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↓
koncert inauguracyjny Festiwalu
31 maja o godzinie 20.00 w kościele w Starych Babicach odbędzie się koncert 
inauguracyjny Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”. Wystąpi orkie-
stra „Sinfonia Iuventus” pod dyrekcją Michała Niedziałka oraz skrzypek – 
Jan Kutowski. Kolejne koncerty odbędą się 2, 9 i 15 czerwca w auli Gminnego 
Gimnazjum w Koczargach Starych, a następny 22 czerwca o godz. 18.00   
w sali sportowej  Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Szczegóły na str. 11.

dzień dziecka z komendą Policji
31 maja zapraszamy dzieci na obchody Dnia Dziecka z Komendą Powiatową 
Policji dla PWZ. Festyn „Bezpieczny Uśmiech” odbędzie się przy Integracyjnym 
Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach, ul. Staszica 2, w godz. 
14.00–18.00. W programie m.in. konkursy z nagrodami, pokazy działań grupy 
szturmowej, ratownictwa drogowego, miasteczko ruchu drogowego. Współ-
organizatorami imprezy są Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Łomianki.

Gminny dzień dziecka
1 czerwca Wójt Gminy Stare Babice zaprasza dzieci wraz z rodzicami na 
Gminny Dzień Dziecka. Specjalnie dla najmłodszych przygotowano imprezę 
folklorystyczno-kulturalną w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Du-
żym przy ul. Warszawskiej. W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Zapraszamy w godz. 12:00–18:00. Szczegóły na plakacie – str. 24.

Piknik modelarski w koczargach Starych
2 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników małego lotnictwa na Piknik 
Modelarski w Koczargach Starych. Impreza odbędzie się  na lotnisku mo-
delarskim w godz. 10:00–18:00. W programie: pokazy lotów modeli zdalnie 
sterowanych, zawody Combat o Puchar Wójta Gminy Stare Babice, symu-
lator lotu modelami RC. Wszystkie atrakcje bezpłatne! Więcej informacji 
na: www.koczargi.waw.pl.

kampinoskie Spotkanie jeździeckie
9 czerwca zapraszamy  na jeździecki piknik rodzinny do stajni Horse Works 
i stajni Justyny Milej przy ul. Warszawskiej 548 w Koczargach Nowych 
(wjazd od ul. Górki). W programie przewidziano konkursy w ujeżdżeniu 
i skokach przez przeszkody oraz atrakcyjne pokazy dla publiczności. Impreza 
odbędzie się w godz.: 8:00–17:00.

Festiwal kultury Indyjskiej
23 czerwca o godz. 15:00 zapraszamy do Centrum Konferencyjno-Szkole-
niowego BGŻ w Lesznie, gdzie odbędzie się plenerowy Festiwal Kultury 
Indyjskiej. W programie przewidziano pokazy tańca indyjskiego, muzyki 
oraz jogi, a także degustacje potraw rodem z Indii. Impreza organizowana 
jest razem z Mistrzostwami Europy w Carrom.

Letni Festiwal muzyczny w Parku dworskim
8 czerwca o godz. 15:00 warto odwiedzić dwór w Strzyżewie, aby spotkać 
się z dr. Grzegorzem Russakiem – propagatorem kultury staropolskiej. 
Szczegóły na str. 23.

rajd rowerowy na powitanie lata
29 czerwca o godz. 10:00 babickie Towarzystwo Cyklistów oraz GOSiR 
Stare Babice zapraszają na rajd rowerowy. Start z Placu Fryderyka Chopina  
w Borzęcinie Dużym. Prosimy uczestników wcześniejszych rajdów o za-
branie kamizelek odblaskowych, a wszystkich o zaopatrzenie się w napoje.  
W programie wspólne ognisko i losowanie nagród dla rowerzystów biorą-
cych udział w imprezie.
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Moja decyzja o kandydowaniu do Rady 
Gminy powiązana była z planami szer-
szego działania. Od dłuższego czasu 
myślałam o powołaniu fundacji działa-
jącej wśród społeczności lokalnej. Do-
strzegałam, że mieszkańcy naszej gminy 
mają ogromny potencjał, trzeba jednak 
stworzyć im określone warunki rozwoju: 
warsztaty tematyczne, integracje, spo-
tkania… Moje plany zbiegły się w czasie 
z wyborami do Rady Gminy. Podjęłam 
szybką, spontaniczną decyzję i postano-
wiłam kandydować. No i udało się!

I jak Pani ocenia dziś funkcję radnej?
Jest wiele aspektów tej funkcji. Radny, 

aby mógł działać efektywnie, powinien się 
wiele uczyć. Trzeba się orientować w moż-
liwościach działania struktur samorządo-
wych. Bycie radnym to także duża odpo-
wiedzialność, nie można bowiem zawieść 
zaufania wyborców. Radę Gminy można by 
porównać zarówno do przedsiębiorstwa, 
którym się zarządza w miarę posiadanych 
środków finansowych, jak i do małego Par-
lamentu, ponieważ decyzje radnych mają 
duży wpływ na życie lokalnej społeczno-
ści. Czasem, aby realizować pewne kwe-
stie, trzeba być też dyplomatą.

udało się Pani także powołać fundację?
To prawda. Z grupą przyjaciół utwo-

rzyliśmy fundację „Z perspektywą”, któ-
rej jestem wiceprezesem. Cieszę się, że jej 

działanie zostało dostrzeżone przez „Ga-
zetę Babicką”, opisywaliście państwo np. 
naszą akcję malowania jajek wielkanoc-
nych w Borzęcinie Dużym. Był to właśnie 
przykład działań, które mają w atrakcyjny 
sposób zespolić lokalną społeczność. 
Tamta akcja kierowana była do dzieci 
i ich rodziców. Koncentrujemy się także 
na rozwiązywaniu różnych problemów 
i penetrowaniu obszaru społeczeństwa 
lokalnego np. w poszukiwaniu talentów.

Jak postrzega Pani pracę naszej Rady 
Gminy?

Jest to ciekawe zagadnienie. Z jednej 
strony widzę pewien rozłam w radzie, jed-
nak wszystkie zagadnienia strategiczne 
– np. omawiana ostatnio kwestia gimna-
zjum czy uchwała dotycząca gospodaro-
wania odpadami, podejmowane są spój-
nie, w poczuciu wspólnoty.

Jestem realistką, stąd wiele moich pla-
nów musi poczekać do lepszych czasów, np. 
uchwalenie funduszu sołeckiego. Wiem, że 
sołtysi z mojego okręgu wyborczego cze-
kają na te środki, a ja zawsze ich reprezen-
tuję podczas głosowania. Fundusz dawał 
sołectwom pewną dodatkową autonomię, 
a odpowiednia ustawa regulowała, na co 
mogą być wydatkowane środki finansowe. 
Sołtysi i rady sołeckie korzystali z wolno-
ści decyzji, i to było ważne dla wielu osób. 
Stąd szkoda, że obecnie nie ma tego fun-
duszu. Nie mówię tego po to, aby narze-
kać. Mamy dobry kontakt z Wójtem Gminy 
i jego Zastępcą, władze gminy słuchają po-
trzeb mieszkańców. Jednym z postulatów, 
jaki zostanie wkrótce zrealizowany, są np. 
wiaty przystankowe, które w najbliższym 
czasie pojawią się w Stanisławowie i in-
nych miejscowościach.

zostałam radną, by aktywizować naszą 
społeczność…

gmina, urząd, teren

Jakie jeszcze sprawy chciałaby Pani zre-
alizować?

Chciałabym, aby w  Mariewie po-
wstało miejsce rekreacyjne dla dzieci 
i wiata dla osób dorosłych. Na ten cel 
przeznaczona jest działka gminna po-
łożona u zbiegu ulic: Kwiatowej i Wól-
czyńskiej. Będziemy starać się pozyskać 
środki finansowe na wyposażenie tego 
placu z Lokalnej Grupy Działania lub in-
nych mechanizmów zewnętrznych. Może 
uda się także w jakimś miejscu utworzyć 
świetlicę wiejską. W Stanisławowie jest 
wiele pań, które chciałyby się razem spo-
tykać i rozwijać swoje zainteresowania. 
Myślę także o zorganizowaniu tam co-
rocznej imprezy integrującej mieszkań-
ców najbliższej okolicy. 

Chciałabym dopomóc w rozwiązaniu 
problemów komunikacji, spełniając ocze-
kiwania mieszkańców mojego okręgu. 
Wiele osób w Stanisławowie i Mariewie 

Beata Skrońska, mieszkanka Wierzbina, zna naszą gminę od 
dziecka. tu chodziła do szkoły, tu dorastała. jest częścią babic-
kiej społeczności. jej decyzja o kandydowaniu do rady Gminy 
podyktowana była spontanicznym impulsem i stanowi ele-
ment większej całości podjętego działania. Czy funkcja radnej 
spełniła jej oczekiwania? jak postrzega naszą radę Gminy? 
Poprosiliśmy Panią Beatę o rozmowę.

Radę Gminy można 
by porównać zarówno 
do przedsiębiorstwa, 
którym się zarządza 
w miarę posiadanych 
środków finansowych, 
jak i do małego 
Parlamentu, ponieważ 
decyzje radnych mają 
duży wpływ na życie 
lokalnej społeczności
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zgłasza potrzebę zwiększenia zakresu 
kursów autobusów, tak aby jeździły one 
częściej niż dotąd i na innych trasach. 
Np. część terenów Stanisławowa należy 
do parafii Zaborów, a tymczasem autobus 
dojeżdżając do ul. Warszawskiej, skręca 
w stronę stolicy i dojazd do Zaborowa jest 
utrudniony. Podejmujemy próby rozwią-
zania tego problemu, ale dotychczasowe 
rozmowy z ZTM nie przyniosły rezulta-
tów i wydaje się, że najlepszym rozwią-
zaniem tej kwestii będzie stworzenie li-
nii wewnętrznej. Jednak warto zauważyć, 
że rozkład jazdy autobusu 729 na skutek 
negocjacji zmienił się na korzyść w sto-
sunku do poprzedniego – przybyły do-
datkowe 2 kursy.

Mam nadzieję, że w  najbliższych 
dniach uda się doprowadzić do końca 
sprawę, nad którą pracowaliśmy dużo 
wcześniej – jest nią przyłączenie Mariewa 
do Gminnej Spółki Wodnej. W zagadnie-
nie to zaangażował się bardzo sołtys Ma-
riewa – Jan Połeć, który osobiście zbie-
rał deklaracje mieszkańców. Wszystko 
wskazuje na to, że nowe tereny będą od-
wadniane, a rów Z5 będzie udrożniony.

zabiega Pani podobno o remont kapliczki 
w Mariewie?

Pomagam lokalnej społeczności w tej 
kwestii. Kapliczką od lat opiekuje się Pani 
Maria Wawrzyniecka – sołtys Stanisła-
wowa wraz z mężem oraz sołtys Mariewa 
Pan Jan Połeć z żoną. Dotąd dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców Mariewa i Sta-
nisławowa udało nam się zmienić daszek 
kapliczki na nowy, wykonany został z solid-
nej blachy. Generalny remont elewacji po-
winien rozpocząć się w najbliższym czasie.

Ponad miesiąc temu zorganizowała Pani 
spotkanie mieszkańców Wierzbina i za-
lesia?

Tak, spotkaliśmy się z mieszkańcami 
tych miejscowości w szerszym gronie, 
a współorganizatorem spotkania był soł-
tys Wierzbina – Dariusz Świątkowski. 
W obu wymienionych miejscowościach 
dużo się ostatnio dzieje. Żywo postępują 
tam prace kanalizacyjne i mieszkańcy in-
teresują się, kiedy będzie można z tego 
dobra skorzystać. Ruszyły już także prace 
przy ul. Warszawskiej. Wiele osób py-
tało, jaki będzie koszt podłączenia się 
do sieci. Informacje dotyczące tego za-
gadnienia pojawią się już niebawem, ale 
warto wiedzieć, że koszty można obni-
żyć, jeśli wykona się część prac (np. wy-
kop) we własnym zakresie.

Liczę na to, że uda się uruchomić spe-
cjalny program finansowy w NFOŚ, który 
będzie wspomagać mieszkańców w kosz-
tach podłączenia się. Program jest aktu-
alnie opracowywany, a jego partnerem 
w naszej gminie będzie GPK „Eko-Ba-
bice”. Aby program został uruchomiony, 
musi się zebrać większa grupa osób zain-
teresowanych podłączeniem gospodarstw 
domowych do sieci. Konkretna informa-
cja pojawi się, gdy tylko program zostanie 
opracowany. Jego podstawą będą: małe 
raty spłat przyłącza i dofinansowanie tej 
inwestycji. Jakiś czas temu rozmawiali-
śmy wspólnie z Przewodniczącą Komisji 
Budżetowej Agnieszką Kaczurbą z Pre-
zesem NFOŚ, jestem zatem optymistką 
w tej sprawie.

Co sądzi Pani o nowych zasadach gospo-
darowania odpadami?

Wszyscy obawiają się większych kosz-
tów i to denerwuje ludzi. Często tłuma-
czę, że zmiany wynikają z ogólnopolskiej 
ustawy i nie są decyzją gminy. Jednak 
sądzę, że w miarę jak świadomość do-
tycząca korzyści ze zmian będzie rosła 
w społeczeństwie, wzrośnie również ak-
ceptacja do nowego programu. Do tej 
pory stawki opłat określały  tylko stałą 
ilość śmieci, które można było oddać 
miesięcznie. Obecnie będzie można od-
dać dużo więcej odpadów, które w ra-
mach uiszczonej opłaty przyjmie punkt 
ich odbioru. Ustawa mówi, że wszyst-
kie nieczystości muszą być odebrane, 
miejmy nadzieję, że dzięki temu w ca-
łej Polsce będzie czyściej.

Okiem Sołtysa
Maria Wawrzyniecka jest sołtysem 
Stanisławowa od 1997 roku. Pobliską 
kapliczką opiekuje się wraz z rodziną 
i mieszkańcami od wielu lat. Mimo 
że stoi ona kilkanaście kroków od 
jej domu – tam już jest Mariew, tak 
przebiega granica miejscowości. Pani 
Maria wspomina, że dawniej, zanim 
wybudowano kapliczkę w 1953 roku, 
stał tam drewniany krzyż, który 
wzniesiono w 1906 r. Pewnego razu 
podczas burzy uderzył w niego pio-
run i odpadło jedno z ramion krzyża. 
Wówczas okoliczni gospodarze posta-
nowili wybudować kapliczkę.

Mieszkańcy sołectwa żywo inte-
resują się sprawami budowy kanali-
zacji. W Stanisławowie pojawiły się 
duże kłopoty z  nadmiarem wody, 
którą stale trzeba wypompowywać 
z wykopu. Pracownicy dyżurują przy 
pompach, starając się zapobiec temu 
problemowi, tymczasem mieszkańcy 
nie mogą się już doczekać, kiedy bę-
dzie koniec tej inwestycji.

Co przydałoby się w Stanisławo-
wie? – Świetlica wiejska – mówi pani 
Maria. – Nie mamy lokalu, w którym 
można by się spotykać. Liczymy, że 
uda nam się wygospodarować miej-
sce dla mieszkańców, w tej sprawie 
prowadzone są rozmowy z zaintere-
sowanymi osobami. O ile okaże się, 
że mamy już teren, może udałoby się 
pozyskać środki na budowę świetlicy 
z LGD? Po zakończeniu prac kanali-
zacyjnych przydałoby się zmoderni-
zować główną ulicę w Stanisławowie 
– mówi Pani Maria. – Chodnik i ła-
weczki ucieszyłyby wielu starszych 
mieszkańców.
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z sesji rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 25 kwietnia 2013 r. 
Na początku obrad Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy poinformowali uczestników 
o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
dokonał m.in. uzgodnień z przedsta-
wicielami Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego i Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w sprawie nabycia prawa 
użytkowania wieczystego 2 ha gruntu 
w Klaudynie. Przeprowadził także nego-
cjacje z wykonawcami i podwykonawcą 
prac w ul. Trakt Królewski dotyczące usu-
nięcia wad robót drogowych. Zorganizo-
wał ponadto zebranie sołtysów poświę-
cone przede wszystkim wdrażaniu nowej 
ustawy o gospodarce odpadami.

W okresie międzysesyjnym Wójt do-
konał także uzgodnień z Dyrektorem 
Państwowego Muzeum Archeologicz-
nego Wojciechem Brzezińskim w spra-
wie współpracy w dziedzinie archeolo-
gii i historii naszej gminy. Uczestniczył 
w naradzie przedstawicieli samorządów 
gminnych PWZ, Starosty Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych oraz holenderskiej 
firmy RDH, która była poświęcona re-
gulacji stosunków wodnych na naszym 
terenie.

Wójt Krzysztof Turek odbył rów-
nież naradę z Maciejem Jankowskim 
– Podsekretarzem Stanu w Minister-
stwie Transportu w sprawach związa-
nych z regulacjami prawnymi w zakre-
sie wykupu gruntów pod drogi i ułatwień 
w przeprowadzaniu inwestycji liniowych. 
Wójt przeprowadził ponadto rozmowy 
z przedstawicielami Klubu Sportowego 

Legia co do możliwości wspólnych dzia-
łań w dziedzinie piłki nożnej (m.in. wy-
korzystania boisk urządzonych i powsta-
jących w gminie na potrzeby treningów) 
i z przedstawicielami Chorągwi Stołecz-

nej ZHP w sprawie możliwości rozszerze-
nia współpracy.

Podczas XXVII sesji radni podjęli 13 
uchwał. Przyjęli sprawozdanie za rok 
2012 z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i  in-
nymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego. Zatwier-
dzili także „Plan Odnowy Miejscowości 
Stare Babice na lata 2013–2020”, w któ-
rym należało wprowadzić pewne mo-
dyfikacje (m.in. z uwagi na zalecenie 
Urzędu Marszałkowskiego w rozdziale 
VI wprowadzono zmiany opisu obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspoka-
jania potrzeb mieszkańców; w rozdziale 
V i VII zaktualizowano nazwy, terminy 
i kwoty realizacji zadań zgodnie z Wie-
loletnią Prognozą Finansową Gminy na 
lata 2013–2020; w rozdziale VII usunięto 
także zadanie „Zagospodarowanie cen- dokończenie na str. 18

nie wszystkie osoby chcą zrozumieć ko-
nieczność zmian…

Dlatego też rolą radnych jest prze-
konywanie i tłumaczenie mieszkańcom 
pewnych kwestii. Dotyczy to np. udzie-
lania zgód na przejście różnych instalacji 
przez ich teren (kanalizacji czy linii ener-
getycznej), a nie jest to łatwe zadanie.

W ostatnim czasie wiele osób inte-
resowało się zagadnieniem oświetlenia 

na ul. Królowej Marysieńki. Miło mi po-
informować, że na jednym odcinku tej 
ulicy lampy już świecą, a na drugim już są 
podłączone i obecnie trwają ich odbiory. 
Udało mi się doprowadzić tę sprawę do 
końca, a zaczęła ją jeszcze poprzednia 
radna Justyna Szczepanik. Trzeba było 
namawiać wiele osób, by udzieliły zgód na 
przejście instalacji przez ich teren. Cza-
sami ktoś cofał zgodę udzieloną wcze-

śniej. Sporo było z tym pracy, ale cieszę 
się, że tym razem mi się udało. 

Staram się zawsze być do dyspozycji 
mieszkańców i zgłębiać nurtujące ich 
zagadnienia. Lubię rozmawiać z ludźmi 
i pomagać w rozwiązaniu trudnych spraw. 
Gdy uda się dzieło doprowadzić do końca, 
daje to dużą satysfakcję. 

MARCIn łAdA

trum wsi poprzez modernizację Rynku 
w Starych Babicach wraz z terenami zie-
lonymi i parkingami”).

Harmonogram realizacji i przewidy-
wany koszt planowanych zadań priory-
tetowych zawartych w „Planie Odnowy 
Miejscowości Stare Babice na lata 2013–
2020” przedstawia się następująco:

W dalszej części sesji radni wyrazili 
zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nie-
zabudowanej nieruchomości o pow. 660 m2 
w Latchorzewie. Zadecydowali o nadaniu 
nazwy Poziomkowa drodze wewnętrznej 
w Koczargach Starych. Przyjęli także spra-
wozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
z działalności GOPS za 2012 rok oraz spra-
wozdanie za rok ubiegły z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny.

Następnie radni przyjęli uchwałę w spra-
wie oceny zasobów pomocy społecznej 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji spo-
łecznej i demograficznej w gminie Stare Ba-
bice. Jak poinformował Przewodniczący 
Rady Gminy, zasoby pomocy społecznej 
obejmują w szczególności infrastrukturę, 
kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady 
finansowe na zadania pomocy społecznej. 

lp. wg
hierarchii
ważności

Nazwa zadania
Koszt

szacunkowy
Termin

wykonania

1 Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku 
komunalnym w Starych Babicach wraz z budową 
parkingu i ciągu pieszo-rowerowego

1 050 000 zł 2013

2 Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji 
i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. 
Rynek 21

100 000 zł 2013

3 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach

1 748 205 zł 2013-2014

4 organizacja punktu dostępowego bezprzewodowego 
Internetu (hot spot) w rynku w Starych Babicach  

3 000 zł 2014

5 Projekt i budowa strażnicy oSP w Starych Babicach 870 000 zł 2013-2014

6 remonty i rozbudowa oświetlenia 200 000 zł 2013-2020

7 remonty i rozbudowa chodników 400 000 zł 2014-2020
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Grupa nauczycielek, którą spotkaliśmy w Bliznem jasińskiego, postanowiła napisać do ministerstwa 
edukacji list, w którym zwracają uwagę na problemy dzieci sześcioletnich w edukacji szkolnej. jeszcze 
można coś zmienić…

dyrektor Monika Świetlicka: dopóki jest 
możliwość wyboru, należy się zastanowić...

Monika Świetlicka – Dyrektor Zespołu 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
poinformowała nas ostatnio, że placówka 
centralna tego zespołu, mieszcząca się 
w Błoniu, otrzymała certyfikat. Mówiąc 
językiem fachowym – jest to Wskaza-
nie Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
do orzekania w sprawach autyzmu, ze-
społu Aspergera, dzieci niedowidzących 
i  niewidzących oraz niedosłyszących 
i niesłyszących. 

Ten profesjonalny awans Poradni 
w Błoniu będzie służył wszystkim miesz-
kańcom powiatu i przełoży się na pracę 
pozostałych placówek, które znajdują się 
w Dziekanowie Leśnym i w naszej gmi-
nie – w Bliznem Jasińskiego. Mówiąc 
wprost – dzięki certyfikatowi poradnia 
uzyskała pełne uprawnienia do wydawa-
nia orzeczeń, które regulują funkcjono-
wanie dzieci z dysfunkcjami w placów-
kach oświatowych. Wszystkie diagnozy 
będą przeprowadzane na miejscu, w po-
szczególnych placówkach, a dokument 
z orzeczeniem zostanie wydany w Błoniu.

Jest to duży awans dla Zespołu Po-
radni i ułatwienie życia rodzicom. Wcze-
śniej dzieci z różnymi dysfunkcjami jeź-
dziły po orzeczenia do Warszawy, ale 
ostatnio placówka warszawska, a dokład-
niej Biuro Edukacji M. St. Warszawy od-
mówiło dalszej współpracy. 

Czy posłać 6-latka do szkoły? 
– Warto zapytać w poradni w Bliznem jasińskiego…

– Dziś my wydajemy orzeczenia do 
kształcenia specjalnego – mówi Dyrek-
tor Monika Świetlicka, na mocy tych 
dokumentów wymagania szkolne dzieci 
zostają dostosowane do ich możliwości. 
Mogą zatem znaleźć się w klasach inte-
gracyjnych, otrzymać nauczyciela wspo-
magającego itp.

Zespół Poradni świadczy różne usługi, 
m.in.: prowadzi zajęcia psychoedukacyjne 
i warsztaty w szkołach podnoszące kom-
petencje społeczne i osobiste uczniów. 

Dzieci poznają zasady: przeciwdziałania 
przemocy, kształtowania poczucia własnej 
wartości i rozwijają swoją asertywność. 

Potrzebę przeprowadzenia takich zajęć 
zgłaszają szkoły. – Czasem placówki eduka-
cyjne przeprowadzają zajęcia z tego zakresu 
samodzielnie, ale z mojego doświadczenia 
wynika, że lepiej jest, gdy zajęcia z dziedziny 
psychologii prowadzi z dziećmi ktoś nowy, 
niż dobrze znana im nauczycielka. Przekaz 
jest wówczas mocniejszy. To podobnie jak 
w domu, gdy mama dziecku czegoś zabra-
nia, może mówić do niego wiele razy bez 
rezultatu, gdy powie to samo ktoś obcy – 
dziecko z reguły posłucha.

Dostrzegam, że na terenie gminy 
Stare Babice rodzice podchodzą do te-
matu zajęć psychologicznych z pewną 
rezerwą, jednak bardzo zachęcam do 
korzystania z nich. Trzeba wiedzieć, że 
gdy pokonamy trudności pedagogiczne 

u dzieci kilkuletnich, działanie to bar-
dzo zaowocuje, kiedy wejdą one w wiek 
nastoletni. 

Wychowanie dzieci jest trudnym zada-
niem, za rodziców nie wykona go żadna 
szkoła, muszą poradzić sobie sami, dla-
tego też warto skorzystać z naszej facho-
wej pomocy. Nikogo, kto nie radzi sobie 
ze swoim dzieckiem, nie oceniamy nega-
tywnie. Wiemy od strony zawodowej, jak 
jest to trudne zadanie- powiedziała Mo-
nika Świetlicka.

Podczas wizyty w Poradni w Bliznem 
Jasińskiego spotkaliśmy grupę pań- pe-
dagogów ze szkół i przedszkoli. Nauczy-
cielki dyskutowały o różnych aspektach 
przyjęcia do szkół dzieci 6-letnich. Rok 
szkolny 2013-14 jest ostatnim, w którym 
decyzję o pójściu sześciolatków do szkół 
pozostawiono rodzicom. W następnym 
roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą 
chodzić do szkół obligatoryjnie.

Sytuacja ta rodzi obawy. – Nie 
wszystkie dzieci w tym wieku są go-
towe emocjonalnie, społecznie i edu-
kacyjne, aby pójść do szkoły. Wiele 
z nich nie miało dotąd kontaktu z ró-
wieśnikami, mimo że jest tzw. roczny 
obowiązek przedszkolny. Dzieci, któ-
rych rozwój nie był należycie stymu-
lowany w domu, będą miały trudności 
z wyrównaniem zaległości w pierwszym 
roku chodzenia do szkoły.
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Kilka tygodni temu przeprowadzono 
prace ziemne i porządkowe na dawnym 
Miejscu Pamięci Narodowej, naprzeciwko 
szkoły w Borzęcinie Dużym. Kilka osób 
pytało nas o przyczynę tych działań.

Odpowiedź jest prosta. Miejsce 
Pamięci Narodowej w Borzęcinie Du-
żym zostało przeniesione na nową 
lokalizację w pobliżu skrzyżowania 
ulic Warszawskiej i Spacerowej, jego 
uroczyste odsłonięcie odbyło się 26 paź-
dziernika 2009 roku. Teraz przeprowa-
dzono jedynie prace zaplanowane dużo 
wcześniej. O wypowiedź w tej sprawie 
prosiliśmy mieszkańców Borzęcina.

Radny Tadeusz Wiśniewski: Tablice 
na dawnym miejscu pamięci planowano 
rozebrać już przed laty. Po wybudowaniu 
pomnika przy ul. Spacerowej straciły one 
rację bytu. Naprzeciwko szkoły od dawna 
nic się nie działo. Pamiętam, że pieniądze 
na te tablice zbierał Pan Wolski, mieszka-
niec Borzęcina, który nie żyje już od kilku 

Czy rozebrano miejsce 
Pamięci Narodowej?

Na co zwrócić uwagę przed podję-
ciem decyzji? – Jeśli dziecko ma jakieś 
deficyty i trudności, to lepiej posłać je do 
szkoły rok później. Jeśli rozwija się do-
brze, może trafić do szkoły jako sześcio-
latek. Dopóki jest możliwość wyboru, 
należy się zastanowić, warto zasięgnąć 
opinii specjalistów w naszej poradni. Sta-
wiając diagnozę, określimy mocne i słabe 
strony dziecka. Jeśli problem nie będzie 
duży, zalecimy ćwiczenia i deficyty bę-
dzie można zniwelować podczas waka-
cji – mówi Dyrektor Świetlicka.

Niestety zdarza się, że rodzice do za-
gadnienia edukacji szkolnej sześciolatków 
podchodzą dosyć niefrasobliwie. W re-
zultacie do szkoły idą dzieci nieprzygo-
towane, a w klasach 1-3 nie można ucznia 
zatrzymać na drugi rok bez zgody rodzica. 
Panuje ogólna tendencja do niezatrzy-
mywania dzieci na drugi rok w klasach. 
Są to trudne sprawy, niestety noweliza-
cja ustawy oświatowej, zdaniem Pani Dy-
rektor, nie była poprzedzona badaniami 
specjalistów. Pominięto dzieci, które mają 
różne problemy rozwojowe. 

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Bliznem Jasińskiego 
prowadzi grupy wsparcia: dla ro-
dziców dzieci z ADHD, dla młodzieży 
gimnazjalnej (w celu wspierania tech-
nik uczenia się), dla rodziców bezro-
botnych, którzy mają trudności wy-
chowawcze z dziećmi. 
Tel. do poradni: 22 722-05-70.

MARCIn łAdA

lat. Chciał pomnik postawić przy młynie 
Edwarda Wlekłego, gdzie zginęli rozstrze-
lani mieszkańcy, ale ówczesne władze PRL-
-owskie nie zgodziły się na to. My niejako 
spełniliśmy jego wolę, bo obecne miejsce 
jest położone bliżej wskazanego przez 
Pana Wolskiego. Tablice stały przez kilka 
lat na terenie kościelnym. Gdy nadeszły 
czasy odwilży, zgodzono się na postawie-
nie ich w pobliżu szkoły, gdzie był pusty 
teren porośnięty krzewami. Przeniesie-
nie Miejsca Pamięci Narodowej na nową 
lokalizację było uzgodnione z mieszkań-
cami Borzęcina.

Wacław Dziudzi – laureat Nagrody 
Babinicza: Lokalizacja nowego miejsca 
upamiętniającego pomordowanych pod-
czas II Wojny Światowej była uzgodniona 
z mieszkańcami. W miejscu, w którym 
stały dawne tablice, nic się nie wyda-
rzyło. Tragedia rozegrała się w pobliżu 
młyna Edwarda Wlekłego – naprzeciw 
obecnego cmentarza parafialnego. Tam 

Niemcy zamordowali grupę mieszkań-
ców Borzęcina. Po wojnie grupa żołnie-
rzy Armii Krajowej, m.in.: Edward Wol-
ski i Stanisław Świątkowski, postanowiła 
upamiętnić pomordowanych, ale władze 
się nie zgadzały. W rezultacie pomnik-
-tablica stał na schodach kościelnych do 
lat 1989-90, później przeniesiono go na 
teren szkolny po drugiej stronie drogi. 
Ale tam nikt nie zginął, tam było po 
prostu wolne miejsce. Obecne Miejsce 
Pamięci Narodowej przy ul. Spacerowej 
ma dobrą lokalizację i godnie służy na-
szej społeczności. Mł

miejsce Pamięci Narodowej w Borzęcinie dużym

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stare Babice 
do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród w naszej gmi-
nie „Babickie Ogrody 2013”!

Wypełnijcie Państwo krótką deklarację, którą można pobrać 
na stronie internetowej babickiej gminy, uzyskać w Urzędzie 
Gminy (pok. 10) lub u swojego sołtysa.

Deklarację można wysłać pod adres facebook@stare-babice.
waw.pl lub złożyć w Referacie Ochrony Środowiska w kopercie 
z dopiskiem „Babickie Ogrody 2013”. Oddzwonimy i umówimy 
się na wizytę w Państwa pięknym ogrodzie!

konkuRs Babickie ogrody 2013
Zgłoszenia będą przyjmo-

wane od 13 maja do 31 lipca 
2013 r.

Oficjalne zakończenie kon-
kursu wraz z wręczeniem nagród 
odbędzie się 15 sierpnia podczas Wielkiego Festynu Babickiego.

Uwaga!
Zgłaszając się do konkursu, przyłączacie się Państwo do 

wspólnej rywalizacji sołectw, w której wyłonimy „Najpiękniej-
sze Sołectwo 2013 r.”! WóJt GMIny stARe BABICe
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Chęć poznania historii własnego kraju, 
regionu czy gminy świadczy o kulturze 
człowieka. Historia bowiem umiejscawia 
nas pośród wydarzeń, które rozegrały się 
dawniej i które dzieją się dziś. Warto je 
poznać, aby lepiej zrozumieć otaczający 
nas świat.

Dlaczego na naszym terenie mamy 
historyczne pomniki, kiedy działała Ra-
diostacja Babice, jakie wydarzenia upa-
miętnia Aleja Dębów Katyńskich, gdzie 
znajduje się dworek w Babicach? – Na te 
pytania można było znaleźć odpowiedź 
podczas 28. Rajdu Historycznego „Szla-
kiem Naszej Historii”, który pod Patro-
natem Wójta Krzysztofa Turka (Członka 
Honorowego ZOR RP) został zorganizo-
wany w gminie Stare Babice.

20 kwietnia na historyczne szlaki wy-
ruszyło ponad 150 osób. Punkty star-
towe zorganizowano przed: Szkołą Pod-
stawową w Starych Babicach, Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie 
Dużym oraz przed Przedszkolem w Bli-
znem Jasińskiego. 

Tego dnia organizatorzy już od rana 
z niepokojem patrzyli w niebo. Ciemne 
chmury kłębiły się nad głowami, a wia-

XXVIII Rajd Historyczny  
„Szlakiem Naszej Historii”
jedną z największych imprez organizowanych corocznie  
w gminie Stare Babice przez członków i sympatyków babic-
kiego koła Związku oficerów rezerwy rzeczypospolitej Pol-
skiej jest rajd historyczny. W tym roku udział w nim wzięło 
150 osób zrzeszonych w różnorodnych patrolach i ok. 30 
osób w grupach indywidualnych.

jowe hełmy żołnierzy z 1939 r. Przed ta-
blicą poświęconą Radiostacji Babice dyżur 
pełnili przyjaciele babickiej gminy ze Sto-
warzyszenia Historycznego „Cytadela”. 
W historycznych mundurach opowia-
dali o obronie „Reduty Babice”, demon-
strując także zrekonstruowane elementy 
uzbrojenia i wyposażenia polskiej armii.

Obecny był tam również inż. Jerzy Ra-
czek, autor książek o Boernerowie i Ra-
diostacji Babice.

W tym roku rajd historyczny związany 
był z wielkimi rocznicami: 700-leciem 
Babic, 150-leciem Powstania Stycznio-
wego, 90-leciem uruchomienia Radio-
stacji Babice i 70-leciem zbrodni wołyń-
skiej – wszystkie te akcenty obecne były 
na rajdowych trasach.

Dzieci i młodzież pod opieką doro-
słych poruszali się w patrolach pieszych, 
rowerowych, a także zmotoryzowanych. 
Po zakończeniu rajdu osoby, które chciały 
uczestniczyć w konkursie, wykonały prace 
w dowolnej technice, poświęcone wybra-

domo, że deszcz może zepsuć nawet naj-
lepiej przygotowaną imprezę plenerową. 
Jednak stopniowo pogoda zaczęła się po-
prawiać. Być może stało się tak dzięki pa-
tronowi tegorocznego rajdu (jak i wszyst-
kich następnych), którym jest żołnierz 
AK, śp. por. Jan Cierliński, pseudonim 
„Wicher”? On to właśnie stworzył blisko 
30 lat temu formułę tego przedsięwzięcia, 
która jest atrakcyjna do dziś. Odszedł od 
nas w grudniu 2012 roku, ale duchem jest 
nadal obecny i wspiera swoich następców.

Ideą rajdu jest opracowanie dla jego 
uczestników trasy historycznej, w ra-
mach której odwiedzają ciekawe miej-
sca: pomniki, miejsca pamięci narodo-
wej i punkty historyczne. Wszędzie tam 
znajdują się osoby, które przybyłym opo-
wiadają o historii upamiętnionych miejsc. 
Od ich inwencji zależy to, czy rajd jest cie-
kawy. Zawsze starają się jak najlepiej…

W babickiej gminie co roku przedsta-
wiciele i sympatycy Związku Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uroz-
maicają formułę rajdu. Na wszystkich 
punktach zamontowano tablice informa-
cyjne z historycznymi zdjęciami, można 
było zobaczyć, a nawet przymierzyć bo-
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Kiedy w ubie-
głym roku rozma-
wiałem z Panem 
Janem Cierliń-
skim, mówiłem mu 
o swoich wątpliwo-
ściach związanych 
z udziałem w raj-
dzie przedszkola-
ków. Widziałem 
duże grupy kilku-
letnich dzieci uczestniczące pod okiem 
opiekunów w rajdzie w sąsiedniej gminie.  
– Niech pójdą i w Babicach – powiedział 
Pan Jan – trzeba od najmłodszych lat prze-
kazywać im pigułkę historii. Zobaczy pan, 
że warto… Dziś, kiedy nie ma już Pana 
Jana z nami, przyznaję mu rację. Warto 
uczyć patriotyzmu także małe dzieci. Zna-
leźliśmy jednak dla nich własną formułę 
– w rajdzie uczestniczą nie z opiekunami, 
a ze swoimi rodzicami. Dzięki temu infor-
macje historyczne chłoną i dzieci, i dorośli.

Mł

gmina, urząd, teren

Babickie koło 
Zor rP w nowej 
strukturze
Od początku br. babickie Koło 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej Polskiej działa w nowej struk-
turze. 6 marca 2013 r. pod numerem 
0000453353 w Krajowym Rejestrze 
Sądowym zarejestrowano Związek 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej z siedzibą w Warszawie. Za-
kończono  tym samym współpracę 
z ZG w Poznaniu.

Prezesem Zarządu Głównego ZOR 
RP jest płk rez. Alfred Kabata, a wice-
prezesami: Marcin Łada i płk rez. Da-
riusz Zielonka. Związek dziedziczy 
tradycje Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1922–
1939 i kontynuuje jego działalność. Or-
ganizacja zrzesza wojskowych i osoby 
cywilne, wszystkich którzy chcą dzia-
łać dla dobra Ojczyzny i upamiętnienia 
historii Polski. Zapraszamy do współ-
pracy! Więcej na stronie internetowej: 
www.zorrp.org.

nemu miejscu na trasie. Najlepsze prace 
zostaną nagrodzone.

Organizatorzy rajdu – babickie Koło 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej Polskiej – dziękują wszystkim 
nauczycielom i opiekunom grup rajdo-
wych za aktywny udział w tegorocznej 
edycji tej imprezy, podziękowania skła-
dają także harcerzom z 33. GWDH „Wier-
chy” za pełnioną wartę przed borzę-
cińskim cmentarzem i rodzicom dzieci 
z przedszkola w Bliznem Jasińskiego 
za to, że pierwszy raz ze swoimi malu-
chami zdecydowali się przemierzyć raj-
dowe szlaki. Szczególne wyrazy uznania 
i podziękowania kierują także do Przy-
jaciół ze Stowarzyszenia Historycznego 
„Cytadela”. Połączyły nas wszystkich za-
interesowanie historią i chęć zorganizo-
wania dla mieszkańców gminy i okolic 
atrakcyjnej imprezy.

MARCIn łAdA

Fot. kAMIl MAlInoWskI,

AnnA JAkuBIAk
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Historio, droga Historio! Ile mieścisz  
w sobie wspomnień, ile zdarzeń.  
Nie zapomnimy o tobie!

Historyczne wspomnienia z okazji 700-lecia Babic zaprezento-
wali publiczności rodzice dzieci z zerówki przedszkola w Sta-
rych Babicach. Spektakl „Babickie wspomnienia – raz na 700 
lat” w sztuce Lusi Ogińskiej „Babickie skotopaski” grano 14 maja 
kilka razy – zawsze przy komplecie widzów. Sztukę wyreżyse-
rowały nauczycielki: Ilona Dobrogosz i Iwona Kaczmarczyk.

Aktorzy-amatorzy w przystępnej formie przedstawili dzie-
ciom epizody z 700 lat historii. Zobaczyliśmy wiekowe drzewo 
pamiętające Króla Stanisława Augusta, pojedynek Michała 
Wołodyjowskiego z Bohunem, Panią Radiostację Babice, po-
jawiły się także wiersze ks. Jana Twardowskiego, które złotym 
pyłem zmierzały do zaciekawionej publiczności. A wszystko 
zaczęło się od tego, że Staruszka Historia przywołała duchy 
wspomnień, by odkryć przed widzami niezwykłe dzieje zwią-
zane z najbliższymi okolicami. Wspomnienia sięgały najdaw-
niejszych szlacheckich czasów. Nie zabrakło też współczesnego 
zamieszania, które sprawił Duch Współczesności. Na szczęście 
doświadczona Historia wyjaśniła, że ważne jest zarówno to, 
co minęło, jak i to, co jest teraz, a słowo „dziś” bardzo szybko 
przechodzi do historii.

Rodzice przedszkolaków po raz kolejny objawili nam swoje 
niezwykłe talenty. Wszystkim aktorom serdecznie gratulu-
jemy! Dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć składa podziękowa-
nia osobom, które przyczyniły się do powstania tego niezwy-
kłego spektaklu.

W sztuce wystąpili: Staruszka Historia: Katarzyna Troj-
nacka-Zając; Liście: Anna Kowalska, Iwona Palczak, Justyna 
Sochocka; Kamienie: Krzysztof Kowczur, Artur Sulwiński; 
Mchy: Joanna Czajka-Kowszun, Małgorzata Gołębiewska, 
Magdalena Łuczak; Nutki: Monika Baranowska, Joanna Kan-
tecka-Kłos, Beata Kowczur, Joanna Florek; Kot: Dorota Sam-
borska; Myszka: Anna Kania-Okieńczyc; Drzewo: Tomasz Za-
jąc; Rycerze: Piotr Bakalarski, Paweł Gołębiewski; Radiostacja: 
Agnieszka Sabak; Duch Współczesności: Jarosław Kłos; Sekre-
tarka: Dorota Jadczak.

kAMIlA szCzePAńskA, MARCIn łAdA

kultura

Teatr Rodziców na 700-lecie Babic!
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Pianistka katarzyna Glensk

japońska pianistka lisa nakazono

Polska orkiestra Sinfonia Iuventus

W piątek 31 maja o godzinie 20.00 w ko-
ściele parafialnym w Starych Babicach 
odbędzie się koncert inauguracyjny, na 
którym wystąpi polska orkiestra „Sin-
fonia Iuventus” pod dyrekcją Michała 
Niedziałka oraz skrzypek – Jan Kutow-
ski. W programie usłyszymy najbardziej 
znane utwory: W. Lutosławskiego, C. Sa-
int-Saensa, F. Mendelssohna, W.A. Mo-
zarta, S. Prokofiewa, L. van Beethovena. 
Po koncercie odbędzie się tradycyjnie 
pokaz fajerwerków sponsorowany przez 
firmę Tropic.

Kolejne trzy koncerty festiwalowe 
zostaną zorganizowane w sali koncer-
towej Gminnego Gimnazjum w Koczar-
gach Starych.

W niedzielę 2 czerwca o godzinie 
18.00 będziemy gościć znakomitą skrzy-
paczkę Henrykę Trzonek, zamieszkałą na 
stałe w Niemczech, której na fortepianie 
będzie towarzyszyła Katarzyna Glensk. 
W programie znajdą się prawdziwe mu-
zyczne perełki. Podczas koncertu będzie 
prezentowana książka Włodzimierza 
Kusika pt. „Aria na wiolonczelę”, opo-
wiadająca o niezwykłej i wzruszającej 
historii Haliny Kowalskiej – matki Hen-
ryki Trzonek.

W niedzielę 9 czerwca o godzinie 
18.00 z recitalem fortepianowym wystąpi 
młoda, niezwykle utalentowana pianistka 
japońska Lisa Nakazono. W programie 
usłyszymy m.in. utwory Fryderyka Cho-
pina i Franciszka Liszta oraz niezwykłe 
improwizacje pianistki w stylu muzyki 
Chopina, w których pojawiają się znane 
tematy filmowe.

W sobotę 15 czerwca o godzinie 18.00 
odbędzie się koncert laureatów XXI Po-
wiatowego Konkursu Muzycznego Stare 

IX Festiwal Muzyczny  
„W krainie Chopina”

Przed nami kolejny Festiwal muzyczny „W krainie Chopina”. 
Ze względu na obchody 700-lecia Babic tegoroczna IX edycja 
rozpocznie się wcześniej niż zwykle i będzie obfitowała  
w interesujące wydarzenia artystyczne skoncentrowane 
w naszej gminie. oprócz wybitnych artystów z kraju i zagranicy 
zaprezentują się także młodzi artyści z naszego terenu.

Babice 2013, który jest okazją do zapre-
zentowania i promocji osiągnięć młodych 
instrumentalistów kształcących się w pla-
cówkach edukacji artystycznej na tere-
nie powiatu warszawskiego zachodniego. 

W kolejną sobotę 22 czerwca o go-
dzinie 18.00 na wielkie widowisko mu-
zyczne do sali sportowej zaprasza Dy-
rekcja Szkoły Podstawowej w Starych 
Babicach. Stu pięćdziesięciu uczniów i ab-
solwentów tej szkoły (aktorzy, soliści, ba-
let, chór i orkiestra) przedstawi swoją, 
muzyczną wizję naszej gminy w roku ob-
chodów 700-lecia Babic. 

Dwa ostatnie koncerty z udziałem 
młodych artystów są dołączone do festi-
walu jako imprezy towarzyszące. 

Nad tegoroczną edycją festiwalu pa-
tronaty honorowe objęli: Kardynał Ka-
zimierz Nycz Arcybiskup Metropolita 
Warszawski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta 
Sochaczewski Tadeusz Koryś, Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński, 
Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodo-
wego Jerzy Misiak oraz Przewodniczący 
Rady Honorowej Festiwalu Muzycznego 
„W Krainie Chopina” – Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek.

Więcej informacji o festiwalu, wyko-
nawcach i programie uzyskają Państwo na 
oficjalnej stronie festiwalu: www.chopin-
festiwal.wilkomirski.org.pl oraz na stro-
nach gminy Stare Babice.

Wstęp na wszystkie koncerty festiwa-
lowe jest wolny. Serdecznie zapraszam!

MARIusz dżyGA

dyRektoR FestIWAlu MuzyCzneGo 

„W kRAInIe ChoPInA”
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Gimnazjaliści przedstawili widowisko 
słowno-muzyczne, w którym historia 
przeplatała się z dniem dzisiejszym, a za-
inscenizowane obrady Sejmu z 1791 roku 
przypominały dzisiejsze, znane nam z re-
lacji prasowych.

Powszechnie przyjmuje się, że Kon-
stytucja 3 Maja była pierwszym euro-
pejskim uchwalonym prawem (druga po 
amerykańskiej z 1787 r.), regulującym 
sprawiedliwie stosunki społeczne. Poli-
tyczne zrównanie mieszczan i szlachty 
oraz objęcie chłopów ochroną państwa 
niwelowały niesprawiedliwości, choć jed-
nocześnie znacznie wyprzedzały możli-
wość akceptacji tych rewolucyjnych zmian 
przez panujące warstwy społeczne. Myśl 
twórców Konstytucji zasługuje na uzna-
nie, jednak trzeba pamiętać, że dokument 
ten nie był w stanie uratować Rzeczypo-
spolitej. Konstytucja uchwalona została 
po pierwszym rozbiorze Polski i wkrótce 
po tym nastały 123 lata niewoli.

Mimo pięknych haseł zabrakło wów-
czas jedności narodu, warto pamiętać 
o tym także dziś. W gimnazjum mocno 
zabrzmiały słowa Juliana Ursyna Niem-
cewicza:
…Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów 
zrywanie
Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie (...)

Nie zabrakło także przesłania:
Niech każdy ma szczęśliwość powszechną 
w pamięci

Wiwat Król, wiwat Naród, 
wiwat wszystkie stany…

I miłość własną – kraju miłości poświęci!
Z dawnym wyborem wkrótce nowy się 
połączy,
Co pierwszy nie dokonał, to drugi dokończy;
Czynnie robiąc zaradzi powszechnej 
potrzebie,
Zyska szczęście dla kraju, a sławę dla siebie.

Scenariusz przedstawienia opraco-
wały nauczycielki gimnazjum: Magda-
lena Wielechowska, Magdalena Rycz-
kowska i Hanna Domańska. Śpiewającej 
młodzieży akompaniowała na fortepianie 
Małgorzata Gałązka. W sztuce wystąpili 
uczniowie reprezentujący wszystkie klasy 
gimnazjum, a lektorem dokumentalnego 
filmu – integralnej części spektaklu – był 
Kacper Szczepaniak, finalista wojewódz-
kiego konkursu historycznego organizo-
wanego przez kuratorium oświaty.

Interaktywne widowisko zostało do-
brze przyjęte przez zgromadzoną pu-
bliczność. Spektakl obejrzeli m.in. Wójt 
Krzysztof Turek, Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Kuncewicz, Sekretarz 
Gminy Wiesława Wojtachnio, przybyli 
także radni: Beata Skrońska i Tadeusz 
Wiśniewski. Ze Starostwa przyjechała do 
nas Jolanta Stępniak (Członek Zarządu 
PWZ), która razem z przedstawicielami 
gminnego samorządu oklaskiwała gim-
nazjalistów.

Dziękujemy nauczycielkom i mło-
dzieży za przygotowanie wspaniałego 

W auli I Gimnazjum w koczargach Starych 30 kwietnia od-
były się uroczyste obchody rocznicowe z okazji uchwalenia 
konstytucji 3 maja.

spektaklu. Na zakończenie patriotycz-
nego spotkania z przesłaniem do nas 
wszystkich zwrócił się Dyrektor Gimna-
zjum Piotr Szczepkowski: – Pamiętajmy 
o udekorowaniu domów biało-czerwo-
nymi flagami. Niech ten znak świadczy 
o naszej jedności i poszanowaniu świąt 
narodowych.

tekst I Fot. MARCIn łAdA
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9 maja na terenie boiska przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Du-
żym powstało mobilne miasteczko ruchu 
drogowego. Uczniowie z klas 3-5 jeździli 
na rowerach po specjalnie przygotowa-
nym torze, na którym znalazły się prze-
szkody terenowe i znaki drogowe. Wszy-
scy chętni mogli wziąć udział w konkursie 
sprawnościowym, a starsi uczniowie zali-
czali jednocześnie część praktyczną egza-
minu na kartę rowerową. Każdy z uczest-
ników konkursu musiał przejechać cały 
tor i wykazać się sprawnością w 8 konku-
rencjach. Najlepsi rowerzyści w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zostali 
nagrodzeni.

Impreza zorganizowana została w ra-
mach obchodzonego w dniach 6-12 maja 
br. Drugiego Światowego Tygodnia Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ. 
Patronat honorowy nad ogólnopolskimi 
obchodami objęli Ministrowie Spraw We-
wnętrznych oraz Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej, a inicjatorami 
polskiej edycji konkursu są Komenda 
Główna Policji i Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych.

Imprezę rowerową w Borzęcinie Du-
żym prowadzili: asp. Robert Bojarski oraz 
mł. asp. Marcin Goschorski z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 
Policji. Uroczyste zakończenie konkursu 
rowerowego zwieńczone zostało wrę-
czeniem nagród przez Komendanta Po-

Na rowerze bezpieczniej!

wiatowego Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego nadkom. Huberta 
Kowalczewskiego. Nagrody przekazał 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Warszawie. Komendantowi towarzy-
szyli asp. Robert Zaporski p.o. Kierownika 
Referatu Kontroli Ruchu Drogowego KPP 
oraz nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja 
– Oficer Prasowy KPP.

Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie 
w rowerowych zmaganiach, za ich przy-
gotowanie podziękowania składamy Pa-
niom: Wicedyrektor ZSP Agnieszce Matu-
szewskiej i nauczycielce techniki Ewelinie 
Olszewskiej. Dziękujemy również wszyst-
kim Policjantom za zorganizowanie dla 
dzieci tej potrzebnej imprezy i promo-
cję bezpiecznych zachowań na drodze.

Uczniowie nagrodzeni w konkur-
sie rowerowym: Klasy III: miejsce 1. – 
Adam Dawid, miej-
sce 2. – Martyna 
Kubańska, miejsce 
3. – Stanisław Mali-
szewski. Klasy IV: 
1. Karolina Sońta,  
2. Daniel Roose, 3. 
Urszula Chmura. 
Klasy V: 1. Mate-
usz Burczyński, 2. 
Patryk Majchrzak, 
3. Andriej Puszka.

Mł, eGo.

W borzęcińskiej podstawówce uczniowie doskonalili  
technikę jazdy rowerowej
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O  swoim lotnisku mówią po prostu 
„Koczargi”. Spotykają się tu najczęściej 
w weekendy – jeśli tylko pogoda pozwoli 
na odbywanie lotów. Rozpiętość wieku: 
od kilku po kilkadziesiąt lat. Mają różne 
profesje, są wśród nich ekonomiści, praw-
nicy, artyści, inżynierowie, dyrektorzy, 
pracownicy firm konsultingowych. Przy-
jeżdżają z rodzinami, nawet z małymi 
dziećmi. Mówią o sobie: piloci.

Lotnisko Modelarskie Koczargi założyła 
w 2006 r. grupa pasjonatów modelarstwa 
lotniczego. Wydzierżawili teren, uporząd-
kowali, wyrównali, obsiali trawą. Na lot-
nisku zostały wyznaczone pasy startowe, 
strefy dla pilotów, widzów oraz parking. 
Dziś ma ono wymiary 220 × 80 m i dyspo-
nuje dwoma pasami startowymi: NS o dłu-
gości 220 m i WE o długości 80 m.

Latają samolotami różnych klas, szy-
bowcami, śmigłowcami, a nawet qu-
adrocopterami (statkami latającymi 
o supernowoczesnej konstrukcji). W zde-
cydowanej większości budują modele 
sami. Zarówno ci bardziej doświadczeni, 
jak i początkujący, tyle że z pomocą lub 
poradą starszych, co nie zawsze oznacza 
wiek, częściej – staż modelarski. 

– Do budowania modeli nie jest po-
trzebna wiedza o aerodynamice na po-
ziomie profesorskim, czy też zaawan-
sowana wiedza techniczna – zapewnia 
Jaromir Łaciński. – Chociaż z całą pew-
nością przydatna jest znajomość pod-
staw fizyki, aerodynamiki i ogólna wiedza 
o lotnictwie. Aby latanie było bezpieczne 
i przyjemne, musimy zapewnić naszej 
maszynie siłę ściągu, siłę nośną, pręd-
kość i odpowiednie wyważenie, gwaran-
tujące statyczność lotu. To wszystko…

Piloci pozytywnie zakręceni
Wielkie serca w małych maszynach

Na tym lotnisku startują i lądują samoloty z różnych za-
kątków świata. Legendarne maszyny bojowe: niemiecki 
messerschmitt, amerykański mustang czy angielski spitfire. 
można także zobaczyć w akcji śmigłowiec md 500 e w bar-
wach nowojorskiej policji. Natomiast amatorów akrobacji 
sportowej zachwycą figury extra 260 – jednego z pierw-
szych samolotów akrobacyjnych, który wytrzymuje prze-
ciążenie 10 g...

Na lotnisku można spotkać różne mo-
dele: od realistycznych makiet prawdzi-
wych historycznych lub 
współczesnych samolo-
tów – po latające skrzydła 
wykonane w całości z nie-
zniszczalnej pianki EPP. 
Co przesądza, że sięga się 
po ten jeden jedyny model 
z bogatej oferty na rynku? 
Dlaczego wybiera się aku-
rat śmigłowiec z pięcio-
płatową głowicą?

– Po prostu coś się 
spodoba, zaciekawi sto-
pień trudności, chęć 
sprawdzenia się w czymś 
nowym, czego się jeszcze 
nie robiło – mówi Marcin 
Sałek, prezentując mo-
del śmigłowca używanego 
przez nowojorską policję. 
– MD 500 E to wierny mo-
del śmigłowca z pięcio-
łopatową głowicą, który 
potrzebuje systemu fly-
barless, czuwającego nad 
stabilnością – podobnego 
do stosowanego w praw-
dziwych maszynach. Naj-
trudniejsze było dobranie 
masy łopat, gabarytów serw – czyli me-
chanizmów, które poruszają np. łopat-
kami i sterami. To jest najmniejsza ma-
kieta śmigłowca: ciasno, na wszystko 
brakuje miejsca.

Czy są wśród pilotów-modelarzy ja-
kieś specjalizacje, preferencje?

Są i zależą od upodobań poszczegól-
nych pilotów, które także zmieniają się 

z czasem. Np. niektórzy bardziej lubią 
szybowce, ale wśród nich są tacy, którzy 
specjalizują się w lataniu szybowcami wy-
ciąganymi przez drugi samolot, tzw. ho-
lówkę – na podobnych zasadach jak od-
bywa się to w lotnictwie. Inni zajmują się 
szybowcami rzucanymi lub startującymi 
„z gumy”. Jeszcze innych pasjonują ma-
kiety, czyli wykonane maksymalnie wier-
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nie latające modele prawdziwych samo-
lotów. I nie jest wcale łatwo „upchnąć” 
w małym modelu silnik elektryczny, 
ogniwo – czyli baterię, siłowniki poru-
szające sterami, „elektronikę” i zacho-
wać do tego wagę całości, która pozwoli 
na latanie i sprawne sterowanie maszyną. 
Są też miłośnicy samolotów akrobacyj-
nych i wykonywania w powietrzu takich 
samych figur jak na pokazach lotniczych.

Dziś lotnisko zrzesza ponad 60 aktyw-
nych członków – zarówno mieszkańców 
gminy, jak i osoby spoza niej – oraz grupę 
młodzieży z pracowni modelarskiej w Be-
mowskim Centrum Kultury „art.bem”. 
Jednak określenie „zrzesza” jest w tym 
wypadku nieprecyzyjne, nie działają bo-
wiem w ramach jakiegoś sformalizowa-
nego stowarzyszenia czy klubu. Po pro-
stu łączy ich wspólna pasja – lotnictwo. 
Wszystko utrzymują własną pracą i ze 
składek. Nie zmienia to faktu, że mają 
regulamin, którego surowo przestrze-
gają. Oprócz reguł związanych z lata-
niem (np. uzgadnianie używanych czę-
stotliwości nadajników, przestrzeganie 
zasad starowania, przebywania osób na 
terenie lotniska) wymagane jest od pi-
lotów ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej.

– Kładziemy duży nacisk na bezpie-
czeństwo – mówi Włodzimierz Lisik. 
– Ważne jest także dla nas, aby dzia-
łać w zgodzie z otoczeniem, nie zakłó-
cać spokoju przyrody i mieszkańców. 
Np. nie dopuszczamy do lotu samolo-
tów z silnikami spalinowymi, które mają 
niesprawne tłumiki, wyznaczamy tereny 
i godziny lotów. Zresztą dziś silniki spa-
linowe są coraz powszechniej wypierane 
przez elektryczne.

Co daje modelarstwo lotnicze? Ilu py-
tanych – tyle odpowiedzi.

Po raz kolejny najlepsza badmin-
tonistka z  Babic, zawodniczka  
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Badminton Stare Babice nie zawio-
dła. Dwa brązowe medale dla Mar-
tyny Poprzeczko z Mistrzostw Polski 
Młodzieżowców i Seniorów.

Następne wspaniałe wyniki sportowe 
na swoim koncie zanotowała Martyna Po-
przeczko – najlepsza zawodniczka w hi-
storii babickiego badmintona. Do uda-
nego występu należy zaliczyć start w  
Mistrzostwach Polski Młodzieżowców 
w Solcu Kujawskim 12-14.04.2013 r., skąd 
Martyna przywiozła brązowy medal z gry 
podwójnej kobiet. Partnerką deblową 
Martyny była zawodniczka Technika 
Głubczyce Katarzyna Macedońska. Na-
stępnym startem w dniach 18-21.04.2013 
r. były najważniejsze zawody w polskim 
badmintonie – Mistrzostwa Polski Se-
niorów. Po bardzo zaciętych pojedynkach 

– Przy budowie prawdziwego samo-
lotu zaangażowana jest ogromna liczba 
ludzi, a tu można być zarazem konstruk-
torem, mechanikiem, budowniczym 
i oblatywaczem. Dla mnie – jako kon-
struktora lotnictwa – to jest najbardziej 
fascynujące – mówi Jarosław Kowalski, 
instruktor pracowni modelarskiej w Be-
mowskim Centrum Kultury „art.bem”.

Z kolei Piotra Kowalskiego, syna pana 
Jarosława, najbardziej pociąga dreszczyk 
emocji, sportowa rywalizacja. W lutym 
tego roku brał udział w Halowych Mi-
strzostwach Świata w Niemczech w ka-
tegorii akrobacji precyzyjnej. Zadaniem 
zawodników jest jak najdokładniejsze wy-
konywanie figur wg zadanego programu. 
Piotr startuje także w „AeroMusicals” – 
wprawdzie nie jest to konkurencja rangi 
mistrzostw świata, wymaga jednak nie 
mniejszych umiejętności. Polega na tym, 
że akrobacje wykonywane przez samo-
lot muszą być idealnie zgrane z muzyką 
– jak w tańcach na lodzie.

– Podobnie jak w sporcie wyczynowym 
trzeba wielu treningów, aby osiągnąć naj-
wyższy poziom – do tego konieczna jest 
cierpliwość i systematyczność. Natomiast 
na zawodach celem pilota jest idealne wy-

konanie wszystkich figur. Tu z kolei liczy 
się refleks i umiejętność koncentracji, pre-
cyzja podczas sterowania. To naprawdę 
daje adrenalinę – podkreśla Piotr.

Jaromir Łaciński, który – jak mówi – 
ma „przy okazji” licencję pilota turystycz-
nego, największą radość czerpie z tego, 
że lata z synami: Wiktor kończy szóstą 
klasę w szkole w Starych Babicach, młod-
szy – Aleksander – czwartą.

– Największą przyjemność sprawia 
mi, gdy oni się cieszą, czerpią z tego ra-
dość i mam nadzieję, że przy okazji cze-
goś się uczą.

Szymon Świętochowski od 7 lat pasjo-
nuje się lataniem, lubi klasyczną akroba-
cję, „nie jakieś tam wymyślne fikołki”, ale 
by modele latały tak jak prawdziwe samo-
loty podczas sportowych akrobacji. Na 
lotnisko w Koczargach zabrał córeczkę, 
gdy była jeszcze maluchem, rozłożył na-
miot, w którym spała. I tak jest do dziś, 
kiedy wspólnie tu przyjeżdżają, z tym że 
Tosia pomaga już tacie nosić samolot...

Latanie oznacza „dla każdego coś in-
nego”, ale wszyscy zgodnie podkreślają: 
to radość, uśmiech, spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu w gronie sympatycz-
nych ludzi. ROMAN WOjCIeCHOWSKI

w grze mieszanej wraz z Jackiem Kołum-
bajewem z AZS UW Warszawa Martyna 
Poprzeczko wywalczyła brązowy medal, 
przegrywając jedynie ze znakomitą parą 
z Głubczyc obecnych Mistrzów Polski. 
Wyniki świadczą o ciągłej dobrej dyspo-
zycji Martyny pomimo kontynuowanych 
trudnych studiów na Politechnice War-
szawskiej. Życzymy następnych sukce-
sów Martynie i czekamy na dalsze  starty 
w imprezach mistrzowskich babickich 
badmintonistów w pozostałych katego-
riach wiekowych.

PIotR PAMIętA

Martyna na medal!

Zdaniem pilotów 
największą frajdę 
sprawia, gdy uporają 
się z rozwiązywaniem 
problemów technicznych 
oraz budową 
i z dreszczykiem emocji 
wykonują pierwszy oblot.
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Rodzina Wiśniewskich mieszka na te-
renie gminy Stare Babice od ponad 160 
lat, kiedy to ok. 1850 r. przybyli do Lip-
kowa Mateusz i Gertruda Wiśniewscy. 
Pochodzili z Kozłowa Biskupiego znad 
Bzury (okolice Sochaczewa). Przybyli na 
nasze tereny z trzema synami: Jakóbem 
(pisownia oryginalna), Andrzejem i Kazi-
mierzem. Mateusz był z zawodu kowalem 
i jego najstarszy syn Jakub w wieku 22 
lat był już mistrzem kowalskim i pro-
wadził kuźnię w Wieruchowie. W Babi-
cach Jakub poznał miłość swojego życia 
– Ewę Klimaszewską, córkę Marcellego 
i Ludwiki Klimaszewskich, karczmarzy 
z Babic. Marcelli Klimaszewski praw-
dopodobnie był dzierżawcą karczmy. 
W opowieściach rodzinnych zachowało 
się, że był zacnym obywatelem, pochodził 
ze szlachty spod Sieradza. Rodzina ta 
była zaangażowana w Powstanie Stycz-
niowe 1863 r.

Jakub Wiśniewski z Ewą Klimaszewską 
pobrali się w 1855 r. w kościele w Babicach, 
a od 1867 roku zamieszkali w Grotach. Ja-
kub prawdopodobnie nadal zajmował się 
kowalstwem, był to wówczas bardzo do-
bry zawód, z usług kowali ludzie na wsi 
korzystali na co dzień. Jednak małżonko-
wie chcieli zajmować się także czymś do-
datkowo. W 1870 r. nabyli 10 mórg ziemi 
w Grotach (w Polsce 1 morga = 0,56 ha). 
Ziemia pochodziła z rozparcelowanego 
folwarku Groty (w okolicach skrzyżo-
wania ul. Lazurowej z ul. Górczewską), 
wcześniej właścicielem tych dóbr był Ja-
kub Ignacy Łaszczyński – prezydent War-
szawy, gubernator cywilny, członek Rady 

kowal i karczmarzówna, czyli…  
historia rodziny Wiśniewskich
Pani Wanda Wiśniewska od kilku lat bada dzieje rodzin 
Wiśniewskich i Wojciechowskich. W swoich poszukiwaniach 
dotarła do Hipoteki w Warszawie, Archiwum w Grodzisku 
mazowieckim, a także do archiwów kościelnych oraz do 
dokumentów dostępnych w internecie. Zaczynała z nikłą 
wiedzą o przodkach, a obecnie w dużym stopniu wypełniła 
białe plamy i luki w historii swojej rodziny – jej wiedza sięga 
kilku pokoleń. Chciała się dowiedzieć, jak jej przodkowie żyli, 
jaka była ich codzienność, jak kochali i jak umierali.

Stanu. Od Łaszczyńskiego folwark kupił 
Jan Gottlieb (Bogumił) Bloch – wybitny 
finansista i przemysłowiec, jeden z pio-
nierów budownictwa kolejowego w Kró-
lestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim, 
znany jako „król kolei żelaznych”. Jan 
G. Bloch pozostawił sobie zabudowania 
z ogrodem, a 160 mórg folwarku rozpar-
celował i sprzedał, z czego właśnie Jakub 
Wiśniewski kupił 10 mórg, płacąc 1500 
rubli w srebrze. Do dziś istnieje akt no-
tarialny tej transakcji w Hipotece War-
szawskiej. Od tamtej pory rodzina Wi-
śniewskich zajmowała się uprawą roli 
i ogrodnictwem – aż do czasów współ-
czesnych.

Ewa i Jakub wychowali siedmioro 
dzieci: Marcellego, Florentynę, Andrzeja, 
Karola, Małgorzatę, Kazimierza i Ju-
liannę. Przeżyli ze sobą 52 lata, a zmarli 
tego samego 1907 roku, Ewa w 3 miesiące 
po Jakubie. Ich najstarszy syn, Marcelli 
(otrzymał imię na cześć dziadka Marcel-
lego Klimaszewskiego) prowadził gospo-
darstwo w Grotach, powiększając jego 
areał. Założył rodzinę i wychował z żoną 
Marianną z Tomaszewskich z Górc też 
siedmioro dzieci: Franciszka, Józefę, Ka-
tarzynę, Annę, Feliksa, Władysława i Ma-
riannę. Tradycje kowalskie podtrzymywał 
drugi syn Jakuba – Andrzej. W Grotach 
powstały dwie kuźnie.

Dziadek Pani Wandy to Feliks, nie-
stety nigdy go nie poznała, zmarł jako 
młody człowiek w 1936 r., jego rodzinny 
dom znajdował się na posesji, na której 
jest obecnie stacja benzynowa w Grotach. 
Dom ten niestety spłonął. Przy nim była 

kuźnia, która przetrwała do lat 70. XX 
wieku, była ona wydzierżawiana. Bab-
cia Pani Wandy, czyli żona Feliksa – Ste-
fania Wiśniewska z Bieńków, po śmierci 
męża sama wychowywała czworo dzieci: 
Stanisława, Cecylię, Ryszarda i Teodora. 
Przypadło to na trudne lata wojenne i po-
wojenne.

Wojenne tragedie nie ominęły rodziny 
Wiśniewskich, wnuk Marcellego Edmund 
Wiśniewski był żołnierzem AK Grupy 
„Kampinos”, walczył w Warszawie wraz 
z Józefem Mirosem, a następnie, bojąc 
się dekonspiracji, poszedł do lasu i wal-
czył dalej. Zginął w bitwie pod Jaktoro-
wem w 1944 r., w wieku zaledwie 20 lat. 
Jego prochy są złożone na Cmentarzu 
Wojennym w Babicach.

W miejscu, gdzie osiedlili się Ewa z Ja-
kubem, nadal mieszkają ich potomko-
wie. Zamieszkali również w Latchorze-
wie, w Morach, przy ul. Szeligowskiej, jak 
też w innych częściach Polski i nie tylko.

Ojciec Pani Wandy, Ryszard Wiśniew-
ski zwany „Renkiem” ożenił się z Haliną 
z Wojciechowskich z Latchorzewa, po ślu-
bie osiedlili się w Latchorzewie, na części 
ziemi Wojciechowskich na początku lat 
sześćdziesiątych XX wieku. Zajmowali się 
uprawą ziemi. Wychowali dwoje dzieci.

Rodzina Wojciechowskich – gałąź 
pochodząca od matki Pani Wandy, jest 
równie starą rodziną, od wieków miesz-
kającą na tych terenach. Jej udokumen-
towane korzenie sięgają XVIII wieku. 
W aktach kościelnych wymieniony jest 
Sebastian Wojciechowski – gospodarz 
z Babic, w prostej linii przodek Fran-
ciszka Wojciechowskiego – dziadka Pani 
Wandy. Inny przodek w prostej linii – Fi-
lip Żak – w 1806 r. był sołtysem w Babi-
cach. Halina Wiśniewska z Wojciechow-
skich pochodziła z bardzo licznej rodziny, 
jej rodzice Franciszek i Rozalia Wojcie-
chowscy wychowali trzynaścioro dzieci, 
posiadali stosunkowo duże gospodar-
stwo w Latchorzewie (12 mórg). Na części 
ziemi Franciszek posadził drzewa i stwo-
rzył sad, co w tej okolicy nie było typowe. 
Bracia mamy Pani Wandy (Stefan, An-
toni i Ryszard) byli uzdolnieni muzycz-

Babickie rody
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W latach pięćdziesiątych, na 
babickim rynku. Na rowerach jadą, 
od lewej: Halina Wiśniewska i jej 
kuzynka Halina kwiatkowska

Feliks Wiśniewski – dziadek Pani Wandy, 
jako młodzieniec, ok. roku 1925. 
dawniej często zdjęcia wykonywano  
w fotograficznym atelier

karuzela w Babicach – rok 1962. Na zdjęciu widzimy Państwa Halinę 
i ryszarda Wiśniewskich. Przy okazji babickich odpustów na rynku 
stawiano zazwyczaj 2 karuzele – dużą łańcuchową i mniejszą dla dzieci. 
może warto wrócić do tej tradycji?

rodzina Wojciechowskich z Latchorzewa z seniorem rodu Franciszkiem. dziadek dochował się 13 dzieci 
i ponad 20 wnuków. Podobno jego małżonka otrzymała medal od prezydenta Bieruta za wychowanie 
tak dużej liczby dzieci… 

nie, szczególnie Stefan bardzo dobrze 
grał na skrzypcach. U Wojciechowskich 
odbywały się często spotkania młodzieży, 
którym towarzyszyły zabawa, żarty, mu-
zyka i śpiew. Stefan grał w zespole mu-
zycznym podczas miejscowych imprez 
w Babicach. Po wojnie część rodziny wy-
jechała do Wrocławia, tam żyją do dziś. 
Z dzieci Franciszka żyje tylko jedna córka, 
Genowefa – ma obecnie 92 lata i mieszka 
w Szwecji. Rodzina Wojciechowskich roz-
pierzchła się po Polsce i po świecie, m.in. 
ich potomkowie żyją w USA i w Kanadzie.

Członkowie tych rodzin cenili pracę 
i naukę, wśród młodszego pokolenia jest 
geolog, archeolog, są liczni właściciele 
firm oraz ekonomiści. Jeden z członków 
rodziny był doktorem ekonomii i miło-
śnikiem alpinizmu, niestety miłość do 
gór przypłacił śmiertelnym wypadkiem 
w Alpach Francuskich.

W ustalaniu dawnych faktów doty-
czących rodziny bardzo pomaga Pan An-
drzej Szelenbaum, wnuczek Marcellego, 
syn Anny z Wiśniewskich. Mimo swojego 

zaawansowanego wieku pamięć ma do-
skonałą i chętnie wspomina dawne czasy.

WysłuChAłA I oPRACoWAłA  

JoAnnA z MoRACzeWskICh GWIAzdoWskA

Zapraszamy stare rodziny ba-
bickie na łamy naszej gazety. Je-
śli chcecie Państwo opowiedzieć 
nam swoje dzieje, chętnie przyje-
dziemy i posłuchamy. Budujmy ra-
zem historię 700 lat Babic!

Ślady rodziny Wiśniewskich znajdziemy także 
na babickim Cmentarzu Wojennym. edmund 
Wiśniewski spoczywa wśród bohaterów
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Stowarzyszenie „Odkrywamy Świat”, dzia-
łające przy I Gminnym Gimnazjum w Ko-
czargach Starych, otrzymało dotację w Re-
gionalnym Konkursie Grantowym 2012 
na realizację projektu „Razem: Szybciej, 
Bezpieczniej, Wygodniej.” Konkurs został 
ogłoszony przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności w ramach programu Rów-
nać Szanse. Jego realizacja rozpoczęła się 
w styczniu 2013 r. 

W projekcie uczestniczy 25 gimnazjali-
stów mieszkających na terenie gminy Stare 
Babice. Celem tego projektu jest wyrówny-
wanie szans młodzieży na start w dorosłe 
życie, aktywizacja społeczna, poprzez pro-
mowanie aktywnej turystyki rowerowej, wy-
tyczanie lokalnego szlaku rowerowego, pod-
noszenie kompetencji i  umiejętności poprzez 
uczestnictwo w różnorodnych warsztatach 
i wycieczkach.

Od początku 2013 r. uczniowie z wielkim 
zapałem rozpoczęli tworzenie szlaku rowero-
wego po terenie naszej gminy. Będzie on po-

Razem: Szybciej, bezpieczniej, wygodniej…
prowadzony przez ważne historyczne miej-
sca, gdzie staną tablice informacyjne. Aby ich 
wykonanie było jak najlepsze, gimnazjaliści 
uczestniczą w warsztatach fotograficznych 
(cotygodniowe spotkania z zawodowym fo-
tografem, zajęcia prowadzone są w plenerze, 
studio fotograficznym) oraz dziennikarskich. 
Uczniowie odwiedzili siedzibę Telewizji Pol-
skiej, uczestniczyli w warsztatach dzienni-
karskich w Polskim Radiu. 

Uczestnicy programu nie koncentrują 
się tylko na projektowaniu szlaku. Młodzież 
chętnie podejmuje aktywność fizyczną. Kiedy 
śnieg zalegał na ścieżkach i nie można było 
wsiadać na rower, regularnie chodziliśmy 
na długie spacery po gminie, robiąc zdjęcia 
i dokładniej poznając jej okolice. Również in-
door cycling dostarczył nam wiele satysfak-
cji i radości. Pod koniec kwietnia, kiedy wio-
sna już w pełni do nas zawitała, wybraliśmy 
się na przejażdżkę rowerową do Kazunia Pol-
skiego, na lekcję pierwszej pomocy, poprowa-
dzoną przez wykwalifikowanych ratowników 

medycznych. Podczas drogi odwiedziliśmy 
cmentarz w Palmirach, pomnik Powstańczych 
Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” we wsi Po-
ciecha oraz fort V Twierdzy Modlin w Czo-
snowie. Fotorelacje z realizacji naszego pro-
jektu dostępne są na stronie stowarzyszenia:  
www.stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl.

Projekt „Razem: Szybciej, Bezpieczniej, 
Wygodniej” uczy prawidłowych postaw spo-
łecznych oraz pozwala dogłębniej przyjrzeć 
się historii naszej gminy. Opiekunami przed-
sięwzięcia są nauczyciele gimnazjum – pani 
Hanna Domańska, Magda Ryczkowska, Mag-
dalena Wielechowska. WeRonIkA PAź 

Ocena zaś obejmuje osoby i rodziny ko-
rzystające z wsparcia tego typu, rodzaje 
ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 
Wójt Gminy co roku do dnia 30 kwietnia 
przedstawia ocenę radnym – wraz z reko-
mendacją jest ona podstawą do planowa-
nia budżetu na rok następny.

W kolejnej części sesji członkowie RG 
zatwierdzili zmiany w „Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy Stare Babice”, naniesione w związku 
z uwagami Wydziału Prawnego Wojewody 
Mazowieckiego. Zmienili także uchwałę 
w sprawie wprowadzenia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Stare Babice na rok 2013.

Podczas kwietniowych obrad radni za-
twierdzili taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Na okres od 1 czerwca 
2013 r. do 31 maja 2014 r. przyjęto nastę-
pujące ceny wody i ścieków:
1)  cena za 1 m3 wody: 4,34 zł netto (do-

tychczasowe stawki 4,13 zł/m3);
2)  cena 1 m3 ścieków: 11,89 netto (dotych-

czasowe stawki 11,34 zł/m3).
Radni ustalili także stawki dopłat do 

taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

dokończenie Sesji Rady Gminy ze str. 5 i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Projekt uchwały zakłada dopłatę do taryf 
dla wszystkich odbiorców w wysokości:
1)  0,90 zł netto + VAT do ceny 1 m3 wody 

(dotychczasowa dopłata 0,82 zł);
2)  6,38 zł netto + VAT do ceny 1 m3 ście-

ków (dotychczasowa dopłata 6,04 zł).
W wyniku dopłaty ceny dla od-

biorców zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków wyniosą:
1)  cena wody 3,44 zł/m3 netto + VAT 

(dotychczasowa cena 3,31 zł/m3; 
wzrost 3,9%);

2)  cena ścieków 5,51 zł/m3 netto + 
VAT (dotychczasowa cena 5,30 zł/
m3; wzrost 3,9%).

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
zmian w budżecie gminy na 2013 r. Zwięk-
szono dochody o 594.150,80 zł i wydatki 
o tę samą kwotę. W związku ze zmianą 

w budżecie zaktualizowano Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2013–2020.

Następnie radni wyrazili zgodę na nie-
odpłatne nabycie przez Gminę gruntów od 
Agencji Nieruchomości Rolnych – na cele 
związane z inwestycjami infrastruktural-
nymi służącymi wykonywaniu zadań wła-
snych (m.in. budowa nowego gimnazjum).

W kolejnej części sesji Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych 
z protokołem z kontroli funkcjonowania 
GOPS w Starych Babicach. Dostępny na 
stronie internetowej BIP.

Zakończenie sesji wypełniły pytania 
i wolne wnioski. Dotyczyły one m.in. ter-
minu budowy gimnazjum. Jak poinformo-
wał Wójt, czas trwania tej inwestycji jest 
związany z warunkami przetargowymi, wg 
pierwszych sporządzonych harmonogramów 
budowa szkoły powinna zostać zakończona 
w drugiej połowie 2015 roku. (kG.)
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Stare Babice, dnia 06.05.2013 r.
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie 
działki  

wg ewidencji 
gruntów

Pow. działki  
w  m. kw.

Wartość
nieruchomości

Przeznaczenie  
w planie zagosp. 
przestrzennego

Latchorzew
działka niezabudowana

WA1P/00060571/8 450/2 660 440 000,00 zł
(netto)

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna MN1

Ożarów Mazowiecki, 15 maja 2013 roku

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych działających na terenie powiatu na spotkanie informacyjne 
dotyczące projektu pn.: „Edukacja dla aktywnych – punkt kon-
sultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego”, realizowanego w  ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 
2007–2013”. 
Spotkanie odbędzie się w  dniu 8 czerwca 2013 roku w  godz.  
11.00–15.00 w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w miejscowości Julinek 6, 05-084 Leszno.
Prosimy o  przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: kancelaria@
pwz.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 733-73-80.

„Impreza folklorystyczno-kulturalna 
dla dzieci z terenu LGD 

Między Wisłą a Kampinosem” 

organizowana będzie 1 czerwca w Dniu Dziecka w Strefie Re-
kreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bo-
rzęcinie Dużym. Celem projektu jest podniesienie jakości życia 
lokalnej ludności poprzez organizację imprezy folklorystyczno-
-kulturalnej dla dzieci z obszaru Lokalnej Grupy Działania Mię-
dzy Wisłą a Kampinosem, w tym kontakt z  różnymi formami 
kultury ludowej i rodzajami sztuki w 2013 r. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Stare Babice dzięki dofi-
nansowaniu z PROW 2007–2013, służy wsparciu oferty kultu-
ralnej i  rekreacyjnej zorganizowanej z  udziałem społeczności 
lokalnej.  

Partnerami projektu są: 
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 
b) OSP w Borzęcinie Dużym
c) Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni
d) Stowarzyszenie Misji Afrykańskich z Borzęcina Dużego
e)  Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Katolickiego Stowa-

rzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
z Bliznego Jasińskiego

f) Studio Muzyczne z Klaudyna.

Wniosek o  dofinansowanie projektu sporządzili pracownicy 
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy.

Dofinansowanie uzyskano dzięki udziałowi Gminy w konkursie 
organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem”.

Nabór do konkursu odbywał się w 2011 r., umowę na realizację 
podpisano z Urzędem Marszałkowskim we wrześniu  2012 r. 

ogłoszenia społeczne
Pilnie potrzebna osoba, która mogłaby świadczyć woluntarystycznie 

pomoc osobie częściowo sparaliżowanej, poruszającej się na wózku in-
walidzkim, tj. raz w tygodniu pomoc przy kąpieli.

Kontakt GOPS od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 
tel. / fax. (0-22) 722-90-11
e-mail: gops.m.magdziak@wp.pl

Mieszkanka gminy Stare Babice przyjmie nieodpłatnie łóżeczko dla 
nowo narodzonego dziecka.

Tel.: 512-798-169.

Kobieta – 39 lat – mieszkanka naszej gminy pilnie podejmie pracę 
na stanowisku: osoba sprzątająca, pracownik sklepu. Tel.: 697-551-425.

Kobieta – 22 lata – mieszkanka naszej gminy pilnie podejmie pracę 
na stanowisku: sprzedawczyni lub inną. Wykształcenie średnie, z zamia-
rem kontynuowania, biegła znajomość języka angielskiego, bardzo dobra 
znajomość komputera pakietu MS Office, potwierdzona licznymi certyfi-
katami. Kontakt: 531-686-498.

Kobieta – 33 lata – mieszkanka naszej gminy pilnie podejmie pracę 
na stanowisku: sprzedawczyni, osoba sprzątająca, pomoc kuchenna (ak-
tualna książeczka Sanepidu), pokojówka, opiekunka do dziecka lub osoby 
starszej. Tel: 798-580-728.

PROSIMY o POMOC w wynajmie mieszkania lub pokoju.
Mężczyzna samotny, spokojny, bez nałogów, ze stałym dochodem pil-

nie wynajmie mieszkanie lub pokój z osobnym wejściem na terenie gmi-
ny Stare Babice, w cenie do: 800,00 zł miesięcznie (wraz ze wszystkimi 
opłatami). Telefon: 608-171-328.
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25 marca, kilka dni przed Wielka-
nocą, spalił się dom Pani Beaty Smo-
larek, nauczycielki ze Szkoły Podsta-
wowej w Borzęcinie Dużym.

Pani Beata od wielu lat pracuje w naszej 
gminie, całym sercem oddana jest dzie-
ciom. Widzimy ją zawsze uśmiechniętą, 
jest bardzo lubiana przez uczniów i sza-
nowana przez rodziców. Jest osobą, która 
zawsze pomaga innym, ale nie potrafi pro-
sić o pomoc dla siebie. Mieszkańcy naszej 
gminy wielokrotnie już okazywali wielkie 
serca potrzebującym, wierzymy, że tym 
razem także udzielą pomocy.

Pani Beata i  jej rodzina w  wyniku 
pożaru została pozbawiona dachu nad 
głową. Z domu zostały tylko zewnętrzne 
mury, straciła dorobek wielu lat pracy. 
Mimo że dom był ubezpieczony, pienią-
dze z ubezpieczenia wystarczą jedynie na 
niewielką część odbudowy.

11 maja na parkingu w Lipkowie spo-
tkali się amatorzy marszów nordic 
walking z gminy Stare Babice.

W bezpłatnych zajęciach szkolenio-
wych i marszu wzięło udział 26 osób, 
w tym ponad połowę stanowili gimna-
zjaliści z Koczarg Starych udzielający się 
w Stowarzyszeniu „Odkrywamy Świat” 
wraz z opiekunką grupy – nauczycielką 
Hanną Pieniak-Domańską.

Przedsięwzięcie zorganizowała Fun-
dacja Promocji Rekreacji KiM. Był to je-
den z kilku marszów zrealizowanych w ra-
mach projektu „Nordic walking w Puszczy 
Kampinoskiej”, dofinansowanych przez 
powiat warszawski zachodni w tegorocz-
nym konkursie dla organizacji pozarzą-
dowych. Osobom, które nie miały swo-
ich kijków, organizator zapewniał sprzęt.

Pomóżmy Pani Beacie!
Bez pomocy od nas, mieszkańców ba-

bickiej gminy, będzie jej bardzo trudno. 
Rodzice dzieci uczęszczających do klasy 
IB w Borzęcinie, której jest wychowaw-
czynią, zorganizowali zbiórki w kościo-
łach w Lipkowie i Borzęcinie. Zamierzają 
także organizować loterie fantowe oraz 
inne ciekawe wydarzenia, z których cały 
dochód zostanie przeznaczony na pomoc 
Pani Beacie i jej rodzinie.

Już wiadomo, że podczas jednej z im-
prez do wylicytowania będzie koszulka 
z autografem piłkarza Roberta Lewan-
dowskiego! Informacje o tych wydarze-
niach będą ogłaszane na lokalnych forach 
internetowych, plakatach rozwieszonych 
na terenie gminy oraz przekazywane 
przez księży podczas mszy św.

Pamiętajmy, że każda ofiarowana zło-
tówka ma ogromną wartość. Pomagając 
innym, sprawiamy, że świat wokół nas 

staje się lepszy, a każdy dobry uczynek 
wraca do nas po jakimś czasie ze zwielo-
krotnioną siłą.

Wszystkie osoby, które chcą włączyć 
się w organizację pomocy dla Pani 
Beaty Smolarek, mogą skontaktować 
się telefonicznie z jednym z rodziców 
zaangażowanych w akcję, pod nr tele-
fonu 516 04 13 14.
Ofiarowując pieniądze, podziękujmy 
Pani Beacie za jej uśmiech, cierpliwość, 
dobroć, zaangażowanie i za to, jak wiele 
zrobiła dla dzieci z naszej społeczności.
Podajemy konto 
Pani Beaty Smolarek:
Bank PKO SA
1912 4021 64 1111 0000 3566 2842
Beata Smolarek dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom, którzy dotąd wsparli 
odbudowę jej domu.

koMItet PoMoCy PAnI BeACIe sMolARek

Nordic walking w Lipkowie
Choć w okolicy w sobotnie przedpołu-

dnie popadało, to na zbiórce o 12. świeciło już 
słońce i bez przeszkód korzystaliśmy z uro-
ków rekreacji na łonie natury. Rozgrzewkę 
przed marszem i trening rozciągający po 
marszu poprowadził Marcin Chodorowski 
– Prezes Fundacji i doświadczony instruk-
tor nordic walking. Wsparcie organizacyjne 
i ciekawe ćwiczenia dodały prowadzące też 
samodzielne marsze instruktorki KiM-u – 
Katarzyna Dąbrowska i Hanna Adamska. 
Ciekawostki przyrodnicze o florze i faunie 
puszczy przedstawiła Katarzyna Mikrut 
(na co dzień pracująca w KPN-ie), uczestni-
cząca w spotkaniu na zaproszenie Fundacji 
KiM. Trasa marszu, choć potencjalnie miała 
mieć długość 15 km, ostatecznie była zdecy-
dowanie krótsza, bo większość osób, które 
zgłosiły się na marsz, to początkujący ama-

torzy nordic walking. Ruch w grupie w oto-
czeniu bujnej zieleni to prawdziwa przy-
jemność. Oto jedna z opinii uczestniczek:  
– Było naprawdę fajnie i przełamany zo-
stał pewien stereotyp. Nordic walking jest 
dla wszystkich!

Polana w Lipkowie wkrótce zamieni się 
w przyjazną dla wymagających turystów 
bazę rekreacyjną. KPN w partnerstwie 
z Gminą Stare Babice zrealizuje projekt 
pn. „Budowa infrastruktury turystycznej 
na Polanie Lipków – ograniczenie antro-
popresji na ekosystemy KPN” z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
priorytet V – Ochrona przyrody i kształ-
towanie postaw ekologicznych, działanie 
5.1. Wspieranie kompleksowych projek-
tów z zakresu ochrony siedlisk przyrod-
niczych na obszarach chronionych oraz 
zachowanie różnorodności gatunkowej.

Wniosek został złożony i pozytywnie 
rozpatrzony przez Centrum Koordyna-
cji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Relacja filmowa z marszu znajduje się 
na stronie: http://www.babice-stare.waw.
pl/index2.php?op=15&go=176.

Partnerami projektu są: Kampinoski Park 
Narodowy, który zatwierdził mapy marszów 
zgodne z trasami turystycznymi obowiązu-
jącymi w KPN, oraz gminy: Stare Babice, Iza-
belin i Łomianki.

 BeAtA tuzIMek, Fot. kAMIl MAlInoWskI
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Zadaniem Sekretarza Gminy jest za-
pewnienie sprawnego funkcjonowania 
Urzędu Gminy, warunków jego działa-
nia, a także organizacja pracy – i w tym 
zakresie nadzoruje działalność wszyst-
kich komórek organizacyjnych Urzędu. 
Sekretarz Gminy dba także o korzystny 
wizerunek Urzędu i dobre relacje placówki 
samorządowej z mieszkańcami gminy. Po-
nadto prowadzi sprawy Gminy wynika-
jące z ustaleń z Wójtem oraz wykonuje 
obowiązki w granicach udzielonego przez 
Wójta upoważnienia lub pełnomocnic-
twa. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, 
współpracuje z Radą i jej komisjami. Sta-
nowisko Sekretarza należy do grupy sta-
nowisk kierowniczych Urzędu.

– Urząd to nie tylko budynek i jego wy-
posażenie, ale przede wszystkim kompe-
tentni ludzie, którzy tu pracują – mówi 
Wiesława Wojtachnio. – Wszystko to 
razem tworzy aparat administracyjny, 
który z Wójtem Gminy na czele wyko-
nuje zadania określone przepisami prawa 
jako: własne, zlecone lub powierzone gmi-
nie oraz uchwałami Rady Gminy. Zada-
nia te zostały określone i podzielone na 
poszczególne komórki organizacyjne 
Urzędu. Ich kompetencje określa Wójt, 
a zadaniem Sekretarza Gminy jest ich 
opisanie, w oparciu o przepisy określone 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Gminy. Poza regulaminem organizacyj-
nym Urzędu Sekretarz przygotowuje 

urząd Gminy bliżej mieszkańców (8)

również inne regulaminy związane z we-
wnętrzną regulacją Urzędu oraz zmiany 
do tych regulaminów, wynikające przede 
wszystkim ze zmian w przepisach prawa. 
Wszystkie regulaminy są wprowadzane 
w życie Zarządzeniem Wójta. 

– Aby Urząd mógł właściwie spełniać 
swoją misję – wyjaśnia Sekretarz – pole-
gającą na stałym doskonaleniu działań 
i wykonywaniu zadań tak, aby z jakości 
usług mieszkańcy naszej gminy byli zado-
woleni, pracownicy muszą posiadać profe-
sjonalną wiedzę, przestrzegać przyjętych 
procedur i mieć zapewnione odpowied-
nie warunki materialno-techniczne. Tu 
Sekretarz Gminy ma swoją rolę, inicjuje 
wdrażanie nowoczesnych technik pracy 
(w miarę posiadanych środków finanso-
wych), organizuje podnoszenie kwalifi-
kacji pracowników. Ze względu na czę-
ste zmiany przepisów prawa powstaje 
potrzeba samokształcenia i doszkalania. 
Zajmuje się więc prowadzeniem spraw 
doskonalenia zawodowego pracowników.

W przypadku konieczności zatrud-
nienia pracownika na wolne stanowi-
sko urzędnicze Sekretarz uczestniczy 
w pracach Komisji Rekrutacyjnej prze-
prowadzającej nabór w celu wyłonienia 
kandydata do pracy, prowadzi także do-
kumentację z naboru. Jeżeli nowo przy-
jęci do Urzędu pracownicy nie posiadają 
stażu pracy w administracji publicznej, 
muszą zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych odbyć przez pierwsze pół 
roku tzw. służbę przygotowawczą, pod-
czas której poznają pracę komórek orga-
nizacyjnych Urzędu. Okres ten kończy się 
egzaminem złożonym z trzech etapów: 
testu, zadań do wykonania i odpowiedzi 
na pytania komisji. Komisję egzamina-
cyjną powołuje Wójt, a Sekretarz przy-
gotowuje całą dokumentację potrzebną 
do organizacji służby przygotowawczej 
i przeprowadzenia egzaminu. 

Do innych obowiązków Sekretarza 
należy czuwanie nad przestrzeganiem 

w Urzędzie zasad ochrony danych osobo-
wych, a zarazem dostępu do informacji 
publicznej w zakresie i na zasadach okre-
ślonych w przepisach. Nadzoruje prowa-
dzenie i aktualizację Biuletynu Informa-
cji Publicznej (BIP) na gminnej stronie 
internetowej oraz cotygodniowego Ser-
wisu Informacyjnego.

– Mamy obowiązek rzetelnego prowa-
dzenia BIP – informuje Wiesława Woj-
tachnio. – Za jego pomocą możemy dzielić 
się posiadanymi danymi, do czego obli-
gują nas ustawy o dostępie do informa-
cji publicznej i samorządzie gminnym. 
Podchodzimy do zadania pragmatycznie 
– im więcej informacji zamieścimy w BIP 
(i na stronie internetowej Urzędu – www.
bip.stare-babice.waw.pl), im częściej bę-
dziemy go aktualizować, tym mniej in-
formacji musimy udostępniać w trybie 
wnioskowym, co zaoszczędzi czas pra-
cownikom i osobom, które potrzebują 
informacji, ponieważ za pomocą inter-
netu otrzymają je „od ręki”. Informacje 
do BIP-u przygotowują wszystkie ko-
mórki merytoryczne Urzędu, a spraw-
nym wprowadzaniem danych na stronę 
BIP zajmuje się Biuro Rady. Staramy się 
nadążać za zmianami w przepisach praw-
nych i postępem technologii informa-
tycznej. Pragniemy budować pożądany 
wizerunek Starych Babic jako gminy no-
woczesnej i otwartej.

– Biorąc pod uwagę wdrażanie no-
woczesnych technik pracy, w babickiej 
gminie idziemy z duchem czasu, a na-
wet jesteśmy w czołówce samorządów – 
mówi Pani Wiesława. – W 2005 r. wpro-
wadziliśmy I etap elektronicznego obiegu 
dokumentów, polegający na rejestra-
cji spraw wpływających do Urzędu, ich 
załatwieniu i wysyłce. Zaś w 2011 roku 
wraz z nową instrukcją kancelaryjną za-
rządzoną dla gmin wdrożyliśmy II etap 
razem z nowym systemem informatycz-
nym wspomagającym wykonywane czyn-
ności kancelaryjne w Urzędzie. Program 
ten polega na skanowaniu dokumentów 
wpływających do Urzędu, wprowadzaniu 
ich do systemu, prowadzeniu rejestra-
cji, obiegu korespondencji przychodzą-
cej i wychodzącej, zakładaniu i prowa-
dzeniu spraw.

Sekretarz Gminy
Funkcję Sekretarza pełni 
Wiesława Wojtachnio
Tel.: 22 722 94 51, 22 722 92 49
e-mail: wojtachnio@stare-babice.waw.pl

informacje
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Obecnie obieg dokumentów prowa-
dzimy w formie papierowej i elektronicz-
nej, docelowo (trudno określić, za ile lat) 
przewiduje się stosowanie tylko elektro-
nicznego obiegu dokumentów. Działanie 
w tym systemie wymaga zdecydowanie 
większej pracy (niż przed laty), ale za to 
bardzo usprawnia funkcje kontrolne, po-
nieważ w każdej chwili możemy dowie-
dzieć się o sposobie i terminie realizowanej 
sprawy. Pozwala również na wydrukowa-
nie tzw. metryczki załatwianej sprawy, 
oraz umożliwia ocenę sprawności działa-
nia pracowników, a tym samym Urzędu.

Za pośrednictwem tego oprogramo-
wania Urząd może ponadto świadczyć 
usługi (e-urząd) drogą elektroniczną, 
poprzez korzystanie z serwisu o nazwie 
Cyfrowy Urząd, umożliwiającego użyt-
kownikowi interaktywne wypełnianie 
wniosków, formularzy, wysyłanie i przyj-
mowanie korespondencji elektronicznej 
oraz komunikowanie się z Urzędem. Ta-
kie udogodnienie likwiduje konieczność 
fizycznego przemieszczania się i osobi-
stego kontaktu obywatel–urząd, jednak 
trzeba pamiętać, że dla większości tego 
typu kontaktów konieczne jest posiada-
nie prawa podpisu elektronicznego bądź 
profilu zaufanego na platformie ePUAP 
i oczywiście dostępu do internetu.

Kolejnym zadaniem Sekretarza jest 
nadzorowanie wydatków dotyczących 
potrzeb Urzędu i zgłaszanie projektu 
wydatków do budżetu na rok następny, 
a także kontrola realizacji wydatków 
zgodnie z planem.

– Zgodnie z zaleceniem Wójta i w ra-
mach zatwierdzonego budżetu minimali-
zujemy koszty utrzymania administracji 
i zatrudnienia w Urzędzie – informuje Se-
kretarz. – Szukając oszczędności, kierownic-
two Urzędu: Wójt, Zastępca Wójta, Skarb-
nik Gminy i Sekretarz dokonują przeglądu 
stanowisk pracy i analizują obciążenia pracą 
w celu ewentualnego zmniejszenia liczby eta-
tów. W ten sposób w 2012 r. kilka stanowisk 
zostało zredukowanych. Natomiast obecnie 
przybyły Gminie nowe zadania narzucone 
nowelizacją ustawy o gospodarowaniu od-
padami komunalnymi, tzw. ustawy śmiecio-
wej, która nakazuje gminom nie później niż 
od 1 lipca br. wprowadzić nowe zasady od-
bioru odpadów komunalnych. Czy chcemy, 
czy nie, musimy wdrożyć nowy system, 
a w związku z tym zwiększyć zatrudnienie 
o 2 osoby, które będą zajmowały się koor-
dynacją odbioru odpadów komunalnych, 
rozliczaniem wpłat od mieszkańców za od-
biór i zagospodarowanie tych odpadów oraz 
prowadzeniem egzekucji administracyjnych 
należności pieniężnych z tytułu tych opłat.

Zadaniem Sekretarza jest wykonywanie 
także dodatkowych prac w zależności od za-
dań narzuconych odgórnie, jako zadań zle-
conych Gminie, związanych np. z wyborami 
(samorządowymi, parlamentarnymi, prezy-
denckimi), czyli koordynowanie i nadzoro-
wanie prac związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem w gminie wyborów 
i w tym zakresie pełnienie funkcji Pełno-
mocnika ds. Wyborów – urzędnika wy-
borczego. Podobnie w przypadku innych 
zleconych zadań, np. spisu powszechnego 

czy rolnego, Sekretarz wykonuje czynno-
ści zastępcy Gminnego Komisarza Spiso-
wego, a Gminnym Komisarzem jest Wójt.

Mieszkańcy gminy często trafiają do 
Sekretarza Gminy z różnymi sprawami 
dotyczącymi działań Urzędu, chcą uzy-
skać informację bądź poradzić się w pro-
cedurach załatwiania różnych spraw. 
Również w sprawie skarg i wniosków Se-
kretarz jest do dyspozycji mieszkańców 
oraz nadzoruje ich rozpatrzenie. Inne za-
dania, które wykonuje Sekretarz, to dba-
nie, by przepisy prawa, porządku i dyscy-
pliny pracy były przestrzegane, nadzór 
nad przestrzeganiem regulaminów – re-
gulacji wewnętrznych Urzędu, instruk-
cji kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. Sekretarz nadzoruje 
również działalność wyznaczonych przez 
Wójta komórek organizacyjnych Urzędu, 
tj. Referatu Organizacyjnego i Kadr, Re-
feratu Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu 
Cywilnego, Biura Rady i pracownika na 
stanowisku informatyka. Powyższe za-
dania (i jeszcze inne) zostały określone 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Sekretarz Gminy pomaga także pra-
cownikom w sprawach merytorycznych. 
Wszyscy zatrudnieni w Urzędzie wie-
dzą, że na pomoc i fachową poradę Pani 
Wiesławy zawsze mogą liczyć, a jej doro-
bek zawodowy owocuje doświadczeniem 
w rozwiązywaniu trudnych spraw. Naszą 
Panią Sekretarz cechuje życzliwe podej-
ście do ludzi i ich problemów, co bardzo 
ułatwia przezwyciężanie codziennych 
trudności. MARCIn łAdA

W sobotę 18 maja na terenie Strefy Re-
kreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym 
odbył się Turniej Footbag, czyli popu-
larna gra w zośkę. 

Organizatorami turnieju pod nazwą 
„IFPA Stare Babice FOOTBAG JAM 2013” 
byli: GOSiR Stare Babice i Warszawskie 
Stowarzyszenie Footbagu.

Tego dnia do Borzęcina przyjechało 
wielu graczy i sympatyków footbagu. 
Wśród nich przybyli również dwaj Mi-
strzowie Polski tej dyscypliny- Wiktor 
Dębski i Wojtek Jamski, którzy podczas 
rozmowy powiedzieli nam, że organiza-
cję turnieju w Borzęcinie oceniają bardzo 

„zośka” w Borzęcinie
wysoko. Cała impreza odbyła się na bo-
iskach Strefy wyposażonych w  sztuczną 
nawierzchnię. Muzykę podczas turnieju 
zapewnił DJ THE BAD.

Pana Wojtka Jamskiego zapytaliśmy 
również o to, dlaczego wybrał właśnie grę 
w footbag, a nie inną dyscyplinę sportu?

– Ta gra znana jest na całym świe-
cie i każdy może w tej dyscyplinie spró-
bować swoich sił. Poza tym na naszych 
turniejach zawsze jest doskonała atmo- 
sfera, a wiadomo, że w innych dyscy-
plinach sportu bywa różnie. My traktu-
jemy footbag jako zabawę i miłe spędza-
nie czasu w gronie przyjaciół. Zachęcamy 

wszystkich, żeby spróbowali gry w zośkę, 
a na pewno będą nią zachwyceni. 

tekst I Fot. kAMIl MAlInoWskI

Wyniki turnieju dostępne na stronach 
internetowych gminy.
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Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym

„Impreza folklorystyczno-kulturalna dla dzieci
z terenu LGD Między Wisłą a Kampinosem”

godz. 12.00-18.001

Wójt miny zaprasza do zabawyG Stare Babice

czerwca 2013

W programie mnóstwo atrakcji:

Dzień Dziecka

E

–

uropejski�Fundusz�Rolny�na�rzecz�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich���������Europa�inwestuj ca�w�obszary�wiejskie

Wydarzenie�zorganizowano�w�ramach�operacji „Impreza�folklorystyczno-kulturalna�dla�dzieci�z�terenu�LGD�Mi dzy�Wis a�Kampinosem”

wspó�finansowanej�ze rodków�Unii�Europejskiej�w�ramach�osi�4�Leader�Programu�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�na�lata�2007-2013

Operacja�realizowana�przez�Gmin Stare�Babice���������Instytucja�Zarz dzaj ca�PROW�2007-2013 Minister�Rolnictwa�i�Rozwoju�Wsi

ą

ę łą
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Warsztaty i atrakcje plastyczne

Warsztaty wyrobu biżuterii

Warsztaty wikliniarskie

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty mydlane

Warsztaty sitodruku z możliwością wykonania nadruku na T-Shirt

Punkty fotograficzne – zdjęcia w strojach ludowych

Malowanie wspólnego 10-metrowego obrazu, mini zoo

Konkurs ństwie  prowadzony przez Policję

y e i ściowe, zabawy dla dzieci

Występy taneczne dzieci i młodzieży, pokazy ratownictwa, turniej Carrom, pokazy karate

Zabawa w rytmie disco polo z zespołem

Konkurs wiedzy o atrakcjach turystycznych  Gminy  Stare Babice

o bezpiecze

Konkurs sportow sprawno


