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24 października 
br. grupa samorzą-
dowców z terenu 
naszego powiatu 
razem ze Starostą 
Janem Żychliń-
skim udała się na 
Litwę, na obchody 
10- lecia polskiej 
szkoły w Wilnie. 
Szkoła Podstawo-
wa im. Antonie-
go Wiwulskiego 
jest najmłodszą 
polską placówką 
na tamtym tere-
nie. Powiat War-
szawski Zachodni 
i Gmina Stare Ba-
bice ufundowały 
szkole sztandar, 
komputer, a także 
wiele najnowszych 
wydań polskich książek. Uroczyste 
przekazanie sztandaru odbyło się 
podczas Mszy Św. w kościele p.w. 
Św. Rafała Archanioła, a dalsza część 
uroczystości w budynku szkoły.

Na jubileusz oprócz naszych samorzą-
dowców (Wójta Gminy Krzysztofa Turka, 

Przewodniczącego RG Henryka Kuncewi-
cza i Radnego Tadeusza Wiśniewskiego) 
przybyli m.in.  Wicemer Wilna- Artur 
Lutkowski, Konsul Generalny RP w Wil-
nie- Stanisław Kargul, Przewodniczący 
Związku Polaków na Litwie- Michał Ma-
ckiewicz.  Ciąg dalszy str. 8

Sztandar dla polskiej 
szkoły w Wilnie

XXIV Sesja RG odbyła się 27 listo-
pada br. Jej głównym zagadnieniem 
było podjęcie uchwały w sprawie 
ostatecznej akceptacji raportu koń-
cowego wykonanego przez firmę 
„Eko-Geo Consulting” Marka Biłyka 
i Biuro Inwestorskie Janusza Rybki. 
Raport ten jest niezbędną częścią do-
kumentacji, którą gmina będzie skła-
dać uprawnionym organom wystę-
pując z wnioskiem o dofinansowanie 
z Funduszu Spójności przedsięwzię-
cia dotyczącego „Uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej gminy 
Stare Babice w Otulinie KPN”. 

O kontrowersjach wśród niektórych 
radnych związanych z tym zagadnie-
niem pisaliśmy na łamach ubiegłorocz-
nej „GB”. Publikowaliśmy także stanowi-
sko władz gminy i szerokie uzasadnienia 
dotyczące powodów przekształceń ma-
jątku gminnego.

Gdy jednak nadszedł czas głosowa-
nia omawianej uchwały, kilku radnych 
postanowiło ponownie wyrazić swoje 
zdanie na temat omawianego zagadnie-
nia. W powyższych kwestiach, uzasad-
niając przyjęte rozwiązania, wypowie-
dział się również Marek Biłyk.

 Czytaj str. 5

Otwarto drogę do...
100 milionów dla Gminy!

Od lewej: Starosta Jan Żychliński, Przewodniczący RG Henryk 
Kuncewicz, Przewodniczący RP Jerzy Wójcik, Wójt Krzysztof Turek
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-Już od roku jest Ksiądz probosz-
czem Parafii w Starych Babicach. Jak 
się Ksiądz u nas czuje?

– Codziennie – wdzięczny Panu 
Bogu – z radością i szacunkiem dla pa-
rafian rozpoczynam każdy dzień. Ale nie 
bez lęku. Na porannych modlitwach sta-
wiam sobie pytanie: Czy podołam? Czy 
nie zawiodę? Mam bowiem świado-
mość wielkiego wysiłku i owocnej pracy 
mojego poprzednika Ks. Prałata dr. Jana 
Szubki, który tak wiele zrobił w tej i dla 
tej Wspólnoty parafialnej.

– Czy zdążył Ksiądz poznać 
mieszkańców?

– Człowiek całe życie próbuje po-
znać samego siebie i niestety najczęściej 
mu się to nie udaje. Ja jestem w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Babicach trochę 
więcej niż rok, więc odpowiedź nasuwa 
się sama. Aby poznać parafię, to znaczy 
„wspólnotę ludzi”, musi upłynąć jeszcze 
długi czas. Dziś wiele osób rozpoznaję, 
pamiętam twarze, imiona, znam niektó-
re Ich problemy, ale to dopiero początek 
naszego bycia razem. Ufam, że ta dro-
ga będzie długa, ale i owocna. Cieszę się 
bardzo, że Ksiądz Arcybiskup Kazimierz 
Nycz obdarzył mnie zaufaniem i powie-
rzył mi troskę o tę parafię, tak w wy-
miarze duchowym, administracyjnym, 

jak i materialnym. To 
wielki zaszczyt, ale 
jednocześnie i zobo-
wiązanie. Dlatego 
od samego początku 
pragnąłem poświęcić 
się całkowicie temu 
zadaniu.

– Jacy są babic-
cy parafianie i jak 
Ich Ksiądz odbiera?

– To bardzo do-
brzy ludzie, cierpliwi, 
wrażliwi, potrafiący 
przyjść z pomocą, ser-
deczni i gościnni, od-
noszący sukcesy i ma-

jący problemy, jak wszędzie. To moja ro-
dzina. A w rodzinie są radości i są do-
świadczenia. Żyję wciąż nadzieją i coraz 
bardziej tego doświadczam – zwłasz-
cza w ostatnich dniach – że na parafia-
nach mogę polegać i na Nich liczyć, bez 
względu na sytuację, czas czy okoliczno-
ści.

– Został Ksiądz nowym Dzie-
kanem Dekanatu Laseckiego. Czy 
mógłby nam Ksiądz przybliżyć zada-
nia dziekana i obowiązki wynikające 
z pełnienia tej funkcji?

– W 2007 roku zakończyła się do-
tychczasowa kadencja urzędu dzieka-
na w Archidiecezji Warszawskiej, która 
trwała 5 lat. W dniu 8 grudnia dwudzie-
stu ośmiu dziekanów otrzymało dekret 
nominacyjny na kolejną kadencję. Dzie-
kana mianuje Biskup Diecezjalny po wy-
słuchaniu zgodnie ze swoim roztropnym 
osądem zdania kapłanów pełniących po-
sługę w danym dekanacie. Każdy dzie-
kan, oprócz uprawnień prawomocnie 
mu udzielonych przez prawo partykular-
ne, ma obowiązek popierać i koordyno-
wać wspólną działalność duszpasterską 
w dekanacie, czuwać, by duchowni jego 
dekanatu prowadzili życie odpowiada-
jące ich stanowi i  troskliwie wypełnia-
li swoje obowiązki. Musi dbać, by świę-
te czynności były sprawowane zgodnie 
z przepisami liturgicznymi, by czystość 

Dokąd zmierzamy?

Dobiega końca kolejny rok kalendarzowy i pierwszy rok pracy w babickiej 
parafii nowego proboszcza- ks. kanonika dr. Grzegorza Kozickiego, z tej okazji 
poprosiliśmy duchownego o rozmowę, gratulując  jednocześnie miłego jubile-
uszu. Ks. Grzegorz ukończył bowiem niedawno 50 lat.  Zapytaliśmy m.in., jak 
ks. kanonik postrzega naszą gminną rzeczywistość i rolę Kościoła we współ-
czesnym świecie i jakie ma plany odnośnie naszej parafii.

26 listopada w Pałacu Lasotów 
w Zielonkach odbyła się  konferen-
cja, w której uczestniczyli przedsta-
wiciele  społeczności gmin: Stare 
Babice, Leszno i Kampinos. Trzy są-
siadujące ze sobą gminy mają szan-
sę uruchomić działania prowadzące 
do ożywienia gospodarczego, a tak-
że nawiązania stałej wielopłaszczy-
znowej współpracy, która przyczyni 
się do sprawniejszego rozwoju tych 
terenów. Była to już czwarta konfe-

rencja o tej tematyce. Poprzednie 
zorganizowano w gminach Leszno 
i Kampinos.

Zarówno Stare Babice, Leszno, jak 
i Kampinos posiadają wiele wspólnych 
cech i dlatego właśnie Powiatowy Urząd 
Pracy w Błoniu zorganizował dla tych 
trzech terenów wspólny program Part-
nerstwa Lokalnego. Program ten polega 
na budowaniu stałej współpracy między 
zarządami i społecznością danych te-

renów i wprowadzaniu w życie wspól-
nych projektów, które mogą przynieść 
gminom wiele korzyści (ożywienie ryn-
ku pracy, wdrażanie nowych projektów 
i inwestycji, uatrakcyjnienie terenów). 
Budowaniu współpracy między Starymi 
Babicami, Lesznem i Kampinosem sprzy-
ja m.in. położenie gmin na jednej linii 
komunikacyjnej, którą jest wyremonto-
wana niedawno droga nr 580, a także 
sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Naro-
dowego.  Czytaj str. 16

Budujemy Partnerstwo Lokalne

Babicką parafię odwiedził Jego Eminencja Arcybiskup Kazimierz Nycz, 
Metropolita Warszawski
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i piękno kościoła oraz paramenty (sprzę-
ty i szaty) liturgiczne były starannie utrzy-
mane, księgi parafialne starannie i właś-
ciwie spisywane, należycie przechowy-
wane oraz by dobra kościelne były pra-
widłowo administrowane, a budynki pa-
rafialne otoczone właściwą troską. Każ-
dy dziekan winien troszczyć się o kapła-
nów, szczególnie dotkniętych chorobą 
lub przeżywających jakieś problemy (ka-
nony 553 – 556 KPK).

– Niedawno w parafii gościliśmy 
Ordynariusza naszej diecezji. Czy 
podobało się Księdzu Arcybiskupo-
wi w Babicach? Jakie odniósł wraże-
nia po Sakramencie Bierzmowania? 
Jak młodzież przeżyła te chwile i ja-
kie otrzymała przesłanie?

– Ostatnio przeżywaliśmy wielką ra-
dość spowodowaną przybyciem Jego 
Eminencji Arcybiskupa Kazimierza Ny-
cza, Metropolity Warszawskiego. Udzie-
lił On młodzieży naszej parafii – przygo-
towywanej przez ponad rok przez Ks. 
Sławomira – Sakramentu Bierzmowania. 
Jestem przekonany, że radość była obo-
pólna. Bo jak mogło być inaczej, kiedy 
się widzi siedemdziesięcioro jeden mło-
dych ludzi, elegancko ubranych, skupio-
nych i dostojnie wyglądających, którzy 
otrzymują Ducha Świętego rozlewające-
go w Ich sercach miłość Bożą. To On gro-
madzi Ich w jednej wierze, obdarza róż-
nymi powołaniami oraz w sposób niewi-
dzialny uświęca i jednoczy cały Kościół. 
Sakrament Bierzmowania razem z Sakra-
mentem Chrztu Św. i Eucharystii tworzą 
rzeczywistość zwaną dojrzałością chrześ-
cijańską. W Sakramencie Bierzmowania 
Duch Święty udziela swojej łaski, z którą 
bierzmowany współpracując, może przy-
nieść dobre owoce. To także sakrament 
optymizmu zgodnie ze słowami zawar-
tymi w Liście św. Pawła Ap. do Rzymian: 
„Bóg, dawca nadziei, niech wam udzie-
li pełni radości i pokoju w wierze, aby-
ście mocą Ducha Świętego byli bogaci 
w nadzieję.” Tę misję przekazał młodzie-
ży Ksiądz Arcybiskup. Ufam, że o niej pa-
miętają i życiem zrealizują.

– Jakie są najważniejsze zadania 
Kościoła w obecnym czasie?

– Najważniejsze zadania Kościoła to: 
misja nauczania, czyli głoszenie Ewange-
lii Bożej. To realizacja wskazania Chrystusa 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. 
Zmieniają się warunki, ludzie, zmienia się 
świat, a Ewangelia pozostaje ta sama. Dla-
tego winniśmy ją głosić z całą mocą. Dru-
gie to misja uświęcania, którą wypełnia 
Kościół przez – sakramenty. Są one zna-
kami oraz środkami, poprzez które wyraża 
się i wzmacnia wiara, oddawany jest kult 
Bogu i dokonuje się uświęcenie człowieka. 
Zadanie uświęcenia wypełnia Kościół także 
przez modlitwę, dzieła pokuty i miłosier-

dzia. Te zadania my, kapłani po-
sługujący w Babicach pragniemy 
realizować.

– 19 października obcho-
dzono rocznicę pontyfikatu 
Jana Pawła II. Jak przeżywa-
no ten czas?

– Rocznica pontyfikatu Papie-
ża Jana Pawła II jest dla nas za-
wsze wielką okazją do wdzięcz-
ności Panu Bogu za Wielkiego Polaka. 
W tym roku zbiegła się z „Dniem Papie-
skim”. Była Msza Św. o rychłą beatyfika-
cję Sługi Bożego Jana Pawła II, koncert 
w kościele dedykowany naszemu roda-
kowi zorganizowany przez władze gmi-
ny, wspólna modlitwa różańcowa, modli-
twa przy obelisku. Trudno w zwięzły spo-
sób przedstawić wszystko, co wydarzyło 
się w ten czas. Ale wszyscy mają uzasad-
nione powody, by odczuwać satysfakcję 
z owoców, jakie przyniósł nam pontyfikat 
naszego rodaka, tak na płaszczyźnie du-
chowej, jak i w sferze konkretnego dzieła 
solidarności – zbiórce funduszy na pomoc 
najbardziej uzdolnionej młodzieży w roz-
wijaniu Jej talentów. I jeszcze jedno, by-
śmy umieli w życiu realizować wskazania 
z nauczania Jana Pawła II.

– Co udało się zrobić w naszej pa-
rafii przez miniony rok i jakie mamy 
plany na najbliższy czas?

– Przede wszystkim nadal rozwijać 
parafię na płaszczyźnie duchowej. Jest 
na to wielka szansa, zwłaszcza że pra-
cuję z tak wspaniałymi osobami, które 
angażują się w życie parafii, oraz mam 
zespół kapłanów, którzy kochają Koś-
ciół, ludzi i chętnie chcą posługiwać. 
W tym miejscu wszystkim parafianom 
i kapłanom bardzo dziękuję za to, że tak 
wspólnie prowa-
dzone duszpaster-
stwo uczy nas miło-
ści do Boga i ludzi. 
Ale mamy także dal-
sze plany na płasz-
czyźnie gospodar-
czej. Jest i funkcjo-
nuje nowa kancela-
ria parafialna, prze-
prowadziliśmy kapi-
talny remont starej 
plebanii, wewnętrz-
ny i zewnętrzny, 
zakończyliśmy re-
mont górnej zakry-
stii dla ministran-
tów. Obecnie przy-
mierzamy się do 
remontu zakrystii 
głównej.  Zaistnia-
ła natychmiastowa 
konieczność zaku-
pu nowych orga-
nów, bo te, po po-

nad dwudziestu kilku latach są zdaniem 
fachowców już bardzo „zmęczone”, 
a remonty i naprawy stają się kosztow-
ne i nieopłacalne. Ale ufam, że wspólnie 
uda nam się stopniowo wiele dokonać.

– Co chciałby Ksiądz przekazać 
naszym parafianom? O czym warto 
powiedzieć?

– Przede wszystkim chcę powiedzieć 
– przepraszam i dziękuję! Ale wydaje mi 
się, że ludzie chodzą smutni. Tak mało 
się do siebie uśmiechają. Rozmawiając 
z Nimi odnoszę wrażenie, że widzą sy-
tuację niebezpieczną, żyją w lęku, co-
raz bardziej w nim bytują nie znajdując 
przy tym żadnego rozwiązania. Mówią, 
że życie jest teraz trudne, jakby kroczenie 
w mroku. Tak, mrok gęstnieje, gdy słab-
nie nasza wiara, gdy człowiek oddaje się 
we władanie grzechu i popełnia uczynki 
ciemności. Ale można rozproszyć ciem-
ność kierując wzrok duszy na Chrystuso-
we światło. Do tego w Roku Pawłowym 
zachęca nas Apostoł: „A jeśli ustaliśmy 
w drodze i zmorzył nas sen zniechęcenia 
czy zwątpienia, to czas powstać, oczyś-
cić się z ciemności grzechu i przyoblec 
się w zbroję światła”. Nie zmarnujmy tej 
szansy.

GK
fot. Adam Klimek

W niedzielę 28 września  br.  ks. dr Grzegorz Kozicki obchodził swoje 
50-te urodziny. Serdeczne życzenia  z tej okazji składali Jubilatowi 
przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, parafianie 
i przyjaciele. Również i my przyłączamy się do tego grona życząc 
księdzu Grzegorzowi 100 lat i wielu łask Bożych.
Najdowcipniejsze życzenia złożył Księdzu Proboszczowi Prezes OSP 
Stare Babice – Mirosław Lisiecki. – Drogi Księże Kanoniku oprócz 
najserdeczniejszych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności mamy dla 
Ciebie prezent. Z okazji Twoich urodzin postanowiliśmy unieść Cię do 
nieba naszą drabiną strażacką, ale niestety ma ona tylko 30 m. Aby 
zatem godnie uczcić Twoje Pięćdziesięciolecie, podniesiemy Księdza 
w górę dwa razy...  
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XXIII Sesja Rady Gminy Stare 
Babice odbyła się 28 października br. 
Na początku obrad radni podjęli decy-
zję o wprowadzeniu zmian w gminnym 
budżecie na 2008 rok – zwiększono m.in. 
dochody o 64.746,00 zł i zmniejszono 
wydatki o 1.373.594,00 zł, dokonano tak-
że modyfikacji w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym na lata 2008-2010 oraz 
przesunięć w planie przychodów i rozcho-
dów gminy w bieżącym roku.

Następnie radni określili stawki podat-
ku od nieruchomości na rok 2009. Wyso-
kość podatku od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej wyznaczono na 0,60 zł od 1 m² 
powierzchni; stawkę podatku od terenów 
położonych pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne, retencyjne lub elektro-
wnie wodne określono na 3,55 zł od 1 ha 
pow., a od pozostałych gruntów, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego 
przez wyznaczone do tego organizacje – 
na 0,21 zł od 1 m² pow. 

Wysokość podatku od budynków 
(lub ich części): 

a) mieszkalnych – określono na 0,53 
zł od 1 m² pow. użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych (lub ich części) zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
12,50 zł od 1 m² pow. użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
7,92 zł od 1 m² pow. użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – 3,57 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego – 5,52 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej. 

Podatek od budowli wyznaczono na 
2% ich wartości (określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7). 

Radni podjęli również decyzję w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego. Wyso-
kość ceny skupu za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008 roku zmniejszo-

no z kwoty 55,80 zł za 1 dt (ogłoszo-
nej w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 17 październi-
ka 2008 r.) do kwoty 35,00 zł za 1 dt.

W dalszej części Sesji Rada Gminy 
przyjęła uchwały o nadaniu nazw uli-
com: w Koczargach Starych (ul. 
Magnolii), w Bliznem Łaszczyńskiego (ul. 
Gościnna), w Lipkowie (ul. Hetmańska), 
w Borzęcinie Dużym (ul. Rycerska).

Na zakończenie obrad radni uchwa-
lili wysokość diet dla sołtysów Gminy 
Stare Babice – zryczałtowaną dietę mie-
sięczną określono na 150 zł. Diety będą 
wypłacane w okresach kwartalnych. 
Rada zadecydowała także o stawce 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowniczym 
bądź szkoleniu pożarniczym, organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę. Za każdą godzinę udzia-
łu ekwiwalent będzie wynosił 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszo-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
RP „Monitor Polski”. (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Radny Jerzy Piętocha stwierdził, że 
sprawa dotycząca tej uchwały jest już 
przesądzona. – To co dziś podejmujemy 
jest pochodną poprzednich działań – po-
wiedział. Radny wyraził dezaprobatę w 
stosunku do przyjętych rozwiązań, jed-
nak ostatecznie wstrzymał się od głosu.

Głos zabrał także Stanisław Lesisz, 
który przypomniał, że jest radnym i sołty-
sem swoich wyborców. – Przed każdym 
głosowaniem konsultuję się z nimi, będę 
głosował, tak jak mi kazali głosować. Ja 
będę głosował przeciwko- stwierdził.

W dalszej kolejności głos zabrał Wi-
ceprzewodniczący RG Adam Kotwicki. 
-Apeluję o wykazanie dużego rozsąd-

ku i patriotyzmu, nie tylko lokalnego, 
ale i szeroko rozumianego- powiedział. 
- Chciałbym przypomnieć, że Rzeczpo-
spolita Polska zapłaciła składki do UE. 
Jeśli pojawia się okazja, żeby część tych 
składek odzyskać, aby nam żyło się le-
piej, to powinniśmy to zrobić nie zasta-
nawiając się, bo taka okazja więcej się 
nie powtórzy.

Z kolei głos zabrał radny Krzysztof 
Grzelak składając wniosek o głosowanie 
imienne rzeczonej uchwały. Wniosek zo-
stał przyjęty i rozpoczęło się głosowanie. 
Uczestniczyło w nim 13 radnych, co sta-
nowiło quorum niezbędne do podejmo-
wania uchwał.

Układ głosów przedstawiał się 
następująco. Głosy za przyjęciem 
uchwały oddali radni: Krzysztof 
Grzelak, Adam Kotwicki, Henryk Kun-
cewicz, Kinga Ostrowska, Leszek Po-
borczyk, Jan Puścian, Justyna Szcze-
panik, Waldemar Szelenbaum, Tade-
usz Wiśniewski. 

Głos przeciwny podjęciu uchwały 
oddał radny Stanisław Lesisz. Wstrzy-
mali się od głosowania radni: Jerzy 
Piętocha, Lucyna Skrzeczkowska, To-
masz Szuba. Uchwałę podjęto 9 gło-
sami za, 1 przeciwnym i 3 wstrzymu-
jącymi się.  

Dokończenie na str. 17

Otwarto drogę do 100 milionów… – dokończenie ze str. 2

W listopadzie radni podjęli jedną 
z najważniejszych uchwał w historii gminy
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29 października br. otwarto SUW 
w Borzęcinie. W uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy i powiatu, pro-
jektanci i wykonawcy obiektu oraz 
przedstawiciele duchowieństwa i 
mieszkańcy Borzęcina. Aktu poświę-
cenia Stacji dokonał ks. biskup 
Marian Duś, a asystował mu dzie-
kan dekanatu laseckiego ks. kano-
nik dr Grzegorz Kozicki. 

Na początku uroczystości przemó-
wił Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek, który przywitał przybyłych gości 
i przypomniał historię powstania tego 
obiektu. Głos zabrał także asystent 
Marszałka Sejmu Bronisława Komorow-
skiego – Michał Szweycer, który prze-
czytał list gratulacyjny nadesłany przez 
Marszałka. Przemówił również Starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Jan Żychliński- gratulując gminie udanej 
inwestycji stwierdził, że dywersyfikacja 
ujęć wody zwiększa bezpieczeństwo jej 
dostaw w naszej gminie. 

Dzięki powstaniu tego obiektu miesz-
kańcy gminy Stare Babice  nie powinni 
mieć już więcej problemów z niedoborami 

wody, które zdarza-
ły się w okresie let-
nim, gdy wiele osób 
podlewało swoje 
ogrody. Poprawę 
ciśnienia i jakości 
wody odnotowano 
już w zachodniej 
i środkowej czę-
ści gminy, a także 
w Klaudynie.

Kulminacyjnym momentem uroczy-
stości było przecięcie wstęgi, którego do-
konano wspólnie, i poświęcenie obiektu 
przez ks. biskupa Mariana Dusia. Stacja 
Uzdatniania Wody już niebawem będzie  
udostępniona dla zwiedzających. Dzień 
„otwartych drzwi” w SUW zaplanowano 
13 grudnia od godz. 10:00 do 14:00.

Decyzję o konieczności budowy no-
wej, drugiej na terenie gminy, Stacji 
Uzdatniania Wody, władze samorządo-
we podjęły w 2003 r. na wniosek Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„EKO-BABICE” Sp. z  o.o. Dla podjęcia 
tej decyzji dominujące znaczenie miały 
zwiększone potrzeby mieszkańców na-
szej gminy w zakresie dostaw wody. Z da-

nych GPK Eko-Babice wynika bowiem, że 
wzrost jej spożycia w gospodarstwach 
domowych wynosi 5-7% rocznie.

Badania geologiczne przeprowadzo-
ne w ubiegłych latach we wschodniej czę-
ści gminy wykluczyły znalezienie nowych 
źródeł wody na tamtym terenie, dlatego 
też zlecono przeprowadzenie badań dla 
znalezienia potencjalnych miejsc występo-
wania pokładów wody pitnej na obszarze 
środkowej i zachodniej części Gminy. 

Prace poszukiwawcze zlecone firmie 
„Geosystem”, kierowanej przez Wiesła-
wa Opęchowskiego wskazały dwa po-
tencjalne miejsca lokalizacji ujęć wody na 
terenie sołectw: Borzęcin Mały i Zalesie.

Po wykonaniu pierwszego odwier-
tu badawczo-eksploatacyjnego okazało 
się, że grubość warstwy wodonośnej, 
jak i wydajność eksploatacyjna są tam 
nadspodziewanie korzystne i przesądzi-
ły o zlokalizowaniu Stacji Uzdatniania 
Wody w tym rejonie. Gmina Stare Babice 
wspólnie z Gminnym Przedsiębiorstwem 
Komunalnym „Eko – Babice” podjęły dal-
sze prace zmierzające do wybudowania 
obiektu, który 29 października uroczy-
ście przekazano do eksploatacji. 

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie  M
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e  Małym już otwarta!
Tereny, na których dokonano odwier-

tów były własnością Jadwigi Janasz, któ-
ra wyraziła zgodę na ich sprzedaż gmi-
nie. Tym samym umożliwiło to budowę 
Stacji Uzdatniania Wody w bezpośred-
nim sąsiedztwie odwiertów, co jest op-
tymalnym rozwiązaniem.

Rozpoczęcie projektowania inwestycji 
tego typu musi być zawsze poprzedzone 
przeprowadzeniem badań laboratoryj-
nych wody w celu dobrania jak najlep-
szej technologii jej uzdatniania. Prace te 
zostały zlecone w lecie 2005 roku Insty-
tutowi Zaopatrzenia w Wodę i Budow-
nictwa Wodnego Politechniki Warszaw-
skiej, gdzie zespół pod kierunkiem dr inż. 
Małgorzaty Perchuć wykonał serię badań 
laboratoryjnych i zaprojektował techno-
logię uzdatniania wody. 

Po wyłonieniu projektanta Stacji 
Uzdatniania Wody, prace te zostały po-
wierzone na początku 2006 roku firmie 
„Masko” pod  kierunkiem inż. Zbignie-
wa Moroza. W trakcie prowadzenia 
prac projektowych osoby zaangażowa-
ne w ten proces wykonały projekty bu-
dowlane i wykonawcze uwzględniając 
wymogi gminy i oczekiwania przyszłego 
eksploatatora tego obiektu. 

Warto przypomnieć, że wykonanie 
tej inwestycji zbiegło się z możliwością 
aplikowania Gminy Stare Babice o środki 
z Funduszu Spójności (środki Unii Euro-
pejskiej) w celu przeprowadzenia duże-
go projektu pod nazwą  „Uporządkowa-
nie Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy 
Stare Babice w Otulinie Kampinoskiego 
Parku Narodowego”. 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
stała się pierwszym spośród trzydziestu 
kilku zadań przewidzianych do realiza-
cji, a wykonanie całego projektu zostało 
powierzone specjalnie do tego celu po-
wołanej komórce inwestycyjnej Gminne-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko 
- Babice” pod nazwą Jednostka Realizu-
jąca Projekt. Do kierowania tą Jednostką 
powołano Pana Jarosława Jasińskiego – 

głównego technologa Przedsiębiorstwa. 
Jego zespół wyłonił w lecie 2007 roku 
wykonawcę zadania, firmę dr inż. Jana 
Gutkowskiego z siedzibą w Lesznie koło 
Poznania. Prace rozpoczęły się jesienią 
2007 roku.

Mimo iż dysponowaliśmy dobrym 
projektem tej inwestycji, w trakcie jej bu-
dowy wykonawca zaproponował udo-
skonalenia technologiczne racjonalizują-
ce proces uzdatniania wody i przyczynia-
jące się do obniżenia kosztów eksploata-
cji obiektu. Te udoskonalenia są zasługą 
dr inż. Jana Gutkowskiego- właściciela 
firmy wykonawczej. 

Każda, nawet najdoskonalsza instala-
cja technologiczna, dla swego funkcjo-
nowania wymaga stosownej oprawy, co 
w tym przypadku oznaczało wykonanie 
budynków i budowli inżynierskich miesz-
czących wszystkie potrzebne urządzenia. 
Firmą, która wykonywała te prace, jako 
podwykonawca, było przedsiębiorstwo 
„Fambud” ze Skierniewic kierowane 
przez Pana inż. Jerzego Pietrzaka. 

– Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody 
było pierwszym zadaniem realizowanym 
przez nowo powstałą Jednostkę Realizu-
jącą Projekt – mówił podczas uroczysto-
ści Wójt Krzysztof Turek. - Z tym większą 
satysfakcją pragnę stwierdzić, że sposób 
przeprowadzenia procedury przetargo-

wej, jak i cały okres rocznej realizacji tego 
zadania udowodnił, że wszyscy pracujący 
w tej jednostce są w stanie przeprowadzić 
cały ambitny wieloletni projekt aplikujący 
obecnie o środki z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej. Za realizacją poszcze-
gólnych etapów tej inwestycji, stoją kon-
kretni ludzie, którym należą się wielkie 
podziękowania. Szczególnie chciałbym 
podziękować Panu mgr. inż. Jarosławowi 
Jasińskiemu za  pokierowanie młodym, 
ale już doświadczonym zespołem, a także 
za osobisty wkład intelektualny na eta-
pie projektu, budowy i rozruchu Stacji 
Uzdatniania Wody, Pani mgr inż. Katarzy-
nie Harasiuk i pracownikom Gminnego 
Przedsiębiorstwa „Eko – Babice” za przy-
gotowanie tej uroczystości oraz dotych-
czasową i przyszłą pieczę nad tym obiek-
tem. W szczególny sposób dziękuję Panu 
Pawłowi Turkotowi – Prezesowi Gminne-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko 
– Babice” za kompleksowe prowadzenie 
tej bardzo złożonej inwestycji. Pragnę 
również podziękować wszystkim innym 
osobom, które w większym lub mniej-
szym stopniu wniosły swój cenny wkład 
w realizację tego przedsięwzięcia.

- Budowa nowoczesnej Stacji Uzdat-
niania Wody eliminuje konieczność 
kupowania dużych ilości wody z Lesz-
na i ogranicza potrzeby jej kupowania 
z Warszawy – powiedział Paweł Turkot- 
prezes GPK Eko-Babice. - Cieszy nas to, 
że mamy obecnie duże zasoby  wody. 
W lecie nasze własne źródła wystarczały 
dotąd na zaspokojenie jedynie 50% po-
trzeb gminy.

Wydajność stacji wynosi 1800 m3 
wody na dobę. 5 pomp może tłoczyć 
nawet 300 m3 wody na godzinę, obec-
nie, w okresie jesiennym wystarcza jed-
nak 50 m3 na godzinę. Twardość wody 
wynosi ok. 200 mg CaCo3/l,  co powo-
duje, że jest to woda średniotwarda. 
Woda pozyskiwana jest z głębokości 
40 m z trzech studni, z których jedno-
cześnie pracują dwie. Warto zauważyć, 
że stacja jest jednym z najnowocześ-
niejszych obiektów tego typu w Polsce. 
Działa prawie w pełni automatycznie, 
do nadzoru wszystkich urządzeń wy-
starczy zatem jedna osoba. Wszystkie 
parametry SUW odczytywane są także 
na monitorach w Eko-Babicach. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
technologią uzdatniania wody i pracą 
naszej nowej stacji zapraszamy do jej 
odwiedzenia 13 grudnia w sobotę od 
godz.10:00 do 14:00. Podczas „otwar-
tych drzwi stacji” jej pracownicy będą 
odpowiadać na Państwa pytania.
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Obecnie do tej placówki chodzi 286 
polskich uczniów. Mieszkają przeważnie 
w centrum Wilna w dzielnicy Żermonaj. 
Nauczanie trwa tam od 1 do 10 klasy, 
kolejnym etapem edukacji są dwuletnie 
gimnazja, w których nauka kontynuowa-
na jest do matury.

Szkoła im. Antoniego Wiwulskiego 
odnosi wiele sukcesów. Jej dyrektorem od 
10 lat jest Jolanta Suszyńska (na zdję-
ciu obok), która potrafiła stworzyć pro-
fesjonalną kadrę pedagogów. Placów-
ka wśród 70 wileńskich szkół zajmuje 
5 miejsce w poziomie nauczania. Szko-
ła korzysta z możliwości jakie daje Unia 
Europejska, uczestniczy, w programach 
kształceniowych dla nauczycieli, a pod-
czas swojego święta gościła delegacje 
zagraniczne współpracujące z placówką 
w ramach programu „Comenius”. 

Przekazanie sztandaru od naszych sa-
morządowców i uroczystość jubileuszo-
wa były dużym przeżyciem dla uczniów 
polskiej szkoły w Wilnie. Obecność roda-
ków i piękny sztandar, na którego drzewcu 
widnieje orzeł w koronie, jest dla nich na-
grodą za pielęgnowanie polskości. Na py-
tanie: czego Wam potrzeba? – odpowia-
dają bez wahania – abyście nas zapraszali. 

Potrzebę częstych spotkań z rodaka-
mi czują jednak obie strony. Starosta Jan 
Żychliński, przemawiając w imieniu sa-
morządu wspomniał o kontaktach z Po-
lakami na Litwie, które powiat realizu-
je już od kilku lat. Grupa dzieci z Litwy 
spędzała tegoroczne wakacje w Lesznie 
i Zdworzu, a planowane są także dalsze 
wymiany młodzieży. – Chciałbym, aby do 
działań tego typu, włączyły się aktywnie 
wszystkie gminy naszego powiatu. Dzię-
ki Wspólnej Europie nie mamy już prob-
lemów z przekraczaniem niektórych gra-
nic. Trzeba zatem w pełni korzystać z tych 
możliwości- powiedział Starosta. 

Dzisiejsza wspólna Europa daje Pola-
kom jedną podstawową korzyść- możli-
wość swobodnego podróżowania w wie-
lu kierunkach, a także kontaktowania się 
z rodakami mieszkającymi na dawnych 

ziemiach polskich II Rzeczpospolitej. 
Dzięki temu możemy jeździć tam, gdzie 
ślady polskości wypracowane przez po-
kolenia naszych ojców i dziadów są stale 
widoczne. Nie wpłyną na to litewskie na-
pisy na siłę zamazujące historię tamtych 
ziem i zmieniające nazwy miejscowości 

(np. Kowno na 
Kaunus), ani 
uparta tenden-
cja do zmienia-
nia w urzędach 
polskich imion 
i nazwisk na li-
tewskie. Litwini 
zmieniają rów-
nież i inne na-
zwiska. Na ulicach można zobaczyć na 
przykład autobusy, na których reklamy 
zapraszają na koncerty muzyki poważ-
nej... Mocartasa.

Na zakończenie zwróćmy uwagę na 
postać Antoniego Wiwulskiego, patrona 
polskiej szkoły- jest on wybitnym twór-
cą nie tylko trzech krzyży, które wznoszą 
się na górze nad Wilnem, ale również 
Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. 
Jego grób odnajdziemy na Cmentarzu 
na Rossie, podobnie jak groby J. Lelewe-
la czy ojca J. Słowackiego. Jednak każdą 
wizytę na wileńskim cmentarzu delega-
cje rozpoczynają od odwiedzin pomni-
ka, pod którym spoczywa Matka i serce 
Syna- Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go. Również i my tam byliśmy, zapalając 
symboliczne znicze pamięci. 

Wizyta na Litwie, a zwłaszcza w Wilnie 
zawsze dostarcza wielu wzruszeń. Matka 
Boska Ostrobramska błogosławi rodakom 
odwiedzającym starówkę, a polskie napi-
sy na wotach dziękczynnych, są kolejnym 
dowodem historii. Jedno z nich- skromne, 
ale wyraźnie widoczne, ufundował Mar-
szałek Piłsudski, napis na nim głosi „Dzię-
ki Ci Matko za Wilno”.

 Polecamy te miejsca wszystkim ro-
dakom, dla których cenna jest pamięć 
o przodkach i historia Polski. Po kilku go-

dzinach jazdy samochodem, bez gra-
nicznych kontroli, możemy być na Li-
twie. Usłyszeć polski język z pięknym 
śpiewnym akcentem i obejrzeć wspania-
łe zabytki. Trzeba uważać jednak na dro-
gach, policja na Litwie surowo egzekwu-
je przestrzeganie przepisów drogowych, 
nie pomaga nawet powoływanie się na 
wspólnych przodków. Marcin Łada

Sztandar dla polskiej 
szkoły w Wilnie – dok. ze str. 2
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W niedzielę 19 października 
w kościołach w Borzęcinie Dużym 
i w Starych Babicach odbyły się uro-
czyste koncerty z okazji trzydziestej 
rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II. 
W programie znalazły się utwory 
muzyki klasycznej i wiersze Wojcie-
cha Przybyłowicza, napisane ku czci 
Ojca Świętego. Koncert poprowadził 
światowej sławy dyrygent i kompo-
zytor Szymon Kawalla.

„Habemus Papam!” – wielu z nas 
pamięta jeszcze te słowa, wypowiedzia-
ne 16 października 1978 roku z okien 
Watykanu. Wybór polskiego biskupa na 
Stolicę Piotrową przywrócił wiarę w wol-
ność naszej Ojczyzny i odmienił oblicze 
Europy. Ile serc poruszył i przemienił ten 
pontyfikat?

Z okazji trzydziestej rocznicy objęcia 
tronu papieskiego przez Karola Wojty-
łę w naszej gminie odbyły się uroczyste 
koncerty: w kościele pw. Świętego Win-

centego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym 
i w kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Starych Babi-
cach. Wśród wykonawców znalazły się: 
śpiewaczki – Maria Olkisz (mezzosopran) 
i Monika Olkisz-Chabros (sopran), oraz 
skrzypaczka Joanna Kawalla. Solistkom 
towarzyszył Chór „Ichtis” z Sulejówka 
i Orkiestra Prywatnej Szkoły Muzycznej 
im. Witolda Lutosławskiego z Wołomina. 
Dyrygował Szymon Kawalla – światowej 
sławy polski kompozytor, profesor zwy-
czajny Akademii Muzycznej w Warsza-
wie, który w swej karierze koncertował 
również dla Jana Pawła II. Jego utwór 
„Stabat Mater”, wykonany w 20. roczni-
cę papieskiego pontyfikatu, wzruszył  sa-
mego Ojca Świętego. Cieszymy się, że Pan 
Profesor jest mieszkańcem naszej gminy.

W programie koncertu pojawiły się 
zarówno utwory muzyki klasycznej z róż-
nych epok, jak i kantaty autorstwa Szymo-
na Kawalli, skomponowane do wierszy 

Wojciecha Przybyło-
wicza. 19 październi-
ka zabrzmiały one po 
raz pierwszy. Muzyka 
poprowadziła słucha-
czy ścieżkami ponty-
fikatu Jana Pawła II, 
przywołując ważne 
wydarzenia z jego 
biografii – od wyboru 
na Stolicę Piotrową, 
poprzez działalność 
duszpasterską i mi-
syjną, aż po śmierć 2 
kwietnia 2005 roku. 

Papież był z nami 

przez 27 lat, jego wspomnienie pozosta-
je jednak nadal żywe – będzie tak, dopó-
ki trwa w nas jego nauka. Dopóki wie-
rzymy, że „nasz ukochany Ojciec Święty 
stoi teraz w oknie domu Ojca i nam bło-
gosławi”.

Gdy uczestniczyłam w koncercie 
z okazji rocznicy pontyfikatu, nasunęły 
mi się słowa Konrada wypowiedziane 
w III części Dziadów Adama Mickiewicza. 
„Ty Boże, ty naturo dajcie posłuchanie. 
Godna to was muzyka i godne śpiewa-
nie”... „Sam śpiewam, słyszę me śpiewy. 
Długie, przeciągłe, jak wichru powiewy. 
Przewiewają ludzkiego rodu całe tonie, 
Jęczą żalem, ryczą  burzą. I wieki im głu-
cho wtórzą.”... „Boga, natury godne ta-
kie pienie! Pieśń to wielka, pieśń tworze-
nie. Taka pieśń jest siła, dzielność. Taka 
pieśń jest nieśmiertelność!”

Karolina Gwarek

W 30-tą rocznicę pontyfikatu…

Z okazji listopadowego Święta Nie-
podległości delegacja naszej gminy uda-
ła się do Kazunia, gdzie w 2 Mazowie-
ckiej Brygadzie Saperów odbyła się uro-
czystość patriotyczna i apel poległych. 
Salwą honorową uczczono żołnierzy, 
którzy zginęli niedawno w Afganistanie: 

st. kpr. Waldemara Sujdaka, st. szer. Pa-
wła Szweda i st. szer. Pawła Brodzikow-
skiego. Nasi żołnierze pełnią służbę w 
wielu rejonach świata, za-
wsze wierni zasadzie „za 
wolność waszą i naszą”. 
Nie wszyscy wracają do 
domów.

Pod Pomnikiem Sape-
rów kwiaty złożyli Wójt 
Gminy Krzysztof Turek 
wraz z członkami babi-
ckiego koła Związku Ofice-
rów Rezerwy RP: koman-
dorem Janem Puścianem i 
porucznikiem Tadeuszem 
Kowalczykiem. Kwiaty 
złożyła również delega-
cja Okręgu Mazowieckie-
go ZOR RP z prezesem 

płk. Alfredem Kabatą. Wszyscy przyłą-
czamy się do słów żołnierzy kompanii 
honorowej – Chwała Bohaterom!  mł

Uczciliśmy pamięć poległych saperów
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W niedzielę 26 października Szko-
ła Podstawowa w Borzęcinie Dużym 
obchodziła swoje kolejne święto. 
Tego dnia uczniowie, nauczyciele 
oraz Kombatanci z Armii Krajowej 
Grupy „Kampinos” spotkali się, aby 
razem uczestniczyć w święcie szkoły. 
Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. 
w Kościele Parafialnym w Borzęcinie. 
W trakcie Mszy Dyrektor Szkoły Beata 
Błaszczak złożyła podziękowania ks. 
kanonikowi Józefowi Olczakowi za 
ofiarowane szkole pieniądze zebra-
ne podczas jubileuszu 50-lecia jego 
kapłaństwa. Także tego dnia Ksiądz 
Kanonik otrzymał odznakę Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci za działalność 
na rzecz uczniów. Złotą odznakę TPD 
przyznano również Wójtowi Gminy 
Stare Babice Krzysztofowi Turkowi. 
Nagrodę w jego imieniu odebrała 
Z-ca Wójta Jolanta Stępniak z rąk 
pani Anny Gruszczyńskiej – Rzeczni-
ka Praw Dziecka i członkini Zarządu 
Wojewódzkiego TPD.

Po uroczystej Mszy wszyscy udali się 
do szkoły, gdzie odbyły się uroczystości. 
Przybyli zaproszeni goście: przedstawi-
ciele samorządu terytorialnego oraz or-
ganizacji współpracujących ze szkołą. Na 
początku odbyła się część patriotyczna. 

Najstarsi uczniowie przedstawili program 
artystyczny dotyczący działalności Armii 
Krajowej Grupy „Kampinos”. Młodzież 
z klasy VIc recytowała wiersze, a chór 
szkolny przy akompaniamencie maestro 
Bernarda Olosia zaśpiewał pieśni pa-
triotyczne. Uczniowie wręczyli również 
Kombatantom pamiątkowe orły, które 
zostały wykonane w szkole na zajęciach 
kulturalno-sportowych prowadzonych 
przez Jolantę Krasnodębską.

Na zakończenie tej części uroczysto-
ści Jerzy Koszada ps. Harcerz, Przewod-
niczący Komisji Historycznej Środowiska 

AK wręczył Pani dyrektor - na rzecz szko-
ły, książkę swojego autorstwa pt. „Gru-
pa Kampinos. Partyzanckie zgrupowanie 
Amii Krajowej walczącej w Powstaniu 
Warszawskim”.

Po raz pierwszy w uroczystości w Bo-
rzęcinie uczestniczył Zbigniew Złotnicki 
ps. Ketling , dowódca drużyny z Ożarowa 
Maz., która walczyła w szeregach AK Gru-
py „Kampinos” od początku jej istnienia, 

Święto Szkoły w Borzęcinie DużymŚwięto Szkoły w Borzęcinie D

Anna Gruszczyńska – Rzecznik Praw Anna Gruszczyńska – Rzecznik Praw 
Dziecka i Jolanta Stępniak – z-ca WójtaDziecka i Jolanta Stępniak – z-ca Wójta

Dyrektor szkoły Beata Błaszczak Dyrektor szkoły Beata Błaszczak 
z Janem Marczakiem i Jerzym Koszadąz Janem Marczakiem i Jerzym Koszadą

Wśród kombatantów Zbigniew Złotnicki Wśród kombatantów Zbigniew Złotnicki 
(pierwszy z lewej)(pierwszy z lewej)
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aż do ostatniej bitwy w Budach Zosinych. 
Pan Zbigniew był bardzo wzruszony roz-
machem tej uroczystości i także podaro-
wał szkole książkę, której jest redaktorem 
i współautorem- „Walka Mieszkańców 
Ożarowa i okolic z okupantem w latach 
1939-1945”. W dziele tym zawarto epi-
zody wojenne również z terenów naszej 
gminy. Obecność tych osób, które przyby-
ły do nas razem z Prezesem Środowiska 
AK G „K”- Janem Marczakiem, sprawiła że 
nasza szkoła gościła w tym dniu nie tylko 
kombatantów, ale i autorów – historyków 
i jednocześnie autentycznych świadków 
wojennych wydarzeń. Dziękujemy, że byli 
tego dnia razem z nami.

Druga część uroczystości była szcze-
gólnie oczekiwana przez najmłodszych 
uczniów. Tradycyjnie już, w dniu święta 
szkoły wszystkie pierwszaki złożyły ślu-
bowanie i zostały pasowane na uczniów. 
Najmłodsi otrzymali pierwsze w ich życiu 
legitymacje szkolne, a także upominki od 
rodziców i starszych kolegów.

Następnie przedstawiciel Grupy Re-
konstrukcji Historycznych z Muzeum II 
Korpusu Polskiego w Warszawie zaprosił 
wszystkich na pokaz małej scenki bata-
listycznej. Podczas pierwszego strzału 
z armaty, pierwszaki wypuściły w powie-
trze biało-czerwone balony. Dużą atrak-
cją wśród uczniów były również prze-
jażdżki samochodami wojskowymi. Na 
zakończenie wszyscy udali się na ciepły 
posiłek i napoje oraz słodki poczęstunek 
w postaci ciast, które przygotowali ro-
dzice uczniów klas pierwszych. 

W imieniu redakcji GB serdecznie gra-
tulujemy pedagogom oraz Pani Dyrektor 
przygotowania tak wspaniałej uroczysto-
ści, ważnej dla całej społeczności szkol-
nej. Następny taki dzień dopiero za rok.

Podziękowania składamy także: Anie-
li Zdziech (za oprawę patriotyczną), Ber-
nardowi Olosiowi (za część muzyczną), 
Małgorzacie Kozarynie, Sylwii Miksza, 
Małgorzacie Gutte-Jesionowskiej – za 
przygotowanie uczniów klas pierwszych 
do uroczystości i Ewie Urniaż-Szymań-
skiej za przygotowanie oryginalnych de-
koracji.

Paulina Więckowska
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Święto Szkoły w Borzęcinie Dużyme Dużym

Jaka jest recepta na udaną aka-
demię patriotyczną? Zaangażować 
do jej przygotowania jak najwięcej 
osób, zarówno dzieci, jak i rodziców. 
Wtedy widzowie na pewno przyjdą, 
a i każdy z uczestników będzie miał 
satysfakcję, że przyczynił się do uda-
nego efektu całości. Tak było właś-
nie 11 listopada wieczorem w babi-
ckiej podstawówce.

Dyrektorowi szkoły Dorocie Smoliń-
skiej udało się zachęcić do działania wiele 
osób. Powstało artystyczne przedsięwzię-
cie oparte na koncepcji „Kwiatów Pol-
skich”. W programie wykorzystano poe-
zje: Gałczyńskiego, Słonimskiego i Tuwi-
ma. Wystąpiły dzieci z klas: 0a, Ia i IIIa, 
oraz adepci koła teatralnego prowadzo-
nego przez Ludmiłę Miłowanow, która re-
żyserowała całość spektaklu. Oprawę mu-
zyczną zapewnił Mariusz Dżyga (akompa-
niament), Ewa Dżyga, która przygotowa-
ła chór szkolny, i cała publiczność śpiewa-

jąc wspólnie z dziećmi pieśni patriotycz-
ne. Tańce opracowała z uczniami Kama 
Akucewicz, a piękne dekoracje jesienne 
wykonała Magdalena Borczyk.

Osób zaangażowanych w to przed-
sięwzięcie było oczywiście więcej, ale nie 
sposób wszystkich wymienić z nazwiska. 
Jak wspomina Izabela Kurowska-Bran-
denburska -dużym wyzwaniem dla or-
ganizatorów było pokonanie niekorzyst-
nej akustyki sali gimnastycznej szkoły. 
Bardzo pomogło nagłośnienie użyczone 
przez Dariusza Smolińskiego. Trzeba było 
również zbudować scenę, która okaza-
ła się niezwykle ciężka. Nieodzowna sta-
ła się pomoc druhów z OSP Stare Babi-
ce i wielu krzepkich rodziców. Tak udane 
przedsięwzięcie cieszy, integruje i zachę-
ca do dalszych działań – powiedziały na 
zakończenie nauczycielki. Na akademię 
przybyło około 300 osób. Brawa i impo-
nująca frekwencja były najlepszą nagro-
dą dla organizatorów tego święta. mł

11 listopada
Mniej pompatycznie, 
bardziej radośnie

Akademię otworzyła dyrektor szkoły Akademię otworzyła dyrektor szkoły 
Dorota SmolińskaDorota Smolińska
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Starania uwieńczone 
sukcesem 

– będzie autobus dla dzieci 
niepełnosprawnych

– Od dawna mówi 
się w mediach o prob-
lemach w dostępie do 
wiedzy dzieci z terenów 
wiejskich, jednak zbyt 
mało uwagi poświę-
ca się tam osobom nie-
pełnosprawnym – mówi 
Zastępca Wójta Gminy 
Jolanta Stępniak. Tym-

czasem dzieci niepełnosprawne mają ustawowo 
zapewnioną możliwość nauki, od przedszko-
li specjalnych, integracyjnych, poprzez szko-
ły podstawowe i ponadpodstawowe, zawo-
dowe, a także w szkołach specjalnych i ośrod-
kach szkolno-wychowawczych. Prawo gwaran-
tuje dostosowanie treści, metod i organizacji 
metod nauczania do możliwości psychofi zycz-
nych dzieci. 

W latach 90-tych, w związku z ogólnoświa-
towym programem „Edukacja dla wszystkich” 
zaczęto rozwijać formy integrowania uczniów, 
w ogólnodostępnych szkołach podstawowych. 
Edukacja dzieci niepełnosprawnych wspólnie 
z ich zdrowymi rówieśnikami jest korzystna 
dla wszystkich. Dzieci nie tworzą między sobą 
sztucznych barier i podziałów, odmienność nie 
jest dla nich problemem. Odruchy pomocy słab-
szym i opieka nad potrzebującymi są zupeł-
nie naturalne. Takie postawy wynosi się czę-
sto z domu, ale szkoła na tym polu ma również 
wiele do zrobienia.

– W naszej babickiej polityce oświatowej 
proces nauczania postrzegamy w kontekście 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci nie-
pełnosprawnych. Już w 2000 r. powstały pierw-
sze klasy integracyjne w ZSP w Borzęcinie Dużym. 
Obecnie klasy takie funkcjonują w obu szkołach 
podstawowych. Uczą się tam dzieci z różnymi 
dysfunkcjami. Mają szansę także kontynuować 
naukę w gimnazjum. 

Duża grupa dzieci realizuje obowiązek 
szkolny uczęszczając do placówek specjalnych 
poza terenem naszej gminy - do Leszna i War-
szawy. Ich ilość co roku wzrasta. Gmina poma-
ga im w dotarciu do placówek edukacyjnych. 
W 2006 r. 16 dzieci było dowożonych do szkół 
poza terenem gminy – koszt tego działania 
(dowozu i opieki) wyniósł 203 tys. zł. W 2007 r. 
dowożono 18 dzieci, za 214.500 zł, a w 2008 r. 
20 dzieci za 254.600 zł. Na to zadanie gmina 
nie otrzymuje środków z zewnątrz i fi nansuje je 
ze swojego budżetu. Przewoźnik wraz z opieku-
nem wyłaniany jest w drodze przetargu. 

Kilkoro dzieci dowożą indywidualnie do 
szkół sami rodzice, a gmina dokonuje zwrotu 
kosztów transportu według ustawowych sta-
wek, (podobnie jak dla pracowników admi-
nistracji) kieruje się rozporządzeniem Ministra 
Transportu. 

– Koszty transportu co roku rosną, aby 

zmniejszyć wydatki z własnego budżetu Gmina 
starała się pozyskać na ten cel dodatkowe środ-
ki – mówi Jolanta Stępniak. – PFRON ogłosił 
konkurs na realizację programu „Uczeń na wsi- 
pomoc w zdobywaniu wykształcenia w gmi-
nach wiejskich”. Babicki samorząd złożył akces 
do tego programu, ale dopiero po dwóch latach 
starań został on dla nas rozpatrzony pozytyw-
nie. Mamy zatem sukces-Gminie przyznano 
149.500 zł dofi nansowania na zakup specjali-
stycznego autobusu dla dzieci niepełnospraw-
nych. Będzie nim mogło podróżować 15 osób, 
znajdzie się tam także miejsce na wózki inwa-
lidzkie. W wyniku  postępowania przetargowe-
go wyłoniono dostawcę autobusu - fi rmę „Alca” 
z Olsztyna. Całkowity koszt pojazdu wyniesie 
199.640 zł. Transakcja zostanie sfi nalizowana 
w grudniu, a od stycznia 2009 r. autobus będzie 
woził dzieci. Dodatkowo dla przewozu kilku 
osób gmina będzie korzystać z usług przewoźni-
ków lub zwracać rodzicom zryczałtowane kosz-
ty transportu.

Otworzyć drzwi nadziei
Z pomocy Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Tera-
peutycznego w Bliznem 
Jasińskiego korzysta 
obecnie kilkadziesię-
cioro dzieci z nasze-
go powiatu, cierpią-
cych na poważne scho-
rzenia psychofi zyczne. 
Placówka prowadzi dla 

nich bezpłatne zajęcia, udziela także wsparcia 
ich rodzinom. Posiada rekomendację woje-
wody mazowieckiego i jest jedynym ośrod-
kiem na naszym terenie, w którym stworzono 
program wczesnej interwencji dla dzieci nie-
pełnosprawnych. 

Wspieranie rozwoju niepełnosprawnych dzie-
ci wymaga zaangażowania wielu osób. W pracy 
z nimi stosuje się specjalne metody, takie jak arte-
terapia (leczenie poprzez sztukę), muzykotera-
pia (terapia muzyką i ruchem), hipoterapia (przy-
wracanie zdrowia i usprawnianie poprzez jazdę 
konną), terapia integracji sensorycznej (system 
ćwiczeń, które uczą właściwych reakcji na bodź-
ce zewnętrzne), dogoterapia (stymulacja opar-
ta o kontakt ze specjalnie szkolonym psem). Te 
nowoczesne techniki są wykorzystywane przez 
specjalistów z Ośrodka w Bliznem Jasińskiego, 
dziećmi opiekują się także psycholodzy, neurolo-
gopeda, rehabilitant i pedagodzy specjalni. 

– Dla każdego dziecka opracowujemy indy-
widualny program terapeutyczny – mówi Anna 
Dobrowolska, Dyrektor placówki. – Zestaw 
zajęć i metody pracy ustalamy, gdy dziecko poja-
wia się w Ośrodku, ale dwa razy w roku je mody-
fi kujemy, bo jego stan również ulega poprawie.

Z bezpłatnych zajęć w placówce korzysta 
obecnie kilkadziesięcioro dzieci ze stwierdzoną 
niepełnosprawnością: porażeniem mózgowym, 
zespołami genetycznymi, epilepsją, autyzmem, 
mutyzmem i upośledzeniem umysłowym. Więk-
szości z nich kontakt ze światem sprawia duże 

trudności, co wynika z różnych ograniczeń psy-
chofi zycznych, uszkodzeń wzroku i słuchu, kłopo-
tów z mówieniem, zaburzeń ruchowych i emo-
cjonalnych.

Od czego rozpoczyna się pracę z dzieckiem 
w Ośrodku? W części bardzo trudnych przypad-
ków pierwszym zadaniem, jakie należy wykonać, 
jest nauka komunikowania „tak” i „nie”. Na opa-
nowanie tej umiejętności potrzeba czasem mie-
siąca, niekiedy kilku miesięcy, a nawet roku.

– Ponieważ niektóre dzieci nie mogą mówić, 
porozumiewają się z nami tylko gestami. Opieku-
jemy się na przykład dziewczynką, która komuni-

kuje się wyłącznie za pomocą ruchu powiek. Jed-
nego z chłopców nauczyliśmy wykorzystywania 
w tym celu mimiki – otwarcie ust oznacza u niego 
„tak”, a ich zaciśnięcie „nie”. Jednak gdy dzieci są 
zmęczone albo chore, ich reakcje nie są wyraziste 
i komunikacja bywa bardzo utrudniona. Dlatego 
tym, które nigdy nie nauczą się mówić, kupimy 
wkrótce elektroniczne komunikatory – urządze-
nia, na których nagrane są proste komunikaty. 

Niepełnosp
– problem czy
Miarą rozwoju społeczeństw jest ich
pełnosprawności. Każdy z nas zasłu
stanu zdrowia, wyglądu czy możliw
sukces, trzeba wielu lat pracy, dete
nych barier. Czasem jednak pojawia s
czas życie niepełnosprawnych jest n
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Wystarczy włączyć odpowiedni przycisk, aby uru-
chomić taką wypowiedź.

Z pomocy Ośrodka korzystają również dzie-
ci, które nie mają wprawdzie widocznych prob-
lemów fi zycznych, ale są odgrodzone od świata 
barierą niezrozumienia.

– Na pierwszy rzut oka dzieci autystycz-
ne wyglądają tak samo jak ich zdrowi rówieś-
nicy. Towarzyszy im jednak ogromne cierpienie, 
ponieważ nie są rozumiane i same nie rozumieją 
tego, co dociera do nich z zewnątrz. Nie nawią-
zują kontaktów z ludźmi, nawet najbliższymi, 
nie umieją wyrażać swoich potrzeb. Terapeu-

ci starają się pokonać przepaść, jaka dzieli je od 
świata i wzbudzić ich zainteresowanie zewnętrz-
ną rzeczywistością. W wielu przypadkach udaje 
się tego dokonać. Dla przykładu w Ośrodku jest 
chłopiec, do którego na początku bardzo trud-
no było dotrzeć, ponieważ nie tolerował obec-
ności innych osób, a jego mowa ograniczała się 
do wypowiadania ciągu bezsensownie połączo-
nych głosek, bez związku z sytuacją. W tej chwi-

li, po roku pracy terapeutycznej, chętnie uczy 
się i powtarza słowa, uczestniczy także w róż-
nych grach i zabawach, jest w dobrym kontakcie 
z rówieśnikami. Jego rodzice, widząc poprawę, 
odczuwają ogromną ulgę. 

Pomoc dzieciom w Ośrodku nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie dobra współpraca między ich 
najbliższymi i terapeutami.

– Nasze sukcesy są wynikiem działania 
całego zespołu. Nikt z nas nie może przypisać 
zasług tylko sobie. Wszyscy zastanawiamy się, 
jak pomóc dziecku, bo skuteczna terapia wyma-
ga współpracy wielu specjalistów. Nie ma w niej 
miejsca na rutynę, nie istnieje bowiem klucz, 
który otwierałby wszystkie drzwi. Każde dziecko 
jest inne i każdemu pomaga się w inny sposób. 
Nie możemy wyznaczyć terminu, w jakim powin-
no opanować konkretne umiejętności. Znalezie-
nie sposobu na dotarcie do dziecka, przełama-
nie bariery między nim a światem – to zadanie 
wymagające cierpliwości i systematyczności. Suk-
cesy dają nam radość i satysfakcję, choć z punk-
tu widzenia zdrowych osób nie są to często wiel-
kie osiągnięcia. Jednak w przypadku dzieci z tak 
dużymi wadami rozwojowymi zwykły uśmiech na 
twarzy jest już wydarzeniem. 

W życiu Ośrodka najradośniejsze są te chwi-
le, gdy podopieczni mogą podzielić się z inny-
mi swoimi dokonaniami. Tradycją placówki stały 
się jasełka przygotowywane co roku przez dzie-
ci. Terapeuci starają się, aby w przedstawieniu 
mogło wystąpić każde z nich, niezależnie od stop-
nia niepełnosprawności. 

– Za każdym razem opowieść o narodze-
niu Chrystusa ukazujemy w nieco inny sposób. 
Zależy nam na tym, by dla dzieci była to zawsze 
żywa i ciekawa historia. One bardzo przeżywają 
swój udział w przedstawieniu. Do tegorocznych 
jasełek przygotowywały się przez dwa miesią-
ce. Podczas zajęć wykonywały elementy sceno-
grafi i i prezenty dla gości, uczyły się także ról. Ten 
dzień, kiedy mogły wystąpić przed publicznością, 
dostarczył im niezapomnianych wrażeń.

Ponieważ Ośrodek w Bliznem cieszy się dużą 
renomą i ma rekomendację wojewody mazowie-
ckiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jego 
popularność z roku na rok jest coraz większa. 
Jednak liczba dzieci, które korzystają z pomocy 
placówki, już teraz znacznie przekracza jej moż-
liwości.

– Wojewoda mazowiecki określił ilość 
naszych podopiecznych na 30 osób, ale w ciągu 
roku są okresy, gdy dzieci jest około 50. Dlatego 
zamierzamy się specjalizować i naszą ofertę kie-
rować do najbardziej potrzebujących. Są to dzie-
ci z poważnym upośledzeniem psychofi zycznym, 
które obejmujemy programem wspomagania 
najtrudniejszego rozwoju. Drugą grupą, której 
nie możemy pozostawić bez opieki, są najmłod-
sze dzieci, do 9 roku życia. Ponieważ ustawowo 
obowiązek szkolny można odroczyć właśnie do 
tego czasu, większość z nich, z różnych przyczyn, 
nie chodzi w tym wieku do szkoły. Nie mają one 
zatem szans na stały kontakt ze specjalistami ani 
na odpowiednią pomoc terapeutyczną, zarów-
no w systemie opieki zdrowotnej, jak i edukacyj-
nej oraz społecznej. Chcemy, aby nasz Ośrodek 

wypełniał lukę w systemach opieki nad małym 
dzieckiem z trudnościami rozwojowymi. 

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym wyma-
ga wiele troski, zarówno od ich najbliższych, 
jak i terapeutów. Okazywanie dobroci wzbogaca 
jednak ludzi, którzy ofi arowują im swoje serce. 
W zamian za ten dar otrzymują najpiękniejszą 
nagrodę – uśmiech dziecka, które mimo swo-
ich ograniczeń, czuje się akceptowane i otacza-
ne miłością. 

Okiem duchownego
– My, jako organi-

zacja kościelna, pomoc 
mamy wpisaną w Ewan-
gelię – mówi ks. Stani-
sław Jurczuk – Prezes 
Katolickiego Stowarzy-
szenia Niepełnospraw-
nych Archidiecezji War-
szawskiej. – To właś-
nie na kartach Ewange-
lii znajdujemy polecenie ustawicznego wspie-
rania potrzebujących. Do obowiązku duchow-
nych należy więc nie tylko głoszenie Słowa 
Bożego, ale także pomoc tym, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji życiowej. Zasada pomoc-
niczości, którą kieruje się kościół została zapisa-
na w Encyklice Piusa XI „Quadrogesimo Anno”, 
a także w traktacie Benedykta XVI „Deus Cari-
tas Est”, gdzie czytamy: „Z upływem lat, wraz 
ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościo-
ła, działalność charytatywna utwierdziła się jako 
jeden z istotnych jego sektorów, obok udziela-
nia Sakramentów i głoszenia Słowa: praktyka 
miłości wobec wdów i sierot, wobec więźniów, 
chorych i wszystkich potrzebujących należy do 
jego istoty w równej mierze, jak posługa Sakra-
mentów i głoszenie Ewangelii. Kościół nie może 
zaniedbać posługi miłości, tak jak nie może 
zaniedbać Sakramentów i Słowa.” Do pomaga-
nia wzywa nas nie tylko katolicka nauka spo-
łeczna, ale również konstytucja. 

– Realizacja działalności pomocowej na tere-
nie Starych Babic jest dla nas wielkim sukcesem. 
Władze gminy doskonale rozumieją potrzebę 
pomagania i dlatego świetnie się z nimi współ-
pracuje – mówi ks. Stanisław Jurczuk. – Dużego 
wsparcia fundacji udzielają sponsorzy i fi rmy, 
ale także mieszkańcy. Wiele rodzin z terenu 
naszej gminy oddało w ramach państwowej 
akcji 1% podatku na Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 
Pomoc organizowana jest także jednorazowo na 
różnych loteriach i aukcjach prowadzonych przy 
okazji Babinicza, czy gminnego festynu. 

W działalności stowarzyszenia zdarzają się 
dobre, jak i złe dni. Pracy przybywa, oczeki-
wania rosną, a ludzie są przecież tylko ludźmi. 
„Dlatego bardzo chcielibyśmy powiększyć bazę 
lokalną ośrodka rehabilitacyjnego, jest to na tę 
chwilę szczyt naszych marzeń”.

Marcin Łada
Karolina Gwarek

Malwina Fabianowicz

sprawność 
zy wyzwanie?
st ich podejście do zagadnienia nie-
zasługuje na szansę, niezależnie od 
ożliwości. Zazwyczaj, aby osiągnąć 
determinacji i przełamywania kolej-
wia się ktoś, kto może pomóc, wów-

est nieco łatwiejsze...  
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Na IV Letni Festiwal Muzycz-
ny „W Krainie Chopina” złożyło się 
56 koncertów w dwudziestu miej-
scowościach leżących w Otulinie 
Puszczy Kampinoskiej.

Inauguracja tego przedsięwzięcia 
miała miejsce w Starych Babicach, kon-
certem symfonicznym orkiestry festiwa-
lowej pod batutą Grzegorza Berniaka. 
Na festiwalu występowali soliści z recita-
lami, zespoły kameralne, jazzmani, chó-
ry, orkiestry. Była także obecna muzyka 
etniczna. Koncertom towarzyszyły wy-
stawy prac malarskich chętnie oglądane 
przez słuchaczy. 

Koncerty babickie miały miejsce w koś-
ciele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP, 
w Domu Parafialnym „Arka”, w Galerii 
„Wysokie Napięcie” państwa Grzegorczy-
ków i w pałacu Lasotów. Wystąpili: zespół 
„Camerata Vistula” pod kierunkiem zna-
komitego wiolonczelisty Andrzeja Wrób-
la, kwartet smyczkowy „Esmus”, chór „Ars 
Antiqua” pod kierunkiem Zbigniewa Szab-
lewskiego, japoński pianista Yasuhiro Na-
tsume z recitalem chopinowskim, rewela-
cyjny duet akordeonowy Hubert Giziew-
ski i Paweł Sulej, skrzypaczka Maria Ma-

chowska (laureatka konkursu Henryka 
Wieniawskiego) z pianistą Mariuszem Bra-
chą, oraz  tria jazzowe Andrzeja Jagodziń-
skiego i znakomitego wibrafonisty Karo-
la Szymanowskiego. W kościele parafial-

nym p.w. Św. Win-
centego Ferreriusza 
w Borzęcinie wy-
stąpił: kwintet in-
strumentów dętych 
blaszanych „Acou-
stic Brass”,  białoru-
ski zespół wokalny 
„Camerata”, zespół 
muzyki etnicznej  
„Swoją Drogą”. 

Swoje prace 
malarskie wystawi-
li: Włodzimierz An-
drzejewski, Teresa 
Dziczkaniec, Kry-

styna Humienna, Jaga Karkoszka, Piotr 
Komincz, Beata Piskozub, Maria Uśpień-
ska, Igor Yelpatov, Tomasz Awdziejczyk, 
Ewa Chełmecka, Marek Dzienkiewicz, 
Edyta Dzierż, Magda Mosakowska - So-
bocińska, Joanna Mrozowska, Malina 
Najdek, Ada Rakoczy. Ponadto w szko-
łach podstawowych w Starych Babicach 
i Borzęcinie odbyły się warsztaty arty-
styczne p.t. „Zabawy ze słowem”, które 
poprowadził Michał Malinowski.

W sumie na terenie gminy w ramach 
festiwalu odbyło się 15 imprez artystycz-
nych.

Na koncertach panowała znakomita 
atmosfera – co zgodnie podkreślają wy-
konawcy – świadczy to o dużej wrażliwo-
ści i wyrobieniu słuchaczy. Gorące okla-
ski i bisy, długie rozmowy po koncertach 
są także najmilszą nagrodą dla organiza-
torów. 

Koncerty festiwalowe na terenie na-
szej gminy mogły się odbyć dzięki zaan-

gażowaniu wielu instytucji i osób. Po-
dziękowania należą się m.in. Władzom 
Samorządowym Województwa Mazo-
wieckiego, Gminy Stare Babice, Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, księżom 
z Parafii w Starych Babicach i Borzęcinie 
Dużym, państwu Dorocie i Arkadiuszowi 
Grzegorczykom, Izabeli i Zenonowi La-
sotom, OSP w Starych Babicach, firmie 
„Tropic”.

Mariusz Dżyga

Czy Chopin tu był?
Refleksje po festiwalu

Czy Chopin był w Babicach?
Nasz wielki kompozytor mieszkając 

w Żelazowej Woli, za młodych lat, gdy 
udawał się do Warszawy, musiał prze-
jeżdżać przez Babice. Być może gościł tu 
w karczmie posilając się po drodze? Na 
pewno jego duch był obecny podczas 
festiwalowych koncertów. Tak duże mu-
zyczne przedsięwzięcie było niezwykłą 
atrakcją dla melomanów z naszej gminy. 

Dziękujemy organizatorom Festi-
walu. mł

Pomnik Chopina w Żelazowej Woli

Kwiaty pod pomnikiem złożyli z-ca wójta Jolanta Stępniak Kwiaty pod pomnikiem złożyli z-ca wójta Jolanta Stępniak 
i dyr. festiwalu Mariusz Dżygai dyr. festiwalu Mariusz Dżyga
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W październiku mieszkańcy na-
szej gminy mogli bezpłatnie wyko-
nać swoim czworonogom wybra-
ne zabiegi w Przychodni Wetery-
naryjnej przy ul. Warszawskiej 236: 
czipowanie, sterylizację i usypia-
nie ślepych miotów. Zakończenie 
programu obejmującego wachlarz 
usług weterynaryjnych planowa-
no w połowie grudnia, jednak cie-
szył się on tak dużym zainteresowa-
niem, że już po trzech tygodniach 
wyczerpały się środki przeznaczone 
na jego refundację. 

Popularność programu była bardzo 
duża. W ciągu trzech tygodni do kliniki 
zgłosiło się wielu właścicieli czworono-
gów. Jak poinformował nas dr wet. An-
drzej Małkowski -dziennie wykonywano 
około 5-6 operacji. Gdy powstawał po-
mysł uruchomienia tego programu, nikt 
nie był w stanie przewidzieć, jaki bę-
dzie jego odzew społeczny. Jak się póź-
niej okazało, zainteresowanie mieszkań-
ców gminy zabiegami przerosło wszelkie 
oczekiwania. Wraz z władzami samorzą-
dowymi Babic umowę z przychodnią we-
terynaryjną podpisał także Urząd Gminy 
w Izabelinie. Pozwala to na stworzenie 
wspólnej bazy danych dla czworonogów 
z obu tych gmin. W przyszłości planuje 
się objąć programem także inne, sąsia-
dujące z nami tereny.

Duże zainteresowanie zabiegami re-
fundowanymi przez gminę, tj. czipo-
waniem, sterylizacją, kastracją i usypia-
niem ślepych miotów, wskazuje na to, 
że w przyszłości można będzie znacznie 
ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt, 
które niestety często giną pod kołami sa-
mochodów. Czipowanie opłaci się każ-
demu właścicielowi czworonoga. Do tej 
pory przychodnia przygarniała na jakiś 
czas znalezione na ulicy zwierzęta i sta-
rała się na własną rękę odnaleźć właś-
ciciela. Nie tylko utrudniało to pracę le-
karzom, ale było także bardzo stresujące 
dla zwierząt, które w przypadku, gdy nie 
znalazł się ich właściciel lub osoba chęt-
na je przygarnąć, musiały trafić do schro-
niska „Przyjaciel” obok Kutna, z którym 
gmina ma podpisaną umowę.

– Obecnie są u nas dwa pieski po-
szukujące właścicieli. Ostatnio przyjęli-
śmy również psa z wypadku, który na 
wewnętrznej stronie smyczy miał napi-
saną flamastrem nazwę ulicy. Dużo cza-
su zajęło poszukiwanie jego właścicie-
la. Teraz, dzięki czipowi będzie można 
bardzo szybko zidentyfikować nie tyl-
ko właściciela czworonoga, ale także, 
w nagłych przypadkach, uzyskać infor-
mację o chorobach i szczepieniach da-
nego zwierzęcia. 

JAK WYGLĄDA CZIP?

Czip to bardzo mały procesor, 
o wielkości główki od szpil-

ki. Wstrzykuje się go pod 
skórę, na szyi zwie-

rzęcia. Raz zaapli-
kowany czip nie 
wymaga już póź-
niej żadnych za-
biegów, zosta-
je w tym samym 
miejscu przez całe 
życie czworonoga. 
W celu jego iden-

tyfikacji przy-

kłada się do szyi specjalny czytnik, który 
wykrywa sygnał procesora i wyświetla za-
kodowany numer. Po wprowadzeniu go 
do bazy danych można określić pochodze-
nie zwierzęcia i adres jego właściciela. Sy-
stem działa już w całej Europie, jest bar-
dzo pomocny przy przejściach granicz-
nych, gdyż za pomocą jednego ruchu uzy-
skiwane są wszystkie informacje o czwo-
ronogu. 

Cena założenia czipu wynosi w War-
szawie około 60-70 zł. W przychodni przy 
ul. Warszawskiej 236, dzięki refundacji 
gminy, czipy zakładano bezpłatnie.

Bezpłatnie wykonywano również ste-
rylizację. Zabieg ten pomoże ograniczyć 
w gminie ilość bezpańskich zwierząt. Pra-
cownicy Referatu Ochrony Środowiska za-
chęcali właścicieli zwierząt do zabiegów 
refundowanych przez gminę: – Zgod-
nie z Ustawą o Ochronie Zwierząt gmi-
na przystąpiła do programu po to, by za-
pewnić zwierzętom należytą opiekę, czy-
li ograniczyć ilość bezdomnych, niechcia-
nych psów i kotów. 

9 KOCIĄT ROCZNIE…

Aby uzasadnić racjonalność progra-
mu, można posłużyć się bardzo prostym, 
ale wiele mówiącym przykładem. W cią-
gu jednego roku kotka (w dwóch mio-
tach) może urodzić około 8-9 kociąt. Na-
wet jeżeli nie dożyje 3 lat, ponieważ ży-
wotność bezdomnych zwierząt jest bar-
dzo krótka, to zdąży rozmnożyć się 5 
razy. Każde z jej kociąt po upływie pół 
roku może już dawać kolejne potom-
stwo. Wysterylizowanie jednej kotki za-
pobiegnie zatem pojawieniu się nawet 
kilkudziesięciu bezdomnych kociąt na te-
renie Babic.

Pamiętajmy, że „Zwierzę, jako istota 
żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę” – Art. 
1 Ustawy o Ochronie Zwierząt.

mf

Czy twój pies ma już czip?

2 psiaki poszukują 
nowych właścicieli! 

Do oddania w dobre ręce są dwa 
3-miesięczne szczeniaki. Zwierza-

ki pilnie potrzebują opieki, 
inaczej trafią do schroniska. 

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt z Mileną Skoczyńską 
z Referatu Ochrony Środowiska, 

tel. 722 90 06.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stare Babice z 31 maja 2007 r. 
„W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku...” Rozdział VIII, Par.19 
ust. d „do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy trwałe 
oznakowanie umożliwiające identyfikację i ustalenie właściciela psa.”

Niezastosowanie się do tego wymogu może być ukarane mandatem. Oznako-
wanie zwierząt czipem lub obrożą z adresem pozwoli odnaleźć właściciela zagu-
bionego psa.

Chowając zwierzęta bądźmy za nie odpowiedzialni!

fot. Milena 
Skoczyńska
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Pierwsza Konferencja Partnerstwa 
Lokalnego odbyła się 5 czerwca i była 
wprowadzeniem do kolejnych spotkań 
– warsztatów, podczas których zgroma-
dzeni goście opracowywali projekty dzia-
łań gospodarczych. Podczas warsztatu A, 
zrealizowanego w ramach drugiej kon-
ferencji 23 września w Korfowem, wła-
dze samorządowe gmin, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy pracowali w pięciu grupach 
na zasadzie tzw. „burzy mózgów”. Każda 
grupa, gromadząca ludzi z różnych śro-
dowisk, opracowywała inny temat np.: 
„Dostęp do kapitału”, „Środowisko Go-
spodarcze”, „Infrastruktura gospodarcza 
i społeczna”, „Kapitał ludzki”, „Jakość 
życia mieszkańców”. Poruszano różne 
problemy związane z tymi tematami: 
określano zasoby i ograniczenia, które 
utrudniają współpracę między gminami, 
jak np. brak odpowiedniej komunikacji 
(zarówno z Warszawą, jak i ze Staro-
stwem) i brak punktów informacyjnych 
dla firm i przedsiębiorców. Grupy two-
rzyły również listę rozwiązań i pomysłów, 
ważnych dla ożywienia gospodarczego 
gmin. Tu najwięcej uwagi po-
święcano inwestowaniu w na-
sze piękne tereny, uwzględ-
niając walory Kampinoskiego 
Parku Narodowego, a także 
obiekty historyczne i zabytki. 
Zaproponowano rozbudowę 
bazy agroturystycznej i  stwo-
rzenie instytucji wspomaga-
jących przedsiębiorców. Ko-
nieczne jest także utworzenie 
katalogu firm działających na 
terenach naszych gmin. Dzię-
ki tym udogodnieniom Stare 
Babice, Leszno i Kampinos 
mogłyby stworzyć niezależne 
partnerstwo, w którym mieszkańcy będą 
mogli załatwić różne sprawy na własnym 
terenie, a nie, jak do tej pory, jeździć do 
Warszawy.

Trzecia konferencja, na której reali-
zowano program „warsztatu B” również 
przyniosła wiele owocnych pomysłów od 
społeczności. Podczas „burzy mózgów”, 

opartej na tych sa-
mych zasadach co 
przy pierwszym war-
sztacie, cztery grupy 
zajmowały się nastę-
pującymi zagadnie-
niami: „Uszczelnie-
nie lokalnych prze-
cieków”, „Wsparcie 
istniejących lokal-
nych firm”, „Zachę-
cenie mieszkańców 
do tworzenia no-
wych firm”, „Rekru-
towanie nowych potrzebnych firm z ze-
wnątrz”. W wynikach prac wszystkich 
grup, które prezentowane były na fo-
rum, zauważono powtarzające się prob-
lemy, jak np. brak informacji o firmach 
znajdujących się na terenach gmin, brak 
odpowiedniej reklamy i promocji, jak też 
czasochłonna administracja i ustawy, 
które często wręcz przeszkadzają w two-
rzeniu nowych projektów. 

Wszystkie grupy zwróciły uwagę 
również na idealne warunki terenowe 

naszych gmin pod inwestycje agrotury-
styczne i napływ bogatych ludzi z War-
szawy, którzy mogliby mieć wkład pie-
niężny w nowe projekty. Na spotkanie 
przybyli także przedstawiciele ZUS-u 
oraz banków, którzy odpowiadali na wy-
stępujące w trakcie dyskusji pytania. 

Głównym celem czwartej konferen-
cji, która odbyła się 
w Pałacu Lasotów 
w Zielonkach, było 
opracowanie planów, 
które można byłoby 
zrealizować w part-
nerskich gminach. 
Każda z czterech grup 
miała za zadanie za-
nalizować wszystkie 
zebrane i opracowane 
do tej pory materia-
ły i na ich podstawie 
przygotować konkret-

ne projekty. Pracę grup przedstawiali na 
forum publicznym wybrani wcześniej 
liderzy, po czym nastąpiło głosowanie 
na najlepsze wg zgromadzonych gości 
pomysły. Poniżej przedstawiamy ich listę 
i ilość głosów, jakie zdobyły.

1. „Rowerem przez puszczę” – bu-
dowa sieci dróg rowerowych i bazy tury-
styczno-gastronomicznej. (45 głosów)

2. „Sieć internetowa w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim” – łatwy do-
stęp do internetu. (29 głosów)

3. „Otwarte okienko dla 
biznesu” – Centrum Doradz-
twa Biznesowego. (27 gło-
sów)

4. a) „Prawie jak u mamy” 
– budowa żłobków i ośrod-
ków dla dzieci. (25 głosów)

b) „Wszędzie blisko w Po-
wiecie Warszawskim Zachod-
nim” – budowa nowych 
i ulepszanie starych dróg, 
lepsze połączenia na terenie 
powiatu. (25 głosów)

5. a) „W puszczy pusz-
cza” – Puszcza Kampinoska 
jako miejsce turystyczne. (23 

głosy)
b) „Dla Jasia i dla Jana” – budowa 

centrum rehabilitacyjno-sportowego dla 
dorosłych i dzieci. (23 głosy)

Podczas kolejnych spotkań opraco-
wywane będą szczegółowe plany pro-
jektów i omówione zostaną działania 
zmierzające do ich wdrożenia na terenie 
gmin biorących udział w Partnerstwie 
Lokalnym.

Konferencje Zachodnio-War-
szawskiego Partnerstwa Lokalnego 
odbywają się pod patronatem Sta-
rostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego, Powiatowego Urzędu 
Pracy w Błoniu, Międzynarodowego 
Centrum Partnerstwa „Partners Ne-
twork” oraz władz trzech gmin: Sta-
rych Babic, Leszna i Kampinosu. 

Malwina Fabianowicz

Budujemy Partnerstwo Lokalne – dok. ze str. 3
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Po głosowaniu wystąpił Wójt Gminy 
Krzysztof Turek. – Chcę podziękować za 
pracę i przygotowanie tego obszernego 
i bardzo ważnego dokumentu- powie-
dział. – Był on tworzony długo, ale jest 
dopracowany i rokuje jak najlepiej dla 
naszego wnioskowania o ubieganie się 
o środki unijne. Firma Pana Marka Biły-
ka opracowała zarówno „wstępne stu-
dium wykonalności” jak i „ostateczne”, 
co dobrze rokuje, bo łatwiej jest o spój-
ność w obu dokumentach i wychwyce-
nie wszystkich niuansów. Trzeba oddać 
cześć wkładowi pracy, zaangażowaniu 
i fachowości wszystkich osób, które zaj-
mowały się tym dokumentem – powie-
dział Wójt Gminy.

Na zakończenie tej części sesji wystą-
pił również Marek Biłyk. Podziękował za 
ocenę jego działań i dobrą współpracę 
z gminą. Ustosunkował się także do wąt-
pliwości niektórych radnych.

–Muszę stwierdzić, że możecie Pań-
stwo być zadowoleni, bo macie szansę 
otrzymać 100 mln zł za darmo, co rzad-
ko się zdarza w świecie. Kwestia własno-
ści majątku nie powinna być tu proble-
mem, zwłaszcza że Spółka jest w 100% 
własnością gminy i nie ma możliwości, 
by skomercjalizowała się w innym kie-
runku bez Państwa zgody. Kontrola dzia-
łania Spółki realizowana jest poprzez 
radę nadzorczą, a dotychczasowe jej 
działania  nie doprowadziły do defrau-
dacji majątku, czego niektórzy obawiali 
się półtora roku temu, gdy przygotowy-
waliśmy „Wstępne studium wykonalno-
ści”. Rozwiązanie, które zostało przyję-
te, jest najbardziej ekonomiczne, co po-
twierdził już rynek funduszy. Dziwię się, 

że niektórzy z Państwa tego jeszcze nie 
zauważyli. Taryfy (za wodę i ścieki) będą 
w rezultacie możliwie najniższe, a każde 
kilka groszy ma tu znaczenie, ponieważ 
trzeba uwzględnić znaczny wzrost taryf 
z uwagi na powstanie nowego majątku. 
Oszczędność 22 % VAT-u, która powsta-
je w wyniku przyjętego rozwiązania, ma 
niebagatelne znaczenie dla wysokości 
ostatecznych taryf. 

Marek Biłyk poruszył także kwestię 
dopłat (do taryf za wodę i ścieki).

-Gdyby majątek był nadal zarządzany 
przez Gminę, to i tak musielibyście Pań-

stwo pobierać środki na dopłaty z budże-
tu, a więc przyjęte rozwiązanie nie wpro-
wadza niekorzystnych zmian. Nie jest też 
prawdą, że dopłaty muszą funkcjono-
wać do końca świata, jest to bowiem 
decyzja podejmowana przez Radę Gmi-
ny w corocznym budżecie, lub określo-
na w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
Warto wiedzieć, że są obszary w Polsce, 
gdzie taryfy są znacznie większe.

– Dziękuję za słowa uznania i życzę 
powodzenia- powiedział na zakończenie 
Marek Biłyk. -Państwa droga z tym pro-
jektem dopiero się zaczyna, startujecie 
w konkursie - trzeba jeszcze spełnić kil-
ka wymagań formalnych, otrzymać środ-
ki, rozliczyć je i zrobić wszystko, aby ich 
nie oddać przez kolejne 5 lat po zakoń-
czeniu inwestycji.   

Podczas XXIV Sesji RG podjęto po-
nadto następujące uchwały: w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Przeciwdziałania Narkoma-
nii i Przemocy Domowej na rok 2009, 
w sprawie sprawozdania z realizacji ce-
lów strategicznych przyjętych w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare 
Babice do roku 2020, w sprawie progra-
mu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2009. 

Radni podjęli także uchwały dotyczą-
ce: regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli w przyszłym roku, określenia wa-
runków i trybu wspierania finansowego 
sportu kwalifikowanego, wykonania pro-
jektu planu miejscowego, zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Klaudyn. Zadecydowano 
także podejmując uchwały o sprawach 
dotyczących: wykupu udziałów  w spół-
ce z o.o. „Eco-Partners”, o nabyciu dział-
ki w Starych Babicach z przeznaczeniem 
na cele społeczne, o udzieleniu pomocy 
finansowej dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego i dotacji celowej dla Gmin-
nej Spółki Wodnej „Babice”. mł

100 milionów dla Gminy! – dokończenie ze str. 5

Zatrudnię fryzjerkę 
damsko-męską

tel. 0604-568-524

Zatrudnię mechanika 
samochodowego

Izabelin 0606-722-499

Zatrudnię: 
•kucharza, 

• pomocnika kucharza 
oraz 

• osobę do sprzątania.
Bliższe informacje 
tel: 0-604-264-841

Stare Bemowo Klub WAT, tel. 606 225 380
www.taishan.pl

Szkoła Nan Bei Tai Shan zaprasza na 

tai chi

•  O G Ł O S Z E N I A  •  O G Ł O S Z E N I A  •  O G Ł O S Z E N I A  •  O G Ł O S Z E N I A  •  O G Ł O S Z E N I A

Usługi 
remontowe:
– Gładź gipsowa
– Malowanie
–  Ścianki i sufity 

(karton-gips)
–  Docieplenia 

poddaszy
Tel.: 0792-366-856

Konkurencyjne 
ceny!!!

Pierwszy z lewej – Marek Biłyk. Pierwszy z lewej – Marek Biłyk. 
Przemawia Wójt Gminy Krzysztof TurekPrzemawia Wójt Gminy Krzysztof Turek
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W poprzednim numerze „GB” 
obiecaliśmy Czytelnikom szerszą re-
lację z Pikniku Rodzinnego, który 
zorganizowano 21 września w Bli-
znem Jasińskiego, niniejszym speł-
niamy tę obietnicę. 

Miejsce na piknik wybrano bardzo 
dobrze. Na zielonych terenach Ośrod-
ka Terapeutycznego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych w Bliznem przez wiele lat or-
ganizowano Gminny Dzień Dziecka. Im-
preza zatem miała wszelkie szanse po-
wodzenia, niestety deszczowa aura po-
psuła te założenia. Jednak organizatorzy 
dobrze się przygotowali i GKRPA (Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) razem z Zespołem ds. 
Promocji Zdrowia dołożyli wszelkich sta-
rań, aby stanąć na wysokości zadania. 

Przygotowano różnorodne gry i za-
bawy dla publiczności, stoiska promują-
ce zdrową żywność, zjawiła się policja i 
straż pożarna udostępniając swój sprzęt 
dla dzieci, a młodzi sportowcy z Borzę-
cina dali pokaz walk karate. Na scenie 
wystąpiły także dzieci z Przedszkola w 
Starych Babicach. Namiot rozbili harce-
rze, z drużyny „Wierchy” i przyszykowa-
li dla amatorów przygód niespodzian-
kę. Wszystkich chętnych wozili po tere-
nie Ośrodka quadem, który nieodpłatnie 
udostępniła firma „Auto Babice”. Miłoś-
ników wolniejszych przejażdżek ucieszył 
zaprzęg kucyków zaoferowany przez 
Państwa Pływaczewskich z Latchorze-
wa.  Nie zabrakło także występów sce-
nicznych. Zagrały zespoły „EYAA” i „Par-
tita”, które gorącymi rytmami rozgrze-
wały zmarzniętą tego dnia publiczność. 
Organizatorzy zadbali także o darmowy 
poczęstunek i napoje bezalkoholowe.

- Chcieliśmy wszystkim pokazać, jak 
można dobrze się bawić bez alkoholu- 
powiedział szef GKRPA dr Jerzy Pietrzak. 
-Cieszę się, że ta pierwsza impreza, mimo 
że jeszcze nieznana, już gromadzi osoby 
dobrej woli, które bezinteresownie chcą 
coś dobrego zrobić dla innych. Konkurs 
który przeprowadziliśmy, dawał możli-
wość wygrania atrakcyjnych nagród, a 
przede wszystkim poszerzał wiedzę dzie-
ci na temat różnych uzależnień.

 -Następny Piknik tego typu planuje-

my zorganizować 
w czerwcu, przed 
wakacjami, tak aby 
młodzież udającą 
się na letni wypo-
czynek odpowied-
nio zachęcić do 
zdrowego (wol-
nego od używek) 
spędzania wakacji.

C iekawostką 
pierwszego pik-
niku było to, że 
Anna Pietrzak z zespołu „Partita” również 
zajmuje się tematyką przeciwdziałania 
uzależnieniom. Pani Ania opowiadała o 
kulisach swojej pracy, jak się okazało jest 
współzałożycielką ośrodka „PROM”- Pro-
filaktyczno- Rozwojowego Ośrodka Mło-
dzieży i Dzieci w Łodzi, a także dwa razy 
w tygodniu pełni dyżury przy telefonie 
„Pomarańczowej Linii”-  0801-140-068. 

Jest to ogólnopolska linia telefonicz-
na dla rodziców dzieci pijących alkohol 
i zażywających inne środki psychoaktyw-
ne (narkotyki, leki, itp.) Oferuje wstępną 

konsultację problemów oraz pomoc w 
dotarciu do specjalistycznych placówek 
zajmujących się tego rodzaju zagadnie-
niami. Program działania „Pomarańczo-
wej Linii” jest realizowany we współpra-
cy z Państwową Agencją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Podczas Pikniku w Bliznem swoją 
działalność zaprezentowało Stowarzy-
szenie Amazonek „Żonkil”. Mieszkanki 
babickiej gminy mogły skorzystać także 
z badania mammograficznego. 

Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil” 
z siedzibą przy ul. Kartezjusza 2, prowa-
dzi działalność od 1999 r. i zrzesza ok. 
150 członkiń. Panie z „Żonkila” mają za 
sobą doświadczenia nowotworu gruczo-
łu piersiowego. Odwiedzającym stoiska 
służyły pomocą i radą, jak żyć w dobrej 
kondycji fizycznej i psychicznej pomimo 
choroby i leczenia; promowały profilak-
tykę nowotworu gruczołu piersiowego, 
by uświadomić kobietom, jak ważne są 
działania prozdrowotne.

 Wiedza o chorobie, przyczynach jej 

występowania, czynnikach ryzyka oraz 
metodach zapobiegania i wczesnego 
wykrywania, daje szansę na zreduko-
wanie ryzyka zachorowania na nowo-
twór. Odwiedzający stoisko Amazonek 
z „Żonkila” mogli skorzystać z ich wie-
dzy w zakresie choroby, a także z ćwi-
czeń praktycznych – czyli sprawdzania 
silikonowych fantomów - miniatur pier-
si z umiejscowionymi wewnątrz guzka-
mi, wskazującymi na zmiany o wielkości 
ziarenek pieprzu - ułatwiających naukę 
samobadania piersi. Pracy z fantomami 
poddawały się panie, ale nie zabrakło 
również zainteresowanych panów. 

-Jeśli spotkałaś na swojej drodze raka 
piersi i jesteś przed, w trakcie lub po le-
czeniu, odezwij się do nas i umów się 
na spotkanie. Otaczamy opieką i pomo-
cą kobiety dotknięte tą chorobą. Prowa-
dzimy skuteczne działania w zakresie re-
habilitacji pooperacyjnej i wsparcia psy-
chologicznego dla osób chorych i ich 
bliskich. Nasz telefon (022) 424-47-42. 
Warto zadzwonić – apelują Amazonki. 

Marcin Łada, Magdalena Muracka

I Piknik Trzeźwości

P o d z i ę k o w a n i a
GOPS w Starych Babicach dziękuje Klinice 
Medycznej IBIS z siedzibą w Warszawie 
za przeprowadzenie wyjazdowych badań 
mammograficznych na Pikniku w Bliznem 
Jasińskiego. 
Panie, które poddały się badaniom pro-
simy o odbiór wyników –  w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 
11 (od poniedziałku do piątku, w godz. 
od 8.00 do 16.00). Dziękujemy Paniom ze 
Stowarzyszenia Amazonek „Żonkil” z War-
szawy, które przyjechały do nas z obszer-
nymi informacjami, a także Paniom: Annie 
Błogosz, Dorocie Ziębie i Irenie Prze-
piórce z Centrum Onkologii w Warszawie, 
które promowały zdrowy styl życia - wolny 
od nikotyny, a także dokonywały pomiaru 
głębokości uzależnienia. Była też z nami 
Pani Jolanta Chłopecka, która zajmuje się 
tematyką zdrowego odżywiania. A zdrową 
żywność miała dla uczestników Pikniku Pani 
Małgorzata Żychlińska, która prowadzi 
sklep ze zdrową żywnością  w Łomiankach .
Dziękujemy za pomoc  Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Zespołowi  ds. Promocji  Zdrowia, 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Starych Babicach.
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Zapraszamy na bezpłatne badania:
cytologiczne dla pań w wieku od 30 do 65 lat. Wykonującemu badanie należy zgłosić: 
datę ostatniej miesiączki i czas trwania cykli miesiączkowych (najdłuższy i najkrótszy) oraz 
aktualnie przyjmowane leki - zwłaszcza hormonalne,

jelita grubego dla: osób w wieku od 45 do 65 lat  z objawami : zaburzenia w rytmie wy-
próżnień,  pobolewania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, pojawienia się śluzu, 
krwi  z dolnych partii układu pokarmowego,

gruczołu krokowego P.S.A. dla  mężczyzn  w wieku od 50 do 70 lat.

Wszystkie badania przeprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starych 
Babicach ul. Rynek  w terminie od 15.10. do 15.12.2008 r. Informacje pod numerem 
telefonu: 022 722-90-02

W Urzędzie Gminy powstają założe-
nia gminnego programu ochrony zabyt-
ków, dokumentu, który opisze wszystkie 
zabytki znajdujące się na terenie babi-
ckiej gminy. Oprócz kościołów, cmenta-
rzy i zespołu parkowo-pałacowego znaj-
dą się w nim także kapliczki, a jest ich 
w gminie ponad 30. W rejestrze zosta-
ną zgromadzone informacje nie tylko o 
czasie ich powstania i wykonawcach, ale 
także o intencjach, w jakich je postawio-
no. O szczegółach poinformujemy Czy-
telników po uchwaleniu tego dokumen-
tu przez Radę Gminy. 

O to, by już opisać kapliczkę w Zielon-
kach, prosił nas radny - sołtys Stanisław 
Lesisz. Kapliczka została tam rozebrana 
przy przebudowie drogi Warszawskiej. 
Sołtys zebrał środki finansowe i postawił 
kapliczkę na nowo, w nieco odnowio-
nej formie. Z budowli cieszą się miesz-
kańcy Zielonek Parceli, a sołtys pragnie 
podziękować wszystkim za pomoc w jej 
odnowieniu, a szczególnie: Franciszko-
wi Gołasiowi, Henrykowi Dymińskiemu, 

Tadeuszowi Dyszkowskiemu, Stanisła-
wowi Szurze i Stanisławowi Cienkuszo-
wi. Są również głosy krytyczne. Niektó-
rzy mieszkańcy twierdzą, że cegła klin-
kierowa tego typu nie 
nadaje się na obiekty 
sakralne, jakimi są ka-
pliczki, a pasuje bar-
dziej na słupki ogro-
dzeniowe.

W Referacie Archi-
tektury poinformowa-
no nas, że nie nale-
ży samowolnie prze-
prowadzać remontów 
kapliczek. Każdorazo-
wo działania te muszą 
zostać uzgodnione z 
Konserwatorem Zabyt-
ków. Czasem bowiem 
można uszkodzić bez-
powrotnie to, co jest 
bezcenne z punktu wi-
dzenia historii kultury. 
Zawsze jednak miesz-

kańcy mogą dbać o porządek wokół nich 
i chronić je przed zniszczeniem. Kapliczki 
są przecież częścią naszego dziedzictwa 
narodowego.  ł-p

18 października  br. w Kościele w Sta-
rych Babicach odbył się ślub Pani Ane-
ty Krzywickiej i Pana Piotra Pudlaka, któ-
rego udzielił ks. prałat Jan Szubka (wie-
loletni proboszcz Parafii w Starych Babi-
cach, obecnie w Parafii na Bemowie). 

Panią Anetę znamy wszyscy z Urzę-
du Gminy, gdzie na co dzień pracuje w 
kancelarii. 

– Chciałabym serdecznie podzięko-
wać wszystkim pracownikom Gminy oraz 
władzom samorządowym za to, że licz-
nie zaszczycili swoją obecnością ceremo-
nię mojego ślubu i sprawili tym ogrom-
ną radość mnie i mojej rodzinie- mówi 
Pani Aneta. 

Na nowej drodze życia życzymy 
Młodej Parze wszelkiej pomyślności!

Wiwat Młoda Para!

J. polski – korepetycje, 
przygotowanie do egzaminów, 

tel. 509 329 191

Powstaje gminny program 
ochrony zabytków

Zapraszamy na Zapraszamy na 

Bal Sylwestrowy  Bal Sylwestrowy  

2008/20092008/2009
organizowany organizowany 

w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej 

w Starych Babicach!w Starych Babicach!

Za pieniądze, które organizatorzy 
zbiorą za bilety, babickie dzieci otrzy-
mają pomoce naukowe, książki, itp.

Cały dochód z imprezy przeznaczony 
jest na Nasze dzieci.

Cel szczytny, a bal organizowany od 
lat ma swoich stałych bywalców 

i zwolenników.

Cena 450 zł od pary!

Szczegóły w sekretariacie szkoły 
pod nr telefonów: 

022 722-91-29, 722-96-53

gb_10-11-2008.indd   19gb_10-11-2008.indd   19 2008-12-08   22:51:302008-12-08   22:51:30



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!

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!

• 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
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