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rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych

18 stycznia odbędzie się Rajd Szlakiem Powstańców Stycznio-
wych. Organizatorem imprezy jest Powiat Warszawski Zachodni. 
Zapraszamy wszystkich miłośników sportów zimowych, a zwłasz-
cza biegów narciarskich, do udziału i upamiętnienia polskich boha-
terów! (jeżeli zabraknie śniegu, zamiast biegu narciarskiego odbę-
dzie się marsz nordic walking). Trasa będzie obejmowała ok. 10 km. 
Więcej informacji na stronie www.pwz.pl.

Zima w lesie

19-23 stycznia Powiat Warszawski Zachodni zaprasza dzieci 
i młodzież do udziału w feriach – w Gościńcu Julinek-SOSW Lesz-
no. Akcja „Zima w lesie” jest adresowana do grup zorganizowanych 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
świetlic środowiskowych z terenu PWZ. W programie liczne atrak-
cje: kulig, zajęcia z  jeździectwa na ujeżdżalni, warsztaty garncar-
skie, narciarstwo biegowe, gry i  zabawy ruchowe. Organizatorzy 
zapewniają uczestnikom także gorące posiłki. Więcej na stronie: 
www.pwz.pl.

Anioły w koczargach

W I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych można oglądać 
wystawę pokonkursową, przygotowaną w  ramach X Jubileuszo-
wego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego 
pod hasłem „Anioły Bożonarodzeniowe – Mozaika”. Jak poinfor-
mowała nas Przewodnicząca Jury Krystyna Podlacha, na konkurs 
wpłynęły 54 prace, przyznano 10 nagród i  11 wyróżnień. Prace 
można oglądać do 10 stycznia. Szczegóły na stronie internetowej 
gminy.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice, 
aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach. 

Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach 
staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was czasem 
wytchnienia i dobrych refleksji. 

Tradycyjnie życzę Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. Oby nowy rok spełnił pokładane 
w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, Wszystkiego Najlepszego!
Życzy Wójt Gminy Stare Babice

Krzysztof Turek

Szanowni Państwo!
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– czy wolontariat jest w Pani domu trady-
cją rodzinną?

– Można tak powiedzieć, ale dawniej 
nie używało się słowa „wolontariat”. Mó-
wiło się po prostu – praca społeczna albo 
pomaganie innym. Wrażliwości na po-
trzeby ludzi nauczyli mnie moi rodzice – 
Regina i Mieczysław Świątkowscy, którzy 
przed wojną mieszkali w Babicach. Oboje 
udzielali się społecznie, śpiewali w chó-
rze parafialnym, a później w czasie wojny 
działali w konspiracji – jako żołnierze 
Armii Krajowej. Po wojnie zamieszkali 
we Wrocławiu razem z innymi, którzy 
nie pasowali ówczesnym władzom świa-
topoglądowo. Wśród nich było również 
kilku Babiczan, także członków AK. Ro-
dzice zawsze wspominali Ziemię Babicką 
i wspaniałych ludzi, którzy tu mieszkali 
od pokoleń. 

Pamiętam, od najmłodszych lat, że 
moi rodzice prowadzili dom otwarty. Za-
wsze kręciło się tam wiele osób, nikt w po-
trzebie nie był pozbawiony pomocy. Tak 
się złożyło, że byłam najstarszą siostrą, 
a było nas w sumie sześcioro. Szybko mu-
siałam dorastać i pomagać młodszemu ro-
dzeństwu. Zawsze lubiłam być aktywna, 
zarówno w szkole, gdzie występowałam 
w przedstawieniach teatralnych, jak i na 
domowym podwórku, na którym organi-
zowałam wspólne zabawy młodszemu ro-
dzeństwu i innym dzieciom.

– a później, w dorosłym życiu?
– Tak się złożyło, że razem z mężem, 

którego poznałam we Wrocławiu, los rzu-
cił nas do Radomia. Mieszkaliśmy tam 
przez 30 lat. Po śmierci mojej mamy po-

stanowiłam pomagać starszym ludziom. 
Wiedziałam, jak wiele takie osoby mają 
potrzeb, których nie są w stanie same 
zrealizować. W porozumieniu ze spół-
dzielnią mieszkaniową zorganizowałam 
na osiedlu Planty Klub Seniora. Na na-
sze spotkania przychodziło ok. 50 osób. 

– czy było łatwo zorganizować klub w tam-
tych czasach?

– Zdziwi się Pan, ale w niektórych 
dziedzinach dużo łatwiej było działać 
niż teraz. Po pierwsze, bez problemu 
ustaliłam nazwiska i adresy seniorów. 
Nie było wówczas ustawy o ochronie 
danych osobowych. Mogłam zatem po-
wiadomić seniorów o moim pomyśle, 
poza tym dostałam wsparcie od spół-
dzielni mieszkaniowej, która zgodziła 
się na udostępnienie nam osiedlowej 
świetlicy. Mieliśmy nawet swojego dy-
rektora. Prezesowałam Klubowi przez 
kilkanaście lat. Zorganizowaliśmy wiele 
wspaniałych imprez kulturalnych. Przy-
jeżdżali do nas znani artyści i ludzie me-
diów. Gościliśmy kiedyś np. Lucjana Ky-
dryńskiego z Haliną Kunicką, a innym 

każdego dnia możemy być 
szczęśliwi...

razem Leszka Długosza. Z członkami ra-
domskiego Klubu utrzymuję nadal kon-
takty, mimo upływu wielu lat...

– kiedy zamieszkała Pani w Latchorzewie, 
również tu postanowiła Pani działać?

– Potrzeby ludzi starszych wszędzie 
są podobne, niezależnie od tego, gdzie 
mieszkają. Są często samotni, schoro-
wani, czują się niepotrzebni. Sama w ży-
ciu wiele przeszłam, dużo chorowałam, 
miałam wiele poważnych operacji – stąd 
wiem, co znaczy choroba i cierpienie. Cho-
rował także mój mąż Tadeusz Śladowski, 
wiele osób go pamięta, ponieważ był rad-
nym w babickiej gminie. Jako radny se-
nior otwierał nawet jedną z sesji. Podob-
nie jak ja, zawsze miał potrzebę działania 
dla innych. Po jego śmierci postanowiłam 
poświęcić się pomaganiu seniorom na na-
szym terenie – w Babicach i okolicach...

W rozpoczęciu pracy wolontariatu 
w babickiej gminie pomogła nam Pani 
Jolanta Stępniak, ówczesna Wicewójt. 
Nasz wolontariat ma już 10 lat!

– Babicki klub seniora „nadzieja” ma także 
za sobą pierwszy jubileusz...

– Czas szybko leci. W tym roku obchodzi-
liśmy 5-lecie naszej działalności. Z tej okazji 
spotkanie odbyło się w gościnnych progach 
przedszkola w Starych Babicach. Jestem 
Przewodniczącą Klubu, a zajęcia prowadzi 
tam nieoceniony Pan Bogdan Zubkowicz, 
bardzo pomaga nam również Pani Alicja 
Napurka, Kierownik GOPS w Starych Babi-
cach. Jesteśmy wdzięczni również ks. Pro-
boszczowi Grzegorzowi Kozickiemu za moż-
liwość korzystania z salki katechetycznej.

Wanda Śladowska z Latchorzewa otrzymała 5 grudnia 
podczas I Gali Wolontariatu w koczargach Starych tytuł 
Wolontariuszki roku. mieszkańcy naszej gminy znają Panią 
Wandę m.in. z działalności w klubie Seniora „Nadzieja”, 
któremu przewodniczy, i z jej aktywności w gminnym wo-
lontariacie. od wielu lat pomaga potrzebującym, opiekuje 
się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Poprosiliśmy 
Laureatkę o rozmowę.

Jako wolontariuszkę 
najbardziej cieszy 
mnie uśmiech moich 
podopiecznych i radość, 
jaką mogę sprawić 
swoim działaniem. 
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– Jak mogłaby Pani scharakteryzować na-
szych seniorów?

– To wspaniali ludzie. Dziś tworzymy 
jedną wielką babicką rodzinę. Wielu 
z nich było kiedyś rolnikami, praco-
wało w trudnych warunkach. Czasem do 
pracy dojeżdżali do Warszawy, a nie było 
wtedy tak dobrej komunikacji jak dziś. 
Do Klubu należą również nowi miesz-
kańcy gminy. Nasi seniorzy chętnie się 
angażują w organizowanie różnych uro-
czystości. Spotkania imieninowe, z oka-
zji różnych świąt i rocznic są po prostu 
niezapomniane. W domu siedzą prze-
ważnie sami i nie mają nawet z kim po-
rozmawiać. U nas spotykają się we wspa-
niałej wieloosobowej zgranej grupie. Są 
wśród przyjaciół, którzy ich rozumieją, 
mają bowiem takie same problemy jak 
oni. W naszym Klubie seniorzy wprost 
„młodnieją”, starają się być aktywni. Pa-
nie zawsze szykują sobie fryzury i różne 
kreacje, a panowie, choć jest ich bar-
dzo mało, mają dobry humor i chęć na 
rozmowy. 40 osób przy jednym stole – 
tego nigdy nie zorganizuje się w domu 
– a u nas jest to codzienność. I nikt tak 
pięknie nie złoży życzeń jak grupa se-
niorów. Członkowie Klubu „Nadzieja” 
mówią, że nasze spotkania są niczym 
„inny świat”. Tu odżywają, wspólnie 
śpiewają, tańczą, jeżdżą na wycieczki, 
a także do kin i teatrów – zapominają 
o kłopotach i o tym, że nieraz coś boli. 
To bardzo ważne. Na co dzień opiekują 
się wnukami, prawnukami, a niektórzy 
siedzą sami w domu, pozostaje im tylko 
wyglądanie przez okno i telewizja.

– Potrzebna jest zatem aktywność?
– Nie tylko aktywność, ale i odpo-

wiednie nastawienie do świata i  ludzi. 
Na naszych spotkaniach deklamuję se-
niorom różne wiersze, przytaczam także 
powiedzenia, które są moim życiowym 
credo, np. „Szczęśliwym jest ten, kto nie 
goni za szczęściem, ale jest wdzięczny za 
wszystko, co otrzymuje” albo „Ze szczę-
ściem bywa tak jak z okularami, szuka się 
ich, a one przeważnie siedzą na nosie”...

– Wspaniałe sentencje, proszę jednak po-
wiedzieć, jakie cechy powinien mieć wo-
lontariusz, który opiekuje się seniorami?

– Powinien przede wszystkim umieć 
słuchać. Dla wielu starszych osób oprócz 
pomocy w codziennych sprawunkach 

bardzo ważna jest rozmowa, kontakt 
z drugim człowiekiem, wysłuchanie ich 
problemów. Wolontariat to nie tylko da-
wanie i branie, między dwojgiem ludzi 
nawiązuje się specyficzna więź porów-
nywalna do więzów rodzinnych. Jedna 
z moich podopiecznych ma już 101 lat. 
Przebywa w domu opieki w Warszawie. 
Zawsze wspomina swój pobyt w Babi-
cach, a jestem dla niej kimś bardzo bli-
skim. Ta więź jest potrzebna, aby pod-
opieczny odważył się prosić o pomoc. 
Sama jestem już w tym wieku, że też 
czasem potrzebuję pomocy. Mam wspa-
niałych sąsiadów. Pytają, czy czegoś mi 
nie trzeba albo czy nie chcę gdzieś je-
chać. Nie zawsze potrafię o tym mówić... 
To jednak dosyć trudne, zwłaszcza gdy 
człowiek był przyzwyczajony do tego, 
że jest w pełni samodzielny i zawsze po-
maga innym...

– co Panią najbardziej cieszy jako wolon-
tariuszkę?

– Uśmiech moich podopiecznych i ra-
dość, jaką mogę sprawić swoim działa-
niem. Cieszy mnie również to, że w dzia-
łania pomocowe angażuje się nasza 
młodzież. Mam wielu młodych przyja-
ciół i wspaniałą rodzinę. Otacza mnie 
grono życzliwych osób. Bardzo cenię 
sobie pomoc, jaką udzielają naszemu 
Klubowi gminne placówki oświatowe, 
a zwłaszcza przedszkole w Starych Ba-
bicach, babicka szkoła podstawowa, ZSP 
w Borzęcinie i gimnazjum w Koczargach. 
Korzystając z okazji, pragnę podzięko-
wać wszystkim osobom, które nam po-
magają, i wszystkim wolontariuszom, 
którzy angażują się w pracę dla innych. 
W ludziach drzemią ogromne pokłady 
dobra i trzeba tylko umieć je wydobyć.

– Jednak życie codzienne pokazuje, że nie 
wszyscy są dobrzy. chociażby ci, którzy 
próbują oszukać starsze osoby „metodą 
na wnuczka”...

– A wie Pan, że do mnie też dzwonili 
i do moich znajomych? Próbowali wyłu-

dzić pieniądze. Teraz nawet zdarza się, że 
oszuści udają policjantów... Dlatego tak 
ważne jest, aby seniorzy nie byli sami. Gdy 
dostają dziwny telefon, powinni natych-
miast do kogoś zadzwonić, do rodziny, do 
przyjaciół albo na policję. Poradzić się, co 
robić. Nie ulegać dziwnym prośbom. Nie-
stety starsze osoby bywają łatwowierne, 
dlatego oszuści próbują je wykorzystać. 
Ufajmy ludziom, ale jednocześnie spraw-
dzajmy i bądźmy czujni.

– słyszałem, że prowadzi Pani także porady 
dietetyczne dla seniorów. co Pani poleca 
na nadchodzące święta?

– Bakalie zamiast słodyczy. To są na-
turalne leki, które mogą pomóc na wiele 
schorzeń. Np. suszone śliwki są dosko-
nałe na trawienie i urodę dla pań, morele 
są korzystne przy anemii i chorobach ne-
rek – pomagają także na bezsenność. Ro-
dzynki zalecane są w nadkwasocie, zapo-
biegają zawałowi serca i chronią przed 
chorobami wieńcowymi, migdały odkwa-
szają organizm, a pestki dyni i słonecz-
nika działają dobrze na włosy i strukturę 
skóry, z kolei daktyle działają przeciwza-
krzepowo i zmniejszają ciśnienie krwi. 
I czyż nie warto jeść bakalii?

– Zawsze jest Pani osobą pogodną 
i uśmiechniętą, z czego to wynika?

– Mam specyficzny przepis na życie. 
Wszystkim go polecam na cały nowy rok 
i następne lata. Jak napisała matka Go-
ethego: bierzemy 12 miesięcy, oczysz-
czamy je dokładnie z goryczy małostko-
wości i lęku. Rozkrawamy każdy miesiąc 
na 30 lub 31 części, a w szczególnych przy-
padkach na 28 – tak aby zapasu starczyło 
dokładnie na cały rok. Każdym dniem de-
lektujemy się z osobna, dzieląc go na ka-
wałek z pracą oraz dwa kawałki pogody 
i humoru. Do tego dodajemy 3 duże łyżki 
wesołości, łyżeczkę tolerancji z ziaren-
kiem ironii i odrobinę taktu. Następnie 
całą masę polewamy dużą ilością miłości. 
Gotowy specjał przyozdabiamy bukie-
tem uprzejmości i podajemy codziennie 
z radością oraz ogromną filiżanką dobrej 
orzeźwiającej wiary w ludzi... i nie zapo-
minajmy o tym, że każdy nowy dzień 
dany nam jest po to, abyśmy byli szczę-
śliwi! Wesołych Świąt!

Z WanDą ŚLaDoWską 

RoZMaWIał MaRcIn łaDa

W ludziach drzemią 
ogromne pokłady dobra 
i trzeba tylko umieć je 
wydobyć.
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W piątek 28 listopada odbyło się pierwsze 
inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy 
Stare Babice VII kadencji samorządu 
gminnego (2014-2018).

Sesję otworzył i poprowadził przez 
pierwszą część obrad radny senior – Je-
rzy Piętocha. Uroczyście wprowadzono 
Sztandar Gminy Stare Babice, po czym 
radni i Wójt Gminy złożyli ślubowanie.

W  dalszym punkcie obrad wybra- 
no Komisję Skrutacyjną, której Przewod-
niczącym został Hubert Stawiski, a człon-
kami: Lucyna Skrzeczkowska i Krzysz-
tof Kalinowski. Radni w głosowaniu  
tajnym wybrali Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  
Hubert Stawiski przedstawił radnym 
wyniki głosowania. Przewodniczącym 
RG został ponownie wybrany Henryk  
Kuncewicz, a Wiceprzewodniczącymi 
RG: Leszek Poborczyk i Sławomir Sumka. 
Nastąpiła zamiana miejsc radnych i dal-
szą część sesji poprowadził Henryk Kun-
cewicz.

Z sesji rady Gminy
Podczas pierwszych obrad naszego 

„Gminnego Parlamentu” wybrano rów-
nież radnych do Komisji Rewizyjnej. Prze-
wodniczącym tej komisji został Krzysztof 
Szuba, a członkami: Lucyna Skrzeczkow-
ska i Paweł Karczmarek.

Życzymy naszym radnym wielu sukce-
sów w nowej kadencji samorządu i owoc-
nej pracy dla gminnej społeczności!

Podczas II sesji Rady Gminy – 5 grud-
nia – ustalono nazwy, liczebność i przed-
miot działania stałych Komisji Rady 
Gminy oraz wybrano ich przedstawicieli.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu – działa w zakresie planowania 
i ładu przestrzennego, strategii rozwoju 
gminy, gospodarki nieruchomościami, 
organizacji lokalnego ruchu drogowego 
i transportu zbiorowego, działalności fi-
nansowej, opiniowania budżetu i nadzo-
rowania jego realizacji. Jej Przewodni-
czącym został radny Leszek Poborczyk. 
W skład komisji wchodzą także radni: 

Remigiusz Fijołek, Paweł Karczmarek, 
Ewa Kawczyńska, Jerzy Piętocha, Lu-
cyna Skrzeczkowska, Dariusz Sobczak, 
Michał Starnowski, Hubert Stawiski, 
Krzysztof Szuba.

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, 
Kultury i Kultury Fizycznej – obejmuje 
sprawy związane z edukacją publiczną 
i wychowaniem przedszkolnym, z po-
mocą społeczną, polityką prorodzinną 
i ochroną zdrowia, współpracą z organi-
zacjami pozarządowymi, wspieraniem 
i upowszechnianiem idei samorządo-
wej, kulturą i placówkami upowszechnia-
nia kultury, a także kulturą fizyczną, re-
kreacją i turystyką. Jej Przewodniczącą 
została radna Justyna Szczepanik. Do 
komisji należą również radni: Karolina 
Bielińska, Remigiusz Fijołek, Dariusz Sob-
czak, Sławomir Sumka, Krzysztof Szuba.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Bezpieczeństwa – obejmuje sprawy 
związane z ochroną środowiska, utrzy-
maniem czystości i gospodarką odpa-
dami, rolnictwem, porządkiem publicz-
nym i bezpieczeństwem mieszkańców. Jej 
Przewodniczącym został radny Sławomir 
Sumka. W skład komisji wchodzą także 
radni: Karolina Bielińska, Remigiusz Fijo-
łek, Krzysztof Kalinowski, Michał Starnow-
ski, Hubert Stawiski, Justyna Szczepanik.

Podczas II sesji RG podjęto także 
uchwały w sprawie: wynagrodzenia Wójta 
Gminy Stare Babice; nabycia gruntów 
pod drogę publiczną i w części pod zabu-
dowę mieszkaniową w Starych Babicach; 
zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2014-2023.

Ze szczegółami uchwał przyjętych pod-
czas grudniowych obrad można się zapo-
znać na stronie www.bip.babice-stare.
waw.pl. Mł, kG

W wyniku głosowania Przewodniczącym rady Gminy został ponownie Henryk kuncewicz (na zdjęciu 
pośrodku), a Wiceprzewodniczącymi: Leszek Poborczyk (z lewej) i Sławomir Sumka

radni VII kadencji
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Wyniki wyborów do rady Powiatu

wica Janusza Korwin-Mikke (1555) i KWW 
„My Razem w Powiecie” (1363).

Radnymi do Rady Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego zostali wybrani:
–  z KW „Forum Samorządowe Gmin”: 

Dorota Julita Górecka, Ryszard Górka, 
Blanka Dorota Jabłońska, Paweł Jacek 
Kanclerz, Stanisława Milej-Misztal, 
Marek Jan Parafiniuk, Łucjan Józef So-
kołowski, Jolanta Teresa Stępniak, An-
drzej Wołczyński, Jerzy Wójcik, Mar-
cin Piotr Zając, Jan Żychliński,

–  z KW Prawo i Sprawiedliwość: Anita 
Czerwińska, Elżbieta Kielak, Leszek 
Tokarczyk, Lidia Ujazdowska, Anna 
Karina Wieszczycka, Hubert Witold 
Zadrożny,

–  z KWW Inicjatywa Obywatelska 
„Pro Civitas”: Wojciech Andrzej Bia-
łas, Przemysław Kazimierz Kubicki,

–  z KW „PO Zachodniej Stronie”: Wie-
sław Tadeusz Pszczółkowski,

–  z KWW Tomasza Dąbrowskiego: 
Tomasz Henryk Dąbrowski, Piotr Je-
rzy Rusiecki. Mł

27 listopada odbyła się I Sesja rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego w kadencji 2014-2018. rządu Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego weszli: Jolanta Stępniak – jako 
etatowy członek Zarządu, a także An-
drzej Wołczyński i Stanisława Milej-
-Misztal.

Podczas obrad wszyscy radni otrzymali 
projekt budżetu powiatu na rok 2015. Na 
kolejnej sesji powołane zostaną komisje 
Rady Powiatu, w których nowo wybrani 
radni będą pracować.

 tEkst I fot. Mł

W wyniku wyborów samorządowych prze-
prowadzonych 16 listopada br. stwier-
dzono, że najwięcej głosów mieszkańcy 
naszego powiatu oddali na: Komitet Wy-
borczy „Forum Samorządowe Gmin” 
(15283), kolejne miejsce uzyskał KW Prawo 
i Sprawiedliwość (9142), na trzecim miej-
scu znalazł się KWW Inicjatywa Obywatel-
ska „Pro Civitas” (6367), przed KW „PO Za-
chodniej Stronie” (3475) i KWW Tomasza 
Dąbrowskiego (3129). Progu wyborczego 
nie przekroczyły komitety: KW Nowa Pra-

I sesja Rady Powiatu w nowej kadencji

Wyborcy największym zaufaniem obdarzyli „Forum  
Samorządowe Gmin”.

Sesję otworzył i poprowadził najstar-
szy z radnych – Andrzej Wołczyński, 
aż do wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
którym został ponownie Jerzy Wójcik. 
Wiceprzewodniczącymi Rady wybrano 
Leszka Tokarczyka oraz Łucjana Soko-
łowskiego. Wszyscy radni złożyli uroczy-
ste ślubowanie.

Kolejnym punktem obrad był wybór 
Starosty. W tajnym głosowaniu wybrano 
na to stanowisko ponownie Jana Ży-
chlińskiego, przy stosunku głosów: 18 – 
za, 1 – wstrzymujący się i 1 – nieważny, 
trzech radnych było nieobecnych. Obsa-
dzono również stanowisko Wicestarosty 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 
został nim Paweł Białecki. W skład Za-

Starostą wybrano ponownie jana Żychlińskiego (pierwszy z prawej), obok radny marcin Zając, przemawia jolanta Stępniak – członek Zarządu Powiatu, dalej 
siedzą Skarbnik Powiatu elżbieta Łazowska i radna Blanka dorota jabłońska
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Z  tej okazji pracownicy działający 
w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach spotkali 
się z przedstawicielami władz gminy: 
Wójtem Krzysztofem Turkiem, Zastępcą 
Wójta Marcinem Zającem i Przewodni-
czącym RG Henrykiem Kuncewiczem.

Alicja Napurka – Kierownik GOPS – 
omówiła podczas spotkania najważniej-
sze działania podejmowane przez Ośro-

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada w całej Polsce obchodziliśmy święto pracowni-
ków socjalnych. 

dek w ostatnim czasie. Przedstawiciele 
władz złożyli pracownikom GOPS ser-
deczne życzenia, podziękowali za trud 
i ofiarną pracę na rzecz osób potrzebu-
jących. Na zakończenie spotkania wszy-
scy jego uczestnicy zostali uwiecznieni 
na pamiątkowym zdjęciu.

nagroda dla Marzeny Magdziak!
Pani Marzena Magdziak – Zastępca Kie-
rownika GOPS w Starych Babicach otrzy-
mała 25 listopada nagrodę Wojewody Ma-
zowieckiego Jacka Kozłowskiego i  list 
gratulacyjny.

„Podejmowane przez Panią działania 
cechuje duży profesjonalizm i odpowie-
dzialność. Na szczególne uznanie za-
sługuje Pani współpraca z  asystentem 
rodziny oraz lokalnymi organizacjami, 
dzięki czemu osoby potrzebujące otrzy-
mują pomoc i wsparcie” – napisał m.in. 
Wojewoda Mazowiecki w liście gratula-
cyjnym.

Nagroda została wręczona podczas 
konferencji poświęconej działalności 
mazowieckiej pomocy społecznej, która 
odbyła się w  Sali Marmurowej Pałacu 
Kultury i Nauki. Na konferencję przyby-
ło wielu pracowników socjalnych z całe-

go Mazowsza. Wojewoda oprócz nagród 
wręczył także odznaczenia państwowe.

– Pracownicy socjalni służą, to zna-
czy, że interes kogoś drugiego przed-
kładają nad własny – mówił podczas 
spotkania Wojewoda Jacek Kozłowski. 
Podkreślił również, że jednym z  prio-
rytetów Wydziału Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go jest pomoc rodzinie, między innymi 
w  postaci realizacji programu „Dobry 
klimat dla rodziny” oraz aktywizacji se-
niorów.

– Nagroda dla pracownika GOPS 
Stare Babice cieszy nas wszystkich i jest 
również uznaniem dla całego babic-
kiego Ośrodka – mówi Alicja Napurka, 
Kierownik GOPS. – Mamy dobry ze-
spół, wszyscy oddani są pracy dla osób 
potrzebujących. Jako kierownik po raz 
pierwszy zgłosiłam do nagrody dwie 
osoby, cieszę się, że komisja zakwalifi-
kowała jedną z  nich i  nagroda została 
przyznana. Dziękuję za efekty pracy 
Pani Marzenie Magdziak i  Wszyst-
kim Pracownikom naszego babickiego 
Ośrodka.

Podczas konferencji obecny był rów-
nież Z-ca Wójta Gminy Marcin Zając, 
który przyłączył się do serdecznych gra-
tulacji.

M. łaDa

fot. M. łaDa, k. MaLInoWskI

Dzień Pracownika Socjalnego  
– 21 listopada wprowadzono usta-
wą w 1996 r. Święto jest w całej Pol-
sce okazją do spotkań z przedstawi-
cielami władz lokalnych i  pracowni-
kami socjalnymi, a także do wręcze-
nia nagród za wybitne i nowatorskie 
działania w obszarze pracy socjalnej 
oraz pomocy społecznej. Dzień Pra-
cownika Socjalnego jest polskim od-
powiednikiem Social Work Action 
Day (Dnia Pracy Socjalnej), obcho-
dzonego przez Międzynarodową 
Federację Pracowników Socjalnych 
w Europie od 1996 r. w każdy drugi 
wtorek listopada. Od 2007 r. wiosną 
świętuje się także Światowy Dzień 
Pracy Socjalnej. (Podajemy za stroną 
internetową Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego).

Zespół GoPS z władzami gminy

marzena magdziak otrzymała nagrodę Wojewody 
mazowieckiego
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Pomysł zorganizowania Gali Wolonta-
riatu to wspólna inicjatywa Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzy-
szenia Odkrywamy Świat, które działa 
przy gimnazjum w Koczargach Starych. 
Obie organizacje propagują postawy pro-
społeczne na naszym terenie, wspierają 
działania pełne empatii i szacunku dla 
drugiego człowieka.

Co roku szeregi babickich wolonta-
riuszy zasilają nowi członkowie, którzy 
pragną dzielić się z innymi tym, co naj-
cenniejsze – sercem. Stąd zrodziła się 
potrzeba nagrodzenia osób najbardziej 
aktywnych i  zaangażowanych w  pracę 
charytatywną w naszej gminie. 

Data przyznania tytułu „Wolontariu-
sza Roku” nie jest przypadkowa. 5 grud-
nia przypada bowiem Międzynarodo-
wy Dzień Wolontariusza, ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ce-
lem jego obchodów jest wyrażenie uzna-
nia wszystkim Ludziom Dobrej Woli – za 
ich trud, czas i umiejętności poświęcone 
na rzecz rozwoju społecznego i  gospo-

I Gala Wolontariatu
5 grudnia, po raz pierwszy w historii babickiej gminy, przy-
znano tytuł „Wolontariusza roku”. Podczas gali w gim-
nazjum w koczargach Starych to prestiżowe wyróżnienie 
otrzymały Wanda Śladowska i Paulina Chmura.

darczego, za wspieranie inicjatyw poko-
jowych i niesienie pomocy humanitarnej 
na całym świecie. Babicka Gala Wolonta-
riatu wpisuje się w tę ideę.

W  tym roku gala odbyła się po raz 
pierwszy. Poprzedził ją konkurs, w któ-
rym każdy mógł wytypować kandydata 
do tytułu Wolontariusza Roku z nasze-
go terenu – z grona dorosłych i młodzie-
ży. Spośród zgłoszonych kandydatur 
Kapituła Konkursu, której przewodni-
czył Z-ca Wójta Marcin Zając, wybrała 
dwie osoby: Wandę Śladowską i Paulinę 
Chmurę. Podczas grudniowej gali Prze-
wodniczący Kapituły przedstawił zasłu-
gi obu laureatek.

Wanda Śladowska była jedną 
z  pierwszych wolontariuszek w  babic-
kiej gminie. Swoją działalność zaczęła od 
wspierania osób starszych, samotnych, 
schorowanych, odwiedzając je w miejscu 
zamieszkania i  w  Domu Pomocy Spo-
łecznej w  Starych Babicach. Od chwili 
powstania Klubu Seniora „Nadzieja” bar-
dzo aktywnie w nim działa, dbając o do-

brą atmosferę każdego spotkania. Jest 
Przewodniczącą Klubu. Chętnie uczest-
niczy także w  różnych akcjach charyta-
tywnych, zbiera odzież w dobrym stanie 
i  maskotki i  przekazuje potrzebującym 
(m.in. rodzinie wielodzietnej, której po-
maga od lat). Niesienie pomocy przez 
Panią Wandę to najpiękniejszy wyraz 
szacunku i miłości dla drugiego, będące-
go w potrzebie człowieka.

Paulina Chmura jest uczennicą III 
klasy gimnazjum w  Koczargach Sta-
rych. Od 2012 r. angażuje się w  dzia-
łania wolontariatu, prowadzone na te-
renie gminy, organizowane przez gim-
nazjum i  Stowarzyszenie Odkrywamy 
Świat. Włączyła się w  przygotowania 
wernisaży szkolnych i  Pikniku Nauko-
wego, wspomagała uczestników Biegów 
Przełajowych i  osoby niepełnosprawne 
podczas Półmaratonu Warszawskiego, 
„Biegu na TAK!”. Pracuje też w ramach 
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 
i służy pomocą babickim seniorom pod-
czas spotkania opłatkowego. Przygo-
towuje materiały na akcje charytatyw-
ne i  kiermasze, z  których dochód jest 
w części przeznaczony na wsparcie po-
trzebujących. Paulina ma zawsze otwar-
te serce, a praca wolontariuszki jest dla 
niej prawdziwą przyjemnością. 

Obie laureatki otrzymały puchary, 
dyplomy i  gratulacje od Wójta Gminy 
Krzysztofa Turka i  jego Z-cy Marcina 

Podczas I Gali Wolontariatu (od lewej: Hanna domańska, Alicja Napurka, marcin Zając, Wanda Śladowska, Paulina Chmura)
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Nie sposób wymienić wszystkich sto-
warzyszeń i  osób, które podejmują 
działania prospołeczne na naszym 
terenie. Babickim Wolontariuszom 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy! 

W tym numerze przedstawiamy także 
informacje o inicjatywach podejmowanych 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Stowarzyszenie Odkrywamy Świat 
oraz babicką „Szlachetną Paczkę” (str. 12). 
Zachęcamy do włączenia się w wolontariat 
i pozytywnego działania!

Wolontariat przy GOPS obchodzi 
w tym roku swoje dziesięciolecie. Jego 
koordynatorką jest Bożena Marczak. Ba-
bicki GOPS jest jedynym ośrodkiem na 
terenie powiatu warszawskiego zachod-
niego, przy którym działa wolontariat. 

Nasi wolontariusze pomagają rodzinom 
wielodzietnym, osobom starszym, samot-
nym, chorym i niepełnosprawnym, a tak-
że dzieciom i  młodzieży, prowadząc bez-
płatne korepetycje. Angażują się również 
w ogólnopolskie inicjatywy, np. pomoc po-
wodzianom, i w organizację okolicznościo-
wych spotkań, m.in. Opłatka dla Seniorów 
w szkole podstawowej w Starych Babicach. 
Społeczne działania babickiego GOPS zo-
stały ostatnio docenione – w  listopadzie 
tego roku Marzena Magdziak, Z-ca Kie-
rownika Ośrodka, otrzymała nagrodę Wo-
jewody Mazowieckiego (czyt. str. 7). 

Cenną inicjatywą w  naszej gminie 
jest także wolontariat młodzieżowy. 
Od 4 lat w  działaniach dobroczynnych 
wspiera młodych ludzi Stowarzyszenie 
Odkrywamy Świat. Młodzież angażuje 

się w różne akcje charytatywne, takie jak 
zbiórka żywności i odzieży dla potrzebu-
jących, wsparcie pensjonariuszy domów 
opieki społecznej i  seniorów z  naszej 
gminy, pomoc najmłodszym z  Domu 
Małego Dziecka, organizacja zajęć dla 
babickich przedszkolaków, „Paczka na 
Ukrainę”. Gimnazjaliści pomagają także 
w  przygotowaniu wielu gminnych i  po-
wiatowych imprez, m.in. kulturalnych 
i sportowych. Więcej informacji o inicja-
tywach Stowarzyszenia znajdą Państwo 
na stronie: www.stowarzyszenieodkry-
wamyswiat.pl i profilu tej organizacji na 
Facebooku.

Zająca. Dziękując za wyróżnienie, nie 
ukrywały zaskoczenia i wzruszenia. 

Podczas gali podziękowania za pra-
cę społeczną na naszym terenie otrzy-

mali także: Mikołaj Brzykcy, Aleksan-
dra Dębska, Ewelina Dobek, Hanna 
Domańska, Agnieszka Dzierzkowska, 
Marta Gołębiewska, Lidia Ignatowska, 

Marzena Jakutowicz, Anna Lipińska, 
Bożena Marczak, Marta Michrowska, 
Alicja Napurka, Katarzyna Ołtarzew-
ska, Agnieszka Starosz, Sławomir Sum-
ka, Martyna Szczęsna, Anna Szelen-
baum, Martyna Wawrzyniecka, Zofia 
Wiśniewska, Izabella Wrzesień, Marii 
Cler Zawadzka i Teresa Zduńczyk. 

I  Gala Wolontariatu miała bogaty 
program i ciekawą oprawę artystyczną. 
Całą uroczystość poprowadziła Han-
na Domańska, Prezes Stowarzyszenia 
Odkrywamy Świat. O  działalności do-
broczynnej w  babickiej gminie mówiły 
oprócz Pani Hanny także: Alicja Napur-
ka (Kierownik GOPS), Bożena Marczak 
(Koordynator Wolontariatu w  GOPS), 
Marzena Jakutowicz (liderka „Szlachet-
nej Paczki” Stare Babice – o tej inicjaty-
wie czyt. na str. 12). 

Podczas gali licznie przybyli goście 
obejrzeli również sztukę „Opowieść wi-
gilijna” w  reżyserii Zuzanny Jaworek. 
Spektakl przygotowali gimnazjaliści 
z Koczarg Starych w języku angielskim. 
Odbył się ponadto koncert Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa 
Pendereckiego pod batutą Zbigniewa 
Załęskiego. Na zakończenie spotkania 
wszyscy zostali zaproszeni na poczęstu-
nek we foyer budynku gimnazjum. Roz-
mowy w  kuluarach trwały do późnego 
wieczora i  z  pewnością zapoczątkują 
wiele nowych inicjatyw lokalnych.

k. GWaREk

fot. M. łaDa, k. MaLInoWskI

Galę ubarwił spektakl „opowieść wigilijna” w wykonaniu gimnazjalistów

orkiestra dęta pod batutą Zbigniewa Załęskiego 
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Mikołajki rozpoczęły się o  godzinie 
14.00 na placu przed nowym budynkiem 
Urzędu Gminy. Na dzieci i dorosłych cze-
kało wiele atrakcji. Były zabawy i kon-
kursy związane z Bożym Narodzeniem, 
świąteczny koncert życzeń i  wspólne 
śpiewanie, warsztaty tworzenia ozdób 
choinkowych i stroików. Dzieci pisały 
także listy do Świętego Mikołaja, za-
mawiając u niego prezenty na Wigilię. 

Babickie mikołajki
6 grudnia Święty mikołaj zawitał na rynku w Starych  
Babicach! towarzyszyły mu Śnieżynki, które rozdały  
najmłodszym aż 700 paczek z prezentami. 

O swoich marzeniach mówiły też na ucho 
Mikołajowi, który tego dnia gościł w Sta-
rych Babicach. W rozdawaniu upomin-
ków dzielnie pomagały mu Śnieżynki.

Przez całą imprezę trwał również 
kiermasz świąteczny. Można było kupić 
ozdoby choinkowe, stroiki i ręcznie wy-
konane zabawki. Były także przysmaki 
domowej kuchni, a  dla najmłodszych 
– popcorn i  wata cukrowa. Zziębnięci 

Babiczanie mogli się rozgrzać herbatą 
i kawą, które tego dnia rozdawano bez-
płatnie, a na jednym ze stoisk serwowa-
no także pyszne pierogi z  czerwonym 
barszczem. Na całym Rynku panowała 
ciepła, świąteczna atmosfera.

Tuż przed godziną 17.30 zaczęło się 
wspólne odliczanie i już po chwili Wójt 
Krzysztof Turek zapalił światła na cho-
ince przed Urzędem Gminy. Na niebie 
pojawiły się sztuczne ognie. Po pokazie 

dla najmłodszych zorganizowano wiele konkursów na scenie

dzieci niecierpliwie czekały na zapalenie światełek choinkowych i pokaz fajerwerków

każdy chciał mieć zdjęcie ze Świętym mikolajem!
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kultura

zabawa trwała do godziny 
18.00, a  uczestników roz-
grzewały świąteczne przebo-
je grane przez didżeja. Całą 
imprezę poprowadził konfe-
ransjer Janusz Prokopczyk.

Mikołajkowe spotka-
nia weszły już na stałe do 
lokalnej tradycji. Co roku 
integrują mieszkańców ba-
bickiej gminy i rozpoczynają 
radosny czas oczekiwania na 
Boże Narodzenie.

Organizatorem Mikołajek 
był Urząd Gminy Stare Babice. 
Za pomoc w  przygotowaniu 
imprezy dziękujemy sponso-

rom: firmie Bukat i jej Prezesowi Grzego-
rzowi Bukato – za dostarczenie owoców 
do świątecznych paczek; firmie SAINZ 
Development S.A. i  Prezesowi Pawłowi 
Melonowi – za ufundowanie nagród rze-
czowych w  świątecznych konkursach; 
firmie Tropic i Panu Jerzemu Jurkowi – 
za przygotowanie pokazu fajerwerków. 
Dziękujemy także przedstawicielom ba-
bickiej OSP i  Straży Gminnej za zapew-
nienie bezpieczeństwa uczestnikom im-
prezy. Serdeczne podziękowania składa-
my wszystkim osobom zaangażowanym 
w  organizację „Mikołajkowego spotka-
nia” – dzięki Wam atmosfera na babickim 
Rynku była naprawdę wyjątkowa!

kaRoLIna GWaREk

fot. MaRcIn łaDa

Szczery odruch serca zrodził się, gdy 
jeden z Panów odwiedził tę placówkę, 
postanowił wówczas pomóc w tzw. wy-
prawce szkolnej dla dzieci. Opowiedział 
później o tym swoim kolegom i na po-
czątku grudnia działali już we trzech.

Szkoła w  Szpitalu Bielańskim, a  do-
kładniej Zespół Szkół Specjalnych nr 93 
uczy dzieci i młodzież na wszystkich po-
ziomach nauczania od przedszkola po-
przez szkołę podstawową, gimnazjum i li-
ceum. Rocznie z placówki korzysta nawet 
1500 uczniów, jednorazowo kształci się 
tam około 40 dzieci. Mali pacjenci prze-

Święci Mikołajowie z Babic
trzej młodzi przedsiębiorcy z naszej gminy – Paweł melon, 
dawid Bogucki i Grzegorz Horodejczuk – postanowili po-
móc szkole szpitalnej działającej w Szpitalu Bielańskim.

bywają w  szpitalu przeważnie kilka dni, 
czasem tydzień lub dwa, a w szczególnych 
przypadkach nawet miesiące. Wszystko 
zależy od schorzenia czy urazu. Zdarza się 
jednak, że zanim dziecko trafi do szpita-
la, wcześniej przebywa przez pewien czas 
w domu i luki w nauce szybko powstają.

– Dzieci nadrabiają u  nas spore zale-
głości w nauce. Dla licealistów nawet ty-
dzień przerwy w lekcjach może powodo-
wać już problemy, pracujemy nad tym, aby 
je eliminować – mówi Dyrektor ZSS nr 93 
Anna Prokopowicz. – Szkoły szpitalne 
zatrudniają pedagogów o  najwyższych 

kwalifikacjach. Każda z nas prowadzi dwa 
lub trzy przedmioty, oprócz tego mamy 
specjalizację w pedagogice terapeutycznej 
albo leczniczej i stale się kształcimy. Liczy 
się także klimat placówki. Podchodzimy 
do dzieci nieco inaczej niż w zwykłej szko-
le. Pamiętamy, że są to nie tylko ucznio-
wie, ale również pacjenci…

Potrzeb w  szkole szpitalnej zawsze 
jest dużo, poczynając od materiałów do 
prac plastycznych, pomocy edukacyj-
nych, a  kończąc na placu zabaw, który 
wymaga pilnego remontu i doposażenia.

Pomoc zaoferowana przez naszych 
przedsiębiorców umożliwiła zakup pre-
zentów dla dzieci na Mikołajki i prezen-
tów świątecznych. Zostanie także zago-
spodarowana na Światowy Dzień Chore-
go, który obchodzony jest 11 lutego.

Ze Szpitala Bielańskiego i szpitalnej 
szkoły korzystają dzieci z naszej gminy 
i terenów sąsiednich. Nie zawsze ich ro-
dzice mogą je odwiedzać, czasem na ta-
kie wizyty mali pacjenci czekają bardzo 
długo. Nie zawsze też dostają prezenty. 
Dlatego właśnie pomoc jest tak ważna. 
Dziękujemy Panom w imieniu dzieci za 
piękny odruch serca. Osobom zaintere-
sowanym udzieleniem pomocy tej pla-
cówce podajemy nr tel. do jej dyrektora 
(22 834 30 07, zss23@op.pl).

Na naszym terenie jest wielu 
„Świętych Mikołajów”, którzy bez-
interesownie pomagają potrzebują-
cym. Ich działania również zasługu-
ją na uznanie. W imieniu obdarowa-
nych wszystkim bardzo dziękujemy!

MaRcIn łaDa

od lewej: Grzegorz Horodejczuk (PPHu IVer-Bud S.C.), Paweł melon (SAINZ development S.A.), 
dyrektor ZSS nr 93 Anna Prokopowicz, dawid Bogucki (LA CASA Nieruchomości)
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wydarzenia

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski pro-
jekt, którego celem jest pomoc rodzinom 
w trudnej sytuacji materialnej. Darczyńcy 
przygotowują paczki dla potrzebujących 
osób, odpowiadając na ich konkretne 
potrzeby. Do projektu kwalifikowane są 
tylko te rodziny, które mimo przeciwno-
ści losu nie czekają biernie na pomoc, ale 
walczą o zmianę swojej sytuacji. „Szla-
chetna Paczka” jest dla nich dodatkowym 
impulsem do zmian, przywraca wiarę 
w ludzi i nadzieję na lepsze jutro.

W tym roku w całej Polsce „Szlachetna 
Paczka” odbyła się już po raz czternasty. 
Objęła ponad 570 rejonów i połączyła ok. 
miliona osób – darczyńców, wolontariu-
szy i rodzin w potrzebie. W projekt włą-
czyła się m.in. Para Prezydencka, a także 
wielu aktorów, sportowców, dziennikarzy 
i innych znanych ludzi. Jednak najwięk-
szą niespodzianką był udział w projekcie 
Papieża Franciszka, który przygotował 
paczkę dla małżeństwa z województwa 
mazowieckiego wychowującego ośmioro 
dzieci.

13 i 14 grudnia w babickiej gminie odbył się finał projektu 
„Szlachetna Paczka”. W naszym rejonie – „Stare Babice  
i okolice” – udało się pomóc aż 46 rodzinom! dodatkowo 
wsparliśmy ok. 15 rodzin z rejonu Pułtusk i Naruszewo.

Tak jak w zeszłym roku, na naszym te-
renie powstał rejon „Stare Babice i okolice”, 
który utworzyła i jego liderką została Ma-
rzena Jakutowicz. Pani Marzena koordy-
nowała pracę 20 wolontariuszy. Na prze-
łomie października i listopada odwiedzili 
oni ponad 80 rodzin, z których do projektu 
zakwalifikowało się 46 – z gmin: Stare Ba-
bice, Izabelin i Ożarów Mazowiecki. Już 
po 4 dniach od otwarcia internetowej bazy 
rodzin na stronie www.szlachetnapaczka.
pl wszystkie osoby z naszego rejonu zna-
lazły swoich darczyńców!

Ogólnopolski finał „Szlachetnej 
Paczki” odbył się 13 i 14 grudnia. W na-
szej gminie magazyn, do którego dar-
czyńcy mogli zwozić paczki, znajdował 
się w szkole podstawowej w Starych Ba-
bicach – stąd rozwożono je do potrzebu-
jących. Oprócz podarunków dla rodzin 
z naszego terenu, w babickim magazy-
nie przyjmowano też paczki dla zaprzy-
jaźnionego rejonu Pułtusk i Naruszewo.

Podczas finału darczyńcy mieli okazję 
poznać wolontariuszy, którzy pośredni-

czyli w kontakcie ze wspieranymi osobami. 
Każdy darczyńca otrzymał pamiątkowy 
certyfikat, drobny upominek i poczęstu-
nek. Przez cały czas w babickiej szkole pa-
nowała ciepła, rodzinna atmosfera. 

– Pomagajmy na co dzień, zmieniajmy 
nasz kawałek świata na lepsze. Dobro za-
wsze powraca, tylko nigdy nie wiadomo, 
w którym momencie i w jakiej postaci! – 
mówi Marzena Jakutowicz. – Zachęcam 
wszystkich do udziału w kolejnych edy-
cjach „Szlachetnej Paczki” i dziękuję tym, 
którzy wsparli nas w tym roku. Tych, któ-
rzy jeszcze o nas nie słyszeli, zapraszam 
do odwiedzenia strony www.szlachetna-
paczka.pl. Znajdą tam Państwo wiele infor-
macji o tym, jak można mądrze pomagać 
przez cały rok, nie tylko przed świętami! 

Warto także odwiedzić profil babickiej 
„Szlachetnej Paczki” na Facebooku (FB: 
Szlachetna Paczka Stare Babice). Jest tam 
relacja z przebiegu projektu na naszym te-
renie, opublikowano też wiele ciekawych 
zdjęć i filmów. To właśnie stąd dowiedzie-
liśmy się, że Anna Mucha – znana aktorka 
młodego pokolenia – wzięła udział w pro-
jekcie, odwiedziła Stare Babice i wraz z dru-
żyną portalu MamaDu.pl pakowała u nas 
węgiel dla jednej z rodzin!

kaRoLIna GWaREk, 

ZDJęcIE fotoMED MaRcIn MaGIERa

szlachetna Paczka w Starych Babicach

Finał „Szlachetnej Paczki” w babickiej podstawówce
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mieszkańcy naszej gminy

W tym roku obchodziliśmy 25-lecie 
Wolności. Polska odzyskała suweren-
ność. Wojska rosyjskie opuściły nasze 
terytorium. Reforma ustrojowa i  po-
wstanie samorządów spowodowały, że 
kraj zaczął się rozwijać, a Polacy mogli 
wreszcie decydować o swoich sprawach. 
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie 
„Solidarność” – masowy ruch, w  któ-
rym działały miliony Polaków. Czasem 
dokumenty filmowe przypominają ob-
razy z tamtych lat: demonstracje, straj-
ki, blokady...

Na jednej z  takich blokad – w  cen-
trum Warszawy, przy Rotundzie na 
skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej 
i  Alej Jerozolimskich stał w  robotni-
czym kasku Leonard Skowroński. Na-
przeciw ZOMO. Gotów na to, co się wy-
darzy i co się mogło wydarzyć…

Taki właśnie obraz utrwalony został 
na kadrach Polskiej Kroniki Filmowej. 
Pan Leonard trochę się zmienił. Daw-

Babicki Wałęsa
tu staliśmy my, a tam stało Zomo! Prawo do wypowiadania 
takich słów powinni mieć ludzie, którzy rzeczywiście stali 
oko w oko z uzbrojonymi oddziałami. Gotowi na wszystko. 
Nie tylko stali, ale również walczyli o wolność Polski. Wśród 
nich był Leonard Skowroński – członek NSZZ „Solidarność”, 
dziś pomocnik dowódcy plutonu w babickiej oSP.

niej, jak Lech Wałęsa, nosił wąsy, dziś, 
już ogolony, wspomina tamte czasy.

– Wówczas, w sierpniu 1981, byłem 
pracownikiem Państwowego Przedsię-
biorstwa Przerobu Złomu i Metali „Cen-
trozłom”, działałem również w  NSZZ 
„Solidarność” na terenie zakładu, póź-
niej nasza firma weszła w  strukturę 
Huty Warszawa. Kiedy przyszedłem na 
drugą zmianę do pracy, blokada w cen-
trum stolicy już trwała. W  zakładzie 
zbierali chętnych, aby pomóc kolegom. 

Pojechaliśmy w  15 osób, inni zostali. 
Nagle znalazłem się pośrodku ronda 
w  centrum Warszawy. Staliśmy półko-
lem, naprzeciw nas w  odległości 10-
15 m stało ZOMO – uzbrojone po zęby. 
Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale by-
liśmy gotowi na wszystko. 

Ruch był wstrzymany całkowicie. 
Pośrodku ronda stał jeden wagon tram-
wajowy, z  ciepłą kawą i  herbatą. Skąd 

się tam wzięła? Mieszkańcy Warszawy 
przynosili jedzenie i napoje, solidaryzo-
wali się z nami. Stałem od godz. 14:00 
do 6:00 rano. Wszyscy wtedy czuliśmy, 
że dłużej tak nie da się żyć… Następne-
go dnia zmienili nas koledzy.

– o co Pan wówczas walczył?
– Chciałem lepszej Polski i wolności. 

Jako 27-latek miałem plany życiowe. 
Dziś młodzież nawet nie wyobraża so-
bie, jak wtedy żyliśmy. W sklepach nie 
było niczego, a  gdy chciałem wyjechać 
na Zachód, aby zarobić, dowiedziałem 
się, że jestem niebezpieczny dla kraju. 
W  Polsce była wolność tylko dla par-
tyjnych. Wszyscy chcieliśmy zmian, 
stąd moja działalność w „Solidarności”, 
udział w  strajkach i  blokadach. Trzeba 
było coś robić, aby komuna odeszła. Tak 
wówczas myślało wiele osób.

– Jak po latach ocenia Pan tamte działania?
– Warto było, Polska się zmieniła 

i  to jest najważniejsze. Jednak jestem 
zawiedzony tym, dokąd to wszystko po-
szło. Wielu ludzi pracuje na tzw. umo-
wach śmieciowych, a  innych wykorzy-
stuje się do cna i  straszy bezrobociem, 
mówiąc, że jak się nie podoba, to przyj-
dzie ktoś inny, a  pracownik zostanie 
wyrzucony na bruk.

Denerwują mnie także waśnie po-
lityczne. Większość tych, którzy byli 
kiedyś razem, jest dziś przeciwko sobie. 
Dawnych kolegów mają gdzieś, a  prze-
cież kariery polityczne zrobili na grzbie-
tach robotników. Nie o taką Polskę wal-
czyłem…

Dziś Pan Leonard Skowroński jest 
aktywnym druhem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Starych Babicach. Działa 
w  tej jednostce blisko 30 lat. W  anna-
łach Polskiej Kroniki Filmowej odnalazł 
film o blokadzie ronda w Warszawie ze 
swoim udziałem. Chętnie wspomina 
tamte czasy. Był przecież jednym z tych, 
którym zawdzięczamy naszą dzisiejszą 
wolność. Tylko narzeka trochę, że za ka-
dry filmu musiał słono zapłacić…

Z LEonaRDEM skoWRoŃskIM 

RoZMaWIał MaRcIn łaDa

Pan Leonard jest prawdopodobnie jedyną osobą 
z naszej gminy, która brała udział w słynnej blokadzie 
ronda. A może są również inne osoby, które chcą 
podzielić się z nami swoją historią? Zapraszamy do 
kontaktu z redakcją.

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA STARE BABICE

Leonard Skowroński pokazuje kadr z Polskiej kroniki Filmowej (PkF 33A/81). Wszystkie wydania Polskiej 
kroniki Filmowej znajdują się w zasobach Filmoteki Narodowej, natomiast część z nich można już 
obejrzeć na stronie internetowej – portalu Filmoteki www.repozytorium.fn.org.pl    
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sport

Podczas międzynarodowych zawodów 
Grand Prix Polski im. Stanisława Gero-
nia w akrobatyce sportowej, odbywają-

W zawodach uczestniczyło 57 zawodników z różnych miejsco-
wości na Mazowszu. Szachiści grali systemem szwajcarskim, 
który polegał na rozegraniu 7 rund trwających po 15 minut na 
partię dla zawodnika.

Babicką gminę reprezentowało 26 osób, najlepszy wynik 
osiągnął Damian Grabowski z sekcji szachowej w Borzęcinie 
Dużym. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Bartosz Fiszer, Michał Re-
dzisz i Adrian Banasiak, reprezentujący kluby ze stolicy. Zwy-
cięzcom gratulacje złożyli Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński i Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Lau-
reaci turnieju otrzymali puchary, dla najlepszych zawodni-
ków przygotowano także nagrody rzeczowe. Wszyscy szachi-
ści otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”. 
Jego Prezes, Krzysztof Grzelak, dziękuje za pomoc w organiza-

turniej szachowy  
o Puchar Starosty
8 listopada 2014 r. w ZSP w Borzęcinie  
dużym odbył się V otwarty turniej  
Szachowy dla dzieci i młodzieży.

cji zawodów Staroście Warszawskiemu Zachodniemu, Wójtowi 
Gminy Stare Babice oraz Dyrekcji ZSP w Borzęcinie Dużym.

k. GWaREk, fot. k. MaLInoWskI

sukces gminnej stypendystki
cych się w Łańcucie 29 i 30 listopada, 
gminna stypendystka sportowa – Emi-
lia Tomaszuk (w zespole z Anetą Kajdą) 

zajęła III miejsce w kategorii „Dwójki 
kobiet” w grupie wiekowej 13-19 lat. 
Serdecznie gratulujemy!

anna toMasZUk; GosIR staRE BaBIcE

Na podium pierwsza z prawej strony emilia tomaszuk
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Oboje od lat zajmują się promowaniem 
Indii na naszym terenie i w całej Polsce. 
Są współzałożycielami Polskiego Stowa-
rzyszenia Carrom, które popularyzuje 
grę w bilard indyjski m.in. w babickiej 
gminie. W naszych szkołach odbywają się 
regularne zajęcia carrom, mamy już także 
grono utytułowanych graczy (z ostatnich 
sukcesów – kilka miesięcy temu Wojciech 
Rzewuski z Koczarg Starych został Wi-
cemistrzem Europy w tej dyscyplinie do 
lat 18). 

Z miłości do Indii zrodził się kolejny 
projekt Pauliny i Jakuba Nowakowskich. 
28 listopada oficjalnie otwarto Centrum 
Kultury Indyjskiej i Sportu przy ulicy Że-
laznej 58/62 w Warszawie. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele świata dy-
plomacji, kultury, nauki i biznesu. Wśród 
gości byli m.in. Monika Kapil Mohta – 
Ambasador Indii w Polsce i prof. Maria 
Krzysztof Byrski – wybitny indolog, w la-
tach 1993-96 Ambasador Rzeczypospolitej 
w Indiach. Oboje wraz z Państwem No-

wakowskimi uroczyście przecięli wstęgę, 
otwierając nowe Centrum. Podczas uro-
czystości babicką gminę reprezentował 
Z-ca Wójta Marcin Zając.

O nowo otwartym Centrum opowie-
działa uczestnikom spotkania Paulina 
Nowakowska – jego Dyrektor. Placówka 
oferuje wiele ciekawych zajęć dla dzieci 
i dorosłych, takich jak nauka indyjskich 
tańców (klasycznych i w stylu bollywood), 
zajęcia gry w carrom i krykieta, joga, 
nauka języków indyjskich. Oprócz tego 
w ośrodku odbywają się różne okolicz-
nościowe imprezy, związane np. z indyj-
skimi świętami, wyjątkowe warsztaty, 
m.in. malowania ciała henną, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, pokazy kina indyj-
skiego. Warto śledzić na bieżąco stronę 
placówki: www.cki.waw.pl.

Podczas otwarcia Centrum swoje 
umiejętności zaprezentowały artystki 
z Teatru Tańca Nataraja, założonego 
przez wybitną tancerkę Annę Łopatow-
ską. Odbyła się także prezentacja książki 
„Sekret życia” – zbioru baśni hinduskich 
opublikowanych w tym roku przez Wy-
dawnictwo „Media Rodzina”. Spotkaniu 
towarzyszyła ponadto degustacja potraw 
indyjskich.

Pięknym podsumowaniem uroczysto-
ści były słowa Pani Ambasador Moniki 
Kapil Mohta, która podziękowała zało-
życielom Centrum za miłość, jaką ży-
wią do Indii, i podkreśliła, że przyjaźń 
między naszymi narodami to bezcenny 
skarb oraz życzyła wielu dalszych sukce-
sów w upowszechnianiu kultury indyj-
skiej w Polsce. 

Warto wspomnieć, że otwarcie ośrodka 
odbyło się w roku jubileuszowym – 60-le-
cia nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych między Rzeczpospolitą i Indiami.

tEkst k. GWaREk, 

fot. M. łaDa

kawałek Indii w Polsce…
28 listopada w Warszawie uroczyście otwarto Centrum 
kultury Indyjskiej i Sportu. jego współtwórcami są miesz-
kańcy babickiej gminy – Paulina i jakub Nowakowscy.

dyrektor Centrum Paulina Nowakowska z Ambasadorem Indii w Polsce moniką kapil mohta

tancerki z teatru tańca Nataraja

informacje



16 GaZEta BaBIcka GrudZIeŃ 2014

Wystawa stanowiła część większego 
projektu realizowanego w przedszkolu. 
Na przełomie października i  listopada 
dzieci z Bliznego Jasińskiego poznawały 
swój kraj, jego regiony, tradycję i kulturę. 
Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy 
o Polsce, różnych strojach i obyczajach. 
Ze swoimi paniami wykonały też lalki 
w ubiorach regionalnych. Maluchy obej-
rzały przedstawienie pt. „Znak mój – 
Orzeł Biały”, dzięki któremu poznały 
początki państwa polskiego. Wiązało 
się to z tematem „Polska – moja ojczy-
zna”, który jest częścią planu rocznego 
realizowanego w przedszkolu: „W 80 dni 
dookoła Europy”. 

Młodzi Polacy zapoznawali się ze 
swoją „małą ojczyzną” – naszą gminą. 
Dzieci z młodszych grup spacerowały 
po najbliższej okolicy przedszkola. Star-
sze grupy wybrały się trochę dalej zwie-

W  jednym czasie ząbki szczotkowało 
w całej Polsce 313.328 dzieci. Wcześniej 
przez miesiąc w babickim przedszkolu 

informacje

Babicka gmina – oczami dzieci
W listopadzie w urzędzie Gminy w Starych Babicach podzi-
wialiśmy wystawę prac wykonanych przez dzieci z przed-
szkola w Bliznem jasińskiego. jej tematem była „Nasza 
piękna okolica”. 

Rekordowe przedszkole
Przedszkolaki ze Starych Babic wzięły udział w biciu  
rekordu Guinnessa w myciu zębów.

realizowano program pielęgnacji zębów 
zaproponowany przez znaną firmę Aqua- 
fresh. Dzieci zdobyły dużą wiedzę na 

dzać gminę. „Stokrotki” były w Urzędzie 
Gminy, przychodni, na Rynku w Ba-
bicach i skwerku za kościołem. „Tuli-
pany” i „Słoneczniki” odwiedziły miej-
sca pamięci narodowej, zapaliły znicze 
na cmentarzu wojskowym i przeszły 
Aleją Dębów Katyńskich.

Częścią tematu był projekt plastyczny 
pt. „Nasza piękna okolica”. Przedszkolaki 
z rodzicami wykonały plakaty przedsta-
wiające ich ulubione miejsca w babickiej 
gminie. Prace zostały wykonane różnymi 
technikami i ukazywały okolicę widzianą 
oczami najmłodszych mieszkańców. Za-
interesowanie projektem było bardzo 
duże, powstało 50 plakatów. Wszystkie 
były piękne, a  ich autorzy zostali na-
grodzeni upominkami i pamiątkowymi 
dyplomami. Wręczenia nagród dokonał 
zaproszony do przedszkola Z-ca Wójta 
Marcin Zając.

Pan Wicewójt, tak jak my wszyscy, 
był pod wrażeniem prac. Wystawę mo-
gli oglądać mieszkańcy Bliznego w go-
dzinach otwarcia przedszkola. Posta-
nowiliśmy także pokazać ją szerszemu 
gronu – i tak wystawa trafiła do Urzędu 
Gminy. Doszły nas słuchy, że bardzo się 
podobała, a więc warto było się pochwa-
lić. Zachęceni tym sukcesem, na pewno 
jeszcze nie raz zaprezentujemy prace na-
szych zdolnych przedszkolaków.

tEkst: a. tUstanoWska

fot.: M. łaDa

ten temat. Udało się u nich wypracować 
codzienny nawyk mycia zębów. Były po-
gadanki, spotkania ze stomatologami, 
filmy, karty pracy, wspólne zabawy i in-
dywidualna nauka szczotkowania. Pro-
jekt wymagał dużego zaangażowania ze 
strony nauczycieli i pozostałych pracow-
ników przedszkola. Szczególną aktywno-
ścią wykazała się Pani Ilona Nowak, która 
od początku do końca opracowała plan 
na każdy dzień, scenariusze i końcowy 
film, który upamiętnił przedsięwzię-
cie. Zwieńczeniem akcji było głosowa-
nie rodziców na końcową, materialną 
nagrodę. Zajęliśmy 22. miejsce wśród 
751 przedszkoli, otrzymaliśmy gratula-
cyjny dyplom i wyrazy uznania od marki  
Aquafresh. 

Dziękujemy Pani Ilonce, niezwykle za-
angażowanym pracownikom przedszkola, 
mieszkańcom naszej gminy i wszystkim 
rodzicom, krewnym i przyjaciołom, któ-
rzy głosowali i nie byli obojętni na nasze 
działania w trakcie konkursu.

BożEnna Pyć

fot. anna BanasZcZyk
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co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XVI
Ponieważ od ostatniej publikacji na ten temat minęły  
kolejne trzy miesiące [wrzesień 2014, nr 9 (218) „GB”],  
niniejszym przedstawiamy stan zaawansowania tego 
przedsięwzięcia na połowę grudnia br. 

Prace polegające na rozszerzeniu za-
kresu naszego przedsięwzięcia znala-
zły swój finał podpisaniem w  dniu 17 
listopada 2014 r. aneksu nr 2 do umo-
wy podstawowej z  NFOŚiGW. Wartość 
dodatkowych prac, których głównym 
elementem jest modernizacja części 
biologicznej i  mechanicznej naszej 
Oczyszczalni Ścieków, to ponad 39 
mln zł z terminem realizacji – grudzień 
2015 roku. Tego samego dnia podpisali-
śmy także umowę pożyczki z NFOŚiGW 
o wartości 15 mln zł na sfinansowanie 
części wkładu własnego dla przedmio-
towego przedsięwzięcia.

Sprzyjające warunki atmosferyczne 
w IV kwartale pozwalają na prowadzenie 
prac wcześniej zaczętych i  rozpoczęcie 
realizacji ostatnich paru zadań wchodzą-
cych w skład całego przedsięwzięcia. 

Po tych uwagach natury ogólnej doty-
czących naszego przedsięwzięcia i planów 
rozszerzenia tego projektu, pora na poin-
formowanie, jaki jest stan prac w poszcze-
gólnych miejscach ich realizacji.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w  Borzęcinie Dużym 
i  Zielonkach. Wykonawca kanalizacji 
w  miejscowości Borzęcin Duży reali-
zuje swoje zadania z  lekkim opóźnie-
niem, usprawiedliwionym częściowo 
złymi warunkami gruntowymi, na jakie 
natrafił pomiędzy ulicą Kosmowską 
a  Warszawską. Jednocześnie dobiegają 

końca prace w ulicy Wodnisko i  trwają 
czynności odbiorowe. 

Tak jak informowaliśmy w poprzed-
nim artykule, brakujący odcinek kana-
lizacji w ulicy Szkolnej wykonujemy si-
łami własnymi przedsiębiorstwa, toteż 
istnieje realna szansa, że cały obszar 
Koczarg Nowych, Bugaju i Wojcieszyna 
wzdłuż ulicy Warszawskiej będzie goto-
wy do eksploatacji jeszcze w tym roku. 
Oczywiście wszystkich mieszkańców 
tego obszaru zawiadomimy pisemnie 
o tej możliwości. 

Budowa kanalizacji w  Klaudynie 
(ulica Krzyżanowskiego). Wykonaw-
ca wyłoniony w przetargu realizuje pra-
ce, choć nie ustrzegł się opóźnień w sto-
sunku do harmonogramu. Kończymy 
prace projektowe dla pozostałych ulic 
i  obszarów, które z  różnych powodów 
nie mogły być wcześniej zaprojektowa-
ne, i  jest realna szansa, że obszary te 
skanalizujemy w lecie przyszłego roku. 

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Bliznem Jasińskie-
go, Lubiczowie, Latchorzewie i  Ba-
bicach Nowych. Zadania te zostały 
zakończone i w listopadzie mieszkańcy 
tego obszaru zostali poinformowani 
o możliwości podłączania się do sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  Stanisławowie i  Mariewie (etap 
II). Wykonawca wyłoniony w przetargu 
rozpoczął prace w obu miejscowościach, 

choć tempo wykonywania tych prac po-
zostawia wiele do życzenia. 

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w  Borzęcinie Dużym i  Małym 
(ul. Kosmowska) i  Topolinie (ul. 
Chrobrego i Krańcowa). Prace w uli-
cy Kosmowskiej przebiegają zgodnie 
z  harmonogramem, a  warunki atmo- 
sferyczne tylko temu sprzyjają tak, że 
realne jest zakończenie prac na prze-
łomie kwietnia i maja przyszłego roku. 
W przypadku ulicy Chrobrego i Krańco-
wej trwają ostatnie przeglądy technicz-
ne przepompowni i  jest realna szansa, 
że do końca roku wyślemy zawiadomie-
nia do mieszkańców tych ulic.

Budowa przepompowni głów-
nej w  Koczargach Starych oraz 
przewód tłoczny do Oczyszczalni 
Ścieków. Prace nad realizacją tego za-
dania jeszcze trwają, a  wykonawca nie 
ustrzegł się błędów w ich organizacji, co 
spowoduje późniejsze ich zakończenie. 

Budowa spinki wodociągowej Klo-
nowa-Osiedlowa. Prace zostały zakoń-
czone w  terminie, a  sieć została nawod-
niona i przekazana do eksploatacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  ulicy Izabelińskiej i  Kampino-
skiej. W  wyniku rozstrzygniętego ko-
lejnego przetargu w  połowie listopada 
firma Wod Kan Bruk z Żelechowa roz-
poczęła prace i są one realizowane zgod-
nie z umową i harmonogramem.

Inne, niewymienione w  tym artykule 
zadania przewidziane są do rozpoczę-
cia zgodnie z  harmonogramem i  jeszcze 
w tym roku będą sukcesywnie wdrażane. 

Aktualny harmonogram prac jest za-
mieszczony na naszej stronie interne-
towej, w zakładce JRP – Harmonogram, 
a w podzakładkach znajdują się dokład-
niejsze informacje na temat każdego 
z zadań już realizowanych. 

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będzie-
my Państwa informowali w  kolejnych 
artykułach zamieszczonych na łamach 
„Gazety Babickiej” i  na naszej stronie 
internetowej. 

tEkst: PaWEł tURkot

PREZEs ZaRZąDU Eko-BaBIcE

koREkta: kIERoWnIk J.R.P.

PaWEł BohDZIEWIcZ

fot. MaGDaLEna WRóBLEWska

informacje

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej przy ul. Warszawskiej w Borzęcinie dużym
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Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za za-
ufanie i głosy oddane na moją 
osobę w wyborach do Rady 
Gminy Stare Babice. Ostatnie  
4 lata upłynęły pod znakiem wy-
tężonej pracy na rzecz naszych 
miejscowości. Pragnę zapewnić, 
że kolejne 4 lata będą równie 
owocne!

Krzysztof Szuba

PoDZIękoWanIE
Mieszkańcom Latchorzewa, którzy w wyborach samo-

rządowych 16 listopada 2014 roku oddali na mnie swój głos, 
składam serdeczne podziękowanie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku życzę dużo radości i pomyślności w życiu oso-
bistym i rodzinnym.

Zapewniam, że mandat radnego będę pełnił w sposób słu-
żebny wobec wszystkich mieszkańców Latchorzewa.

Z wyrazami szacunku
Radny Jerzy Piętocha

OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE

R
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LA
M

A

Mama chłopca wniosła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w  Warszawie 
skargę na odmowę przyjęcia jej niepełno-
sprawnego syna do przedszkola w Bliznem 
Jasińskiego. Przypomnijmy, że sprawa ta 
była nagłośniona również przez nieprzy-
chylną naszej Gminie stację telewizyjną 
i całe zagadnienie pokazano, wypaczając 
jego sedno – niczym w krzywym zwier-
ciadle. Tym samym dobre imię babickiej 
Gminy zostało naruszone. Duże nieprzy-
jemności spotkały także Wójta, który nie-
zasłużenie oskarżony został w programie 
telewizyjnym o nieprawidłowości. Dobrze 
zatem się stało, że sprawę rozstrzygnął sąd, 
wydając opinię w tym zakresie. Tylko po co 
było to całe zamieszanie? Czy miało zwią-
zek ze zbliżającymi się wyborami?

Sąd postanowił skargę mamy 
chłopca odrzucić. W  uzasadnieniu 
przedstawił swoje stanowisko, z któ-
rego wynika, że Pani skarżąca nie dopeł-
niła procedur przewidzianych prawem. 

Gmina działała zgodnie z prawem…
Powracamy do tematu nieprzyjęcia niepełnosprawnego 
chłopca do przedszkola w Bliznem jasińskiego. odbyła się 
bowiem rozprawa sądowa w tej sprawie.

Omawiając tę sprawę, warto ponownie 
przypomnieć, że Wójt Gminy nie zajmuje 
się rekrutacją dzieci do przedszkola. Jest 
to zadanie Komisji Rekrutacyjnej, w któ-
rej skład wchodzą m.in. nauczyciele i ro-
dzice. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte 
do wybranego przedszkola, jego opieku-
nom zawsze przysługuje prawo do odwo-
łania się od tej decyzji do dyrekcji placówki.

W opisywanym przypadku nieprzy-
jęcie dziecka do przedszkola w pierw-
szej próbie rekrutacji było spowodowane 
poważnym brakiem formalnym. Po uzu-
pełnieniu tego braku rodzicom została 
przedłożona propozycja przystąpienia 
do ponownej rekrutacji w dowolnie wy-
branym przedszkolu gminnym. Nie od-
powiedzieli oni jednak na tę propozycję.

Szkoda, że zamiast zgody i próby po-
rozumienia doszło w tym przypadku do 
tak nieprzyjemnej sytuacji. Nadal jednak 
istnieje szansa znalezienia rozwiązania! 
Tu powinno zwyciężyć dobro dziecka, 

a nie ambicje dorosłych. Warto podjąć 
ten trud, zwłaszcza w kontekście zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia.

Należy podkreślić, że babicka Gmina 
od lat troszczy się o osoby niepełno-
sprawne. Na naszym terenie działały 
w poprzednich latach klasy integracyjne. 
Organizowano dowożenie dzieci niepeł-
nosprawnych do szkoły i na zajęcia te-
rapeutyczne. Podejmowano wiele dzia-
łań, by pomóc osobom pokrzywdzonym 
przez los. Co roku też samorząd wspiera 
działalność Ośrodka Terapeutycznego 
dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem 
Jasińskiego. Jesteśmy jedyną Gminą, 
która taki ośrodek stworzyła, i corocz-
nie przekazuje duże dotacje dla Katolic-
kiego Stowarzyszenia Niepełnospraw-
nych Archidiecezji Warszawskiej, które 
go prowadzi. Wspomagamy również Dom 
Pomocy Społecznej w Bramkach i Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Łubcu. Te 
fakty potwierdzają, że babicka Gmina po-
zostaje otwarta na problemy osób niepeł-
nosprawnych i zawsze stara się im służyć 
właściwą pomocą i opieką.

REDakcJa

Szkoła jazdy STACH
Jazdy doszkalające – dla uczniów i studentów zniżki

Ceny promocyjne 

Informacje
tel. 22 752 01 39, 501 011 450

www.stach.waw.pl

Kursy prawa jazdy kategorii B
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Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w  Referacie 
Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 i można zapoznać się 
z nią w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 
39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie 
do dnia 20 stycznia 2015 r. mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w  kancelarii Urzędu 
Gminy w  Starych Babicach, pocztą na adres: 05-082 Stare 
Babice, ul. Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Plano-
wania Przestrzennego w  pok. nr 4 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektro-
nicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i  adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek do-
tyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po termi-
nie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 
39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Nr XLII/425/14 z dnia 23 paździer-
nika 2014 r. wraz ze szczegółowym załącznikiem graficznym 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-stare.
waw.pl/public/get_file_contents.php?id=310894.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Stare Babice Uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 
2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach 
gminy Stare Babice – zwanego planem zagrodowym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w  siedzibie 
Urzędu Gminy w  Starych Babicach 05-082, ul. Rynek 32, 
w  terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i  adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z  art. 39 ust. 1 pkt 1 i  2 w  związku z  art. 46 
pkt 1 i  art. 51 ust. 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r.  
o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina 
Stare Babice przystępuje do postępowania w  sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww. pla-
nu, obejmującego w  szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyło-

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 23 
października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Zielonki Wieś – terenu o powierzchni ok. 12,4 
ha położonego przy ul. Białej Góry.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w  siedzibie 
Urzędu Gminy w  Starych Babicach 05-082, ul. Rynek 32, 
w  terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i  adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 
i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Stare Babice przystę-
puje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na śro-
dowisko skutków realizacji  ww. planu, obejmującego w szcze-
gólności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Transport do 10 km 
GRATIS

  PODPAŁKA eKOLOGICZnA 
DO węGLA – KOmInKów  
I GRILLA

 DRewnO ROZPAŁKOwe
 DRewnO KOmInKOwe
 BRYKIeT TROCInOwY
 PeLLeT GRAnULAT

 eKOGROSZeK
 KOKS, węGIeL
 wYPALACZ SADZY

SKUP ZŁOmU 
STALOweGO

Serdecznie dziękujemy wszystkim Reklamodawcom, 
którzy wsparli budżet Gminnej Biblioteki Publicznej 
w tym roku. Dzięki Państwa ogłoszeniom w „Gazecie 
Babickiej” nasi Czytelnicy mogą się cieszyć większym 
wyborem nowości wydawniczych. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia życzymy Państwu 

i Wszystkim Czytelnikom wiele 
zdrowia, radości i wymarzonych 
książek pod choinką, a  także 
wszelkiej pomyślności i szczęścia 
w 2015 roku!

Dyrekcja i Pracownicy
Gminnej Biblioteki  

Publicznej  
w Starych Babicach

noworoczne spotkanie seniorów
10 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 serdecznie zapra-
szamy na Spotkanie Noworoczne Seniorów w Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach. 

Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

Co roku przedszkole w Starych Babicach tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia przygo-
towuje Jasełka. W tym roku sztukę wysta-
wiono już po raz 25. Jak zawsze wystąpiła 

w niej najstarsza grupa przedszkolaków – 
zerówka. W spektaklu zagrało 26 dzieci, które 
od 4 lat były pod opieką tych samych wycho-
wawców i rozwijały swoje talenty artystyczne. 

Sztukę przygotowały Panie: Ilona Nowak, 
Małgorzata Libert i Agnieszka Maliszewska. 
Dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć dziękuje 
rodzicom wszystkich dzieci za ich zaangażo-
wanie i wspieranie działalności placówki. Cały 
zespół babickiego przedszkola życzy Państwu 
Wesołych Świąt! k. MaLInoWskI

Jasełka w Starych Babicach


