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– Czy rzeczywiście ten rok jest 
wyjątkowy jeśli chodzi o ilość gmin-
nych inwestycji?
–	 Zdecydowanie	tak.	Pracuję	w	Urzę-

dzie	Gminy	od	kilku	lat	i	jeszcze	nie	pa-
miętam	 inwestycji	na	 tak	dużym	pozio-
mie.	 I	 tu	warto	 zauważyć,	 że	 działamy	
w	wielu	kierunkach	nie	ograniczając	się	
jedynie	 do	 rozwoju	 infrastruktury	wod-
nej	czy	kanalizacyjnej.	Kilkukrotnie	Gmi-
na	otrzymała	 tytuł	„Mistrza	Zrównowa-
żonego	Rozwoju”	i	to	zobowiązuje.	Sta-
ramy	się	zatem	przeprowadzać	inwesty-
cje	w	wielu	kierunkach,	dając	mieszkań-
com	warunki	do	życia	na	odpowiednim	
poziomie	 i	 do	 rozwoju.	 Stąd	 powstają	
u	 nas	 obiekty	 sportowe,	 ośrodek	 zdro-
wia,	 Centrum	 Kultury	 i	 Rekreacji	 wraz	
z	 biblioteką	 i	 basenem,	 przedszkole,	
a	także	skwery	i	place	zabaw	dla	dzieci.

–	 Jednym z najważniejszych za-
gadnień inwestycyjnych są drogi, 
ten temat zawsze interesuje miesz-
kańców gminy.
–	 Jest	 to	 szerokie	 zagadnienie,	war-

to	wiedzieć,	że	na	naszym	terenie	mamy	
około	100	km	dróg	gminnych.	Inwestycje	
w	tym	zakresie	należy	rozpatrywać	dwu-
torowo:	 pierwsze	 dotyczą	 modernizacji	

dróg	 istniejących	 i	budowy	nowych	od-
cinków,	a	drugie	odnoszą	się	do	remon-
tów	dróg,	tym	zagadnieniem	zajmują	się	
koledzy	z	Referatu	Komunalnego.
Trzeba	zdać	sobie	sprawę,	z	tego,	że	

każdy	 remont	 drogi,	 poprzedza	 żmud-
na	 praca	 polegająca	 na	 przygotowaniu	
niezbędnej	dokumentacji.	Uzyskanie	po-
zwolenia	 na	 budowę	 i	 przygotowanie	
strony	formalno-prawnej	jest	długotrwa-
łe.	Projekty	opracowywane	w	tym	roku,	
będą	 realizowane	 dopiero	 w	 następ-
nych	latach.	Oczywiście	musimy	tu	rów-
nież	uwzględnić	realia	obecnego	kryzysu	
światowego,	 który	 także	ma	wpływ	 na	
dochody	budżetu	gminy.	Gdy	będą	one	
dużo	 mniejsze	 od	 planowanych,	 część	
zadań	 będzie	 przesunięta	 w	 czasie	 lub	
wykonana	 w	 innej	 technologii.	 Mogę	
jednak	 zapewnić,	 że	wszystkie	 inwesty-
cje,	 które	 zaplanowaliśmy,	 zostaną	prę-
dzej	czy	później	wykonane.

– Która inwestycja drogowa jest 
obecnie najważniejsza z punktu wi-
dzenia Gminy?
–	 Głównym	 zadaniem	 drogowym,	

które	realizujemy	w	br.,	jest	przebudowa	
ul.	 Kutrzeby	 w	 Starych	 Babicach,	 łączy	
ona	 ul.	Warszawską	 (drogę	wojewódz-

ką)	 z	 ul.	 Sienkiewicza	 (drogą	 powiato-
wą).	 Na	 ul.	 Kutrzeby	 działa	 wiele	 hur-
towni	budowlanych	i	innych	firm,	a	tak-
że	oczyszczalnia	ścieków,	stąd	mamy	tam	
zawsze	duże	nasilenie	ruchu	ciężkich	po-
jazdów.	Droga	 ta	musi	mieć	zatem	od-
powiednią	 podbudowę.	 Konieczne	 jest	
także	 wybudowanie	 chodnika,	 w	 oko-
licznych	 firmach	 pracuje	 bowiem	 wie-
le	osób,	które	chodzą	tamtędy	do	pracy.	
Dodatkowo	 inwestycję	 tę	 utrudnia	 głę-
boki	przydrożny	rów	Z-7,	który	musi	zo-
stać	zakryty,	a	jednocześnie	nadal	będzie	
spełniał	 swoją	 rolę.	 Rowem	 tym	 płynie	
oczyszczona	 woda	 z	 babickiej	 Oczysz-
czalni	Ścieków	do	Puszczy	Kampinoskiej.	
Inwestycja	 na	 ul.	 Kutrzeby	 jest	 naj-

droższą	 tegoroczną	 inwestycją	 drogo-
wą	 naszej	 gminy.	Wykonanie	 tam	 oko-
ło	 1100	m	 nowej	 drogi	 kosztować	 bę-
dzie	ponad	4	mln	zł.	Również	za	te	środ-
ki	rów	Z-7	został	wyposażony	w	specjal-
ne	 studnie	 i	 komory,	 uzyskał	 betonowe	
przykrycie,	a	wzdłuż	całej	drogi	pojawi-
ły	się	chodniki	z	kostki	i	wjazdy	na	pose-
sje.	Zakończenie	tej	 inwestycji	planowa-
ne	jest	z	końcem	października	br.	
Chciałbym	w	tym	miejscu	podzięko-

wać	mieszkańcom	i	właścicielom	posesji	
przy	ul.	Kutrzeby.	Dzięki	 ich	przychylno-

Rok inwestycji!

W wielu miejscach naszej gminy trwają aktualnie prace budowlane. 
Powstaje nowy Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach, Przedszkole w Bli-
znem, modernizuje się i rozbudowuje sieć dróg gminnych, pojawiają się 
także miejsca do odpoczynku- skwery z ławeczkami i nowe place zabaw 
dla dzieci. Wielość i różnorodność działań skłania nas do określenia roku 
�009 – rokiem inwestycji. Analizując kilka ostatnich lat działalności babi-
ckiego samorządu, ten rok wydaje się naprawdę wyjątkowy. O rozmowę na 
powyższe tematy poprosiliśmy Pawła Błażejewskiego- kierownika Referatu 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Starych Babicach.

W	dn.	6-7	październi-
ka	 w	 Warszawie	 odbyło	
się	VII	Samorządowe	Fo-
rum	Kapitału	i	Finansów.	
Podczas	 Forum	 ogłoszo-
no	wyniki	kolejnego	ran-
kingu	pt.	„Wydatki	inwe-
stycyjne	 samorządów	 na	
infrastrukturę	 technicz-
ną”	w	latach	2006-2008.	
Ranking	 przygotowany	
został	 przez	 prof.	 Pawła	
Swianiewicza	 z	 Uniwer-
sytetu	Warszawskiego.
W	 kategorii	 gmin	 wiejskich,	 gmina	

Stare	 Babice	 zajęła	 VIII	 miejsce	 w	 Pol-
sce.	Na	Mazowszu	wyprzedziła	nas	tylko	
gmina	 Lesznowola,	 a	 pierwsze	 miejsce	
w	 Polsce	 zajęła	 gmina	 Kleszczów	 (woj.	
łódzkie).	 Gminy:	 Rewal	 (zachodniopo-
morskie)	 i	 Krośnice	 (dolnośląskie)	 zajęły	
odpowiednio	drugie	i	trzecie	miejsce.	
Metodologia	 obliczania	 wskaźni-

ków	rankingu	od	lat	jest	taka	sama.	Pod	
uwagę	organizatorzy	biorą	te	inwestycje	
samorządów,	które	dotyczą	rozwoju	 in-
frastruktury	 technicznej,	 wychodząc	 z	
założenia,	że	to	właśnie	one	najbardziej	
wpływają	na	rozwój	gospodarczy	gmin.	

Inwestycje	koncentrują	się	w	trzech	dzia-
łach:	w	 transporcie	 (remonty	 i	 budowa	
dróg,	transport	zbiorowy),	w	gospodarce	
komunalnej	 (sieci	 wodno-kanalizacyjne,	
wysypiska	śmieci,	oczyszczalnie	ścieków)	
i	gospodarce	mieszkaniowej.
Wydatki	 na	 infrastrukturę	 technicz-

ną	 stanowią	 w	 Polsce	 ponad	 połowę	
wszystkich	inwestycji	wojewódzkich	i	po-
wiatowych	i	blisko	dwie	trzecie	inwesty-
cji	gminnych.	Zdecydowanie	najważniej-
szym	działem	inwestycji	samorządowych	
jest	transport.	Jednak	daje	się	zauważyć,	
że	 w	 wielu	 rejonach	 Polski	 jego	 udział	
znacząco	spadł	w	ostatnim	roku.	Zapew-
ne	ma	 to	związek	z	 trudnościami,	 jakie	
wystąpiły	z	uruchomieniem	programów	
unijnych	na	lata	2007-2013.	W	gminach	
wiejskich	niemal	identyczne	z	„transpor-
tem”	są	wydatki	inwestycyjne	na	gospo-
darkę	komunalną.
Wysoka	pozycja	naszego	samorządu	

w	 ogólnopolskich	 rankingach	 jest	 fak-
tem,	do	którego	przyzwyczailiśmy	się	już	
od	wielu	 lat.	Potwierdza	 się	w	praktyce	
słuszność	 przyjętej	 Strategii	 Rozwoju	
Gminy	 i	wieloletniej	polityki	zrównowa-
żonego	rozwoju	naszych	terenów.	Przy-
pomnijmy,	 że	w	 tegorocznym	 rankingu	
„Rzeczpospolitej”	 babicka	 gmina	 zajęła	
I	 miejsce	 na	Mazowszu	 i	 VII	 w	 Polsce.	
Wiele	 zależy,	 jak	 widać,	 od	 przyjętych	
kryteriów	 rankingu	 i	 sposobu	 analizy	
danych,	jednak	niezależnie	od	tego,	kto	
przeprowadza	ranking,	Gmina	Stare	Ba-
bice	zawsze	jest	w	czołówce	krajowej.	

Gmina Stare Babice – II miejsce 
na Mazowszu i VIII w Polsce! 
Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 
potwierdził wysoką pozycję babickiego samorządu.

Szanownemu Panu 
Janowi Żychlińskiemu 

Staroście Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego

Głębokie wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Ojca 

składa
Wójt Gminy Krzysztof Turek 

w imieniu Wspólnoty Samorządowej

Audycja „Radia dla Ciebie”
na żywo z Urzędu Gminy

20	października	 „Radio	 dla	 Ciebie”	 było	 gościem	Wój-
ta	Gminy	 Stare	 Babice,	 skąd	 prowadzono	godzinną	 audy-
cję		„Samo	życie”	–	publicystyczne	spojrzenie	na	Mazowsze,	
Polskę	 i	świat.	Krzysztof	Turek	–	Wójt	Gminy,	Jolanta	Stęp-
niak	–	Zastępca	Wójta	 i	Paweł	Błażejewski	–	Kierownik	Re-
feratu	Inwestycji	i	Zamówień	
Publicznych	 wypowiadali	 się	
o	infrastrukturze	Gminy,	o	in-
westycjach	 i	planach	 rozwo-
ju.	 W	 audycji	 udział	 wzięła	
również	Agnieszka	Kaczurba	
–	 sołtys	 wsi	 Lipków,	 która	
opowiedziała	o	historii	Lipko-
wa	i	walorach	tego	miejsca.
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ści	 i	 obywatelskiej	 postawie	 ulica	może	
być	wykonana	w	odpowiednim	standar-
dzie.	Wiele	osób	zgodziło	się	odsprzedać	
gminie	 pasek	 gruntu	 potrzebny	 do	 bu-
dowy	chodnika	i	na	własny	koszt	cofnęło	
swoje	ogrodzenia.

– Którą jeszcze inwestycją dro-
gową możemy się pochwalić?
–	 Kolejnym	 zadaniem	 drogowym,	

które	ukończymy	w	tym	roku,	jest	budo-
wa	ul.	Kościuszki	w	Bliznem	Jasińskiego.	

Dotąd	 była	 to	 droga	 gruntowa.	 Ponie-
waż	przy	tej	ulicy	rozpoczęła	się	budowa	
przedszkola,	spodziewamy	się	tam	nasi-
lenia	 ruchu	samochodowego	w	najbliż-
szym	czasie.	Droga	uzyska	nawierzchnię	
z	kostki,	obok	niej	powstaną	także	chod-
niki.	

– Warto także wspomnieć o in-
westycjach, które zostały już w tym 
roku zakończone...
–	 Osoby	odwiedzające	Strefę	Rekre-

acji	 Dziecięcej	 w	 Borzęcinie	 zauważyły	
już,	 że	wzdłuż	 ogrodzenia	 boiska	 i	 da-
lej	 na	 ul.	 Sobieskiego	 wybudowaliśmy	
około	200	m	chodnika.	W	pobliżu	Strefy,	
naprzeciw	kościoła	w	Borzęcinie	powstał	
parking.	Korzystają	z	niego	masowo	ro-
dzice	 podczas	 imprez	 szkolnych	 i	 wier-
ni	w	niedziele.	 Kolejny	parking	 z	drogą	
dojazdową	 wybudowaliśmy	 przy	 Gim-
nazjum	w	Koczargach	Starych.	Tam	rów-
nież	 konieczne	 stało	 się	 zabudowanie	
pobliskiego	rowu.	W	efekcie	powstał	wy-
godny	dojazd	do	szkoły,	który	umożliwia	
bezkolizyjny	ruch	samochodów,	co	z	sa-
tysfakcją	zauważyli	już	rodzice	dowożący	
młodzież	do	gimnazjum.

–	Wielu mieszkańców Kwiryno-
wa nie może się już doczekać nowej 
nawierzchni na drogach osiedlo-
wych, pytają o konkretne terminy...
–	Wiem,	 że	 już	 od	 dłuższego	 cza-

su	mieszkańcy	ul.	 Żurawiowe	Mokradła	
i	okolicznych	terenów	zabiegają	o	popra-
wę	nawierzchni	ulic,	przy	których	miesz-
kają.	Dużo	starań	poczynił	 radny	Kwiry-
nowa	 komandor	 Jan	 Puścian,	 aby	 uła-
twić	 wykonanie	 tej	 inwestycji.	 Jest	 tam	
jednak	złożona	sytuacja	wynikająca	z	za-

szłości,	na	które	Gmi-
na	nie	miała	wpływu.	
Osiedle	 domów	 jed-
norodzinnych	w	Kwi-
rynowie	 wybudowa-
ne	zostało	wraz	z	wo-
dociągami	 i	kanaliza-
cją	 przez	 Wojskową	
Spółdzielnię	 Budow-
laną.	Po	przejęciu	 in-
frastruktury	 wodno-
kanalizacyjnej	 przez	

GPK	Eko-Babice	okazało	 się,	 że	 sieć	ka-
nalizacyjna	 jest	 nieszczelna.	 Należy	 za-
tem	 dokonać	 jej	 gruntownej	 przebu-
dowy,	 a	 zmodernizowane	 ulice	 rów-
nież	muszą	mieć	 instalację	odwadniają-
cą.	Trzeba	więc	wykonać	projekty:	prze-
budowy	sieci	kanalizacyjnej	i	projekt	od-
wodnienia	ulicy-	czym	zajęło	się	Eko-Ba-
bice,	a	także	projekt	drogi,	który	wzięła	
na	 siebie	Gmina.	Będzie	 to	dosyć	 kosz-
towna	inwestycja,	warto	wspomnieć,	że	
sam	projekt	ulicy	kosztuje	około	60	tys.	
zł.	Przewiduje	się,	że	Eko-Babice	zakoń-
czy	prace	przy	kanale	sanitarnym	w	tym	
rejonie	jeszcze	w	tym	roku,	a	nowa	na-
wierzchnia	 powstanie	 na	 tej	 ulicy	 na	
wiosnę	2010	r.
Warto	wspomnieć,	że	w	najbliższych	

okolicach	 tego	 osiedla	 przebudowywa-
na	będzie	także	ul.	Pohulanka,	zostanie	
tam	wymieniona	podbudowa	drogi	i	po-

wstanie	 kanalizacja	 od-
wadniająca	 nawierzch-
nię.	W	podobny	sposób	
przebudowana	 zostanie	
ul.	Białej	Góry,	dodatko-
wo	powstaną	tam	chod-
niki	 i	ścieżka	rowerowa.	
Obie	 inwestycje	 planu-
jemy	 wykonać	 w	 przy-
szłym	 roku,	 choć	 kryzys	
może	negatywnie	wpły-
nąć	na	terminy	wykona-

nia	prac	drogowych.
Gotowy	 jest	 projekt	 rozbudowy	 ul.	

Piłsudskiego	i	przejścia	jej	na	drugą	stro-
nę	ul.	Warszawskiej.	Pojawił	się	tam	jed-
nak	nowy	wymóg,	narzucony	przez	Ma-
zowiecki	 Zarząd	 Dróg	 Wojewódzkich,	
który	dotyczy	wykonania	w	tym	miejscu	
sygnalizacji	świetlnej.	Przed	wykonaniem	
przedłużenia	 tej	 ulicy	 musimy	 jeszcze	
unormować	sprawy	własności.

– Czy planuje się także przebu-
dowę dróg w innych rejonach gmi-
ny? 
–	 Oczywiście,	 prace	 planistyczne	

przewidują	modernizację	ulic	w	wielu	re-
jonach	gminy.	 Przykładem	może	być	 tu	
ul.	Lutosławskiego	w	Klaudynie.	Droga	ta	
nie	ma	dotąd	odwodnienia,	odpowied-
niej	podbudowy	i	położona	jest	w	trud-
nym	terenie	o	gęstej	zabudowie,	na	tra-
sie	 komunikacji	 autobusowej.	 Aktualnie	
trwają	 prace	 projektowe	 dotyczące	 tej	
ulicy,	 dokumentacja	 będzie	 wykonana	
do	końca	br.	W	Klaudynie	przewidujemy	
ponadto	 budowę	 ul.	 Krzyżanowskiego,	
uzyska	ona	wysoki	 standard,	obok	dro-
gi	powstaną	chodniki	i	ciąg	pieszo-rowe-
rowy.	W	przyszłym	roku	zakończymy	dla	
tej	ulicy	dokumentację	techniczną.

– Na terenie naszej gminy wy-
konuje się wiele nakładek asfalto-
wych, drogi uzyskują również dobrą 
nawierzchnię w technologii destruk-
tu bitumicznego. Jak dużo wykona-
no tych prac w bieżącym roku?
–	 Prace	 drogowe	 trwają	 jeszcze	

w	 wielu	 miejscach,	 ale	 już	 dziś	 mogę	
stwierdzić,	że	położymy	około	2	km	na-
kładek	 asfaltowych	 (za	 ok.	 400	 tys.	 zł)	
m.in.	 na	 ul.	 Klonowej	 w	 Koczargach	
oraz	Fortowej,	Krętej	i	Osiedlowej,	a	tak-
że	około	4,5	km	nawierzchni	z	destruk-
tu	bitumicznego	(za	prawie	1	mln	zł)	na	
wielu	uliczkach	osiedlowych	w	Kwiryno-
wie	i	w	Bliznem	Jasińskiewgo.	

– Od czego zależy rodzaj zasto-
sowanej nawierzchni?
–	 Od	 natężenia	 ruchu	 na	 danej	 uli-

cy	 i	 generalnie	 od	 możliwości	 finanso-
wych	naszej	gminy.	Trzeba	wiedzieć,	 że	
przeciętny	 koszt	wykonania	1	km	drogi	
asfaltowej	wynosi	3	mln	zł.	Dlatego	też	
wykonanie	wszystkich	dróg	w	tak	wyso-
kim	 standardzie	 jest	 nieracjonalne.	 Ge-
neralnie	 przyjęliśmy	 zasadę	 wykonywa-
nia	 w	 wysokich	 standardach	 głównych	
dróg	dojazdowych	i	w	dobrych	standar-
dach	bocznych	dróg	osiedlowych.	 Poza	
tym	 nie	 wszystkie	 drogi	 gminne	 są	 za-
budowane,	 a	 ich	 jakość	 poprawia	 się	
stopniowo,	 w	 miarę	 osiedlania	 się	 no-
wych	mieszkańców.	Tak	 jest	np.	na	no-
wych	 osiedlach,	 gdzie	 drogi	 gruntowe	
zostają	 stopniowo	 wzmacniane	 kruszy-
wem,	które	staje	się	dobrą	podbudową	

do	 położenia	 warstwy	 destruktu	
bitumicznego.	W	tym	roku	w	wie-
lu	miejscach	gminy	wzmocniliśmy	
kruszywem	 ponad	 10	 km	 dróg,	
za	około	600	tys.	zł.

–	 Coraz więcej jest w gmi-
nie ładnych miejsc, gdzie moż-
na usiąść na ławeczce i odpo-
cząć. Czy pojawił się nowy kie-
runek rozwoju tych terenów?
–	 To	 prawda,	 w	 tym	 roku	

mieszkańcy	gminy	mogą	zaobser-
wować	 nowy	 rodzaj	 naszych	 inwesty-
cji	–	zagospodarowanie	placów.	Nie	na-
leży	tego	rodzaju	inwestycji	mylić	z	pla-
cami	zabaw	dla	dzieci.	Dzięki	gminnym	
działaniom	 powstają	 po	 prostu	 ładne	
miejsca	 do	 odpoczynku	 dla	 wszystkich.	
Ich	dobrym	przykładem	 jest	 Plac	Kwiry-
nowski,	 na	 którym	 oprócz	 skweru	 po-
wstała	 również	 bezpieczna	 ogrodzona	
przestrzeń	do	zabawy	dla	małych	dzieci.	
Podobny	 obiekt	 wybudowaliśmy	 także	
w	 Zielonkach.	 przy	 ul.	 Północnej,	 gdzie	
pojawiły	się	nawet	stoły	do	gry	w	piłka-
rzyki.	Mamy	zatem	nową	jakość	w	naszej	
gminie.	Szybko	się	do	niej	przyzwyczaja-
my	i	już	mało	kto	pamięta,	że	wcześniej	
rosły	 tam	chwasty	 i	pojawiały	 się	dzikie	
wysypiska	śmieci.	Kolejny	skwer	powsta-
nie	 przy	 stawie	 na	 ul.	 Kościuszki,	miej-
sce	to	już	jest	oczyszczone,	ale	zostanie	
zagospodarowane	dopiero	w	przyszłym	

roku	po	zakończeniu	budowy	pobliskie-
go	przedszkola.
Zupełnie	nowymi	inwestycjami	są	tak-

że	 skwery-	 Miejsca	 Pamięci	 Narodowej,	
które	 odsłoniliśmy	 w	 tym	 roku,	 w	 70.	
rocznicę	wybuchu	II	Wojny	Światowej.

Pierwszy	 z	 nich	 powstał	 przy	
rondzie	w	Starych	Babicach	u	zbie-
gu	 ulic	 Warszawskiej	 i	 Ogrodni-
czej,	a	drugi	w	Borzęcinie	Dużym	
przy	 skrzyżowaniu	ulic	Warszaw-
skiej	 i	 Spacerowej.	 Uszanujmy	 te	
miejsca,	powstały	bowiem	nie	tyl-
ko	dla	chwili	relaksu	mieszkańców	
gminy,	służą	także	upamiętnieniu	
ważnych	wydarzeń	historycznych,	
dotyczących	tych	terenów.

–	Nie wspomnieliśmy dotąd 
o budynkach, które powstają dzięki 
funduszom Gminy, a przecież zmie-
nią one życie mieszkańców w wielu 
dziedzinach...
–	 Największym	 obiektem	 wznoszo-

nym	przez	gminę,	który	jest	
już	 aktualnie	 na	 ukończe-
niu,	jest	budynek	w	Starych	
Babicach,	w	 którym	będzie	
działać	m.in.:	Ośrodek	Zdro-
wia.	 Ambicją	 Gminy	 jest	
stworzenie	 tam	 nowoczes-
nej	 placówki	 medycznej,	
wyposażonej	 we	 wszyst-
kie	 potrzebne	 urządzenia	
diagnostyczne.	 Pacjenci	 za-
tem	 będą	 mogli	 wykonać	
większość	badań	na	miejscu,	bez	potrze-
by	udawania	się	do	Warszawy.	Ponadto	

w	budynku	tym	bę-
dzie	 działać	 GOPS,	
Straż	Gminna,	 Sta-
cja	 Ratownictwa	
Medycznego	i	kilka	
referatów	 Urzędu	
Gminy.	 Swoje	 po-
mieszczenia	 znaj-
dą	 tam	 także:	 har-
cerze,	 kombatan-
ci	 i	 przedstawicie-
le	 GKRPA.	 Budowa	

zakończy	 się	 pod	 koniec	 października,	
a	uruchomienie	nowego	Ośrodka	Zdro-
wia	 planowane	 jest	 na	 początku	 przy-
szłego	roku.
	Nowe	 oblicze	 uzyskała	 także	 Szko-

ła	 Podstawowa	 i	 Przedszkole	w	Starych	
Babicach,	a	to	za	sprawą	nowego,	dwu-
spadowego	dachu.	Dotychczasowy	pła-
ski	dach,	przez	lata	sprawiał	wiele	prob-
lemów,	które	dzięki	tej	inwestycji	defini-
tywnie	 przejdą	 już	 do	 historii.	 Koniecz-

ne	 remonty	 klas	 i	 unowocześnie-
nie	wyposażenia	przeprowadzono	
także	 we	 wszystkich	 placówkach	
edukacyjnych	gminy.	
Dobrą	wiadomością	dla	rodzi-

ców	małych	dzieci	jest	rozpoczęcie	
budowy	 nowego,	 sześciooddzia-
łowego	przedszkola	w	Bliznem	Ja-
sińskiego.	 Budynek	 powinien	 zo-
stać	 oddany	 do	 użytku	 w	 przy-
szłym	roku.

– Przy okazji poruszania 
spraw gminnych inwestycji za-
wsze powraca temat basenu. 

Co będzie z tym obiektem?
– Wszyscy	 zdajemy	 sobie	 sprawę	

z	tego,	że	mieszkańcy	gminy	już	chcieli-
by	korzystać	z	miejscowego	basenu,	ale	
jednak	na	zakończenie	tej	inwestycji	mu-
simy	jeszcze	trochę	poczekać.	Warto	wie-
dzieć,	 że	w	 budynku,	w	 którym	będzie	

basen	(na	ul.	Polnej,	przy	Szkole	Podsta-
wowej	 w	 Starych	 Babicach)	 przewiduje	
się	powstanie	Centrum	Kultury	i	Rekreacji	
wraz	z	biblioteką	i	basenem.	Obiekt	ten	
będzie	pełnił	szeroki	wachlarz	różnorod-
nych	funkcji,	znajdziemy	tam	m.in.:	no-
woczesną	 bibliotekę,	 sale	 rehabilitacyj-
ne,	taneczne	i	salę	widowiskową.	W	tym	
roku	chcemy	zakończyć	wszystkie	prace	
projektowe	 dotyczące	 Centrum.	 Trzeba	
jednak	wiedzieć,	że	wykonanie	tej	inwe-
stycji	 z	 uwagi	 na	 kryzys	 światowy	 i	 ko-

ul. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego

Gimnazjum w Koczargach Starych

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starych Babicach

Plac Kwirynowski

Skwer w Zielonkach

Budynek w Starych Babicach, w którym będzie dzia-
łać m.in.: Ośrodek Zdrowia
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nieczną	 realizację	 innych	 gminnych	 po-
trzeb	 rozwojowych,	 będzie	 trwało	 kilka	
następnych	lat.

– Sport jest ważną dziedziną ży-
cia młodych ludzi, jakie inwestycje 
Gmina przewiduje w celu propago-
wania kultury fizycznej?
–	W	Zielonkach	już	od	kilku	lat	spo-

tykają	się	sportowcy	z	naszej	gminy	i	po-
wiatu.	Mamy	 tam	doskonałe	 tereny	 do	
uprawiania	 sportu	 i	 rekreacji.	 Obok	 ist-
niejącego	 pełnowymiarowego	 boi-
ska	 z	 zieloną	 murawą,	 jeszcze	 w	 tym	
roku	 powstanie	 tam	 boisko	 ze	 sztucz-
ną	 nawierzchnią	 i	 instalacją	 odwadnia-
jącą.	W	 przyszłości	 planujemy	 tam	 bu-
dowę	Ośrodka	Sportowo-Edukacyjnego.	
Wszystkie	 osoby	 zainteresowane	 upra-
wianiem	 sportu	 zapraszamy	 do	 Strefy	
Rekreacji	 Dziecięcej	 w	 Borzęcinie.	 Przy-
pominam,	że	cały	czas	można	tam	nie-
odpłatnie	korzystać	ze	sprzętu	sportowe-
go.	Ponieważ	do	Strefy	przychodzi	coraz	
więcej	 osób,	 postanowiliśmy	w	 następ-
nych	latach	rozbudować	budynek	Zespo-
łu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Borzęcinie,	
dzięki	 czemu	 obiekt	 uzyska	 nowoczes-
ne	szatnie	i	sanitariaty,	przeznaczone	za-
równo	dla	uczniów	szkoły,	jak	i	osób	ko-
rzystających	z	boisk	sportowych.

– Największą inwestycją gmin-
ną jest rozbudowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, czy mogę Pana prosić 
o parę słów komentarza na ten te-
mat?
–	 Rozbudowa	sieci	wodno-kanaliza-

cyjnej	 jest	 oczywiście	 największą	 inwe-
stycją	w	historii	gminy	Stare	Babice.	Rea-
lizuje	ją	Gminne	Przedsiębiorstwo	Komu-
nalne	Eko-Babice	i	to	jego	przedstawicie-
le	wypowiedzą	się	już	niebawem	na	ten	
temat.	Zbliża	się	bowiem	jubileusz	10-le-

cia	GPK	Eko-Babice.	Ze	swojej	strony	do-
dam	tylko	krótko,	że	wartość	realizowa-
nej	 inwestycji	 w	 tym	 przypadku	 wyno-
si	 ponad	 130	mln	 zł,	 spodziewamy	 się	
uzyskać	 dofinansowanie	 jej	 z	 Funduszu	
Spójności,	w	wysokości	 blisko	 100	mln	
zł.	Pierwszy	etap	projektu	został	już	zre-
alizowany,	 wybudowano	 m.in.:	 Stację	
Uzdatniania	Wody	w	Borzęcinie,	sieć	ka-
nalizacyjną	 i	 wodociągową	w	 Kwiryno-
wie,	przewód	tłoczny	z	przepompownią	
umożliwiającą	 odprowadzenie	 ścieków	
z	Klaudyna	itd.	Wiele	następnych	zadań	
jest	w	toku	realizacji.

–	Dla wielu mieszkańców duże 
znaczenie mają również niewiel-
kie gminne inwestycje, jak chociaż-
by wiaty przystankowe, które chro-
nią oczekujących na autobusy przed 
wiatrem i deszczem. Niektóre z nich 
nie mają jednak szyb, czy to z powo-
du oszczędności?

–  Zapewniam,	 że wszystkie	 wiaty	
przystankowe	stawiamy	z	szybami.	Nie-
stety	ciągle	mamy	do	czynienia	z	aktami	
wandalizmu	nieodpowiedzialnych	osób.	
Szyby	 wybijane	 są	 zwłaszcza	 podczas	
weekendu,	kiedy	rozbawieni	młodzieńcy	
wracają	z	dyskotek.	Zdarza	się	nieraz,	że	
tylko	 jednej	 nocy	 potrafią	 zdemolować	
kilka	 przystanków.	 Gmina	 zamiast	 sta-
wiać	następną	wiatę,	musi	naprawiać	tę,	
która	jeszcze	kilka	dni	wcześniej	była	zu-
pełnie	dobra.	Wandalizm	dotyczy	nie	tyl-
ko	wiat,	ale	i	znaków	drogowych,	drzew	
i	 krzewów.	 W	 efekcie	 cierpią	 na	 tym	
wszyscy,	a	gminne	pieniądze	zamiast	na	
kolejne	 inwestycje	musimy	wydawać	na	
naprawianie	szkód.	Wszyscy	powinniśmy	
walczyć	z	tym	zjawiskiem.	Gdy	widzimy,	
że	 ktoś	 niszczy	 nasze	 wspólne	 dobro,	
dzwońmy	na	policję.	Poczucie	bezkarno-
ści	tylko	rozzuchwala	sprawców.

– Czy wszystkie zadania zaplano-
wane na ten rok udało się w pełni 
zrealizować?
–	 Generalnie	 tak,	 ale	 rok	 jeszcze	

trwa,	 a	 pogoda	 pozwala	 na	 kontynuo-
wanie	wielu	prac.	Często	 jednak	o	tym,	
czy	 dana	 inwestycja	 zostanie	 wykona-
na	decydują	zasady	finansowania	i	realia	
przetargów.	Nie	udało	nam	się	np.	wyko-
nać	modernizacji	kuchni	i	stołówki	szkol-
nej	w	Starych	Babicach,	które	były	zapla-
nowane	na	ten	rok.	Oferty	przewyższa-
ły	znacznie	kosztorys	inwestorski	i	prze-
targ	musieliśmy	unieważnić.	Okazało	się,	
że	aby	spełnić	wszystkie	wymogi	Unii	Eu-
ropejskiej	 dotyczące	 kuchni	 i	 stołówki	
szkolnej,	1	mln	300	 tys.	zł	 to	za	mało!	
Szczegółowe	 rozporządzenia	 regulują	
nie	 tylko	 standard	stołówki	 i	 kuchni,	 jej	
urządzeń,	wymiary	 przejść,	 ale	 również	
parametry	 pomieszczeń	 socjalnych	 dla	
pracowników.	 Unia	 Europejska	 pozwa-
la	pozyskać	pewne	środki	finansowe,	ale	
stawia	również	wysokie	wymogi	i	nieraz	
trudno	 je	 spełnić.	 Inwestycje	 są	 jednak	
konieczne,	 ponieważ	 budują	 przyszłość	
naszej	gminy.	A	jak	wiemy	pieniądze	za-
inwestowane	w	dom,	czy	jak	w	przypad-
ku	gminy	w	 infrastrukturę,	 są	najlepszą	
lokatą,	dają	bowiem	przez	 lata	korzyści	
społeczeństwu,	które	ma	prawo	do	tego	
by	mieszkać	w	odpowiednich	warunkach	
i	w	ładnej	okolicy.

Marcin Łada

XXXIII Sesja Rady Gminy Stare 
Babice odbyła się �� września br.	Na	
początku	posiedzenia	radni	minutą	ciszy	
uczcili	pamięć	tragicznie	zmarłych	górni-
ków	z	kopalni	„Wujek	–	Ruch	Śląsk”	w	Ru-
dzie	Śląskiej.
Następnie	 Wójt	 Gminy	 i	 Przewodni-

czący	RG	przedstawili	 informacje	o	dzia-
łaniach	 podejmowanych	w	 okresie	mię-
dzysesyjnym.	W	 tym	czasie	Wójt	Krzysz-
tof	Turek	uczestniczył	m.in.	w	spotkaniu	
wójtów	i	burmistrzów	powiatu	warszaw-
skiego	zachodniego	ze	Starostą	PWZ	Ja-
nem	Żychlińskim,	które	poświęcono	kwe-
stiom	bezpieczeństwa	przeciwpożarowe-
go.	 Przeprowadził	 również	 kolejną	 turę	
negocjacji	 z	 przedstawicielami	 TP	 S.A.	
w	sprawie	udostępnienia	szerokopasmo-
wego	 łącza	 światłowodowego	 dla	 gmi-
ny.	 Ponadto	 wziął	 udział	 w	 sesji	 wyjaz-
dowej	do	Oslo,	zorganizowanej	przez	re-
gionalne	Centrum	Ekologiczne	w	Warsza-
wie,	w	ramach	realizowanego	przez	tę	in-
stytucję	programu	„Przywrócenie	stosun-
ków	wodnych	w	Kampinoskim	Parku	Na-
rodowym”.	 Program	 ten	 jest	 częściowo	
finansowany	 z	 Funduszu	 Europejskiego,	
a	 jednym	 z	 jego	 głównych	 założeń	 jest	
współpraca	między	administracją,	dyrek-
cją	i	służbami	Parku	Narodowego	a	admi-
nistracją	samorządową	gmin,	na	których	
terenie	znajduje	się	PKN	lub	jego	otulina.
W	dalszej	części	sesji	Przewodniczący	

RG	przedstawił	ogólną	 informację	z	wy-

konania	gminnego	budżetu	 za	pierwsze	
półrocze	 2009	 roku	 (szczegółowe	 dane	
na	ten	temat	zostały	przekazane	radnym	
27	sierpnia	br.).	
Zgodnie	 z	 tą	 informacją,	 dochody	

gminy	 Stare	 Babice	 zostały	 zaplanowa-
ne	w	budżecie	 na	 2009	 rok	w	wysoko-
ści	64.529.703	zł,	a	wydatki	–	w	wysoko-
ści	91.648.476	zł.	W	pierwszym	półroczu	
br.	 plan	 dochodów	gminy	 został	 zwięk-
szony	 do	 kwoty	 64.649.055	 zł,	 a	 plan	
wydatków	do	91.767.828	zł.	Dokonano	
spłaty	kredytu	otrzymanego	na	sfinanso-
wanie	planowanego	deficytu	w	wysoko-
ści	571.430	zł.	Dochody	za	pierwsze	pół-
rocze	br.	wykonane	zostały	w	wysokości	
25.052.186,08	 zł,	 co	 stanowi	 38,75%	
planu	 rocznego	 po	 zmianach.	 Wydatki	
za	pierwsze	półrocze	2009	 r.	wykonano	
w	wysokości	32.424.419,81zł,	co	stano-
wi	35,33%	planu	rocznego	po	zmianach.	
W	 pierwszym	 półroczu	 tego	 roku	 gmi-
na	uzyskała	w	wyniku	różnicy	między	do-
chodami	a	wydatkami	deficyt	wynoszący	
7.372.233,73	zł.
W	kolejnej	 części	obrad	 radni	podję-

li	cztery	uchwały.	Dokonali	m.in.	zmiany	
w	uchwale	dotyczącej	 scalenia	 i	podzia-
łu	nieruchomości	położonych	w	miejsco-
wości	 Zielonki	Wieś.	 Zadecydowali	 rów-
nież	o	nazwaniu	drogi	w	Lipkowie	 imie-
niem	 Jana	 Skrzetuskiego.	Następnie	wy-
razili	 pozytywną	 opinię	 w	 sprawie	 pro-
jektu	 planu	 ochrony	 dla	 rezerwatu	 „Ka-

linowa	 Łąka”.	 Ostatnią	 podjętą	 uchwa-
łą	było	wprowadzenie	zmian	w	budżecie	
gminy	na	2009	rok:	zwiększono	dochody	
o	113.264,00	zł	(ich	kwota	po	zmianach	
wynosi	 64.884.784,00	 zł)	 oraz	 wydatki	
o	 tę	 samą	 sumę	 (po	zmianach	wynoszą	
one	92.003.557,00	 zł),	 dokonano	 także	
przesunięć	w	wydatkach	budżetu	gminy	
oraz	modyfikacji	w	planie	zadań	inwesty-
cyjnych.
Na	 zakończenie	 sesji	 znalazł	 się	 czas	

na	 zapytania	 i	 wolne	 wnioski	 uczestni-
ków.	 Radni	 pytali	 m.in.	 o	 to,	 kiedy	 po-
jawią	 się	wiaty	na	nowych	przystankach	
przy	 ulicy	 Trakt	 Królewski	 –	 jak	 poinfor-
mowała	 Zastępca	 Wójta	 Gminy	 Jolan-
ta	Stępniak,	będą	one	ustawione	w	przy-
szłym	roku.	Zebrani	prosili	również	o	in-
formację,	czy	planowane	jest	zwiększenie	
etatów	w	Straży	Gminnej	oraz	zakup	no-
wych	pojazdów.	Wójt	Krzysztof	Turek	wy-
jaśnił,	 że	w	 jednostce	 tej	nie	ma	aktual-
nie	wakatów,	 rozważa	się	natomiast	za-
kup	 nowego	 samochodu	 lub	 skuterów	
dla	funkcjonariuszy.	Pojawiło	się	też	pyta-
nie	o	stan	przygotowań	związanych	z	bu-
dową	basenu	w	Starych	Babicach.	Jak	za-
znaczył	Wójt	Gminy,	etap	projektowania	
budynku	już	się	zakończył	i	złożono	wnio-
sek	o	pozwolenie	na	budowę,	jednak	ze	
względu	na	kryzys	finansowy	możliwe	są	
przesunięcia	w	realizacji	tej	inwestycji.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy

Podczas wrześniowej sesji Rady 
Gminy wystąpił płk Kazimierz Dy-
mek- Przewodniczący Komitetu Bu-
dowy Pomnika Obrońców Ziemi Ba-
bickiej. 
–	 Szanowni	 Państwo	 Radni!	 Jako	

Przewodniczący	 składam	 Radzie	 Gminy	
meldunek,	że	wszystkie	prace	koncepcyj-
ne	i	konstrukcyjne	zostały	zrealizowane	i	
dobiegły	 końca.	 Pomnik	 w	 przekonaniu	

osób	 uczest-
niczących	 w	
tym	 projek-
cie	 jest	wyra-
zem	 pamię-
ci,	 szacunku	
i	 wdzięczno-
ści	 dla	 tych,	
którzy	 wal-

cząc	 za	 Ojczyznę	 polegli	 na	 tej	 ziemi.	
Całe	 przedsięwzięcie	 jest	 też	 patriotycz-
ną	klamrą	pokoleniową,	która	w	symbo-
liczny	sposób	zamknęła	się	nad	mogiłami	
poległych	tu	żołnierzy,	a	dzisiejszy	wystrój	
odrestaurowanego	Cmentarza	Wojenne-
go	i	forma	pomnika	dają	poczucie	dobrze	
spełnionego	 obowiązku	 wobec	 Obroń-
ców	 Ziemi	 Babickiej.	 Proszę	 radnych	 i	
władze	 gminy	 o	 przyjęcie	 słów	 uznania	
za	podjęcie	i	zrealizowanie	tych	inicjatyw-	
powiedział	płk	Dymek.	
–	 Postać	ostateczna	pomnika	ukształ-

towała	 się	 dzięki	 Pani	 Ewie	Urniaż-	 Szy-
mańskiej,	 która	cierpliwie	 i	 ze	zrozumie-

niem	odniosła	się	do	wszystkich	propozy-
cji	i	intencji	członków	komitetu.	Nie	moż-
na	też	pominąć	faktu,	że	proces	realiza-
cji	budowy	pomnika	nie	przebiegałby	tak	
sprawnie,	 gdyby	 nie	 iście	 kawaleryjskie,	
graniczące	 z	 pasją	 zaangażowanie	 Pani	
Wicewójt	 Jolanty	 Stępniak.	 Proszę	 obie	
Panie	o	przyjęcie	wyrazów	uznania	 i	po-
dziękowania-	powiedział	na	zakończenie	
Przewodniczący	 Komitetu	 po	 czym	wrę-
czył	 Ewie	 Urniaż-Szymańskiej	 pamiątko-
wą	„czapkę	majora	Decowskiego”,	a	Jo-
lancie	 Stępniak	 pamiątkową	 statuetkę	
z	 orłem	Wojska	Polskiego.

mł.

Melduję 
wykonanie 
zadania...Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Starych Babicach
1� września w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy  odbyło się szkolenie 
Zespołu Interdyscyplinarnego dzia-
łającego na terenie Starych Babic. 
Przez osiem godzin uczestnicy zajęć 
poznawali sposoby pracy z klienta-
mi i modelowe techniki postępowa-
nia w różnych sytuacjach.
„Praca	 z	 trudnym	 klientem”	 –	 pod	

takim	 tytułem	 odbyło	 się	 szkolenie	 or-
ganizowane	przez	Gminną	Komisję	Roz-
wiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	
w	Starych	Babicach.	Inicjatorką	przepro-
wadzenia	szkolenia	była	Wanda	Moraw-
ska,	która	od	wielu	lat	koordynuje	pracę	
gminnego	Zespołu	Interdyscyplinarnego.	
Jest	ona	specjalistką	w	zakresie	przeciw-

działania	przemocy	w	rodzinie.
Beata	Pawlak-Jordan	i	Jolanta	Zmarzlik	

z	Fundacji	Dzieci	Niczyje,	które	prowadzi-
ły	szkolenie,	mówiły,	dlaczego	tak	ważne	
jest	wypracowanie	metod	postępowania	
z	trudnym	klientem.	Do	poradni	czy	fun-
dacji	często	przychodzą	osoby,	z	którymi	
ciężko	 jest	nawiązać	 kontakt	nawet	naj-
lepszym	terapeutom.	„Człowiek	jest	tylko	
człowiekiem”	i	nikt	z	nas	nie	jest	w	pełni	
odporny	 na	 zachowania	 drugiej	 osoby.	
-	Bardzo	często	zdarza	się	w	kontaktach	
z	trudnymi	klientami,	że	naruszają	oni	ba-
rierę	 naszej	 prywatności	 i	 bardzo	 ciężko	
jest	opanować	emocje	–	mówiły	terapeut-
ki	 z	 fundacji.	Dlatego	 też	wypracowanie	
zachowań	 dla	 poszczególnych	 sytuacji	

jest	tak	ważne	i	potrzebne,	by	nie	zagubić	
się	w	trudnym	momencie.
Obecni	na	sali	członkowie	GKRPA,	ku-

ratorzy	sądowi,	pedagodzy	i	psycholodzy	
szkolni,	 pracownicy	 socjalni,	 policjanci	
i	 strażnicy	miejscy	 odgrywali	 na	 środku	
sali	scenki,	w	których	ćwiczyli	umiejętno-
ści	dawania	pozytywnych	i	negatywnych	
komunikatów	 zwrotnych	 pacjentowi.	
Wypracowywali	 swoje	 indywidualne	
techniki	pracy	i	starali	się	rozpoznać,	ja-
kie	emocje	się	w	nich	rodzą	w	poszcze-
gólnych	 przypadkach.	 Poznawali	 swoje	
mocne	i	słabe	strony	po	to,	by	zanalizo-
wać	własne	dotychczasowe	doświadcze-
nia	i	w	przyszłości	móc	wykorzystywać	tę	
wiedzę	w	pracy	z	klientami.

Prace przy boisku w Zielonkach
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�� września w Starych Babicach 
zorganizowano uroczystości patrio-
tyczne z okazji �0 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej. W godzinach 
porannych w kościele WNMP odpra-
wiono Mszę Świętą, po której zebra-
ni przeszli tradycyjnie na Cmentarz 
Wojenny, gdzie odbył się apel pole-
głych. Bohaterów uczczono wieńca-
mi i salwą honorową. Po zakończe-
niu uroczystości na Cmentarzu jej 
uczestnicy przeszli na skwer przy ul. 
Warszawskiej, gdzie uroczyście od-
słonięto Pomnik poświęcony Obroń-
com Ziemi Babickiej.
Dziś	po	upływie	70	lat	od	tamtych	wy-

darzeń	 mało	 kto	 potrafi	 sobie	 wyobra-
zić	 okropności	wojny.	 Czas,	w	 którym	 lu-
dzie	ginęli	broniąc	domu,	Ojczyzny,	Polski.	
Czas,	w	którym	mordowano	naszych	bliź-
nich	dlatego,	że	byli	Polakami	i	nie	chcieli	
wyrzec	się	polskości.	
Przedstawiamy	Państwu	szeroką	relację	

z	uroczystości	patriotycznych	wraz	z	wystą-
pieniami	osób,	które	brały	udział	w	odsło-
nięciu	pomnika.	Warto	zapoznać	się	z	tymi	
wypowiedziami,	oddają	one	bowiem	w	peł-
ni	nastrój	patriotycznego	święta.

–	 Wielu	 z	 nas	
zadaje	 sobie	 pyta-
nie:	 tak	 wiele	 wy-
cierpieliśmy,	 gdzie	
był	 wtedy	 Bóg?	 –	
mówił	 ks. prałat 
Grzegorz Kozicki	
podczas	 kazania.	 –	
A	 przecież	 Bóg	 na-
kazał	 miłować	 bliź-
niego,	dał	Ziemię	po	

to,	aby	była	wspólnym	dobrem	dla	wszyst-
kich...	 A	 człowiek	 nie	 słucha	 Boga	 i	 idzie	
własną	drogą.	Grzech	nienawiści,	sprowa-
dził	 zazdrość	 i	 śmierć.	 Wspominając	 na-
szych	 bohaterów	 pamiętajmy	 jednocześ-
nie,	że	nie	możemy	konsekwencjami	woj-
ny	obarczać	Boga,	bo	przecież	to	ludzie	lu-
dziom	zgotowali	ten	los...

–	 Dzień	dzisiejszy	jest	dniem	historycz-
nym	dla	naszej	gminy.	Po	raz	pierwszy	bo-
wiem	odsłaniamy	pomnik	poświęcony	za-
równo	mieszkańcom	 gminy,	 jak	 i	 wszyst-
kim	tym,	którzy	oddali	życie	za	wolność	tej	
ziemi	–	powiedział	przed	odsłonięciem	po-
mnika	Wójt Krzysztof Turek.
W	 następnych	 słowach	 Wójt	 Gminy	

przedstawił	genezę	powstania	pomnika:	
–	 Ziemio	 Babicka!	 Ojczyzno	 moja,	 Ty	

jesteś	jak	zdrowie.	Ile	cię	trzeba	cenić...
Parafrazując	 słowa	 wieszcza,	 można	

powiedzieć,	 że	 mieszkańcy	 naszej	 ziemi	
potrafili	 ją	cenić,	od	najdawniejszych	cza-
sów	 brali	 udział	 w	 wojnach,	 w	 powsta-
niach	 i	 wszystkich	 zrywach	 niepodległoś-
ciowych.
Ziemia	 Babicka	 obejmuje	 swoim	 zasię-

giem	nie	tylko	najbliższy	rejon	Babic.	W	XIX	
wieku	dobra	Babice	rozciągały	się	od	Babic	
Nowych,	aż	po	Izabelin.	Dziś	Ziemię	Babicką	
rozumiemy	jako	obszar	całej	naszej	gminy,	
a	przecież	nadal	poza	jej	terenem	pobliskie	
lotnisko	 na	 Bemowie,	w	 języku	 lotniczym,	
nazywane	jest	„Lotniskiem	Babice”,	a	jeden	
z	fortów,	które	powstały	jeszcze	w	czasach	

carskich,	 położony	
obecnie	 na	 terenie	
Warszawy,	nazywa-
ny	 jest	„Fortem	Ba-
bice”.	
Zarówno	miesz-

kańcy	tych	ziem	jak	
i	 polscy	 żołnierze	
pochodzący	 z	 róż-
nych	 rejonów	 Pol-
ski,	 nawet	 spod	
Lwowa,	bronili	Zie-
mi	 Babickiej	 po-
nosząc	 najwyższą	
ofiarę	–	oddając	za	
nią	życie!

Odsłaniając	 pomnik	 pragniemy	 upa-
miętnić	Powstańców	Styczniowych	z	partii	
majora	Walerego	Remiszewskiego,	w	któ-
rej	wielu	było	mieszkańców	Lipkowa.	Dziś	
leżą	w	powstańczej	mogile	w	Puszczy	Kam-
pinoskiej.	 Upamiętniamy	 żołnierzy	 wrześ-
nia,	którzy	broniąc	Polski	przed	najeźdźcą,	
walczyli	na	Ziemi	Babickiej	i	utworzyli	tu	re-
dutę	obronną.	Przypomnijmy,	że	żołnierze	
majora	Jacka	Decowskiego	utrzymywali	 ją	
aż	do	27	września.	Dzień	później	poddała	
się	Warszawa.
	 Bohaterscy	 żołnierze	 zasługują	 za-

równo	na	 naszą	 pamięć,	 jak	 i	 na	miejsce	
w	 podręcznikach	 historii.	 Przypomnijmy,	
że	po	poddaniu	się	Reduty	Babice	niemie-
cki	generał	 Johannes	Blaskowitz	nie	mógł	
uwierzyć,	 że	 polski	 batalion	 stawiał	 opór	
całej	 nacierającej	 dywizji.	 Osobiście	 liczył	
żołnierzy,	a	w	uznaniu	 ich	męstwa,	ofice-
rom	pozwolił	zachować	białą	broń.
Upamiętniamy	 także	 żołnierzy	 Armii	

Krajowej	„Grupy	Kampinos”	i	innych	ugru-
powań,	z	których	wielu	to	właśnie	miesz-
kańcy	tej	ziemi-	działali	w	konspiracji	i	wal-
czyli	w	Powstaniu	Warszawskim.

Na	miejsce	w	podręcznikach	historii	za-
sługuje	nie	tylko	czyn	zbrojny	Wojska	Pol-
skiego	 walczącego	 na	 tych	 terenach	 ale	
również	polska	myśl	techniczna	II	Rzeczpo-
spolitej.	To	właśnie	na	naszej	ziemi	w	1923	
roku	powstała	Transatlantycka	Radiostacja	
Babice.	Wyobraźmy	sobie	jak	światłe	umy-
sły	podjęły	decyzję	o	jej	budowie.	W	roku	
1918	Polska	po	123	latach	nieistnienia	na	
mapach	świata,	powraca	do	bytu	narodo-
wego.	Już	5	lat	później	powstaje	superno-
woczesna	 instalacja,	 która	 zapewnia	 na-
szemu	krajowi	 łączność	z	całym	światem.	
Dziesięć	masztów	blisko	130	m	wysokości	
podtrzymywało	antenę	o	długości	4	km!	

Symbol Chwały i Męstwa Rzeczpospolitej
Odsłonięto Pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej

To	 wspaniałe	 dzieło	 techniczne	 jesz-
cze	 dziś	 budzi	 uznanie,	 obecnie	możemy	
je	 porównać	 do	 Internetu.	 Aż	 niepojęte,	
że	propaganda	PRL-u	dopuściła	do	wyma-
zania	 z	 pamięci	 społecznej	 tak	 wielkiego	
osiągnięcia.	Doprowadzono	do	zapomnie-
nia	czegoś,	co	było	chwałą	 i	mądrością	 II	
Rzeczpospolitej!	Podobnie	jak	zapomniano	
o	 poświęceniu	 żołnierzy	 września	 i	 wielu	
osób	działających	w	konspiracji,	które	były	
później	 prześladowane	po	wojnie.	Odsła-
niając	 Pomnik	 Obrońców	 Ziemi	 Babickiej	

przywracamy	do	życia	prawdę	historyczną.	
Wszystkim	 bohaterom	 oddajemy	 należną	
cześć	i	szacunek!
–	 Szanowni	 Państwo!	 Pozwólcie,	 że	

powiem	 parę	 słów	 o	 kulisach	 powstania	
naszego	 pomnika	 –	 kontynuował	 Wójt	
Krzysztof	 Turek.	 –	 O	 potrzebie	 upamięt-
nienia	historycznych	wydarzeń	mówiliśmy	
w	 różnych	gremiach	 już	od	paru	 lat.	 Sie-
demdziesiąta	 rocznica	Wybuchu	 II	Wojny	
Światowej	przyspieszyła	nasze	działania.	
25	 czerwca	br.	 Rada	Gminy	 Stare	 Ba-

bice	 podjęła	 uchwałę	 o	 utworzeniu	miej-
sca	Pamięci	Narodowej	w	Starych	Babicach	
i	 rozpoczęły	 się	 intensywne	prace	organi-
zacyjne.	Powołano	Komitet,	który	zajął	się	
tym	przedsięwzięciem.
	W	jego	składzie	znaleźli	się:	płk	Kazi-

mierz	 Dymek	 (Przewodniczący	 Komitetu),	
ks.	 Piotr	 Staniewicz,	 kpt.	 Roman	 Balcero-
wiak,	komandor	i	radny	Jan	Puścian,	radny	
Tomasz	Szuba,	dr	Dariusz	Śladowski	i	red.	
Marcin	Łada.	W	konsultacjach	uczestniczy-
ła	moja	zastępczyni	Jolanta	Stępniak,	która	
zadała	sobie	wiele	trudu,	by	dzieło	dopro-
wadzić	do	pomyślnego	końca.	

W	wyniku	wspólnych	narad	i	wielu	kon-
sultacji	opracowano	zarys	koncepcyjny	po-
mnika:	jego	projekt	jest	dziełem	Ewy	Urniaż	
–Szymańskiej	 –	 naszej	 plastyczki	 z	 Borzę-
cina.	 Rzeźby	 wieńczące	 pomnik	 wykonali:	
Hanna	Roszkiewicz-Tokarska	 i	Andrzej	 Ber-
ner.	 Odlew	 i	 różne	 rozwiązania	 technolo-
giczne	wykonał	Julian	Tadeusz	Kubik,	a	szla-
chetny	granitowy	kamień	przygotował	i	wy-
rzeźbił	Wojciech	Długołęcki.	 Piękną	 zieleń,	
która	otacza	pomnik	i	aranżację	skweru	za-
projektowała	Marzena	Suchocka.

W	dalszej	części	przemó-
wienia	Wójt	Gminy	przedsta-
wił	symbolikę	pomnika.
–	 Pomnik,	 jak	 Państwo	

widzicie,	 można	 postrzegać	
alegorycznie.	Ze	szlachetnego	
kamienia	–	szlachetnej	mate-
rii	 naszego	narodu,	wyrasta-
ją	maszty	 Radiostacji	 Babice.	
Zostały	 zniszczone	 wskutek	
kataklizmu	 II	 Wojny	 Świato-
wej.	Jednak	przetrwały	po	to,	
by	mógł	zasiąść	na	nich	pol-
ski	orzeł	wolności.	Dziś	poka-

zuje	nam	swoją	dumę	i	chwałę	królując	na	
zwieńczeniu	dzieła,	aby	po	chwili	wznieść	
się	do	lotu.	Symboliczny	charakter	ma	rów-
nież	znicz.	Wyrasta	on	z	kłosów,	z	rolnicze-
go	charakteru	żyznej	Ziemi	Babickiej.	
Dziękujemy	 wszystkim	 Państwu,	 któ-

rzy	doprowadziliście	do	końca	to	wspania-
łe	dzieło!

Dziękuję	również	osobom,	które	wspie-
rały	nasze	działania	obejmując	nad	nimi	Pa-
tronat	Honorowy:	Panu	Ministrowi	Andrze-
jowi	 Przewoźnikowi-	 Sekretarzowi	 Gene-
ralnemu	Rady	Ochrony	Pamięci	Walk	i	Mę-
czeństwa,	 Generałowi	 Dywizji	 Tadeuszowi	
Płoskiemu	–	biskupowi	polowemu	WP,	Panu	
Adamowi	 Struzikowi-	 Marszałkowi	 Woj.	
Mazowieckiego	Panu	Janowi	Żychlińskiemu	
–	Staroście	PWZ,	Panu	Henrykowi	Kuncewi-
czowi	 –	 Przewodniczącemu	 Rady	 Gminy,	
Księdzu	Prałatowi	Grzegorzowi	Kozickiemu,	
dziekanowi	Dekanatu	Laseckiego	i	probosz-
czowi	Parafii	pw.	WNMP,	Panu	Stanisławo-
wi	Drzewińskiemu-	 Prezesowi	 Zarządu	 Re-
jonowego	ZKRP,	Pani	Wandzie	Śladowskiej-	
mieszkance	 i	wolontariuszce	naszej	gminy,	
Pani	Mariannie	Tomaszewskiej-Szuba	–	jed-
nej	z	naszych	najstarszych	mieszkanek,	żo-
nie	osadnika	wojskowego.
Specjalne	 podziękowania	 kieruję	 do	

Pani	kpt.	Anny	Mizikowskiej,	kuzynki	żołnie-
rza	września	mjr	Władysława	Mizikowskie-
go	(obrońcy	Ziemi	Babickiej,	który	oddał	na	
przedpolu	Babic	swoje	życie)	.	Pani	Anna	za-
wsze	jest	z	nami	i	należy	do	babickiego	koła	
Związku	 Oficerów	 Rezerwy	 RP,	 które	 nosi	
imię	Obrońców	Radiostacji	Babice.

Na	 zakończenie	 przemówienia	 Wójt 
Krzysztof Turek	poruszył	 sprawę	nowej	
mogiły,	 która	 pojawiła	 się	 na	 Cmentarzu	
Wojennym.
–	 Dziś	 trzeba	 stwierdzić,	 że	 nie	 zna-

my	dokładnej	liczby	Obrońców	Ziemi	Babi-
ckiej,	którzy	spoczywają	na	naszym	Cmen-
tarzu	Wojennym.	W	 ostatnim	 czasie	 lista	
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nazwisk	 żołnierskich	 poszerzyła	 się	 o	 15	
osób.	 Dzięki	 Panu	 Bogdanowi	 Koterbie,	
który	odnalazł	informacje	o	pochowaniu	tu	
jego	ojca	ppor.	Mariana	Koterby,	otrzymali-
śmy	listę	15	nowych	nazwisk,	która	pocho-
dzi	 z	 archiwów	 Ministerstwa	 Gospodarki	
Przestrzennej	 i	Budownictwa.	Nasze	dane	
gminne	mówiły	dotąd	o	373	osobach,	te-
raz	mamy	potwierdzonych	388	osób.	
Analizując	źródła	historyczne	dowiemy	

się,	że	we	wrześniu	1939	r.	w	rejonie	Sta-
rych	Babic	zginęło	około	tysiąca	żołnierzy.	
Ilu	 tak	 naprawdę	 Obrońców	 Ziemi	 Babi-
ckiej	spoczywa	na	naszym	cmentarzu,	nie	
wiadomo,	w	niektórych	książkach	autorzy	
podają	 liczbę	 400	osób.	Wiele	 ciał,	 które	
można	było	zidentyfikować,	rodziny	zabra-
ły	do	swoich	grobów.	Wielu	nigdy	nie	zna-
leziono.	 Historię	 II	 Wojny	 Światowej	 bę-
dziemy	poznawać	w	miarę	 docierania	 do	
kolejnych	archiwów.

Po przemówieniu Wójta Gminy 
przyszła kolej na odsłonięcie pomni-
ka, którego dokonał Wójt Krzysztof 
Turek razem z Ministrem Andrze-
jem Przewoźnikiem.	Następnie	pomnik	
został	 poświęcony	 przez	 ks.	 prałata	 Jana	
Szubkę,	zapalono	także	pamiątkowy	znicz	
i	 złożono	 wieniec	 od	 Samorządu	 Gminy	
Stare	Babice.	
W	dalszej	 części	 uroczystości	 głos	 za-

brał	Andrzej Przewoźnik – Sekretarz 
Generalny Rady Pamięci Walk i Mę-
czeństwa,	 który	 objął	 funkcję	 Przewod-
niczącego	Komitetu	Honorowego	Budowy	

Pomnika	Obrońców	Ziemi	Babickiej.	
–	 Aktem	 odsłonięcia	 pomnika	 w	 70	

rocznicę	wybuchu	II	Wojny	Światowej	przy-
wołujemy	 pamięć	 obrońców	 Ojczyzny,	
obrońców	 Ziemi	 Babickiej.	 Tych	 z	 po-
wstań	narodowych	i	tych	z	II	Wojny	Świa-
towej.	Przed	chwilą	na	Cmentarzu	Wojen-
nym	w	Starych	Babicach	oddawaliśmy	hołd	
i	przywoływaliśmy	pamięć	żołnierzy,	którzy	
bronili	Warszawy	przed	najazdem	niemie-
ckim.	 Przywoływaliśmy	 pamięć	 ludzi,	 dla	
których	 hasło:	 Bóg,	 Honor,	 Ojczyzna	 głę-
boko	tkwiło	w	sercu	i	ukierunkowywało	ich	
wszelkie	działania.	Ci	ludzie	w	obronie	Ho-
noru	Rzeczpospolitej	złożyli	na	Ołtarzu	Oj-
czyzny	życie.	Setki	grobów	na	cmentarzach	
wokół	 Warszawy	 przypominają	 o	 pierw-
szym	pokoleniu	 niepodległej	 Rzeczpospo-
litej,	 o	 ludziach,	 którzy	 potrafili	 w	 1920	
roku	bronić	Polski	na	przedpolach	Warsza-
wy	i	we	wrześniu	1939	r.	jeszcze	raz	prze-
chodzili	najcięższą	próbę.	
Minister	 Andrzej	 Przewoźnik	 wspo-

mniał	 także	 kilku	 bohaterów,	 którzy	 wal-
czyli	 na	 Ziemi	 Babickiej.	 Byli	 wśród	 nich:	
major	 Jacek	 Decowski	 –	 dowódca	 Redu-
ty	 Babice,	 pochowany	na	Cmentarzu	 Pol-
skich	 Oficerów,	 w	 obozie	 jeńców	 wojen-
nych	w	Murnau,	Leopold	Okulicki-	komen-
dant	i	dowódca	AK,	oskarżony	w	procesie	
15,	 zakończył	 życie	 na	 Łubiance,	mjr	An-
toni	 Sanojca-	 jeden	 z	 twórców	 polskiego	
państwa	podziemnego,	dowódca	I	oddzia-
łu	organizacyjnego	ZWZ	AK,	płk	Józef	Spy-
chalski,	jeden	z	twórców	WP	i	struktur	AK,	
Komendant	Okręgu	Krakowskiego	AK,	za-
mordowany	skrytobójczo	przez	gestapo.
Na	zakończenie	przemówienia	Minister	

zwrócił	się	do	mieszkańców	naszej	gminy.
–	 Dzisiaj	 przez	 ten	 pomnik,	 Państwo	

jako	 społeczność	 oddajecie	 hołd	 swoim	
przodkom,	którzy	budowali	tożsamość	Zie-
mi	 Babickiej	 i	 Rzeczpospolitej.	 Pomnik	 jest	
wypełnieniem	 obowiązku	 w	 stosunku	 do	
przeszłych	 pokoleń,	 jest	 uszanowaniem	
tych,	dzięki	którym	dziś	żyjemy	w	wolnym	
i	suwerennym	kraju.	To	także	wyraz	pamięci	
o	tym,	co	zrobili	dla	Polski.	Pomnik	jest	rów-
nież	 przypomnieniem	 naszego	 obowiązku	
w	stosunku	do	Ojczyzny.	Niech	będzie	dro-

gowskazem	dla	młode-
go	pokolenia,	jak	poste-
pować	dzisiaj,	kiedy	nie	
musimy	 walczyć,	 kiedy	
możemy	w	sposób	wol-
ny	 budować	 wielkość	
naszej	Ojczyzny.	Chciał-
bym	 bardzo	 serdecznie	
podziękować	Panu	Wój-
towi	 i	 wszystkim	 oso-
bom,	 które	 przyczyniły	
się	 do	 powstania	 tego	
pomnika.	 Dzięki	 ta-
kim	 inicjatywom	może-
my	w	 tym	ważnym	dla	
Polski	 roku	 przypomi-
nać	 tych,	 o	 których	 na	
co	dzień	często	zapomi-

namy.	Cześć	 ich	
pamięci!
W	 dalszej	

części	uroczysto-
ści	 głos	 zabra-
ła	 kpt. Anna 
Mizikowska,	
uczestniczka	Po-
wstania	 War-
szawskiego.
– 	 P r a g n ę	

bardzo	serdecz-
nie	 podzięko-
wać	 całej	 spo-
łeczności	 za	

ten	 piękny	 wysiłek,	 jaki	 Państwo	 wkłada-
ją	 w	 upamiętnienie	 bohaterstwa	 naszych	
przodków.	Mój	kuzyn	mjr	Władysław	Mizi-
kowski,	który	poległ	we	wrześniu	na	przed-
polu	Babic,	ma	tutaj	grób.	Jestem	wdzięcz-
na	za	to,	że	mogę	oddać	mu	hołd,	ileż	ro-
dzin	poszukuje	grobów	swoich	przodków,	
którzy	zaginęli	podczas	wojny.	Drugi	z	mo-
ich	kuzynów	kpt.	Henryk	Mizikowski	zginął	
w	Starobielsku.	Ze	wzruszeniem	przyjęłam	
informację,	że	w	Babicach	będzie	posadzo-
ny	dąb	jego	pamięci.	Jestem	wdzięczna	za	
tę	nową	inicjatywę,	która	przekazuje	myśl	
szacunku	dla	bohaterów	narodowych,	sza-
cunku	 dla	 Ojczyzny	 i	 dla	 naszych	 przod-
ków,	bo	przecież	myśmy	się	wzięli	nie	z	po-
wietrza,	tylko	z	miłości	dla	Ojczyzny.	Życzę	
Państwu	 wszystkiego	 dobrego	 i	 dalszych	
sukcesów!	 –	 powiedziała	 na	 zakończenie	
Anna	Mizikowska.
Na	 koniec	 uroczystości	 głos	 zabra-

ła	 jedna	z	najstarszych	mieszkanek	gminy	
Stare	 Babice	Marianna Tomaszewska 
Szuba.
–	 O	 Polsko,	 Ziemio	 ukochana,	 w	 39	

roku	cała	krwią	
zalana,	 nie	
dość	 że	 Polskę	
na	 pół	 roze-
rwali,	 to	 jesz-
cze	Polaków	na	
Sybir	 wysłali...
Pani	 Marian-
na	 z	 pamię-
ci	 przedstawiła	
wierszem	 losy	
Polaków	 pod-
czas	 II	 Woj-
ny	 Światowej.	
Zna	 je	 nie	 tyl-
ko	 z	 książek,	
ale	 i	 z	własne-
go	 życia.	 Była	
żoną	 Stanisła-
wa	 Szuby	 –	
osadnika	wojskowego	na	Grodzieńszczyź-
nie.	Przeżyła	śmierć	męża	zamordowanego	
przez	bojówki	komunistyczne	i	trudy	zesła-
nia	 na	 Sybir,	 gdzie	 zmarły	 jej	 dzieci.	 Dziś	
jest	świadkiem	tragicznych	losów	Polaków	
II	 Rzeczpospolitej,	 losów,	 o	 których	 przez	
lata	nie	wolno	było	opowiadać.

Marcin Łada

Koncepcja	 pomnika	 upamiętniającego	
Obrońców	Ziemi	Babickiej	rodziła	się	pod-
czas	spotkań	komitetu	jego	budowy.	Cza-
sem	 założenia	 koncepcyjne	 musiały	 pod-
porządkować	 się	 możliwościom	 technicz-
nym,	czasem	ktoś	spierał	się	z	Panią	Ewą,	

która	 opracowała	 artystyczną	 wizję	 cało-
ści.	Cenne	 jest	 to,	że	w	gronie	kilku	osób	
wypracowano	 satysfakcjonujący	 wszyst-
kich	kompromis	i	dzieło	doprowadzono	do	
szczęśliwego	finału.	Tym	razem	powiedze-
nie	„gdzie	dwóch	Polaków	–	tam	trzy	zda-
nia”	–	okazało	się	nieprawdziwe.
Prace	 przy	 pomniku	 trwały	 prawie	 do	

dnia	jego	otwarcia.	W	ostatnich	dniach	ner-
wowa	atmosfera	udzieliła	się	wszystkim	za-
angażowanym	osobom.	 –	Czy	 już	 jest	 ka-

mień?	Czemu	nie	przyjechał?	Co	chwilę	ktoś	
pytał,	 co	 chwilę	 ktoś	 dzwonił,	 sam	 Wójt	
Gminy	koordynował	wiele	spraw,	niepoko-
jąc	się,	czy	wszystko	będzie	jak	należy.
Wreszcie	kamień	przywieziono	i...	zaczęły	

się	kłopoty.	O	ile	ze	zdjęciem	go	z	samocho-
du	„w	pozycji	leżącej”	nie	było	problemu,	to	
postawienie	głazu	ważącego	ok.	3	tony	do	
pionu	było	już	bardzo	trudne.	Kamień	–	szer-
szy	u	dołu,	a	węższy	u	góry,	wyślizgiwał	się	
przez	długi	czas	z	lin.	W	pewnym	momencie	
wybrał	wolność	i	poleciał...	Szczęściem	spadł	
na	ziemię,	a	nie	na	kamienny	postument.	Nic	
się	 nie	 stało.	 Podjęto	 kolejne	 próby.	 Kiedyś	
stawiano	przecież	ogromne	figury	na	Wyspie	
Wielkanocnej	 i	 potrafiono	 to	 zrobić,	 to	 co,	
my	po	tysiącach	lat	nie	damy	rady?	Zawzię-
liśmy	się.	Pani	Wójt	i	Pani	Ewa	trzymały	kciu-
ki.	 Sprawna	 ekipa	 zastosowała	 cały	 system	
drewnianych	 klinów,	 blokując	 liny	 i	 udało	
się	poskromić	kamień.	Głaz	 stanął	na	 swo-

im	miejscu.	Następnego	dnia	zamontowano	
na	nim	elementy	metaloplastyki,	do	których	

również	 trzeba	
było	 użyć	 dźwi-
gu.	 W	 ostat-
niej	 chwili	 ktoś	
przypomniał	 so-
bie,	że	być	może	
w	 sobotę...	 nie	
będzie	 to	 ta-
kie	łatwe.	Udało	
się.	 Zdążyliśmy	
na	 czas!	 Przy-
jechał	 Minister	
i	 pomnik	 odsło-
nięto.
Następne-

go	 dnia	 popra-
wiono	 jedynie	
wysokość	 zni-
cza,	 obniżono	
go	 tak,	 aby	 nie	
zasłaniał	 liter.	
W	 międzyczasie	
jedna	z	mieszka-

nek	gminy	zadzwoniła	na	policję	zaniepoko-
jona,	że	już	pierwszego	dnia	ukradli	znicz.	To	
jednak	my	go	wzięliśmy	do	skrócenia.	Po	kil-
ku	godzinach	powrócił.	Dziś	pomnika	pilnu-
ją	dobrzy	ludzie	i...	kamery.	Miejmy	nadzieję,	
że	nikt	nie	będzie	chciał	mu	zaszkodzić,	upa-
miętnia	bowiem	wielką	sprawę	i	wspaniałych	
ludzi	–	Bohaterów	tej	Ziemi.	
Prace	 przy	 stworzeniu	 koncepcji	 po-

mnika	 trwały	 zaledwie	 kilka	 tygodni.	 Po-
mógł	 nam	 patriotyczny	 zapał	 i	 oddanie	
sprawie.	Polak	jak	chce,	to	potrafi!
Dziękuję	wszystkim	osobom,	które	pra-

cowały	przy	tym	dziele,	za	serce	i	zaanga-
żowanie.

Marcin Łada
Członek Komitetu Budowy Pomnika

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENUZ GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Pomnik powstał w ciągu kilku tygodni!
Mamy pierwszy pomnik  
w naszej gminie! 
Ten fakt napawa radością nie tylko członków 
komitetu jego budowy, którzy społecznie 
pracowali przez kilka tygodni,  
ale i wielu mieszkańców gminy.
Postawienie go wcale nie było łatwe…

Hanna Roszkiewicz-Tokarska i Andrzej 
Berner – twórcy rzeźb pomnika

Z-ca wójta Jolanta Stępniak i projektant-
ka Ewa Urniaż-Szymańska trzymają kciu-
ki za powodzenie przedsięwzięcia

Stawianie obelisku nadzorował Wojciech 
Długołęcki

Wójt Krzysztof Turek  
w akcji – jego interwen-
cje przyspieszyły wiele 
spraw 
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Mimo upływu lat i osiedlania 
się na naszych terenach wielu osób 
z Warszawy, gmina Stare Babice cią-
gle jest gminą rolniczą. Nic dziw-
nego zatem,  że tradycje dożynko-
we stale są u nas żywe, a każdy rok 
przynosi na Święto Rolników coś no-
wego. Ziemia żywicielka mimo spad-
ku opłacalności produkcji rolnej, po-
trafi jeszcze wyżywić niejedną rodzi-
nę, a trud rolniczej pracy – od ziarna 
aż do chleba zawsze ma w sobie coś 
magicznego. 
W	 pierwszą	 niedzielę	 września,	 jak	

nakazuje	tradycja,	rolnicy	świętowali	do-
żynki	w	Borzęcinie	Dużym.	Co	roku	opra-
wę	tej	uroczystości	organizuje	inny	rejon	
borzęcińskiej	 parafii,	 tym	 razem	 świę-
to	przygotowali	mieszkańcy	Umiastowa	
i	Topolina.	

Starości dożynkowi: Jolanta 
Wawrzyniecka i Edward Szczepaniak 
godnie pełnili swoje role. Na	dożyn-
ki	 przygotowali	 ogromny	 wieniec,	 któ-
ry	wykonało	specjalnie	na	tę	uroczystość	
Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Wyszkowa.	
Wieniec	w	alegoryczny	sposób	przed-

stawiał	ręce	kapłana	z	Hostią	umieszczo-
ne	w	ozdobnym	okręgu	przybranym	kło-
sami	zbóż.	Jego	motyw	wybrano	nieprzy-
padkowo,	obchodzimy	bowiem	obecnie	
Rok	Kapłański.	Warto	wiedzieć,	że	ogło-
sił	go	19	czerwca	2009	 r.	 Papież	Bene-
dykt	XVI,	a	stało	się	to	podczas	Uroczy-
stości	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa-	
a	 zatem	 w	 dniu	 tradycyjnie	 poświęco-
nym	modlitwie	o	uświęcenie	kapłanów.	
Wybór	 tej	 daty	 wiąże	 się	 także	 ze	 150	

rocznicą	śmierci	Jana	Marii	Vianneya,	pa-
trona	wszystkich	proboszczów	świata.	
Jak	 podkreślił	 Papież	 w	 liście	 napi-

sanym	 na	 tę	 okazję,	 ten	 rok	 powinien	
przyczynić	 się	do	krzewienia	wewnętrz-
nej	 odnowy	 kapłanów	 na	 rzecz	 silniej-
szego	 świadectwa	 ewangelicznego	 we	
współczesnym	świecie.	Rok	Kapłański	za-

kończy	 się	 19	
czerwca	2010	r.
Podczas	 uro-

czystości	 dożyn-
kowych	 ks.	 pra-
łat	 Bogdan	 Wo-
sławski	 pod-
kreślił	 znacze-
nie	 ciężkiej	 pra-
cy	 rolniczej.	 –
Rolnik	 pracuje	
mimo	 kaprysów	
pogody,	w	upale	
i	w	deszczu,	często	zdarza	się,	że	plony	
są	jakby	wyrwane	ziemi,	bowiem	nie	za-
wsze	mamy	do	czynienia	z	urodzajem.	
Bądźcie	 dobrzy	 jak	 chleb,	 apelował	

duchowny,	 przytaczając	 słowa	 Adama	
Chmielowskiego	–	Świętego	Brata	Alber-
ta,	 którego	wyniósł	na	ołtarze	nasz	Pa-
pież-	Jan	Paweł	II.	–	Chleb	nie	nudzi	się	
nigdy,	jest	codziennością	naszego	życia,	
a	jednocześnie,	gdy	spożywamy	go	pod	
postacią	Komunii	Świętej,	daje	nam	siłę	

i	 moc	 –	 powiedział	 ks.	
Wosławski.
Wybór	 Umiastowa	

i	 Topolina	 jako	 organi-
zatorów	 tegorocznych	
dożynek	 miał	 swój	 wy-
miar	 symboliczny	 także	
w	kontekście	70	rocznicy	
wybuchu	II	Wojny	Świa-
towej.	 Trzeba	pamiętać,	
że	mieszkańcy	obu	 tych	
miejscowości	 zostali	 13	
września	 1939	 r.	 okrut-
nie	 doświadczeni	 kosz-
marem	wojny.	Hitlerow-
cy	 wymordowali	 tam	
blisko	20	osób.	Do	dziś	
zbrodnia	 ta	 nie	 została	
wyjaśniona.	Życie	stracili	
wszyscy	mężczyźni	z	obu	
wsi.	Jakie	wówczas	mo-

gły	być	dożynki	w	koszmarze	wojny?	Czy	
miał	 kto	 zebrać	 plony?	 8	 listopada	 br.	
przewidziano	w	Umiastowie	odsłonięcie	
pomnika	poświęconego	tej	tragedii.	

Dożynkowe Świętowanie 2009 W drugą niedzielę września od-
były się dożynki w Starych Babicach.	
Tradycyjnie	 przygotowano	 je	 eksponu-
jąc	plony	ogrodnicze	ułożone	w	różnych	
kompozycjach	 przed	 ołtarzem	 kościoła	
WNMP.	Na	dożynki	przybyło	wielu	zna-
mienitych	 gości:	Wicemarszałek	Walde-
mar	Roszkiewicz,	Starosta	Jan	Żychliński,	
Mer	Rejonu	Wileńskiego	–	Maria	Rekść,	
Dyrektor	 Szkoły	 Polskiej	 z	Wilna	 -Jolan-
ta	Suszyńska.	Jak	co	roku	obecni	byli	tak-
że	Górale	 z	 powiatu	 tatrzańskiego:	 Jan	
Pawlikowski	 ze	 Związku	 Podhalan	 i	 ze-
spół	Mali	Miętusianie	ze	Stanisławą	Mię-
tus.	Nie	 zabrakło	 również	władz	naszej	

gminy	z	Wójtem	Krzysztofem	Turkiem.
Ks.	 prałat	 Grzegorz	 Kozicki	 serdecz-

nie	powitał	przybyłych	gości	 i	złożył	ży-
czenia	 władzom,	 rolnikom	 i	 wszystkim	
tym,	którzy	związani	są	z	pracą	na	roli.
–	 Podziękujmy	 najlepszemu	 gospo-

darzowi,	którym	jest	Bóg	w	Trójcy	Jedy-
ny-	 mówił	 duchowny.	 -Patrząc	 na	 bo-
chen	chleba	wypieczony	z	mąki	uzyska-
nej	 z	 tegorocznych	 zbiorów,	 podziwia-
my	wysiłek	pobłogosławiony	Bożą	Życz-
liwością.	
Tradycyjnym	 elementem	 obu	 świąt	

dożynkowych	w	naszej	gminie	jest	dziele-
nie	się	chlebem	przez	wszystkich	uczest-
ników	 Mszy	 Świętych	 zgromadzonych	
w	kościołach.	Tak	było	i	tym	razem.	Babi-
czanie	mieli	dodatkowo	możliwość	spró-
bowania	chleba	wileńskiego	przywiezio-
nego	przez	delegację	Polaków	z	Litwy.
Od	kilku	lat	podczas	babickich	doży-

nek	 gości-
my	 naszych	
rodaków	 z	
zagranicy.	
Wzajemne	
kontakty	za-
cieśniają	się,	
w	 tym	 roku	
przebywa-
ła	 u	 nas	 na	
wakacjach	
grupa	 mło-
dzieży	 z	 Li-
twy.	 Roda-
cy	 docenia-
ją	 pomoc,	

jaką	udzielamy	polskim	szkołom:	im.	An-
toniego	Wiwulskiego	w	Wilnie	i	im.	Ksa-
werego	Brzostowskiego	w	Turgielach.
Dziś	 żyjemy	 w	 wolnym	 kraju,	 pol-

skość	 jest	dla	nas	czymś	zupełnie	natu-
ralnym.	Polacy	na	Litwie	muszą	o	nią	sta-
le	zabiegać.	Zabrano	im	Ojczyznę,	a	oni	

trwają	 wierni	 swej	 ziemi	 i	 tradycji.	 Po-
moc	 rodakom	 jest	 naszym	 patriotycz-
nym	 obowiązkiem.	 II	 Wojna	 Światowa	
zabrała	 połowę	 terytorium	 Polski.	 Nie	
wszyscy	zgodzili	się	na	repatriację.	Tysią-
ce	 Polaków	 zostały	 na	 ziemiach	 ojców.	
Dziś	mieszkają	na	Litwie,	Białorusi,	Ukra-
inie.	Pozostał	im	tylko	język	i	tęsknota	za	
Macierzą.	Pomyślmy	o	tym,	jedząc	polski	
chleb.	Oby	 starczyło	go	dla	wszystkich,	
niezależnie	od	tego	gdzie	mieszkają.

Tekst i fot. Marcin Łada
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– Co słychać w Bliznem? 
–	W	ostatnim	czasie	w	naszej	miejsco-

wości	ruszyły	już	dawno	wyczekiwane	przez	
mieszkańców	 inwestycje,	 czyli	 remont	 ul.	
Kościuszki	i	budowa	przedszkola	publiczne-
go.	Wcześniej	występowały	problemy	praw-
ne,	które	zakłócały	 te	działania,	 jednak	te-
raz	wszystko	 idzie	 już	w	dobrym	kierunku.	
Mamy	 również	w	 planach,	 wraz	 z	 sąsied-
nimi	 sołectwami,	 kompleksowe	wykończe-
nie	 świetlicy,	 co	będzie	możliwe	dzięki	 za-
angażowaniu	radnych,	sołtysów,	Stowarzy-
szenia	 Blizne	 i	miejmy	 nadzieję,	 że	 znacz-
nej	części	mieszkańców.	Niestety	wiele	po-
mysłów	i	planów,	które	można	byłoby	zre-
alizować	w	naszym	sołectwie,	nie	dochodzi	
do	skutku.

– Co stoi na przeszkodzie w ich re-
alizacji?
–	 Z	 przykrością	 muszę	 powiedzieć,	 że	

główną	 przeszkodą	 są	 sami	 mieszkańcy.	
Może	się	to	wydawać	dziwne,	bo	przecież	
nowe	 inwestycje	 są	po	 to,	by	 spełniały	 się	
wymagania	i	marzenia	mieszkających	tu	lu-
dzi,	 jednak	 jak	 się	okazuje,	 to	oni	najczęś-
ciej	nie	są	nimi	zainteresowani.	Najlepszym	
tego	dowodem	jest	ostatnie	zebranie	sołe-
ckie,	na	które	przybyło	jedynie	8	osób.	Wie-
le	spraw	można	byłoby	zrobić	we	własnym	
zakresie	przy	pomocy	Urzędu	Gminy.	Dowo-
dem	tego	jest	plac	zabaw	w	Bliznem,	który	
nie	powstałby	w	tak	szybkim	czasie,	gdyby	
nie	 udało	 mi	 się	 zmobilizować	 do	 działa-
nia	kilku	mieszkańców.	Razem	postawiliśmy	
ogrodzenie	 (w	połowie	odzyskane	 z	ogro-
dzenia	starego	ośrodka	zdrowia	w	Starych	
Babicach).	 W	 związku	 z	 zaangażowaniem	
mieszkańców	 Pan	 i	 Pani	Wójt	 przeznaczyli	
środki	na	wyposażenie	placu	zabaw.	

– Czemu przypisuje Pan brak ak-
tywności mieszkańców?
–	Wydaje	mi	 się,	 że	powodów	 jest	kil-

ka.	W	 jednej	 części	 społeczeństwa	 panuje	
„wrodzona”	 niechęć	 do	 władzy,	 a	 w	 dru-
giej	postawa	typowo	roszczeniowa	–	płacę	
podatki,	więc	mi	się	należy.	Takie	rzeczy	jak	
czyn	 społeczny	 zostały	 usunięte	 z	 realiów	
Państwa,	jako	jeden	z	reliktów	epoki	komu-
nizmu.	O	dziwo	w	USA-	państwie	 nie	 ko-
munistycznym,	 czyn	 społeczny	 jest	 niemal	
codziennością.	 Dla	 mnie	 jednak	 podsta-
wową	kwestią	jest	niewiedza	mieszkańców	
w	zakresie	praw	i	kompetencji	sołtysa.	My-
ślę,	że	ludzie	pamiętają	głównie	czasy,	kie-
dy	to	sołtysi	zajmowali	się	tylko	i	wyłącznie	
zbieraniem	 podatków,	 plotkami	 i	 narzeka-
niem	na	niemożliwość	 zrobienia	 czegokol-
wiek.	To	było	dość	wygodne,	ponieważ	jed-
noczyło	ich	z	mieszkańcami	zarazem	nie	na-

stręczając	nowych	obowiązków.	Ludzie	ko-
jarzą	sołtysa	z	władzą.	A	to	przecież	jest	ich	
przedstawiciel,	 z	 którym	 powinni	 współ-
pracować,	 podsuwać	 mu	 nowe	 pomysły	
i	współdziałać	w	ich	realizacji.	Uważam,	że	
sołtys	 powinien	 mieć	 możliwość	 utworze-
nia	Rady	Sołeckiej,	a	nie	jak	to	jest	usankcjo-
nowane	prawnie	pozyskiwanie	jej	z	łapanki	
w	czasie	wyborów	sołeckich.
	Kolejną	sprawą	są	wybory	sołeckie	–	to	

jeden	wielki	śmiech!	Podobnie	jak	zebrania	
wiejskie.	Około	20	osób	przychodzi	wybie-
rać	sołtysa.	To	są	normalnie	żarty.	Natomiast	
pretensje	 do	 sołtysa	 o	 różne	 sprawy	 ma	
o	wiele	więcej	osób.	Być	może	gdyby	ponad	
połowa	mieszkańców	przyszła	głosować,	to	
wybraliby	osobę,	która	lepiej	reprezentowa-
łaby	 ich	 interesy.	Ciężko	 jest	przecież	 reali-
zować	 projekty	mające	wpłynąć	 na	 lepsze	
życie	 mieszkańców,	 kiedy	 jedynymi	 głosa-
mi	dochodzącymi	od	społeczności	są	słowa	
krytyki.	 Najbardziej	 zdumiewające	 jest	 to,	
że	te	negatywne	słowa	płyną	zazwyczaj	od	
osób,	 które	w	 żaden	 sposób	 nie	 udzielają	
się	w	życiu	sołectwa.	Jeżeli	to	się	nie	zmie-
ni	to	sołtys	nadal	pozostanie	tylko	„poborcą	
podatkowym”.

– Co Pan chce zrobić, aby ożywić 
społeczeństwo Bliznego?
–	 Mam	 zamiar	 zorganizować	 wraz	

z	sołtysami	Bliznego	Łaszczyńskiego	i	Lubi-
czowa	 imprezę	 „powitanie	 lata”,	 podczas	
której	mieszkańcy	będą	mogli	się	zintegro-
wać,	 porozmawiać	 z	 sołtysami	 i	 radnymi,	
oraz	pobawić.	Mam	nadzieję,	że	w	ten	spo-
sób	pojawi	się	szansa	na	dokonanie	zmian	
w	 nastawieniu	 wielu	 osób.	 Prosto	 w	 oczy	
powiemy	 sobie	 o	 wzajemnych	 oczekiwa-
niach.	 Może	 jako	 Sołtys	 będę	 mógł	 opo-
wiedzieć	o	tym,	czym	zajmują	się,	tak	czę-
sto	 „opluwani”	 radni,	 którym	 zarzuca	 się,	
że	nic	nie	robią	lub	wręcz	kradną	co	mogą.	
Niestety	 takie	 rzeczy	 słyszę	 bardzo	 często	
z	ust	mieszkańców,	kiedy	 roznoszę	nakazy	
podatkowe.	 Ciekawe,	 co	 te	 osoby	 mówią	
o	mnie?

– Na co dzień można Pana spotkać 
na terenie gminy z kamerą. Czy to hob-
by?
–	 Posiadanie	kamer	i	aparatów	fotogra-

ficznych	wynika	 z	mojej	 działalności	 zawo-
dowej.	Filmy	w	naszej	gminie	zacząłem	krę-
cić	niedługo	po	tym,	jak	zostałem	sołtysem.	
Przyczyniło	 się	 do	 tego	 kilka	 sytuacji,	 które	
mnie	spotkały	w	ciągu	krótkiego	czasu	na	tu-
tejszych	drogach,	a	wynikały	z	bardzo	szyb-
kiej	 i	 niebezpiecznej	 jazdy	 kierowców.	 Tak	
właśnie	zaczęła	się	moja	przygoda	z	telewi-
zją	babicką,	którą	prowadzę	już	od	2	lat.	

Kamerę i aparat mam praktycznie zawsze 
przy sobie. Na początku była to kamera za-
montowana na stałe w moim samochodzie, 
z której nagrania doprowadziły do ukara-
nia kilkudziesięciu kierowców wyprzedzają-
cych na skrzyżowaniach, przejściach dla pie-
szych i podwójnych ciągłych. Doszedłem do 
wniosku, że w chwilach wolnych mogę rów-
nież dokumentować wydarzenia i piękno na-
szej Gminy. Obecnie jeżdżę ze strażą pożarną 
i policją na interwencje, bywam także na uro-
czystościach gminnych. Staram się filmować 
ważne dla naszej gminy wydarzenia, a także 
pokazywać wypadki, aby przestrzegać przed 
skutkami piractwa drogowego. Wszystkie fil-
my można oglądać na stronach interneto-
wych: www.tvtu.pl, www.gminababice.pl 

– Skąd czerpie Pan wiedzę dotyczą-
cą bezpiecznej jazdy samochodem?

– Jeździłem	przez	kilka	lat	w	rajdach	sa-
mochodowych	i	mam	na	swoim	koncie	m.in.	
Wicemistrzostwo	 Okręgu	 Warszawskiego.	
Ostatnio	niestety	nie	mam	na	to	czasu	i	pie-
niędzy,	ale	planuję	kiedyś	wrócić	do	sportu.	
Dzięki	rajdom	zupełnie	 inaczej	postrzegam	
codzienną	 jazdę	 samochodem.	 Wiem,	 że	
podstawą	jest	jeżdżenie	z	prędkością	dosto-
sowaną	do	warunków	na	drodze.	Gdy	cza-
sem	obserwuję	 kierowców,	 którzy	 na	 ulicy	
Warszawskiej	w	czasie	deszczu	jadą	ponad	
100	 km/h,	wydaje	mi	 się,	 że	 ludzie	 zupeł-
nie	nie	mają	wyobraźni.	Wystarczy	przecież,	
aby	na	ulicę	wyszedł	pieszy,	czy	nawet	zwie-
rzę	i	wypadek	gotowy.	
Najbardziej	dziwi	mnie	to,	w	jakim	celu	

ludzie	osiągają	tak	duże	prędkości	na	tutej-
szych	 drogach.	 Zawsze	 staram	 się	 jeździć	
zgodnie	 z	 przepisami	 i	 bardzo	 często	 je-
stem	wyprzedzany	przez	inne	auta.	Po	chwi-
li	 jednak	 wszyscy	 spotykamy	 się	 na	 świat-
łach	 lub	 skrzyżowaniach.	 Stąd	 wniosek,	 że	
szybka	 jazda	wcale	nie	znaczy	tego,	że	do-
jedzie	się	szybciej	do	celu,	rośnie	natomiast	
ogromnie	 ryzyko	 spowodowania	 wypadku.	
Niebezpieczne	 są	 zwłaszcza	 idiotyczne	ma-
newry	np.	wyprzedzanie	innych	lewą	stroną	
wysepki.

Sołtys z kamerą 
Rozmowa z Marcinem Jaskólskim  
– sołtysem Bliznego Jasińskiego

Jazda sportowa to niesamowita frajda, ale nie 
w takim sensie, w jakim postrzega ją wielu 
kierowców. Miałem kilka razy możliwość je-
chania z prędkością około 300 km/h, ale to 
wcale nie świadczy o wybitnych umiejęt-
nościach, ponieważ na prostej drodze każ-
dy może osiągać takie wyniki, jeżeli tylko ma 
dobry samochód. Prawdziwa jazda sportowa 
to wyścig przez las, pomiędzy drzewami i na 
krętych odcinkach dróg, na różnego rodza-
ju nawierzchniach. Wówczas 80 km/h wyda-
je się niesamowitą prędkością, a obijające się 
o samochód gałęzie się jak przelatujące poci-
ski. Dlatego też bardzo zachęcam kierowców 
do rozsądnej jazdy, bo na drodze błąd popeł-
nia się najczęściej tylko raz.

– Podobno również w tej dziedzi-
nie ma Pan jakieś plany związane z na-
szą gminą?
–	 Chciałbym	uruchomić	na	 terenie	na-

szej	 Gminy	 tor,	 gdzie	 każdy	 będzie	 mógł	
się	przekonać,	jak	zachowuje	się	samochód	
w	różnych	warunkach,	a	także	nauczyć	się	
i	ćwiczyć	podstawowe	techniki	 jazdy.	Ape-
luję	do	wszystkich:	proszę	nie	wmawiać	so-
bie,	że	jesteście	dobrymi	lub	bardzo	dobry-
mi	kierowcami.	Po	prostu	potraficie	się	prze-
mieszczać.	Ja	i	moi	koledzy,	w	czasie	kiedy	
trenowaliśmy	przed	 rajdem	3-4	 razy	w	 ty-
godniu,	po	około	4	godziny,	mogliśmy	po-
wiedzieć,	 że	 jeździmy	w	miarę	dobrze.	Na	
dzień	 dzisiejszy	mogę	powiedzieć	 o	 sobie,	
że	w	miarę	radzę	sobie	na	drodze.	Pamiętaj-
cie,	tych	„bardzo	dobrych	kierowców”	naj-
więcej	jest	na	cmentarzach.

– Poza pracą sołecką i telewizyj-
ną zajmuje się Pan również monitorin-
giem w naszej gminie. Kamery mamy 
już na budynku Urzędu Gminy, a także 
przy nowym pomniku. Czy dzięki temu 
jest bezpieczniej?

–	 Kamery,	 które	 założyliśmy	w	 Starych	
Babicach,	 znacznie	 wpływają	 nie	 tylko	 na	
poprawę	bezpieczeństwa	naszej	gminy,	ale	
również	sprawdzają	się	w	walce	z	wandali-
zmem.	Należy	zaznaczyć,	że	kamery	na	bu-
dynku	Urzędu	 i	 przy	pomniku	nie	 są	 jedy-
nymi,	 które	zostały	zainstalowane.	 Jest	 ich	
wiele	 więcej,	 ale	 nie	 wszystkie	 są	 widocz-
ne.	 Dzięki	 zapisom	 filmowym	 identyfikuje-
my	osoby,	które	nielegalnie	wyrzucają	śmie-
ci,	co	jest	u	nas	bardzo	dużym	problemem.	
Udaje	 nam	 się	 także	 rozpoznać	 wandali	
niszczących	dobra	gminne,	społeczne,	czy-
li	 nas	wszystkich.	 Zapisy	 z	 kamer	przecho-
wuje	 się	nawet	przez	miesiąc	na	 twardych	
dyskach.	Dzięki	temu,	gdy	ktoś	np.	znajdzie	
worki	 ze	 śmieciami	 i	 zgłosi	 to	w	Urzędzie	
Gminy,	czy	do	Straży	Gminnej,	można	obej-
rzeć	zapisy	z	kamer	i	zidentyfikować	spraw-
cę	zdarzenia.	Wówczas	film	kierowany	jest	
do	odpowiednich	służb,	które	dalej	zajmują	
się	ukaraniem	takiej	osoby.	
Wiele	 osób	 uważa,	 że	 monitorowa-

nie	naszej	gminy	 jest	naruszaniem	 ich	pry-

watności.	Chcę	jednak	zaznaczyć,	że	moni-
toring	 nie	ma	na	 celu	 podglądania	miesz-
kańców,	 ale	 zapewnienie	 im	 bezpieczeń-
stwa	i	karanie	tych	osób,	które	niszczą	i	za-
śmiecają	tutejsze	tereny.	Obecnie	rozmiesz-
czone	 kamery	 są	 tylko	 niewielką	 namiast-
ką	 tego,	 co	 będzie	 zainstalowane.	 Aktual-
nie	jest	to	program	pilotażowy.	Wśród	tych	
kamer	są	również	kamery	osób	prywatnych	
i	 firm,	 które	 użyczają	 nam	 i	 Policji	 swoich	
nagrań	 w	 przypadkach	 stwierdzonych	 ak-
tów	wandalizmu,	wypadków	i	przestępstw.	
Mój	udział	w	budowie	pilotażowego	syste-
mu	monitoringu	miał	wymiar	 społecznego	
zaangażowania.	 Całość	 będzie	 budowana	
przez	firmę,	która	wygra	przetarg	ogłoszo-
ny	przez	Wójta	Krzysztofa	Turka.

– Jakie ma Pan plany na najbliższy 
czas związane z sołectwem i terenem 
gminy Stare Babice?
–	W	 najbliższym	 czasie	 mam	 za-

miar	 rozwijać	 pomysły	 i	 projekty,	 któ-
re	 zacząłem	 realizować	 i	 które	 mam	
w	 planach.	 Czyli	 telewizję	 babicką,	 serwi-
sy	 internetowe	 –	 www.gminababice.pl,		
www.blizne.eu, www.powiatzachodni.pl 
i www.mazowszezachodnie.pl.	 Te	 dwa	
ostatnie	będą	służyły	również	promocji	na-
szej	 gminy.	 Myślę,	 że	 jeszcze	 w	 tym	 roku	
stanę	się	współwydawcą	miesięcznika	„Ma-
zowsze	 Zachodnie”.	 Chcę	 jak	 najszybciej	
uruchomić	 w	 Bliznem	 świetlicę	 dla	 dzie-

ci,	 młodzieży	 i	 dorosłych.	 Chciałbym	 rów-
nież	zadbać	o	 integrację	mieszkańców	na-
szego	sołectwa	organizując	więcej	spotkań	
i	imprez	sołeckich.	Udrożnić	przepływ	infor-
macji,	 być	może	 stosując	 tablice	multime-
dialne	zamiast	drewnianych.	 I	 tu	 liczyłbym	
na	 wsparcie	 sponsorów,	 którzy	 otrzymali-
by	w	zamian	za	pomoc	finansową	reklamę	
na	nich.	Chcę	aby	współdziałanie	z	Wójtem	
Krzysztofem	Turkiem,	z	Radnymi:	Adamem	
Kotwickim,	Leszkiem	Poborczykiem,	Walde-
marem	Szelenbaunem,	z	Sołtysami:	Blizne-
go	Łaszczyńskiego	–	Krzysztofem	Wąsikow-
skim	 i	Lipkowa	–	Agnieszką	Kaczurbą	oraz	
niektórymi	 mieszkańcami	 układało	 się	 co	
najmniej	tak	dobrze	jak	do	tej	pory.	
Chciałbym,	 aby	 to	 co	 zapoczątkowali-

śmy	w	tym	roku	z	Radnym	Adamem	Kotwi-
ckim,	czyli	wysłanie	jednego	bardzo	sympa-
tycznego	 mieszkańca	 Bliznego	 Jasińskiego	
na	kolonie	z	hipoterapią,	było	możliwe	na	
większą	skalę.	To	jednak	zależy	od	tego,	czy	
znajdziemy	na	to	środki	wśród	firm	 i	osób	
prywatnych.	 Wraz	 z	 Adamem	 Kotwickim	
ustaliliśmy,	 że	 „nasz	 podopieczny”	 będzie	
wysyłany	na	kolonie	i	ferie,	dopóki	życie	po-
zwoli	nam	posiadać	na	to	środki	własne,	tak	
jak	to	miało	miejsce	w	tym	roku.
Mam	 zamiar	 stworzyć	 wśród	 naszej	

młodzieży	silną	grupę	wolontariatu.	Tak	jak	
to	ma	miejsce	w	gminie	Kampinos.	Wymia-
na	Rady	Sołeckiej	jest	również	ważną	spra-
wą,	którą	niestety	z	braku	czasu	odkładam	
na	później.	Niestety,	aby	zrobić	wiele	z	za-
mierzonych	 przeze	mnie	 rzeczy,	 potrzebu-
ję	 wsparcia	 osób,	 którym	 chce	 się	 jeszcze	
cokolwiek	 robić.	 Zapraszam	 do	 współpra-
cy	młodzież	i	dorosłych	z	terenu	całej	gmi-
ny.	Dla	każdego	znajdzie	się	coś	do	zrobie-
nia.	Zachęcam	do	kontaktu	ze	mną:	soltys@
blizne.eu

Malwina Fabianowicz

Sprzątanie Świata
Co roku, w trzeci weekend września, na całym świecie organizowana jest akcja 

„Sprzątanie Świata”. Jest to jedno z działań, które ma na celu przypominanie nam, że 
powinniśmy bardziej dbać o miejsce, w którym żyjemy. W naszej gminie akcja „Sprzą-
tania Świata” realizowana jest zazwyczaj przez młodzież szkolną, którą wspomaga w 
tych działaniach Referat Ochrony Środowiska. Tak było również w tym roku.
W	dniach	18	i	19	września	dwie	babickie	podstawówki	i	gimnazjum	przystąpiły	do	sprzą-

tania	 Ziemi.	Wszyscy	 uczniowie	 szkół	 podstawowych	wraz	 z	 nauczycielami	 realizowali	 ak-
cję	w	piątek	w	godzinach	szkolnych.	Sprzątanie	odbywało	się	w	okolicach	budynków	szkół	
i	Cmentarza	Wojskowego,	gdzie	znajdowały	się	specjalnie	na	tę	okazję	rozstawione	kontenery	
na	śmieci.	W	sobotę	do	sprzątania	przystąpili	pierwszoklasiści	z	gimnazjum	z	nauczycielami,	
którzy	poświęcili	na	te	działania	5	godzin	wolnego	od	szkoły	dnia.	Sprzątali	okolice	budynku	
szkoły,	Koczargi	i	Lipków,	a	śmieci	wrzucali	do	kontenerów.	Referat	Ochrony	Środowiska,	któ-
ry	koordynował	akcję	„Sprzątania	Świata”	w	naszej	gminie	zaopatrzył	młodzież	w	rękawice	
i	worki,	a	także	zadbał	o	przywiezienie	kontenerów	i	zabranie	ich	po	zakończeniu	akcji.	Babi-
cka	młodzież	zebrała	łącznie	8	pełnych	kontenerów	śmieci,	czyli	około	50	m3	nieczystości.
Akcja	„Sprzątanie	Świata”	wywodzi	się	z	Australii,	gdzie	odbyła	się	po	raz	pierwszy	w	1989	

roku.	40	tysięcy	mieszkańców	Sydney	sprzątało	wówczas	tereny	portu.	Rok	później	 inicjaty-
wa	objęła	zasięgiem	całą	Australię,	a	w	kolejnych	latach	do	„Sprzątania	Świata”	przystąpiły	
następne	państwa.	Inicjatorką	akcji	w	Polsce	jest	Mira	Stanisławska-Meysztowicz,	założycielka	
fundacji	„Nasza	Ziemia”.	Fundacja	 już	od	1994	roku	koordynuje	akcję,	prowadzi	kampanie	
reklamowe	i	proekologiczne	działania	edukacyjne.	Pani	Mira	odwiedziła	kiedyś	naszą	gminę	
i	była	nawet	bohaterką	jednego	z	artykułów	w	„GB”.
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W tym numerze, w ramach cyklu 
prezentującego babickie stowarzy-
szenia, które współpracują z gmi-
ną, przedstawiamy Uczniowski Klub 
Sportowy „UKS” Borzęcin. O historii 
klubu, jego dniu dzisiejszym i pla-
nach rozwoju rozmawialiśmy z pre-
zesem Tomaszem Porębskim, człon-
kiem zarządu i trenerem piłki nożnej 
Marcinem Jasińskim, oraz kierowni-
kiem przyszkolnej hali sportowej Ja-
ckiem Świątkiem.

Początki klubu

„UKS”	Borzęcin	powstał	w	paździer-
niku	1997	roku.	Już	12	lat	stowarzysze-
nie	działa	na	terenie	gminy	Stare	Babice	
organizując	 życie	 sportowe	 dla	 dzieci	
i	młodzieży,	oraz	szerząc	przekonanie,	że	
uprawianie	 sportu	 to	doskonały	 sposób	
na	spędzanie	wolnego	czasu.	Na	począt-
ku	praca	stowarzyszenia	sprowadzała	się	
do	 organizowania	 pozalekcyjnych	 zajęć	
sportowych	 dla	 dzieci	 z	 borzęcińskiej	
podstawówki.	 Z	 upływem	czasu	okaza-
ło	 się	 jednak,	 że	duża	 część	młodzieży,	
która	ukończyła	już	szkołę	podstawową,	
również	chce	korzystać	z	zaplecza	spor-
towego	oferowanego	przez	szkołę.	Klub	
szybko	odpowiedział	na	tę	potrzebę	two-
rząc	kolejne	drużyny	piłki	nożnej	tak,	aby	
każdy	znalazł	w	nich	miejsce	dla	siebie.	
Ponieważ	młodzież	chętnie	uczestniczyła	
w	zajęciach,	powstał	pomysł	utworzenia	
grupy	 „seniorów”	 B-klasy,	 którą	 stowa-
rzyszenie	 zgłosiło	 do	 rozgrywek	Mazo-
wieckiego	 Związku	 Piłki	 Nożnej.	 Dzięki	
temu	 drużyna	 ta,	 jako	 pierwsza	wyszła	
poza	 okoliczne	 środowisko	 piłkarskie	
i	rozgrywa	mecze	z	przeciwnikami	na	ca-
łym	Mazowszu.

Młodzież chętnie gra 
w piłkę nożną

-	Od	czasu	powstania	stowarzyszenia	
do	dziś	liczba	młodych	piłkarzy	bardzo	się	
zwiększyła.	Obecnie	mamy	w	UKS-ie	trzy	
drużyny	 piłkarskie:	 „seniorów”,	 których	
trenerem	jest	Paweł	Rosiński,	oraz	„tramp-
karzy”	i	„orlików”	trenujących	u	Marcina	
Jasińskiego,	któremu	w	najmłodszej	gru-
pie	asystuje	Bartłomiej	Rosłon.	Poza	tym	
nadal	 prowadzimy	 zajęcia	 pozalekcyjne	
dla	 dzieci	 ze	 szkoły	 podstawowej.	 Cały	
czas	do	klubu	zgłaszają	się	nowi	zawod-
nicy,	 co	 nas	 bardzo	 cieszy	 i	 dokładamy	
wszelkich	 starań,	 aby	 każdy	 znalazł	 tu	
miejsce	dla	siebie.	Mamy	też	zawodników	
z	Leszna,	Zaborowa	i	Warszawy,	co	najle-
piej	dowodzi,	że	zainteresowanie	naszym	
klubem	jest	bardzo	duże.

Idealne warunki do 
uprawiania sportu

–	 Na	 początku	 istnienia	 klubu	 nie	
dysponowaliśmy	 boiskiem,	 na	 którym	
mogłyby	się	odbywać	mecze.	Korzystali-
śmy	wówczas	z	uprzejmości	okolicznych	
klubów.	Później	 jednak,	wspólnymi	siła-
mi	 i	 przy	 wsparciu	 finansowym	 gminy,	
udało	nam	się	otworzyć	trawiaste	boisko	
przy	szkole	w	Borzęcinie,	na	którym	pro-
wadziliśmy	 treningi	 i	 organizowaliśmy	
mecze.	W	ostatnim	czasie	wszystkie	na-
sze	marzenia	 dotyczące	miejsca	 trenin-
gów	i	całego	zaplecza	sportowego	speł-
niły	się	dzięki	utworzeniu	Strefy	Rekreacji	
Dziecięcej	 w	 Borzęcinie.	 Dysponujemy	
więc	pełnowymiarowym	boiskiem	piłkar-
skim	ze	 sztucznej	 trawy	 i	oświetleniem,	
a	także	boiskami	do	piłki	siatkowej,	ko-
szykowej	 oraz	 sprzętem	 do	 uprawiania	
wielu	sportów.	 Jesteśmy	bardzo	dumni,	
że	w	naszej	gminie	istnieje	tak	profesjo-
nalne	 miejsce	 do	 rozwoju	 sportowego	
dzieci	i	młodzieży.

Drużyny z dużymi 
perspektywami

–	 Każda	 z	 naszych	 drużyn	 wraz	
z	 upływem	 czasu	 osiąga	 coraz	 lepsze	
wyniki.	 Grupa	 „seniorów”	 awansowa-
ła	 z	najniższej	 klasy	 rozrywkowej	do	A-
klasy	warszawskiej.	Są	to	młodzi	 ludzie,	
zmotywowani	do	pracy,	którzy	cały	czas	
zdobywają	 nowe	 doświadczenia.	 Do	
końca	czerwca	istniała	w	naszym	klubie	
grupa	„juniorów	starszych”,	którzy	grali	
w	Warszawskiej	 Lidze	 Juniorów	 rocznik	
1990,	1991	i	w	maju	tego	roku	zajęli	III	
miejsce	 na	 Międzynarodowym	 Turnieju	
Piłki	 Nożnej	 „Leipzing	 Friendship	 Cup”	
w	Niemczech.	„Trampkarze”,	którzy	tre-
nują	już	trzy	lata,	w	lipcu	reprezentowali	
naszą	 gminę,	 jako	 jedna	 z	 dwóch	 pol-

skich	drużyn	na	Międzynarodowym	Tur-
nieju	w	Czechach	„Czech	Budweis	Cup”,	
gdzie	zajęli	VI	miejsce.	Nasi	najmłodsi	za-
wodnicy,	„orliki”,	 trenują	od	2008	roku	
i	niedawno	zostali	 zgłoszeni	do	 rozgry-
wek	Warszawskiej	 Ligi	 „Orlików”,	gdzie	
zajmują	IV	miejsce	w	ogólnej	klasyfikacji.	
Jest	 to	 bardzo	 dobra	 i	 prężnie	 rozwija-
jąca	 się	 drużyna,	 która	dzięki	 takim	 za-
wodnikom	jak	Filip	Pamięta,	Filip	Rejzner	
czy	 Szymon	 Dąbrowski	może	 rozsławić	
miejscowy	UKS	na	arenie	Ligi	Mazowie-
ckiej.	

Obiecujący zawodnicy

–	 Moim	osobistym	marzeniem,	 jako	
trenera,	jest	takie	wychowanie	zawodni-
ków,	by	przez	udział	w	zajęciach	mogli	
w	 przyszłości	 poszczycić	 się	 osiągnię-
ciami	 sportowymi,	 które	 przerodzą	 się	
w	sukcesy	zawodowe	życia	codziennego.	
W	naszych	drużynach	są	chłopcy,	którzy	
wyróżniają	się	poziomem	swojej	gry.	Sta-
ramy	 się	 wspomagać	 rozwój	 ich	 talen-
tów	 i	kierować	na	konsultacje	do	kadry	
mazowieckiej.	 W	 zeszłym	 miesiącu	 na	
takie	 konsultacje	 pojechał	 Bartek	 Goła-
szewski,	który	jest	teraz	pod	obserwacją	
kadry.	 Perspektywicznym	 zawodnikiem	
jest	także	Filip	Pamięta,	kapitan	drużyny	
„orlików”,	który	ma	wielki	talent	 i	 jeżeli	
będzie	 go	dalej	 rozwijał,	może	w	przy-
szłości	wiele	osiągnąć	swoją	grą.

Nie tylko dla chłopców...

–	 Nasz	 klub	 chętnie	 przyjmuje	
wszystkich	 zawodników,	 którzy	 lubią	
sport	 i	chcą	go	uprawiać.	Sport	 jest	dla	
wszystkich.	W	drużynie	„orlików”	mamy	
jedną	 zawodniczkę,	 Magdalenę	 Szcze-
paniak,	która	jest	rodzynkiem	w	naszym	
klubie.	 Magda	 jest	 osobą	 wysportowa-
ną,	ćwiczy	także	wiele	innych	dyscyplin.	

UKS Borzęcin Jej	zapał	i	chęć	do	pracy	są	bardzo	duże,	
a	ona	sama	doskonale	radzi	sobie	grając	
z	kolegami	na	treningach.	Chłopcy	mają	
do	 niej	 szacunek	 i	 chętnie	 ją	 wybierają	
do	swoich	drużyn.

Największym osiągnięciem 
jest... uprawianie sportu!

–	 Najbardziej	cieszymy	się	z	tego,	że	
dajemy	dzieciom	 i	młodzieży	możliwość	
uprawiania	 sportu,	 a	 przy	 tym	 dobrej	
zabawy.	 Naszym	 celem	 nie	 są	 bowiem	
wielkie	 osiągnięcia	 sportowe,	 ponie-
waż	 nie	 jesteśmy	 klubem	wyczynowym.	
W	naszych	założeniach	najważniejsze	jest	
przyciągnięcie	jak	największej	ilości	osób,	
które	 chcą	 uprawiać	 sport	 i	 stworzenie	
im	możliwości	 rozwoju.	 Staramy	 się	 za-
chęcać	wszystkich	do	udziału	w	naszych	
zajęciach,	zarówno	tych,	którzy	doskona-
le	radzą	sobie	na	boisku,	 jak	 i	 tych,	któ-
rzy	dopiero	zaczynają.	Dbamy	o	zdrowie	
i	kondycję	naszych	podopiecznych	orga-
nizując	raz	na	pół	roku	bezpłatne	badania	

w	 Centralnym	 Ośrodku	Medycyny	 Spor-
towej.	 Jeździmy	 z	 drużynami	 na	 basen,	
a	 także	 mecze	 innych	 drużyn.	 Ostatnio	
młodzi	piłkarze	byli	na	meczu	eliminacyj-
nym	do	Młodzieżowych	Mistrzostw	Euro-
py	U-21	Polska	–	Lichtenstein	na	stadionie	
„Pruszkowskiego	Znicza”.

Potrzeby są zawsze...

–	 Piłka	 nożna	 jest	 w	 naszym	 klubie	
priorytetem	 ze	 względu	 na	 zaintereso-
wanie,	którym	cieszy	się	ta	dyscyplina,	ale	
nie	zapominamy	także	i	o	innych	dziedzi-
nach	 sportu.	 Nie	wszyscy	 kochają	 piłkę	
nożną	i	bardzo	cieszylibyśmy	się,	gdyby-
śmy	mogli	dać	takim	osobom	możliwość	
uprawiania	 innych	 sportów	pod	 opieką	
profesjonalnych	 trenerów.	 Do	 dyspozy-
cji	mamy	profesjonalne	boiska	 i	 sprzęty	
do	treningów	jednak	brakuje	nam	osób,	
które	 mogłyby	 poprowadzić	 takie	 gru-
py.	W	tej	kwestii	 jest	wiele	do	zrobienia	
i	czekamy	na	osoby	chętne	do	współpra-
cy	z	nami.	

Dlaczego warto trenować 
w „UKS” Borzęcin?

–	 Ponieważ	sport	 jest	niezbędny	dla	
prawidłowego	 rozwoju	 organizmu:	 po-
budza	bowiem	pracę	 serca,	przyspiesza	
krążenie	 krwi	 i	 rytm	 oddychania,	 roz-
wija	 układ	 mięśniowy	 i	 nerwowy.	 Poza	
tym	 dzieci	 rozwijają	 swoją	 sprawność	
ogólną.	 Dajemy	 ludziom	 zdrowie,	 ra-
dość,	 rozrywkę,	 stawiamy	 równocześ-
nie	dość	mocne	 tamy	ograniczające	złe	
nawyki	 naszej	 cywilizacji	 -	 alkoholowi,	
narkomanii,	prymitywnej	przemocy	oraz	
innym	 dewiacjom	 wynikającym	 z	 fru-
stracji	i	właśnie	dlatego	warto	trenować	
w	Uczniowskim	Klubie	Sportowym	w	Bo-
rzęcinie.	 Pamiętajmy	 „w	 zdrowym	 ciele	
-	 zdrowy	 duch…”.	 Zapraszamy	wszyst-
kie	 chętne	osoby	do	uprawiania	 sportu	
w	naszym	klubie.

Tekst i fot. Malwina Fabianowicz

Nie podrzucajmy zwierząt innym…
Coraz częściej mieszkańcy naszej 

gminy skarżą się, że ktoś podrzuca 
im na podwórka szczeniaki lub ko-
cięta. Powstaje problem, który trud-
no rozwiązać.
Podrzucanie	 zwierząt	 jest	 nie	 tylko	

„nie	w	porządku”,	ale	przede	wszystkim	
jest	 karane	 prawnie.	 Według	 Ustawy	
o	 Ochronie	 Zwierząt	 „Nieuzasadnione	
lub	 niehumanitarne	 zabijanie	 zwierząt	
oraz	znęcanie	się	nad	nimi	jest	zabronio-
ne”	(Art.	6	Ust.	1	pkt).	Przy	czym	przez	
znęcanie	się	nad	zwierzętami	rozumie	się	
zadawanie	albo	świadome	dopuszczanie	
do	 zadawania	 bólu	 lub	 cierpień,	 czyli	
m.in.	„porzucanie	zwierzęcia,	a	w	szcze-
gólności	 psa	 lub	 kota	 przez	 właściciela	
bądź	przez	inną	osobę,	pod	której	opie-
ką	zwierzę	pozostaje”	(Art.	6	Ust.	2	pkt,	
11).	Podrzucenie	jest	jednoznaczne	z	po-
rzuceniem	zwierzęcia.
Każdy,	 kto	 swoje	 zwierzę	 podrzuci	

na	 obcą	 posesję,	musi	 się	 liczyć	 z	 tym,	
że	zostanie	ukarany.	Za	znęcanie	się	nad	
zwierzęciem,	 a	 zatem	 także	 porzucenie	
go,	grozi	kara	pozbawienia	wolności	do	

roku,	 ograniczenia	wolności	 lub	grzyw-
ny.
Wiele	osób	tłumaczy	swoje	postępo-

wanie	w	przypadku	podrzucenia,	że	nie	
jest	to	krzywdzące	dla	zwierzęcia	i	lepiej	
je	komuś	zostawić,	niż	zabić.	Pamiętajmy	
jednak,	że	 	 to	najprostszy	 sposób	prze-
niesienia	 odpowiedzialności	 na	 innych.	
Nie	wiadomo	też,	jak	na	zwierzęta	zare-
aguje	 osoba,	 której	 je	 podrzucono.	Nie	
każdy	bowiem	może	chcieć	 zatroszczyć	
się	o	ich	dalszy	los.
Jeżeli	nie	możemy	się	już	dłużej	opie-

kować	swoim	zwierzakiem,	poszukajmy	
innych	rozwiązań.	Najlepszym	z	nich	jest	
zamieszczenie	w	gazecie	lub	na	stronach	
internetowych	ogłoszenia	„Oddam	zwie-
rzę	w	dobre	ręce”.	Dzięki	temu	już	wielu	
osobom	udało	się	znaleźć	nowy	dom	dla	
swojego	 zwierzaka.	 Przede	 wszystkim	
jednak	 zawsze	 zastanówmy	 się	 dobrze,	
czy	 potrzeba	 posiadania	 zwierzęcia	 nie	
jest	u	nas	chwilowa	i	czy	będziemy	w	sta-
nie	należycie	 się	nim	opiekować,	zanim	
zawita	w	naszym	domu.	
W	gronie	moich	znajomych	są	rodzi-

ce	 sześciolatka,	 który	 koniecznie	 chciał	
mieć	 świnkę	 morską.	 Początkowo	 nie	
zgadzali	się,	ale	w	końcu	ulegli	prośbom	
chłopca.	 Dziecko	 jednak	 nie	 potrafiło	
długo	 cieszyć	 się	 zwierzątkiem.	 Już	 po	
godzinie	od	zakupu	świnki	przybiegło	do	
pokoju	rodziców	z	krzykiem	–	mamo,	ta	
świnka	robi	kupy!	Nie	chcę	mieć	takiego	
zwierzaka,	trzeba	ją	wymienić	na	inną...	
Zastanówmy	się,	zanim	pochopnie	kupi-
my	 dziecku	 zwierzątko,	 zasadniczo	 my	
–	dorośli	–	powinniśmy	być	mądrzejsi	od	
dzieci.
Gmina	 prowadzi	 program	 zapo-

biegania	 bezdomności	 wśród	 zwierząt	
domowych.	 Dysponuje	 również	 zwie-
rzętami	 do	 adopcji,	 które	 przebywają	
w	schronisku	lub	lecznicy.
Na	 adopcję	 lub	 swego	 właściciela	

czekają	m.in.:	mały	kotek	znaleziony	przy	
Trakcie	Królewskim	w	Wojcieszynie,	rocz-
na	suczka	jasnej	maści	również	z	Wojcie-
szyna	oraz	szczeniak	–	piesek.

Więcej wiadomości można uzy-
skać w Wydziale Środowiska UG.  
Tel. 0��-���-90-0� mf.mł.
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Gdy słońce świeci na zieloną trawę 
i ptak ćwierka, można by pomyśleć, 
że to wiosna. Z pewnością tak samo 
w jesieni swego życia, człowiek mie-
wa chwile, w których jego serce śni 
o wiośnie.

Hans Christian Andersen 
„Baśń mojego życia”

	
W	związku	z	obserwowanym	wydłu-

żaniem	się	czasu	życia	ludzkiego,	społe-
czeństwa	 dążą	 do	 poprawienia	 jakości	
życia	osób	starszych.	O	tym,	jak	się	sta-
rzejemy	decydują	nie	tylko	predyspozycje	
genetyczne,	ale	również	przebyte	choro-
by	 i	warunki	życia.	Specjaliści	wyróżnia-
ją	 tzw.	 starzenie	 się	 patologiczne,	 czyli	
przyspieszone	 oraz	 dobre	 starzenie	 się,	
które	 nie	 jest	 zaburzone	 negatywnymi	
zjawiskami.	
Do	starości	możemy	się	przygotować.	

Wiele	 bowiem	 zależy	 od	 naszego	 stylu	
życia,	 na	 który	 składa	 się	m.in.:	 aktyw-
ność	fizyczna,	 intelektualna	 i	 racjonalne	
odżywianie.	Oprócz	sprawności	 i	samo-
dzielności	 ważna	 jest	 także	 wzajemna	
integracja	 ludzi	 starszych	 oraz	 dobre	
kontakty	z	młodszymi.	Warto	brać	przy-
kład	z	Cycerona,	który	w	pewnym	wieku	
stwierdził,	że	nie	ma	nic	przyjemniejsze-
go	niż	starość	otoczona	młodością,	która	
chce	się	czegoś	nauczyć.	
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	

w	Starych	Babicach	kilka	miesięcy	 temu	
zainicjował	 powstanie	 Klubu	dla	 Senio-
rów	z	naszej	gminy.	Pierwsze	spotkanie	
odbyło	się	6	czerwca	2009	r.	w	Sali	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	 oraz	 ich	 reintegracja	 społecz-
na.	 Chcemy	 stworzyć	 osobom	 starszym	
warunki	 do	 aktywnego,	 produktywne-
go	 i	 miłego	 spędzania	 wolnego	 czasu.	
Najistotniejszą	 potrzebą	 osób	 złotego	
wieku	 jest	 zarówno	 zachowanie	 samo-
dzielności,	 jak	 i	 niezależności,	możliwie	
jak	 najdłużej.	 Zabezpieczanie	 potrzeb	
ludzi	starszych	umożliwi	im	bycie	aktyw-
nymi	 i	 zadowolonymi	z	życia.	Uczestni-
cy	 naszych	 zajęć	 pozbywają	 się	 stanów	
lękowych	 i	 depresyjnych,	 stają	 się	 bar-
dziej	 kreatywni,	 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	 się	 organizmu.	 Czy	
nie	warto	spróbować?	
Spotkania	 Klubu	 Seniora	 prowadzi	

Bogdan	Zubkowicz,	który	gra	na	akorde-

onie	 i	 zawsze	dba	o	oprawę	muzyczną	
każdego	z	nich.	Co	pewien	czas	staramy	
się	 zapraszać	 interesujące	 osoby,	 które	
opowiadają	 nam	 o	 swojej	 działalności.	
Do	tej	pory	gościliśmy	m.in.	Grażynę	Je-
lenkiewicz	ze	Stowarzyszenia	Amazonek	
„Żonkil”,	 która	 mówiła	 o	 profilaktyce	
chorób	nowotworowych	piersi	i	koniecz-
ności	 wykonywania	 badań	 profilaktycz-
nych,	Marka	Zbyszewskiego	–	absolwen-
ta	 Akademii	 Wychowania	 Fizycznego,	
trenera	nordic	walking,	który	podkreślał	
ogromne	 znaczenie	 aktywności	 fizycz-
nej	 dla	 ludzkiego	 organizmu	 i	 pokazał	
podstawowe	ćwiczenia.	Odwiedziła	nas	
także	 Jolanta	 Chłopecka,	 z	 wykładem	
o	zdrowym	stylu	życia	i	ogromnym	wpły-
wie	odżywiania	na	nasze	zdrowie.

W jednym z ostatnich spotkań 
uczestniczył płk Antoni Tomczyk 
– syn osadnika wojskowego z Gro-
dzieńszczyzny i autor książek histo-
rycznych o Kresach Wschodnich.	
Pan	Pułkownik	przedstawił	nam	wy-

kład	na	temat	życia	Polaków	na	Kresach	
II	 Rzeczpospolitej.	 W	 czasach,	 gdy	 od-
krywamy	 na	 nowo	 prawdy	 historyczne	
dotyczące	 dziejów	 Polaków,	 temat	 ten	
bardzo	 poruszył	 wielu	 słuchaczy.	 Po	
wykładzie	 zainteresowani	 mogli	 nabyć	
książkę	 autorstwa	 Antoniego	 Tomczyka	
pt.	„Abyśmy	mogli	wybaczyć”.
Marzeniami	 wielu	 seniorów	 są	 wy-

jazdy	na	wspólne	wycieczki.	Staramy	się	
spełniać	 ich	 oczekiwania	 również	 w	 tej	
dziedzinie.	 Pod	 koniec	
sierpnia	zorganizowali-
śmy	wycieczkę	do	Świę-
tej	Lipki,	gdzie	Seniorzy	
mieli	 okazję	 zwiedzić	
z	przewodnikiem	sław-
ne	Sanktuarium	Maryj-
ne.	Wysłuchali	również	
koncertu	 organowego	
w	 bazylice.	 W	 drodze	
powrotnej	 nasi	 Se-
niorzy	 zwiedzili	 Wil-
czy	 Szaniec,	 położony	
w	 Lesie	 Gierłoskim	

–	miejsce,	które	w	latach	1941-1944	było	
kwaterą	główną	Hitlera.	
4	 października	 seniorzy	 z	 Babic	 zo-

stali	zaproszeni	przez	Klub	Seniora	dzia-
łający	 przy	 Stowarzyszeniu	 „Kotwica”	
w	 Borzęcinie	 Dużym.	 Zorganizowano	
tam	 spotkanie	 z	 okazji	 „Dnia	 Seniora”.	
Podczas	 uroczystości	 odbył	 się	 koncert	
chórów.	 Imprezę	prowadzili:	 Janina	 Łu-
kasiewicz	 i	 Krzysztof	 Grzelak.	 Warto	
zwrócić	uwagę,	że	„Sami	Swoi”	–	Chór	
Seniorów	z	Borzęcina	Dużego	obchodzi	
w	tym	roku	5-lecie	swej	działalności.	
Nasi	 seniorzy	 interesują	 się	 także	

nowoczesną	 techniką,	 zorganizowali-
śmy	 dla	 nich	 ostatnio	 kurs	 komputero-
wy.	 Pierwsze	 zajęcia	odbyły	 się	17	paź-
dziernika	2009	r.	w	Szkole	Podstawowej	
w	Starych	Babicach,	prowadziła	je	Renata	
Pamięta.	Pierwszemu	spotkaniu	towarzy-
szyło	ogromne	zaangażowanie	ze	strony	
seniorów,	 chęć	 poznania	 pracy	 z	 kom-
puterem,	korzystania	z	Internetu,	a	przy	
tym	było	dużo	humoru	i	radości.	Następ-
ne	spotkanie	kursu	komputerowego	od-
będzie	 się	 14	 listopada	 o	 godz.	 14.00.	
Chętnych	serdecznie	zapraszamy!
Na	 zakończenie	 chciałabym	 zwrócić	

się	do	wszystkich	 seniorów	naszej	 gmi-
ny,	 którzy	być	może	 jeszcze	nie	wiedzą	
o	 naszej	 działalności.	 Jeśli	 chcecie	 Pań-
stwo	miło	spędzić	czas	 i	poznać	 intere-
sujących	 ludzi,	 serdecznie	 zapraszamy	
na	kolejne	spotkanie,	które	odbędzie	się	
14	 listopada	2009	 r.	o	godz.	16.00	do	
Sali	 Katechetycznej,	 mieszczącej	 się	 za	
kościołem	 WNMP	 w	 Starych	 Babicach.	
28	 listopada	 o	 godz.	 16.30	 będziemy	
gościć	 Pana	 komandora	 Jana	 Puściana,	
(radnego	 z	 Kwirynowa),	 który	 opowie	
nam	o	 swoich	 podróżach	morskich.	 Po	
zakończeniu	wykładu	będzie	można	ku-
pić	książkę	autorstwa	 Jana	Puściana	pt.	
„Od	ORP	 Iskra	 do	M/V	Hamburg	Max”	
(Opowieści	Morskie).	
Serdecznie	 dziękujemy	 Księdzu	 Pra-

łatowi	Grzegorzowi	Kozickiemu	za	udo-
stępnienie	 Sali	 Katechetycznej	 na	 naszą	
działalność.	

Alicja Napurka
Kierownik GOPS w Starych Babicach

Klub Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osób  
mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem

Wymagane kwalifikacje:
1.  Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logope-

dy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w 
zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. 

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących placówek: 
• szpitalu psychiatrycznym; 
• jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
•  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem 

umysłowym; 
• ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 
• zakładzie rehabilitacji. 
Uchwałą Nr XVIII/163/08 z dn. 30  kwietnia 2008 r. Rada Gminy Stare Babice ustaliła odpłatność za świadczenie specja-
listycznych usług opiekuńczych w wysokości 15 zł brutto.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 11 (pok. nr 1) od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Tel. (022) 722-90-11, e-mail: gops@stare-babice.waw.pl

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy

Osteoporoza jest chorobą cywilizacyjną atakującą wszystkich bez względu na płeć i wiek. Dlatego konieczne jest jej wy-
krycie i leczenie w celu uniknięcia jej skutków. Choroba ta może objawiać się m.in. bólami kości długich pod wpływem 
obciążenia, obniżeniem wzrostu (złamania kompresyjne kręgów) i bólami kręgosłupa oraz powstaniem nadmiernej 
kifozy piersiowej. Osoby chore na osteoporozę są także zagrożone złamaniami kości przy niewielkich urazach (szcze-
gólnie niebezpieczne są złamania szyjki kości udowej), ale często łamią się kość ramienna (bliższy i dalszy odcinek kości 
promieniowej).
Badania wykonuje Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa Bemo-
wo.
SZPZLO posiada Poradnię Osteoporozy oraz densytometr, czyli urządzenie do badania gęstości kości. Jest to podstawo-
we badanie, które pozwala określić stan pacjenta, wyeliminować lub potwierdzić zagrożenie tą chorobą. 
Koszt badania wynosi 38 zł. W ramach realizacji programu: „Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia w 
Gminie Stare Babice”  finansujemy koszt badań dla 100 mieszkańców naszej gminy. 
Warunkiem wykonania badania jest ubezpieczenie w NFZ. Uprawnione do bezpłatnego badania są jedynie osoby 
zameldowane na pobyt stały lub okresowy na terenie Gminy Stare Babice.  Badania będą wykonywane  do dnia 
15.12.2009 r. 
Termin badania można ustalić osobiście lub telefonicznie w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej, w Przychodni 
przy ul. Czumy 1 (przyziemie – wejście od Czumy lub Powstańców Śląskich) tel.  022 666-10-18 lub 022 665-40-50 
wew. 50 między poniedziałkiem a piątkiem w godz. 7:00-12:00 i 13:00-16:00.
Zapisanie się na badania będzie możliwe po przedstawieniu dowodu osobistego dokumentującego zameldowanie na 
terenie Gminy Stare Babice i podpisaniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby reali-
zacji świadczeń zdrowotnych – badania densytometryczne (gęstości kości). Wynik i opis badania oraz  ewentualne skie-
rowanie do Poradni Osteoporozy do odebrania następnego dnia po badaniu.

GOPS Stare Babice

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę  
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Starych Babicach 

oferuje do wynajęcia lokale na pomieszczenia biurowe  
w budynku poczty w Starych Babicach, ul. Rynek 11. 

Atrakcyjne ceny!
tel. 022 722 90 09, 022 722 90 23

Poszukujemy osoby do sprzątania biura 
w Latchorzewie � razy w tygodniu.

Kimar Pro Art
ul. Warszawska �0�, Latchorzew

tel. �� ��� 00 ��
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• Kamizelki
• Buty
• Toczki
• Siodła
• Uprzęże 

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice
tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977 
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

„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

Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych:
• Laserowe operacje żylaków
• Skleroterapia
• Klasyczne zabiegi usuwania żylaków
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• Leczenie zmian trądzikowych i łojotokowych
• Laserowe zamykanie naczynek
• Laserowe usuwanie pajączków
• Usuwanie znamion, naczyniaków, przebarwień
Zabiegi medycyny estetycznej
• Usuwanie zmarszczek na twarzy 
• Powiększanie i modelowanie kształtu ust
• Leczenie nadpotliwości dłoni, pach i stóp
• Likwidacja blizn
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Zadzwoń: 022 721 81 05 lub +48 510147 711
Klinika w Klaudynie NZOZ, ul. K. Kurpińskiego 15
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!


