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Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przepełniają nas wszystkich rado-
snym oczekiwaniem na przyjście Jezusa Nowonarodzonego. Z Bożym Dzieciątkiem 
wiążemy nadzieje na lepsze jutro. Myślimy o tym, co minęło w kończącym się roku, 
i snujemy plany na przyszłość.

Życzę Państwu, aby w nadchodzącym świątecznym czasie każdy otrzymał  
w darze odrobinę szczęścia, zaznał radości ze spotkań z bliskimi i godnie przeżywał 
Boże Narodzenie.

Oby w przyszłym roku ziściły się wszystkie Państwa plany, a dalszy rozwój gmi-
ny sprawiał, że będziemy dumni z naszej małej Babickiej Ojczyzny. 

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2012 roku.
Wójt Gminy Stare Babice

Krzysztof Turek

Z	okazji	Mikołajek	6	grudnia	w	Przedszkolu	w	Starych	
Babicach	odbyła	 się	wspaniała	 zabawa.	 Tego	dnia	było	
tam	niezwykle	głośno	i	wesoło.	Przedszkolaki	przygoto-
wały	na	przyjście	„Gwiazdora”	specjalne	występy	-	śpie-
wały	piosenki	oraz	wręczyły	Mikołajowi	list,	w	którym	na-
rysowały	to,	co	chciałyby	dostać	pod	choinkę.	Czy	Mikołaj	
skorzystał	 z	 tej	 podpowiedzi,	 nie	 wiemy,	 ale	 wszystkie	
dzieci	i	tak	zostały	obdarowane	słodkościami.	

Dla	 wielu	 przedszkolaków	 pierwsze	 spotkanie	
ze	 Świętym	 Mikołajem	 jest	 niezwykłym	 przeżyciem.	
Początkowo	dzieci	były	onieśmielone,	a	potem	wszystkie	
chciały	z	nim	zatańczyć	i	usiąść	na	jego	kolanach,	aby	na	
ucho	powiedzieć	mu	o	swoich	wymarzonych	prezentach.

Spotkania	ze	Świętym	Mikołajem	odbyły	się	również	
w	 innych	placówkach	przedszkolnych	prowadzonych	przez	naszą	gminę.	Wszędzie	
sprawiły	dzieciom	wiele	radości,	również	na	ustach	dorosłych	zagościł	wtedy	uśmiech.	
I	jak	tu	nie	kochać	Świąt	Bożego	Narodzenia?	

Ilona Dobrogosz, Natalia Twardowska

1	 stycznia	 2012	 r.	 planowane	 jest	 uruchomienie	 nowej	 linii	 autobusowej		
„L-7”	przebiegającej	przez	 tereny	gmin:	Ożarów	Mazowiecki,	Stare	Babice,	 Izabelin		
i	Łomianki.	Autobusy	będą	kursowały	co	ok.	2	godziny,	na	trasie:	Starostwo	Powiatowe	
(Ożarów	 Mazowiecki)	 –	 Piotrkówek	 Mały	 –	 Strzykuły	 –	 Wieruchów	 –	 Babice	 Nowe		
–	Zielonki	–	Lipków	–	Hornówek	–	Izabelin	–	Laski	–	Mościska	–	Estrady	(Warszawa)		
–	Trenów	(Warszawa)	–	Laski	–	Łomianki	–	Kiełpin	Stary	–	do	ul.	Konopnickiej	(Dziekanów	
Leśny).W	pojazdach	będą	honorowane	bilety	ZTM	ważne	w	drugiej	strefie	(dobowe,	
3-dniowe,	30-dniowe,	90-dniowe	i	Bilet	Seniora).	Swoje	bilety	będą	emitowali	rów-
nież	przewoźnicy.	

Szczegółowe	informacje	podamy	po	rozstrzygnięciu	przetargu	przez	ZTM
 źródło: www.ztm.waw.pl 

Drodzy Mieszkańcy 
     Gminy Stare Babice!

Święty Mikołaj w babickim Przedszkolu 

Nowa linia autobusowa połączy 4 gminy
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10 lat Zespołu 
Interdyscyplinarnego

W Domu Parafialnym „Arka” 
6 grudnia spotkali się członko-
wie Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Wspominano 10 lat pracy i omawia-
no zmiany, jakie zaszły w życiu wie-
lu rodzin w ciągu minionej dekady.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz gminy, policji, pracowni-
cy GOPS, pedagodzy szkolni, kurato-
rzy – słowem wiele osób działających 
w Zespole Interdyscyplinarnym kiero-
wanym przez Wandę Morawską.

Wszystko zaczęło się 
wiele lat temu

Kiedy	 w	 marcu	 1997	 roku	 powsta-
ła	 Gminna	 Komisja	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych,	 okazało	 się,	
że	 potrzebna	 jest	 organizacja,	 która	 zaj-
mie	 się	 problemami	 pojawiającymi	 się	 w	
niektórych	 rodzinach.	 Dzięki	 przychylno-
ści	władz	gminy	Stare	Babice	i	z	inicjatywy	
GKRPA	zaczęła	w	1998	r.	działalność	gru-
pa	„Rodzina	bez	przemocy	–	 Jutrzenka”.	
Wtedy	 także	 został	 uruchomiony	 Punkt	
Informacyjno-Konsultacyjny	 dla	 osób		
z	przemocą	domową.

Pierwsze	 spotkanie	 grupy	 odbyło	 się		
5	 grudnia	 1998	 r.	 Uczestniczyły	 w	 nim	

dwie	 osoby	 potrzebujące	 pomocy,	 ale	
już	 po	 miesiącu	 na	 spotkanie	 przyszło		
12	osób.	Okazało	się,	że	działalność	gru-
py	jest	bardzo	potrzebna.	Organizacja	za-
opiekowała	 się	 pokrzywdzonymi:	 żona-
mi,	 matkami,	 a	 także	 mężczyznami	 bę-
dącymi	ofiarami	przemocy.	Chodzi	tu	za-
równo	 o	 przemoc	 fizyczną,	 psychiczną,	
wykorzystywanie	materialne,	jak	i	o	prze-
moc	seksualną.

Spotkania	 grupy	 składają	 się	 zawsze	
z	 dwóch	 części.	 W	 pierwszej	 osoby	 po-
krzywdzone	 relacjonują	 swoją	 sytuację	
rodzinną.	Mówią	o	tym,	co	wydarzyło	się	
w	ciągu	ostatniego	czasu	i	 jak	radzą	so-
bie	ze	swoimi	problemami.	Otrzymują	in-
formacje	i	wsparcie	od	prowadzącego	w	
formie	uświadomienia,	co	można	zmienić	
w	swoich	postawach,	jak	również	w	kon-
kretnym	działaniu.

Święta Bożego Narodzenia są okresem, w którym częściej myślimy o ro-
dzinie, o naszych bliskich i krewnych. Z rodziną kojarzą się z reguły miłe 
wspomnienia, poczucie bezpieczeństwa i suto zastawiony świąteczny stół. 
Niestety, nie zawsze tak jest. Czasem ze słowem „rodzina” skojarzenia są zu-
pełnie inne. Gdy brak jest wzajemnego szacunku na co dzień, gdy w domu 
panuje przemoc – wspomnienia rodzinnych świąt mogą być dramatyczne. 
Nie warto z takimi problemami borykać się samemu. Jeśli w rodzinie źle się 
dzieje, korzystajmy z pomocy osób, które znają się na rzeczy. Członkowie 
Zespołu Interdyscyplinarnego mogą zmienić czyjeś nieszczęśliwe życie. Nie 
obawiajmy się prosić o pomoc…
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Liczba osób korzystających  
z pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

W	skład	Zespołu	Interdyscyplinarnego	wcho-
dzą	przedstawiciele:
1)		jednostek	 organizacyjnych	 pomocy	 spo-

łecznej
2)		gminnej	 komisji	 rozwiązywania	 proble-

mów	alkoholowych
3)	policji
4)	oświaty
5)	ochrony	zdrowia;
6)	organizacji	pozarządowych
7)	kuratorzy	sądowi.
W	skład	Zespołu	mogą	wchodzić	także	pro-
kuratorzy	 oraz	 przedstawiciele	 podmiotów	
zaangażowanych	 w	 przeciwdziałanie	 prze-
mocy	w	rodzinie.

Wanda Morawska
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W	drugiej	części	spotkanie	poświęco-
ne	jest	edukacji	i	profilaktyce.	Celem	grupy	
jest	dawanie	poczucia	bezpieczeństwa,	za-
pobieganie	dalszemu	rozwojowi	przemo-
cy	domowej.	 Podopieczni	mogą	nauczyć	
się	 tam	 unikania	 agresji	 i	 radzenia	 sobie	
w	 sytuacjach	 konfliktowych.	 Uwalniają	
się	 od	 uzależnienia	 od	 sprawcy	 przemo-
cy.	Wykonują	różne	ćwiczenia,	nawet	od-
grywają	 scenki,	 aby	 w	 praktyce	 przećwi-
czyć	konkretne	zachowania.	Oswajają	się	
również	z	procedurą	sądową.	Podczas	za-
jęć	przybliża	się	im	realia	przesłuchania	czy	
agresywnych	zachowań	ze	strony	sprawcy	
lub	jego	obrońcy.

W	2001	roku	w	całej	Polsce	odbywa-
ły	 się	 debaty	 pod	 hasłem	 „Dzieciństwo	
bez	przemocy”.	Konferencję	na	ten	temat	
zorganizowano	 również	 w	 gminie	 Stare	
Babice.	Nad	jej	organizacją	i	przebiegiem	
czuwała	 Wanda	 Morawska.	 Już	 wów-
czas	 stała	 się	 inicjatorką	 projektu	 utwo-
rzenia	na	terenie	babickiej	gminy	Zespołu	
Interdyscyplinarnego.	 Po	 debacie	 wysto-
sowała	pisma	do	Policji,	GOPS,	przychod-
ni	zdrowia,	szkół	–	z	prośbą	o	wytypowa-
nie	osób	chętnych	do	wspólnej	pracy.	I	tak		
21	listopada	2001	roku	odbyło	się	pierwsze	
spotkanie	 Zespołu	 Interdyscyplinarnego.	
Życie	w	naszej	gminie	wyprzedziło	polskie	
prawodawstwo	o	10	lat!	Dopiero	od	tego	
roku	Ustawodawca	nakazał	tworzenie	ta-
kich	zespołów.

Podczas	 spotkania	 z	 okazji	 10-le-
cia	 Zespołu	 Wanda	 Morawska	 przedsta-
wiła	 wykres,	 na	 którym	 uwidoczniono	
wzrost	liczby	osób	korzystających	z	pomo-
cy	Punktu	Konsultacyjnego.	–	Widzimy,	że	
nasza	praca	 jest	bardzo	potrzebna	–	po-
wiedziała.	–	Zgłasza	się	do	nas	coraz	wię-
cej	 osób	 z	 problemem	 przemocy	 domo-
wej.	 Nie	 znaczy	 to	 jednak,	 że	 zjawisko	
przemocy	narasta,	 tylko	 ludzie	przekona-
li	się,	iż	mogą	otrzymać	u	nas	realną	po-
moc.	 Odwiedzałam	 rodziny,	 o	 których	
miałam	już	informacje.	Wiedziałam	o	ich	
kłopotach.	Nie	wszyscy	od	razu	byli	goto-
wi	na	rozmowę,	stopniowo	przekonywali	
się,	że	warto	próbować	zmienić	swoje	ży-
cie.	Wielu	już	się	to	udało.	Trzeba	po	pro-
stu	zrobić	pierwszy	krok…

–	Przemoc	idzie	często	w	parze	z	nad-
używaniem	alkoholu.	Lecz	nie	zawsze	jest	

to	regułą.	Zjawisko	to	nie	dotyczy	również	
jedynie	rodzin	patologicznych.	Czasem	na	
pozór	wydaje	 się,	 że	wszystko	 jest	w	po-
rządku	–	mamy	do	czynienia	z	 inteligenc-
ką	rodziną,	gdzie	osoby	zajmują	odpowie-
dzialne	stanowiska	–	tam	również	pojawia	
się	„rak”	przemocy	i	potrafi	dotkliwie	toczyć	
całą	rodzinę.	Nie	obawiajmy	się	działać	i	le-
czyć	–	przekonuje	Wanda	Morawska.

Żaden człowiek nie jest samotną 
wyspą, każdy stanowi ułamek konty-
nentu	–	to	przesłanie	jest	mottem	działania	
babickiego	 Zespołu	 Interdyscyplinarnego.	
Na	pytanie,	jak	Zespół	pracuje,	nadkom. 
Ewelina Gromek-Oćwieja	 z	 KP	 Policji		
w	Starych	Babicach	odpowiada	następują-
co.	–	Jeśli	tylko	są	przesłanki	do	udzielenia	
pomocy,	zawsze	staramy	się	pomóc.	Każdy	
z	 nas	 może	 dostrzec	 problem	 rodziny	 –	
policjant,	 pracownik	 socjalny,	 nauczyciel.	
Wówczas	trzeba	szybko	zgłosić	ten	fakt	na	
spotkaniu	grupy	roboczej	 i	ustalić	wspól-
nie	zakres	działania.	 Jesteśmy	na	bieżąco	
w	kontakcie	ze	sobą	i	prowadzimy	pracę	
z	rodzinami.	W	wielu	wypadkach	owocu-
je	 nabyte	 doświadczenie.	 Jednak	 zawsze	
warto	 się	 dokształcać.	 Przewodnicząca	
Zespołu	–	Wanda	Morawska	–	ma	już	wie-
le	 certyfikatów.	 Jest	 mediatorem	 rodzin-
nym,	 odbyła	 szereg	 szkoleń	 w	 dziedzi-
nie	przeciwdziałania	przemocy	w	rodzinie		
i	szeroko	rozumianej	przemocy	psycholo-
gicznej,	problematyki	narkotyków	i	narko-
manii,	posiada	ponadto	tytuł	Ambasadora	
ogólnopolskiej	społecznej	kampanii	profi-
laktyczno-edukacyjnej.

Podczas	 spotkania	 głos	 zabrała	 tak-
że	 Joanna Matuszczak z GOPS.	 –	
Pracownicy	 socjalni	 często	 pierwsi	 pozy-
skują	 informacje	 z	 terenu	 o	 niepokoją-
cych	zjawiskach	w	rodzinie.	Musimy	wów-
czas	 reagować,	 znamy	 procedury	 działa-
nia.	Staramy	się	zawsze	rozeznać	potrze-
by	 rodziny	 i	 udzielić	 pomocy.	 Wiele	 ro-
dzin,	w	których	pojawia	się	przemoc	do-
mowa,	 jest	 wspomaganych	 przez	 GOPS,	
choć	 oczywiście	 nie	 jest	 to	 regułą.	 Praca		
w	 Zespole	 Interdyscyplinarnym	 to	 często	
praca	 w	 grupach	 roboczych,	 w	 których	
ustala	się	indywidualne	plany	pomocy	dla	
rodzin.	Każdy	przypadek	jest	inny…

–	Policja	pierwsza	musi	skutecznie	re-
agować,	gdy	zachodzi	obawa	o	zagroże-
nie	 zdrowia	 i	 życia	 członków	 rodzin	 do-
tkniętych	 przemocą	 –	 mówi	 Naczelnik 

Wydziału Prewencji podinsp. Anna 
Gajowniczek	z	KPP	w	Starych	Babicach.	
Policjanci	 podejmują	 czynności,	 aby	 za-
pewnić	 bezpieczeństwo.	 Do	 określonych	
działań	 zobowiązują	 ich	 ustawy	 i	 prze-
pisy.	 Łącznikiem	 pomiędzy	 rodzinami		
i	 Zespołem	 Interdyscyplinarnym	 są	 poli-
cjanci	 służb	 dzielnicowych.	 Oni	 właśnie	
mają	obowiązek	udać	się	do	rodziny	i	roz-
poznać	sytuację.	Później	inicjują	spotkania	
grupy	roboczej.

Zadania	 na	 rzecz	 zapobiegania	 prze-
mocy	w	 rodzinie	 realizują	 także	policjan-
ci	z	zespołu	ds.	nieletnich,	specjaliści,	któ-
rzy	 zajmują	 się	 na	 co	 dzień	 nieletnimi.	
Utrzymują	 ścisłą	 współpracę	 z	 Zespołem	
Interdyscyplinarnym	i	szkołami.	Wzajemna	
wymiana	informacji	na	temat	dzieci,	spo-
strzeżenia	 pedagogów	 szkolnych	 na	 te-
mat	rodziny	–	pozwalają	na	dogłębne	roz-
poznanie	 sytuacji.	 Wówczas	 można	 sku-
tecznie	 pomóc.	 Wskazujemy	 drogę	 roz-
wiązania	 danej	 sytuacji.	 Ostatecznością	
są	 czynności	 procesowe,	 wykonywane	
przez	 policjantów	 zespołu	 dochodzenio-
wo-śledczego	 –	 dodała	 naczelnik	 Hanna	
Gajowniczek.

–	 Od	 kiedy	 powstała	 Straż	 Gminna,	
zaczęliśmy	 współpracować	 z	 Zespołem	
Interdyscyplinarnym	–	powiedział	Starszy 
Strażnik Leszek Grabowski.	Zgłaszamy	
swoje	 spostrzeżenia	 do	 Przewodniczącej	
Zespołu	 Wandy	 Morawskiej	 i	 wspólnie	
ustalamy	 plan	 działania.	 Razem	 z	 Panią	
Wandą	i	dzielnicowymi	odwiedzamy	rów-
nież	 rodziny.	 Zawsze	 staramy	 się	 pomóc		
w	określonej	sytuacji.

Zdaniem	pedagogów	szkolnych	uczest-
niczących	 w	 spotkaniu,	 zachowanie	 się	
dziecka	na	terenie	szkoły	może	świadczyć	
o	 sytuacji	 jego	 rodziny.	 Ważne	 są	 tu	 nie	
tylko	 wyniki	 edukacyjne	 ucznia,	 ale	 rów-
nież	 jego	 funkcjonowanie	 w	 grupie.	 Jeśli	
dziecko	powoduje	konflikty,	przejawia	za-
chowania	 agresywne,	 ale	 również	 je-
śli	jest	stale	smutne	i	charakteryzuje	je	po-
stawa	 wycofania	 –	 może	 to	 świadczyć		
o	dużych	problemach	w	życiu	rodzinnym.	
Czasem	wskazuje	na	to	także	jego	zacho-
wanie	 wobec	 ludzi	 dorosłych.	 Często	 pe-
dagog	 szkolny	 podpowiada	 różne	 roz-
wiązania.	 Dzięki	 Zespołowi	 dowiaduje	 się		
o	sytuacji	rodziny	dziecka.	Dopiero	wspólna	
informacja	z	różnych	stron	daje	prawdziwy	
obraz	funkcjonowania	całej	rodziny.

Zespół	Interdyscyplinarny	działa	na	podstawie	aktów	prawnych:
–	Ustawa	o	Przeciwdziałaniu	Przemocy	w	Rodzinie	z	dnia	29	lipca	2005	roku.
–	Zarządzenie	Wójta	z	12	grudnia	2006	roku.
–		Ustawa	 z	 dnia	 10	 czerwca	 2010	 roku	 o	 zmianie	 Ustawy	 o	 Przeciwdziałaniu	 Przemocy	 w	

Rodzinie	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	z	dnia	13	lipca	2010	r.).
–		Uchwała	Nr	XLIV/419/10	Rady	Gminy	Stare	Babice	z	dnia	4	listopada	2010	r.	w	sprawie	trybu	

i	sposobu	powoływania	i	odwoływania	członków	Gminnego	Zespołu	Interdyscyplinarnego	w	
Starych	Babicach	oraz	szczegółowych	warunków	jego	funkcjonowania.

–		Zarządzenie	Nr	21/11	Wójta	Gminy	Stare	Babice	z	dnia	25	stycznia	2011	r.	w	sprawie	powoła-
nia	Gminnego	Zespołu	Interdyscyplinarnego	ds.	Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie.

–	Porozumienie	o	Współpracy	z	dnia	4	marca	2011,	Nr	1/2011.
–		Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	13	września	2011	roku	w	sprawie	procedury	„Niebieskie	

Karty”	oraz	wzorów	formularzy	„Niebieska	Karta”.

Wanda Morawska, Marcin Zając Z-ca Wójta, 
Jerzy Pietrzak przewodniczący GKRPA i Henryk 
Kuncewicz Przewodniczący RG. 
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XII Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 24 listopada br. Na począt-
ku obrad Przewodniczący RG i Wójt 
Gminy poinformowali o działaniach 
podejmowanych w okresie między-
sesyjnym.

W	 tym	 czasie	 Wójt	 Krzysztof	 Turek	
przeprowadził	 m.in.	 naradę	 z	 przedsta-
wicielami	 Zarządu	 Transportu	 Miejskiego	
dotyczącą	komunikacji	na	naszym	terenie.	
Odbył	 także	 rozmowę	 z	 Wójtem	 Gminy	
Leszno	 w	 sprawie	 zasad	 finansowania	
wspólnych	 linii	 komunikacji	 zbiorowej.	
Wójt	Krzysztof	Turek	uczestniczył	ponad-
to	 w	 konferencji	 poświęconej	 zadaniom	
gmin	wynikającym	z	nowej	ustawy	o	go-
spodarce	odpadami	komunalnymi.

Podczas	 XII	 sesji	 radni	 podjęli	 kilka-
naście	 uchwał.	 Określili	 zasady	 usytu-
owania	 miejsc	 sprzedaży	 napojów	 alko-
holowych	 na	 naszym	 terenie.	 Uchwalili	
także	 Gminny	 Program	 Profilaktyki		
i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholo-	
wych,	 Przeciwdziałania	 Narkomanii		
i	Przemocy	Domowej	na	rok	2012.

Następnie	 radni	 przyjęli	 informację	
Wójta	 o	 stanie	 realizacji	 zadań	 oświa-

towych	 gminy	 Stare	 Babice	 za	 rok	
2010/2011.	W	tym	okresie	gmina	była	or-
ganem	prowadzącym	dla	jednego	gimna-
zjum,	dwóch	szkół	podstawowych	i	trzech	
przedszkoli	 publicznych.	 Przekazywała	
także	dotacje	dla	7	przedszkoli	niepublicz-
nych.	 W	 roku	 2010/2011	 w	 gimnazjum	
i	 szkołach	 podstawowych	 kształciło	 się	
1313	uczniów,	w	przedszkolach	publicz-
nych	–	411,	w	niepublicznych	–	270	dzie-
ci.	W	roku	2010	gmina	przekazała	na	za-
dania	związane	z	szeroko	pojętą	oświatą	
21.301.661,74	 zł.	 Należy	 zaznaczyć,	 że	
przekazana	z	budżetu	państwa	subwen-
cja	(w	wysokości	8.264.711	zł)	pokryła	tyl-
ko	w	39%	gminne	potrzeby	oświatowe.

W	dalszej	części	sesji	odrzucono	jako	
bezpodstawne	 wezwanie	 do	 usunięcia	
naruszenia	 prawa	 uchwałą	 nr	 VIII/55/11	
Rady	 Gminy	 Stare	 Babice	 z	 30	 czerw-
ca	 2011	 r.	 (w	 sprawie	 uchwalenia	 miej-
scowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego).	 W	 czasie	 obrad	 odrzucono	
także	–	 jako	nieuzasadnioną	–	skargę	na	
działalność	Wójta	Gminy.

Kolejna	 podjęta	 uchwała	 dotyczyła	
przystąpienia	do	sporządzenia	miejscowe-

go	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	części	wsi	Klaudyn.

Następnie	Rada	Gminy	przyjęła	 spra-
wozdanie	 z	 realizacji	 celów	 przyjętych	
w	 Strategii	 Zrównoważonego	 Rozwoju	
Gminy	 Stare	 Babice	 do	 roku	 2020.		
W	dokumencie	zaprezentowano	dynami-
kę	 zmian	 zachodzących	w	 rozwoju	 spo-
łeczno-gospodarczym	 gminy	 w	 latach	
2002-2010	 i	 stopień	zaawansowania	 re-
alizacji	 poszczególnych	 celów	 strategicz-
nych,	do	których	należą:

1)	 podniesienie	 atrakcyjności	 gminy	
jako	miejsca	zamieszkania	poprzez	rozwój	
infrastruktury,	 usprawnienie	 komunikacji,	
poprawę	 bezpieczeństwa	 oraz	 właściwą	
urbanizację;

2)	przyciągnięcie	inwestycji	z	zewnątrz,	
aktywizacja	 gospodarcza	 mieszkańców	
oraz	zwiększenie	dochodów	gminy;

3)	 rozwój	 społeczeństwa	 obywatel-
skiego	 poprzez	 wspieranie	 lokalnych	 ini-
cjatyw	oraz	rozwój	bazy	sportowej,	rekre-
acyjnej	i	edukacyjnej.

Na	 podstawie	 analizy	 danych	 zawar-
tych	w	sprawozdaniu	uznano,	że	nie	wy-
stępują	 żadne	 przesłanki,	 które	 uzasad-
niałyby	 potrzebę	 aktualizacji	 Strategii	
Zrównoważonego	 Rozwoju	 Gminy	 Stare	
Babice	do	roku	2020.

Dokończenie na stronie 17

Z Sesji Rady Gminy

Głosy	 ekspertów	 z	 różnych	 dziedzin	
potwierdzają	 wartość	 wspólnego	 działa-
nia.	Wiele	pokrzywdzonych	osób	zdecydo-
wało	się	prosić	o	pomoc	po	przeczytaniu	
artykułów	w	„Gazecie	Babickiej”.	Zawsze	
zachęcamy	do	tego,	aby	próbować	zmie-
nić	swoje	życie.	Cieszymy	się,	 jeśli	komuś	
mogliśmy	pomóc.	Wanda	Morawska	po-
twierdza,	 że	 często	 przychodzą	 do	 niej	
osoby	z	gazetą	w	ręku	i	proszą	o	indywi-
dualne	spotkanie.

Takich	spotkań	 jest	wiele	w	ciągu	ca-
łego	 roku.	 Aby	 zachęcić	 do	 konsulta-
cji	 w	 sprawach	 przemocy,	 od	 2009	 r.		
w	 Komendzie	 Policji	 organizuje	 się	 tzw.	
niebieski	 tydzień.	 Wówczas	 Pani	 Wanda	
pełni	 tam	dyżury	 i	pomaga	pokrzywdzo-
nym.	 Zawsze	 działa	 w	 wielu	 kierunkach.	

W	tym	roku	zgłosiła	naszą	gminę	do	ogól-
nopolskiej	kampanii	„Postaw	na	rodzinę”,	
przeprowadzała	akcję	w	szkołach	i	wśród	
wielu	rodzin.

Na	 zakończenie	 spotkania	 wszyscy	
członkowie	 Zespołu	 Interdyscyplinarnego	
złożyli	 sobie	 świąteczne	 życze-
nia.	 Przekazujemy	 je	 również	 naszym	

Czytelnikom.	 Oby	 w	 Państwa	 rodzinach	
zawsze	 panowały	 zgoda	 i	 poczucie	 bez-
pieczeństwa.	

Wanda	Morawska	podziękowała	rów-
nież	 władzom	 gminy	 za	 wsparcie,	 dzięki	
któremu	może	skutecznie	działać	i	poma-
gać	innym.	

Marcin Łada

Zachowanie poufności
Członkowie	zespołu	interdyscyplinarnego	oraz	grup	roboczych:
–		obowiązani	są	do	zachowania	poufności	wszelkich	informacji	i	danych,	które	uzyskali	przy	re-

alizacji	swoich	zadań.	Obowiązek	ten	rozciąga	się	także	na	okres	po	ustaniu	członkostwa	w	
zespole	interdyscyplinarnym	oraz	w	grupach	roboczych;

–		w	zakresie	niezbędnym	do	realizacji	zadań	mogą	przetwarzać	dane	osób	dotkniętych	przemo-
cą	w	rodzinie	i	osób	stosujących	przemoc	w	rodzinie,	dotyczące:	stanu	zdrowia,	nałogów,	ska-
zań,	orzeczeń	o	ukaraniu,	a	także	innych	orzeczeń	wydanych	w	postępowaniu	sądowym	lub	
administracyjnym,	bez	zgody	i	wiedzy	osób,	których	dane	te	dotyczą.

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

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	 przy	
Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	
Alkoholowych	dla	osób	 i	 rodzin	z	przemocą	
domową	zaprasza	wszystkie	osoby	zaintere-
sowane	w	poniedziałki	w	godz.	17.00-19.00	
oraz	w	czwartki	w	godz.	17.00-19.00.

Grupa „Rodzina bez przemocy”	 spotyka	
się	 w	 każdą	 sobotę	 w	 godz.	 16.00-19.00.	
Telefon	do	osoby	prowadzącej	grupę	czynny	
całą	dobę:	0-605-921-579.	Telefon	zaufania	
czynny	w	godzinach	pracy	Punktu	i	w	godzi-
nach	zajęć	grupy:	(22)	722-04-93.

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

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

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

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

TU OTRZyMASZ POMOC PRAWNą I PSyChOLOGICZNą:
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Na początku spotkania głos zabrał Wójt Krzysztof Turek. 
Powitał przybyłe osoby i podziękował uczestnikom konkursu 
za udział w artystycznej rywalizacji. Następnie wystąpiła Beata 
Bethke – Przewodnicząca Jury, która odczytała protokół komisji 
konkursowej i laudację. W trakcie jej słów na ekranie wyświe-
tlano nagrodzone zdjęcia. Radni i publiczność zgromadzona na 
sali oglądali je z dużym zainteresowaniem.

Po	odczytaniu	dokumentów	związanych	z	konkursem	poproszono	laureatów	po	
odbiór	nagród	–	wręczali	 je:	Wójt	Krzysztof	 Turek,	 Jolanta	Pieńkowska	–	Kierownik	
Referatu	Rozwoju	i	Promocji	Gminy	oraz	Alicja	Sztyler	–	inspektor	referatu.

Niestety	nie	wszyscy	nagrodzeni	mogli	tego	dnia	odwiedzić	Urząd	Gminy.	Dlatego	
też	nagrody	wręczono	tylko	kilku	osobom	z	większej	grupy	nagrodzonych.	Pierwsze	
miejsce	przyznano	Barbarze	Szparaga,	drugie	Radosławowi	Turkowi,	a	trzecie	Dominice	
Stańczyk.	Laureatka	trzeciego	miejsca	podchodziła	po	nagrody	dwukrotnie,	bowiem	
spośród	kilku	zdjęć	jej	autorstwa	zgłoszonych	na	konkurs	jedno	otrzymało	także	wy-
różnienie.

Miejsce I – Barbara Szparaga za zdjęcie „Rybka”
Wspólna	biesiada,	narada,	czy	też	coś	innego?	To	zdjęcie	zastanawia,	dopiero	po	chwili	wi-
dzimy,	że	zgromadzone	wokół	dziewczynki	układają	z	puzzli	rybę.	Dlaczego	same	dziew-
czynki?	Chłopców	to	nie	interesuje?	A	może,	wykonując	tę	układankę,	po	trosze	bawią	się	
w	gotowanie,	naśladując	swoje	mamy.	Przygotowują	rybę	na	wyimaginowany	obiad?	Miła	
fotka	pokazująca	wspólne	działanie,	dajemy	I	miejsce!

Miejsce II – Radosław Turek za zdjęcie „Piknik rodzinny w Babicach 
jest suuuuuper”
Kiedy	patrzę	na	to	zdjęcie,	przypominają	mi	się	słowa	piosenki	(autorstwa	Jerzego	Kofty)	śpie-
wanej	kiedyś	przez	Alibabki:	„Jak	dobrze	wstać	skoro	świt,	jutrzenki	blask	duszkiem	pić,	nim	
w	górze	tam	skowronek	zacznie	tryl	–	jak	dobrze	wcześnie	wstać	dla	tych	chwil!”.	Radość		
z	pięknej	pogody,	ze	słońca,	z	młodości,	z	wieku	dziecięcego	wprost	emanuje	z	dziecka	przed-
stawionego	na	fotografii.	Dla	tej	radości	przyznajemy	II	miejsce.

Miejsce III – Dominika Stańczyk za zdjęcie „Koń by się uśmiał”
Drodzy	Państwo,	toż	to	nic	innego,	jak	tylko	uosobienie	powiedzenia	„Koń	by	się	uśmiał”.	Czy	
koń	naprawdę	się	śmieje,	czy	nie	–	nie	ma	to	zupełnie	żadnego	znaczenia.	Tak	to	po	prostu	
wygląda!	Biegnie	z	przypiętym	flo	–	to	znaczy,	że	dostał	nagrodę.	Ma	powody	do	zadowole-
nia.	Ten	obraz	cieszy	i	jego,	i	oglądających	zdjęcie.	Przyznajemy	z	radością	III	miejsce.

Wyróżnienie – Barbara Szparaga  za zdjęcie „Ziemniaki”.	
Jedno	z	najzabawniejszych	zdjęć	nadesłanych	na	konkurs.	Warto	podpatrywać	takie	sytuacje

Okazało	 się,	 że	 wśród	 laureatów	 uhonorowanych	
wyróżnieniami	 są	 również	 dwie	 bardzo	 młode	 osoby.	
Kilkuletnie	dziewczynki	czuły	się	zaszczycone,	że	po	od-
biór	nagród	poproszono	je,	poprzedzając	imię	i	nazwi-
sko	słowem	„pani”.	Cieszymy	się,	że	nawet	tak	młode	
osoby	potrafią	wykonywać	dobre	zdjęcia,	które	zyska-
ły	uznanie	jury.

Zachęcamy	 Państwa	 do	 szerszego	 udziału	 w	 ko-
lejnych	 konkursach	 fotograficznych	 organizowanych	
przez	gminę.	Rzeczywistość	stale	się	zmienia,	okolicz-
ne	krajobrazy	ulegają	przeobrażeniom.	Zdjęcie	zatrzy-
muje	czas	w	kadrze.	Nawet	zwykłe	fotki,	oglądane	po	
latach,	 potrafią	 wzruszać	 i	 przywołują	 wspomnienia.	
Warto	fotografować!																													Marcin Łada

Finał III Konkursu Fotograficznego
24 listopada, pół godziny przed rozpoczęciem se-

sji Rady Gminy, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 
Starych Babicach odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu fotograficznego. Laureaci konkursu spotkali 
się z władzami gminy, radnymi i jury.

Na chwilę przed odczytaniem werdyktu jury. J. Pieńkowska, K. Turek, 
A. Sztyler, B. Bethke
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Przypomnijmy, że pod koniec 
ubiegłego roku Starosta PWZ Jan 
Żychliński wspólnie z burmistrzami 
i wójtami powiatu oraz w porozu-
mieniu ze Starostą Sochaczewskim 
złożył wniosek do Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Pismo 
dotyczyło zapewnienia koryta-
rza dla nowej drogi wojewódzkiej  
z połączeniem szynowym łączącym 
gminy powiatów warszawskiego 
zachodniego i sochaczewskiego ze 
stolicą – w rejonie Chrzanowa.

Argumentowano,	że	ok.	18%	koryta-
rza	 planowanego	 ciągu	 komunikacyjne-
go	 zarezerwowano	 już	 w	 uchwalonych	
planach	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego,	a	dalsze	45%	zostało	umieszczone		
w	sporządzonych	projektach	studiów	uwa-
runkowań,	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego	i	planów	miejscowych.

Samorządowcy	 stwierdzili,	 że	 nowa	
linia	 komunikacyjna	 doskonale	 rozwią-
że	 problemy	 z	 obecnym	 dojazdem	 do	
Warszawy	 i	 odciąży	 drogi:	 krajową	 nr	
2	(poznańską)	i	naszą	ul.	Warszawską	–	
czyli	drogę	wojewódzką	nr	580.

Temat stale aktualny

29	 listopada	 w	 Radomiu	 zorga-
nizowano	 pod	 patronatem	 Marszał-
ka	 Województwa	 Mazowieckiego	
Adama	 Struzika	 konferencję	 dotyczą-
cą	 „Programu	 rozwoju	 i	 moderniza-
cji	 transportu	szynowego	w	wojewódz-
twie	 mazowieckim”.	 Stwierdzono	 pod-
czas	 niej,	 że	 odrodzenie	 się	 transportu	
kolejowego	 jako	 głównego	 środka	 ko-
munikacyjnego	 w	 połączeniach	 aglo-
meracyjnych	 jest	 warunkiem	 zrówno-
ważonego	 rozwoju	 całego	 regionu.	
Wychodząc	 naprzeciw	 tym	 potrzebom,	
władze	 województwa	 mazowieckiego	
przystąpiły	 do	 opracowania	 wymienio-
nego	programu,	który	wpisuje	się	w	pro-
ces	aktualizacji	Strategii	Rozwoju	i	Planu	
Zagospodarowania	Przestrzennego	Wo-
jewództwa	Mazowieckiego.

Współorganizatorem	 konferencji	
było	 Mazowieckie	 Biuro	 Planowania	
Regionalnego	 w	 Warszawie,	 któ-
re	 zostało	 powołane	 przez	 Sejmik	
Województwa	 Mazowieckiego	 w	 celu	
realizacji	 zadań	 samorządu	 dotyczą-

cych	 polityki	 regionalnej	 i	 zagospoda-
rowania	przestrzennego.

Lekka kolejka dla powiatu

Powiat	 warszawski	 zachodni	 pod-
czas	konferencji	w	Radomiu	reprezento-
wał	Wicestarosta	Paweł	Białecki.	–	Wiele	
mówiło	się	tam	o	potrzebie	budowy	po-
łączeń	kolejowych	w	powiatach	okalają-
cych	Warszawę.	Omawiano	projekty	tzw.	
lekkiej	 kolejki	 do	 Kobyłki,	 Konstancina,	
Piaseczna,	a	także	do	Sochaczewa	przez	
tereny	naszego	powiatu.	 Jednak	na	na-
szym	terenie	możemy	mówić	już	o	kon-
kretach	–	mamy	bowiem	wytyczoną	tra-
sę	korytarza	komunikacyjnego	i	wiele	za-
rezerwowanych	dla	niej	obszarów,	tym-
czasem	 w	 innych	 regionach	 podwar-
szawskich	 zagadnienie	 jest	 tylko	 w	 sfe-
rze	planów	–	zauważył	Wicestarosta.

W	 naszym	 powiecie	 część	 przewi-
dzianej	 trasy	 biegnie	 po	 gruntach	 wol-
nych	od	zabudowy,	ze	względu	na	znaj-
dujące	 się	w	pobliżu	 linie	 energetyczne.	
Jest	to	pas	ziemi	o	szerokości	około	40	m,	
gdzie	nie	ma	budynków	 i	 infrastruktury.	
Wiele	 odcinków	 korytarza	 przebiega	 po	
gruntach	Skarbu	Państwa,	co,	jak	wiado-
mo,	jest	dużym	ułatwieniem,	bo	Agencja	
Nieruchomości	Rolnych	na	cele	publiczne	
przekazuje	tereny	nieodpłatnie.

Koszt	budowy	1	km	nowej	 linii	 ko-
munikacyjnej	 wyceniono	 na	 oko-
ło	18	mln	 zł.	 To	dużo,	 jednak	musimy	
uwzględnić,	 że	 wkalkulowano	 tu	 nie	
tylko	wydatki	inwestycyjne,	ale	również	
koszty	 wykupu	 gruntów	 od	 właścicieli	
prywatnych.	Ze	względu	na	nasze	uwa-

runkowania	koszt	tej	 inwestycji	w	PWZ	
może	 być	 dużo	 niższy,	 a	 zatem	 mamy	
większą	szansę	na	jej	realizację	niż	inne	
podwarszawskie	rejony.

Daleka perspektywa…

Podczas	 konferencji	 mówiło	 się	 tak-
że	o	perspektywie	czasowej	budowy	no-
wej	linii	komunikacyjnej.	Określono	ją	na	
około	20	lat.	To	chyba	zbyt	długo	jak	na	
możliwości	 oczekiwania	 mieszkańców	
naszego	powiatu.	

Tego	 samego	 zdania	 jest	 Paweł	
Białecki.	 –	 Budowa	 nowych	 linii	 ko-
munikacyjnych	 jest	 w	 najbliższych	 la-
tach	koniecznością.	Linia	szynowa	była-
by	wspaniałym	czynnikiem	prorozwojo-
wym	 dla	 terenów	 powiatu.	 Wokół	 niej	
powstawałyby	nowe	osiedla.	Dojazd	do	
Warszawy	 byłby	 dużo	 krótszy.	 Tym	 za-
gadnieniem	 zainteresowanych	 jest	 aż		
5	 gmin	 naszego	 powiatu.	 Linia	 komu-
nikacyjna	 przebiegać	 będzie	 bowiem	
po	 granicy	 Ożarowa	 Mazowieckiego		
i	Starych	Babic,	Błonia	i	Leszna,	następnie	
poprzez	Kampinos	aż	do	Sochaczewa.	

–	 Chcemy,	 aby	 projekt	 znalazł	 się	
w	 planie	 rozwoju	 Mazowsza	 –	 mówi	
Wicestarosta	 PWZ	 –	 plany	 strategicz-
ne	można	bowiem	włączyć	w	następny	
okres	finansowania	inwestycji	przez	Unię	
Europejską.	Jeśli	zagadnienie	to	znajdzie	
się	 wśród	 tzw.	 projektów	 kluczowych,	
wówczas	 nie	 będzie	 oceniane	 na	 zasa-
dach	konkursu,	tylko	trafi	bezpośrednio	
do	 Brukseli,	 co	 może	 bardzo	 przyspie-
szyć	realizację	tej	inwestycji.

Marcin Łada

Szybka Kolej Miejska w powiecie

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Czytelników o pomyśle przeprowadzenia połą-
czenia kolejowego przez tereny naszej gminy i powiatu do linii warszawskiego metra. 
historia ta ma już swój ciąg dalszy…

CZy W DOBIE KRyZySU MOŻEMy SPODZIEWAć SIę TAK DUŻEJ INWESTyCJI?
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Medale od Prezydenta dla babickich Jubilatów
9 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy uhonorowano pary, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczał Wójt Krzysztof Turek, a towarzyszyli mu przedstawiciele władz 
gminy Stare Babice: Z-ca Wójta Marcin Zając, Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio i Jadwiga Sotomska – Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. 

–	Minęło	ponad	50	lat,	odkąd	zawarli-
ście	Państwo	związek	małżeński.	Wzięliście	
na	 siebie	 obowiązek	 stworzenia	 rodziny		
i	wychowania	dzieci	na	prawych	obywa-
teli.	Niewiele	małżeństw	ma	szczęście	do-
czekać	 tak	 pięknego	 jubileuszu,	 wielu	
wnuków,	a	 także	prawnuków.	Z	pewno-
ścią	minione	50	lat	upłynęło	Wam	zgodnie	
z	duchem	czasu	i	wydarzeń,	które	rozgry-
wały	się	w	naszym	kraju,	ale	najważniejsze	
jest	to,	że	dziś	jesteście	razem.

W	imieniu	przedstawicieli	gminy	skła-
dam	 Państwu	 najserdeczniejsze	 życzenia	
zdrowia,	 wszelkiej	 pomyślności	 oraz	 dal-
szych	 długich	 lat	 szczęśliwego	 pożycia	 –	
powiedział	Wójt	Krzysztof	Turek.	

–	Doceniając	Państwa	zasługi	w	two-
rzeniu	 polskiej	 rodziny	 oraz	 wychowa-
niu	 dzieci	 na	 wartościowych	 obywate-
li	 Prezydent	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 na	
wniosek	Wojewody	Mazowieckiego	przy-
znał	odznaczenia	państwowe	za	długolet-
nie	pożycie	małżeńskie	–	zakończył	Wójt,	
po	 czym	 przystąpiono	 wspólnie	 do	 wrę-
czenia	odznaczeń.

Jubilaci	 prezentowali	 się	 wspaniale.	
Po	 dekoracji	 wszyscy	 odznaczeni	 zostali	
upamiętnieni	na	wspólnym	zdjęciu	razem		
z	 przedstawicielami	 władz	 gminy.	
Następnie	 zebrani	 zasiedli	 do	poczęstun-
ku	 przy	 stole	 zastawionym	 słodkościami	
i	 owocami.	 Przy	 kawie	 i	 herbacie	 toczy-
ły	 się	 rozmowy,	 podczas	 których	 Jubilaci	
wspominali	 młode	 lata	 swego	 życia.	
Poprosiliśmy	każdą	z	par	o	krótką	wypo-
wiedź.	Najbardziej	interesowało	nas,	w	ja-
kich	okolicznościach	poznali	się	młodzi	lu-
dzie	przed	pół	wiekiem	i	jaką	mają	receptę	
na	wspólne	udane	życie.

Teresa i Jerzy Karczmarkowie  
z Lipkowa:	–	W	życiu	jest	różnie,	trzeba	
dużo	 wytrwałości,	 by	 dojść	 do	 celu.	 Jak	
się	pokłócimy	–	to	się	zawsze	pogodzimy	
i	tak	jakoś	zleciało	tych	wspólnych	50	lat.	
Mamy	 jedno	 dziecko	 i	 dwóch	 wnuków.	
Życie	nie	zawsze	było	usłane	różami,	cięż-
ko	pracowaliśmy,	ale	stale	jesteśmy	razem	
i	wspieramy	się…	

Irena i Edward Staniccy  
z Latchorzewa: –	 Żeby	 przeżyć	 50	 lat		

w	 małżeństwie,	 musi	 pan	 mieć	 żelazne	
nerwy	i	jeszcze	więcej	cierpliwości	–	mówi	
Pan	 Edward.	 Małżonka	 się	 śmieje,	 rozu-
miejąc,	że	to	żarty	męża.	–	W	życiu	waż-
na	jest	praca	i	zapewnienie	bytu	rodzinie,	
wtedy	 pięćdziesiątka	 zleci	 niepostrzeże-
nie	–	mówią.	Mają	2	synów	i	4	wnuków.	
Najważniejsze,	 aby	 teraz	 listonosz	 przy-
nosił	emeryturę	na	czas,	a	najlepiej	2	razy		
w	miesiącu...

Wanda i Longin Poręccy  
z Latchorzewa:	–	Poznaliśmy	się	w	auto-
busie,	nagle	przyhamował	i	tak	jakoś	wpa-
dliśmy	 na	 siebie.	 Moja	 przyszła	 żona	 je-
chała	do	szkoły,	a	ja	do	pracy.	Bardzo	mi	
się	spodobała.	We	wspólnym	życiu	ważne	
jest,	aby	się	szanować,	 liczy	się	także	mi-
łość,	wyrozumiałość	i	silne	postanowienie.	
Mamy	3	synów,	3	wnuków	i	jedną	wnucz-
kę.	Życie	płynie	dalej…

Maria i henryk Perz z Lubiczowa: 
–	 Byliśmy	 niedalekimi	 sąsiadami,	 ła-
two	 było	 się	 zatem	 poznać.	 Pani	
Maria	 przez	 wiele	 lat	 była	 sołtysem	
w	Lubiczowie.	Wspomina,	że	w	każdym	
małżeństwie	 są	 dobre	 i	 złe	 momenty.	
Dziś	mąż	 jest	poważnie	chory	 i	dolegli-
wość	ta	wyłączyła	go	zupełnie	ze	wszyst-
kiego.	Pani	Maria,	opiekując	się	nim,	pa-
mięta	 tylko	 dobre	 chwile	 z	 ich	 wspól-
nego	 życia.	 Mają	 3	 dzieci,	 6	 wnuków		
i	 2	 prawnuków.	 Rodzina	 się	 rozrasta		
i	wszyscy	żyją	w	zgodzie...

Danuta i Marian Pamiętowie  
z Borzęcina Dużego:	 –	 Poznaliśmy	 się	
na	odpuście	w	Babicach,	jesteśmy	z	parafii	
Borzęcin.	Aby	żyć	razem	zgodnie	przez	50	
lat,	trzeba	po	prostu	tego	chcieć.	„Kto	się	
do	czego	dobrze	przyłoży	–	to	i	w	piekle	
ma	niezgorzej”	 –	mówi,	 śmiejąc	 się,	 Pan	
Marian.	Nie	można	dawać	się	przeciwno-
ściom.	Byle	zdrowie	było,	to	wszystko	bę-
dzie	dobrze.	Mają	2	dzieci,	4	wnuczków	
i	bardzo	 ich	cieszy	 to,	że	 rodzina	się	po-
większa.	Ważne,	aby	młodzi	nie	spali,	tyl-
ko	coś	działali	–	mówią…
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Dzień pracownika socjalnego
Stykają się z ludzką niedolą, z biedą, z patologiami. Tam, gdzie inni się 

wycofują, wkraczają właśnie oni – pracownicy socjalni. Zawsze podcho-
dzą do problemów ludzi z sercem i odpowiedzialnością. Ta praca wyma-
ga szczególnych predyspozycji – wrażliwości na los biednych ludzi, którzy 
często nie radzą sobie w życiu. A bieda powstaje z różnych przyczyn, cza-
sem zupełnie niezależnych od nas samych…

W	 sali	 konferencyjnej	 Urzędu	
Gminy	 spotkali	 się	 pracownicy	 so-
cjalni	 z	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej.	Obecni	byli	również	przed-
stawiciele	władz	gminy,	osoby	pracują-
ce	w	dawnym	OPS	 i	współpracownicy	
dzisiejszego	GOPS-u.

Spotkanie	 miało	 na	 celu	 podsu-
mowanie	20	 lat	pracy	ośrodka,	 a	 tak-
że	uhonorowanie	pracowników	socjal-
nych	 dyplomami	 dziękczynnymi	 przy-
gotowanymi	specjalnie	na	jubileusz.

Serdeczne	 życzenia	 pracownikom	
socjalnym	złożył	Wójt	Gminy	Krzysztof	
Turek.

–	 Życzę	 Państwu	 satysfakcji	 z	 wy-
konywanej	pracy	i	wszelkiej	pomyślno-
ści	 w	 życiu	 zawodowym	 i	 osobistym.	
Wiem,	 że	Wasza	praca	nie	 jest	 łatwa,	
ale	 jest	 społecznie	 bardzo	 potrzebna.	
Pełnicie	 ważną	 funkcję	 w	 życiu	 babic-
kiej	społeczności,	potraficie	udzielać	fa-
chowej	pomocy	i	podchodzić	z	sercem	
do	potrzebujących.	Za	to	dziś	składam	
wszystkim	pracownikom	socjalnym	na-
szej	gminy	serdeczne	podziękowanie.

Działalność	 Gminnego	 Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 omówiła	 jego	
Kierownik	–	Alicja	Napurka.	Obecnie	w	
placówce	tej	pracuje	12	osób.	Ośrodek	
realizuje	świadczenia	wynikające	z	usta-
wy	 o	 pomocy	 społecznej,	 m.in.	 zasiłki	
stałe,	 celowe	 i	 okresowe,	 świadczenia	
rodzinne,	 zagadnienia	związane	z	 fun-
duszami	 alimentacyjnymi.	 Pomaga	 w	
dożywianiu	 dzieci	 i	 doposaża	 stołówki	
szkolne,	prowadzi	także	działania	akty-
wizujące	 dla	 osób	 zagrożonych	 wyklu-
czeniem	 społecznym.	 Jego	 podopiecz-
nymi	jest	około	200	rodzin	z	naszej	gmi-
ny.	W	zakresie	działania	GOPS-u	jest	tak-
że	 Program	 Promocji	 Zdrowia,	 prowa-
dzony	z	sukcesami	od	wielu	lat.	W	ubie-

głym	roku	babicka	gmina	wzięła	udział	
w	 konkursie	 samorządów	 realizujących	
na	swoim	terenie	programy	profilaktycz-
ne.	Otrzymała	 tytuł	„Zdrowej	Gminy”	 i	
przyznano	 jej	3.	miejsce	na	Mazowszu	
wśród	gmin,	których	działania	przyczy-
niły	się	do	największej	efektywności	ba-
dań	profilaktycznych.

Dziś	nasz	GOPS	jest	prężną,	nowo-
czesną	placówką,	działającą	w	szerokim	
spektrum	spraw	społecznych.	Kiedy	OPS	
rozpoczynał	 swoją	 działalność	 (ponad	
20	lat	temu),	sprawy	związane	z	pomo-
cą	 społeczną	 prowadziły	 dwie	 osoby.	
Były	to	panie:	Krystyna	Trojak	(pierwsza	
kierownik	OPS)	i	Elżbieta	Radziejewska.	
Zostały	również	zaproszone	na	uroczy-
stość	 i	 otrzymały	 za	 swoją	 pracę	 po-
dziękowanie.	 Przez	 lata	 spraw	przyby-
wało,	zmieniały	się	przepisy,	a	państwo	
stopniowo	odchodziło	od	realizacji	za-
gadnień	 pomocy	 socjalnej,	 nakładając	
ten	obowiązek	na	samorządy.

Wśród	 osób	 uhonorowanych	 sym-
bolicznymi	 statuetkami	 i	 dyplomami	
oprócz	 pracowników	 socjalnych	 zna-
leźli	się	również	przedstawiciele	władz	
gminy:	 Przewodniczący	 RG	 Henryk	
Kuncewicz,	 Wójt	 Krzysztof	 Turek,	
Z-ca	 Wójta	 Marcin	 Zając	 oraz	 m.in.	
Komendant	 Straży	 Gminnej	 Tomasz	
Adamczyk,	 Przewodnicząca	 ZI	 Wanda	
Morawska	i	redaktor	„Gazety	Babickiej”	
Marcin	Łada.																																		ł-p

Stanisława i Jan Dymińscy  
z Zalesia:	–	Poznaliśmy	się	w	ławce	szkol-
nej	w	Borzęcinie.	W	małżeństwie,	jak	to	w	
życiu,	 rozmaicie	było,	ale	ważne,	że	byli-
śmy	razem.	Pracowaliśmy	na	roli.	Mamy	3	
synów.	Jesteśmy	razem	już	60	 lat,	mamy	
zatem	najdłuższy	staż	z	obecnych	tu	dzisiaj	
par.	Nie	wiadomo,	kiedy	minęły	te	lata…

Krystyna i Władysław Góreccy 
ze Starych Babic:	 –	 Poznaliśmy	 się		
w	 Zielonkach	 na	 tzw.	 dechach	 (czyli	 na	
zabawie).	 Najważniejsze	 w	 życiu	 to	 żyć		
z	uśmiechem	i	za	dużo	nie	narzekać.	Mamy	
2	dzieci	i	3	wnuków,	jesteśmy	z	nich	bardzo	
zadowoleni	–	to	nasza	radość	życia.	Przez	
lata	wszystko	się	zmieniło.	Pracowałem	w	
zakładach	Nowotki	i	w	Ursusie	–	mówi	Pan	
Władysław.	Dziś	to	już	historia,	ale	to	wiele	
lat	naszego	wspólnego	życia…

Bronisława i Wacław Berkowscy ze 
Starych Babic:	–	My	też	chodziliśmy	na	
dechy	do	Zielonek.	To	dopiero	były	zaba-
wy!	Dzięki	nim	się	poznaliśmy.	Po	wojsku	
zaraz	się	oświadczyłem	i	tak	żyjemy	razem.	
Mamy	4	dzieci,	5	wnucząt,	2	prawnucząt,	
a	następny	dzidziuś	jest	w	drodze.	Grunt	
to	rodzina!

halina i Jan Chruścińscy z Borzęcina 
Dużego:	 –	 Upatrzyłem	 sobie	 ją	 jeszcze	
przed	wojskiem,	w	międzyczasie	wydoro-
ślała,	kiedy	tylko	zakończyłem	służbę,	za-
raz	się	pobraliśmy.	A	wcześniej	chodziliśmy	
na	dechy	do	Borzęcina,	zabawy	organizo-
wała	tam	Straż	Pożarna.	Mamy	2	synów,		
3	 wnuczków,	 a	 może	 św.	 Mikołaj	 przy-
niesie	 nam	 jeszcze	 prawnuczka?	 Żyjemy	
zgodnie	i	nigdy	nie	tracimy	czasu	na	kłót-
nie.	Wtedy	życie	ma	większy	urok…

Leokadia i Wiesław Sotomscy  
z Lipkowa:	–	Zapoznaliśmy	się	przypad-
kowo,	przez	rodzinę.	Pojechałem	do	kuzy-
nów	motorem,	a	miałem	wtedy	WSK-ę,	zo-
baczyłem	moją	przyszłą	żonę	i	zakochałem	
się	 od	 pierwszego	 wejrzenia.	 Jeździliśmy	
później	 razem	na	 zabawy	do	Ołtarzewa.	
Mamy	 dobrą	 receptę	 na	 zgodę	 w	 mał-
żeństwie.	Ten,	kto	głośniej	mówi,	ma	rację		
i	 trzeba	 mu	 ustąpić.	 Przecież	 złością	 ni-
czego	się	nie	wskóra.	Trzeba	się	rozumieć,	
wtedy	 wszystko	 będzie	 dobrze.	 Mamy	 3	
dzieci	i	wnuczkę.	W	życiu	ważne	jest	także	
wzajemne	zaufanie…

Wszyscy	 Jubilaci	 obecni	 na	 spotkaniu	
prezentowali	dobry	humor	 i	 pogodę	du-
cha.	Być	może	to	właśnie	 jest	receptą	na	
udany	 związek	 małżeński.	 Wielu	 prze-
cież	 uważa,	 że	 lepiej	 żartować	 niż	 cho-
rować,	a	 także	warto	czasem	ustąpić	niż	
kłócić	się	o	drobiazgi.	Pewne	jest,	że	oso-
bom	uśmiechniętym	żyje	się	łatwiej	mimo	
wszystkich	przeciwności	losu.

Medale	 od	 Prezydenta	 otrzymali	 tak-
że	 Anastazja	 i	 Mieczysław	 Bąkowscy	 ze	
Starych	 Babic	 (niestety,	 nie	 było	 ich	 na	
spotkaniu).	 Wszystkim nagrodzonym 
Jubilatom serdecznie gratulujemy, ży-
czymy dużo zdrowia i wszelkiej po-
myślności.																																										mł.
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Madonna z Dzieciątkiem 
W Koczargach rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs plastyczny

Tradycją I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych jest organizowanie w czasie 
poprzedzającym Boże Narodzenie konkursu plastycznego o tematyce religijnej. W tym roku 
konkurs zorganizowano już po raz siódmy, a jego tematyką była „Madonna z Dzieciątkiem – 
tryptyk – renesansowe inspiracje”.

Na	 konkurs	 nadesłano	 53	 prace		
z	 6	 szkół.	 Ich	 twórcami	 byli	 gimnazja-
liści	 z	 Koczarg,	 Kampinosu,	 Zaborowa		
i	Warszawy.	Uczniowie	zastosowali	róż-
norodne	 techniki:	 malowidła	 tempero-
we,	pastele,	niektórzy	 również	wykona-
li	obrazy	kredkami.

Tryptyk	jest	ciekawą	formą	malarską,	
jak	sama	nazwa	wskazuje,	jest	to	dzieło	
złożone	z	trzech	obrazów,	które	w	sumie	
stanowią	 jedną	 całość.	 Można	 je	 także	
postrzegać	oddzielnie.	Ten	sposób	malo-
wania	stosowano	w	średniowieczu,	mo-
żemy	 do	 dziś	 podziwiać	 tryptyki	 gotyc-
kie,	 technika	 ta	 została	 poważnie	 udo-
skonalona	w	epoce	renesansu.

–	Tryptyk	renesansowy	malowany	był	
w	 specyficzny	 sposób	 –	 mówi	 Krystyna	
Podlacha,	 artysta	 plastyk,	 nauczycielka	
w	Gimnazjum	w	Koczargach.	–	Pojawia	
się	w	nim	perspektywa,	a	nawet	złudze-
nie	trójwymiarowości.	Ten	sposób	malo-
wania	pozwala	młodzieży	zastanowić	się	
nad	całą	przestrzenią,	trzy	obrazy	stano-
wią	 całość,	 jest	 to	 trudne	 zadanie	 ma-
larskie.	Renesans	wprowadził	głębię	ob-
razu,	perspektywę	nieba,	przenikanie	się	
kolorów	od	jasnego	do	ciemnego	i	per-
spektywę	malarską,	w	której	ciepłe	bar-
wy	wychodzą	do	widza,	a	zimne	odda-
lają	się.

Madonna	z	Dzieciątkiem	jest	jednym	
z	głównych	sakralnych	tematów	związa-
nych	z	Matką	Bożą.	Dzieci	czerpały	mo-
tywy	z	wielkich	dzieł	klasycznych,	dosto-
sowując	je	do	swoich	upodobań	i	moż-
liwości.	 Inspiracją	 do	 stworzenia	 obra-
zu	 Madonny	 były	 w	 kilku	 przypadkach	
dzieła	Rafaela	Santi,	jej	wizerunek	został	

osadzony	 jednak		
w	 różnych	 krajo-
brazach.	Na	wysta-
wie	 odnajdziemy	
góry,	 łąki,	 doliny,	
drogi	 z	mazowiec-
kimi	 wierzbami,		
a	 nawet	 wnętrza,	
w	 których	 zasto-
sowano	perspekty-
wę	 geometryczną.	
Użyto	 zatem	 róż-
nych	 tematów,	 ale	
zamysł	 renesanso-
wy	 został	 zacho-
wany.

Na	 wystawie,	
która	zostanie	udo-
stępniona	 szerszej	
publiczności	 tak-
że	 podczas	 Święta	
Trzech	 Króli,	 kiedy	
to	 tradycyjnie	 wrę-
cza	 się	 zasłużo-
nej	 osobie	 statuet-
kę	 Babinicza,	 bę-
dzie	 można	 zapo-
znać	 się	 z	 różno-
rodnością	 postrze-
gania	 wizerunku	
Matki	 Bożej	 przez	
młodzież.	 Jest	 to	
bardzo	 ciekawe.	W	
Madonnie	 dostrze-
żemy	 podobień-
stwo	do	lalki	Barbie,	
japońskiej	 Mangi,	 stylizację	 wzorowaną	
na	 sztuce	 ludowej,	 a	 także	urodę	w	 sty-
lu	 klasycznym.	 Widać,	 że	 młodzi	 twór-

cy	reprezentują	zróżnicowaną	wrażliwość	
na	barwy	i	inspiruje	ich	otaczająca	rzeczy-
wistość.	Wiele	dzieł	jest	bardzo	wypraco-

Gabrysia Jabłonowska  przy swojej pracy – zdobyła I miejsce Aleksandra Godlewska – II miejsce w konkursie
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wanych,	 zastosowano	 podobrazia	 drew-
niane,	 a	 także	 połączono	 techniki	 witra-
żu	i	malarstwa.	Na	jednej	z	prac	zauważy-
liśmy	przy	Matce	Boskiej	postacie	Adama		
i	Ewy.	–	Takie	motywy	występowały	bardzo	
często	na	obrazach	gotyckich	i	renesanso-
wych	–mówi	Krystyna	Podlacha.

–	Liczą	się	nie	tylko	prace,	ważny	jest	
także	proces	ich	tworzenia.	Podczas	za-
jęć	koła	plastycznego	w	koczarskim	gim-
nazjum	 uczniowie	 odkrywali	 osiągnię-
cia	renesansu.	Po	kilku	próbach	potrafi-

li	 już	wydobyć	głębię	malarską	poprzez	
zastosowanie	 odpowiednich	 kolorów.	
Sama	 później	 miałam	 ochotę	 malować	
w	domu.	Bardzo	lubię	renesans	–	doda-
je	Pani	Krystyna.

Uroczystemu	 rozstrzygnięciu	 konkur-
su	plastycznego	towarzyszyli	przedstawi-
ciele	stowarzyszenia	„Odkrywamy	Świat”,	
działającego	przy	I	Gminnym	Gimnazjum	
w	 Koczargach	 Starych.	 Prezes	 stowarzy-
szenia	 Hanna	 Domańska	 –	 nauczycielka	
języka	 polskiego	 i	 wiedzy	 o	 społeczeń-
stwie	–	poinformowała	nas,	że	organiza-
cja	 ta	powstała,	aby	pracować	nad	 roz-
wojem	 kulturalnym	 i	 artystycznym	 dzie-
ci.	Do	stowarzyszenia	należy	obecnie	ok.	
30	osób.	Wśród	nich	są	uczniowie	 i	na-

uczyciele	z	gimnazjum.	–	Chcemy	
działać	dla	dzieci	i	z	dziećmi,	roz-
budzać	 ich	 wyobraźnię	 i	 dbać	 o	
rozwój	w	dziedzinie	kultury	i	edu-
kacji.	 Będziemy	 starali	 się	na	 ten	
cel	 pozyskiwać	 fundusze	 unijne.	
Dziś	zaprosiliśmy	grupę	seniorów	
z	naszej	gminy,	zorganizowaliśmy	
poczęstunek	i	pomagamy	przy	or-
ganizacji	finału	konkursu.	Chcemy	
promować	wolontariat	w	gminie,	
nawiążemy	 w	 tym	 celu	 porozu-

mienie	 z	 fundacją	 „Świat	
na	 tak”.	 Będziemy	 działać	
na	rzecz	mieszkańców	ba-
bickiej	gminy	–	powiedzia-
ła	Hanna	Domańska.

Jury	 Konkursu	 pla-
stycznego	 tworzy-
li:	 Przewodnicząca	 –	
Krystyna	Podlacha	–	arty-
sta	plastyk	i	członkowie:	
Bogusława	 Kuncewicz	
–	Wicedyrektor	Szkoły,	
Monika	 Romanowska	
i	 Anna	 Szelenbaum	

–	 nauczycielki	 języka	 polskiego.	
Jury	 przyznało	 12	 nagród	 i	 17	
wyróżnień.

I nagrodę zdobyli:	Gabrysia	
Jabłonowska	 z	 I	 Gminnego	
Gimnazjum	w	Koczargach	Starych,	Ilona	
Kinus	 z	 Zespołu	 Wolskich	 Placówek	
Edukacji	 Kulturalnej	 z	 Warszawy,	 Piotr	
Skrzypecki	 z	 Katolickiego	 Gimnazjum	
Męskiego	z	Warszawy.

II nagrodę otrzymały:	 Anna	
Makoś,	 Aleksandra	 Godlewska	 i	 Alicja	
Pytlakowska	 –	 wszystkie	 laureatki		
z	Gimnazjum	w	Koczargach	Starych.

III nagrodę otrzymali:	Małgorzata	
Klawikowska	 i	 Karolina	 Leszczyńska	

–	 obie	 z	 Gimnazjum	 w	 Zaborowie,	
Marek	 Tlaga	 z	 Katolickiego	 Gimnazjum	
Męskiego	z	Warszawy.

Wśród	 osób	 wyróżnionych	 było	
również	 wielu	 naszych	 gimnazjali-
stów:	 Julia	 Ratyńska,	 Ola	 Skorupska,	
Marlena	 Świątkowska,	 Karolina	 Kiełek,	
Piotr	 Siemiątkowski,	 Paulina	 Matusiak,	
Sylwia	 Sucharska,	 Katarzyna	 Koba,	 Ola	
Kołakowska,	 Sylwia	 Rubak,	 Patrycja	
Szymczyk	i	Agnieszka	Bożyk.															MŁ.

WYDARZENIA • UROCZYSTOŚCI

Kiermasz świąteczny rękodzieła
11	grudnia	w	remizie	Ochotniczej	

Straży	 Pożarnej	 w	 Starych	 Babicach	
zorganizowano	 kiermasz	 świąteczny.	
Organizatorka	 kiermaszu	 –	 Jolanta	
Szuba	 –	 ściągnęła	 do	 Babic	 kilkuna-
stu	 wytwórców	 rozmaitego	 ręko-
dzieła.	Oferowano	wspaniałe	bomb-
ki	 choinkowe,	 które	 były	 wytwarza-
ne	od	wielu	miesięcy,	aby	zdążyć	na	
kiermasz.	Sprzedawano	także	obrazy,	
ręcznie	wytwarzaną	biżuterię,	ozdoby	
świąteczne,	 wyroby	 ceramiczne	 oraz	
przetwory	 spożywcze	 własnej	 robo-
ty.	 Kiermasz	 stał	 się	 miłą	 okazją	 do	
przedświątecznego	 spotkania	 miesz-
kańców	gminy	i	do	nabycia	oryginal-
nych	prezentów	świątecznych	dla	ro-
dziny	i	znajomych.

tekst i fot. Flesz
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Olszynka Grochowska 
– symbol polskości i patriotyzmu
Miejsce to ma wiele wspólnego ze Starymi Babicami i Związkiem 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej…

Niewiele jest takich miejsc w Polsce jak Olszynka Grochowska, naznaczonych bohaterstwem, 
cierpieniem i miłością do Ojczyzny. Tam 25 lutego 1831 roku miała miejsce najsłynniejsza 
bitwa Powstania Listopadowego, w wyniku której wojska powstańcze dowodzone przez 
generała Józefa Chłopickiego odparły przeważające liczebnie siły rosyjskie, dowodzone 
przez feldmarszałka Iwana Dybicza.

Dziś	Olszynka,	położona	na	warszaw-
skim	 Grochowie,	 co	 roku	 gromadzi	 pa-
triotów,	 którzy	 upamiętniają	 obrońców	
Ojczyzny.	Uroczystości	odbywają	się	tam	
pod	koniec	lutego	–	na	pamiątkę	słynnej	
bitwy	i	pod	koniec	listopada	–	w	rocznicę	
wybuchu	Powstania	Listopadowego.

Od	 lat	 Olszynką	 opiekują	 się	 oso-
by	działające	w	stowarzyszeniach:	„Krąg	
Pamięci	 Narodowej”,	 Komitet	 Katyński	
i	 „Olszynka	 Grochowska”.	 Organizacje	
te	powstały	 z	 inspiracji	 niezwykłego	du-
chownego	 –	 księdza	 prałata	 Wacława	
Karłowicza,	 który	 swoją	 posługę	 dusz-
pasterską	 rozpoczął	 w	 Kościele	 pw.	
Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	
w	Starych	Babicach.	Tu	właśnie	był	wika-
rym	w	latach	1932-1933.

Podczas	 wojny	 ks.	 Karłowicz	 nale-
żał	 do	 Związku	 Walki	 Zbrojnej	 i	 Armii	
Krajowej.	 W	 jego	 warszawskim	 miesz-

kaniu	 zorganizowano	 punkt	 kontakto-
wy	dla	kurierów	z	Londynu.	W	czasie	po-
wstania	 pełnił	 funkcję	 kapelana	 batalio-
nów	„Gustaw”	i	„Antoni”.	Zasłynął	wów-
czas	bohaterskim	czynem.	Wyniósł	z	pło-
nącej	 Katedry	 św.	 Jana	 figurę	 Chrystusa	
Ukrzyżowanego,	którą	następnie	ukrył	w	
Kościele	Dominikańskim	pw.	św.	Jacka.	Za	
swoją	postawę	w	Powstaniu	Warszawskim	
został	odznaczony	Krzyżem	Walecznych.

Po	wojnie	 bohaterski	 ksiądz	był	 pro-
boszczem	 w	 kilku	 parafiach,	 a	 w	 latach	
siedemdziesiątych	 rozpoczął	 działalność	
patriotyczną	 w	 Olszynce	 Grochowskiej.	
Był	tam	proboszczem	Parafii	św.	Wacława	
przez	blisko	30	lat.	Z	jego	inicjatywy	po-
wstały	 nie	 tylko	 wspomniane	 już	 sto-
warzyszenia,	 ale	 również	 Aleja	 Chwały	
Bohaterów	 (w	 Olszynce)	 oraz	 Krzyż	
Romualda	 Traugutta	 na	 warszawskiej	
Cytadeli	i	Krzyż	Katyński	na	warszawskich	
Powązkach	(wojskowych).	

Za	 swoje	 zasługi	 został	 odznaczony	
m.in.	Krzyżem	Komandorskim	z	Gwiazdą	
Orderu	 Odrodzenia	 Polski,	 posiadał	 tak-
że	honorowy	tytuł	szambelana	papieskie-
go.	Dożył	100	lat,	zmarł	8	grudnia	2007	r.		
w	Warszawie.

27	listopada	w	Olszynce	Grochowskiej	
odbyła	się	kolejna	uroczystość	patriotyczna	
upamiętniająca	 Powstanie	 Listopadowe.	
Jej	 organizatorami	 byli:	 Rady	 i	 Zarządy	

Dzielnic	m.st.	Warszawy	–	Pragi	Południe	
i	 Rembertowa,	 Proboszcz	 Parafii	 pw.	
św.	 Wacława,	 Krąg	 Pamięci	 Narodowej		
i	Stowarzyszenie	„Olszynka	Grochowska”.

Wśród	 gości	 znaleźli	 się	 przedsta-
wiciele	 władz	 wielu	 dzielnic	 Warszawy,		
a	także	przedstawiciele	Wojska	Polskiego,	
w	tym	Dowództwa	Garnizonu	Warszawa.	
Ministra	 Obrony	 Narodowej	 repre-
zentował	 płk	 Mirosław	 Kaliński,	 obec-
ny	 był	 również	 Maciej	 Czulicki	 z	 Biura	
Bezpieczeństwa	Narodowego	 i	Zbigniew	
Czaplicki	 –	 pełnomocnik	 Zarządu	 Woj.	
Mazowieckiego	ds.	Kombatantów	i	Osób	
Represjonowanych.	 Licznie	 reprezento-
wani	 byli	 kombatanci	 i	 przedstawicie-
le	 Światowego	 Związku	 Żołnierzy	 Armii	
Krajowej.	 Asystę	 honorową	 wystawiła	
Wojskowa	Akademia	Techniczna.

Obecni	 byli	 również	 przedstawicie-
le	 babickiego	 Koła	 ZOR	 RP	 z	 Prezesem	
Marcinem	Ładą	i	Członkiem	Zarządu	Koła	
–	Bogdanem	Mińkowskim.

Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 przemar-
szem	 zebranych	 osób	 Aleją	 Chwały	 do	
pomnika	 poświęconego	 Powstańcom	
walczącym	w	Bitwie	Grochowskiej,	gdzie	
odprawiono	polową	Mszę	Św.	i	odczyta-
no	Apel	Poległych.

Przed	ołtarzem	ustawiono	tablicę,	na	
której	widniał	napis:	Bóg,	Honor,	Ojczyzna.	
Słowa	 te	 są	 również	zawołaniem	 i	mot-
tem	działania	Związku	Oficerów	Rezerwy	
Rzeczypospolitej	Polskiej,	dlatego	natych-
miast	 zwróciły	uwagę	przedstawicieli	 tej	
organizacji.	 Na	 tablicy	 umieszczono	 po-
nadto	 wizerunek	 orła	 w	 koronie,	 znak	
Polski	Walczącej	i	krzyż	harcerski.

Andrzej Melak prezentuje „Gwiazdę Wytrwałości”
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Radiostacja	 Babice	 została	 zniszczona	
przez	wycofujące	się	wojska	niemieckie	16	
stycznia	1945	r.	Przez	lata	skazana	była	na	
zapomnienie.	Komuniści	nie	dopuszczali	do	
tego,	aby	niezwykłe	osiągnięcie	Polski	sana-
cyjnej	ujrzało	światło	dzienne.

A	 jednak	 byli	 tacy,	 którzy	 pamiętali.	
Przykazywali	swoją	wiedzę	następnym	po-
koleniom.	Pamięć	o	Radiostacji	Babice	cią-
gle	żyje	wśród	rodzin,	które	od	dawna	za-
mieszkują	Ziemię	Babicką.	Wieże	Radiostacji	
widoczne	były	z	daleka,	pamiętają	je	rów-
nież	starsi	mieszkańcy	zachodnich	dzielnic	
Warszawy.

Ślady	 Radiostacji	 są	 widoczne	 i	 dziś.	
Obiekt	 czeka	 na	 godne	 miejsce	 w	 historii	
Polski.	O	Radiostacji	powinny	uczyć	się	dzie-
ci	w	szkołach,	a	 jej	pozostałości	należało-
by	otoczyć	opieką,	jaką	przyznaje	się	zabyt-
kom	chronionym	prawem.

Na	 razie	 wiele	 osób	 działa	 doraźnie,		
z	pobudek	patriotycznych.	Wśród	nich	jest	
również	piszący	te	słowa.	Co	pewien	czas	
przypominamy	Państwu	historię	Radiostacji,	
publikując	w	naszej	gazecie	artykuły	na	ten	
temat.	 Babickie	 Koło	 Związku	 Oficerów	
Rezerwy	 RP	 przybrało	 imię	 Obrońców	
Radiostacji	Babice,	wspólnie	z	samorządem	

gminnym	postawiliśmy	tablicę	informacyjną	
przy	ul.	Henryka	Dobrzańskiego	„Hubala”.	
Co	 roku	 przypominamy	 młodzieży	 dzie-
je	 Radiostacji,	 organizując	 Rajd	 „Szlakiem	
Naszej	Historii”.	Potrzeba	jest	jednak	wielu	
systematycznych	działań	dużej	grupy	ludzi,	
by	dawną	chwałę	II	Rzeczypospolitej	przy-
wrócić	współczesnym.

Pomysłów	 nam	 nie	 brakuje.	 Chcemy	
wspólnie	 z	 samorządem	 gminnym	 na-
wiązać	 kontakty	 partnerskie	 ze	 szwedz-
ką	 gminą,	 w	 której	 znajduje	 się	 miejsco-
wość	 Grimeton.	 Tam	 do	 dziś	 znajduje	 się	
bliźniacza	 radiostacja	 Varberg,	 wykonana	

Radiostacja Babice – ten temat nurtuje nas 
od wielu lat. Przypomnijmy, że w naszej gminie 
i po części na terenach Warszawy znajdują się 
pozostałości niezwykłego obiektu, który zapew-
niał Polsce od 1923 roku łączność z całym świa-
tem. Infrastruktura Radiostacji ciągnęła się przez 
4 km, w jej skład wchodziło m.in. 10 wież o bli-
sko 130 m wysokości, budynek radionadawczy 
i elektrowni. Obiekt ten śmiało można nazwać 
chwałą myśli technicznej II Rzeczypospolitej.

Uratowaliśmy 500 kg historii!

Jak	 się	 dowiedzieliśmy,	 tablicę	 tę	
wykonali	 przed	 laty	 Tadeusz	 Stańczak		
i	 Bogdan	 Mińkowski,	 zawsze	 towarzy-
szy	 ona	 uroczystościom	 patriotycznym		
w	Olszynce	Grochowskiej.

Mszę	 Św.	 celebrował	 ks.	 Marek	
Uzdowski	 –	 proboszcz	 parafii	 św.	
Wacława.	 Podczas	 kazania	 mówił		
o	 potrzebie	 działań	 patriotycznych	 we	
współczesnej	 Polsce.	 Następnie	 głos	
zabrał	 Andrzej	 Melak	 –	 Prezes	 Kręgu	
Pamięci	 Narodowej,	 przypominając	 hi-
storię	 powstania	 Alei	 Chwały	 Powstania	
Listopadowego.	 Prezes	 wspomniał	 rów-
nież	 swojego	 brata	 śp.	 Stefana	 Melaka,	
który	zginął	w	katastrofie	smoleńskiej.

Stefan Melak za swoją wieloletnią 
działalność patriotyczną został uho-
norowany „Gwiazdą Wytrwałości” 
– orderem ustanowionym uchwałą 
Sejmu powstańczego w 1831 r. na 
wniosek Joachima Lelewela.	Order	ten	
ustanowiono,	aby	wyróżniał	„tych,	co	za	
sprawę	narodową	do	ostatniej	kropli	krwi	
walczyli	i	do	końca	wytrwali	pod	jej	sztan-
darami.	Myśl	tę	wyraża	uwidoczniona	na	
odznaczeniu	dewiza	łacińska	–	„Usque	ad	
finem”	 (Aż	do	końca).	Uchwała	dawne-
go	sejmu	doczekała	się	realizacji	dopiero		
w	naszych	czasach	i	dziś	jest	wprowadza-
na	w	życie	jako	inicjatywa	społeczna.

Order	przyznany	Stefanowi	Melakowi	
został	 poświęcony	 przez	 papieża	
Benedykta	XVI	i	będzie	złożony	jako	wo-
tum	 w	 kościele.	 Prezes	 Kręgu	 Pamięci	

Narodowej	wspomniał	także	o	inicjatywie	
budowy	Kopca	na	Olszynce	Grochowskiej	
poświęconego	Obrońcom	Warszawy.	Być	
może	na	ten	cel	uda	się	pozyskać	ziemię		
z	budowy	warszawskiego	metra.

W	 dalszej	 części	 uroczystości	 głos	
zabrał	 Marcin	 Łada	 –	 Prezes	 babickie-
go	 Koła	 Związku	 Oficerów	 Rezerwy	
Rzeczypospolitej	Polskiej.	W	swoim	prze-
mówieniu	 wspo-
mniał	o	90.	 rocznicy	
tej	organizacji,	a	tak-
że	o	licznych	pracach	
w	 dziedzinie	 pamię-
ci	 narodowej	 podej-
mowanych	 wspól-
nie	 z	 Samorządem	
Gminy	 Stare	 Babice.	
Przypomniał	 rów-
nież,	 że	 śp.	 Stefan	
Melak	 został	 w	 ba-
bickiej	 Alei	 Dębów	
Katyńskich	 uhonoro-
wany	 drzewem	 pa-
mięci.	Na zakończe-
nie swojego wystą-
pienia Prezes Łada przekazał pamiąt-
kowy medal 90-lecia ZOR RP (wyko-
nany przez Koło ZOR RP w Starych 
Babicach) na ręce Andrzeja Melaka – 
Prezesa Kręgu Pamięci Narodowej, w 
dowód uznania pracy patriotycznej 
wszystkich członków tej organizacji.

Andrzej	 Melak	 został	 ponadto	 pod-
czas	 uroczystości	 uhonorowany	 Złotą	

Odznaką	 PTTK	 im.	 gen.	 Józefa	 Longina	
Sowińskiego.

Praca	patriotyczna	w	naturalny	spo-
sób	 łączy	 wszystkich	 ludzi	 i	 organiza-
cje	działające	w	orbicie	pamięci	narodo-
wej.	 Zawsze	 jest	w	nich	wiele	elemen-
tów	wspólnych,	które	przenikają	się	nie-
raz	w	zadziwiający	sposób.	Warto	dzia-
łać	razem,	aby	wzajemnie	się	wspierać,	

a	 jednocześnie,	 aby	 głos	 patriotyczny	
stał	się	bardziej	powszechny	i	prowadził	
do	ogólnej	 zgody	narodowej.	 Za	dużo	
mamy	 w	 Polsce	 podziałów,	 działajmy	
razem	dla	dobra	naszej	Ojczyzny!

Marcin Łada
Prezes Koła ZOR RP 
w Starych Babicach

Podniesienie elementu masztu wymagało pracy ludzi i sprzętu
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wg	 tego	 samego	 paten-
tu,	 co	 instalacja	 babicka	
–	patentu	Alexandersona.	
Instalacja	 szwedzka	 jest	
jednak	nieco	mniejsza	od	
babickiej	 –	 ma	 bowiem	
tylko	 6	 wież.	 Planujemy	
również	nawiązanie	kon-
taktów	z	USA,	być	może	
w	tamtejszych	archiwach	zachowały	się	tre-
ści	depesz	nadawanych	z	Polski	w	okresie	
międzywojennym.	Mam	nadzieję,	że	zdąży-
my,	jubileusz	90-lecia	powstania	Radiostacji	
Babice	przypada	już	niebawem,	w	2013	r.	
Dobrze	 byłoby	 wówczas	 zorganizować	
sympozjum	 naukowe,	 zaprosić	 warszaw-
ską	 prasę	 i	 nagłośnić	 w	 mediach	 zagad-
nienie	dawnej	(zapomnianej	w	skali	Polski)	
Radiostacji.

Niezwykłe znalezisko

Niestrudzonym	 badaczem	 historii	
Radiostacji	 jest	 Pan	 płk	 Ireneusz	 Dobiech.	
Od	 lat	dokumentuje	pozostałości	obiektu,	
zabezpiecza	 jego	 materialne	 ślady	 i	 gro-
madzi	materiały	 źródłowe.	 Pewnego	dnia	
zwrócił	 się	 do	Wójta	Gminy	 z	propozycją	
ochrony	pamiątek	po	Radiostacji,	zbieracze	
złomu	i	wandale	niszczą	bowiem	jej	pozo-
stałości.	Ostatnio	nieznany	sprawca	pouci-
nał	jedyne,	jakie	pozostały,	resztki	przewo-
du	 znajdującego	 się	 w	 jednej	 z	 podstaw	
cewki.	Wójt	Gminy	polecił	mi	 zająć	 się	 tą	
sprawą.

Pan	 Ireneusz	 wskazał	 miejsce,	 w	 któ-
rym	odnalazł	i	ukrył	przed	laty	pozostałość	
podstawy	 jednej	z	nóg	masztów.	Podczas	
budowy	 osiedla	 Latchorzew	 II	 zniszczono	

prawdopodobnie	 kilka	elementów	
masztów.	 Fundamenty	 betonowe	
usunięto,	a	stalową	podstawę	po-
rzucono	w	lesie.	Pan	Ireneusz	przy-
krył	ją	ziemią	i	znalezionymi	wśród	
drzew	pozostałościami	z	jakiejś	bu-
dowy,	wśród	nich	były	stare	chod-
niki	 i	 trochę	 gruzu.	 Tak	 podstawa	
przeleżała	przez	wiele	lat.

Postanowiliśmy	 spełnić	 prośbę	
Pana	 Ireneusza	 i	 ją	wydobyć.	Roje	
komarów	nie	ułatwiały	zadania.	Po	
odsłonięciu	 zabytku	 okazało	 się,	
że	jest	on	zbyt	ciężki,	nawet	jak	na	
możliwości	kilku	silnych	mężczyzn.	
Nie	daliśmy	rady	nawet	go	ruszyć.

Ale	 od	 czego	 są	 zaprzyjaźnio-
ne	 firmy?	 Poprosiliśmy	 o	 pomoc	
przedstawicieli	 GPK	 „Eko-Babice”.	
Pan	 Kierownik	 Eksploatacji	 sieci	
Adam	Rutkowski	za	zgodą	Prezesa	
Zarządu	Pawła	Turkota	postanowił	

nam	 dopomóc.	 	 Obu	 Panom	 serdecznie	
dziękujemy!	Podziękowania	składamy	rów-
nież	pracownikom	firmy.	Przy	pomocy	cięż-
kiego	sprzętu	wydobyto	podstawę	 i	prze-
wieziono	ją	do	zaprzyjaźnionego	magazy-
nu.	Nie	obyło	się	przy	okazji	bez	małego	za-
mieszania.	Mieszkańcy	okolicznych	domów	
zainteresowani	warkotem	koparki	przybie-
gli	zobaczyć,	co	się	dzieje.	Posądzili	nas	na-
wet,	że	to	my	przywieźliśmy	do	lasu	śmieci,	
którymi	był	przykryty	stalowy	element!

Mogli	tak	sądzić,	bowiem	po	wydobyciu	
podstawy	masztu	na	światło	dzienne	wydo-
stały	się	również	stare	chodniki	i	trochę	gru-
zu.	Leżały	tam	jednak	już	wiele	 lat.	Dzięki	
uprzejmości	GPK	„Eko-Babice”	wywieziono	
z	tego	miejsca	całą	przyczepkę	śmieci	i	od-
padów	 budowlanych.	 Mieszkańcy	 odeszli	
uspokojeni,	a	my	cieszyliśmy	się,	że	niepo-
rozumienie	zostało	wyjaśnione.	Dobrze,	że	
mieszkańcy	dbają	o	czystość	swojego	oto-
czenia	 i	 są	gotowi	 energicznie	go	bronić.	
Las	Bemowski	jest	naprawdę	pięknym	miej-
scem,	warto	o	niego	dbać.

Co będzie dalej z podstawą?

Wydobyty	element	Radiostacji	w	przy-
szłości	zostanie	oczyszczony	i	wyekspono-
wany	 na	 postumencie	 przed	 nowym	 bu-

dynkiem	Urzędu	Gminy	w	Starych	Babicach.	
Koncepcję	 tę	 zaakceptował	 już	 wstępnie	
Wójt	 Krzysztof	 Turek	 (Członek	 Honorowy	
ZOR	RP).	Wójt	pomaga	nam	bardzo	w	re-
alizacji	wielu	przedsięwzięć	patriotycznych	
i	cieszymy	się,	że	na	jego	wsparcie	w	tych	
kwestiach	zawsze	możemy	liczyć.

Chcemy	 doprowadzić	 do	 tego,	 aby	
każdy,	 kto	 odwiedzi	 Urząd	 Gminy,	 mógł	
przy	 okazji	 dowiedzieć	 się	 kilku	 interesu-
jących	faktów	z	historii	Radiostacji	Babice.	
Fragment	masztu	na	postumencie	z	obja-
śniającą	tabliczką	oraz	fotografie	i	inne	od-
nalezione	pamiątki,	które	zostaną	w	przy-
szłym	 roku	 wyeksponowane	 wewnątrz	
budynku,	 będą	 stanowiły	 dla	 wielu	 osób	
pierwszy	kontakt	z	tą	niezwykłą	instalacją,	
która	otworzyła	młodej,	niepodległej	Polsce	
okno	na	cały	świat.	Okno	u	zarania	niepod-
ległości	–	zaledwie	5	lat	po	zlikwidowaniu	
zaborów!

Pan Ireneusz i jego pasja

Ireneusz	Dobiech,	dzięki	któremu	otrzy-
maliśmy	informację	o	fragmencie	podstawy	
masztu	nadajnika,	jest	obecnie	na	emerytu-
rze,	mieszka	na	pobliskim	Bemowie	 i	pra-
wie	codziennie	spaceruje	w	pobliżu	dawnej	
Radiostacji.	 Podchodzi	 do	 jej	 zagadnienia		
w	 sposób	 naukowy,	 jest	 bowiem	 absol-
wentem	Wojskowej	Akademii	Technicznej,		
w	tzw.	Fakultecie	Wojsk	Łączności.	Ukończył	
również	 studia	 inżynierskie	 o	 specjalności	
radiowej	 i	 magisterskie	 na	 wydziale	 elek-
trycznym.	Pracował	na	WAT	jako	asystent,	
zajmując	kolejne	stanowiska	służbowe,	po-
przez	adiunkta,	do	Zastępcy	Szefa	Katedry,	
otrzymał	 również	 awans	 do	 stopnia	 puł-
kownika	w	1974	roku.

W	 1973	 roku,	 po	 obronie	 rozprawy	
doktorskiej	pt.	„Analiza	doświadczalna	pro-
cesów	elektro-gazodynamicznych	towarzy-
szących	wystrzałowi”,	 uzyskał	 stopień	na-
ukowy	doktora	nauk	technicznych.	

Oprócz	 pracy	 naukowej	 zajmował	 się	
dydaktyką.	 Prowadził	 wykłady,	 ćwiczenia	
i	 kierował	 pracami	 inżynierskimi	 i	 magi-
sterskimi.	 Opublikował	 kilkanaście	 artyku-
łów	i	kilka	skryptów,	ma	na	swoim	koncie	
trzy	wynalazki.	Opublikował	również	czte-
ry	 teoretyczne	 artykuły	 (informacja	o	nich	
jest	 na	 stronie	 www.sigma-not.pl/autor-
53268-0-ireneusz-dobiech.html)	 związane	
z	 jego	 wieloletnim	 hobby,	 jakim	 jest	 elek-
tromaszynowy	nadajnik	w	Babicach.	Swoje	
wspomnienia	zamieścił	w	Internecie	na	stro-
nie	 http://www.werttrew.fora.pl/.	 Prowadzi	
również	 w	 Internecie	 temat	 –	 Nadajnik		
w	Babicach.

Dziękujemy Panu płk. Ireneuszowi 
Dobiechowi za przekazanie nam in-
formacji o elemencie Radiostacji i po-
pularyzację informacji o nadajniku  
w Internecie. Wykonuje Pan pracę, 
która zasługuje na szczególne uznanie 
i ogromny szacunek.

Marcin Łada

Dr Ireneusz Dobiech przy uratowanym przez siebie elemencie Radiostacji 

Radiostacja Babice
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Koło	 szachowe	 działa	 w	 szkole		
w	Borzęcinie	Dużym	już	od	5	lat,	prowa-
dzi	je	Jolanta	Krasnodębska.	To	dzięki	niej	
dzieci	 z	 przedszkola	 i	 uczniowie	 szkoły	
stawiają	pierwsze	kroki	w	grze	w	szachy.	
Najmłodsza	 uczestniczka	 turnieju	 mia-
ła	 niespełna	5	 lat,	 a	 najstarsi	 zawodnicy	
–	15.	Zajęcia	koła	szachowego	cieszą	się	
dużym	zainteresowaniem.	

Przychodzi	 na	 nie	 około	 50	 dzieci.	
Odwiedzają	je	także	gimnazjaliści	
–	 to	 uczniowie,	 którzy	 ukończy-
li	 już	 borzęcińską	 podstawówkę,	
przychodzą	 jednak	 czasem,	 aby	
pograć	w	szachy	z	młodszymi	ko-
legami.

–	Chodzi	nam	o	to,	aby	popu-
laryzować	grę	w	szachy	na	terenie	
szkoły	 –	 mówi	 instruktor	 Jolanta	
Krasnodębska.	–	Dzięki	niej	dzieci	
rozwijają	 się	 intelektualnie	 i	mają	
ciekawe	 zajęcie	 w	 wolnym	 cza-
sie.	 Współpracujemy	 od	 3	 lat	 z	
Jarosławem	Kowalewskim,	 który	 jest	 in-
struktorem	wyższej	kategorii,	a	dziś	tak-
że	 sędzią	głównym	 turnieju.	 Już	po	 raz	
drugi	 organizujemy	 turniej,	 współfinan-
sowany	 przez	 Gminę	 i	 Stowarzyszenie	
„Kotwica”.

Jak	się	dowiedzieliśmy,	dzieci	z	naszej	
gminy	 startowały	 również	 w	 innych	 tur-
niejach.	Brały	udział	m.in.	w	Warszawskich	
Mistrzostwach	 Przedszkolaków	 i	 Szkół	
Podstawowych,	 odnosiły	 tam	 nawet	
pierwsze	 sukcesy,	 ale	 po	pewnym	 czasie	
zmieniono	zasady	uczestnictwa	w	zawo-
dach,	 co	było	dla	naszych	dzieci	 bardzo	
niekorzystne.	 Obecnie	 uczestników	 spo-
za	Warszawy	przyjmuje	się	tylko	do	tzw.	
otwartych	zawodów,	a	zatem	małe	dzieci	
–	przedszkolaki	czy	uczniowie	klas	młod-
szych	 –	 rywalizują	 z	 dużo	 starszymi	 za-
wodnikami	 i	 oczywiście	 nie	 mają	 szans.	
Dlatego	też	powstał	pomysł	organizowa-
nia	turniejów	na	naszym	terenie.

W	 dobie	 multimediów,	 kompute-
rów	zainteresowanie	dzieci	 szachami	nie	
jest	 chyba	 proste.	 Jak	 przekonać	 dzie-
ciaki,	 by	 zajęły	 się	 tą	 dyscypliną?	 –	 za-
pytaliśmy	 sędziego	 turnieju	 Jarosława	
Kowalewskiego.

–	Myślę,	że	coraz	więcej	rodziców,	na-
uczycieli	i	opiekunów	dostrzega	olbrzymie	
walory	 edukacyjne	 szachów.	 Są	 one	 do-
skonałą	 pomocą	 w	 nauce	 innych	 przed-

miotów.	Ćwiczą	pamięć	i	logiczne	myśle-
nie,	uczą	skupienia	i	koncentracji	–	a	więc	
tego,	co	 jest	młodemu	człowiekowi	bar-
dzo	 potrzebne.	 W	 dobie	 wszechobec-
nych	 gier	 komputerowych	 (a	 zwłaszcza	
tzw.	 strzelanek)	 dzieci,	 godzinami	 klika-
jąc	w	klawiaturę,	marnują	czas.	Szachy	są	
antidotum	na	nudę.	Tam	staje	się	zawsze	
przed	 konkretnym	 problemem,	 nowy	
ruch	 na	 szachownicy	 to	 nowy	 problem,	
który	wymaga	myślenia	na	każdym	pozio-
mie	gracza	–	zarówno	na	poziomie	dzie-
cięcym,	jak	i…arcymistrzowskim.

–	 Warto	 zwrócić	 uwagę,	 jak	 w	 trak-
cie	partii	dzieci	 są	 skupione	–	mówi	Pan	
Jarek.	–	Są	ambitne	w	dobrym	znaczeniu	
tego	słowa,	każde	chce	wygrać.	Zegar	jest	
tu	 sprawą	 dodatkową,	 pozwala	 uspor-
towić	 grę,	 dyscyplinuje	 zawodników	 do	
szybszych	 ruchów.	 Inaczej	 partia	mogła-
by	trwać	cały	dzień,	a	są	przecież	partie,	
które	trwają	znacznie	dłużej,	np.	przy	sza-

chach	 korespondencyjnych	 mogą	 trwać	
cały	rok.

Gra	 w	 szachy	 jest	 podobna	 do	 bitwy	
średniowiecznej,	gdzie	są	piechurzy	–	piony	
i	figury	w	drugiej	linii.	Dopiero	gdy	hetman	
wchodzi	do	gry,	powinien	rozstrzygnąć	bi-
twę.	 Uczę	 dzieci	 klasycznych	 rozgrywek.	
Ćwiczymy:	debiuty	otwarte,	partię	włoską,	
hiszpańską,	półotwartą	partię	sycylijską,	kla-
syczne	rozgrywki	dają	im	dużo	wiedzy.

Dlaczego	 warto	 chodzić	
na	 zajęcia	 koła	 szachowego?		
–	W	tej	grze	bardzo	ważne	są	do-
bre	podstawy.	Pani	Jola	wykonu-
je	tu	świetną	robotę,	bo	właśnie	
najtrudniej	 jest	 nauczyć	 dzieci	
podstaw.	Często	w	domu	młodzi	
gracze	nabywają	złych	nawyków	
szachowych	 i	 musimy	 je	 później	
naprawiać.	 Ale	 najlepszą	 lekcją	
jest	 turniej.	 Pewnych	 zachowań	
nie	 da	 się	 wyćwiczyć	 na	 trenin-
gu.	Wówczas	nie	ma	takich	emo-

cji	jak	podczas	zawodów.
–	W	mojej	pracy	instruktora	wykształ-

ciłem	już	kilku	Mistrzów	Mazowsza	w	ka-
tegorii	 przedszkolaków,	 a	 także	 Mistrza	
Polski	 Juniorów.	 Cieszę	 się,	 że	 również		
w	Borzęcinie	talentów	nie	brakuje.	Jednak	
osiągnięcie	poziomu	mistrzowskiego	wy-
maga	w	każdym	wieku	dużo	pracy	i	indy-
widualnych	zajęć	z	zawodnikiem.

Wyniki Turnieju Szachowego  
w Borzęcinie Dużym:

I	miejsce	–	Piotr	Godlewski,	Brwinów;	
II	miejsce	–	Łukasz	Wieczorek,	Milanówek;	
III	 –	 Michał	 Ręgorowicz	 –	 Warszawa.	
Najlepszym	 zawodnikiem	 z	 Borzęcina	
Dużego	 był	 Olgierd	 Leszczyński,	 a	 naj-
lepszą	 zawodniczką	 –	 Ola	 Dobruch.	
Najmłodszą	 zawodniczką	 turnieju	 była	
Marysia	 Dobruch	 (lat	 5)	 z	 przedszkola		
w	Borzęcinie.	Gratulujemy!

MŁ.

Szach i mat…
czyli II Otwarty Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży 
o Puchar Wójta Gminy Stare Babice

W Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym  
3 grudnia odbył się turniej szachowy, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne 
„Kotwica”, Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gminę 
Stare Babice. Zgłosiło się 31 zawodników z terenów 
gminy, a także z okolicznych miejscowości, część 
graczy przyjechała również z Warszawy. Zawodnicy 
rozgrywali turniej systemem szwajcarskim, każdy 
grał 7 partii, po 15 minut. Układ graczy wylosował 
sędziowski program komputerowy. 
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Będzie nowy plac zabaw w Starych Babicach
Wygraliśmy w konkursie Nivea!

Trwają uzgodnienia – plac zabaw powstanie na wiosnę

Zakończył się ogólnopolski konkurs „100 placów zabaw  
na 100 lat NIVEA” organizowany przez firmę NIVEA Polska. 
Spośród ponad 1800 zgłoszonych lokalizacji w całej Polsce 
ponad 600 tysięcy głosujących wybrało 100 miejsc,  
w których NIVEA ufunduje i wybuduje place zabaw dla dzieci. 
Na terenie województwa mazowieckiego powstanie aż  
7 nowoczesnych i kolorowych placów zabaw dla najmłodszych.

Społeczności	lokalne	z	województwa	
mazowieckiego	 bardzo	 zaangażowały	
się	w	konkurs	z	okazji	100.	urodzin	mar-
ki	NIVEA.	Mieszkańcy	z	zapałem	głoso-
wali	 na	 wybrane	 lokalizacje	 za	 pośred-
nictwem	specjalnie	w	tym	celu	stworzo-
nej	 strony	 internetowej	 www.100latni-
vea.pl.	 Na	 zgłoszone	 lokalizacje	 w	 kra-
ju	 oddano	 łącznie	 blisko	 15	 milionów	
głosów,	 w	 tym	 ponad	 1.300.000	 na	
Mazowszu.

W	 trakcie	 trwającej	 5	 miesięcy	 ak-
cji	mieszkańcy	województwa	mazowiec-
kiego	wybrali	7	miejsc,	w	których	NIVEA	
wybuduje	place	zabaw.	Zwycięskie	gminy	

to:	Brwinów,	gdzie	powstaną	aż	dwa	pla-
ce	zabaw	(w	Brwinowie	i	Żółwinie),	oraz	
Jaktorów,	 Mordy,	 Stare	 Babice,	 Tarczyn		
i	Ząbki.

Dlaczego place zbaw?

W	odpowiedzi	na	potrzeby	lokalnych	
społeczności	 firma,	z	okazji	obchodzo-
nego	w	2011	 roku	setnego	 jubileuszu,	
postanowiła	 spełnić	 marzenia	 polskich	
rodzin,	a	w	szczególności	 ich	najmłod-
szych	członków	i	podarować	im	niezwy-
kły	 prezent	 –	 nowoczesne	 i	 przyjazne	
place	zabaw.	Pomysł	wybudowania	pla-

ców	zabaw	dla	dzieci	nie	jest	przy-
padkowy.	 Od	 początku	 swojego	
istnienia	marka	NIVEA	jest	zawsze	
blisko	ludzi,	a	produkty	NIVEA	od	
100	lat	dbają	o	ich	codzienną	pie-
lęgnację.	NIVEA	troszczy	się	o	ko-
lejne	 pokolenia,	 dbając	 nie	 tyl-
ko	o	ich	skórę,	ale	również	stara-
jąc	się	jak	najlepiej	zrozumieć	ich	
potrzeby.	 Troska	 o	 ludzi	 jest	 bo-
wiem	wpisana	w	historię	i	charak-
ter	 marki.	 Dlatego	 NIVEA	 posta-
nowiła	zadbać	o	prawidłowy	roz-
wój	naszych	dzieci	i	stworzyć	wy-
jątkowe	 miejsca,	 w	 których	 naj-
młodsi	będą	mogli	rozwijać	swoje	
umiejętności	 fizyczne,	psychiczne	
i	poznawcze.

NIVEA	 zdecydowała	 się	 wy-
budować	 place	 zabaw,	 ponieważ	

miejsca	 te	 spełniają	 kilka	 ważnych	 pod	
względem	 rozwojowym	 funkcji	 w	 życiu	
dziecka:
–		wywołują	 spontaniczny	 śmiech,	 któ-

ry,	 jak	wiadomo,	 jest	najlepszym	lekar-
stwem,	 działa	 rozluźniająco	 na	 układ	
mięśniowy	i	nerwowy;

–		dostarczają	 wielu	 różnorodnych	 bodź-
ców,	 które	 pomagają	 tworzyć	 prze-
strzenną	mapę	własnego	ciała;

–		stopniują	poziom	trudności	zadania;
–		uczą	 podejmowania	 kontrolowanego	

ryzyka	 i	 odpowiedzialności	 za	 własne	
poczynania;

–		pobudzają	wyobraźnię	małych	odkryw-
ców;

–		dają	możliwość	zetknięcia	się	ze	wszyst-
kimi	siłami	fizyki:	siłą	grawitacji	 i	prze-
ciążeniami,	 siłą	 odśrodkową,	 przyspie-
szeniem,	 hamowaniem,	 wibracjami		
i	drganiami	o	różnej	częstotliwości,	czy	
wreszcie	siłą	tarcia.	

Na	 placach	 zabaw	 ufundowanych	
przez	 NIVEA	 można	 będzie	 znaleźć	
konstrukcje,	 które	 dzieci	 wykorzystują		
w	 sposób	 naturalny	 i	 intuicyjny.	
Wszystkie	drabinki,	zjeżdżalnie,	karuze-
le	i	huśtawki,	które	będą	tam	dostępne,	
stymulują	 i	 trenują	 poszczególne	 czę-
ści	ciała,	rozwijają	prawidłową	sylwetkę		
i	pomagają	malcom	w	zdobywaniu	no-
wych,	niezbędnych	umiejętności.	

Wioleta Dłużewska, Edyta Szyszło

Do	 akcji	 głosowania	 w	 Konkursie	
Nivea	włączyło	się	bardzo	wielu	mieszkań-
ców	 naszej	 gminy.	 Dyrektor	 Przedszkola	
w	Starych	Babicach	Bożenna	Pyć	zmobi-
lizowała	do	działania	mnóstwo	osób.	Do	
akcji	włączyli	 się	 również	samorządowcy		
i	 pracownicy	 Urzędu	 Gminy.	 My	 także	
głosowaliśmy	 i	 publikowaliśmy	 artykuły	
na	ten	temat.	

Zebrana	 liczba	 głosów	 pozwoli-
ła	wygrać	plac	 zabaw	dla	dzieci	 -	 jeden	

z	7	przyznanych	na	Mazowszu.	Czyż	nie	
jest	to	wspaniała	wiadomość	na	święta?	
Uczestnikom	konkursu	serdecznie	dzięku-
jemy!	Wszyscy	po	trosze	stali	się	Świętymi	
Mikołajami.

Aktualnie	trwają	uzgodnienia	pomię-
dzy	gminą	Stare	Babice	a	organizatorem	
konkursu	„100	placów	zabaw	na	100	lat	
NIVEA”.	 Dotyczą	 one	 dokumentacji	 pro-
jektowej	 i	 formalności	 związanych	z	po-
zwoleniem	na	budowę.	Gmina	zobowią-

zana	jest	na	własny	koszt	usunąć	ze	wska-
zanego	 terenu	 wszelkie	 elementy	 unie-
możliwiające	 lub	 utrudniające	 budowę.	
Potwierdzenie	wykonania	prac	trzeba	wy-
słać	w	formie	pisemnej	i	fotograficznej	na	
adres	organizatora.	 Plac	 zabaw	powsta-
nie	przy	ul.	Polnej	na	terenie	Przedszkola	
w	Starych	Babicach.

Marcin Łada
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Radni	uchwalili	także	program	współ-
pracy	 gminy	 Stare	 Babice	 z	 organizacja-
mi	pozarządowymi	 i	podmiotami	 (o	któ-
rych	mowa	w	art.	3	ust.	3	ustawy	z	dnia	
24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożyt-
ku	publicznego	 i	o	wolontariacie)	na	 rok	
2012.	Głównym	celem	programu	jest	po-
lepszenie	jakości	życia	mieszkańców	gmi-
ny,	m.in.	przez	stworzenie	warunków	do	
powstania	inicjatyw	i	struktur	działających	
na	rzecz	społeczności	lokalnej;	zwiększenie	
wpływu	organizacji	sektora	pozarządowe-
go	na	kreowanie	polityki	społecznej	w	na-
szej	 gminie;	 zwiększenie	 zaangażowania	
mieszkańców	w	rozwiązywanie	 lokalnych	
problemów.	W	programie	określono	prio-
rytety	działania	w	trzech	dziedzinach:	kul-
tury	i	sztuki;	kultury	fizycznej,	sportu	i	tury-

styki;	 bezpieczeństwa,	 polityki	 społecznej	
i	 ochrony	 zdrowia.	 Za	 realizację	 progra-
mu	 współpracy	 odpowiada	 Wójt	 Gminy.	
Wysokość	 środków	 publicznych	 przewi-
dzianych	na	jego	przeprowadzenie	w	roku	
2012	zaplanowano	na	165.000	zł.

Podczas	XII	sesji	radni	podjęli	decyzję	
o	 sprzedaży	 w	 drodze	 bezprzetargowej	
nieruchomości	 nr	 ew.	 703/5	 w	 Starych	
Babicach	 –	 w	 celu	 przyłączenia	 do	 są-
siedniej	 działki.	 Zadecydowali	 również	o	
nadaniu	 imienia	Tomasza	Zana	ulicy	po-
łożonej	w	Latchorzewie.

Rada	Gminy	przyjęła	ponadto	uchwa-
łę	w	 sprawie	określenia	wzorów	 formu-
larzy,	informacji	i	deklaracji	podatkowych	
(w	 zakresie	 podatku	 od	 nieruchomości,	
podatku	rolnego	i	leśnego).	Wprowadziła	
także	 zmiany	 w	 uchwale	 dotyczącej	 za-
sad	 udzielania	 dotacji	 celowej	 spółkom,	
trybu	 jej	 udzielania	 i	 sposobu	 rozlicza-
nia	dotacji.	Radni	określili	 również	staw-

ki	podatków	od	nieruchomości	i	od	środ-
ków	transportu	(oraz	zasady	zwolnień	od	
tego	podatku)	i	podjęli	decyzję	w	sprawie	
opłaty	targowej.

W	kolejnej	części	sesji	Rada	Gminy	za-
aprobowała	 obniżenie	 ceny	 skupu	 żyta	
dla	 celów	 wymiaru	 podatku	 rolnego	 na	
rok	 2012.	 Średnią	 cenę	 skupu	 żyta	 za	
okres	pierwszych	trzech	kwartałów	2011	
r.	zmniejszono	z	74,18	zł	za	1	dt	do	40	
zł	za	1	dt.

Ostatnie	 podjęte	 uchwały	 dotyczyły	
zmian	w	budżecie	gminnym	na	rok	2011	
(zwiększono	 dochody	 o	 131.953,00	
zł	 i	 wydatki	 o	 tę	 samą	 sumę)	 oraz	 w	
Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	na	lata	
2011-2020.

Ze	 szczegółami	 uchwał	 podjętych	
podczas	XII	sesji	można	się	zapoznać	na	
stronie	 internetowej	Biuletynu	Informacji	
Publicznej	Urzędu	Gminy	Stare	Babice.

.kg.

Z Sesji Rady Gminy
dokończenie	ze	strony	5

Piąty Dzień Seniora
W jaki sposób można długo pozostać młodym? Trzeba 

po prostu być aktywnym. Dla psychiki i zdrowia fizyczne-
go nie ma nic gorszego niż siedzenie w czterech ścianach  
i oglądanie telewizji. Trzeba coś robić i… spotykać się z mi-
łymi ludźmi. Aktywność jest najlepszym sposobem na za-
chowanie młodości. Tak właśnie działają seniorzy z naszej 
gminy.

Ludzie	 złotego	 wieku	 spotykają	 się	 w	 salce	 katechetycznej		
w	Starych	Babicach,	a	także	w	remizie	OSP	w	Borzęcinie	Dużym.	
Właśnie	w	Borzęcinie	9	października	zorganizowano	5.	obchody	
Gminnego	Dnia	Seniora.

W	hali	sportowej	ZSP	spotkali	się	nie	tylko	seniorzy	z	naszej	
gminy,	 przyjechało	 także	 wielu	 gości	 i	 święto	 seniorów	 prze-
rodziło	 się	 w	 przegląd	 chórów	 połączony	 z	 pokazem	 tanecz-
nym.	Wystąpiły	chóry:	„Sami	Swoi”	z	Borzęcina	pod	kierunkiem	
Włodzimierza	 Ignaczewskiego,	 „Babiczanie”	 pod	 kierunkiem	
Zbigniewa	 Załęskiego,	 „Ballada”	 z	 Leszna	 pod	 batutą	 Bernarda	
Olosia,	„Ożarowskie	Kumoszki”	 i	„Wesołe	Wdówki”	z	 Józefowa	
–	oba	pod	kierunkiem	Waldemara	Dąbrowskiego.	Popisy	tanecz-
ne	zaprezentowali	seniorzy	z	Warszawy	uczęszczający	do	szkoły	
tańca	„Duet”	Pawła	Błażejewskiego	oraz	zespół	studencki	z	Błonia	
pod	 kierunkiem	 Ewy	 Mazurkiewicz.	 Wesoły	 repertuar	 utworów		
i	miły	pokaz	taneczny	sprawiły,	że	wszyscy	oglądali	występy	z	du-
żym	zainteresowaniem.

Jak	poinformowała	nas	Zofia	 Lasocka,	 „Sami	Swoi”	działają	
w	Borzęcinie	już	od	7	lat.	Nigdy	się	nie	nudzą	na	swoich	spotka-
niach.	Pani	Zosia	zaprezentowała	nam	piękną	kronikę	ze	zdjęcia-
mi,	którą	sama	prowadzi.	Są	w	niej	utrwalone	wszystkie	wydarze-
nia	związane	z	borzęcińskimi	seniorami:	ich	sukcesy	na	występach	
chórów,	wycieczki,	spotkania	towarzyskie	i	inne	miłe	okazje,	pod-
czas	których	razem	się	spotykają.	W	tym	roku	np.	byli	w	miejsco-
wości	Łyse	na	Kurpiach,	tam	gdzie	wykonuje	się	największe	palmy	
wielkanocne	w	Polsce,	byli	także	w	Nieborowie,	pod	Grunwaldem,	
w	Poznaniu,	a	w	październiku	br.	pojechali	na	Litwę.

Seniorzy	 dziękują	 za	 pomoc,	 jakiej	 udzielają	 im	 Gmina,	
Stowarzyszenie	 „Kotwica”,	 Borzęcińska	 OSP	 i	 Dyrekcja	 SP		
w	 Borzęcinie.	 Borzęcińscy	 seniorzy	 spotykają	 się	 co	 czwartek		
o	godz.	16:00	w	remizie	OSP.																																																			mł.

Zofia Lasocka i Michał Czajkowski 

Śpiewają „Sami Swoi” z Borzęcina

Chór „Babiczanie” 

Prezes „Kotwicy” Krzysztof Grzelak
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Gmina Stare Babice rozpoczęła re-
alizację kolejnego projektu dofinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej, 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Dofinansowanie 
uzyskano dzięki udziałowi gminy 
w konkursie organizowanym przez 
Lokalną Grupę Działania „Między 
Wisłą a Kampinosem”. Nabór do kon-
kursu odbywał się w kwietniu 2010 r.

Wniosek	 o	 dofinansowanie	 projektu	
powstał	 w	 Referacie	 Rozwoju	 i	 Promocji	
Gminy.	 Główny	 dokument	 to	 opracowa-
ny	na	formularzu	PROW	wniosek	z	wyma-
ganymi	 załącznikami.	 Wniosek	 podlegał	
ocenie	przez	Komisję	w	LGD.	Otrzymał	on	
17,80	pkt	(najwyżej	punktowany	wniosek	
miał	27	pkt),	co	dało	nam	5.	miejsce	na	li-
ście.	Oceny	akceptującej	kwalifikowalność	
kosztów	 dokonał	 Urząd	 Marszałkowski	
Województwa	 Mazowieckiego.	 Osta-
tecznie	 21	 lipca	 2011	 r.	 gmina	 Stare	
Babice	 podpisała	 umowę	 na	 dofinanso-
wanie	 przedsięwzięcia	 pn.	 „Dziedzictwo	
twórczości	ludowej	i	artystycznej	–	kaplicz-
ki,	krzyże,	figury	i	obeliski	w	gminie	Stare	
Babice”.	Po	wakacjach	zebrano	oferty	po-
tencjalnych	 wykonawców	 i	 ostatecznie	
wyłoniono	 wykonawcę	 głównych	 zadań		
w	 projekcie.	 Nadzór	 nad	 realizacją	 pro-
jektu	 sprawuje	 Referat	 Architektury.	 Czas	
trwania	projektu	–	07.2011-10.2012	r.

Celem	 projektu	 jest	 zdobycie	 i	 upo-
wszechnienie	 informacji	 o	 walorach	 za-
bytkowych,	 historycznych	 i	 artystycznych	
obiektów	małej	architektury	sakralnej	oraz	
wypromowanie	tych	obiektów	jako	 lokal-
nych	 atrakcji	 turystycznych.	 Ponadto	 ce-
lem	 przedsięwzięcia	 jest	 podniesienie	 ak-
tywności	 społeczności	 lokalnej	 poprzez	
dokumentowanie	 kultywowania	 miej-
scowych	 tradycji,	 wydarzeń	 związanych		
z	 w/w	 obiektami.	 Podniesienie	 wiedzy	
przez	 mieszkańców	 i	 turystów	 o	 historii		
i	 znaczeniu	 małych	 obiektów	 sakralnych	
w	kulturze	regionu	będzie	możliwe	dzięki	
m.in.	wykonaniu	oznakowania	tych	obiek-
tów	 oraz	 udostępnieniu	 interaktywne-
go	 spacerownika	 na	 stronie	 internetowej	
i	 wydaniu	 w	 przystępnej	 formie	 folderu	
–	mapy,	prezentującego	kapliczki,	krzyże,		
figury	i	obeliski	w	gminie	Stare	Babice.
Projekt	polega	na:	
1.		Opracowaniu	 charakterystyki	 50-ciu	

obiektów	 wraz	 z	 rysem	 historycznym		
w	formie	pracy	monograficznej.

2.		Opracowaniu	 kart	 adresowych	 obiek-
tów	z	złącznikami	 i	dokumentacją	nie-
zbędną	 do	 opracowania	 Gminnego	
Programu	Opieki	nad	Zabytkami.

3.		Wydaniu	folderu	–	mapy	w	przystępnej	
formie	dla	turystów.

4.		Opracowaniu	 spacerownika	 z	 galerią	
zdjęć	w	formie	elektronicznej.

5.		Oznakowaniu	 obiektów	 w	 formie	 ta-
blic.

6.		Publikacji	 artykułów	 upowszechniają-
cych	wiedzę	o	projekcie,	w	tym	o	w/w	
obiektach.
Wartość	 zadania	 to	 49.815	 zł	 brut-

to,	 w	 tym	 dofinansowanie	 z	 Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2007-2013,	
Działanie	4.1	„Wdrażanie	lokalnych	strate-
gii	rozwoju”	z	zakresu	małych	projektów	–	
wg	umowy	24.800	zł.

Beata Tuzimek
Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Start projektu Gminy 
i Fundacji hereditas

Podniesienie atrakcyjności tu-
rystycznej regionu oraz zachowa-
nie lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego i historycznego to cele projek-
tu „Dziedzictwo twórczości ludowej  
i artystycznej – kapliczki, krzyże, figu-
ry i obeliski w gminie Stare Babice”. 
Wykonawcą zadania – na zlecenie 
Gminy Stare Babice – jest warszawska 
Fundacja hereditas, organizacja po-
żytku publicznego, zajmująca się sze-
roko pojętą ochroną dziedzictwa kul-
tury.

Gmina	 Stare	 Babice	 to	 rejon	 niezwy-
kle	 atrakcyjny	 pod	 względem	 turystycz-
nym	i	rekreacyjnym.	Zdrowy	klimat	i	świe-
że	 powietrze,	 które	 zapewnia	 otulina	
Kampinoskiego	 Parku	 Narodowego,	 za-
chęcają	 do	 aktywnego	 wypoczynku	 –	
uprawiania	 turystyki	 pieszej	 i	 rowerowej,	
a	urządzone	ścieżki	zdrowia,	place	zabaw	
i	 obiekty	 sportowo-rekreacyjne	 są	 dosko-
nałą	propozycją	spędzenia	czasu	także	dla	
dzieci	i	rekonwalescentów.	

Lista	 atrakcji	 gminy	 nie	 byłaby	 jednak	
nawet	w	połowie	pełna,	gdyby	nie	wspo-
mnieć	o	lokalnych	zabytkach,	reliktach	kul-
tury,	 miejscach	 pamięci	 narodowej	 i	 pa-
miątkach	 związanych	 z	 literaturą	 polską.	
Na	terenie	gminy	znajdują	się	cenne	zabyt-
ki	sztuki	sakralnej,	jak	kościoły	w	Borzęcinie,	
Starych	Babicach	i	Lipkowie,	rezydencjonal-
nej	 (zespoły	 dworsko-	 i	 pałacowo-parko-
we	w	Lipkowie	i	Zielonkach),	sepulkralnej	–	
cmentarz	parafialny	w	Borzęcinie	i	wojenny	
w	Starych	Babicach.	Kiedy	dodamy	do	tego	
bez	mała	kilkadziesiąt	przykładów	tzw.	ma-

łej	 architektury,	 jak	 przydrożne	 kapliczki,	
krzyże,	 figury,	 etc.,	 otrzymamy	 obraz	 nie-
zwykle	atrakcyjnej	pod	względem	kulturo-
wym	okolicy,	zasługującej	na	należytą	opie-
kę	i	utrwalenie	w	postaci	dokumentacji	za-
równo	fotograficznej,	jak	i	opisowej.

Zachowaniu	 lokalnego	 dziedzictwa	
kultury	 materialnej	 i	 niematerialnej	 po-
służy	 właśnie	 realizacja	 projektu	 Fundacji	
Hereditas.	 W	 ramach	 zadania	 przygoto-
wane	zostanie	opracowanie	z	charaktery-
styką	cennych	dla	obszaru	obiektów	twór-
czości	 ludowej	 i	 artystycznej	 gminy	 Stare	
Babice	 (kapliczki,	 krzyże,	 figury	 i	obeliski)	
wraz	z	przygotowaniem	kart	adresowych	
(jako	części	 składowych	gminnej	ewiden-
cji	zabytków).	

Autorzy	 opracowania	 przeprowadzą	
na	 wstępie	 badania	 terenowe,	 podczas	
których	 będą	 starali	 się	 dotrzeć	 do	 moż-
liwie	 szerokich	 źródeł	 historycznych,	 ar-
chiwalnych,	 kronik	 parafialnych	 itp.	 Do	
trwałych	efektów	 realizacji	 projektu	nale-
żeć	będą:	 folder	„Kapliczki,	krzyże,	 figury	
i	obeliski	w	gminie	Stare	Babice”	 (na	ba-
zie	 mapy	 turystycznej	 gminy)	 oraz	 „spa-
cerownik”	z	galerią	zdjęć	i	przykładowymi	
trasami	 turystyczno-edukacyjnymi	 w	 for-
mie	strony	www.	Wszystkie	obiekty,	które	
wejdą	w	zakres	programu,	zostaną	trwale	
oznakowane	–	odpowiednimi	tablicami.

W	celu	rzetelnego	przygotowania	po-
wierzonego	projektu	wyznaczone	z	ramie-
nia	 Fundacji	 Hereditas	 osoby	 przeprowa-
dzą	także	wywiady	wśród	lokalnej	społecz-
ności	 –	 na	 obszarze	 lokalizacji	 obiektów		
–	 z	 potomkami	 właścicieli,	 fundatorów,	
obecnych	 mieszkańców	 i	 właścicieli	 po-
sesji,	 na	 których	 usytuowane	 są	 kaplicz-
ki,	 krzyże,	 etc.	 Uprzejmie	 prosimy	 o	 wy-
kazanie	 zrozumienia	 i	 okazanie	 pomo-
cy	 osobom	 realizującym	 badania	 tereno-
we	na	rzecz	projektu.	Działania	realizowa-
ne	będą	w	okresie	grudzień	2011	–	czer-
wiec	2012.	

Katarzyna Komar-Michalczyk
Fundacja Hereditas,

Krzysztof Turek
Wójt Gminy

Dziedzictwo twórczości 
ludowej i artystycznej
– kapliczki, krzyże, figury i obeliski w gminie Stare Babice
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Pomagamy Pani Renacie

ZAPŁAĆ OPŁATĘ ROCZNĄ ZA PRZYŁĄCZE W DRODZE GMINNEJ
Informacja o opłacie rocznej za przyłącza

Urząd Gminy przypomina, że zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.  
Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia technicznego niezwiązanego  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazo-
wego lub elektrycznego) pobierana jest coroczna opłata. 
Wysokość opłaty została zawarta w decyzji  wydanej przez Wójta Gminy Stare Babice, na podstawie której nastąpiło zajęcie 
pasa drogowego i umieszczenie w nim wnioskowanego urządzenia.
Zgodnie z art. 40 pkt. 13a w/w ustawy opłatę roczną za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym należy wpłacić na konto Urzędu 
Gminy do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. Wpłata powinna nastąpić bez wezwania ze strony Urzędu na konto  
nr 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008. W razie jej braku do dłużnika zostanie wysłane upomnienie, którego kosztami zosta-
nie on obciążony.
Referatem odpowiedzialnym za wydawanie w/w decyzji jest Referat Gospodarki Komunalnej – tel. (22) 722 95 35, a wpłatami 
z tytułu opłat rocznych zajmuje się Referat Finansowo-Księgowy – tel. (22) 722 90 07.

W poprzednim wydaniu „Gaze-
ty Babickiej” zwracaliśmy się do Pań-
stwa z apelem o pomoc dla Pani Re-
naty Kozłowskiej, której dom uległ 
zalaniu przy ubiegłorocznych ulew-
nych deszczach. Stary budynek mu-
siał zostać rozebrany i postawiono 
nowy. Wielu ludzi podjęło to wyzwa-
nie i wszystkim składamy podzięko-
wania za piękny odruch serca.

Pomoc Pani Renacie jest udzielana od sa-
mego początku jej kłopotów, już w ub. roku 
zarówno Gmina, jak i społeczeństwo były 
w nią zaangażowane. Po zalaniu jej dawne-
go domu Pani Renata otrzymała zapomogę  
z gminy w wys. 10 tys. zł. Gdy okazało się, że 
budynek nie nadaje się do remontu, Gmina 

dopomogła w wynajęciu mieszkania, w spra-
wach podziału nieruchomości i we wszyst-
kich procedurach budowlanych.

Do akcji pomocy włączył się bardzo 
owocnie proboszcz babickiej parafii ks. pra-
łat dr Grzegorz Kozicki. Dopomógł w pokry-
ciu kosztów wynajęcia pokoju, zarządził tak-
że zbiórkę finansową podczas Mszy Św.

W akcję pomocy osobiście zaangażo-
wana była także Jolanta Stępniak (Z-ca Wój-
ta Gminy w 2010 r.), obecnie Członek Za-
rządu Powiatu. Wspomina, że z ramienia 
gminy pomagano w realizacji wszystkich for-
malności. Bez opłat wydano zgodę na przy-
łącza wodno- kanalizacyjne, szybko uzyska-
no pozwolenie na budowę nowego domu. 
W uzgodnieniu z wykonawcą ustalono, jakie 
materiały budowlane są potrzebne i poma-

gano w ich zakupie i zbiórce. Na jesieni ub. 
roku budowa domu została rozpoczęta. Po 
jej zakończeniu sama Pani Renata stwierdzi-
ła, że gdyby nie zalanie, to nigdy nie miała-
by takiego domu. W poprzednim nie było ła-
zienki...

Kiedy Gmina organizowała zbiórkę da-
rów dla powodzian, potrzebne rzeczy i środ-
ki czystości przekazano także Pani Renacie.

Wójt Krzysztof Turek dziękuje za pomoc 
wszystkim osobom, które włączyły się do 
akcji pomocy. – Jeszcze raz okazało się, że 
na nasze społeczeństwo zawsze możemy li-
czyć. To, że akcja jest przez tyle czasu konty-
nuowana, świadczy o Państwa poczuciu so-
lidarności z potrzebującymi i za to składam 
wszystkim serdeczne podziękowania – po-
wiedział Wójt Gminy.

Listy do redakcji

Szybka akcja uratowała pieskowi życie…
Podczas spaceru ze swoim wyżłem 4 li-

stopada, w okolicy Janowa, natknąłem się 
na siedzącą w rowie melioracyjnym owczar-
kopodobną sukę. Ślady na skarpach wska-
zywały, że bezskutecznie próbowała, praw-
dopodobnie od kilku dni, wydostać się  
z zimnej wody. Bezzwłocznie zadzwoniłem 
na telefon alarmowy Straży Gminnej, gdzie 
dyżurna funkcjonariuszka poinformowała 
mnie o przekazaniu sprawy do Weterynarii 
w Laskach (ul. 3 Maja 89).

Dokładnie po pół godzinie na miejsce 
przyjechał właściciel firmy – Pan Andrzej 
Małkowski z asystentką. Nie wahając się, 
wskoczył do lodowatej wody (w panto-
flach) i wspólnie wydobyliśmy trzęsącą się 
sukę. Została ona owinięta kocem i za-
brana do lecznicy.

Wydawać by się mogło, że to stan-
dardowa interwencja, ale pozwoliłem 
sobie ją opisać, gdyż zaskoczyła mnie 
niesamowita sprawność zaintereso-

wanych służb: naszej Straży Gminnej  
i dr. Małkowskiego – ze szczególnym 
podkreśleniem zaangażowania tego 
ostatniego.

Jeśli jest to możliwe, bardzo pro-
szę o podziękowanie na łamach „Gazety 
Babickiej” tym ludziom za dobrą robotę.

Z poważaniem, 
Tomasz Pyzowski

Dziękujemy również i my, w imieniu społeczności i ratowanych zwierząt. Apelujemy jednocześnie do Państwa o od-
powiedzialność za zwierzęta. Zbliża się okres świąteczny. Zdarza się, że pies staje się prezentem pod choinkę dla dziec-
ka. Niestety nie zawsze jest to decyzja przemyślana. Każde zwierzę w domu to nie tylko radość dla domowników, to 
również stały obowiązek. Czy będziemy mieli czas zajmować się nim? Zwierzę to nie zabawka, potrzebuje przez lata na-
szej opieki i zainteresowania (nie mówiąc już o miłości, którą oddaje bezgranicznie). Czy jesteśmy na to gotowi?



Mistrzostwa Polski Samorządowców 
w Tenisie Ziemnym

Tenisowe Mistrzostwa Polski Samorzą-
dowców rozgrywane są od wielu lat. Impre-
za ta odbywa się przeważnie w czerwcu, na 
otwartym powietrzu, na kortach ziemnych. 
Jej głównym organizatorem jest Urząd Mia-
sta Konin. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Konina jest wielkim miłośnikiem tego spor-
tu i zdobył nawet puchar Mistrza Polski Sa-
morządowców.

Mistrzostwa zorganizowano także kilka 
razy w Redzie, tam w czerwcu br. przybyło 
ok. 60 samorządowców, aby grać w tenisa 
na 8 kortach ziemnych.

Przed kilkoma laty zrodziła się również 
idea rozgrywek halowych. Kiedyś odbyły się 
one w Tarnowie, ale później zaniechano ich 
organizowania. Zainteresowanie tym tema-
tem wśród samorządowców było jednak 
duże i postanowiono zorganizować kolej-
ne Mistrzostwa Halowe. Z pomysłem orga-
nizacji jesiennej imprezy sportowej wystąpił 
Wójt Gminy Teresin – Marek Olechowski. 
Idea trafiła na podatny grunt w naszej gmi-
nie, uzyskała poparcie Wójta Gminy Stare 
Babice – Krzysztofa Turka (który objął nad 
Turniejem Patronat Honorowy) i akceptację 
szefów firmy KampinoSport.

Do Starych Babic przybyło 36 uczest-
ników zawodów. Organizatorzy zarezer-
wowali również korty w Ożarowie Mazo-
wieckim, na wypadek gdyby przybyło więcej 
zawodników, ale okazało się, że wszyscy za-
grają w KampinoSporcie.

W jaki sposób zorganizowano nabór za-
wodników na Mistrzostwa Polski? – zapytali-
śmy Wójta Marka Olechowskiego. – Ogło-
szenia pojawiły się w Internecie, poza tym 
wszyscy od lat mamy wspólne kontakty i za-
interesowania – mówi Wójt Olechowski.  
– Samorządowcem się bywa, a tenisistą, jeśli 
ktoś lubi ten sport, jest się zawsze. Przyjecha-
li przedstawiciele wszystkich regionów Polski; 
z Katowic, z Gołdapi, ze Szczecina... Cieszy-
my się, że impreza doszła do skutku, a w Sta-
rych Babicach w KampinoSporcie grało nam 
się bardzo dobrze. W Babicach korty są do-
brze oświetlone, a ośrodek ma odpowiednie 
zaplecze do odnowy biologicznej.

Gmina Teresin słynie w naszym regio-
nie z organizacji różnych zawodów sporto-
wych, tam odbywają się turnieje zapaśnicze, 
zawody łucznicze, a nawet Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Łucznictwie. Dy-
rektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji jest Krzysztof Walencik – brązowy 
medalista Mistrzostw Europy w zapasach 
(Kopenhaga, 1992) i 4. zawodnik Olim-
piady w Barcelonie. Sam Wójt również ma 
zamiłowania sportowe. Przez wiele lat był 
Prezesem Polskiego Związku Łucznicze-
go i Członkiem Zarządu Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego. Gmina Teresin ma od lat 
dobre kontakty z naszym powiatem, z któ-
rym wspólnie co roku organizuje Eko-Pik-
nik w Kampinosie (zawsze w drugą niedzie-
lę września).

Dobre kontakty samorządowców owo-
cują nie tylko wynikami sportowymi, lecz 
także w codziennym życiu, w którym trze-
ba rozwiązywać wiele spraw lokalnych spo-
łeczności. Miła współpraca i wzajemne kon-
sultacje dają zawsze dobre rezultaty.

Oto wyniki rozgrywek:
Kategoria VIP: 1. Henryk Szczypkowski 
(UG Lewin Kłodzki). 2. Stanisław Pochyluk 
(UG Połajewo). 3. ex aequo: Jerzy Conra-
di (Starostwo Wejherowo) i Rafał Kowalczyk 
(UG Wąsewo).
Kategoria 45+: 1. Piotr Kaczmarczyk (Sta-
rostwo Świdnica). 2. Zbigniew Iciaszek (UM 
Konin). 3. ex aequo: Adam Kochański (UM 
Katowice) i Artur Gałach (UM Łuków).
Kategoria do lat 45: 1. Hubert Konec-
ki (UG Teresin). 2. Łukasz Judek (UM Po-
znań). 3. ex aequo: Daniel Bednarek (UM 
Kleczew) i Adam Stańczuk (UM Gorzów 
Wielkopolski). 
Kategoria debel: 1. Łukasz Judek i Jędrzej 
Solarski (UM Poznań). 2. Piotr Kaczmarczyk 
(Starostwo Świdnica) i Henryk Skrzypkowski 
(UG Lewin Kłodzki). 3. ex aequo: Jerzy Con-
radi (Starostwo Wejherowo), Sławomir Do-
rywalski (UM Sochaczew) i Czesław Chlebek 
(UM Rzeszów), Jarosław Mazur (UM Koło).
Nad przebiegiem zawodów w Babicach 
czuwał Ariel Lisowski z Sochaczewa – Sę-
dzia Polskiego Związku Tenisowego.

Marcin Łada

W dniach 2-4 grudnia na kortach ośrodka 
sportowego KampinoSport w Starych Babicach 
odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski 
Samorządowców w Tenisie Ziemnym. Organizatorem 
Mistrzostw była Gmina Teresin, a jej partnerami: 
Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Sochaczewski, 
Gmina Stare Babice i ośrodek KampinoSport.


