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Impreza mikołajkowa 
na babickim Rynku!

6 grudnia zapraszamy mieszkańców gminy wraz z dziećmi na Rynek w Starych Babicach. 
Tego dnia już od godz. 15:00 będą funkcjonować tam kramiki ze świątecznymi różnościami. 
Pojawi się także św. Mikołaj ze Śnieżynkami. Dla dzieci zorganizowane zostaną konkursy z na-
grodami. Podczas spotkania wystąpi również chór – Babiczanie. O godz. 18:30 zostaną uro-
czyście zaświecone dekoracje świąteczne zdobiące babicki Rynek, odbędzie się także pokaz 
sztucznych ogni. Serdecznie zapraszamy!

Nowe miłe miejsce w gminie
W Zielonkach przy ul. 

Warszawskiej powstała herba-
ciarnia „Julia” – miejsce emanu-
jące spokojem i artystycznym du-
chem. Smakosze herbaty znajdą 
tam jej niezwykły wybór – ponad 
50 rodzajów. Na miejscu są herba-
ty: białe, zielone, czerwone, czar-
ne, także kwiatowe i owocowe. Na 
półkach znajdziemy również boga-
ty asortyment do parzenia i picia 
tego napoju. Każdy wybierze coś 
dla siebie.

Ambicją właścicielki herbaciarni – Edyty Jadczak jest stworzenie nowego kulturalnego 
miejsca w naszej gminie do spotkań, dyskusji, picia herbaty i czytania książek. Już dziś moż-
na wymienić tam przeczytaną książkę na inną – zupełnie za darmo!

1 i 8 grudnia o godz. 10:00 rano „Julia” zaprasza na darmowe pokazy parzenia chiń-
skiej herbaty. Ekspert zademonstruje, jak to fachowo zrobić. Będą również z innymi cieka-
wymi ludźmi. 

„Julia” zaprasza w dni powszednie w godz. 10:00-20:00, w soboty i niedziele w godz. 
10:00-16:00.

To była debata!
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach 22 listopada odbyła się deba-

ta społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu warszawskiego za-
chodniego. Sala była wypełniona 
po brzegi, wiele osób chciało zadać 
pytanie niecodziennym gościom. 
W debacie uczestniczyli: Wojewo-
da Mazowiecki Jacek Kozłowski, 
Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji nadkom. Artur Jopek, Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński 
i Komendant Powiatowy Policji dla 
PWZ z siedzibą w Starych Babicach 
nadkom. Hubert Kowalczewski. 

Podczas spotkania omówiono 
zarówno wyniki pracy policji w ostatnim roku, jak i oczekiwania mieszkańców powiatu 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Jednym z postulatów mieszkańców był większy dostęp 
do informacji o naszych dzielnicowych. W następnym numerze „Gazety Babickiej” spełnimy 
tę prośbę, przedstawimy sylwetki policjantów-dzielnicowych, podamy także numery telefo-
nów. W wydaniu grudniowym „GB” Czytelnicy znajdą również szeroką relację z debaty.
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Chcemy stworzyć naszym dzieciom lepszy świat!
Babicka Rada Rodziców potrafi działać efektywnie

– Co przedstawicieli Rady Rodziców skła-

nia do tak intensywnych działań?

– Życie! A na poważnie – odpowiedzialność 
za nasze dzieci. Praca na rzecz ich rozwoju in-
telektualnego i fizycznego to nasze zadanie, by 
nie powiedzieć – nasz obowiązek. Zatem kon-
sekwentnie postanowiliśmy pomóc rozwijać 
się tej placówce oświatowej, tym bardziej, że 
projektowana była dla zaledwie 450 uczniów, 
a obecnie naukę pobiera tam 700. Stąd zrodziły 
się potrzeby, zarówno stworzenia odpowiedniej 
infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, jak i orga-
nizacji czasu ich nauki i zajęć dodatkowych. Przy 
tak dużej grupie uczniów problemów jest bar-
dzo wiele.

– Skąd wiadomo, co jest najbardziej po-

trzebne?

– Działając w Radzie Rodziców, mamy stały 
kontakt z rodzicami i uczniami. Oczywiście nie 
ze wszystkimi, ale z tymi najbardziej aktywnymi. 
Wcześniej zajmowaliśmy się doraźnie podejmo-
wanymi tematami, nieraz traktowanymi bardzo 
emocjonalnie, dlatego teraz chcieliśmy usłyszeć 
głos ogółu. Dzięki aktywności jednego z rodzi-
ców udało nam się zorganizować profesjonalną 
ankietę internetową. Rodzice wypełniali ją ano-
nimowo. Jej celem była ocena dotychczasowej 
działalności i efektywności pracy Rady Rodziców 
oraz diagnoza problemów, z jakimi dzieci i ro-

dzice spotykają się na terenie szkoły. Ankietę 
wypełniło ponad 22% rodziców.

– To niezbyt wiele?

– W dobrze zintegrowanej społeczności 
odsetek respondentów powinien być więk-
szy. Ale jak na pierwszy raz, 22% odpowiedzi 
to niezły wynik. Widoczne było duże zaintere-
sowanie ankietą rodziców dzieci z klas młod-
szych 0-3. Grupa ta stanowiła blisko 70% na-
szych respondentów. Najważniejsze jednak 
były sprawy merytoryczne, które ujawniła an-
kieta. Przede wszystkim okazało się, że nie-
wielu rodziców wie, czym zajmuje się Rada 
Rodziców, jakie ma kompetencje, obowiązki 
i prawa. Nie wiedzą również, na co Rada wy-
daje pieniądze! Wyniki ankiety ujawniły także 
wiele „bolączek” dotyczących funkcjonowania 
szkoły. Jesteśmy jednak już trzeci rok zaanga-
żowane w działalność na rzecz naszej placów-
ki i same widzimy, że wiele żali i zarzutów ro-
dziców wynika wprost z braku wiedzy. Udało 
nam się stworzyć stronę internetową (rr.szko-
la-starebabice.pl), na której na bieżąco infor-
mujemy o naszych działaniach, zachęcamy za-
tem wszystkich zainteresowanych do jej od-
wiedzania.

– Pomówmy jednak o środkach finanso-

wych. Na co Rada wydaje pieniądze?

– Środki finansowe uzyskane ze składek ro-
dziców przeznaczane są jedynie na cele statu-
towe: nagrody dla dzieci, organizację imprez 
np. mikołajek, dyskotek, balów, finansowanie 
wycieczek dla dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji. Składki oczywiście są dobro-
wolne, zbieramy je na początku roku szkolnego 
(przeciętnie od pierwszego dziecka 100 zł, od 
następnego 50 zł). Niestety nie wszyscy rodzi-
ce mogą lub chcą wspierać naszą działalność. 
Generalnie środki te nie pozwalają na realizację 
żadnych inwestycji, które mimo to powstają na 
terenie szkoły.

– Jednak udaje się Radzie pozyskiwać 

również większe fundusze?

– Tak. Od 3 lat co roku organizujemy „Piknik 
Rodzinny”. Jego głównym celem jest integra-
cja środowisk rodziców, dzieci i kadry pedago-
gicznej. Jednym z założeń tej imprezy jest gro-
madzenie pieniędzy na cele dodatkowe, które 
Rada Rodziców może zrealizować – są to wła-
śnie wspomniane inwestycje. Nasza działalność 
bardzo się rozwija. Udało się nam zaprosić do 
współpracy przedstawicieli lokalnego biznesu, 
którzy widzą sens takiej pomocy. Dzisiaj, korzy-
stając z okazji, jeszcze raz chcemy im bardzo 
serdecznie podziękować za okazane wsparcie. 
Wielu sponsorów kontynuuje swoje filantropij-
ne działania przez lata. Wierzymy, że zaufali 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach jest naj-
większą placówką edukacyjną naszej gminy. Uczęszcza do niej 700 uczniów. 
Jednym z organów szkoły jest 32-osobowa Rada Rodziców. Jej ambicją jest nie 
tylko aktywność dotycząca spraw bieżących realizowanych dla dobra szkolnej 
społeczności, ale również działanie prowadzące do rozwoju babickiej podsta-
wówki poprzez realizację inwestycji. Dziś już widać owoce tych działań. Dzięki 
środkom uzyskanym przez Radę Rodziców powstały nowe place zabaw i odno-
wiono salę gimnastyczną, a to jeszcze nie wszystko…
 O rozmowę poprosiliśmy przedstawicielki Rady Rodziców: Przewodniczącą 
Karolinę Jasiniak i Wiceprzewodniczącą Małgorzatę Skubiszak-Gołębiewską.

Nowy plac zabaw w Starych Babicach powstał dzięki współpracy Rady Rodziców z Gminą i MEN
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nam, bo dla dobra wszystkich dzieciaków racjo-
nalnie gospodarujemy prywatnymi pieniędzmi.

– Powiedzenie mówi – „po owocach po-

znacie ich”…

– W naszym przypadku to prawda. 
Owocem pikniku sprzed 2 lat jest nowo po-
wstały dziś duży plac zabaw, a wcześniej wy-
budowaliśmy mniejszy plac zabaw przy świetli-
cy szkolnej. Z nowym placem wiąże się cała hi-
storia. Wiedzieliśmy, że plac zabaw (z uwagi na 
dużą liczbę uczniów) musi mieć co najmniej 500 
m2, a wyposażenie go w sztuczną nawierzch-
nię i potrzebne urządzenia będzie kosztowało 
ok. 250 tys. zł. Tymczasem mieliśmy zgroma-
dzone tylko 60 tys. zł. Na szczęście wyszukali-
śmy program ministerialny „Radosna Szkoła”, 
dzięki któremu mogliśmy zdobyć dofinansowa-
nie. Ministerstwo Edukacji Narodowej współfi-
nansuje bowiem budowę placów zabaw, jeśli 
ma się połowę środków na przeprowadzenie 
inwestycji. Potrzebowaliśmy zatem jeszcze 60 
tys. złotych. Pomimo sceptycyzmu wielu osób 
poprosiliśmy Gminę o brakującą część i nasza 
prośba nie została bez odpowiedzi!

– Czy rodzice nie wierzyli, że babicka 

Gmina pomoże dzieciom?

– Niestety tak. Otrzymywaliśmy sygnały, że 
wspólnie z Gminą nic nie da się zrobić, nawet 
nie warto prosić o pomoc. Trudno doszukać się 
obiektywizmu w takich głosach. Wśród niektó-
rych osób panuje głębokie przekonanie o niedo-
inwestowaniu szkoły. Ludzie nie pamiętają już, 
co Gmina zrobiła do tej pory, widzą tylko to, 
czego nam brakuje. Nowy dach na całym bu-
dynku szkoły i przedszkola, nowe toalety oraz 
generalna modernizacja kuchni i stołówki zosta-
ły już zapomniane. Podobnie nie wiemy, skąd 
wzięło się przekonanie o kiepskim poziomie 
edukacji naszej placówki. Tymczasem osiągnię-
cie przez szkołę 8. – bardzo wysokiego staninu 
czy udział szkoły w międzynarodowych progra-
mach, takich jak „Comenius”, dobrze świadczy 
o pracy całej kadry pedagogicznej.

– Nie jest dobrze, gdy myślenie zakłóca-

ją stereotypy…

– Zwłaszcza że mijają się z prawdą! 
Stereotyp „Szkoła jest zła, a Gmina nie po-
maga” okazał się całkowicie błędny. Gdyby 
Dyrektor Szkoły i Wójt Gminy nie byli otwarci 
na partnerstwo, nie osiągnęlibyśmy nic jako ro-

dzice. Jednak otrzymaliśmy potrzebne środki, 
w wysokości około 60 tys. zł. Gmina doceniła 
nasze zaangażowanie, podobnie jak lokalne fir-
my, które również nam pomagają. Tak właśnie 
działa europejskie partnerstwo edukacyjne – łą-
czy ze sobą: dzieci, nauczycieli, władze samo-
rządowe, rodziców i lokalny biznes. Dzisiaj wi-
dać wyraźnie, że nowoczesna edukacja wymaga 
również od nauczycieli przełamywania stereoty-
pów. Współdecydowanie rodziców o kierunkach 
rozwoju szkoły może przynieść dobre rezultaty.

– Czy ankieta pomogła Radzie w sprecy-

zowaniu oczekiwań rodziców?

– Jak najbardziej. Generalny wniosek, który 
wyciągnęliśmy, to że mamy do czynienia z wy-
magającymi rodzicami. Ale to dobrze. Dziś nikt 
nie może zabronić nam tego, abyśmy działa-
li dla dobra naszych dzieci. W ten sposób bu-
dujemy dla nich lepszą przyszłość. Dlatego za-
chęcamy wszystkich rodziców, aby angażowali 
się w życie szkoły. Dopiero gdy wejdzie się głę-
biej w tę współpracę, widać, że części proble-
mów w ogóle nie ma, a inne są do rozwiązania 
wspólnymi siłami. Rodzice angażują się przecież 
i w drogich prywatnych szkołach, w ten spo-
sób tworząc wspólnotę, na której wszyscy zy-
skują. Szkoda, że w Polsce jest to takie trudne. 
Niektórzy mówią – „to się nam należy”, „niech 
tę sprawę załatwi Wójt”. Tymczasem działal-
ność rodziców na rzecz szkół jest bardzo popu-
larna w Europie i w USA. Zwrócił na to uwagę 
redaktor Tomasz Zimoch, który odwiedził nasz 
szkolny piknik. Wspomniał nawet o działalno-
ści babickiej Rady Rodziców w jednym z progra-
mów telewizyjnych. Pozwoliło nam to nabrać 
wiatru w skrzydła…

– Jak zareagowali na to rodzice?

– Sądzimy, że stopniowo się przekonu-
ją. Przecież działalność społeczna nie jest ja-
kąś nadzwyczajną czynnością, wykonujemy ją 
dla naszych dzieci. To jedyny słuszny kierunek. 
Oczywiście można usiąść i mówić, że wszyst-
ko się nam należy. Pewnie bez naszej pomocy 
szkoła również rozwinęłaby swoją infrastruk-
turę w następnych latach, ale my chcemy tak 
zintegrować środowisko rodziców i pobudzić 
je do działania, aby rozwój nastąpił szybciej, 
a nasze dzieci mogły już teraz korzystać z wszel-
kich udogodnień. Choćby takich jak plac zabaw, 
który został już oddany do użytku. Czekamy je-
dynie na oficjalny odbiór tej inwestycji przez 

Ministerstwo, a uroczyste otwarcie chcemy zor-
ganizować wiosną.

– Nowy plac zabaw nie jest jedynym osią-

gnięciem Rady Rodziców?

– To prawda. Braliśmy też udział w gło-
sowaniu na Plac Nivea, który został niedawno 
otwarty w babickim przedszkolu. Wygraliśmy 
również I etap konkursu dla naszych dzieci 
„Szkółki Piłkarskie Nivea”. Jako nagrodę otrzy-
maliśmy sprzęt sportowy i dostęp do systemu 
treningowego „Ajax Amsterdam”, który będzie 
wykorzystywany w pracy z dziećmi.

Jednym ze sztandarowych osiągnięć Rady 
Rodziców był kapitalny remont małej sali gim-
nastycznej w naszej szkole. Gros czynności wy-
konali sami rodzice, także z pomocą dzieci. 
Wykorzystując środki uzyskane od sponsorów 
oraz własnymi siłami, możemy zrobić więcej 
i taniej niż firmy budowlane wyłaniane w prze-
targach. Dziś w wyremontowanej sali gimna-
stycznej odbywają się zajęcia taneczne i spor-
towe.

W tym roku również Gmina wsparła nas 
w organizacji pikniku, a Wójt i Starosta ob-
jęli Patronaty Honorowe nad tą imprezą. 
Podziękowania należą się także wszystkim pra-
cownikom szkoły, którzy społecznie udzielali się 
podczas tej imprezy.

– Niektórzy jednak krytykują wasze bizne-

sowe podejście do integracji…

– Zdarzają się również i takie głosy, ale war-
to zauważyć, że podczas naszych imprez uczy-
my dzieci przedsiębiorczości. Wszystkie klasy wy-
myślały sposoby na zarabianie pieniędzy, było to 
m.in. malowanie twarzy, sprzedawanie biżuterii 
z koralików, malowanie koszulek, sprzedawanie 
soków zrobionych przez rodziców i małych cia-
steczek. Dzieci uczyły się biznesu poprzez zaba-
wę, jednocześnie poznając wartość pracy i pie-
niędzy. Ale tak było na poprzednim pikniku, na 
tegorocznej imprezie zarabianie przejęli na sie-
bie rodzice, a dzieci wraz z nauczycielami przy-
gotowały prezentację dyscyplin sportowych. 
Odwiedziło nas ponad 2 tys. ludzi!

– W jaki jeszcze sposób pozyskują 

Państwo fundusze?

– Staramy się pozyskiwać środki z różnych 
źródeł i z różnych programów oraz podpo-
wiadać szkole i Gminie, gdzie można znaleźć 
wsparcie.

Stół do ping-ponga i remont małej sali gimnastycznej to również efekty pracy Rady Rodziców
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XXI Sesja Rady Gminy Stare Babice odby-
ła się 30 października 2012 roku. Na początku 
obrad Przewodniczący RG i Wójt Gminy omó-
wili działania podejmowane w okresie między-
sesyjnym. Wójt Krzysztof Turek w tym czasie 
przeprowadził naradę z kierownikami jedno-
stek organizacyjnych gminy, poświęconą głów-
nie przygotowaniom do obchodów 700-le-
cia Babic (szerzej plan imprez związanych 
z tym jubileuszem przedstawimy w następ-
nym numerze). Gościł także Elżbietę Sobótkę, 
do niedawna Konsula Rzeczypospolitej Polskiej 
w Monachium, która pomogła w upamięt-
nieniu polskich oficerów-więźniów Oflagu 
w Murnau pamiątkowymi tablicami w sierpniu 
br. [pisaliśmy o tym w numerze 8/2012 „GB”]. 
W okresie między sesjami Wójt Krzysztof Turek 
wspólnie z zarządem GPK EKO-Babice przepro-
wadził ponadto naradę z przedstawicielami 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Spotkanie dotyczyło pro-
jektu uporządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej w gminie Stare Babice.

Następnie Przewodniczący RG przedsta-
wił informację o oświadczeniach majątko-
wych za rok 2011 złożonych przez radnych. 
Wójt Krzysztof Turek również poinformował o 
oświadczeniach majątkowych za ubiegły rok 
złożonych przez osoby zobowiązane do tego 
przepisami ustawy (m.in. przez zastępcę wój-
ta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedno-
stek organizacyjnych gminy, osoby wydają-
ce decyzje administracyjne w imieniu wójta). 
Radni zapoznali się ponadto z informacją o re-
alizacji zadań oświatowych gminy Stare Babice 
w roku szkolnym 2011/2012.

W dalszej części sesji podjęto uchwałę do-
tyczącą insygniów gminnych: herbu, flagi, flagi 
stolikowej, banneru, pieczęci, łańcuchów cere-
monialnych Wójta i Przewodniczącego RG oraz 
sztandaru. Dotychczasowy herb gminy nie był 
zgodny z zasadami heraldyki i weksylologii (nauk 
zajmujących się historią, znaczeniem i zasadami 
tworzenia herbów i chorągwi). W związku z tym 
zlecono Instytutowi Heraldycznemu opracowa-
nie nowych symboli i insygniów gminy. Uzyskały 
one pozytywną opinię Ministra Administracji 
i Cyfryzacji. Po opracowaniu:

– herb gminy – przedstawia godło herbu 
Dołęga nad skrzyżowanymi szablami: polską (w 
skos prawy) i kozacką (w skos lewy) w polu błę-
kitnym. Dla patrzącego na herb rękojeść sza-
bli kozackiej jest po lewej, a polskiej po prawej 
stronie;

– flaga (o proporcjach 5:8) – jej płat po-
dzielony jest poziomo na 3 pasy: biały (sze-
rokości 3/20 płata), błękitny (szer. 7/10 pła-
ta) i biały (szer. 3/20 płata). W części czo-
łowej umieszczono godło herbu gminy (na 
wysokości 3/5 szerokości płata), którego oś 
pionowa jest w odległości 1/4 długości płata 
od skraju czoła;

– flaga stolikowa (o proporcjach 1:2) – jej 
płat podzielony jest pionowo na 3 pasy (biały, 
błękitny i biały), w proporcjach opisanych po-
wyżej. W części czołowej znajduje się godło 
herbu gminy (na wysokości 3/10 długości pła-
ta), umieszczone centralnie na pasie błękitnym 
tak, że jego dolny skraj jest w odległości 2/5 
długości płata od jego górnego skraju;

– banner (o proporcjach 1:4) – jego płat 
podzielony jest również pionowo na 3 pasy, tak 
jak w przypadku flagi. W części czołowej znaj-
duje się godło herbu gminy (na wysokości 3/20 
długości płata), umieszczone centralnie na pa-
sie błękitnym w taki sposób, że jego dolny skraj 
jest w odległości 1/4 długości płata od jego 
górnego skraju;

– pieczęć (o średnicy 36 mm) – w jej polu 
umieszczono godło herbu gminy. W otoku 
znajduje się legenda GMINA STARE BABICE. 
Słowo „gmina” oddzielone jest od pozosta-
łych przerywnikami w formie sześciopromien-
nej gwiazdy;

– łańcuchy ceremonialne Wójta 
i Przewodniczącego Rady Gminy – mają jedna-
kowy wzór. Różnią się jedynie barwą metalu, 
która w przypadku łańcucha Wójta jest złocista, 
a w przypadku łańcucha Przewodniczącego RG 
– srebrzysta. Medalion ma formę kartusza z her-
bem gminy wykonanym techniką emalii komór-
kowej. Na ogniwach zostały przemiennie umiesz-
czone elementy godła herbu gminy: godło herbu 
Dołęga wykonane techniką emalii komórkowej 
i skrzyżowane szable polska i kozacka;

– sztandar – składa się z dwóch płatów 
o szerokości i wysokości 100 cm, jest obszyty 
złotą frędzlą (szerokości 5 cm). Płat lewy jest 
biały z błękitnym obramowaniem (szerokości 
5 cm). Pośrodku płata znajduje się herb gmi-
ny o wysokości 50 cm, nad nim napis GMINA, 
a pod nim napis półkolisty STARE BABICE (litery 
żółte o wysokości 8,5 cm). Płat prawy jest czer-
wony z umieszczonym centralnie orłem właści-
wym dla godła państwa, o wysokości 75 cm 
i ze złotymi ozdobnikami w rogach. Wykonaną 
z mosiądzu głowicę sztandaru, o wysokości 
16 cm, tworzy nieco spłaszczona kula ze szpi-
cem w kształcie grotu włóczni.

Z Sesji Rady Gminy
Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzy-

szeniem, które jako organizacja pożytku pu-
blicznego zbiera w naszym imieniu 1% po-
datków. Widzimy jednocześnie, że społe-
czeństwo stopniowo ubożeje. Niektórzy ro-
dzice zaczynają mieć coraz większe proble-
my z pokrywaniem kosztów zajęć dodatko-
wych. Mimo że opłaty za basen nie są wyso-
kie dla uczniów babickiej podstawówki (30 
zł miesięcznie), coraz częściej Rada Rodziców 
partycypuje w kosztach. Warto podkreślić, że 
wszystkim drugoklasistom Gmina pokrywa 
pełne koszty korzystania z basenu w ramach 
lekcji wychowania fizycznego. Również koszty 
dowozu dzieci z klasy sportowej na pływalnię 
i korty tenisowe ponosi Samorząd Gminny.

Z rozmowy z Zastępcą Wójta Gminy – 
Marcinem Zającem dowiedziałyśmy się tak-
że, że nasze starania i prośby o przyspiesze-
nie modernizacji szkolnego boiska nie zo-
stały bez odpowiedzi. Już w nadchodzącym 
roku rozpocznie się budowa wielofunkcyjne-
go boiska ze sztuczną nawierzchnią. Projekt 
tej inwestycji już jest gotowy. Mamy nadzieję, 
że niebawem w Babicach powstanie zespół 
boisk podobny do tego, który funkcjonuje 
w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie. 
Inwestycja ma być realizowana w dwóch eta-
pach, chyba że znajdą się środki zewnętrzne 
na jej współfinansowanie. Trzymamy zatem 
mocno kciuki!

– Czy rekordowo duża grupa uczniów 

nie stwarza problemów dla szkoły?

– Na ten problem zwracali również 
uwagę rodzice wypełniający naszą ankietę. 
Siedmiuset uczniów to dużo, w szkole panu-
je przeludnienie. Świetlice są przepełnione. 
Dyrekcja szkoły dwoi się i troi, aby zminima-
lizować skutki tego stanu rzeczy, ale jest to 
bardzo trudne. Staramy się pomóc również 
w tym zakresie. Stworzyliśmy ofertę dodatko-
wych zajęć dla dzieci: plastycznych, tanecz-
nych oraz gry w szachy. Jest to kreatywny 
pomysł na rozluźnienie świetlic. Jednak wią-
że się z nim kolejny problem – zajęcia są od-
płatne (60 zł miesięcznie). Szukamy sposobu 
ich dofinansowania – aktualnie rozmawiamy 
w tej sprawie z Gminą.

– Jakie Rada Rodziców ma pomysły na 

przyszłość?

– Pomysłów nam nie brakuje, jednym 
z nich jest stworzenie graffiti na ścianie bu-
dynku szkoły z okazji nadchodzącego 700-le-
cia naszej gminy.

Jeszcze nie wiemy, co będzie przedsta-
wiał obraz (czyli inaczej mural). Rodzi się 
wiele koncepcji, ale rozstrzygnięcie zapewne 
nastąpi w drodze konkursu, do którego ser-
decznie już zapraszamy. Niech graffiti będzie 
wspólnym dziełem nas wszystkich, z okazji 
700-lecia Babic!

Z Przedstawicielkami 
babickiej Rady Rodziców 

rozmawiał Marcin Łada
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Podczas XXI sesji radni podjęli również 
uchwałę w sprawie prawnego zatwierdzenia 
logo gminy. Funkcjonuje ono jako znak iden-
tyfikacyjny od kilku lat. Składa się z logotypu – 
napisu „Gmina Stare Babice”, a także elemen-
tu graficznego kojarzącego się z gminą – ry-
sunku babickiego Kościoła p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Logo ma dwie barwy. 
Jest charakterystyczne, czytelne i łatwo rozpo-
znawalne. Spełnia funkcję marketingową oraz 
informacyjną Urzędu Gminy Stare Babice i jest 
używane w celach promocyjnych.

W dalszej części sesji radni zadecydowali 
o wysokości podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej (bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków) – 0,70 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 
4,09 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 17,34 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,11 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,12 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 6,34 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Następnie radni przyjęli uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych i zwolnień w tym po-
datku. Stawki podatku na 2013 rok wzrosną 
o 4% (wskutek uwzględnienia inflacji) w sto-
sunku do stawek obowiązujących w roku 
2012. Uchwała zakłada:

– zwolnienie z podatku środków transpor-
towych wykorzystywanych dla potrzeb oświa-
ty i wychowania (nieprzeznaczonych na dzia-
łalność gospodarczą), 

– częściowe (50%) zwolnienie od podatku 
posiadaczy środków transportowych wydzielo-
nych na rzecz obrony państwa, na podstawie 
wydanych przez Wójta Gminy ostatecznych de-
cyzji administracyjnych w tym zakresie.

W dalszej części sesji radni przyjęli uchwałę 
dotyczącą zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami wchodzącymi w skład gminnego zaso-
bu. Wyznacza ona podział kompetencji pomię-
dzy Radą i Wójtem Gminy w zakresie nabywa-
nia, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony (dłuższy niż 3 lata) lub nieoznaczony.

Następnie radni zadecydowali o naby-
ciu nieruchomości (nr ew. 429/1 i 431/1) 
w Starych Babicach z przeznaczeniem pod po-
szerzenie drogi gminnej – ul. Gen. Tadeusza 
Kutrzeby. Podjęli również uchwałę dotyczącą 
oddania w trwały zarząd nieruchomości o pow. 
8 ha położonej w Zielonkach Parceli Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice.

Radni wyrazili także zgodę na przeka-
zanie z budżetu gminy w roku 2013 dota-
cji celowej w wysokości 16.500 zł dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego – na organizację 
wypoczynku wakacyjnego 15 dzieci ze środo-
wisk polskich na Wschodzie.

Kolejna uchwała dotyczyła zawarcia porozu-
mienia z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. Radni zadecydo-
wali o przekazaniu środków w wysokości 60.000 
zł na rekompensatę pieniężną służb ponadnor-
matywnych. Podjęli ponadto uchwałę o udzie-
leniu wsparcia finansowego gminie Izabelin na 
rok szkolny 2012/2013 – w celu pokrycia kosz-
tów edukacyjnych wychowania przedszkolne-
go dzieci zamieszkałych na naszym terenie, któ-
re uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej i przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Izabelin.

Radni pozytywnie zaopiniowali również 
projekt zawarcia porozumienia między Gminą 
Stare Babice a Miastem i Gminą Ożarów 
Mazowiecki, Gminą Izabelin, Miastem i Gminą 
Łomianki w sprawie współfinansowania obsłu-
gi komunikacyjnej linii uzupełniającej L-7 na 
trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ. Na 
ten cel będą przeznaczone środki w wysokości 
60.000 zł z budżetu gminy w 2013 r.

Rada Gminy przyjęła ponadto uchwałę w 
sprawie określenia warunków, trybu udzielania 
i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu.

Podczas XXI sesji dokonano także zmian 
w budżecie gminnym (zmniejszono dochody 
o 1.934.774,31 zł i wydatki o tę samą kwotę) 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2012-2020.

Radni wprowadzili również zmiany 
w uchwale z września 2006 r. w sprawie okre-
ślenia zasad i trybu przeprowadzania konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare 
Babice.

Na zakończenie sesji odczytano wnio-
sek płk. Kazimierza Dymka dotyczący powo-
łania Społecznego Komitetu Fundacyjnego 
Sztandaru Gminy Stare Babice.

kg.

RENU

Gmina Stare Babice na Facebooku!
Facebook to obecnie jeden z najpowszechniej użytkowa-

nych portali społecznościowych. Swoje profile posiadają na 
nim nie tylko osoby prywatne, lecz także firmy i instytucje. 
Wiemy, że większość mieszkańców naszej gminy także korzy-
sta z Facebooka i dlatego specjalnie dla nich powstał fanpa-
ge Gminy Stare Babice.

Jeżeli masz swój profil na Facebooku, wejdź na http://www.face-
book.com/GminaStareBabice i kliknij „Lubię to”, aby codziennie czy-
tać nowości, ciekawostki, a także ważne informacje z gminy i okolic.

Jeśli posiadasz ciekawe informacje, które chcesz przekazać in-
nym, napisz: facebook@stare-babice.waw.pl. 

Stwórz z nami gminny fanpage!
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Pytania do Wójta
 Kontynuujemy nowy cykl artykułów w naszej gazecie pt. „Pytania do Wójta”. Tutaj 
znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców gminy 
pytania. 
 Każdy z Czytelników naszej gazety może zadać pytanie Wójtowi Gminy Stare Babice. 
Zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu. Pytania można przesyłać drogą 
mailową na adres: pytaniedowojta@gazeta.pl lub składać osobiście w Urzędzie 
Gminy (w kancelarii na parterze lub w sekretariacie Wójta na 1. piętrze). Listy można 
także przesyłać pocztą: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 
z dopiskiem: „Gazeta Babicka – pytanie do Wójta”. Odpowiedzi będą publikowane co 
miesiąc na łamach „Gazety Babickiej”. W liście lub na kopercie prosimy o zamieszczenie 
nazwiska i adresu nadawcy – tylko listy z pełnymi danymi będą brane pod uwagę. 
Zapraszamy do pytania!

Panie Wójcie, po przeczytaniu ar-
tykułu „Od planu przestrzennego do 
zabudowy terenu”, chciałbym prosić 
o potwierdzenie, że Gmina poprzez swą 
spółkę Eko-Babice zwraca 100% inwe-
stycji dotyczących przedłużania sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej.

Obecnie Eko-Babice nie dość, że cię-
żar tej inwestycji (od projektu po wyko-
nanie) zrzucają w sposób pośredni na 
mieszkańca (proponując długi czas re-
alizacji), to zwracają wyłącznie 70% jej 
wartości, a nie 100%, o których mowa 
w artykule. 

Dziękuję,
Paweł Skowroński, Stare Babice

Szanowny Panie,
dosłownie napisałem: „Takie elementy 

jak budowa wodociągu, kanalizacji, oświetle-
nie w 100% pozostawałyby w gestii Gminy”. 
Jest to zdanie jak najbardziej zgodne z tym, 
co robi Gmina na nowych terenach budow-
lanych, bo o takich była mowa w artykule. 
Natomiast Pańskie pytanie nawiązuje do in-
nej sytuacji. Otóż trzeba wiedzieć, że obecnie 
budowa kanalizacji w naszej gminie jest pro-
wadzona w trzech formach:

1. Realizacja projektu dofinansowane-
go ze środków UE pt. „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w gminie Stare 
Babice”. Jest to największe zadanie inwesty-
cyjne w historii gminy (wartość ok. 170 mln  zł
netto), które zapewni kanalizację dla ponad 
3500 gospodarstw domowych.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wła-
snym sumptem Eko-Babic – tych fragmen-
tów, które nie zostały objęte ww. projektem. 

3. Rozbudowa nieznacznych fragmen-
tów sieci kanalizacyjnej na wniosek i we 
współpracy z inwestorami, którzy chcą mieć 
możliwość wcześniejszego podłączenia niż 
przewiduje to harmonogram inwestycyjny 
Eko-Babic. 

Przy czym w trzeciej formie jest realizo-
wana bardzo niewielka część sieci. W skró-
cie polega to na tym, że zainteresowany in-
westor za stosowną zgodą i pod nadzorem 
Eko-Babic dobudowuje fragment sieci do już 

istniejącego kanału, a po dokonaniu odbio-
ru przedsiębiorstwo zwraca koszty. I to jest 
najtrudniejszy element tego sposobu rozbu-
dowy sieci, ponieważ mamy do czynienia ze 
znaczną rozpiętością kosztów budowy jej 
poszczególnych fragmentów. Również sytu-
acja na rynku budowlanym umożliwia obni-
żenie kosztów budowy do ok. 50-70% war-
tości kosztorysowych. Przy czym dla każdego 
przypadku jest wykonywana oddzielna kal-
kulacja, na podstawie której jest wyliczana 
kwota zwrotu. Dlatego utarło się przekona-
nie, że zwraca się tylko 70% kosztów rozbu-
dowy sieci. W pewnym sensie jest to prawda, 
ale licząc do wartości kosztorysowych, a te 
są znacznie większe niż faktycznie ponoszo-
ne przez inwestora. Na koniec chcę podkre-
ślić, że nie można powiedzieć, iż spółka Eko-
Babice zrzuca ciężar inwestycji na mieszkań-
ca. Ta forma jest stosowana wyjątkowo i wy-
łącznie na wniosek zainteresowanego w celu 
skrócenia czasu oczekiwania na podłączenie 
do sieci.

9 listopada w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym od-
było się spotkanie z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają na zajęcia piłki nożnej 
organizowane przez GOSiR Stare Babice 
oraz UKS GOSiR Stare Babice. Jednym 
z tematów poruszanych na spotkaniu 

była kwestia braku treningów piłki noż-
nej w grudniu br. W związku z licznymi py-
taniami rodziców informuję, że w początko-
wym założeniu GOSiR Stare Babice nie pla-
nował prowadzenia takich zajęć, wychodząc 
z założenia, że po zakończeniu rundy jesien-
nej w rozgrywkach Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej grudzień będzie miesiącem od-
poczynku. Ponadto, wzorując się na dzia-
łaniach innych ośrodków sportu i rekreacji, 
GOSiR Stare Babice uznał, że właściwe bę-
dzie zachowanie tej przerwy. Dodatkowym 
argumentem za przerwą grudniową było 
to, że grudzień ma mniej dni roboczych od 
przeciętnego miesiąca ze względu na świę-
ta Bożego Narodzenia. Po konsultacjach 
z rodzicami, którzy wyrażali chęć uczestnic-
twa dzieci i młodzieży w treningach gru-
dniowych, GOSiR Stare Babice postanowił 
uwzględnić potrzeby rodziców i sale gim-
nastyczne będą udostępnione instruktorom 
piłki nożnej w godzinach przewidzianych 
istniejącym harmonogramem do dnia 21 
grudnia 2012 r. Szczegóły treningów gru-
dniowych zostały omówione bezpośrednio 
z instruktorami. Sytuacja ta dotyczy dzieci 
i młodzieży związanych z UKS GOSiR Stare 
Babice oraz z GKS GOSiR Stare Babice.

Na pytania odpowiadał Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek

Nagroda Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
dla Mariusza Dżyga

Nagroda Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego jest jednym z najbardziej prestiżo-
wych wyróżnień na Mazowszu, honorującym 
najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regio-
nu w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury. Przyznawane od 1999 r. wyróżnienie kie-
rowane jest do ludzi aktywnych społecznie. 

Jednym z 10 tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody został  w listopadzie Pan 
Mariusz Dżyga – skrzypek, kameralista, pedagog i Dyrektor Festiwalu w Krainie Chopina. 
Od wielu lat mieszkaniec gminy Stare Babice. Serdecznie gratulujemy! 

Szerszą relację z uroczystości opublikujemy w następnym wydaniu „Gazety Babickiej”.
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Piękna zieleń i rekreacja 
– to również gminne inwestycje
 W kolejnych numerach „Gazety Babickiej” przedstawiamy Czytelnikom inwestycje dotyczące rozbudowy 
gminnej infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Dziś chcemy zwrócić Państwa uwagę na inwestycje dotyczą-
ce skwerów, placów zabaw i gminnej zieleni – dużo dzieje się w tym zakresie.

Jedną z największych inwestycji gmin-
nych w tej dziedzinie jest modernizacja 
szkolnego placu zabaw w Starych Babicach 
w ramach rządowego programu „Radosna 
Szkoła” (patrz str. 3). Koszt tej inwestycji 
wraz z projektem wyniesie ponad 210 tys. zł, 
przy czym 50% kosztów zwróci Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, a ok. 25% babicka Rada 
Rodziców. Plac zabaw został już ukończony, 
w połowie pokryty jest sztuczną elastycz-
ną nawierzchnią. Zainstalowano tam wiele 
urządzeń rekreacyjnych, m.in. piramidę lino-
wą, drążki gimnastyczne i tzw. małpi gaj ze 
ścianką wspinaczkową.

Coraz ładniejsze są w na-
szej gminie plenerowe miej-
sca do rekreacji. Jakiś czas temu 
Skwer Chopina wyposażony zo-
stał w boisko do piłki siatko-
wej. Nasadzono tam także wie-
le roślinności. Niestety ozdob-
ne kosodrzewiny były tak ładne, 
że wkrótce znalazły amatorów. 
Gmina w miejsce ukradzionych 
roślin zakupiła nowe.

Aktualnie trwają prace wokół 
stawu przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej 
i Szeligowskiej w Latchorzewie. Już wkrótce 
powstanie tam pomost dla wędkarzy, prace 
zostaną ukończone jeszcze w br.

W poprzednich sezonach Referat 
Ochrony Środowiska UG doprowadził do 
oczyszczenia i zagospodarowania stawów 
gminnych w Bliznem Jasińskiego, w Starych 
Babicach, a także w Borzęcinie Dużym. 
W tym roku wokół stawów prowadzono 
prace porządkowe i nasadzano grupy roślin-
ności: drzewa i krzewy.

Na bieżąco koszone były również trawy 
na skwerach i placach zabaw. Warto wie-
dzieć, że jednokrotne koszenie traw w tych 
miejscach kosztuje ok. 6 tys. zł, a w sezonie 
koszenie wykonuje się co najmniej sześcio-
krotnie.

Na terenach gminnych posadzono 
w tym roku ponad 150 drzew. Są to m.in. 
klony, dęby, lipy, jarzębiny i wierzby. Najwięcej 
drzew posadzono w Borzęcinie Dużym przy 
stawie (około 40 sztuk) i w trójkącie pomię-
dzy ulicami: Białej Góry, Pogonowskiego 
i Sportową (około 30 drzew). Niestety drze-
wa są także bezmyślnie niszczone przez wan-
dali – zwłaszcza w miejscach łatwo dostęp-
nych. Z tego powodu trzeba było posadzić 
kilka sztuk przy ul. Mjr. H. Dobrzańskiego 
„Hubala”, a także w babickiej Alei Dębów 
Katyńskich.

Wiele osób doceniło w tym roku 
nowy wystrój Rynku w Starych Babicach. 
Informowaliśmy Czytelników, że pojawiły 
się tam wielkie kosze kwiatów, które obec-
nie, w związku z nadchodzącymi świętami, 
zostały przykryte sztucznymi choinkami. Jest 
to pierwszy przejaw szerszej koncepcji, która 
stopniowo będzie realizowana.

Jak mówi Zastępca Wójta Gminy Marcin 
Zając – babicki Rynek w następnych latach 
stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom. 
Będzie tu więcej ławek, pięknej roślinności, 
pojawi się także fontanna. – Chcemy, aby 
punkt centralny naszej gminy był miejscem 
reprezentacyjnym, z którego wszyscy bę-
dziemy się cieszyć. Dotychczasowy parking 
zostanie przeniesiony w pobliże nowego bu-
dynku Urzędu Gminy. Na tyłach tego obiektu 
powstanie park, który będzie rozciągał się od 
Alei Dębów Katyńskich aż do ronda na skrzy-
żowaniu ulic Gen. Władysława Sikorskiego 
i Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Warto zauważyć także starania Gminy 
o utrzymanie roślinności na rondach. Prace 
w tym zakresie były realizowane również 
w bieżącym sezonie. Gminna roślinność po-
jawiła się na rondach dróg wojewódzkich 
i powiatowych.

Wielu mieszkańców gminy doceniło 
to, że zarówno na babickim Rynku, jak i na 
skwerach i placach zabaw pojawiły się ław-

ki. Ogółem zakupiono w tym roku 10 ławek, 
wykonano także prace remontowe i malo-
wanie już istniejących.

W ostatnich tygodniach prowadzono 
także wiele prac związanych z konserwacją 
urządzeń rekreacyjnych przed zimą i napra-
wami wynikającymi ze zniszczenia różnych 
sprzętów. Niestety problem wandalizmu na-
dal występuje na naszym terenie. Mimo wy-
krycia i ukarania wielu sprawców tych bez-
myślnych czynów, zdarzają się kolejne oso-
by, które lubią wyładowywać swoje frustra-
cje na młodych drzewkach i sprzętach re-
kreacyjnych służących babickiej społeczno-
ści. Niestety naprawa tych szkód kosztu-
je. Ogółem na roślinność gminną wydano 
w tym roku ponad 60 tys. zł, a na nowe ław-
ki i konserwację sprzętu ok. 15 tys. złotych. 
Jednak dzięki tym inwestycjom nasza gmina 
pięknieje, co zauważają także sąsiedzi z oko-
licznych samorządów.

Ostatnim akcentem tegorocznych prac 
dotyczących roślinności było okopczykowa-
nie krzewów róż na babickim Rynku, wygra-
bienie liści i zabezpieczenie roślin ozdobnych 
przed mrozem na rondach.

mł.

Gminna zieleń cały sezon zdobiła place i skwery

Kwiaty na babickim Rynku zamieniono już w na choinki
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Gmina Stare Babice wyróżniona certyfikatem
„Samorządowy Lider Edukacji 2012”

 Gmina Stare Babice otrzymała 14 listopada br. certyfikat II edycji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Wręczenie 
dyplomu odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Znaleźliśmy się w gronie wyróż-
nionych 31 gmin (w kategorii do 20.000 mieszkańców). Z powiatu warszawskiego zachodniego 
certyfikat zdobyła także Gmina Ożarów Mazowiecki.

Podczas wręczania dyplomów na fina-
łowej gali konkursu odczytano uzasadnienia 
przyznania certyfikatów wyróżnionym gmi-
nom i powiatom. Oceniając Gminę Stare 
Babice, recenzenci „zwrócili uwagę na strate-
gię zarządzania w edukacji, efektywnie łączą-
cą inwestycje infrastrukturalne w bazę oświa-
tową z inwestycjami w zasoby kadrowe. 
Strategia ta przynosi efekt w postaci wzrostu 
zatrudnienia nauczycieli prowadzących za-
jęcia specjalistyczne, co jest nieomal niespo-
tykane w dzisiejszej rzeczywistości samorzą-
dowych oszczędności”. Komisja wyraziła tak-
że uznanie dla elastycznego dostosowywa-
nia działań do potrzeb edukacyjnych społecz-
ności lokalnej oraz stworzenia szerokiej ofer-
ty klas sprofilowanych. Jeden z recenzentów 
podkreślił wysoką jakość merytoryczną pro-
jektu Gminy i Fundacji Hereditas „Dziedzictwo 
twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, 
krzyże, figury i obeliski w gminie Stare Babice” 
(jako projektu kreującego tożsamość lokalną). 
Przyznając certyfikat, Komisja zwróciła uwa-
gę również „na znaczące inwestycje oświato-
we – np. budowę nowoczesnego przedszko-
la w Bliznem Jasińskiego (oraz inne inwestycje 
w bazę szkolną, sportową, rekreacyjną – baza 
oświatowa na światowym poziomie, grun-
townie zmodernizowana w ostatnich latach). 
Gmina profesjonalnie wprowadziła nowy 
ustrój szkolny” – napisano w uzasadnieniu.

W roku 2012 certyfikaty otrzymało 61 
gmin i powiatów z całej Polski, w tym: gminy 
do 20.000 mieszkańców (31), gminy o licz-
bie mieszkańców od 20.001 do 50.000 (18), 
od 50.001 do 100.000 (3), powyżej 100.000 
(5) oraz powiaty (4). Najlepszy wynik, po-
twierdzony statuetką „Primus” wręczaną sa-
morządom z najwyższą liczbą punktów ran-
kingowych, uzyskały: Czerwieńsk, Duszniki, 
Ełk, Gmina Miejska Jarosław, Korfantów, 
Kórnik, Krosno, Lesznowola, Olsztyn, Ostrów 
Wielkopolski, Poznań, Skierniewice, Tarczyn, 
Wodzisław Śląski, Zakopane i Zielonki.

Zasady oceny 

W ramach projektu komisja złożona z na-
ukowców reprezentujących kilka ośrodków 
akademickich z całej Polski oceniała samo-
rządy pod kątem jakości prowadzonej przez 
nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, pra-
cujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, 
członka prezydium Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działa-

nia gmin i powiatów na rzecz rozwoju infra-
struktury oświatowej, skuteczność w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych na szkolnic-
two, innowacyjność działań w zakresie pod-
noszenia jakości kształcenia czy prowadzenie 
edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy 
i lokalnych społeczności. Gminy i powiaty, 
które brały udział w projekcie, oceniane były 
za okres minionych trzech lat.

Aby poddać się procedurze akredytacyj-
nej, gminy i powiaty wypełniały specjalny ra-
port samooceny, w którym opisywały własne 
działania w sferze lokalnej polityki edukacyj-
nej. Następnie raporty te były szczegółowo 
analizowane przez komisję akredytacyjną, któ-
ra weryfikowała przedstawione w nich osią-
gnięcia i działania. Recenzenci oceniali gmi-
ny i powiaty na podstawie informacji przeka-
zanych przez samorządy, ale także w oparciu 
o audyty odbywające się w gminach czy dane 
ze źródeł zewnętrznych (np. dotyczące wyni-
ków egzaminów w szkołach, dla których sa-
morząd jest organem prowadzącym). Każdy 
samorząd oceniało niezależnie od siebie tro-
je recenzentów, którzy przyznawali gminom 
i powiatom od 0 do 50 pkt. – Certyfikaty 
„Samorządowy Lider Edukacji” otrzyma-
ły te samorządy, które w procedurze akredy-
tacyjnej uzyskały co najmniej 90 pkt. rankin-
gowych – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego.

Ankietę Gminy Stare Babice nagrodzo-
ną w konkursie przygotowano w Referacie 
Rozwoju i Promocji Gminy. Do jej opracowa-
nia część danych dostarczyły gminne placów-
ki oświatowe, których efekty pracy z ostatnich 
kilku lat stały się cennym uzupełnieniem ma-
teriału poddanego ocenie.

Podczas finałowej uroczystości Prezes 
Grażyna Kaczmarczyk zwróciła się do wyróż-
nionych samorządowców: – W ubiegłym roku, 
gdy inaugurowaliśmy projekt „Samorządowy 
Lider Edukacji”, odbywający się pod patrona-
tem Parlamentu Europejskiego, czułam odpo-
wiedzialność, ale i satysfakcję, że wręczam na-
grody wyjątkowym samorządom. Dziś, pod-
czas finału drugiej edycji projektu, tę radość 
odczuwam jeszcze silniej. Widzę bowiem, że 
po raz kolejny projekt „Samorządowy Lider 
Edukacji” przyciąga rzeczywistych liderów. 
Do udziału w naszej akredytacji zgłosiły się 
przede wszystkim samorządy, które napraw-
dę mają się czym pochwalić, mają sporo do 
zaoferowania swoim mieszkańcom, zwłasz-

cza młodzieży uczącej się. To, że jesteście 
Państwo z nami, dowodzi, że reprezentujecie 
jednostki samorządowe, dla których inwesto-
wanie w wiedzę nie jest pustym hasłem, ale 
realną wartością urzeczywistnianą w codzien-
nym działaniu, w codziennym rządzeniu i za-
rządzaniu lokalną przestrzenią edukacyjną.

W uroczystym finale projektu 
„Samorządowy Lider Edukacji” w auli
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego wzięło udział ponad 250 osób, 
w tym przede wszystkim przedstawiciele 
wyróżnionych gmin i powiatów oraz repre-
zentanci świata nauki. Zwieńczeniem gali 
finałowej był recital Tamary Kalinowskiej, 
kompozytorki i pieśniarki, artystki krakow-
skiej „Piwnicy pod Baranami”.

„Wiedza – to majątek, którego złodziej 
nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie 
otrzymuje” – tym cytatem z „Parady paradok-
sów” Władysława Grzeszczyka posłużyła się 
Grażyna Kaczmarczyk, podsumowując tego-
roczną edycję konkursu. Ważne jest, aby sa-
morządy nieustannie dbały o staranną edu-
kację kolejnych pokoleń, wymieniały się do-
świadczeniami i wzajemnie uczyły od najlep-
szych. 

Beata Tuzimek 
W tekście wykorzystano fragmenty 
informacji prasowej przygotowanej 

przez Fundację Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego
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Święto Szkoły w Borzęcinie Dużym

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
9:00 w borzęcińskim kościele, gdzie odpra-
wiono mszę św. w intencji kombatantów, 
uczniów i pracowników szkoły. Podczas 
mszy poświęcono także plecaki szkolne 
z książkami. Następnie zebrani przeszli 
do hali sportowej na dalszą część uroczy-
stości. Już na wstępie uwagę wszystkich 
zwracała imponująca dekoracja wykonana 
pod kierunkiem Ewy Urniaż-Szymańskiej, 
przedstawiająca wyobrażenie powstańczej 
Warszawy.

Motywem przewodnim całej uroczy-
stości były „Zakazane piosenki”. Ich klimat 
dał się wyraźnie odczuć podczas zaprezen-
towanych przez uczniów scenek z okupo-
wanej stolicy, inscenizacji walk i przemar-
szów oddziałów partyzanckich. Nie zabra-
kło również piosenek wykonywanych przez 
dzieci, a utwór finałowy „Gdzie są chłop-
cy z tamtych lat” doprowadził widzów do 
konkluzji, że „chłopcy ci” są dziś razem 
z dziećmi w szkole – to kombatanci z Armii 
Krajowej.

Brawa należą się wielu nauczycielom, 
którzy przygotowali uczniów do wystę-
pów: Jolancie Krasnodębskiej za opra-
cowanie patriotycznego scenariusza 
i Bernardowi Olosiowi za piękną opra-
wę muzyczną. Wspaniale zaprezentowali 
się także pierwszacy przygotowani przez 
Justynę Szczepanik, Beatę Smolarek 
i Małgorzatę Gutte-Jesionowską. 
Sześćdziesięcioro troje dzieci zostało pa-
sowanych na uczniów i otrzymało pierw-
sze w życiu legitymacje szkolne. Od szó-
stoklasistów dzieci dostały w prezencie 
książki pt. „Kocham Polskę”.

Nie zabrakło 
również innych mi-
łych akcentów. 
Jolanta Stępniak – 
Członek Zarządu 
PWZ przekaza-
ła dzieciom sprzęt sportowy – w nagrodę 
za uzyskanie przez szkołę I miejsca w po-
wiatowej rywalizacji sportowej. Wręczyła 
również w imieniu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci odznaki „Przyjaciel Dziecka”: Alicji 
Napurce – Kierownikowi GOPS i Wandzie 
Morawskiej – Przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy Domowej. Urszula Przymus 
– Prezes Rady Pamięci Rzeczpospolitej 
Kampinoskiej podarowała szkole książ-
ki pt. „Niepokalane Serce NMP Opiekunki 
Niepodległości”. Uroczystość była również 
okazją do wręczenia grafiki z wizerunkiem 
Matki Bożej wykonanej przez Ewę Urniaż-
Szymańską Ks. Prałatowi Bogdanowi 
Wosławskiemu.

Na zakończenie spotkania Dyrektor 
Szkoły Beata Błaszczak podziękowała 
wszystkim za udział w uroczystości i za-
prosiła na poczęstunek przygotowany 
przez Radę Rodziców, mamy i tatów dzie-
ci z klas pierwszych. Przy stołach nastą-
piła integracja międzypokoleniowa i pro-
wadzono wiele ciekawych rozmów. I tylko 
szkoda, że następne Święto Szkoły będzie 
dopiero za rok…

MŁ.

 Co roku pod koniec października, 
w Borzęcinie Dużym, tradycja spotyka się 
ze współczesnością, kombatanci odwie-
dzają dzieci, wspólnie śpiewają patrio-
tyczne pieśni i rozmawiają. Tak było i tym 
razem – 26 października podczas Święta 
Borzęcińskiej Szkoły im. Armii Krajowej 
Grupy „Kampinos”.
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Gminne Święto Niepodległości

Wieczorne spotkanie patriotyczne ścią-
gnęło do babickiej podstawówki bardzo wie-
le osób. Wśród nich obecni byli przedstawi-
ciele władz samorządowych powiatu i gmi-
ny, ze Starostą Janem Żychlińskim i Wójtem 
Krzysztofem Turkiem. Zebrani zasiedli w hali 
sportowej szkoły i wysłuchali programu arty-
stycznego przygotowanego przez uczniów 
i absolwentów tej placówki.

Wieczorną uroczystość rozpoczęto od 
Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu orkie-
stry młodzieżowej pod kierunkiem Mariusza 
Dżyga. Do zebranych przemówił także Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, który 
przedstawił zagadnienia związane ze Świętem 
Niepodległości, mówił też o potrzebie działań 
patriotycznych we współczesnych czasach i ich 
znaczeniu dla lokalnej społeczności.

Dzieci i młodzież wystąpiły w spek-
taklu teatralnym przygotowanym przez 
Ludmiłę Miłowanow i Izabellę Kurowską-
Brandenburską. Tematem przewodnim przed-
stawienia była podróż po wybranych regionach 
Polski, takich jak tatrzańskie Podhale, słynące 
z imbirowych wypieków okolice Torunia, czy też 
mazurska Kraina Tysiąca Jezior. Skąd pomysł na 
taką właśnie formę akademii? Autorki przedsta-
wienia – Panie Ludmiła i Izabella – powiedziały 
nam, że choć wśród zaproszonych gości prze-
ważało dorosłe audytorium, to forma przedsta-
wienia, jak i wykorzystane w nim utwory wy-
brane zostały z myślą o młodzieży. Nieco ponad 
godzinna podróż po zakątkach naszego kraju 
była okazją do ożywienia historii w celu lepsze-

go zrozumienia, czym jest Ojczyzna i dlaczego 
Święto Niepodległości jest dla nas tak ważne. 
Istota tego święta, jego waga i problematyka, 
nie jest tematem łatwym, zwłaszcza dla dzie-
ci, przyznaje Dyrektor Szkoły Dorota Smolińska. 
W rozmowie z nami podkreśliła jednak, że 
uczniowie poradzili sobie z tym tematem 
bardzo dobrze. W pełni się z tym poglą-
dem zgadzamy, zwłaszcza że uroczystość 
była dla dorosłych okazją do wysłuchania 
lekcji o Ojczyźnie widzianej oczami dzieci, 
które w prostych słowach potrafiły przeka-
zać sens niepodległościowego święta.

Podczas uroczystości zobaczyliśmy także 
występ koła baletowego oraz krótkometra-
żowy film Tomasza Bagińskiego „Animowana 
historia Polski”. Usłyszeliśmy pieśni patriotycz-
ne w wykonaniu Chóru Szkolnego i Gminnej 
Orkiestry Młodzieżowej prowadzonych przez 
Ewę i Mariusza Dżyga. Niezwykle liczny udział 
młodzieży w tym artystycznym przedsięwzię-

ciu wzbudził duże uznanie publiczności. 
Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły 
Dorota Smolińska podziękowała uczniom 
i nauczycielom za przygotowanie uroczysto-
ści. Podkreśliła, że w programie artystycznym 

wystąpili oprócz uczniów także dawni 
absolwenci tej szkoły, którzy nadal przy-
chodzą na zajęcia muzyczne i teatralne 
prowadzone przez babicką placówkę.

Świętowaliśmy radośnie z dala od 
polityki i podziałów społecznych, a po 
uroczystości wspólnie spotkaliśmy się 

w kuluarach szkolnych korytarzy przy smacz-
nym cieście i herbacie. Tematów do rozmów 
nie brakowało. Dziękujemy uczniom i na-
uczycielom za przygotowanie tej patriotycz-
nej uroczystości.

Maciej Barnaś
fot. Kamil Malinowski

 9 listopada spotkaliśmy 
się w Szkole Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza 
w Starych Babicach 
na gminnej uroczystości 
zorganizowanej 
z okazji Święta 
Niepodległości Polski.
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VI Dzień Seniora
 Gminny Dzień Seniora cieszy się coraz większym powodzeniem. Może dlatego, 
że seniorów stale przybywa (społeczeństwo nam stopniowo dojrzewa...), 
a może również dlatego, że seniorzy jako ludzie dysponujący większą ilością 
wolnego czasu lubią się spotykać.

Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica” 
i Zespół „Sami Swoi” zorganizowali 7 paź-
dziernika spotkanie, na które przyszło ponad 
200 osób. Dzień Seniora połączono z obcho-
dami 50-lecia Amatorskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Mazowieckiej. Czy dziś ktoś pa-
mięta, że taki zespół działał w Borzęcinie? 
Starsi na pewno. 

Pani Zofia Lasocka (na zdjęciu u góry 
z kwiatami) jest właśnie strażniczką takiej pa-
mięci. Skrupulatnie prowadzi kroniki. Działała 
w tym zespole od samego początku. Pamięta 
Adama Hanuszkiewicza – słynnego reżyse-
ra teatralnego, który pomagał członkom ze-
społu wypożyczać piękne stroje regionalne 
z Mazowsza. Pamięta również niezwykle dra-
matyczne przeżycie, jakim było samospalenie 
się Ryszarda Siwca na Stadionie X-lecia pod-
czas dożynek 1968 r. w Warszawie. Wówczas 
młodsi członkowie tego zespołu występowali, 
tworząc na arenie kompozycję biało-czerwo-
nego orła. A Ryszard Siwiec protestował prze-

ciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację, dokonał tego aktu wobec sze-
fów PZPR, dyplomatów i 100 tysięcy widzów! 
Pani Zosia pamięta, że wybuchła wtedy panika, 
ludzie zaczęli uciekać, a prawda o tym wyda-
rzeniu długo nie mogła przebić się do świado-
mości społeczeństwa. Takie to były czasy.

Dzisiejsi seniorzy wówczas byli młodzi, nie 
wszyscy rozumieli konteksty po-
lityczne. Chcieli, jak to młodzież, 
śpiewać, tańczyć, kultywując lu-
dowe tradycje. Zespół prowa-
dzili wówczas Hanna Laskowska 
i Michał Dmitrow. 50 lat temu 
działało w nim 25 osób.

W dawnej kronice mo-
żemy zobaczyć zdjęcia jego 
członków. Zapisano także, że 
próby odbywały się dwa razy 
w tygodniu, wystawiano sztu-
ki teatralne, wiele osób tańczy-
ło i śpiewało, a na akordeonie 
grał wirtuoz Tadeusz Ciećwierz. 

Pierwszy publiczny występ zespół dał na do-
żynkach powiatowych w Pszczelinie (23 wrze-
śnia 1962 r.), a następny odbył się dla uczcze-
nia 45. rocznicy Rewolucji Październikowej (10 
XI) w Sali OSP, w Borzęcinie, w programie były 
pieśni rewolucyjne i tańce…

Podczas tegorocznego Dnia Seniora wy-
stąpiło 9 zespołów, m.in. seniorzy z Leszna, 
Starych Babic, Ożarowa Maz., Józefowa, 
Bemowa, Pruszkowa i Borzęcina Dużego. 
Spotkanie ubarwił także zespół młodzieżowy 
„Tańczący Student” z Błonia.

Prezes Stowarzyszenia „Kotwica” 
Krzysztof Grzelak – główny organiza-
tor spotkania, zaprezentował nam pięk-
ny plakat, który wykonano z pomocą 
Referatu Rozwoju i Promocji UG.

– Cieszymy się, że możemy sprawić naszym 
seniorom trochę radości. Przy okazji spotkań 
nie tylko wspominamy dawne czasy, ale rów-
nież planujemy teraźniejsze – mówi Krzysztof 
Grzelak. – Nasz zespół z Borzęcina „Sami Swoi” 
prowadzony przez Jana Jaworskiego sam ukła-
da swoje piosenki. Na tegorocznym spotkaniu 
obśpiewał wszystkich, księży, wójtów, starostę 
– wszystko na wesoło i dowcipnie. Seniorzy nie 
tylko śpiewają, jeżdżą także na wycieczki. W tym 
roku byli w Łysych – na konkursie palm wielka-
nocnych, odwiedzili także Częstochowę, Olsztyn, 
Gidle, Leśniewo, byli również w Wilnie. Obecnie 
organizują już bal sylwestrowy w Zaborowie 
i myślą o następnych spotkaniach.

– Dziękujemy za pomoc Wójtowi, Staroście, 
Dyrekcji ZSP w Borzęcinie Dużym, za wsparcie 
radnym i wszystkim osobom, które nam poma-
gają. W przyszłości planujemy zorganizowanie 
kursu komputerowego dla seniorów i kursu 
tańca dla osób dorosłych – powiedział Prezes 
Stowarzyszenia „Kotwica”.

Z borzęcińskimi seniorami zawsze moż-
na się spotkać w środy w remizie OSP o godz. 
18:00. Zainteresowanych zapraszamy.

MŁ.

Teresa Jarosz, Zdzisława Masna, Wiesława Ciećwierz, Benedykt 

Janasz, Bożena Jarosz, Celina Białowąs. Zdjęcie wykonane przed Spół-

dzielnią Zdrowia w Borzęcinie w latach 50.

Prezes Stowarzyszenia „Kotwica” Krzysztof Grzelak
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Wieczór autorski Marianny Zawadzkiej

Na początku spotkania licznych gości 
przybyłych na spotkanie powitał Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek, który przed-
stawił zebranym autorkę książki – Mariannę 
Zawadzką oraz redaktor Irenę Janowską-
Woźniak, wydawcę Andrzeja Palacza – wła-
ściciela Wydawnictwa Inicjał i ilustratora 
Juliusza Woźniaka. Uczniowie szkoły podsta-
wowej w Starych Babicach czytali fragmen-
ty książki, które słowem wstępnym opatrzy-
ła opiekunka zespołu pani Izabella Kurowska-
Brandenburska.

– Opowieść rozgrywa się w latach 
1866/67, ale ramami czasowymi sięga aż do 
roku 1886, kiedy już wyrosło młode pokolenie 
tych, którzy zadają pytania o czasy powsta-
nia styczniowego – mówiła Irena Janowska-
Woźniak. – Powstanie jest w powieści stale 
obecne, pojawia się we wspomnieniach bo-
haterów, ale również jako czynnik określają-
cy relacje międzyludzkie. Dzięki autorce przy-
wrócona zostaje pamięć o wielkich patrio-
tach, którzy w miarę upływu czasu zostali za-
pomniani. Jedną z takich postaci jest Ludwik 
Żychliński.

Kiedy mówi się o powieściach nawią-
zujących do powstania, przychodzi na myśl 
przede wszystkim „Wierna rzeka” Stefana 
Żeromskiego czy „Nad Niemnem” Elizy 
Orzeszkowej. Autorka nie wzorowała się jed-
nak na żadnej z nich, wybrała indywidualną 
drogę – podkreśliła redaktor książki.

W powieści Marianny Zawadzkiej poja-
wia się mogiła powstańcza bezimiennych 
bohaterów – ale nie jako motyw literac-
ki: jest to prawdziwe, historyczne miejsce w 
Puszczy Kampinoskiej. Bitwa, która toczyła 
się w pobliżu Budy Zaborowskiej, zakończyła 

się klęską powstańców. 
W utworze znajdziemy 
przejmujący opis tej bi-
twy, ale też losy popo-
wstaniowe patriotów – 
prześladowania, rekwi-
zycje majątków, zsyłki 
na Sybir.

Czytelnik spotka 
tu bogatą panoramę 
postaci, począwszy 
od osób z wielkopań-
skich dworów, a zakończywszy na chłopach. 
Powieść opowiada również o represjach po-
powstaniowych wobec Polaków, co prowa-
dziło często do degradacji socjalnej i mająt-
kowej, np. przechodzenia szlachty do warstw 
kupieckich czy rzemieślniczych.

Powieść „W cieniu styczniowych nocy” jest 
także piękną historią o miłości. Zarówno para 
głównych bohaterów literackich, jak i posta-
ci historyczne, dowódca powstańczy Ludwik 
Żychliński i Izabela Dunin-Borkowska, należą-
cy do tych, co nigdy się nie poddali, ostatecz-
nie znajdują swoje szczęście osobiste.

Pani Marianna, opowiadając o tym, jak 
powstawała jej powieść, wskazała na długą 
listę swoich lektur źródłowych: od opraco-
wań historycznych poprzez archiwalia – ów-
czesną powstańczą prasę – aż do wspomnień 
i pamiętników dowódców lub ich podwład-
nych. Chciała przekazać czytelnikom swoje 
wrażenia i pozyskaną wiedzę o naszych bo-
haterskich przodkach i ich czynach. Pisząc 
o tamtych czasach, starała się nie ekspono-
wać okrucieństwa, by nie przerażać młodzie-
ży szkolnej i co wrażliwszych czytelników. 
– Unikając opisów drastycznych, starałam 
się jak najwięcej powiedzieć 
o Budzie Zaborowskiej, ponie-
waż to miejsce znajdowało się 
blisko domu, w którym wzra-
stałam. Nie sądziłam, że wśród 
naszej społeczności przecho-
wuje się tyle pamięci o tam-
tych czasach. Jeden z mieszkań-
ców Zaborowa opowiedział mi 
o adiutancie Żychlińskiego, inny 
o likwidowaniu rosyjskich szpie-
gów. Ciekawą historię przeka-
zał również pan Henryk Wasiak, 
którego pradziadek brał udział 
w bitwie pod Budą Zaborowską 
– mówiła pisarka.

Na zakończenie spotkania głos zabrał 
Wójt Gminy Stare Babice, który wręczając 
kwiaty, pogratulował autorce wspaniałego 
dzieła literackiego i życzył dalszych sukcesów 
na tym polu. Marianna Zawadzka przyjmowa-
ła w tym dniu wiele gratulacji, podpisywała 
także swoje książki. Do gratulacji przyłącza się 
również nasza redakcja.

Marianna Zawadzka dziękuje gospo-
darzom Urzędu Gminy Stare Babice za 
wszelką życzliwość i wsparcie, a uczest-
nikom wieczoru autorskiego za udział 
i życzliwe przyjęcie zespołu, który przy-
czynił się do wydania powieści.

Pisarka serdecznie zaprasza miesz-
kańców zainteresowanych historią na-
szych stron na wieczór autorski w dniu 
05.12.2012 r. o godz. 17.30 do sali bu-
dynku szkoły podstawowej w Borzęcinie 
Dużym. Autorka powieści „W cieniu stycz-
niowych nocy”, redaktorzy i wydawca, 
przy wsparciu dyrekcji szkoły, nauczycieli 
i uczniów, przedstawią fragmenty książ-
ki i opowiedzą o swojej pracy.

Kamil Malinowski

 18 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbył się wieczór autorski 
pani Marianny Zawadzkiej – mieszkanki Zielonek, która napisała powieść historyczną 
„W cieniu styczniowych nocy”. Książka nawiązuje do czasów powstania styczniowego. 
Jej akcja rozgrywa się na naszych ziemiach, a bohaterami są zarówno postaci historyczne 
(np. naczelnik powstania na terenie powiatu warszawskiego i rawskiego Ludwik Żychliński), 
jak i wykreowane przez autorkę (Konrad Zabłocki, podwójny szpieg, o którym Żychliński 
wzmiankuje w swoich pamiętnikach bez wymieniania nazwiska).
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Nie trzeba jednak jechać do Azji, żeby grać w indyjski bilard…
Turniej w otoczeniu świątyń

Już dwa lata temu, dzięki pasji kilku 
mieszkańców gminy Stare Babice, w carrom 
(zwany indyjskim bilardem) zaczęła grać gru-
pa młodzieży w Gimnazjum w Koczargach 
Starych. Rok temu Polskie Stowarzyszenie 
Carrom realizowało projekt dofinansowa-
ny przez Starostwo Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, polegający na prezentacji 
i udostępnianiu sprzętu do gry w okolicznych 
szkołach. Granie w carrom na przerwach i po 
lekcjach okazało się atrakcyjnym sposobem 
na spędzanie wolnego czasu. Podobne pro-
jekty Polskie Stowarzyszenie Carrom realizu-
je w kilku miejscach w Polsce. Ponad czter-
dziestu gimnazjalistów regularnie gra w in-
dyjski bilard w szkole w okolicach Lublińca. 
Reprezentacja tej szkoły wzięła udział 
w III Otwartych Mistrzostwach Polski 
w Brzegu w styczniu bieżącego roku.

Będzie turniej w Starostwie!
Udział w turniejach to doskonały spo-

sób na sprawdzenie swoich umiejętności. 
Kilka młodzieżowych turniejów odbędzie 
się w tym i przyszłym roku, tak aby przy-
gotowywać młodych zawodników do emo-

cji towarzyszących rozgrywkom sportowym. 
Najbliższy duży turniej młodzieżowy zostanie 
zorganizowany 15 grudnia w holu głównym 
budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. Około 30 zawodników do lat 
18 z całej Polski zmierzy się w rywalizacji 
o puchar Starosty PWZ. W przyszłym roku 
wszyscy polscy gracze carrom będą mie-
li niepowtarzalną okazję – wzięcia udzia-
łu w 17. Mistrzostwach Europy w Bilardzie 
Indyjskim. Ten najważniejszy turniej europej-
ski po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. 
Od 20 do 24 czerwca 2013 roku, w Centrum 
Szkoleniowo-Konsultacyjnym BGŻ w Lesznie 
ponad 100 zawodników z całej Europy spo-
tka się, aby rozegrać mecze i wyłonić najlep-
szych graczy.

W tym roku przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice ruszył 
w naszej gminie pilotażowy projekt bezpłat-
nych zajęć carrom dla uczniów klas V i VI szkoły 
podstawowej w Borzęcinie Dużym. Prezentacja, 
w której uczestniczyło ponad 100 uczniów, 
przyniosła niesamowite efekty. Od kilku tygo-
dni w każdy poniedziałek ponad trzydziestu 
z nich bierze udział w zajęciach prowadzo-
nych przez Paulinę Nowakowską (najlepsza za-
wodniczka Mistrzostw Europy 2012). Ponadto 
w każdą środę odbywają się zajęcia carrom dla 
uczniów gimnazjum w Koczargach Starych. Aż 
miło popatrzeć, jak młodzi gracze rozwijają 

swoje umiejętności, dopracowu-
ją technikę i taktykę gry, spędza-
jąc atrakcyjnie czas po lekcjach 
w szkole. 

Carrom wydaje się łatwy, kie-
dy patrzymy na to z boku, ale gdy 
po raz pierwszy siadamy do plan-
szy, rzeczywistość okazuje się inna. 
Zastanawiamy się, czy na pewno 
plansza jest dobra, czy mamy do-

statecznie sprawne palce i dlaczego krążki nie 
chcą wpadać do łuz. Różne techniki gry widzia-
ne po raz pierwszy wydają się niemożliwe do 
opanowania. Wiemy, gdzie chcemy pstryknąć, 
a krążek leci w całkiem innym kierunku. Nic 
w sporcie nie przychodzi łatwo. Regularne tre-
ningi to klucz do sukcesu. Wystarczy kilka spo-
tkań z doświadczonym graczem i krążki zaczy-
nają coraz częściej wpadać do łuz. Trening czy-
ni mistrza.

W tym roku po raz pierwszy w historii repre-
zentacja Polski wzięła udział w Mistrzostwach 
Świata w Carrom. Ten najważniejszy turniej na 
świecie jest rozgrywany co 4 lata. Tegoroczna 
edycja odbyła się na Sri Lance na przełomie 
października i listopada. Dzięki wsparciu spon-
sorów (Indyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Weco 

Travel oraz Bemo-Motors) 
udało się sfinansować wyjazd 
na to niecodzienne wydarze-
nie. Po raz pierwszy w historii 
zwycięzcą turnieju został re-
prezentant Sri Lanki (detroni-
zując Indie), a nasi zawodni-
cy zdobyli nowe doświadcze-
nia, zajmując miejsca w środ-
kowej części rankingu.

Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych 

15 grudnia (start: godzina 11:00) do holu 
głównego budynku Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie 
Mazowieckim. Podczas turnieju będą tak-
że udostępnione stanowiska do nauki car-
rom i każdy chętny będzie mógł zagrać.

www.carrom.pl

W Colombo odbyły się Mistrzostwa Świata w Carrom. Jest tam dużo 

buddyjskich i hinduskich świątyń. Tegorocznym Mistrzem Świata został 

Nishantha Fernando – na zdjęciu w środku, obok Jakub Nowakowski 

– Prezes Polskiego Stowarzyszenia Carrom i Paulina Nowakowska 

– trenerka Carrom, mieszkanka Borzęcina
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Bohaterka wywiadu zamieszczonego 
w numerze 9 „Gazety Babickiej” Olena 
Leonenko – aktorka serialu „Barwy 
szczęścia” – wystąpiła 12 października 
w auli gimnazjum w Koczargach Starych. 
Licznie przybyła publiczność zobaczyła 
ją w repertuarze romansów rosyjskich. 
Artystka wystąpiła w towarzystwie 
gitarzysty Andrzeja Olewińskiego i za-
prezentowała nam niezwykłą podróż 
przez dzieje rosyjskiej poezji śpiewanej.

Organizatorami tego nie-
zwykłego spotkania byli: 
Stowarzyszenie „Kuźnia 
Przyjaźni” i Powiat Warszawski 
Zachodni. Podczas wieczo-
ru prowadzonego przez 
Izabellę Kurowską-
Brandenburską wy-
stąpiła także mło-
dzież uczęszcza-
jąca na warsztaty 
twórcze „O*KOŁO 
T E A T R A L N E ” 
i „OT! Warte!” pro-
wadzone przez 
„Kuźnię Przyjaźni”. 
Uczniowie zapre-
zentowali pro-
gram poezji rosyjskiej w tłumaczeniu Juliana 
Tuwima. Usłyszeliśmy wiersze: „Gdyby” 
Samuela Marszaka, „Ruch Ziemi” Michała 
Łomonosowa i „Dom Mickiewicza” Dawida 

Samojłowa. Miłym akcentem tego spotka-
nia było losowanie książek pt. „Przygody 
Kiwaczka”, które przetłumaczyła na ję-
zyk polski Prezes Stowarzyszenia „Kuźnia 
Przyjaźni” Ludmiła Miłowanowa. Kiwaczek 
(Czieburaszka) to sympatyczne zwierzątko, 
bohater popularnej kreskówki – prawdziwej 
pigułki ciepła, humoru, przyjaźni i tolerancji. 
Książki wylosowało 5 przedszkoli z powiatu 
warszawskiego zachodniego.

Z zainteresowaniem oczekujemy na kolej-
ny wieczór artystyczny zorganizowany przez 
„Kuźnię Przyjaźni”.                         M. Łada

Rodzinny dom i przedszkole – to miejsca, 
w których od początku kształtuje się w ma-
łym człowieku poczucie piękna, estetyki, pa-
triotyzmu i tradycji. 11 listopada tradycyj-
nie już w naszym przedszkolu dzieci na za-
jęciach wykonywały flagi narodowe i kotylio-
ny. Rozmawialiśmy o historii Polski i zawiłych 
losach naszej Ojczyzny. W tym roku w każ-
dej grupie powstały kąciki regionalne przed-
stawiające charakterystyczne stroje, zwycza-
je, przedmioty, krajobrazy Polski od gór do 
morza. Organizacja wystawy w przedszko-
lu wynika z zadań planu rocznego – celem 
jest nabywanie przez dzieci poczucia przyna-
leżności do naszego kraju, poznawanie kul-

tury, geografii, obrzędów. Zebrane ekspona-
ty przygotowały dzieci. Przedszkolacy mogli je 
obejrzeć, dotknąć, a czasem nawet przymie-
rzyć. Czytaliśmy wspólnie opowiadania i le-
gendy: o Smoku Wawelskim, Warsie i Sawie, 
Syrence, marynarzach. Eksperymentowaliśmy 
także z wodą pochodzącą z polskiego mo-
rza. Słuchaliśmy również muzyki góralskiej, 
a dzieci śpiewały nawet po kaszubsku. W holu 
przedszkola wszyscy mogli podziwiać wysta-
wę lalek w strojach ludowych z całej Polski. Są 
piękne i pozostaną u nas na zawsze! Kolekcja 
jest bowiem własnością przedszkola. Kąciki 
regionalne ułatwiły nam realizowanie zadań z 
zakresu edukacji patriotycznej. Wystawa go-

ściła w salach 
do końca li-
stopada, po-
wstało małe 
m u z e u m , 
po którym 
p r z e w o d -
nik-przedsz-
kolak oprowadzał wszystkie grupy. Jesteśmy 
przekonane, że podjęte działania ukształ-
tują tożsamość małego człowieka i świado-
mość tego, że „jestem Polakiem, mieszkam 
w Polsce”. Wpoją szacunek do polskiej flagi, 
godła i hymnu.

Ewa Sawczyniuk, Marzena Borecka

Na stawach w Zielonkach 14 wrze-
śnia odbyły się Wieczorne Zawody 
Wędkarskie zorganizowane przez Koło 
Wędkarskie w Zielonkach (KWZ).

W imprezie wzięło udział kilkunastu 
wędkarzy, którzy bardzo poważnie podeszli 
do współzawodnictwa. O godzinie 18.00 
Prezes Koła Wędkarskiego Janusz Pazurek 
ogłosił otwarcie zawodów. Wędkarze udali 

się na wcześniej wy-
losowane miejsca do 
łowienia. Około go-
dziny 22.00 zarzą-
dzono półgodzinną 
przerwę – na poczę-
stunek. Do wyboru 
były potrawy z gril-
la lub pieczone nad 
ogniskiem kiełbaski. 
O północy ko-

misja zawodów udała się na waże-
nie ryb. Oficjalnie wyniki odczytał Prezes 
KWZ Janusz Pazurek. Zwycięzcą został 
Mieczysław Ziemkowski, drugie miej-
sce zajął Adrian Kostrzewski, trzecie – 
Stanisław Walczak. Po werdykcie sędziow-
skim uroczyście wręczono nagrody, któ-
rych współfundatorem był Internetowy 
Salon Wędkarski www.ERiDE.pl (rozpoczął 
działalność w pierwszej połowie paździer-
nika). Nagrody w postaci wędki (za I miej-
sce), kołowrotka (za II miejsce) oraz pod-
bieraka (za III miejsce) wręczyli laureatom 
Prezes KWZ Janusz Pazurek i współwłaści-
ciel Internetowego Salonu Wędkarskiego 
Robert Chmiel. Zwycięzcy i uczestnicy za-
wodów zostali również uhonorowani pu-
charami i dyplomami. Najmłodszym węd-
karzem w tym gronie był niespełna trzylet-
ni Oskar Woliński.

Zawody odbyły się w bardzo przyjaznej 
i serdecznej atmosferze, dlatego wstępnie 
omówiono możliwość zorganizowania ko-
lejnej edycji w najbliższą zimę.

Janusz Pazurek

Wieczór rosyjski w Koczargach

„Piękne, bo polskie” – kąciki regionalne w przedszkolu w Bliznem 

Kryptonim „Złowić suma”
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Grają w szachy 
w Borzęcinie...

Tegoroczny turniej cieszył się dużym za-
interesowaniem zawodników. Zgłosiło się aż 
63 graczy z naszej gminy i gmin sąsiednich. 
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w systemie 
szwajcarskim, który polega na tym, że każdy 
musi rozegrać 7 partii (każda trwa 15 min). 

Układ rozgrywek losował program kompute-
rowy, który wybierał zawodników z podobną 
liczbą punktów, tak by rywalizacja była wy-
równana.

W borzęcińskiej podstawówce od 7 lat 
działa Koło Szachowe, które prowadzi na-
uczycielka – Jolanta Krasnodębska. To dzię-
ki Pani Joli uczniowie borzęcińskiej szkoły po-
znają zasady gry w szachy. Najmłodsi adep-
ci tej sztuki mają 5 lat i chodzą jeszcze do 
przedszkola. W Borzęcinie gra w szachy cie-
szy się bardzo dużym zainteresowaniem, na 
zajęcia przychodzą liczne grupy dzieci w róż-
nym wieku, reprezentacja Borzęcina w tego-
rocznym turnieju wyniosła aż 26 osób.

Podczas rozgrywek udało nam się poroz-
mawiać z sędzią Jarosławem Kowalewskim, 

którego zapytaliśmy o to, jak przyciągnąć 
młodzież do gry w szachy.

– W czasach komputeryzacji to wcale 
nie jest łatwe zadanie, często zdarza się bo-
wiem, że dzieci przez kilkanaście godzin gra-
ją w różne gry komputerowe, które wcale ich 
nie rozwijają. Dlatego cieszę się, że w ostat-
nim czasie coraz więcej rodziców i nauczy-
cieli zaczyna zauważać walory edukacyjne 
szachów. Dzięki tej grze dzieci mają ogrom-
ną możliwość ćwiczenia pamięci i logicznego 
myślenia, a więc tego, co młodemu człowie-

kowi jest niezbędne. Szachy 
pomagają również w nauce 
wielu przedmiotów, ponie-
waż nabyte doświadczenia 
i umiejętność skupienia pro-
centują przy odrabianiu lek-
cji. Jeśli dziecko połknie sza-
chowego bakcyla, łatwo jest 

potem zatrzymać je przy szachownicy, bo 
myślenie strategiczne i rywalizacja z przeciw-
nikiem stają się prawdziwą przyjemnością. 

Po zakończeniu turnieju najlepsi zawod-
nicy oraz najmłodsza zawodniczka Celinka 
Zdziech (lat 4) otrzymali puchary z rąk 
Starosty PWZ Jana Żychlińskiego i Zastępcy 
Wójta Gminy Stare Babice Marcina Zająca. 

Wyniki Turnieju Szachowego 
w Borzęcinie Dużym: 1. miejsce Karol 
Stępniewski; 2. miejsce Jakub Fus; 

3. Radosław Kusek; 4. Paweł Rawicki; 
5. Łukasz Wieczorek; 6. Filip Kulik.

Najmłodsi zawodnicy ze szkoły 
w Borzęcinie: Eliza Sokołowska (uczen-
nica I klasy, zajęła 20. miejsce); Jakub 
Angerman (uczeń III klasy, zajął 11. 
miejsce).

Kamil Malinowski

 W Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym 

17 listopada odbył się III Turniej Szachowy zorgani-

zowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”. 

Nad turniejem patronat honorowy objęli: Starosta 

Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Wójt Gminy 

Stare Babice Krzysztof Turek.

Nagrody wręczali: Prezes Stowarzyszenia „Kotwica” – Krzysztof Grzelak, Starosta PWZ – Jan Żychliński, 

nauczycielka – Jolanta Krasnodębska i Z-ca Wójta Gminy – Marcin Zając.
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Pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych

Osoba zajmująca to stanowisko wy-
konuje zadania wynikające z przepisów 
o ochronie informacji niejawnych. Do jej 
zadań należy: zapewnienie ochrony tego 
rodzaju informacji, w tym stosowanie 
środków bezpieczeństwa fizycznego, za-
pewnienie ochrony systemów teleinforma-
tycznych, w których są przetwarzane infor-
macje niejawne, zarządzanie ryzykiem bez-
pieczeństwa takich informacji. Dotyczy to 
w szczególności szacowania ryzyka, kon-
troli ochrony informacji niejawnych oraz 
przestrzegania przepisów o ich ochronie, 
a zwłaszcza przeprowadzania okresowej 
(co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewi-
dencji, materiałów i obiegu dokumentów.

Do obowiązków Pełnomocnika należy 
również: opracowywanie i aktualizowanie 
planu ochrony informacji niejawnych w jed-
nostce organizacyjnej (wymagającego ak-
ceptacji kierownika danej jednostki), w tym 
w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwy-
czajnego, oraz nadzorowanie realizacji tego 
planu. Pełnomocnik prowadzi również szko-
lenia w zakresie ochrony informacji niejaw-
nych oraz zwykłe i kontrolne postępowania 
sprawdzające. Jego rolą jest też: sporządza-
nie aktualnego wykazu osób zatrudnionych 
lub pełniących służbę w jednostce organi-
zacyjnej albo wykonujących czynności zle-
cone, które posiadają uprawnienia do do-
stępu do informacji niejawnych, oraz osób, 
którym odmówiono wydania poświadcze-
nia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Pełnomocnik przekazuje ponadto Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego informa-
cje do ewidencji danych osób uprawnio-
nych do dostępu do informacji niejawnych, 
a także osób, którym odmówiono wydania 
poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec 
których podjęto decyzję o cofnięciu po-
świadczenia bezpieczeństwa.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi 
i odpowiada za zapewnienie przestrzega-

nia przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych w Urzędzie Gminy.

Stanowisko do spraw: 
Zarządzania Kryzysowego, 

Obronnych i Obrony Cywilnej

W zakresie obowiązków osoby pełnią-
cej tę funkcję są zadania związane z zarzą-
dzaniem kryzysowym, obronnością kraju 
i obroną cywilną.

W zakresie zarządzania kryzysowego re-
alizowane są przedsięwzięcia związane 
z zapewnieniem procesu kierowania dzia-
łaniami dotyczącymi monitorowania, ana-
lizy i prognozowania rozwoju zagrożeń, 
planowania, reagowania i usuwania skut-
ków zagrożeń na terenie gminy. Dotyczy 
to w szczególności: realizacji zaleceń do 
gminnego planu reagowania kryzysowe-
go, opracowywania i przygotowania tego 
planu do zatwierdzenia oraz jego aktuali-
zacji, a także realizacji zadań związanych 
z funkcjonowaniem gminnego zespołu za-
rządzania kryzysowego.

W szerokim spektrum tych zagadnień 
znajdują się: przedsięwzięcia z zakresu za-
rządzania kryzysowego wynikające z pla-
nu operacyjnego funkcjonowania gminy, 
przedsięwzięcia związane z przeciwdziała-
niem skutkom zdarzeń o charakterze ter-
rorystycznym oraz działania organizacyjne 
z zakresu ochrony, funkcjonowania i od-
tworzenia infrastruktury krytycznej na wy-
padek zagrożeń.

Rolą osoby piastującej powyższe stanowi-
sko jest także: określanie potrzeb w zakresie 
świadczeń osobistych i rzeczowych w celu 
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub 
ich usunięcia, współdziałanie z sąsiadujący-
mi gminami w zakresie wymiany informacji 
o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej po-
mocy, a także dokonywanie uzgodnień do-
tyczących współdziałania w sytuacjach kry-
zysowych z jednostkami wojskowymi stacjo-
nującymi na terenie gminy. Do obowiązków 
należy również organizowanie i prowadze-
nie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
reagowania na potencjalne zagrożenia.

W zakresie spraw obronnych przewidzia-
no: opracowywanie rocznych wytycznych 
i planu zasadniczych zamierzeń co do wy-
konywania zadań obronnych, opraco-
wywanie planów i programów szkole-
nia obronnego, a także organizowanie 
tego szkolenia i prowadzenie dokumenta-
cji szkoleniowej, ponadto opracowywanie, 
uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji 
programów obronnych.

Do zakresu obowiązków osoby zajmującej 
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, 

Obronnych i Obrony Cywilnej należy także: 
aktualizacja i uzgadnianie zmian w opra-
cowanym planie operacyjnym funkcjo-
nowania gminy w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 
opracowywanie i uaktualnianie danych do 
planu przygotowań służby zdrowia na te-
renie gminy na potrzeby obronne, realizo-
wanie przedsięwzięć związanych z przygo-
towaniem Stanowiska Kierowania Wójta 
Gminy (zapewniającego kierowanie reali-
zacją zadań obronnych w wyższych sta-
nach gotowości obronnej państwa).

Ponadto osoba sprawująca powyż-
sze obowiązki zajmuje się: opracowa-
niem i aktualizacją projektu Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas 
wojny oraz dokumentów zapewniających 
sprawne wykonywanie zadań obronnych 
w wyższych stanach gotowości obronnej 
państwa. Opracowuje i aktualizuje doku-
mentację Stałego Dyżuru, prowadzi rów-
nież sprawy związane z nakładaniem obo-
wiązków świadczeń na rzecz obrony oraz 
opracowywaniem rocznych planów świad-
czeń osobistych i rzeczowych, a także innych 
niezbędnych w tym zakresie dokumentów.

W szerokim spektrum spraw obron-
nych znajduje się też: prowadzenie zagad-
nień związanych z reklamowaniem żołnie-
rzy rezerwy od obowiązku pełnienia czyn-
nej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny, opracowywa-
nie dokumentacji oraz organizowanie in-
nych przedsięwzięć przygotowawczych do 
prowadzenia Akcji Kurierskiej, planowanie 
i organizowanie szkolenia obronnego oraz 
prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. 
Wśród obowiązków wymienić należy także 
planowanie i prowadzenie kontroli reali-
zacji zadań obronnych, nadzór nad utrzy-
maniem, eksploatacją i prowadzeniem do-
kumentacji agregatów prądotwórczych 
z państwowych rezerw mobilizacyjnych 
oraz wykonywanie w tym zakresie działal-
ności sprawozdawczej.

Osoba zajmująca Stanowisko ds. 
Zarządzania Kryzysowego, Obronnych 
i Obrony Cywilnej przygotowuje decy-
zje Wójta Gminy: w sprawie konieczności 
sprawowania przez żołnierza (poborowe-
go) bezpośredniej opieki nad członkiem 
rodziny oraz uznania go za posiadającego 
na wyłącznym utrzymaniu członków ro-
dziny, jak również w sprawie wypłacenia 
świadczenia pieniężnego rekompensują-
cego żołnierzowi rezerwy utracone wyna-
grodzenie ze stosunku pracy za okres od-
bywania ćwiczeń wojskowych. Wykonuje 
ponadto czynności związane z rejestra-
cją przedpoborowych, przygotowaniem 
i przeprowadzaniem poboru.

Urząd Gminy bliżej mieszkańców (6)

Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych jest 
kpt. Roman Balcerowiak, który zajmuje ponadto 
Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego, 
Obronnych i Obrony Cywilnej. 
Tel.: 22 752-87-52, 
e-mail: r.balcerowiak@stare-babice.waw.pl.k
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W zakresie obrony cywilnej osoba ta 
opracowuje, aktualizuje i uzgadnia plan 
obrony cywilnej gminy. Zakres tych zagad-
nień obejmuje: organizowanie działania 
na terenie gminy elementów systemu wy-
krywania i alarmowania, przygotowanie 
i przedstawianie Wójtowi – Szefowi Obrony 
Cywilnej Gminy – propozycji dotyczących 
tworzenia formacji obrony cywilnej gminy, 
organizowanie szkolenia formacji obrony 
cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie 
powszechnej samoobrony. Do pozostałych 
obowiązków należy prowadzenie kontroli 
realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej 
w instytucjach i podmiotach gospodarczych 
działających na terenie gminy, planowanie 
oraz przygotowanie decyzji administracyj-
nych dotyczących obowiązku świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cy-

wilnej, planowanie i realizacja zadań zwią-
zanych z zaopatrywaniem w sprzęt i środki 
obrony cywilnej, a także nadzór nad zapew-
nieniem właściwych warunków ich prze-
chowywania, konserwacji i eksploatacji.

W zakresie działań związanych z obro-
ną cywilną znajduje się również: prowa-
dzenie ewidencji i nadzór nad przygoto-
waniem budowli ochronnych, planowanie 
i nadzór nad realizacją zadań związanych 
z likwidacją skażeń lub innych zagrożeń 
środowiska, uczestniczenie w przygoto-
waniu i organizowaniu ewakuacji ludności 
wraz z zabezpieczeniem pomocy medycz-
nej i podstawowych warunków przetrwa-
nia na wypadek powstania masowego za-
grożenia. Osoba pełniąca omawianą funk-
cję planuje i nadzoruje realizację zadań 
w zakresie ochrony dóbr kultury, płodów 

rolnych, dostaw wody pitnej dla ludności, 
zwierząt gospodarskich i zakładów prze-
mysłu spożywczego oraz dla celów prze-
ciwpożarowych i likwidacji skażeń.

Osoba zajmująca Stanowisko ds. 
Zarządzania Kryzysowego, Obronnych 
i Obrony Cywilnej koordynuje wspólne dzia-
łania z referatami: Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska zabezpieczające te-
ren w przypadku wichur, powodzi i in-
nych klęsk żywiołowych. Powiadamia po-
nadto Centrum Zarządzania Kryzysowego 
o potrzebie wykonania określonych prac, 
np. usunięcia powalonych drzew i za-
bezpieczenia posesji workami z piaskiem. 
Centrum kieruje do tych prac zazwyczaj 
ochotnicze straże pożarne, które znajdu-
ją się w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym.

Pożegnaliśmy płk. Józefa Medyka

Józef Medyk urodził się 8 lutego 1942 r.
w miejscowości Ostrów Nowy w okoli-
cach Lwowa. W 1969 r. ukończył prawo na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył aplikację 
w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku. 
W czasie służby wojskowej pracował w są-
dach wojskowych w Poznaniu i Zielonej Górze. 
W okresie stanu wojennego był oddelego-
wany do sądu wojskowego we Wrocławiu. 
Najsłynniejsza sprawa, w której orzekał, 
a następnie był także przewodniczącym skła-

du orzekającego, dotyczyła górników z KWK 
Piast oskarżonych o prowadzenie pod ziemią 
nielegalnego strajku. Górnicy zostali uniewin-
nieni, a Józef Medyk w konsekwencji prze-
strzegania swoich niezłomnych zasad uczci-
wości trafił na przymusowy urlop.

W 1986 r. został powołany na stano-
wisko sędziego Sądu Najwyższego (prze-
szedł w stan spoczynku w roku 2002). Pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego i przewod-
niczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

W latach 1998-2007 był 
komisarzem wyborczym 
w Warszawie. Współpracował 
także z Biurem Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

14 listopada 2007 r. został 
wybrany do Trybunału Stanu 
jako jeden z kandydatów 

zgłoszonych przez Platformę Obywatelską. 
17 listopada 2011 roku Sejm VII kadencji po-
wierzył mu funkcję zastępcy przewodniczące-
go TS w kolejnej kadencji.

Za swoją działalność Pan Józef Medyk zo-
stał odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

W uroczystości żałobnej uczestniczy-
li przedstawiciele władz samorządowych 
gminy i powiatu, przedstawiciele Kancelarii 

Prezydenta RP i Prezydenta Warszawy. Obecni 
byli także sędziowie, współpracownicy, de-
legacje górników i związków zawodowych 
oraz przedstawiciele Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W ceremonii pogrzebowej 
licznie uczestniczyli krewni i przyjaciele zmar-
łego. Salwę honorową oddał także podod-
dział Kompanii Reprezentacyjnej WP.

Podczas mów pogrzebowych podkreśla-
no, że Józef Medyk mimo wielu obowiązków 
zawodowych nigdy nie zapomniał o rodzinie 
i o najważniejszych wartościach, co potwier-
dzał każdego dnia. Przeżył 70 lat, odszedł od 
nas 6 listopada br. Cześć Jego pamięci!

Głębokie kondolencje Rodzinie 
składa Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek.

źródło: WIKIPEDIA

 14 listopada pożegnaliśmy płk. Józefa Medyka, mieszkańca 
Kwirynowa. Msza św. żałobna została odprawiona w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, skąd udaliśmy się od-
prowadzić zmarłego w ostatnią drogę na Cmentarz Wojskowy 
„Powązki”. fot. Wojciech Surdziel
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OGŁOSZENIA

Chcesz wydać mniej na leki? 
Denerwujesz się, bo w aptece zosta-
wiasz coraz więcej pieniędzy?

W tej sprawie pomocny będzie pierwszy 
w Polsce portal internetowy LepszyLek.pl, 
dzięki któremu łatwo odnajdziesz w apte-
ce najtańszy lek z tym samym – poszukiwa-
nym przez Ciebie składnikiem. Innowacyjny 
portal zawiera ponad 4000 najbardziej po-
pularnych leków bez recepty oraz suplemen-
tów diety, a także kosmetyków dostępnych 
w polskich aptekach. Jedyny tego typu portal 
w Polsce pozwala pacjentowi na bezpłatne 
znalezienie najtańszego leku czy suplementu 
diety, zawierającego ten sam składnik, albo 
inaczej mówiąc, tę samą substancję czynną.

Często tańsze preparaty nie są wcale re-
klamowane, a ich nazwy zawierają po pro-
stu nazwę składnika. Warto sprawdzić, które 
preparaty na grypę i przeziębienie, katar, ka-
szel czy ból gardła są najtańsze. Przeliczenia 
tego typu wymagają jednak dużo czasu 
i ogromnej bazy danych leków. 

Dane te bezpłatnie sprawdzimy na no-
wym portalu LepszyLek.pl. Portal będzie 
także zachęcał do świadomej edukacji 
konsumenckiej, gdyż od tej pory to pa-
cjent będzie dobrze zorientowany w ce-
nach porównywalnych leków czy suple-
mentów diety.

Załącznik do zarządzenia nr 91/2012 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 05.11.2012 r. 

WÓJT GMINY STARE BABICE

działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH położonych w miejscowości  KLAUDYN

1. działka nr ew. 842/9 o pow. 0,1500 ha  przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza – 375 000,00 PLN netto 

2. działka nr ew. 842/10 o pow. 0,1500 ha  przeznaczona pod zabudowę usługową,  cena wywoławcza – 375 000,00 PLN netto 

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości 

(aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2012 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 07.12.2012 r. 

na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez 

uczestnika, który wygrał przetarg. Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru-

chomościami Urzędu Gminy Stare Babice pod nr tel.: (22) 722-91-39.

Znajdźmy najtańszy lek, zanim pójdziemy do apteki…




