczął 
bardzo intensywne treningi. Zdobył 
kilkakrotnie Mistrzostwo Polski junio-
rów, brązowy medal na Mistrzostwach 
Europy Kadetów. Na zawodow-
stwo przeszedł w wieku 19 lat i wła-
śnie wtedy zdobył swój pierwszy tytuł 
Interkontynentalnego Mistrza Świata. 
Od tamtej pory stoczył wiele walk, więk-
szość z nich wygrał przed czasem. Pod 
koniec ub. roku po raz kolejny obro-
nił tytuł Mistrza Świata federacji WBC 
(w kategorii junior ciężkiej). Jest obecnie 
jedynym Polakiem z tytułami mistrzow-
skimi w boksie zawodowym. Jego ka-
riera nadal się rozwija. Występuje cza-
sem w teledyskach, widzieliśmy go tak-
że w „Tańcu z gwiazdami”. Po wizycie 
w Borzęcinie zyskał wśród dzieci i do-
rosłych wielu nowych fanów i sympaty-
ków. Będziemy mu kibicować!
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XVIII Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 28 czerwca 2012 roku. 

Na początku obrad Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy przedstawili działania podejmo-
wane w okresie międzysesyjnym. W tym cza-
sie Wójt Krzysztof Turek m.in. odbył spotkania 
z mieszkańcami Starych Babic dotyczące zasad 
opracowania nowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Podpisał również umowę 
z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych na dofinansowanie projek-
tu „Rozwój dostępu do e-usług w gminie Stare 
Babice”. Spotkał się ponadto z Radosławem 
Rybickim – Dyrektorem Departamentu 
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich 
w sprawie ubiegania się gminy o dofinansowa-
nie projektu „Budowa infrastruktury społecznej 
we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego”.

Podczas XVIII sesji radni podjęli 14 uchwał. 
Pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa-
ły Sejmiku Województwa Mazowieckiego do-
tyczący likwidacji dotychczasowej i wyzna-
czenia nowej aglomeracji Warszawa (zmia-
ny nie dotyczą naszego terenu, ale gmin: 
Nieporęt, Jabłonna, Konstancin i dzielnicy 
Ursus). Następnie radni ustalili tryb udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-

szkoli i innych niepublicznych form wychowa-
nia przedszkolnego, prowadzonych w gminie 
Stare Babice. Określili także tryb i zakres kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych środków.

Radni podjęli również decyzję w sprawie ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli i jego obniżenia w 
szczególnych przypadkach (dotyczy to nauczy-
cieli, którym powierzono stanowiska kierowni-
cze). 

W kolejnej części sesji Rada Gminy zatwier-
dziła sprawozdanie finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 
Udzieliła także Wójtowi absolutorium z tytułu 
zrealizowania budżetu za rok ubiegły.

Dalsze uchwały dotyczyły nabycia:
– nieruchomości (nr ew. 566/2) we wsi 

Klaudyn przeznaczonej pod poszerzenie drogi 
gminnej (ul. Krzyżanowskiego);

– nieruchomości (nr ew. 580/6) w Starych 
Babicach z przeznaczeniem na cel publiczny;

– gruntu (stanowiącego dz. nr ew. 725/15) 
pod ciąg pieszo-jezdny (gminny) we wsi 
Klaudyn;

– gruntu (stanowiącego działki ewidencyj-
ne nr 782/3, 782/7, 782/9 i 782/11) pod ciąg 
pieszo-jezdny (gminny) w Klaudynie;

– gruntów (działki nr 11/1 12/1) prze-

znaczonych pod drogę gminną w Borzęcinie 
Małym.

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany nazw 
ulic w gminie Stare Babice, która wynika z ko-
nieczności dostosowania nazewnictwa przyję-
tego na naszym terenie do zawartego w kra-
jowym rejestrze podziału terytorialnego – 
TERYT, prowadzonym przez Główny Urząd 
Statystyczny. Dotychczasowe nazwy składa-
jące się tylko z nazwisk patronów ulic zastą-
piono nazwami w pełnym brzmieniu (np. ul. 
Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, 
Marii Konopnickiej i inne). 

Następnie wprowadzono zmiany w uchwa-
le w sprawie wniesienia przez Gminę aportu 
rzeczowego (w postaci prawa własności agre-
gatu prądotwórczego oraz odcinka sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych) do GPK „EKO-
Babice” Sp. z o.o.

Ostatnie podjęte uchwały dotyczy-
ły zmian w budżecie gminnym na 2012 rok 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2012-2020.

Ze szczegółami uchwał przyjętych podczas 
XVIII sesji można się zapoznać na stronie http://
bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=1679.

 kg.

Z Sesji Rady Gminy

Nowa formuła gminnego sportu

Radnych interesowały zagadnienia zwią-
zane z funkcjonowaniem GOSiR-u, działal-
ność stowarzyszeń, które propagują sport 
na naszym terenie, a także kondycja finanso-
wa LKS „Naprzód” Zielonki. W dyskusji bra-
li udział prezesi i przedstawiciele stowarzy-
szeń, m.in. Konrad Paziewski, Marcin Jasiński 
(w zastępstwie Tomasza Porębskiego), Piotr 
Pamięta, a także przedstawiciele „Akademii 
Judo” ze Starych Babic.

Dyskusja o sprawach sportu zapocząt-
kowana została przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Henryka Kuncewicza, który pod-
czas sesji wygłosił oświadczenie – stwierdził 
w nim, że nie akceptuje aktualnej polityki 
gminy dotyczącej drużyn seniorskich. Jego 
zdaniem w gminie powinny funkcjonować 
dwie drużyny seniorskie, tymczasem samo-
rząd postanowił wyasygnować środki finan-
sowe tylko na jedną z nich.

Trzeba wiedzieć, że aktualnie w gminie 
działają dwie drużyny seniorskie: jedna w LKS 
„Naprzód” Zielonki i jedna w UKS Borzęcin. 
Zdaniem Wójta Gminy Krzysztofa Turka przy 
obecnym stanie finansów publicznych nie 
stać nas na utrzymywanie obu drużyn dla 
osób dorosłych i powinniśmy finansować 
tylko jedną – najlepszą drużynę seniorską, 
a przede wszystkim należy skupić się na roz-
woju działalności sportowej przeznaczonej 
dla dzieci i młodzieży. Zarysowały się zatem 
dwa przeciwstawne poglądy na temat sportu 
osób dorosłych, przy czym nie ma tu mowy 
o likwidacji żadnej drużyny, zmienia się tyl-
ko sposób ich finansowania. Gmina finansu-
je jedną drużynę seniorską, a pozostałe mogą 
działać, korzystając ze środków własnych klu-
bu i środków sponsorów.

Pogląd ten poparli również nasi rad-
ni – większością głosów (przy jednym gło-

sie wstrzymującym się) dokonano zmiany w 
budżecie gminnym – przeznaczono 22 tys. 
zł na prowadzenie jednej drużyny senior-
skiej. Środki te są adekwatne, aby utrzymać 
taką drużynę do końca br. (tyle właśnie przez 
6 miesięcy wydaje się na wynagrodzenie tre-
nera, na opłaty w Mazowieckim Związku Piłki 
Nożnej, opiekę medyczną i wyjazdy). Która 
drużyna seniorska otrzyma te środki? Okaże 
się po rozstrzygnięciu konkursu ofert – na po-
czątku sierpnia br.

Najwięcej pytań radni kierowali do 
Prezesa LKS „Naprzód” Zielonki Konrada 
Paziewskiego, interesowała ich kondycja fi-
nansowa klubu i przyczyny przejścia drużyny 
seniorskiej z 4. ligi do ligi okręgowej. Okazało 
się, że klub ma zadłużenie wobec ZUS-u 
w wysokości ok. 60 tys. zł. Zawarto jed-
nak z ZUS-em ugodę i zadłużenie jest obec-
nie rozłożone na raty. Kto spłaci tę sumę? 

 Od początku bieżącego roku trwają przekształcenia w systemie funkcjonowania sportu w naszej gmi-
nie. Informowaliśmy już Czytelników o działaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR), któ-
ry ma uporządkować wiele zagadnień w tym zakresie. Ostatnio sprawy związane ze sportem gminnym 
omawiano podczas sesji Rady Gminy – 28 czerwca, a także później podczas obrad połączonych komi-
sji: „Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej” oraz „Rozwoju Gospodarczego i Budżetu” 
– posiedzenia te odbyły się 5 i 11 lipca.



6 GAZETA BABICKA nr 7 (188)

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

Przypuszczalnie klub własnymi środkami i ko-
rzystając ze środków sponsorów.

Radni wykazali troskę o dalszy los LKS 
„Naprzód” Zielonki, pojawiły się także głosy 
krytyczne postulujące zmianę aktualnej po-
lityki finansowej i organizacyjnej klubu. Na 
drugim posiedzeniu komisji wystąpił dawny 
prezes klubu – Bogdan Miedziński. Powiedział 
m.in. że „Naprzód” ma chwalebne tradycje 
i dorobek, którego nie można zaprzepaścić, 
zadeklarował również pomoc organizacyjną 
i wsparcie finansowe, postawił jednak waru-
nek – zmiana zarządu klubu.

Podczas obrad poruszano także zagad-
nienia obozów treningowych dla dzieci. 
Drużyny działające na terenie gminy wyjeż-
dżają na różnego rodzaju obozy treningo-
we (np. zawodnicy z LKS „Naprzód” Zielonki) 
czy obozy turniejowe (np. zawodnicy z UKS 
Borzęcin), podczas których rozgrywają tur-
nieje z drużynami zagranicznymi w Szwecji. 
Obozy szkoleniowe organizuje także dla bad-
mintonistów stowarzyszenie prowadzone 
przez Piotra Pamiętę.

Jarosław Płóciennik – Kierownik GOSiR-u 
zapewnił, że ośrodek będzie angażować się 
w organizację i finansowanie działań dzie-
ci i młodzieży w drużynach młodzieżo-
wych piłki nożnej. Jednak GOSiR nie zamie-
rza przejmować istniejących drużyn piłkar-
skich. Wspomniał ponadto, że ośrodek or-
ganizuje samodzielnie, jak i wspólnie z sa-
morządem powiatowym turnieje szóstek pił-
karskich i inne imprezy, np. „Nocne granie” 
w Strefie Rekreacji Dziecięcej. Warto wspo-

mnieć również o zawodach karate organizo-
wanych ze stowarzyszeniem Rensei Borzęcin. 
GOSiR po wakacjach planuje utworzenie sek-
cji: siatkówki dla dziewczynek i koszyków-
ki dla chłopców, rozpocznie także współpra-
cę z „Małą akademią rozwoju sportowego”, 
aby zaangażować większość przedszkolaków 
do działań o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym. GOSiR rozpoczął ponadto rozmowy 
z utytułowanym polskim pięściarzem Jackiem 
Bielskim dotyczące możliwości stworzenia 
w gminie sekcji bokserskiej, planuje też utwo-
rzenie sekcji aerobiku i jogi dla pań.

Jak widzimy, w sporcie gminnym dużo 
się dzieje i wiele osób, z Wójtem Krzysztofem 
Turkiem na czele, stara się zreformować tę 
dziedzinę gminnego życia, tak aby jak najle-

piej dostosować ją do potrzeb mieszkańców 
i możliwości finansowych samorządu.

Zagadnienie zadłużenia Klubu „Naprzód” 
Zielonki zaniepokoiło wielu radnych. Łączność 
samorządu z Klubem polegała na tym, że 
klub na realizację zadań sportowych (wygry-
wając konkurs ofert) dostawał od gminy do-
tację. Warto zauważyć, że wszystkie sprawoz-
dania dotyczące zadań realizowanych przez 
„Naprzód” były prawidłowe i nie stwierdzo-
no żadnych uchybień w tej działalności. Klub 
nie jest instytucją gminną, jako stowarzyszenie 
rejestrowe ma samodzielność prawną i może 
podejmować różne decyzje finansowe. Jak wi-
dać, nie zawsze były one słuszne, stąd kłopoty 
klubu. Miejmy nadzieję, że zawarta ugoda po-
zwoli wyprowadzić „Naprzód” na prostą.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – spotkania od-
bywają się w każdą trzecią środę miesiąca 
w godz. 17.00-19.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą 
domową zaprasza wszystkie osoby zaintere-
sowane 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. 16.00-19.00. 
Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny 
całą dobę: 0-605-921-579. Telefon zaufania 
czynny w godzinach pracy Punktu i w godzi-
nach zajęć grupy: (22) 722-04-93.

Gminny Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem 
Uzależnień zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych, w tym osoby mające problem alko-

holowy we własnej rodzinie. Spotkania od-
bywają się we wtorki w godz. 16.00-18.00, 
w soboty w godz. 13.00-15.00.

Telefon zaufania czynny w godzinach pracy 
Punktu (22) 722-04-93.

Wszystkie wymienione organizacje znaj-
dują się w Starych Babicach, w nowym 
budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 21.

TU OTRZYMASZ POMOC PRAWNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ:

Zdaniem Wójta Krzysztofa Turka - reforma gmin-
nego sportu jest dziś koniecznością. Powinniśmy 
skupić się na działaniach skierowanych do dzieci 
i młodzieży. Gminę może reprezentować również 
jedna drużyna seniorska piłki nożnej

Henryk Kuncewicz Przewodniczący Rady Gminy (drugi z prawej strony) uważa, że w gminie powinny 
działać dwie piłkarskie drużyny seniorskie. Sprawa gminnego sportu była szeroko omawiana podczas 
sesji RG i obrad gminnych komisji

Piłka nożna zawsze budzi wiele emocji, jednak wydatkowanie publicznych pieniędzy na sport, musi być 
zawsze przemyślane…
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Rozwój e-usług 
w gminie Stare Babice
Realizujemy kolejny projekt przy pomocy środków z Unii Europejskiej!

Urząd Gminy Stare Babice, mając 
na uwadze rosnące wymagania tech-
nologiczne w zakresie obsługi miesz-
kańców, które narzuciła nam ustawa 
o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, oraz zakres dotychczasowych 
rozwiązań informatycznych stosowa-
nych w codziennej pracy, zlecił przy-
gotowanie kompleksowego projek-
tu unijnego w zakresie rozwoju usług 
elektronicznych.

W siedzibie Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie, 6 czerwca br., Wójt Gminy 
Krzysztof Turek podpisał umowę o dofi-
nansowanie realizacji projektu pod na-
zwą „Rozwój dostępu do e-usług pu-
blicznych w gminie Stare Babice”. 

Wartość projektu wynosi 921.890 
zł, a przyznane dofinansowanie – 
771.197 zł – pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego, 
Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju 
Mazowsza” Działanie 2.2. „Rozwój 
e-usług”.

Projekt, który koordynuje doradca 
ds. ekonomiczno-gospodarczych Maciej 
Tuzimski, został podzielony na dwie głów-
ne części. Pierwszą – analityczną, w któ-
rej zdiagnozowano występujące w infra-
strukturze oraz oprogramowaniu proble-
my wpływające na działanie i korzystanie 
z rozwiązań IT (rozwiązań informatycznych) 
w urzędzie. Na podstawie przeprowadzo-
nych audytów określono zakres niezbęd-
nych modyfikacji i rozbudowy, zarówno 
w tzw. hardware, jak i software (w zakresie 
sprzętu komputerowego i oprogramowa-
nia). Druga część projektu – wykonawcza 
– polega na wyposażeniu Urzędu Gminy 
w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, 
w oparciu o wykonane wcześniej analizy.

W ramach projektu sfinansowano za-
kup oprogramowania pozwalającego zdi-
gitalizować (przetworzyć w formie elektro-
nicznej) obieg spraw i dokumentów w pra-
cy urzędu (tzw. EOD). Dokonano integracji 
systemów bazodanowych (przede wszyst-
kim związanych z aspektami finansowymi 
działania gminy i urzędu) oraz zakupiono 
specjalistyczne oprogramowanie dziedzi-
nowe, wspierające pracę referatów urzędu. 
Zakupiono także profesjonalne urządzenia 
serwerowe w celu migracji istniejących sys-
temów bazodanowych na jedną, wydaj-

ną platformę sprzętową. 
Skupiono zatem wiele da-
nych w jednym miejscu, co 
ułatwi w praktyce dostęp 
do nich i skróci czas obiegu 
dokumentów.

W celu zachowania 
spójności sieci lokalnej, 
eliminacji zagrożeń zwią-
zanych z nieautoryzowa-
nym dostępem (a więc ko-
rzystania z bazy danych 
osób do tego nieupraw-
nionych) oraz harmonij-
nego działania wszystkich 
wprowadzonych rozwią-
zań informatycznych, w ra-
mach projektu zakupiono 
System Zarządzania Siecią 
Lokalną.

Łatwiejszy dostęp do informacji 
– dla mieszkańców i pracowników 

Urzędu Gminy

Głównym celem projektu jest przygoto-
wanie urzędu do otwartej dla obywatela in-
formatyzacji. W ramach projektu poczynio-
no przygotowania do wdrożenia Platformy 
Integracji Systemów i Informacji Gminnej, 
co zaowocuje stworzeniem do końca roku 
wszechstronnej bazy informacji gminnej, do-
stępnej zarówno dla pracowników urzędu, 
jak i mieszkańców gminy. Dzięki tym rozwią-
zaniom przeważającą większość spraw, któ-
re w tej chwili mieszkańcy realizują w urzę-

dzie osobiście, będą mogli zrealizować przez 
Internet. W ramach projektu duży nacisk po-
łożono właśnie na to zagadnienie, a zatem 
na elektroniczną komunikację między miesz-
kańcami gminy a urzędem. W tym celu przy-
gotowano ponad 50 rodzajów specjalnych 
formularzy elektronicznych (wniosków skła-
danych przez mieszkańców gminy w róż-
nych sprawach). W budynkach urzędu zain-
stalowano także dwa infokioski z dostępem 
do Internetu. 

Infokioski – darmowy dostęp do 
Internetu

Infokioski umożliwiają swobodne korzy-
stanie z Internetu przez przeglądarkę inter-
netową. Wyposażone są w ekran dotykowy, 
który dzięki wirtualnej klawiaturze pozwala 
wpisywać adresy stron www, a dzięki wbu-
dowanemu programowi pocztowemu oso-
by korzystające z tych urządzeń będą mo-
gły napisać i wysłać wiadomość e-mail (za-
równo poprzez web-pocztę, jak i z użyciem 
własnego konta pocztowego). Dzięki in-
fokioskom możliwe będzie również prze-
glądanie (po uprzedniej rejestracji w syste-
mie) własnych spraw złożonych w urzędzie. 
Korzystanie z tych urządzeń jest bezpłatne. 

Opisane rozwiązania mają nowator-
ski charakter, dlatego po wakacjach bę-
dzie przeprowadzona akcja informacyjna, 
wyjaśniająca i promująca te innowacje w 
Urzędzie Gminy Stare Babice.

Paweł Florczak
DCS Consulting
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Zdaniem profesora Buzka…

To właśnie za rządów premiera Jerzego 
Buzka powstała reforma samorządowa, któ-
ra jest podstawą obecnego ustroju Polski. 
Profesor Buzek dostrzega dziś trudną rolę sa-
morządów i ich kłopoty finansowe.

– Nie ma dziś klimatu na samorząd-
ność – mówił do zebranych podczas ogło-
szenia wyników rankingu. – Proszę nie 
traktować tego jako ataku na rządzących. 
Klimatu na samorządność nie ma w całej 
Unii Europejskiej. Jednak uważa się, że to, co 
stworzyliśmy w Polsce, jeśli chodzi o samo-
rządność, jest wzorcowe. Przez 2,5 roku kie-
rując Parlamentem Europejskim, miałem ści-
sły kontakt z Komitetem Regionów, nasi sa-
morządowcy są tam widoczni i doceniani. 
W epoce kryzysu światowego następuje wy-
raźna centralizacja władzy, gdyby jeszcze po-
stępowała ona w Brukseli – w strukturach 
Unii Europejskiej, może łatwiej byłoby nam 
przezwyciężyć kryzys. Centralizacja następuje 
jednak w poszczególnych państwach Unii. To 
nie ułatwia nam zadania.

– Sukces ostatnich lat w Polsce związa-
ny jest ściśle z samorządami i z efektywno-
ścią ich działania – kontynuował prof. Buzek. 
– Tego sukcesu gratulują nam przedstawicie-
le UE, mamy obecnie jedną z najlepiej zor-
ganizowanych struktur samorządowych 
w Europie. Jeśli nie ma dziś atmosfery na sa-
morządność, to sytuacja ta wynika z duże-
go zagrożenia zewnętrznego dla strefy euro 
i Unii jako całości. Pół roku temu byłem więk-
szym optymistą niż dzisiaj. Obecnie dla nas 
najważniejsze jest to, aby Unia przetrwa-
ła w dobrej kondycji. Dziś wiele osób zasta-
nawia się, ile środków dostaniemy dla Polski 
w przyszłym okresie budżetowym UE. Czy bę-
dzie to 70 czy 80 mld euro? Zrobimy wszyst-
ko, aby pula środków była jak największa, ale 
do tego potrzebna jest właśnie dobra kondy-
cja UE jako całości. 

– Obecnie możemy zastanawiać się, jak 
zamienić te miliardy, które, mam nadzieję, do 
nas przyjdą, na dobre przedsięwzięcia, np. 
na efektywność energetyczną, do której za-
chęcam gminy i marszałków województw. 
Klimat wokół samorządności i wokół każ-
dej poważnej inicjatywy politycznej, która 
może zmienić kraj i Europę, zależy od tysię-
cy ludzi biorących udział w akcji promocyjnej. 
Nie ma lepszej grupy ludzi niż samorządow-
cy. To Państwo możecie wpłynąć na przyszły 
rozwój Polski i Europy w klimacie tworzenia 
dobrych podstaw działania samorządowe-
go. Starajmy się o to, bo to jest nasza wspól-
na przyszłość. Życzę wszystkim samorządow-
com, aby to przedsięwzięcie się udało!

Stare Babice 
w centrum Polski i Mazowsza

Przeglądając wtorkowe wydanie 
„Rzeczpospolitej” (z 17 lipca), w którym opi-

sano ranking samorządów, na str. R15 za-
uważyłem mapę Polski z naniesionymi wo-
jewództwami i najlepszymi samorządami XV 
rankingu. Na Mazowszu zaznaczono tylko 
gminę Stare Babice! To daje satysfakcję za-
równo władzom samorządowym, jak i miesz-
kańcom gminy. Na Mazowszu jesteśmy naj-
lepsi! 

Chwilę po odebraniu dyplomu za II miej-
sce dla naszej gminy, Z-ca Wójta Marcin Zając 
powiedział: – Tak ogromny sukces w ogólno-
polskim rankingu dało nam pozyskanie blisko 
130 mln zł z Funduszu Spójności na rozbu-
dowę systemu wodno-kanalizacyjnego. Nad 
tym projektem pracował cały zespół ludzi 
pod kierunkiem Wójta Krzysztofa Turka, ale 
pamiętajmy również, że rozbudowa kanaliza-
cji rozpoczęła się już w początkach działalno-
ści samorządu gminy Stare Babice, a zatem 
na dzisiejszy sukces złożyło się 20 lat pracy 
wielu osób. Ciągłość władzy zapewniła cią-
głość polityki dynamicznego rozwoju gminy 
i dziś to procentuje. 

                                                                                                
Równie prestiżowe jest zajęcie IV miej-

sca w Polsce w rankingu „Innowacyjny 
Samorząd”, w którym oceniono sprawność 
działania urzędu i obsługi mieszkańców, 
wprowadzenie unikalnych rozwiązań wspie-
rających rozwój gminy, różnorodność kana-
łów komunikacji społecznej oraz komputery-
zację gminy.  

Wszystkim  osobom, które przyczyniły się 
do obecnej pozycji babickiej gminy w obu 
ogólnopolskich  rankingach, należą się ser-
deczne podziękowania i gratulacje. 

  Marcin Łada

Najlepsze gminy wiejskie, jeśli cho-
dzi o efektywność pozyskiwania fundu-
szy UE: Stara Kamienica – woj. dolnoślą-
skie, Stare Babice – woj. mazowieckie, 
Płaska – woj. podlaskie.

Najlepsze gminy wiejskie w klasyfi-
kacji ogólnej: Stepnica – woj. zachod-
niopomorskie, Słupsk – woj. pomor-
skie, Tarnowo Podgórne – woj. wielko-
polskie.

Najlepsze miasta na prawach powia-
tu, jeśli chodzi o efektywność pozyski-
wania funduszy UE: Konin, Przemyśl, 
Kielce.

Najlepsze gminy miejskie i miejsko-
wiejskie, jeśli chodzi o efektywność po-
zyskiwania funduszy UE: Uniejów – woj. 
łódzkie, Muszyna – woj. małopolskie, 
Ryn – woj. warmińsko-mazurskie.

Najlepsze gminy miejskie i miejsko-
wiejskie: Kołobrzeg, Ełk, Dobczyce.

Najlepsze miasta na prawach powia-
tu: Gdańsk, Poznań, Sopot.

II Miejsce w Polsce! cd. ze str. 2

Były premier prof. Jerzy Buzek, Z-ca Wójta Marcin Zając i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska
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Miłe zakończenie roku szkolnego
 Przyszedł wreszcie moment rozpoczęcia wakacji dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Ten 
radosny czas został poprzedzony miłymi uroczystościami – 21 czerwca, w godzinach wieczornych 
zorganizowano dla szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach zakończenie roku 
szkolnego. Oddzielenie tej grupy od reszty uczniów, którzy świętowali następnego dnia, było 
bardzo dobrym pomysłem, dzięki temu uroczystość zakończenia 6-letniego okresu nauki nabrała 
specjalnego charakteru, a absolwenci szkoły mogli poczuć się bardziej wyróżnieni.

Uroczystość w Starych Babicach roz-
poczęła się polonezem wykonanym przez 
uczniów, następnie wprowadzono sztan-
dar szkoły i przystąpiono do wręczania na-
gród i wyróżnień za najlepsze wyniki w na-
uce. Z tej okazji szkole – dyrekcji, gronu pe-
dagogicznemu i uczniom – należą się gratu-
lacje. Babicka SP osiągnęła w tym roku 
szkolnym bardzo wysoki, 8. stanin 
(w 9-stopniowej skali). To wspólne dzie-
ło, do którego przyczynili się także rodzice 
uczniów, bardzo cieszy, a zatem gratula-
cje w postaci dyplomów otrzymali nie tylko 
uczniowie, lecz także ich rodzice. Sekretarz 
Gminy Wiesława Wojtachnio wręczała 
listy gratulacyjne od Wójta Krzysztofa 
Turka. Następnego dnia tego miłego obo-

wiązku dopełnił również Henryk Kuncewicz 
– Przewodniczący Rady Gminy. Ogółem 
w naszych szkołach wręczono ponad 120 li-
stów gratulacyjnych dla uczniów od Wójta 
Gminy. Zakończenie roku było również oka-
zją do wręczenia nagród za prace i udział 
w Rajdzie Historycznym zorganizowanym 
przez naszą organizację patriotyczną – na-
grody wręczał Marcin Łada – Prezes Koła 
ZOR RP w Starych Babicach. Uroczystość 
w babickiej szkole zakończyła się pokazem 
tanecznym w wykonaniu uczniów, tradycyj-

nie nauczyciele otrzy-
mali także kwiaty. 

Miłych chwil nie 
zabrakło też na in-
nych uroczysto-
ściach kończących 
obecny rok szkol-
ny. Następnego dnia 
byliśmy na zakoń-
czeniu roku w SP 
w Borzęcinie Dużym. 
Tam również szko-
ła miała powo-
dy do świętowania. 
Borzęcin zdobył 
pierwsze miejsce 
w powiecie w sportowej rywalizacji 
międzyszkolnej. W nauce placówka osią-
gnęła wysoki, 7. stanin (8. był w zeszłym roku 
i niewiele brakowało, aby osiągnięto go i te-
raz). Podczas uroczystości uczniowie wyko-
nali artystyczny program muzyczny, wręczo-
no także najlepszym pamiątkowe dyplomy 
i nagrody.

Oficjalne wyniki w rywalizacji sporto-
wej ogłoszone zostały przez Radosława 
Karpińskiego – Głównego Specjalistę 
ds. Sportu w PWZ – podczas uroczysto-
ści, która odbyła się w godzinach popołu-
dniowych w Bramkach. Pan Radosław za-
pytany, w jaki sposób wyłania się najlepsze 
szkoły w powiecie, odpowiedział: – Mamy 
od lat ustalony sposób punktowania w po-
szczególnych przedziałach wiekowych, za-
wsze pod koniec czerwca wyłaniamy naj-
lepsze szkoły w kategoriach: podstawó-
wek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Oceniamy tutaj cały rok szkolny 2011-
2012. Borzęcin okazał się najlepszy wśród 
szkół podstawowych. Nauczyciele włoży-
li dużo wysiłku w swoją pracę i należą im 
się serdeczne gratulacje. Uczniowie starto-

wali we wszystkich zawodach – unihoke-
ja, ringo, piłki nożnej, siatkówki, koszyków-
ki, dwuboju. Dużo było tych startów i dużo 
zwycięstw – stąd sukces Borzęcina. Cieszę 
się, że właśnie tam jest Strefa Rekreacji 
Dziecięcej, ambitni zawodnicy mają gdzie 
trenować. Obiekty sportowe powstaną tak-
że przy SP w Starych Babicach. Ogólnie war-
to zauważyć, że babicka gmina osiągnęła 
w rywalizacji sportowej 2. miejsce w powie-
cie, to może cieszyć naszych nauczycieli w-f.

Wszystkim nauczycielom i uczniom 
gratulujemy osiągniętych wyników 
i życzymy udanych wakacji!

Ł.P.
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Przypomnijmy, że Rajd Historyczny odby-
wa się corocznie w kilku etapach. W pierwszym 
dzieci i młodzież w patrolach pieszych i rowe-
rowych odwiedzają Miejsca Pamięci Narodowej 
i punkty historyczne na naszym terenie. W gmi-
nie Stare Babice jest 8 takich miejsc. Podczas 
rajdu pełnią tam dyżury członkowie i sympaty-
cy babickiego koła ZOR RP i po przybyciu mło-
dzieży opowiadają o historii danego miejsca.

W drugim etapie młodzież wykonuje pra-
ce dotyczące rajdu. Uczniowie wybierają jed-
no miejsce, które najbardziej im się podobało, 
i opisują je w dowolnej technice. W tym roku 
powstały prace malarskie, rysunki ołówkiem 
i kredkami, a także skrypty wykonane techniką 
komputerową.

W trzecim etapie prace zostają ocenio-
ne przez jury złożone z członków Koła ZOR RP 
w Starych Babicach. Prezes Koła Marcin Łada 
wręcza dzieciom i młodzieży nagrody. Wszyscy 

uczestnicy rajdu otrzy-
mują upominki. W tym 
roku ufundowali je: Rada 
Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Gmina Stare 
Babice i Zarząd Koła ZOR 
RP w Starych Babicach.

Tegoroczny Rajd był 
już XXVII edycją tej pięk-
nej historycznej imprezy. 
Przypomnijmy, że twórcą 
formuły rajdu, jako żywej 

lekcji historii, jest Prezes Koła nr 6 „Helenów” 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
– Jan Cierliński. Rajd obejmuje swoim zasię-
giem kilka dzielnic Warszawy i tereny oko-
licznych gmin, m.in. Ożarów Mazowiecki, 
Pruszków, Piastów, Raszyn. Dzięki tej imprezie 

jednego dnia (21 kwietnia) oży-
wa ponad 100 Miejsc Pamięci 
Narodowej, a kilka tysięcy dzie-
ci i młodzieży w przystępny 
i ciekawy sposób poznaje histo-
rię Polski i swoich najbliższych 
okolic. W tym roku łączna licz-
ba uczestników rajdu przekro-
czyła 5 tysięcy!

W gminie Stare Babice 
w tegorocznym rajdzie wzięło udział ponad 
200 dzieci i kilkanaście osób dorosłych opieku-
jących się grupami. Przybyło również wielu go-
ści z terenów sąsiednich.

 Babickie Koło ZOR RP co roku wprowa-
dza jakieś nowości. W tym roku we wszystkich 

Nagrody za Rajd Historyczny 
wręczone!
 Tegoroczna edycja XXVII Rajdu Historycznego „Szlakiem Naszej 
Historii” dobiegła końca. Ostatnim jej elementem było wręczenie 
nagród, które odbyło się w trzech gminnych szkołach podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego. Patronat Honorowy nad 
tegorocznym rajdem objęli: Profesor Andrzej Krzysztof Kunert – 
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Krzysztof Turek 
– Wójt Gminy Stare Babice. Imprezę na naszym terenie organizuje Koło Związku Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Starych Babicach.

Ostatnie uzgodnienia trasy rajdu

Młodzież w patrolach pieszych i rowerowych odwiedzała punkty 
historyczne w naszej gminie

Dzieci zapaliły symboliczne lampki w Miejscach Pamięci Narodowej
Dariusz Parzyszek ze Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” opowiadał 
o sprzęcie wojskowym używanym w Kampanii Wrześniowej. 
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Uczniowie z Borzęcina wyróżnieni przez ZOR RP

8 punktach rajdu umieszczono tablice z histo-
rycznymi zdjęciami. Można było zobaczyć na 
nich m.in. zdjęcia sprzętu wojskowego używa-
nego w Kampanii Wrześniowej, np. polskie-
go czołgu 7TP i działka przeciwpancernego 
37 mm na licencji Boforsa. 

Na Cmentarzu Wojennym w Starych 
Babicach, o którego historii opowiadał uczest-
nikom rajdu Jarosław Żukowski, pojawił się 
„Żołnierz z Września 1939 r.” w pełnym oporzą-
dzeniu. W tę wspaniałą rolę wcielił się Dariusz 
Parzyszek ze Stowarzyszenia Historycznego 

„Cytadela”. Pan Dariusz 
opowiadał dzieciom 
o sprzęcie wojskowym 
i dokonaniach Batalionu 
Stołecznego w Kampa-
nii Wrześniowej. 

Historię działań wo-
jennych, jak i osiągnię-
cia polskiej myśli tech-
nicznej można było po-
znać także przy pozo-
stałościach Radiostacji 
Babice. W tym miejscu 
na posterunku stał Jerzy 
Raczek – autor trylogii 
historycznej poświęco-
nej pobliskiemu osiedlu 
Boernerowo i okolicom, 

do których należą również Stare Babice.
Po raz pierwszy w rajdzie pokazano dwo-

rek w Starych Babicach (położony przy ul. 
Kościuszki), w którym podczas wojny kwatero-
wali Niemcy. W tym miejscu rajdowicze mogli 
także zapoznać się z historią Babic i obejrzeć 
zdjęcia z przełomu XIX i XX wieku. O dwor-
ku opowiadała Joanna Gwiazdowska (z mę-
żem Józefem Gwiazdowskim), której dziadek 
Władysław Carossi nabył tę posiadłość wraz 
z Rynkiem w Babicach około 1921 r. od rodziny 
Cholewińskich. Dzieci mogły tam również zo-
baczyć stroje z przełomu wieków i historyczną 
przedwojenną tabliczkę oznaczającą posesję 
położoną przy ul. Józefa Piłsudskiego.

W Borzęcinie Dużym wartę przy pomni-
ku pełnił radny Tadeusz Wiśniewski. Pokazywał 
dzieciom planszę ze zdjęciami por. Stanisława 
Kicka, mieszkańca Wojcieszyna, który w Kam-
panii Wrześniowej walczył o to miejsce i był 
później twórcą tablicy upamiętniającej zwycię-
ską potyczkę Wojska Polskiego z Niemcami. 
Dzieci z zainteresowaniem poznawały tę histo-
rię, podobnie jak dzieje oficerów upamiętnio-
nych Aleją Katyńską, które przedstawiał radny 
Leszek Poborczyk, i historię pomnika poświę-
conego Obrońcom Ziemi Babickiej, którą opo-
wiadali: Bogdan Mińkowski i Paweł Piotrowski.

Od 3 lat babickie Koło ZOR RP pełni war-
tę podczas rajdu przy pomniku w Umiastowie, 
który administracyjnie należy do gminy Ożarów 
Mazowiecki. Monument upamiętnia nie tyl-

ko pomordowanych przez okupanta miesz-
kańców Umiastowa, ale także mieszkańców 
Topolina, a ta miejscowość należy do gminy 
Stare Babice. Przy pomniku wartę pełnili przy-
jaciele babickiego Koła ZOR RP – druhowie 
z babickiej – Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej 
„Wierchy”, podobnie jak na cmentarzu 
w Borzęcinie Dużym, gdzie szczególną uwa-
gę w tym roku zwrócono nie tylko na groby 
żołnierskie, ale również na mogiły nastoletnich 
obrońców Ojczyzny, którzy zginęli w 1939 r.

Zdaniem Prezesa Koła ZOR RP w Starych 
Babicach i Wiceprezesa Okręgu Mazowieckiego 
Marcina Łady formuła rajdu jest żywa i co roku 
musi zaciekawiać uczestników nowościami. 
Dzięki temu uczniowie chętnie biorą udział 
w tej imprezie i rozwijają swoje zaintereso-
wania historyczne. Radość dzieci i młodzieży 
z uczestnictwa w rajdzie jest najlepszą nagrodą 
dla jego organizatorów.

Prezes Koła ZOR RP w Starych 
Babicach Marcin Łada dziękuje Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz 
Samorządowi Gminy Stare Babice za ufun-
dowanie nagród książkowych dla dzieci. 
Podziękowania składa również wszystkim 
nauczycielom i opiekunom, którzy towa-
rzyszyli dzieciom na rajdowym szlaku.

Ł.P.

22 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbył się mazowiec-
ki finał konkursu zorganizowanego przez Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i do-
wódca w oczach współczesnego młodego pokolenia”. Organizatorami finału konkursu byli 
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski i Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku 
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Alfred Kabata. Konkurs w ska-
li ogólnopolskiej odbywał się pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. 
Stanisława Kozieja.

Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazło się dwoje uczniów z bo-
rzęcińskiej szkoły podstawowej: Gabriela Buczulak i Dawid Szala – otrzymali wyróżnienia. 

Prace były wykonane pod opieką nauczycielki historii Haliny Falkowskiej-Dziudzik (na zdję-
ciu z płk. Alfredem Kabatą Prezesem OM ZOR RP

M.Ł., fot. Kamil Malinowski

Dziewczęta z babickiej Drużyny Harcerskiej pełniły 
wartę przy Cmentarzu w Borzęcinie

Nowym punktem tegorocznego rajdu był dworek w Babicach. Opowiadali o nim
Joanna i Józef Gwiazdowscy – czytaj str. 13.

O dokonaniach polskiej kawalerii opowiadał 
por. Paweł Piotrowski
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Trzy teatry 
– trzy sposoby 
na sztukę i poezję…

Wystąpiły grupy ze Starych Babic, 
Borzęcina Dużego i Koczarg Starych. 
Zaprezentowano bogaty repertuar teatral-
ny: od magicznych przekazów, w któ-
rych ożywa świat symboli, jakby rodem ze 
snów, poprzez niezwykle dynamiczny prze-
kaz sztuki kabaretowej, aż po satyrę i sztu-
kę moralizatorską z elementami dydaktyki. 
Trzy odrębne światy, trzy zupełnie inne for-
my przekazu sprawiły, że widzowie przeglą-
du mogli uczestniczyć w prawdziwej uczcie 
artystycznej. Miłośnicy teatru potrafią do-
cenić pracę nauczycieli przygotowujących 
dzieci i młodzież do tych występów. Brawo! 
– takie umiejętności i artystyczne osiągnię-
cia zdecydowanie trzeba przedstawiać szer-
szej publiczności.

Przegląd Teatralny rozpoczął się tra-
dycyjnie. Nauczycielki: Izabella Kurowska-
Brandenburska i Małgorzata Greficz wycza-
rowały ducha teatru ze szklanej kuli – tym 

sposobem kolejny przegląd umie-
jętności grup teatralnych został 
otwarty.

Jako pierwsza wystąpiła grupa ze 

Starych Babic przy-
gotowywana pod 
kierunkiem Ludmiły 
Miłowanowej.

– Była to już 8. 
edycja przedsta-
wień opartych na 
motywach utworów 
Eugeniusza Klujewa 
– powiedzia-
ła Pani Ludmiła. – 
Zaprezentowaliśmy 
5 etiud teatralnych: 
„Straszny sen”, 
„Sekator ogrodowy 
i śliczna konewecz-
ka”, „Strzelba i ser-
ce”, „Piłka z dziurą”, 
„Cień rzucony na 
chodnik”. Dzięki tym 
utworom dzieci roz-
wijają swoją wraż-
liwość i uzewnętrz-
niają poetyckie emo-
cje. Te sztuki są na-
prawdę magiczne…

– Jak dużo czasu 
trzeba, aby opanować rolę? 

– Grupa teatralna spotykała się raz na 
tydzień, później dodawałam jeszcze indy-
widualne zajęcia, w zależności od potrzeb. 
Młodzież do tych występów przygotowy-
wała się w ciągu ostatniego semestru, gru-

pa została podzielona na kilka ze-
społów.

Podczas zajęć dużą wagę przy-
kłada się do emisji głosu – efekty 
doskonale słychać ze sceny. Młodzi 
aktorzy dobrze wiedzą nie tyl-
ko „co”, ale też „jak” powiedzieć. 
A wiedza, jak wiadomo, procen-
tuje.

– W nowym roku szkolnym będzie-
my działać dalej – powiedziała Ludmiła 
Miłowanowa. – Sama również mam z tego 
ogromną przyjemność.

Sztuka to nie tylko ciężka praca – to 
także zabawa. Miłym zaskoczeniem dla pu-
bliczności był niezwykle dynamiczny spek-
takl kabaretowy przygotowany przez gru-
pę z Borzęcina Dużego. Takiego scenariu-
sza nie powstydziłyby się kabarety zna-
ne z ekranów telewizyjnych. Satyra zaś w 
dużej mierze doty-
czyła właśnie pro-
gramów telewizyj-
nych, których po-
ziom w ostatnich 
latach znacznie się 
obniża. Kto pamię-
ta programy infor-
macyjne i publicy-
styczne sprzed kilku 
lat – dostrzega róż-
nicę. Widzą to na-
wet dzieci, nie wi-
dzi jednak Krajowa 
Rada Radiofonii 
i Telewizji, która 

Na Scenie Kameralnej Szkoły Podstawowej 
w Starych Babicach 13 czerwca odbył się 
Gminny Przegląd Teatralny. 
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Moliki książkowe…

Na tegorocznej mapie rajdu „Szlakiem Naszej Historii” pojawił się nowy punkt 
– jest nim dworek w Starych Babicach. Ponieważ wiele osób po raz pierwszy usły-
szało, że w Babicach jest taki obiekt, podajemy kilka informacji na jego temat.

Dworek w Babicach wybudowany zo-
stał w 2. połowie XIX w. Właścicielem 
Dóbr Babice była wówczas rodzina 
Cholewińskich, do których należały również 
folwarki Kwirynów, Janów, Klaudyn i obec-
ne Nowe Babice. Ok. 1921 r. pozostałą po 
rozparcelowaniu resztę majątku z dworkiem 
i Rynkiem kupił od Cholewińskich Władysław 
Carossi i mieszkał tu wraz z rodziną.

Dwory były od wieków siedliskiem szla-
checkim, gniazdem patriotyzmu i polsko-
ści. Przypomnijmy sobie dwór w Soplicowie 
opisany w „Panu Tadeuszu” lub dworek Chopina w Żelazowej Woli. Właściciel babickiego dwor-
ku również dobrze zapisał się dla Polski i lokalnej społeczności. Władysław Carossi w czasie 
I Wojny Światowej działał w Polskim Czerwonym Krzyżu i Centralnym Komitecie Obywatelskim 
– organizował ochronki dla sierot wojennych na Wołyniu. W Babicach współtworzył Ochotniczą 
Straż Pożarną.

W czasie II Wojny Światowej dworek zajęli Niemcy, majątkiem gospodarował wówczas nie-
miecki zarządca narzucony przez okupanta.

Po 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, władze komunistycz-
ne na mocy dekretu o reformie rolnej zabierały dwory i ziemię przyległą do nich dawnym wła-
ścicielom – bez żadnego odszkodowania. Dwory były często oddawane PGR-om (Państwowym 
Gospodarstwom Rolnym). W niektórych zakładano szkoły, domy kultury itd. Wiele celowo dopro-
wadzano do ruiny. W rękach właścicieli pozostały jedynie nieliczne małe dworki. 

Restrykcyjne działania dotknęły również właścicieli babickiego dworku, mimo że budynek był 
skromny. W części domu utworzono szkołę powszechną, w innych pomieszczeniach zakwatero-
wano obcych ludzi. Właściciele nie mieli wówczas żadnego wpływu na to, co działo się z ich do-
mem, odzyskali pełnię praw do dworku dopiero w 1976 r.

W ostatnich latach Państwo Joanna i Józef Gwiazdowscy przeprowadzili gruntowny remont 
obiektu. Dziś wokół budynku powstały już nowe domy i nie ma charakterystycznego owalnego 
podjazdu, który kiedyś cechował szlacheckie rezydencje, ale sam dworek jest nawet ładniejszy niż 
w czasach przedwojennych. Pozostała także pamięć i dawne zdjęcia, które warto zobaczyć, aby 
wiedzieć, jak dawniej w Babicach bywało.

MŁ.

Jeszcze przed wakacjami dzieci z grupy 
IV i V Przedszkola w Borzęcinie Dużym pojecha-
ły na Warszawskie Targi Książki do Pałacu Kultury 
i Nauki. Tam zastał nas tłum ludzi, krążących po-
między stoiskami z książkami, proponowany-
mi przez różne wydawnictwa. Jednak głównym 
celem podróży naszych dzieci były nie same tar-
gi, a udział w nagraniu programu pt. „Moliki 
książkowe”, który jest emitowany przez TVP1. 
Zaproszenie do programu zaproponowała nam 
jedna z mam grupy 6-latków. Zanim jednak uda-
liśmy się na wycieczkę, doszło do spotkania dzie-

ci i wychowawców z autorką programu – Małgorzatą Berwid. Jest to osoba, która kocha książki 
i przekazuje to zamiłowanie innym. „Moliki książkowe” to program przeznaczony dla dzieci i ich 
rodziców, którzy cenią dobrą literaturę i lubią czytać swoim pociechom.

Nagranie programu odbyło się w sali im. H. Sienkiewicza w Pałacu Kultury i Nauki. Mogliśmy 
zobaczyć pracę reżysera, operatora kamery, dźwiękowca, dekoratora i scenografa. Na miejscu spo-
tkaliśmy Molika i Molkę, którzy rozmawiali z bohaterami książki napisanej przez Macieja Orłosia 
pt. ,,Kuba i Mela. Dodaj do znajomych”. Nasze dzieci zadawały pytania dotyczące przygód i wy-
darzeń opisywanych w książce. Później przyszedł czas na zbieranie autografów i sesję zdjęciową 
z Panem Orłosiem i jego dziećmi – Kubą i Melą. Wróciliśmy do domów nasyceni dużą ilością do-
brych wrażeń. A może widzieliście nas w telewizji?

Monika Skorupska

Dworek w Starych Babicach
przydziela różne koncesje (a czasem na-
wet nie przydziela!). Autorem scenariusza 
sztuki grupy z Borzęcina byli wszyscy ak-
torzy, część tekstów zaczerpnięto także z 
książek Grzegorza Kasdepke. Kierownikiem 
produkcji spektaklu była nauczycielka Ewa 
Czajczyńska-Mastalerz, która trzymała pie-
czę nad całością scenariusza, a pomysło-
dawczynią tego wspaniałego przedsię-
wzięcia nauczycielka Jolanta Krasnodębska. 
W spektaklu wystąpili uczniowie klas pią-
tych. Zdaniem Pani Jolanty dzieci, uczestni-
cząc w przygotowaniach do tego przedsta-
wienia, nie tylko ciężko pracowały, lecz tak-
że dobrze się bawiły. – Po raz pierwszy uda-
ło nam się zebrać tak dużą – 20-osobową 
grupę, chętną do pracy. Wszyscy byli zaan-
gażowani w tworzenie sztuki. Mamy dużo 
chłopców, co rzadko się zdarza w grupach 
teatralnych. Wybieramy się z występami do 
Centrum Onkologii w Warszawie. Chcemy 
podzielić się z innymi tą niezwykłą rado-
ścią, która emanuje ze sceny – powiedziała 
Jolanta Krasnodębska.

Na zakończenie Przeglądu Teatralnego 
wystąpili gimnazjaliści z Koczarg Starych 
ze sztuką „Redakcja Kurtularni”. Drodzy 
Czytelnicy, w tym tytule nie ma błędu, po-
nieważ autorom chodziło właśnie o takie, 
niewinne, „puszczenie oka” do widzów. 
Wiemy, jak to jest z naszą dzisiejszą kultu-
rą, a sztuka opowiadała właśnie o codzien-
nych zachowaniach wielu osób, które z sa-
voir-vivrem są nieraz na bakier. Młodzież do 
spektaklu przygotowywała Wicedyrektor 
Gimnazjum – Bogusława Kuncewicz. 
W sztuce wykorzystano teksty: Mariana 
Hemara, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy 
i połączono je w satyryczną, a zarazem dy-
daktyczną całość. Ciekawostką jest to, że 
wiele tekstów powstało ponad pół wieku 
temu i nadal są aktualne. Tak to już jest, że 
zmienia się nasza cywilizacja, mamy coraz 
więcej nowinek technicznych, a zachowa-
nia ludzkie pozostają właściwie niezmien-
ne i mają podobne uwarunkowania. 

Czy nie warto chodzić do teatru, zwłasz-
cza gdy grają młodzi mieszkańcy naszej 
gminy? Mamy w tej dziedzinie naprawdę 
duże osiągnięcia, warto je pokazywać szer-
szej publiczności!

Marcin Łada
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Referat 
Organizacyjno-Kadrowy

Do zakresu dzia-
łań tego referatu 
należy prowadze-
nie spraw kadro-
wych i organizacyj-
nych polegających 
na obsłudze Urzędu 
Gminy, a w szcze-
gólności prowadze-
nie spraw kancela-
ryjnych, obsługa se-
kretariatu, zaopa-

trzenie w niezbędne materiały biurowe i kance-
laryjne, utrzymanie porządku wewnątrz i w naj-
bliższym otoczeniu budynku.

W zakresie spraw kadrowych referat prowa-
dzi m.in. sprawy osobowe pracowników urzę-
du i dyrektorów (kierowników) gminnych jedno-
stek organizacyjnych, sprawy związane ze szko-

leniem i doskonaleniem zawodowym pracowni-
ków urzędu oraz z przechodzeniem pracowni-
ków na renty i emerytury.

Referat zajmuje się także prowadzeniem ar-
chiwum akt osobowych byłych pracowników, 
wystawianiem świadectw pracy, legitymacji 
służbowych, kompletuje niezbędne dokumenty 
do sporządzenia wniosków emerytalnych i ren-
towych pracowników urzędu, dyrektorów szkół 
i kierowników pozostałych jednostek organiza-
cyjnych gminy.

Referat współdziała ponadto z Powiatowym 
Urzędem Pracy w zakresie organizowania: robót 
publicznych, prac interwencyjnych, zatrudnienia w 
ramach umów absolwenckich, stażów dla absol-
wentów, wspierania i inicjowania innych form ak-
tywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

W zakresie spraw dotyczących archiwum re-
ferat: gromadzi, przechowuje, ewidencjonuje 
i zabezpiecza materiały archiwalne wytwarzane 
w urzędzie, przekazuje akta do archiwum pań-
stwowego.

W zakresie spraw kancelaryjnych i obsługi 
sekretariatu do zadań referatu należy prowa-
dzenie spraw związanych z obsługą sekretarską 
kierownictwa urzędu, a także: udzielanie infor-
macji mieszkańcom gminy i kierowanie ich do 
właściwych komórek organizacyjnych urzędu, 
prowadzenie i aktualizacja podręcznych ma-
teriałów informacyjno-adresowych dla potrzeb 
urzędu, prowadzenie ogólnego rejestru podań, 
wykonywanie zadań związanych z wyborami 
i spisami.

Najwięcej spraw w działalności tego refera-
tu dotyczy: zagadnień organizacji pracy Urzędu 
Gminy i obsługi mieszkańców gminy. Wszystkie 
osoby, które realizują swoje sprawy w urzędzie, 
trafiają najpierw do kancelarii lub do sekretaria-
tu – a zatem do komórek tego referatu.

Kierownikiem Referatu Organizacyjno-
Kadrowego jest Elżbieta Cieniak. W refera-
cie pracuje 8 osób. 

Dane kontaktowe: tel. 22 722-92-49, 
e-mail: kadry@stare-babice.waw.pl

Na terenie Przedszkola w Starych Babicach powstaje kolejny plac zabaw dla 
dzieci z naszej gminy. Wspominaliśmy już w jednym z wcześniejszych wydań 
„Gazety Babickiej”, że budowa tego obiektu jest możliwa dzięki  osiągnięciu 
wysokiej pozycji babickiej społeczności w Konkursie Nivea. Dyrektor Przedszkola 
Bożenna Pyć potrafiła zaktywizować lokalnych działaczy do głosowania na fo-
rum internetowym, pomogli również pracownicy Urzędu Gminy i w efekcie tych 
działań wygraliśmy plac zabaw! Piękne wyposażenie placu, które ma wszyst-
kie niezbędne atesty Unii Europejskiej, już cieszy oczy. Otwarcie placu plano-
wane jest zaraz po wakacjach. Wówczas napiszemy więcej o tej inwestycji. Już 
dziś składamy podziękowania Wszystkim Osobom, które głosowały za tą lokali-
zacją i przyczyniły się do powstania nowego miejsca zabaw i rekreacji dla dzie-
ci w naszej gminie.

Urząd Gminy bliżej mieszkańców (2)
W poprzednim wydaniu „Gazety Babickiej” rozpoczęliśmy przedstawianie referatów 
gminnych, dziś kontynuujemy ten cykl i opisujemy działalność kolejnych z nich.

Referat 
Finansowo-Księgowy

Do podstawo-
wych zadań refe-
ratu należy prowa-
dzenie księgowo-
ści budżetowej, a 
w szczególności za-
gadnień związa-
nych z księgowo-
ścią syntetyczną 
i analityczną w od-
niesieniu do: bu-
dżetu gminy, urzę-

du gminy, funduszy celowych, mienia gminne-
go. Referat współpracuje z komórkami organiza-

cyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi 
przy opracowaniu projektu budżetu gminy.

W referacie dokonuje się bieżącej obsługi ra-
chunków bankowych jednostki oraz prowa-
dzi nadzór nad terminowym regulowaniem jej 
zobowiązań. Tu dokonuje się windykacji opłat 
za: użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie 
i planistyczne, za zajęcie pasa drogowego oraz 
za mandaty karne kredytowe nakładane przez 
Straż Gminną.

Referat rozlicza wynagrodzenia pracowników 
wraz z pochodnymi (ZUS i US), prowadzi i za-
bezpiecza dokumentację płacową celem naliczeń 
emerytalnych i rentowych. Zajmuje się również 
współpracą z: Regionalną Izbą Obrachunkową, 
Organami Skarbowy-mi, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i Bankami.

Najwięcej spraw w działalności tego re-
feratu obejmuje: sporządzanie sprawozdań 
oraz informacji opisowych dotyczących re-
alizacji budżetu gminy, a także sprawoz-
dawczość z zakresu spraw finansowych, wy-
nikająca z przepisów dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego. Referat sporzą-
dza bilanse finansowe oraz sprawozdaw-
czość dla GUS-u i deklaracje dla PFRON-u. 
Wszystkie sprawy, którymi zajmuje się refe-
rat, wymagają realizacji w określonym, ści-
słym terminie.

Kierownikiem Referatu Finansowo-
Księgowego jest Lidia Engler. W refera-
cie pracuje 5 osób. Tel. 22 722-90-07, 
e-mail: budzet@stare-babice.waw.pl 
finanse@stare-babice.waw.pl

Kierownik Referatu 
Finansowo-Księgowego 
Lidia Engler

Kierownik Referatu 
Organizacyjno-Kadrowego 
Elżbieta Cieniak

Plac zabaw już prawie gotowy
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Rolnicy pracują na coraz nowocze-
śniejszych sprzętach rolniczych, jednak 
bez względu na technikę i jej zaawan-
sowanie, co roku dochodzi do maka-
brycznych wypadków z ich udziałem. 
Nie zawsze są one śmiertelne, ale bar-
dzo często kończą się kalectwem lub 
rozległymi ranami. Rolników gubi po-
śpiech i przekonanie, że nic złego im 
się nie przydarzy.

W ubiegłym roku na terenie woje-
wództwa mazowieckiego wypadkom 
podczas prac polowych z maszyna-
mi, polowych prac ręcznych i w cza-
sie transportu płodów rolnych uległo 
367 osób, w tym 83 kobiety i 284 męż-
czyzn.

Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich 
w czasie żniw i nie tylko zdarza się w wyniku 
nieprawidłowego przewożenia osób i niezgod-
nej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi ma-
szyn rolniczych.

W kwietniu 2011 r. na polu w gminie Sitno 
(województwo lubelskie) na ostrzach wałka 
rozrzutnika zginął 55-letni rolnik. W sierpniu 
2011 roku w województwie lubelskim przyglą-
dający się pracy kombajnisty, stojący obok męż-
czyzna, niezauważony przez kierowcę podszedł 
do maszyny i z niewiadomych przyczyn włożył 
rękę do sieczkarki – stracił dłoń. W maju 2012 
roku w województwie podlaskim doszło do nie-
szczęśliwego wypadku z udziałem dzieci. Dwaj 
chłopcy pracowali na polu. Jeden kierował cią-
gnikiem, drugi, 10-letni siedział na przyczepie. 
W pewnym momencie chłopiec spadł z przy-
czepy wprost pod koła. Lekarzom nie udało się 
go uratować... A przecież wiadomo (co zwykli 
powtarzać inspektorzy ds. prewencji KRUS), że 
przyczepa ciągnikowa, wóz, wykorzystywane 
do przewozu ludzi, powinny być do tego celu 
odpowiednio przystosowane przez zamonto-
wanie siedzeń, podwyższenie burt, wyposaże-
nie w drabinkę lub schodki ułatwiające wcho-
dzenie i schodzenie. Wiadomo również, że nie-
których prac nie należy powierzać dzieciom.

Do tragicznego wypadku doszło również w 
kwietniu 2012 r. na polu w powiecie kartuskim 
(województwo zachodniopomorskie) – 71-letni 
mężczyzna podszedł zbyt blisko jednego z wa-

łów młocarni, został szarpnięty przez urządze-
nie i kilkakrotnie obrócony, uderzając o maszy-
nę i podłoże. Poniósł śmierć.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Warto 
więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej 
pracy w polu.

Podczas usuwania awarii, gromadzących się 
materiałów, np. zapchań słomy, nawlekania 
sznurka (snopowiązałki), wymiany części, zmia-
ny położenia lub nastawienia elementów robo-
czych, regulacji czy naprawy maszyn rolniczych 
należy najpierw zgasić silnik, wyłączyć napęd 
i odczekać do momentu, aż wszystkie części 
ruchome przestaną pracować – apelują pod-
czas szkoleń inspektorzy ds. prewencji KRUS. 
Manipulowanie mechanizmami, które są w ru-
chu, najczęściej kończy się kalectwem.

Duże zagrożenie stanowi również obsługa 
ciągników i maszyn rolniczych bez osłon prze-
kładni napędowych, zwłaszcza osłon na wa-
łach przegubowo-teleskopowych oraz na czę-
ściach ruchomych, jak również nieostrożne za-
chowania w strefie bezpośredniego zagrożenia 
pochwyceniem. Dochodzi tu nieraz do wypad-
ków skutkujących utratą rąk, dłoni, palców, a 
nawet nóg. 

Do makabrycznego w skutkach wypadku do-
szło w 2010 r. w gminie Stanin (wojewódz-
two lubelskie). 55-latka pracowała na polu przy 
zbiorze kukurydzy. Gdy kombajn się zatrzymy-
wał, kobieta wrzucała do sieczkarni nieskoszo-
ne pędy kukurydzy. Stała zbyt blisko urządze-
nia. Niespodziewanie maszyna razem z pędami 
wciągnęła nogi 55-latki pod tarczę z nożami. 
Obie kończyny uległy częściowej amputacji. W 
wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła.

Z kolei w roku 2011 w powiecie mławskim 
województwa mazowieckiego rolnik wypom-
powywał gnojowicę z szamba przy pomocy na-
czepy asenizacyjnej. W chwili zdarzenia mani-
pulował przy pompie próżniowej, kiedy nagle 
został pochwycony przez wał przegubowo-tele-
skopowy (pozbawiony osłon), który go przerzu-
cił. W wyniku doznanych obrażeń rolnik zmarł.

Najwięcej wypadków podczas żniw doty-
czy jednak upadków z wysokości. W powiecie 
ostrowskim (województwo mazowieckie) w lip-
cu 2011 roku rolnik zrzucał rękoma belę siana 
z przyczepy na siedlisko. Popychając belę, stra-
cił równowagę i spadł za nią z wysokości, ude-

rzając głową o otwartą burtę, po czym upadł 
na ziemię. W wyniku tego upadku rolnik doznał 
urazu kręgosłupa.

Co roku obserwuje się załadowane spraso-
waną słomą przyczepy, na których przewożone 
są osoby, w tym często dzieci. W powiecie płoc-
kim w 2011 roku rolniczka pracowała na wła-
snym polu przy zwózce siana. Kobieta, stojąc na 
przyczepie, układała kostki siana, jej mąż pod-
jeżdżał po następne. Gdy przyczepa niespodzie-
wanie ruszyła, rolniczka stojąca na luźno ułożo-
nych kostkach zachwiała się i upadła przez tyl-
ną burtę na ziemię. Kobieta odniosła poważne 
obrażenia ciała.

Należy pamiętać, że przyczepy do przewoże-
nia sprasowanej słomy powinny mieć podwyż-
szone burty lub specjalną obudowę siatkową. 
Do schodzenia z załadowanego wozu lub przy-
czepy używać należy odpowiednio długiej i do-
brze ustawionej drabiny. Podczas prac załadun-
kowych i wyładunkowych silnik pojazdu powi-
nien być wyłączony, a jeśli pojazd stoi na pochy-
łości, powinien być zabezpieczony przed sta-
czaniem się – wskazują inspektorzy KRUS.

Niebezpieczne może być również sprzęganie 
ciągnika z przyczepami czy maszynami rolniczy-
mi. W czasie podłączania i rozprzęgania przy-
czep najczęściej urazom ulegają dłonie poszko-
dowanych. W lipcu 2011 r. w powiecie ostro-
łęckim rolnik rozprzęgał kosiarkę rotacyjną z 
ciągnikiem przy niezaciągniętym hamulcu (w 
ciągniku stojącym na nierówności). Zsuwające 
się na nierównym terenie maszyny przycisnęły 
dłoń rolnika do zaczepu, powodując poważny 
uraz kciuka.

Rolniku! Od ciebie zależy bezpieczeń-
stwo twoje i twojej rodziny.

Powinieneś pamiętać, że dzieciom do lat 15 
nie można powierzać samodzielnej obsługi cią-
gników i maszyn rolniczych; nie pozwalaj rów-
nież osobom bez uprawnień kierować ciągni-
kiem lub kombajnem. Zanim rozpoczniesz pra-
cę, przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi 
maszyny, pracuj tylko maszynami sprawnymi 
technicznie; pamiętaj, że załadunek i rozładu-
nek słomy lub siana należy powierzać osobom 
dorosłym, sprawnym fizycznie, a nie dzieciom i 
osobom starszym; podczas prac w polu zapew-
nij opiekę swoim dzieciom.

PT KRUS

Kosi, kosi łapki…Kosi, kosi łapki…
KRUS informuje i przestrzegaKRUS informuje i przestrzega

Uprawy w Koczargach Starych
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Wiersze stolicą niepodległości…

W Wierszach, 8 lipca, odbyła się uroczystość 
patriotyczno-religijna zorganizowana przez Radę 
Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej 
i proboszcza tutejszej Parafii Niepokalanego Serca 
NMP. Podczas koncelebrowanej polowej Mszy Św. 
w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Prymas 
Polski Senior ks. kard. Józef Glemp, odczytano de-
kret Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego ks. 
kard. Kazimierza Nycza w sprawie nadania wize-
runkowi NMP, znajdującemu się w głównym oł-
tarzu kościoła, tytułu Niepokalanego Serca Maryi 
Opiekunki Niepodległości.

W trakcie uroczystości zapalono Znicz Miłości 
Ojczyzny, poświęcono nowe tablice upamięt-
niające żołnierzy „Grupy Kampinos” oraz złożo-
no wieńce i kwiaty przy pomniku Męczeństwa 
Narodu Polskiego.

Delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku 
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – prezes płk. rez. Alfred Kabata, 
wiceprezes Marcin Łada i nadkom. Tadeusz 
Maciński – przekazała parafii w Wierszach jako 
dar ołtarza Ryngraf z MB Ostrobramską. Dar 
prymasowi seniorowi złożyli również parafia-
nie.

Po Mszy Św. odbyła się rekonstrukcja bitwy 
stoczonej przez oddziały AK Grupy „Kampinos” 
z Niemcami. Wspominano, że w walkach o 
Dworzec Gdański poległo blisko 500 żołnierzy, 
którzy z dalekiej Puszczy Stołpecko-Nalibockiej 
przyszli, aby walczyć o Warszawę.

Wśród gości przybyłych na uroczystość 
w Wierszach byli m.in.: Andrzej Krzysztof 
Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci 

Mała miejscowość położona wśród lasów Puszczy Kampinoskiej, któ-
ra była w czasach Powstania Warszawskiego siedzibą Armii Krajowej Grupy 
„Kampinos”, przeżywa w ostatnich latach swój niezwykły renesans. Kilka razy 
w roku odbywają się tam uroczystości patriotyczne, przyjeżdżają dostojnicy 
kościelni, państwowi, kombatanci i młodzież. Mimo że miejscowość oddalona 
jest znacznie od naszej gminy, ma z tymi terenami wiele wspólnego. W babic-
kiej gminie w czasie wojny również działała Grupa AK „Kampinos”, a Szkoła 
Podstawowa w Borzęcinie Dużym nosi dumnie jej imię. Wielu mieszkańców 
naszej gminy walczyło w Kampinosie, inni z kolei pomagali partyzantom.

Kombatanci z Armii Krajowej „Grupy Kampinos” znani są mieszkańcom naszej gminy-odwiedzają często szko-
łę w Borzęcinie Dużym

Urszula Przymus-Prezes Rady Pamięci Rzeczpospo-
litej Kampinoskiej i przedstawiciel młodych  patrio-
tów. Wiersze łączą wszystkie pokolenia

Delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP przekazała Parafii w Wierszach ryngraf. Uroczystość była również 
okazją do rozmów z Prymasem Polski
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Seniorzy zorganizowali 16 
czerwca grillowy piknik u Pani 
Wandy Śladowskiej. Wcześniej 
planowano także długi spacer, 
ale ogród Pani Wandy okazał 
się tak magnetyczny, że wszy-
scy postanowili w nim pozo-
stać. Były życzenia dla czerw-
cowych solenizantów, wspól-
ne zdjęcia, tańce, a nawet kon-
kurs w rzucie piłką do celu jako 
akcent „EURO 2012”. Uczestnicy spotkania 
chętnie korzystali także z instruktażu chiń-
skich ćwiczeń zdrowotnych przygotowanego 
przez Babicki Klub „Lejdis”.

W organizacji ogniskowego spotkania 
pomogli pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, przy którym Klub dzia-
ła: Kierownik Alicja Napurka i Marzena 
Magdziak. Bardzo cenna okazała się też po-
moc sąsiedzka w pożyczeniu mebli ogrodo-
wych, za co bardzo serdecznie Sąsiadom Pani 
Wandy Śladowskiej dziękujemy. Największe 
podziękowania składamy Pani Wandzie 
Śladowskiej i jej synowi – Panu Dariuszowi 
Śladowskiemu – za wspólne zorganizowanie 
tego spotkania. 

Tydzień później, 23 czerwca seniorzy poje-
chali na wycieczkę do Płocka. Oprowadzani 
przez Panią przewodnik z PTTK Płock pozna-
li historię miasta i obejrzeli najciekawsze za-
bytki. Warto zaznaczyć, że szczyci się ono 
najstarszym w Polsce muzeum, najstarszym 
cmentarzem, najstarszym towarzystwem na-
ukowym i najstarszą w kraju szkołą, która po-

wstała w końcu XII wieku. Jest tam także naj-
wyższa skarpa wiślana w Polsce, na której 
usytuowano Stare Miasto, w rejonie kościoła 
katedralnego ma blisko 50 metrów wysoko-
ści. Centralną budowlą Starówki jest bazylika 
katedralna, jeden z najstarszych obiektów sa-
kralnych w Polsce – miejsce spoczynku wład-
ców Polski. Warto odwiedzić Płock podczas 
wakacyjnych wypraw.

Seniorzy podziwiali Płock również z tra-
sy wodnej, zorganizowano dla nich rejs stat-
kiem po Wiśle. W drodze powrotnej zatrzy-
mali się na dłuższy odpoczynek w zaciszu 
niewielkiego jeziora Grabina. Piękna pogoda 
i wspaniała atmosfera wycieczki sprawiła, że 
nie chciało się wracać do domów.

Dziękujemy serdecznie Zastępcy Wójta 
Gminy Stare Babice Marcinowi Zającowi i 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach Dorocie Smolińskiej za udostępnie-
nie szkolnego autokaru. Pragniemy również 
podziękować kierowcy Janowi Kurasiewiczowi 
za to, że kolejny raz zabrał uczestników Klubu 
Seniora „Nadzieja” na wycieczkę. 

W drodze powrotnej nasi 
aktywni seniorzy planowali ko-
lejny wspólny wyjazd, może 
uda się go zorganizować pod 
koniec wakacji? Tymczasem 
zapraszamy Seniorów Gminy 
Stare Babice (również tych, 
którzy jeszcze nie odwiedzili 
Klubu Seniora) na spotkanie 4 
sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 
(sobota) w salce katechetycznej 
przy Kościele WNMP w Starych 
Babicach, ul. Rynek 17.

Alicja Napurka 

Klub Seniora „Nadzieja” 
– to pewność miłych spotkań i rozrywki
Seniorzy z naszej gminy, którzy przychodzą na zajęcia organizowane przez 
Klub Seniora „Nadzieja”, spotykają się regularnie dwa razy w miesiącu, 
co dwa tygodnie, zawsze w soboty. Ostatnio byli na wycieczce w Płocku, 
a wcześniej zorganizowali wspólnego grilla. Podczas zajęć śpiewają przy 
akompaniamencie akordeonu, a przygrywa im Bogdan Zubkowicz, który 
prowadzi Klub Seniora. W stałym repertuarze znajdują się piosenki takie 
jak „Wesołe jest życie Staruszka”, „Nasz Senior kochany”, „Sokoły”, 
„Babciu wróć” i inne. Radość ze spotkań daje seniorom chęć do życia, a 
wspólne śpiewanie, jak twierdzą, konserwuje młodość.

Walk i Męczeństwa, Waldemar Strzałkowski 
z Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Dziuba – 
Dyrektor Departamentu Stowarzyszeń i Spraw 
Socjalnych Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Krzysztof Sikora – Radca 
Generalny MON, Maria Kowalska – Radna 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Łucjan 
Sokołowski – Sekretarz ZG ŚZŻAK, Bolesław 
Szlenkier – Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, 
Krzysztof Orzechowski Zwierzchnik Zakonu 
Rycerzy Kolumba w Polsce, płk Mirosław Bodnar 
– Z-ca Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej. Nie zabrakło również samorządow-
ców z wielu okolicznych gmin, obecni byli także 
Wójt Krzysztof Turek i Wicestarosta PWZ Paweł 
Białecki.

Wszystkim, którzy wsparli starania, aby ob-
raz w wierszowskim kościele otrzymał ty-
tuł Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki 
Niepodległości, podziękowali Urszula Przymus – 
Prezes Rady Pamięci Rzeczpospolitej Kampinoskiej 
i ks. proboszcz kan. Krzysztof Kłosiewicz.

Następna uroczystość patriotyczno-religijna w 
Wierszach planowana jest 19 sierpnia.

Marcin Łada, fot. Kamil Malinowski

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Żoliborza 
Krzysztof Bugla, Sekretarz ROPWiM prof. Andrzej 
Kunert i Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

Na zakończenie uroczystości w Wierszach odby-
ła się rekonstrukcja bitwy partyzanckiej. W naszym 
powiecie, we wrześniu, kolejne rekonstrukcje plano-
wane są także w Łomiankach i w Ożarowie Maz.



Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

18 GAZETA BABICKA nr 7 (188)

ZDROWIE

Kolejna edycja konkursu Zdrowa Gmina

W 2011 roku w wielu rejonach Polski, w 
trakcie półrocznego okresu wykonywania 
badań w kierunku wykrywania: raka piersi, 
raka szyjki macicy i raka jelita grubego, swój 
stan zdrowia sprawdziło o około 35.000 
osób więcej niż przed rozpoczęciem projek-
tu. Pozwoliło to na odnotowanie znaczne-
go wzrostu procentowego wykonywanych 
badań profilaktycznych wśród mieszkańców 
gmin z terenu 6 województw. 

Obecna, trzecia edycja konkursu odbywać 
się będzie na terenie aż 12 województw: ma-
zowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, pod-
karpackiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, 
pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubel-
skiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opol-
skiego.

Organizatorzy liczą, że i tym razem liczba 
osób wykonujących badania wykaże tenden-
cję wzrostową, a prowadzone działania edu-
kacyjne przyczynią się znacząco do wzrostu 
świadomości na temat profilaktyki nowotwo-
rów i realnie wpłyną na jeszcze większe za-
interesowanie badaniami przesiewowymi, a 
tym samym pomogą chronić zdrowie i życie 
Polaków.

W pierwszym etapie konkursu zadaniem 
gmin jest przeprowadzenie działań promu-
jących prewencję nowotworową. Do dal-
szej części konkursu zostaną zakwalifikowa-
ne gminy, w których odnotowano największy 

wzrost procentowy osób zgłaszających się na 
cytologię, mammografię i kolonoskopię oraz 
te, które do 15 listopada prześlą opisy pro-
jektów programów propagujących profilakty-
kę nowotworową (z wykorzystaniem nagrody 
głównej o wartości 100 tys. zł).

W drugim etapie spośród nadesłanych pro-
jektów Jury Konkursu wybierze 10 najlepszych. 
Podczas finałowej gali trzy spośród 10 gmin-
laureatów otrzymają tytuł „Zdrowej Gminy” 
oraz nagrody pieniężne. Nagrodami w kon-
kursie „Zdrowa Gmina” są czeki o łącznej 
wartości 175.000 zł. Za I miejsce – 100.000 
zł, za II – 50.000 zł, za III – 25.000 zł.

Ponura statystyka

Rocznie w Polsce 14.000 kobiet dowiadu-
je się, że ma raka piersi – 5.000 z nich umie-
ra, spośród 3.500 kobiet chorujących na raka 
szyjki macicy umiera 50%. Na raka jelita gru-
bego w ciągu roku zapada ponad 14.000 
Polaków, umiera ponad 9.000 osób. Część z 
nich nigdy nie zgłosiła się na badania prze-
siewowe albo zrobiła to zbyt późno. Aby 
zmienić te tragiczne statystyki, Polska Unia 
Onkologii organizuje już trzecią edycję kon-
kursu „Zdrowa Gmina”.

Czy naszej gminie uda się ponownie wygrać 
nagrodę? Trudno powiedzieć. Konkurencja 
rośnie, w 2010 roku w konkursie brało udział 

tylko województwo mazowieckie, teraz jest 
ich aż dwanaście. Nasze uczestnictwo po-
zwala mieszkańcom gminy wykonywać bez-
płatnie badania przesiewowe: mammografię, 
cytologię i kolonoskopię. Jeśli dzięki tym ba-
daniom unikniecie Państwo poważnej choro-
by – nasz cel zostanie osiągnięty. Zachęcam 
wszystkich do działania, badajmy się i zacznij-
my dbać o własne zdrowie, choćby od dziś.

Objęta konkursem aktywność społeczno-
ści lokalnych dotycząca badań mammogra-
ficznych, cytologicznych i kolonoskopowych 
obejmuje okres od połowy kwietnia do 31 
października 2012 r. 

Czekamy na ciekawe pomysły działań pro-
pagujących profilaktykę nowotworową (z 
wykorzystaniem nagrody głównej o wartości 
100 tys. zł). Państwa pomysły mogą znaleźć 
się w projekcie, który zgodnie z wymogami 
tegorocznego konkursu złożymy do 15 listo-
pada br. Propozycje i pomysły prosimy prze-
syłać pod adres e-mail: gops@stare-babice.
waw.pl. Można również kontaktować się z 
nami telefonicznie: 22 722-90-11. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21 (od 
pon. do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00). 
Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo 
na stronie: www.konkurszdrowagmina.pl.

Alicja Napurka
Koordynator Programu Promocji 
Zdrowia w gminie Stare Babice

Mammografia
1.  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne I Medycyny Pracy „ATTIS”, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 01-401 Warszawa, Górczewska 89, tel. 
22 321-12-98.

2.  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Żoliborz, 01-637 Warszawa, Szajnochy 8, tel. 22 833-14-71 wew. 125, 126.

3.  Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny, 02-544 Warszawa, 
Madalińskiego 25, tel. 22 450-22-88.

4.  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, 
ul. W.K. Roentgena 5, tel. 22 546-22-10, 22 546-20-34.

5.  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 
Bemowo, 01-493 Warszawa, ul. Czumy 1, tel. 22 666-10-16.

6.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sensor Cliniq, 01-181 Warszawa, ul. 
Szlenkierów 1, tel. 22 862-46-01.

Cytologia
1.  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Bemowo, 01-493 Warszawa, ul. Czumy 1, tel. 22 665-40-50 wew. 33.
2.  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 19, tel. 22 665-37-07.
3.  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Bemowo, ul. Wrocławska 19, tel. 22 638-23-33 wew. 222.
4.  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, tel. 22 822-32-21. 

5.  Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie, SPZOZ, ul. Żelazna 90, tel. 22 
536-93-00.

6.  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Żoliborz, ul. Kochanowskiego 19, tel. 22 633-01-14.

Kolonoskopia
1.  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Program Badań 

Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 
Warszawa, tel. 22 546-24-45.

2.  Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Program 
Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. Banacha 1a, 02-097 
Warszawa, tel. 22 599-11-57 (22).

3.  Endoterapia PFG Sp. z o.o. Program Badań Przesiewowych, Pracownia 
Endoskopii, ul. Waryńskiego 10A, 00-631 Warszawa, tel. 22 825-62-99.

4.  NZOZ ENDOTERAPIA, Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, 
ul. Brzeska 12, 02-676 Warszawa, tel. 22 332-78-00, 22 332-78-05.

5.  SPZOZ Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego, Program Badań 
Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, 
tel. 22-818-50-61 wew.11-72.

6.  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Program Badań Przesiewowych, Pracownia 
Endoskopii, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel. 22-508-14-76.

Pełny wykaz ośrodków wykonujących w/w badania znajdą Państwo na 
stronie www.konkurszdrowagmina.pl, w zakładce – MAPA OŚRODKÓW.

Rozpoczęła się już trzecia edycja konkursu „Zdrowa Gmina” organizowanego przez Polską Unię Onkologii. 
Nadrzędnym zadaniem konkursu jest zachęcanie do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na 
celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. Badania te organizowane są przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Ponadto konkurs ma 
na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby. Podjęcie 
leczenia w jej wczesnym stadium pozwala w wielu przypadkach całkowicie powrócić do zdrowia. Gmina 
Stare Babice już po raz trzeci przystąpiła do konkursu „Zdrowa Gmina”.

Gdzie możemy zgłaszać się na badania?
Podajemy Państwu listę ośrodków położonych w najbliższej okolicy naszej gminy, prowadzących badania przesiewowe. Badania 
można wykonywać również w innych ośrodkach.
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Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego
Trwają zapisy do II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Bieg odbędzie się 26 sierpnia 2012 

roku. Start zaplanowano o godzinie 10:00 przy ul. Lesznowskiej w Błoniu, meta biegu znajduje się w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III 
Sobieskiego – na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej.

Trasa o dł. 21,0975 km przebiegać będzie przez 4 gminy powiatu: Błonie, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Wszyscy chęt-
ni do uczestniczenia w imprezie powinni zgłosić swój udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
http://www.maratonypolskie.pl/ oraz www.timepro.pl i www.polmaraton.pwz.pl.

Można zgłaszać się również osobiście, na dzień przed zawodami (w sobotę 25 sierpnia) w godzinach 15:00-21:00 do Biura Półmaratonu, które bę-
dzie znajdowało się w Błoniu przy ul. Lesznowskiej w siedzibie LKS „Olymp”, lub w dniu zawodów, również do hali „Olympu” w godzinach 7:30-9:15. 
Dotąd zgłosiło się ponad 300 biegaczy. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego to wspólny projekt Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gmin: Błonie, 
Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice, Kampinos i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bieniewiczanka” z Bieniewic. Patronat honorowy nad imprezą 
objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Paweł Nastula (złoty medalista olimpijski w judo), Iwona Lewandowska – trener i nauczyciel 
w-f z ZSP w Lesznie (mama Roberta Lewandowskiego, naszej gwiazdy piłkarskiej).




