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↓
uniwersytet III Wieku
3 lutego o godz. 18.00 w nowym budynku Urzędu Gminy w Starych 
Babicach (ul. Rynek 21) odbędzie się kolejny wykład Uniwersytetu III 
Wieku. Szczegóły znajdą Państwo już wkrótce na stronie internetowej 
gminy. Warto przyjść na spotkanie i wzbogacić swoją wiedzę!

Szkolenie z zakresu promocji zdrowia
10 lutego o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach (ul. 
Rynek 21) odbędzie się bezpłatne szkolenie z  zakresu profilaktyki no-
wotworowej i  promocji zdrowego stylu życia. Mogą w  nim uczestniczyć 
osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, a także wszy-
scy zainteresowani mieszkańcy gminy. Spotkanie poprowadzą specjaliści 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Więcej informacji można uzyskać 
w babickim GOPS – tel. (22) 722-90-11, e-mail: gops@stare-babice.waw.pl.

dyżury Powiatowego urzędu Pracy
Od stycznia 2015 r. w Starych Babicach działa filia Powiatowego Urzędu 
Pracy. Jej pracownicy dyżurują w czwartki w godzinach 9:30-14:00 w no-
wym budynku babickiego Urzędu Gminy. Szerzej na ten temat piszemy 
na str. 6.

Światowe dni młodzieży
Co dwa lub trzy lata w  różnych miejscach na świecie odbywają się spo-
tkania modlitewne młodych katolików z  Papieżem. Mają one formę ra-
dosnego, religijnego festiwalu. W 2016 roku 31. Światowe Dni Młodzieży 
zostaną zorganizowane w  Polsce. W  babickiej parafii od 20 do 26 lipca 
2016 będziemy gościć grupę młodych ludzi, która przyjedzie na spotka-
nie z Papieżem Franciszkiem do Krakowa. Jeśli chcieliby Państwo udzielić 
kwatery tym wyjątkowym pielgrzymom lub zaangażować się w organiza-
cję Dni Młodzieży jako wolontariusze – warto zajrzeć na stronę naszej 
parafii www.parafia-babice.pl. Tam, w specjalnej zakładce, można znaleźć 
wszystkie szczegóły. Zapraszamy również na oficjalną stronę Światowych 
Dni Młodzieży: http://www.krakow2016.com/pl/ oraz na konto na Face-
booku: https://www.facebook.com/swiatowydzienmlodziezy.

twój podatek dla gminy!
Apelujemy do mieszkańców gminy Stare Babice zameldowanych poza jej 
terenem o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym miejsca zamiesz-
kania w naszej gminie. W ten sposób przyczynią się Państwo do rozwoju 
swojej małej ojczyzny, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów. 
Dochody z  podatków będą przeznaczone na rozbudowę dróg, obiektów 
użyteczności publicznej, stworzenie nowych linii komunikacyjnych itp. 
Więcej informacji o tym, jak rozliczyć podatki z pożytkiem dla siebie i gmi-
ny, znajdą Państwo w kolejnych numerach „Gazety Babickiej” i na gminnej 
stronie internetowej.
Zachęcamy także do przekazania 1% podatku na konkretny cel społeczny. 
Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami – wystarczy: wybrać 
organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%, wypełnić 
odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, złożyć zeznanie 
w ustawowym terminie i zapłacić podatek. Wykaz organizacji pożytku pu-
blicznego jest dostępny na stronie www.pozytek.gov.pl.

aktualności
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– Co widać na pierwszy rzut oka w uchwale 
budżetowej?

– Analizując budżet naszej gminy, 
widzimy powolny, stały wzrost docho-
dów. Jednocześnie trzeba zauważyć, 
że babicka gmina stale się rozwija, co-
raz więcej inwestujemy, powstają nowe 
obiekty komunalne, rozwija się sieć 
oświetlenia ulic. To wszystko powoduje 
jednak także wzrost kosztów bieżących, 
które ponosimy na utrzymanie wypra-
cowanego dobra – co jest zjawiskiem 
charakterystycznym dla gmin rozwija-
jących się. 

– W uchwale budżetowej gminy Stare 
Babice na 2015 rok ustalono kwotę do-
chodów budżetu w wysokości blisko  
79,5 mln zł, a kwotę planowanych wydat-
ków w wysokości ponad 94,8 mln zł.

– Warto zauważyć, że mimo trwa-
jącego kryzysu i  w  realiach „podatku 
janosikowego”, który zabiera gminie 
ponad 1,5 mln zł, udaje nam się wy-
gospodarować nadwyżkę na wydatki 
majątkowe – na znaczące inwestycje. 
Kończymy realizację projektu doty-
czącego uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej. Jest to największy 
projekt inwestycyjny w  historii gminy, 
realizujemy go przy dofinansowaniu 
środkami Unii Europejskiej. Udało nam 
się rozszerzyć ten projekt o kolejny etap 
rozbudowy oczyszczalni, powodujący 
dwukrotny wzrost wydajności. Powsta-
ną także nowe rozgałęzienia sieci wod-
no-kanalizacyjnej.

– Zaciekawienie mieszkańców gminy 
budzi kolejny duży projekt inwestycyjny 

związany z budową gimnazjum i ośrodka 
kultury.

– Rozpoczynamy realizację najwięk-
szej w  historii gminy inwestycji kuba-
turowej, na ten cel w  tegorocznym bu-
dżecie przeznaczamy ponad 11 mln zł. 
Aby domknąć budżet, zaplanowaliśmy 
pobranie kredytu inwestycyjnego, jed-
nak czy będzie on konieczny, okaże się 

w  drugiej połowie roku. Na realizację 
tego projektu potrzeba dużych pienię-
dzy. Gdy inwestycja nabierze rozmachu, 
w  latach 2016-2017 będziemy musieli 
zasilać nasze fundusze kredytem inwe-
stycyjnym. Szacujemy, że koszt realizacji 
budowy gimnazjum i  ośrodka kultury 
wyniesie 35-40 mln zł (wg wstępnego 
rozeznania). Dokładne koszty budowy 
będą znane dopiero po rozstrzygnięciu 
przetargu, wcześniej możemy mówić 
jedynie o wartości kosztorysowej, która 
odzwierciedla w  przybliżeniu faktyczne 
koszty wykonania. Rzeczywiste kosz-
ty wynikną dopiero z zawartych umów. 
Jednak silna konkurencja na rynku bu-

Budżet harmonijnego 
rozwoju

dowlanym daje nam nadzieję wykonania 
tej inwestycji po umiarkowanych cenach.

– jest to projekt, który rozwiąże wiele klu-
czowych zagadnień w gminie.

– To prawda. Warto zauważyć, że 
powstanie nowego gimnazjum upo-
rządkuje system oświaty i  wychowania 
w  gminie. Będziemy mieli zatem trzy 
szkoły podstawowe: w Starych Babicach, 
w Koczargach Starych (w miejscu obec-
nego gimnazjum) i w Borzęcinie Dużym. 
Nowe gimnazjum powstanie w  central-
nym miejscu gminy – w Zielonkach Par-
celi. Zaoferujemy naszej młodzieży szko-
łę ze wspaniałym zapleczem sportowym, 
ośrodek kultury z  salą widowiskową 
i nową multimedialną bibliotekę. Będzie 
to obiekt na wskroś nowoczesny.

– Chwalimy się?
– Ależ nie, raczej optymistycznie 

patrzymy w przyszłość w oparciu o na-
sze realia. W  Zielonkach Parceli po-
wstanie wielofunkcyjna inwestycja i po 
jej wykonaniu śmiało można stwier-
dzić, że wszystkie potrzeby w  zakre-
sie infrastruktury społecznej w  naszej 
gminie, a  zatem: przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, kultura i  sport 
(uwzględniając potrzeby około 20 tys. 
mieszkańców) będą zaspokojone. Gim-
nazjum budujemy z pewnym zapasem, 
przewidzieliśmy rezerwę terenu na 
nowe skrzydło. Jeśli potrzeby edukacyj-
ne wzrosną, będzie można dobudować 
skrzydło dydaktyczne z  klasami, nato-
miast całe zaplecze do funkcjonowania 
szkoły: szatnie, parkingi, hale sportowe 
– będzie już działało.

Budżet Gminy Stare Babice uchwalony na 2015 rok zapewni 
samorządowi dokończenie największej inwestycji wodno-
-kanalizacyjnej w historii gminy i rozpoczęcie kolejnej inwe-
stycji na miarę marzeń – związanej z budową gimnazjum 
i ośrodka kultury w zielonkach Parceli. o rozmowę na temat 
tegorocznego budżetu poprosiliśmy Wójta Gminy Stare  
Babice krzysztofa turka.

W uchwale budżetowej 
gminy Stare Babice na 
2015 rok ustalono kwotę 
dochodów budżetu 
w wysokości blisko 
79,5 mln zł, a kwotę 
planowanych wydatków 
w wysokości ponad  
94,8 mln zł.
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– Będzie duża sala gimnastyczna?
– W tym przypadku nie mówimy o sali 

gimnastycznej, ale już o  hali sportowej 
z  dużą trybuną dla widowni i  zespole 
mniejszych sal dla sportów niszowych, 
karate, judo, aerobiku itp. Hala umożliwi 
zainstalowanie kilku boisk do koszykówki 
i siatkówki. Będzie tu zatem można roz-
grywać po trzy mecze na raz. Będzie też 
możliwość przeprowadzenia zawodów 
rangi krajowej, bo wysokość hali na to po-
zwoli. Oczywiście obiekt będzie posiadał 
pełne zaplecze sanitarne ze wszystkimi 
wymogami, zaplecze techniczne, a także 
pomieszczenia dla GOSiR-u. 

– i wreszcie doczekamy się dużej sceny?
– Kolejny element tej inwestycji 

stanowi ośrodek kultury i  biblioteka. 
Spodziewamy się, że ta część inwestycji 
ucieszy wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, tak młodych, jak i starszych. Bi-
blioteka wyprowadziła się z  pomiesz-
czeń szkoły w Starych Babicach, obecnie 
działa przy ul. Rynek 2 w  prywatnych 
pomieszczeniach, płacimy za ich wy-
najęcie. Chcemy wybudować dużą no-
woczesną multimedialną bibliotekę na 
miarę naszych czasów. Powstanie także 
sala widowiskowa z widownią na ponad 
360 miejsc siedzących – z  dużą sceną, 
garderobami, reżyserką i urządzeniami 
technicznymi do przeprowadzania wi-
dowisk i  koncertów. Będzie także wy-
głuszona sala dla prób orkiestry dętej.

– Co spowodowało, że ten wielofunkcyjny 
obiekt powstanie w Zielonkach parceli?

– Wiele czynników, przede wszystkim 
lokalizacja w centrum gminy, ok. 200 m 
od trasy warszawskiej. Poza tym mamy 
tam gminny teren o  powierzchni 4 ha. 
Odpowiadając na uwagi, że gimnazjum 
powinno znajdować się w Starych Babi-
cach, podkreślam, że tu nie ma tak du-
żej działki. Zasady ładu urbanistycznego 
mówią, że jeśli centrum miejscowości 
jest zabudowane, to trzeba obiekty bu-
dować na jej obrzeżach. Tak właśnie zro-
biliśmy, w tym celu dodatkowo odkupili-
śmy od prywatnych właścicieli ponad 60 
działek.

O  budowie jednego dużego wie-
lofunkcyjnego obiektu zamiast kilku 
mniejszych przesądziły również aspekty 
ekonomiczne. A  zatem: koszty utrzy-
mania budynku, budowy zaplecza, par-

kingów. Jest to wynik wielu przemyśleń 
i opracowania racjonalnego rozwiązania. 
Obiekt, który funkcjonuje w  godzinach 
popołudniowych, świadczy o dobrej jako-
ści pracy placówki. Młodzież po lekcjach 
może korzystać z  biblioteki, kompute-
rów, zajęć kulturalnych i  sportowych. 
Może zatem w jednym miejscu uczyć się 
i rozwijać swoje zainteresowania. Ważne 
jest również to, że w pobliżu tego obiek-
tu istnieją tereny sportowe, część z nich 
już z powodzeniem działa, a cały ten ob-
szar ma duży potencjał rozwoju.

– Czy planuje się zastosowanie tam no-
wych technologii budowlanych?

– Mamy ambicje stworzenia bardzo 
nowoczesnego obiektu w  oparciu o  naj-
nowsze osiągnięcia budowlane, rozwią-
zania architektoniczne i… elektroniczne. 
Zastosujemy materiały ekologiczne, kon-
strukcja dachów będzie przystosowana 
do instalacji solarów i  paneli fotowol-
taicznych. Będziemy chcieli wyposażyć 
budynek w  ogniwa fotowoltaiczne, gdy 
tylko pojawią się środki finansowe z  UE 
na ten cel. Zastosujemy również nowo-
czesny system ogrzewania z rekuperacją, 
dobrą izolację ścian i okien, elektroniczne 
sterowanie ogrzewaniem, tak by nie tracić 
niepotrzebnie energii w nocy i w wolnych 
dniach, kiedy budynek będzie zamknięty.

– A zatem kolejny etap i kolejne zadanie 
do wykonania…

– Tak, ale tą inwestycją zakończymy 
wyposażanie gminy w podstawowe ele-
menty infrastruktury technicznej i spo-
łecznej. Gdy powstanie w  Zielonkach 
gimnazjum i  ośrodek kultury, w  całej 
gminie będziemy mieć pełną infra-

strukturę wodno-kanalizacyjną. Gmin 
wiejskich o  rozproszonej zabudowie, 
które mają pełną kanalizację i całkowi-
cie uzbrojone tereny, jest w Polsce bar-
dzo mało. Dzięki pozyskanym dofinan-
sowaniom z UE udaje nam się ten mo-
del zrealizować. Oczywiście składamy 
kolejne wnioski do Funduszu Spójno-
ści, powstają nowe tereny budowlane, 
a co za tym idzie – sukcesywnie trzeba 
rozbudowywać sieć wodno-kanalizacyj-
ną. Nowe zadania inwestycyjne będzie 
można planować, zanim tereny staną 
się budowlanymi.

– Mieszkańców gminy zawsze interesuje 
temat dróg…

– Trzeba podkreślić, że w  ostatnich 
latach udało się nam znacząco popra-
wić stan dróg. Głównie tam, gdzie była 
wybudowana kanalizacja, w  ramach 
odtworzenia drogi były modernizowa-
ne i w efekcie oddano do użytku wiele 
dróg w  wyższym standardzie niż były 
wcześniej. Obecnie mamy przyzwoity 
stan dróg w gminie, lepszy niż w innych 
gminach naszego powiatu. Chciałbym 
zwrócić uwagę Czytelników na to, że 
modernizujemy nie tylko drogi gminne. 
Mamy duży udział w modernizacji dróg 
wojewódzkich: nr 580 (ul. Warszawska) 
i  nr 898 (ul. Sikorskiego). Pozostała 
nam jeszcze modernizacja drogi nr 718 
(ul. Sobieskiego), ale tam trwają skom-
plikowane uzgodnienia techniczne. Od 
lat dofinansowujemy także moderniza-
cję dróg powiatowych – w  coraz więk-
szym zakresie, dotychczas pokrywali-
śmy 50% kosztów inwestycji. Obecnie 
całą ul. Kosmowską przejęliśmy w  za-
rząd i  w  tym roku budżetowym po-
krywamy 100% inwestycji, czyli ponad  
1 mln zł. Modernizacja ul. Kosmowskiej 
w Borzęcinie Dużym jest przewidziana 
w bieżącym roku. Powiat wykupuje ak-
tualnie grunt pod chodnik, który zosta-
nie położony przy tej drodze. Kolejny 
duży zakres modernizacji dróg gmin-
nych, które powstaną wraz z odwodnie-
niami i  chodnikami, przewidujemy po 
zakończeniu prac kanalizacyjnych. 

– Mówi się ostatnio o darmowej komuni-
kacji w gminie, czy jest to możliwe?

– Zakładamy, że takie rozwiązanie 
jest możliwe. Od jesieni robimy badania 
obciążenia poszczególnych linii. Zbie-

Warto zauważyć, 
że mimo trwającego 
kryzysu i w realiach 
„podatku janosikowego”, 
który zabiera gminie 
ponad 1,5 mln 
zł, udaje nam się 
wygospodarować 
nadwyżkę na wydatki 
majątkowe – na 
znaczące inwestycje.
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ramy uwagi od mieszkańców gminy, od 
sołtysów i przygotowujemy projekt mo-
dernizacji komunikacji. Nie wyklucza-
my odejścia od współpracy z ZTM-em, 
być może wyłonimy innego przewoźni-
ka. Do obecnego systemu komunikacji 
dopłacamy rocznie 3,5 mln zł i  koszty 
stale rosną. Myślimy zatem o  innych 
rozwiązaniach, wykonujemy symulacje. 
Jednym z  pomysłów jest wprowadze-
nie dla mieszkańców gminy, którzy są 
zameldowani na naszym terenie, „Kar-
ty Starobabiczanina”. Uprawniałaby 
ona do darmowej komunikacji i innych 
zniżek. Być może wprowadzenie takiej 
karty zmobilizuje wiele osób, które tu 
mieszkają, do zameldowania się na tere-
nie gminy. Rozpatrujemy różne warian-
towe modele komunikacji zbiorowej.

– Coraz więcej jest na naszym terenie 
skwerów i miejsc do rekreacji. Czy do-
czekamy się w tym roku parku w Starych 
Babicach?

– Zdaję sobie sprawę z  tego, że po-
trzeby społeczne w tym zakresie rosną. 
Wszyscy chcemy mieszkać w  pięknej 
okolicy. Planujemy w  tym roku budo-
wę parku wypoczynkowego w  Starych 
Babicach, w  tegorocznym budżecie za-
rezerwowaliśmy na ten cel 500 tys. zł. 
Być może inwestycja ta będzie realizo-
wana etapowo. Dokupiliśmy pod teren 
parkowy ponad 1,7 ha gruntu. Park bę-
dzie rozciągał się za nowym budynkiem 
Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, aż do 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
– pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Sienkie-
wicza. Nie będzie to zwykły park, ale jak 
już wspomniałem – tzw. park wypoczyn-
kowy, w którym będzie można uprawiać 
aktywną rekreację. Znajdą się w  nim: 
siłownia, plac zabaw, stawy, scena tere-
nowa, skwer do rekreacji i dużo pięknej 
roślinności. Powstanie nowocześnie za-
gospodarowany teren rekreacyjny.

– Dla wielu osób ważne są zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem. W tegorocz-
nym budżecie 700 tys. zł przeznaczono na 
budowę monitoringu.

– Planujemy objąć podstawowe tere-
ny publiczne monitoringiem wizyjnym. 
Kamery znajdą się w pobliżu obiektów 
publicznych, na rynku, w pobliżu szkół, 
przystanków i w innych miejscach. Do-
kumentacja jest w trakcie opracowywa-

nia. Straż Gminna będzie odpowiedzial-
na za funkcjonowanie systemu monito-
ringu. Planujemy także rozbudowywać 
służby tej jednostki. W  niektóre dni 
będzie ona działać całodobowo. Nadal 
także będziemy dopłacać do służb po-
nadnormatywnych policji. 

– nasz samorząd planuje również realiza-
cję wspólnych przedsięwzięć regionalnych.

– Są takie zagadnienia, które moż-
na realizować tylko w  skali regionalnej. 
Jednym z nich jest budowa nowej trasy 
komunikacyjnej z planowanej stacji me-
tra w  Chrzanowie przez tereny naszej 
gminy do Sochaczewa. Otrzymaliśmy 
projekt studium wykonalności nowej li-
nii komunikacyjnej i  do końca stycznia 
mamy przygotować opinię na ten temat. 
Studium wykazało, że komunikacja szy-
nowa jest ponaddwukrotnie droższa (za-
równo jeśli chodzi o budowę, jak i utrzy-
manie) od komunikacji kołowej. A zatem 
pozostaje nam opracowanie koncepcji 
trasy szybkich autobusów podmiejskich, 
z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Trasie 
tej będą towarzyszyły parkingi w punk-
tach przesiadkowych i bezpieczne ścieżki 
rowerowe. Wprowadzenie tego rozwią-
zania w sytuacji przewidywanego wzro-
stu liczby mieszkańców w naszej gminie 
i  powiecie w  następnych latach będzie 
koniecznością.

Równie ważne jest uregulowanie 
zagadnień związanych z  gospodarką 
wodną. Działania te wspólnie z  naszą 
gminą planowane są na obszarze trzech 
powiatów: warszawskiego zachodniego, 
nowodworskiego i  sochaczewskiego. 
Założenia koncepcyjne przewidują ure-
gulowanie stosunków wodnych m.in. 
poprzez modernizację i budowę nowych 
kanałów melioracyjnych, umocnień 
przeciwpowodziowych i  dużych zbior-
ników retencyjnych, które przy okazji 
mogłyby zostać wykorzystane dla po-
trzeb rekreacji. W tegorocznym budże-
cie Czytelnicy znajdą sporo inwestycji 
poprawiających system melioracyjny 
w  naszej gminie. Nasz samorząd ocze-
kuje nowelizacji ustawy o  prawie wod-
nym, która sceduje część zadań z zakre-
su gospodarki wodnej, urządzeń wod-
nych i  melioracyjnych na samorządy. 
Wówczas w tej dziedzinie będziemy mo-
gli więcej zdziałać. Obecnie możemy je-
dynie wspomagać pracę Spółki Wodnej 

oraz sami wykonujemy te inwestycje, 
których przeprowadzenie jest możliwe, 
ale ze względu na przepisy finansów pu-
blicznych są w tej dziedzinie duże ogra-
niczenia. Nowelizacja ustawy otworzy 
przed samorządami nowe możliwości.

– Czy to prawda, że Gmina będzie realizo-
wać wspólne projekty także z Warszawą?

– Tak, przystąpiliśmy już do współpra-
cy ze stolicą w  ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). Jest 
to nowy program dla dużych aglomeracji. 
Przedstawiciele m.st. Warszawy i  pozo-
stałych 39 gmin Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego podpisali porozumienie 
dotyczące realizacji wspólnych przedsię-
wzięć z unijnym dofinansowaniem w per-
spektywie finansowej UE 2014-2020. 

Na realizację tych działań przewi-
dziano ok. 165 mln euro, a  jej uzupeł-
nieniem będą środki poszczególnych 
gmin, stanowiące min. 20% wkład wła-
sny w projektach oraz 1 mln zł z budże-
tu samorządu województwa mazowiec-
kiego. Dzięki uczestnictwu naszej gmi-
ny w tym programie jesteśmy włączeni 
w  proces planowania działań inwesty-
cyjnych trzech grup projektów z zakre-
su gospodarki, e-usług i transportu ni-
skoemisyjnego.

Największą alokację w budżecie ZIT 
zaplanowano na: rozwój sieci dróg ro-
werowych na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego o  wartości 
dofinansowania do 55.510.715 euro, 
rozwój oferty terenów inwestycyjnych 
WOF – 19.837.350 euro i  rozwój sie-
ci parkingów P+R na terenie WOF – 
33.136.866 euro. W każdej z tych grup 
Stare Babice zadeklarowały swój udział 
i planują złożenie projektów.

Tegoroczny budżet uchwalono 
w  przepisowym terminie 30 grud-
nia 2014 r. Warto zauważyć, że 
uchwała budżetowa została przy-
jęta jednogłośnie przez wszystkich 
radnych gminy Stare Babice. Szcze-
góły budżetu dostępne są na stro-
nach internetowych gminy, w  za-
kładce BIP. Osoby zainteresowane 
mogą otrzymać wydruk uchwały 
budżetowej w Biurze Rady Gminy.

Z WójTEM GMinY o BuDżECiE roZMAWiAł 

MArCin łADA
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Z Sesji rady Gminy
III Sesja Rady Gminy Stare Babice odby-
ła się 30 grudnia 2014 r. Rozpoczyna-
jąc obrady, Przewodniczący RG Henryk 
Kuncewicz i Wójt Krzysztof Turek omó-
wili działania podejmowane w  okresie 
międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt odbył kolejną na-
radę z przedstawicielami MPO w spra-
wach rekultywacji wysypiska „Radiowo” 
i  uciążliwości odorów z  kompostowni 
przy ul. Kampinoskiej 1 w  Warszawie. 
Prezes MPO poinformował o  postę-
pach robót rekultywacyjnych wysypi-
ska oraz o podejmowanych działaniach 
w  celu likwidacji nieprzyjemnych za-
pachów. Na ten temat Wójt Gminy 
rozmawiał także z  Wiceprezydentami 
Warszawy – Jackiem Wojciechowiczem 
i  Michałem Olszewskim. W  okresie 
między sesjami uczestniczył ponadto 
w  naradach dotyczących projektu 
budowy gimnazjum w  Zielonkach. 
Podpisał również umowę z  Urzędem 
Marszałkowskim na dofinansowanie 

z PROW projektu pn. „600-letni Lipków 
atrakcją turystyczną Mazowsza”. Doko-
nał także ustaleń z Dyrektorem Powia-
towego Urzędu Pracy ws. utworzenia 
terenowego punktu świadczeń dla bez-
robotnych w  budynku Urzędu Gminy 
w Starych Babicach.

Podczas III sesji podjęto 8 uchwał. 
Radni wyrazili zgodę na zawarcie poro-
zumienia między Gminą Stare Babice 
a Miastem i Gminą Ożarów Maz., Gmi-
ną Izabelin, Miastem i Gminą Łomian-
ki. Dotyczy ono współfinansowania 
obsługi komunikacyjnej tzw. lokalnej 
linii uzupełniającej L-7 (na trasie Dzie-
kanów Leśny-Starostwo Powiatu War-
szawskiego Zachodniego). 

Radni podjęli również uchwały w spra-
wie nabycia gruntów przeznaczonych na 
cele publiczne, położonych w  Bliznem 
Łaszczyńskiego i Lipkowie. Zadecydowali 
ponadto o zmianie (ujednoliceniu) nazwy 
ulicy położonej w Janowie. Ul. Sikorskie-
go w naszej gminie przebiega przez kilka 

wsi. W  Starych Babicach, Kwirynowie 
i  Klaudynie nosi nazwę „gen. Władysła-
wa Sikorskiego”, a w Janowie „Władysła-
wa Sikorskiego”. Wobec tego dokonano 
zmiany nazwy ulicy w Janowie – nie po-
ciąga to za sobą konieczności wymiany 
dowodów osobistych przez mieszkańców. 

Kolejna uchwała dotyczyła przyję-
cia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2015-2023. 
Przyjęto również budżet gminny na 
2015 rok – uchwała została podjęta jed-
nogłośnie przez 15 radnych.

Następnie ustalono diety babickich 
radnych oraz zasady zwrotu kosztów ich 
podróży służbowych. Na zakończenie 
tej części obrad rozpatrzono wezwanie 
do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 
nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice 
z 30 czerwca 2011 r. Wezwanie zostało 
uznane za nieuzasadnione i wymagają-
ce odrzucenia.

Ze szczegółami uchwał podjętych 
podczas III sesji można się zapoznać na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Stare Babice. kG

Od połowy grudnia ub.r. w  nowym 
budynku Urzędu Gminy w  Starych 
Babicach, przy ul. Rynek 21, działa Za-
miejscowy Punkt Obsługi Bezrobot-
nych Urzędu Pracy dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Filia PUP jest 
czynna w czwartki, w godz. 9:30-14:00, 
utworzono ją dla potrzeb mieszkań-
ców gmin: Stare Babice i Izabelin. Przy 
biurkach wyposażonych w  stanowiska 
komputerowe pracują trzy miłe Panie: 
Karolina Dworakowska – pośrednik 
pracy pełniąca funkcję doradcy klien-
ta indywidualnego, Marta Żandarska 

filia Powiatowego urzędu Pracy w Babicach
– doradca zawodowy pełniąca funkcję 
doradcy klienta indywidualnego i Kata-
rzyna Niedzińska – doradca zawodowy.

Pracownicy filii wydają oferty pra-
cy, informują o  stażach, szkoleniach 
i  kursach zawodowych, a  także dota-
cjach udzielanych do działalności go-
spodarczej. Filia pracuje jeden dzień 
w tygodniu, natomiast od poniedziałku 
do piątku działa główna siedziba PUP 
w  Błoniu. Tam osoby bezrobotne po-
winny dokonywać pierwszej rejestracji, 
zwłaszcza że uruchomienie procedury, 
którą można rozpocząć także interne-

towo, związane jest z  koniecznością 
dostarczenia do PUP wymaganej doku-
mentacji.

Jak twierdzi Anna Raszkiewicz – Dy-
rektor PUP z siedzibą w Błoniu – władze 
gminy Stare Babice stworzyły dobre wa-
runki pracy dla Punktu Obsługi Bezrobot-
nych, będzie on działał w Babicach przez 
najbliższe lata, aż do czasu wybudowania 
siedziby PUP w Ożarowie Mazowieckim.

Z naszych obserwacji wynika, że więk-
szość bezrobotnych, około 100 osób, 
w każdy czwartek przychodzi w pierwszej 
godzinie działania placówki. Powstają ko-
lejki, niektórzy denerwują się, że muszą 
trochę poczekać. Tymczasem w południe 
jest tam prawie pusto. Pracownicy filii 
proszą osoby bezrobotne o  przychodze-
nie w późniejszych godzinach.

Urząd Pracy przy ul. Grodziskiej 
15 w Błoniu udziela informacji pod 
nr tel.: (22)  725-41-44, (22)  725-
42-92, (22) 731-90-04, fax (22) 725-
41-44, e-mail: wabl@praca.gov.pl; 
http://pup.blonie.ibip.pl.

Mł
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Pierwszy etap budowy remizy dla OSP 
Borzęcin Duży jest już prawie zakoń-
czony. Budynek przechodzi obecnie 
odbiory techniczne. Nowoczesna bryła 
zwraca uwagę. Garaże o  pow. 250 m2 
i blisko 800 m2 powierzchni użytkowej 
remizy powodują, że zmieniło się tam 
właściwie wszystko. Koszt inwestycji na 
obecnym etapie wraz z  projektem wy-
niósł ponad 1 mln zł.

Szatnie w  nowym obiekcie dobudo-
wanym do kompleksu Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Borzęcinie Dużym 
już służą dzieciom. Korzystają z  nich 
zerówkowicze, dzieci dojeżdżające do 
szkoły z  klas 2-3 i  wszystkie dzieci 
z klas 4-6. Uczniowie z klas 3-6 dyspo-
nują szafkami zamykanymi na kluczyki. 
Szatnie działają od początku 2015 r. 
Obiekt został wyposażony także w wę-
zeł sanitarny (toalety i  prysznice) dla 
uczniów i  osób korzystających z  boisk 
Strefy Rekreacji Dziecięcej. Powierzch-
nia nowego budynku wynosi ok. 240 m2. 
Koszt inwestycji – ponad 1,4 mln zł.

Niektórzy rodzice zauważyli, że dzieci 
wysiadające z  autobusu w  pobliżu ko-
ścioła dochodzą do nowej szatni asfalto-
wą drogą obok ogrodzenia szkolnego, co 
może być niebezpieczne. Dyrekcja szkoły 
i nauczyciele proszą, aby tego nie robić. 
Po wejściu od ul. Warszawskiej, do szatni 
można przechodzić przez teren szkolny 
po trawie wzdłuż ogrodzenia. W  przy-
szłości planowany jest tam chodnik.

Na dzieci w  babickiej gminie czeka 
miła niespodzianka – nowy plac zabaw 
w Wojcieszynie. O tej inwestycji (za po-
nad 200 tys. zł) napiszemy szerzej w jed-
nym z najbliższych numerów „GB”.

W połowie grudnia oddano ciąg pie-
szo-rowerowy o  długości ponad 1 km 
na trasie Klaudyn-Janów. Nawierzchnię 
wykonano tam z  tłucznia, koszt tej in-
westycji wraz z projektem wyniósł ponad 
500 tys. zł. Z  ciągu pieszo-rowerowego 
korzystają chętnie spacerowicze i  rowe-
rzyści. W pobliżu jest spokój – łąki i las 
– dobre miejsce do biegania, spacerów 
i odpoczynku. TEkST i foT. Mł

nowe gminne inwestycje
Łagodna zima pozwala na kontynuowanie prac budowlanych. W tym numerze chcemy 
pokazać czytelnikom nową remizę oSP Borzęcin duży, ciąg pieszo-rowerowy  
klaudyn-janów i szatnie w borzęcińskim zSP.

ciąg pieszo-rowerowy klaudyn-janów

remiza oSP w Borzęcinie dużym

Nowa szatnia w zespole Szkolno-Przedszkolnym
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bezpieczeństwo

8 stycznia przed budynkiem Komendy 
Powiatowej Policji w  Starych Babicach 
odbyła się niecodzienna uroczystość. 
Policjantom przekazano 7 nowych ra-
diowozów marki Kia Ceed. Pojazdy dla 
policji zostały zakupione dzięki po-
mocy samorządów: powiatowego oraz  
5 gmin: Starych Babic, Błonia, Ło-
mianek, Ożarowa Maz. i  Kampinosu. 
Łącznie dofinansowanie samorządów 
wyniosło 236 tys. zł, taką samą kwotę 

Siedem radiowozów dla naszej policji
Wspólne działanie samorządów gminnych i powiatowego.

na zakup radiowozów wyasygnowano 
również z budżetu policji.

W  uroczystości przekazania kluczy-
ków uczestniczyli: I  Z-ca Komendanta 
Stołecznego Policji – inspektor Robert 
Szydło, Komendant Powiatowy Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go – inspektor Waldemar Perdion. Powiat 
reprezentował Starosta Jan Żychliński, 
a gminę Stare Babice – Sekretarz Gminy 
Wiesława Wojtachnio i  Kierownik Refe-

ratu Komunalnego UG Marcin Klimek. 
Obecni byli także przedstawiciele władz 
samorządowych gmin.

Podczas uroczystości przemówił do 
zebranych m.in. insp. Robert Szydło, dzię-
kując w  imieniu Komendanta Stołeczne-
go Policji za zaangażowanie samorządów 
w  budowanie bezpieczeństwa w  naszym 
powiecie. Oprócz dofinansowania zakupu 
samochodów samorządy w ub. roku prze-
kazały 200 tys. zł na służby ponadnorma-
tywne, w  efekcie więcej policjantów mo-
gło pracować w terenie.

Głos zabrał także Starosta PWZ: – 
Dzisiejsza uroczystość jest przykładem 
na to, że zgoda buduje. Wspólne dzia-
łanie zaowocowało zakupem nowych 
samochodów dla policji. Niech dobrze 
strzegą bezpieczeństwa na naszym te-
renie – powiedział Starosta.

Aktu poświęcenia nowych wozów 
dokonał ks. prałat dr Grzegorz Kozicki, 
a  całą uroczystość prowadził Komen-
dant PP insp. Waldemar Perdion, który 
również złożył podziękowania Staro-
ście, Wójtom i Burmistrzom. Mł

W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele samorządów gmin i powiatu, przed-
stawiciele prokuratur, Kampinoskiego 
Parku Narodowego i  służb działających 
na naszym terenie. Komendant Stołecz-
ny Policji inspektor Michał Domaradzki 
przekazał nowemu szefowi Policji Powia-
towej podinspektorowi Tomaszowi Sza-
chowskiemu akt mianowania.

– Policja to instytucja, która musi 
profesjonalnie realizować swoje zada-
nia, przystosowywać się do zmian świata 
zewnętrznego. Działania te wymagają 
dynamiki, ich przejawem jest zmiana na 
stanowisku Komendanta Policji Powia-
towej. Inspektor Szachowski pracował 
w komendach rejonowych w Warszawie: 
na Woli, w  Śródmieściu, na Bielanach 

nowy komendant Policji Powiatowej
20 stycznia w siedzibie komendy Powiatowej  
Policji dla Powiatu Warszawskiego zachodniego  
w Starych Babicach odbyła się uroczystość prze-
kazania obowiązków na stanowisku komendanta. 

i Ochocie. Od dziś będzie 
odpowiadał za bezpie-
czeństwo ludzi z  terenu 
całego powiatu warszaw-
skiego zachodniego. 
Jestem przekonany, że 
sprosta temu zadaniu – 
powiedział Komendant 
Stołeczny Policji.

W uroczystości wziął 
udział także Z-ca Wój-
ta Gminy Marcin Zając. 
Zwrócił uwagę nowego Komendanta 
na nasilające się zjawisko włamań i kra-
dzieży na naszym terenie. Zdaniem Z-cy 
Wójta funkcjonariuszy policji jest zbyt 
mało, podczas gdy liczba mieszkańców 
stale rośnie. Planowane są dalsze roz-

mowy władz gminy z  Komendantem 
w tej sprawie. Problem bezpieczeństwa 
na naszym terenie będziemy monitoro-
wać i  poruszać w  kolejnych numerach 
„GB” .

 Mł

komendant Stołeczny Policji inspektor michał domaradzki (z lewej 
strony) przekazał nowemu szefowi Policji Powiatowej podinspektorowi 
tomaszowi Szachowskiemu (z prawej) akt mianowania. W środku 
ustępujący komendant insp. Waldemar Perdion
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wydarzenia

Przybyło ponad 100 osób. Seniorzy zasiedli przy zastawio-
nych stołach i obejrzeli przygotowany dla nich program ar-
tystyczny. Był czas na podzielenie się opłatkiem, wspólne 
śpiewanie kolęd oraz tańce na parkiecie sali gimnastycznej. 
Spotkanie poprowadziła Kierownik GOPS Alicja Napurka.

Jako pierwszy wystąpił zespół dzieci z przedszkola w Sta-
rych Babicach, który przygotowały Panie: Ilona Nowak, Mał-
gorzata Libert, Agnieszka Maliszewska i Małgorzata Proko-
powicz.

W  dalszej części spotkania życzenia złożyli seniorom ze 
sceny Starosta Jan Żychliński i Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Kuncewicz. Następnie wystąpili: chór „Babiczanie” 
wraz z Babicką Orkiestrą Dętą im. Krzysztofa Pendereckiego 
pod batutą Zbigniewa Załęskiego, zespół „Ożarowskie Ku-
moszki” – prowadzony przez Waldemara Dąbrowskiego, ze-
spół „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego z prowadzącym Janem 
Jaworskim i Klub Seniora „Nadzieja” z akompaniującym na 
akordeonie Bogdanem Zubkowiczem.

Na zakończenie wszyscy bawili się na karnawałowym wy-
stępie kapeli „SKĄDYŚ”. Zespół wystąpił w składzie: Małgo-
rzata Bożyk – śpiew, Mirosława Madej – śpiew, Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach – śpiew, Konrad Bożyk – gitara, Maciej 
Kacperski – gitara, Krzysztof Peplak – perkusja, Zdzisław 
Wachnik – akordeon.

Podziękowania za przygotowanie tej imprezy składamy 
Dyrekcji i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. H. Sien-
kiewicza w  Starych Babicach, Paniom kucharkom, Paniom: 
Annie Szelenbaum i  Agnieszce Dzierzkowskiej z  Wolonta-
riuszami z  I  Gminnego Gimnazjum w  Koczargach Starych, 
Dariuszowi Smolińskiemu za oprawę muzyczną i dźwiękową 
oraz Pracownikom GOPS i Wolontariuszom. Mł

noworoczne Spotkanie Seniorów
10 stycznia w gościnnych murach babickiej szkoły podstawowej odbyło się coroczne 
spotkanie opłatkowe seniorów z naszej gminy.

„Sami Swoi” z Borzęcina dużego

Podczas spotkania nie zabrakło również tańców

klub Seniora „Nadzieja” także potrafi zaśpiewać



10 GAZETA BABiCkA StyczeŃ 2015

Gala wręczenia najważniejszej na-
grody w  gminie odbyła się 9 stycznia 
w  gimnazjum w  Koczargach Starych. 
Uroczystość poprowadził Andrzej 
Frajndt, znany wielu osobom z  zespo-
łu „Partita”. Spotkanie rozpoczął kon-
cert Babickiej Orkiestry Dętej i  chóru 
„Babiczanie” pod batutą Zbigniewa 
Załęskiego. Artyści wykonali wiele pol-
skich i  zagranicznych utworów świą-
tecznych.

Następnie gości powitał Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek, skła-
dając wszystkim życzenia noworocz-
ne. Wśród uczestników gali znaleźli 
się m.in. Jolanta Stępniak – Członek 
Zarządu Powiatu, Witold Malarowski 
– Wójt Gminy Izabelin, przedstawicie-
le Kampinoskiego Parku Narodowego, 
babiccy radni i  sołtysi, reprezentanci 
wojska, policji, straży gminnej i pożar-
nej, instytucji oświatowych, organizacji 
pozarządowych i duchowieństwa. 

Wójt Krzysztof Turek podsumo-
wał krótko osiągnięcia babickiej gminy 

Babinicz za rok 2014 przyznany!
„Podejmując pracę społeczną, nigdy nie myślałem o nagro-
dach, działałem zawsze z potrzeby serca” – mówi laureat 
statuetki Babinicza tadeusz Wiśniewski.

w minionym czasie. – W tym roku obcho-
dzimy 25-lecie istnienia samorządu tery-
torialnego w Polsce – powiedział. – Przez 
ćwierć wieku rozwój naszych terenów do-
tyczył głównie tzw. twardej infrastruktu-
ry, budowy dróg, kanalizacji. Udało nam 
się wiele osiągnąć w tym zakresie. Teraz 
nadeszła pora, by rozwinąć skrzydła! 
Naszym celem jest intensywny rozwój in-
frastruktury społecznej – oświaty, sportu, 
kultury i wychowania. Pomoże w tym na 
pewno nowa inwestycja, jaką jest budowa 
gimnazjum w  Zielonkach z  zapleczem 
kulturalno-sportowym.

Po podsumowaniu rozległy się 
dźwięki „Pieśni o  Małym Rycerzu” 
i  wśród publiczności zjawił się sam 
Babinicz w  otoczeniu pięknych szlach-
cianek. Bohater wniósł na scenę sta-
tuetkę swojego imienia, a  Wójt Gminy 
odczytał nazwisko osoby wyróżnionej 
w  tym roku. Przedstawił także zasługi 
laureata dla społeczności gminnej.

Decyzją Kapituły Nagrody „Babi- 
nicza”, w  której skład wchodzą wła-

dze samorządowe gminy i  laureaci 
z  lat poprzednich, wyróżnienie za rok 
2014 otrzymał Tadeusz Wiśniewski 
– mieszkaniec Borzęcina Dużego, rad-
ny przez trzy kadencje, a  przez dwie 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sta- 
re Babice, aktywny działacz samo-
rządowy i  społeczny. Laureat otrzymał  
statuetkę z  rąk Wójta Gminy i  Prze- 
wodniczącego Rady Gminy Henryka 
Kuncewicza. Gratulacje przekazał tak- 
że Marszałek Woj. Mazowieckiego 
Adam Struzik w liście, który odczytano 
podczas gali.

Tadeusz Wiśniewski złożył podzię-
kowania szacownej Kapitule. Przyznał, 
że wyróżnienie było dla niego zaskocze-
niem. Podziękował także żonie i całej ro-
dzinie – za cierpliwość i wparcie, władzom 
samorządowym gminy i powiatu, przed-
stawicielom Urzędu Gminy i wielu lokal-
nych instytucji, z którymi współpracował 
i współpracuje, działając społecznie.

– Jeden człowiek może niewiele, 
ale gdy jest nas więcej, możemy do-
konać wielkich rzeczy! – podkreślił. 
– Podejmując pracę społeczną, nie my-
ślałem nigdy o  nagrodach ani o  foto-
grafowaniu się w  pierwszym rzędzie, 
działałem zawsze z  potrzeby serca. Po 

Laureat Babinicza za rok 2014 podziękował za wyróżnienie

wydarzenia
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Tadeusz Wiśniewski jest mieszkań-
cem Borzęcina Dużego, wyróżnia się 
w  działalności społecznej, charytatyw-
nej i samorządowej. Przez ostatnie trzy 
kadencje był radnym okręgu Borzęcina 
Dużego, Borzęcina Małego i  Topolina, 
a  przez dwie – Wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Stare Babice. Wchodził tak-
że w skład dwóch komisji: Gospodarczo-
Finansowej oraz Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa. 

Pan Tadeusz od wielu lat jest inicja-
torem i  organizatorem imprez kultu-
ralnych, sportowych i rekreacyjnych na 
naszym terenie. Organizuje rajdy rowe-
rowe, m.in. na rozpoczęcie i na zakoń-
czenie lata, połączone z odwiedzaniem 
miejsc pamięci narodowej.

W 2004 r. przyczynił się do powsta-
nia Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Rensei Karate, który ma na swoim kon-
cie liczne sukcesy. Jest członkiem jego 
zarządu. Zorganizował w  Borzęcinie 
Dużym wiele turniejów karate o randze 
krajowej i regionalnej. 

Laureat od wielu lat jest współor-
ganizatorem Dnia Dziecka w  Strefie 

Rekreacji Dziecięcej w  Borzęcinie 
Dużym. Podczas tej corocznej imprezy 
często wraz z najbliższą rodziną prowa-
dzi działalność charytatywną na rzecz 
dzieci. Dzięki jego staraniom powstał 
także punkt biblioteczny, do którego 
osobiście dostarczał książki.

W 2009 r. był pomysłodawcą utwo-
rzenia w  swojej miejscowości Skweru 
im. Fryderyka Chopina, na którym po-
wstały: plac zabaw dla dzieci, boisko do 
siatkówki, miejsca do odpoczynku itp. 
Zainicjował także dokupienie sąsiednie-
go terenu ze stawem wędkarskim.

Jako samorządowiec efektywnie za-
biegał o remonty dróg wszystkich kate-
gorii, budowę kanalizacji, budowę par-
kingu we współpracy z parafią borzęciń-
ską. Przyczynił się do uporządkowania 
stanu prawnego gruntu pod strażnicą 
OSP Borzęcin i do budowy nowej remi-
zy. Zabiegał o  wyposażenie strażnicy 
w  nowy sprzęt gaśniczy, w  tym zakup 
dwóch samochodów bojowych. Jego 
praca przyczyniła się do otrzymania 
przez Borzęcin tytułu najlepszego so-
łectwa roku.

Jako samorządowiec troszczył się 
o sprawy całej gminy, zabiegając o wy-
konanie wielu projektów poza swoim 
okręgiem. 

Zawsze był blisko mieszkańców, po-
magał w rozwiązywaniu ich problemów, 
zgłaszał sprawy do załatwienia właści-
wym służbom. Troszczył się o ład prze-
strzenny, przyczynił się do uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Borzęcina Dużego 
i  Borzęcina Małego, a  także do rozpo-
częcia procedury scalania gruntów. 

Zawsze dbał także o sprawy pamięci 
narodowej. Jest członkiem Babickiego 
Koła Związku Oficerów Rezerwy RP. 
Organizuje uroczystości rocznicowe, 
doprowadził do budowy nowego po-
mnika ofiar II wojny światowej i odno-
wienia mogił poległych mieszkańców 
Borzęcina. 

Jest osobą skromną, ale bardzo pra-
cowitą, cieszy się szacunkiem i  uzna-
niem nie tylko w  swoim okręgu, lecz 
także w  całej gminie. Może stanowić 
przykład społecznika i samorządowca.

otrzymaniu Babinicza obiecuję nie spo-
cząć na laurach i  nadal pracować dla 
wspólnego dobra!

Chwilę później zabrzmiała piosen-
ka „Babickie Babinicze”, którą wraz 
z Andrzejem Frajndtem zaśpiewała cała 
publiczność. 

Gwiazdą gali był Andrzej Dąbrowski, 
popularny piosenkarz, wokalista jaz-
zowy i perkusista, wykonawca tak zna-
nych utworów, jak „Do zakochania je-
den krok” i „Zielono mi”, człowiek wielu 
talentów (m.in. fotografik i  kierowca 
rajdowy). Artysta zachwycił wszyst-

kich pięknym wykonaniem szlagierów 
i  nowszych piosenek i  otrzymał grom-
kie brawa. Po koncercie gości zaproszo-
no na poczęstunek, a rozmowy w kulu-
arach trwały do późnego wieczora.

TEkST k. GWArEk,  

foT. M. łADA

tadeusz Wiśniewski ze statuetką Babinicza Galę ubarwił występ chóru i Babickiej orkiestry dętej im. k. Pendereckiego pod batutą zbigniewa 
załęskiego

wydarzenia
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kultura

– Wszyscy znają pana ze wspaniałych 
przebojów – „Do zakochania jeden krok”, 
„Zielono mi” czy „jej portret”. piosenki nie 
tylko melodyjne, ale i z dobrymi tekstami. 
jak powstaje przebój?

– Dobra piosenka to często mozolna 
praca, czasem nawet tygodnie myślenia 
i  kombinowania. Innym razem pomysł 
pojawia się nagle – wpada do głowy me-
lodia, trzeba ją tylko zanotować albo na-
grać i już. Pozostaje napisać do niej dobry 
tekst. Wszystko razem: melodia, tekst 
i aranżacja – tworzą całość. Warunkiem 
sukcesu jest to, aby taką piosenkę ktoś 
prezentował na antenie. Bo nawet naj-
lepszy utwór, jeśli nie jest rozpowszech-
niany w  radiu, telewizji czy internecie, 
nie ma szans powodzenia. Odkąd pamię-
tam, zawsze były z tym problemy. Nagra-
łem około 160 piosenek, a znanych jest 
może 20. Z tej setki wybrałbym świetne 
utwory na co najmniej dwie płyty. Te 
piosenki nie były grane i  leżą gdzieś na 
półkach w radiowych archiwach.

– jednak jest pan gwiazdą.
– Nie jestem i nigdy nie byłem gwiaz-

dą. Zawsze to podkreślam. Jestem po 
prostu zwykłym, profesjonalnym muzy-
kiem. Niektórzy mówią, że najlepszym 
piosenkarzem wśród rajdowców i najlep-
szym rajdowcem wśród piosenkarzy...

Podczas gali Babinicza 9 stycznia wystąpił Andrzej dąbrowski – piosenkarz, rajdowiec, 
dziennikarz, fotografik i podróżnik.

– Coś w tym jest. Ma pan przecież wiele 
tytułów rajdowych rangi mistrza polski.

– Wyścigi to chyba moja największa 
pasja. Mimo dość zaawansowanego 
wieku nadal się ścigam i sprawia mi to 
przyjemność. A  przecież statystycznie 
już nie żyję! Mam 77 lat – w Polsce męż-
czyźni dożywają średnio do 73. Cały 
czas jestem w dobrej formie.

Teraz ścigam się głównie na Bemo-
wie. Odbywają się tam różne rajdy, me-
moriały dawnych kierowców. Trzy lata 
temu w Rajdzie Żubrów Sobiesława Za-
sady wygrałem swoją klasę i byłem trze-
ci w klasyfikacji generalnej, rok później 
zwyciężyłem w Rajdzie Bizonów.

Kocham samochody, zwłaszcza te 
starsze, bez skomplikowanej elektroni-
ki – proste, ale z duszą. Chętnie kupuję 
używane auta i cieszę się, że odkąd Pol-
ska jest w UE, można je zdobyć łatwiej 
i  taniej niż kiedyś. Teraz opiekuję się 
czterema samochodami, wszystkie są 
z lat 90. – jeśli się o nie dba, można po-
jeździć ładnych parę lat.

– Skąd w panu tyle różnych zaintereso-
wań? i jeszcze ta fotografia...

– Zainteresowania zawsze miałem 
bogate, a  fotografować zacząłem wcze-
śniej niż śpiewać. Już jako nastolatek 
wysyłałem zdjęcia na międzynarodowe 
konkursy. Potem robiłem zdjęcia jazzo-
we – pomogła muzyka. Za komuny jako 
perkusista wyjeżdżałem z  Ptaszynem 
Wróblewskim, Kurylewiczem, Warską... 
Graliśmy w  świetnych klubach, spoty-
kałem tam wiele sław – Duke’a  Elling-
tona, Counta Basie, Buda Powella. Gra-

łem kiedyś z samą Josephine Baker! Nie 
brakowało okazji do ciekawych zdjęć. 
Z tego czasu mam wiele albumów. Zro-
biłem nawet wystawę w  Łodzi – „Twa-
rze świata jazzu”, ale pokazałem tylko 
drobny kawałek moich zbiorów.

– jakie ma pan plany?
– Mam pewne pomysły – dzienni-

karskie, muzyczne, motoryzacyjne. Nie 
narzekam na nadmiar wolnego czasu. 
Stale ktoś zaprasza mnie na koncerty, 
prosi o  artykuł, odpowiadam na ma-
ile i  telefony. Ciągle mam też ochotę 
czymś nowym zaskoczyć. W  zeszłym 
roku odświeżyłem mój przebój z lat 70. 
„Do zakochania jeden krok” i nagrałem 
go w  konwencji disco polo w  duecie 
z Andre. Sięgnąłem także po utwór hip-
-hopowy i  nagrałem jazzową aranżację 
piosenki rapera Pezeta. Energii mi nie 
brakuje.

– Co pana napędza?
– Od wielu lat – muzyka. Zagrałem 

mnóstwo koncertów na całym świecie 
i nadal występuję. Co prawda nie gram 
już na perkusji – dwa lata temu ją sprze-
dałem, kupiłem za to amortyzatory 
do samochodu. Ale póki głos pozwoli, 
będę śpiewał. Kiedy gra się z  dobrymi 
muzykami, czerpie się z  tego przyjem-
ność i  energię. Gdy byłem młodszy, 
pływałem po całym świecie na statkach 
pasażerskich, grałem i  śpiewałem, tra-
sy trwały nawet 4-6 miesięcy. Do Pol-
ski wracałem na kilka tygodni w  roku. 
Odwiedziłem setki miast, osiem razy 
opłynąłem Kanał Panamski, przez dwa 
tygodnie byłem w  Indiach – jeździli-
śmy pociągiem od Bombaju do Kalkuty 
z Ptaszynem Wróblewskim. Mam dużo 
pięknych zdjęć z tych podróży i jeszcze 
więcej wspomnień. Próbujemy je spisy-
wać razem z żoną, ale to mrówcza praca. 

– Wielu muzyków wypala się po paru la-
tach grania. pana to nie dotyczy – od blisko 
sześćdziesięciu lat jest pan na scenie.

– Za sukces płaci się często kom-
pletnym wyczerpaniem ciała i  umysłu. 
Część muzyków nie wytrzymuje tempa 

Lubię ten dreszczyk emocji...

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA STARE BABICE

do zakochania jeden krok… Przy mikrofonie 
Andrzej dąbrowski

Zawsze było dwóch 
Andrzejów. Jeden 
ostrożny i racjonalny, 
drugi – poszukiwacz 
przygód. I ten ryzykant 
często dominował. Tak 
jest do dziś, na przykład 
na rajdach. 
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Zapaśnik Antoni Gut – mieszkaniec Jano-
wa – zdobył srebrny medal w rozegranych 
14-15 listopada w  Wałbrzychu zawo-
dach o  Puchar Polski Juniorów w  zapa-
sach w stylu klasycznym. W zmaganiach 
uczestniczyło 28 drużyn klubowych, 
w kategorii wagowej Antoniego rywalizo-
wało 20 najlepszych polskich zapaśników. 
Srebrny medal jest ukoronowaniem uda-
nego sezonu, wcześniej Antoni wywalczył 
tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski 
w  kategorii wiekowej kadet (76 kg). Od 
nowego sezonu zawodnik przechodzi do 
wyższej kategorii wiekowej i  wagowej – 

Babiccy zawodnicy w czołówce
Sezon 2014 był bardzo udany dla naszych sportowców. 
Sukcesy odnieśli m.in. zawodnicy trenujący sztuki walki.

junior, 84 kilogramy. Obecnie zapaśnik 
przebywa na zgrupowaniu kadry Polski  
w Centralnym Ośrodku Sportu w Wiśle.

Dobry sezon 2014 ma także za sobą 
babicki stypendysta sportowy Adam 
Trzpioła, który ćwiczy tajski boks (Mu-
aythai). Na przełomie czerwca i  sierpnia 
Adam był w  Tajlandii, gdzie trenował, 
a  także wygrał zawodową walkę. Został 
również powołany do Kadry Polski Mu-
aythai – na Mistrzostwa Europy w Krako-
wie we wrześniu 2014. Tam po wygranej 
z  zawodnikiem z  Hiszpanii Sergio Morą 
w walce eliminacyjnej, przegrał na punk-

ty walkę o  medal w  zawodnikiem z  Wę-
gier. Ostatnim startem Adama w  2014 
roku był zawodowy turniej KnockoutArt 
1 rozgrywany w kategorii -75 kg. Na gali 
KnockoutArt 1 (30 listopada w  Środzie 
Wielkopolskiej) Adam w  półfinale poko-
nał zawodnika z Białorusi Denisa Rayko. 
W  finale uległ jednak na punkty po wy-
równanej walce zawodnikowi gospodarzy 
Bartłomiejowi Kołodziejczakowi. Cały se-
zon był dla Adama pracowity i bardzo uda-
ny. Przede wszystkim zrealizowany został 
zaplanowany cel, tj. uzyskanie powołania 
do Kadry Narodowej Muaythai Polskiego 
Związku Muaythai.

Czekamy na kolejne sukcesy naszych 
sportowców!

kG

zapaśnik Antoni Gut z trenerem Sewerynem Szrederem. zdjęcie wykonano po ciężkiej, ale zwycięskiej dla 
naszego zawodnika walce, w której zdobył tytuł międzynarodowego mistrza Polski (fot. Andrzej jaworski)

Adam trzpioła – zawodnik muaythai (fot. maciej 
Skupiński)

i stresu i wspomaga się różnymi używ-
kami. Ja zawsze starałem się trzymać 
formę i  zdrowo żyć. Nie piję, nie palę 
i  od niczego nie jestem uzależniony. 
Może poza... samochodową adrenaliną.

– kocha pan ryzyko?
– Zawsze było dwóch Andrzejów. 

Jeden ostrożny i  racjonalny, drugi – 
poszukiwacz przygód. I  ten ryzykant 
często dominował. Tak jest do dziś, na 
przykład na rajdach. Dopiero teraz zdaję 
sobie sprawę, w ilu groźnych sytuacjach 

się znajdowałem. Kiedyś w Rio de Jane-
iro wybrałem się do zakazanej dzielni-
cy. Na ulicach leżeli półżywi, znarkoty-
zowani ludzie, a  ja to fotografowałem. 
Przecież gdyby coś mi się stało, nikt by 
się o tym nigdy nie dowiedział! Innym 
razem na Karaibach skoczyłem ze ska-
ły na olbrzymią falę – tutaj też wygra-
ła miłość do adrenaliny. Jeden Andrzej 
mówił mi: „Nie wchodź do tej wody, bo 
fala jest za wysoka, ostre skały”, a drugi: 
„Co się boisz, raz się żyje, skacz…”. Tak 
zrobiłem... Lubię życie z dreszczykiem.

– jak się panu grało w Starych Babicach?
– Wspaniale, publiczność była sympa-

tyczna, a odbiór dużo lepszy niż na dużej 
scenie, np. w Warszawie. Lubię kameralne 
koncerty, bo łatwiej nawiązać kontakt ze 
słuchaczami. Miło mi, że publiczność zna-
ła moje piosenki i śpiewała razem ze mną. 
Nagłośnienie też było profesjonalne.

– odwiedzi nas pan jeszcze?
– Chętnie, przecież mieszkam nieda-

leko, na Bemowie – jesteśmy sąsiadami.
k. GWArEk, M. łADA

sport
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sport

Cross Team Stare Babice – mimo dopiero  
3 lat działania – jest najlepiej rozwijającym 
się klubem w  Polsce. Także indywidualnie 
nasi zawodnicy radzą sobie znakomicie. Rok 
2014 był dla nas bardzo owocny.

Sukcesy
W  ubiegłym roku zdobyliśmy Klubo-
wy Puchar Polski Cross Country! Choć 
konkurencja była bardzo duża, walczy-
liśmy do ostatniej rundy, dając z siebie 
wszystko. Dodatkowo wywalczyliśmy 
tytuł Klubowego II Wicemistrza Okręgu 
Łódzkiego Cross Country.

Również indywidualnie nasi zawod-
nicy osiągnęli swoje życiowe wyniki. 

Skończył się kolejny rok na-
szej działalności, czas więc 
na podsumowanie minio-
nego sezonu...

W klasie Junior zdobywcą Pucharu Pol-
ski Cross Country został Alan Barsz-
czewski, a na drugim miejscu był Erwin 
Barszczewski. Bardzo dobrze zapowia-
dającymi się w  tej klasie zawodnikami 
okazali się: Sebastian Grzegorczyk (5. 

miejsce), Tomasz Krawczyk (7. miejsce), 
Mikołaj Szyndler (14. miejsce), Mateusz 
Krajewski (15. miejsce). To oni – ci naj-
młodsi – są przyszłością naszego Klubu 
– za ich zaangażowanie należą się im 
wielkie podziękowania. 

klub Motorowy cross team Stare Babice 

Czy quady przeszkadzają?
Cieszymy się z  sukcesów babickich 
zawodników, doszły do nas jednak sy-
gnały, że sport motorowy przeszkadza 
niektórym mieszkańcom. Czy to praw-
da? Źródłem wiedzy w wielu społecz-
nych sprawach są nasi sołtysi i radni. 
Tam właśnie zbiegają się wszystkie 
sygnały lokalnych społeczności. Zapy-
taliśmy, co sądzą o tej sprawie…

Jadwiga Wasiak, sołtys Wojcie-
szyna: – Zawodnicy jeżdżą na terenie 
w pobliżu mojej posesji. Z tego, co wiem, 
trenują tam, gdzie pozwolili im właściciele 
gruntów – pod lasem, na nieużytkach. Zu-
pełnie mi nie przeszkadzają, gorszy hałas 
powodują samochody i motocykle z prze-
robionymi tłumikami, które jeżdżą naszą 
drogą. Zwłaszcza jeden motor strasznie 
hałasuje. Jestem emerytką, często prze-
bywam w  domu. Widzę, że zawodnicy 
przywożą quady na przyczepkach, lawe-
tach i na samochodach. Jeżdżą nimi tylko 
w  wyznaczonym miejscu pod lasem. To 
dobrze, że młodzież ma swoje zaintere-
sowania i potrafi je rozwijać. Stwierdzam 
jako sołtys – obiektywnie – to nikomu nie 
przeszkadza.

Sławomir Sumka, radny Wojcie-
szyna, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy: – Wiem o  tym, że na początku, 
gdy zawodnicy zaczęli trenować na na-
szym terenie, zgłaszane były do nich za-
strzeżenia. Doszło jednak do spotkania 
zainteresowanych stron i  sprawa została 
wyjaśniona. Zawodnicy jeżdżą tylko tam, 
gdzie mają na to pozwolenie właścicieli 
gruntów. Do Klubu dołączyły również oso-
by, które kiedyś na dziko jeździły po oko-
licy. Teraz wszystko zostało uregulowane 
jak należy. Prezes Hubert Barszczewski 
wprowadził odpowiednie zasady nie tyl-
ko wśród zawodników, ale także wśród 

amatorów. Wiem, że wymaga od swoich 
podopiecznych oprócz wyników sporto-
wych dobrych wyników w nauce szkolnej. 
Sport jest zawsze kuźnią charakterów. To 
dobrze, że Prezes Klubu jest wymagający 
w  stosunku do zawodników. Młodzi lu-
dzie, aby osiągnąć mistrzowskie wyniki, 
ciężko pracują i warto docenić ich wysiłki. 
Popieram ich starania dotyczące zdobycia 
odpowiedniego terenu, na którym mógł-
by powstać profesjonalny tor motocrosso-
wy. Jestem przekonany, że sukcesy Klubu 
podnoszą prestiż naszej gminy.

Zawsze może się zdarzyć, że ktoś 
nieodpowiedzialny wjedzie quadem na 
czyjeś pole bez pytania. Pojazdy tego 
typu są nieraz ofiarowywane jako pre-
zent z  okazji Komunii. Często jeżdżą 
nimi amatorzy niemający nic wspólne-
go z  wyczynowym sportem. Naszym 
zdaniem – odpowiedzialność za takie 
wybryki nie powinna spadać na zawod-
ników. To oni bowiem dają dobry przy-
kład i  edukują innych miłośników tego 
sportu. 

Do popularności tej dyscypliny przy-
czyni się zapewne sukces polskiego za-
wodnika Rafała Sonika w tegorocznym 
rajdzie Dakar. Mł
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kultura

Pokaz był częścią projektu „Kultura 
musi tutaj być!” realizowanego przez 
Fundację „Ab Alio” w gminie Stare Ba-
bice. W  ramach projektu od kwietnia 

Młode kino w Babicach
Pod koniec roku w babickim urzędzie Gminy odbył się po-
kaz etiud filmowych, które nakręcili uczniowie szkół z na-
szego terenu. Filmy można obecnie oglądać w internecie.

2014 roku odbywały się warsztaty fil-
mowe dla młodzieży z  naszego terenu 
i  bezpłatne projekcje filmów w  babic-
kim Urzędzie Gminy.

W  warsztatach uczestniczyło 40 
uczniów ze szkół podstawowych w Bo-
rzęcinie i Starych Babicach oraz szkoły 
językowej „Strefa Języka Milena Ja-
strzębska”. Zajęcia prowadzili: Andrzej 
Jurewicz – kulturoznawca i  animator 
kultury oraz Tomasz Rudziński – peda-
gog, pracownik stowarzyszenia „Mierz 
Wysoko”.

Podczas pokazu (10 grudnia 2014 r.)  
wyświetlono cztery etiudy: „Dom 
Strachów”, „Kontakt”, „Lekcja” i „Sky 
Escape”. Ich prezentacja dostarczyła 
widzom wielu emocji i silnych wrażeń 
– tym bardziej, że wszystkie zawiera-
ły wątki z  pogranicza horroru, filmu 
sensacyjnego i katastroficznego. Two-
rząc etiudy, uczestnicy projektu mieli 
okazję stanąć po jednej i drugiej stro-
nie kamery, poznali wszystkie etapy 
powstawania filmów. Efekty ich pracy 
można oglądać na stronie Fundacji 
„Ab Alio” na Facebooku. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki wspar-
ciu udzielonemu przez babicki Urząd 
Gminy.

k. GWArEk, foT. M. łADA

W  klasie SENIOR JEDEN wicezdo-
bywcami Pucharu Polski Cross Country 
zostali: Patryk Wiśniewski i Paweł Do-
magalski (zawodnik wypożyczony do 
naszego Klubu). Adam Budrewicz zajął 
miejsce 22., Andrzej Krajewski – 27. 

Klasę SENIOR DWA reprezentował 
Paweł Karliński i zajął miejsce 7. Rów-
nież w  klasie Master mieliśmy swoich 
reprezentantów – Robert Kaniewski 
był 4. (zawodnik wypożyczony), a  Hu-
bert Barszczewski (prezes i  instruktor 
Cross Team) – 15. II Wicemistrza Okrę-
gu Łódzkiego w klasie Licencja B zdobył 
Paweł Karliński. 

Oprócz jeżdżących motocyklami 
członkami naszego Klubu są także za-
wodnicy startujący quadami. W  Cross 
Country 2014 Piotr Szczech zajął miej-
sce 9., Jakub Ziemiecki – 10., a Mateusz 
Lisowski – 13. 

Nasi zawodnicy startowali również 
w  innych zawodach motocrossowych 
i  osiągali świetne wyniki. Mistrzostwo 
Motocrossowe Okręgu Warszawskiego 
w klasie Junior wywalczył Erwin Barsz-

czewski, a  II Wicezdobywcą Pucharu 
Polski w  Motocrossie w  klasie Quad 
Open był Piotr Szczech.

Sezon 2014 zakończyliśmy bez po-
ważnych kontuzji. 

W zeszłym roku odwiedzili nas tak-
że goście specjalni: Tadeusz Błażusiak, 
zawodnicy z  Orlen Teamu, Marek Dą-
browski i Jacek Czachor, który opowie-
dział historię swojej sportowej kariery. 

30 listopada 2014 r. zorganizowali-
śmy plenerowe zakończenie sezonu – 
było ognisko, kiełbaski, jazdy motocykli 
i quadów. 

Teraz czekamy na kolejne dobre wy-
niki klubowe i  indywidualne w  roku 
2015!

plany...
Oprócz sukcesów w  zawodach odnie-
śliśmy jeszcze jedno zwycięstwo. Coraz 
więcej miłośników motorów i  quadów 
z babickiej gminy wie już o naszej próbie 
off-roadowej w  Wojcieszynie. Przestali 
jeździć po okalającej nas Puszczy Kam-
pinoskiej i to jest olbrzymi sukces...

Zaczynamy przygotowania do sezo-
nu 2015. Już w styczniu nasi zawodnicy 
rozpoczęli treningi kondycyjne na si-
łowni i lodowisku podczas towarzyskiej 
gry w hokeja. 

Plany Klubu są bardzo odważne, 
chcielibyśmy pozyskać teren na stałą 
siedzibę z  profesjonalnym torem, aby 
móc organizować zawody motocrosso-
we i Cross Country. 

Sponsorzy... 
Oprócz treningów i  przygotowania za-
wodników bardzo ważne są finanse, 
dlatego poszukujemy wsparcia spon-
sorskiego i zarazem bardzo dziękujemy 
dotychczasowym sponsorom: Gminie 
Stare Babice i firmom Szekla 4x4, MO-
TUL, KTM Warszawa, Sarbo, Lamart, 
B-MOTO.pl. Dziękujemy także wszyst-
kim wspierającym naszą sportową dzia-
łalność. Trzymajcie kciuki za naszych 
zawodników!

HuBErT BArSZCZEWSki,

CroSS TEAM STArE BABiCE,

foT. kAMiL MALinoWSki

uczestnicy i sympatycy projektu „kultura musi tutaj być!”
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Spotkanie dzieci z  seniorami podzielo-
no na dwie tury. Przed południem wy-
stąpiły przedszkolaki, a  w  godzinach 
wieczornych uczniowie klas trzecich.

W  pierwszej części spotkania swo-
je umiejętności zaprezentowało 5 grup 
przedszkolnych przygotowanych pod 

kultura

Dzień Babci i Dziadka w Borzęcinie dużym
muzyka, taniec, śpiew i słodki poczęstunek były akcentami tegorocznego dnia Babci i dziadka, 
który przygotowano 14 stycznia w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie dużym.

kierunkiem wychowawców. Imprezę pro-
wadziła, grając na keyboardzie i śpiewa-
jąc, nauczycielka rytmiki Beata Mościcka 
razem z Wicedyrektor ZSP Agnieszką 
Matuszewską. W przygotowanie spotka-
nia zaangażowali się wszyscy pracownicy 
przedszkola i kuchni, a poczęstunek sfi-

nansowała Gmina. Każda grupa przed-
szkolna przygotowała ponadto prezenty 
dla dziadków. Występy dzieci obserwo-
wało ponad 200 osób.

W godzinach wieczornych dla drugiej 
grupy seniorów wystąpili uczniowie szko-
ły podstawowej. Zaśpiewał chór szkolny 
pod dyrekcją Bernarda Olosia, zatańczyły 
dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie 
„Kotwica”. Pokazano także sztukę, którą 
przygotowała z  uczniami klasy 3a rad-
na Justyna Szczepanik. W  organizację 
tej części imprezy zaangażowali się pra-
cownicy szkoły, obsługa i  administracja, 
a  w  sprawach obsługi technicznej dopo-
mógł Michał Skorupiński. Spotkanie za-
kończyło wspólne kolędowanie dziadków 
i rodziców. Nie zabrakło również prezen-
tów w postaci aniołków i słodkiego poczę-
stunku. W drugiej części spotkania także 
wzięło udział ponad 200 osób.

MArCin łADAz okazji dnia Babci i dziadka dla seniorów wystąpiły m.in. przedszkolaki

Święta, święta i po świętach… – mówią 
niektórzy. Wprawdzie święta już minęły, 
ale czas kolędowania trwa aż do 2 lutego. 
Z tej właśnie okazji 14 stycznia w przed-
szkolu w Bliznem Jasińskiego odbyła się 
już V edycja Rodzinnego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek.

Na ten bardzo ciepły i miły wieczór 
przybyło wielu chętnych do kolędowa-
nia. Były przedszkolaki wraz z rodzicami, 
dziadkami, ze starszym i młodszym ro-

rodzinne kolędowanie w Bliznem jasińskiego
dzeństwem – całe rodziny. W tym roku 
nasze zaproszenie na Rodzinne Kolę-
dowanie przyjęły także przedszkolaki 
z Izabelina. Ze swoją wychowawczynią 
zaśpiewały dwie piękne kolędy, grając sa-
modzielnie na instrumentach. Do kolę-
dowania dołączył duet dziewczęcy z ba-
bickiej podstawówki z pastorałką „Do 
szopy wszyscy”, ubarwiając ją grą na gi-
tarach. Przybyli absolwenci przedszkola 
w Bliznem, którzy grali na skrzypcach, 

flecie, tamburynie. Śpiewały i grały całe 
rodziny, sympatyków naszego przeglądu 
było wielu. W repertuarze znalazły się 
różne utwory – te najbardziej znane i naj-
chętniej śpiewane, ale także te, po które 
rzadko się sięga. 

Z roku na rok kolędowanie jest coraz 
piękniejsze i  skupia coraz więcej chęt-
nych. Cieszy nas, że to w naszym przed-
szkolu kultywuje się tak piękną trady-
cję, która promuje też bardzo istotną 
wartość, jaką jest rodzina. 

Tak jak w  poprzednich latach pa-
tronat nad imprezą objął Powiat War-
szawski Zachodni. Ze środków Powiatu, 
dzięki wsparciu Pani Jolanty Stępniak 
– Członka Zarządu PWZ ufundowano 
nagrody – upominki dla występujących. 
Fundatorem nagród była też Rada Ro-
dziców Przedszkola w  Bliznem Jasiń-
skiego. Wszystkim kolędującym dzię-
kujemy i zapraszamy za rok!

kATArZYnA żYżELEWiCZ, 

foT. iWonA iWAŃSkA-BrZESZCZ
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Anioły w koczargach 
12 grudnia 2014 r. w gimnazjum w koczargach Starych  
odbył się finał 10. jubileuszowego konkursu Plastycznego.  
Piękne dzieła można było podziwiać m.in. podczas gali 
Babinicza 9 stycznia br.

Na Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
pod hasłem „Anioły Bożonarodzeniowe 
– Mozaika” wpłynęły 54 prace z placó-
wek położonych na terenie naszego po-
wiatu i Warszawy.

Zdaniem Jury – wszystkie prace 
uczestników spełniły wymagania kon-
kursu. Zostały ciekawie zakomponowane 
i  pieczołowicie przygotowane. Komisja 
zwróciła szczególną uwagę na zastosowa-
nie techniki mozaikowej, dokładność wy-
konania i dobór kolorystyki. Ze względu 
na temat konkursu w pracach nie mogło 
też zabraknąć motywów bożonarodze-
niowych. Uczniowie wykorzystali różne 
materiały do wykonania tesser (kawał-

ków mozaiki): papier, folię, masę solną, 
ziarenka zbóż, lustra, pióra. Najczęstszy-
mi motywami bożonarodzeniowymi to-
warzyszącymi aniołom były: instrumen-
ty (trąbki, dzwonki, harfy, cytry) oraz 

gwiazda betlejemska. 
Niektórzy autorzy inspi-
rowali się sztuką dawną. 
W  pracach odnajdujemy 
m.in. anioły wzorowa-
ne na twórczości Hansa 
Memlinga.

Komisja przyznała 
10 nagród i  11 wyróż-
nień. Przewodniczącą 
Jury była Krystyna Pod-
lacha – artysta plastyk, 
nauczycielka plastyki, 

z  członkami komisji: Bogusławą Kun-
cewicz – Wicedyrektorem szkoły i Anną 
Szelenbaum – nauczycielką języka pol-
skiego. Nagrody ufundowała Gmina 
Stare Babice.

Zapytaliśmy Panią Krystynę o  wra-
żenia z  tegorocznego konkursu. – 
Uczniowie dobrze poradzili sobie z tym 
tematem, a miałam wiele obaw, bo był 
to rzeczywiście trudny konkurs. Sztuka 
mozaikowa wymaga cierpliwości. Aby 

stworzyć pracę w tej technice, potrzeba 
wielu godzin. Najpierw wykonuje się 
rysunek, później dobiera kolory mozai-
ki, a  na końcu następuje przyklejenie 
tesser. To wszystko musi trwać. Jedna 
z uczennic pracę wykonywała przez 10 
godzin. Zachęcam młodzież do udziału 
w kolejnych konkursach.

Warte podkreślenia jest to, że kon-
kurs międzyszkolny odbywa się już od 
10 lat na naszym terenie – w  gimna-
zjum w  Koczargach Starych. Co roku 
podziwiamy dzieła gimnazjalistów 
związane ze świętami Bożego Narodze-
nia. Pani Krystyna Podlacha wspaniale 
rozwija talenty naszej młodzieży. To 
dzięki jej pracy odbywa się to wyjątko-
we wydarzenie! 

W  10. konkursie wiele wyróżnień 
zdobyli uczniowie I  Gminnego Gimna-
zjum w Koczargach Starych – lista lau-
reatów jest dostępna m.in. na stronie 
internetowej babickiej gminy.

 Mł

kultura

Laureaci 10. jubileuszowego konkursu Plastycznego

Artysta plastyk krystyna Podlacha
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ostatni hołd por. Stanisławowi drzewińskiemu oddał poczet sztandarowy (szarfa na lewym ramieniu 
chorążego założona zgodnie z przedwojennym ceremoniałem wojskowym)

informacje

Nabożeństwo odprawił ks. prałat dr 
Grzegorz Kozicki, przybyło wiele osób 
z  grona rodziny i  przyjaciół zmarłego. 
Obecni byli także: Starosta Jan Żychliń-
ski i  przedstawiciele babickiego samo-
rządu. Pogrzeb odbył się w asyście pocz-
tu sztandarowego kombatantów, który 
tworzyli por. Feliks Dudek i  por. Sta-
nisław Kulicki. Chorążym był Marcin 
Łada – Prezes Babickiego Koła Związku 
Oficerów Rezerwy RP.

Podczas nabożeństwa Ksiądz Prałat 
przypomniał zasługi zmarłego. W imie-
niu Wójta Gminy Stare Babice przemó-
wił do zebranych również Prezes Babic-
kiego Koła ZOR RP:

Społeczny Komitet „Pomóż pogorzelcom 
z Klaudyna” informuje, że w okresie od 
31 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 
przeprowadził na terenie gminy Stare 
Babice zbiórkę publiczną na podstawie 
decyzji Wójta Gminy Stare Babice o nu-
merze SG/1/13. Jej celem była pomoc 
w wybudowaniu nowego budynku miesz-

pożegnaliśmy Prezesa Babickich 
kombatantów
9 stycznia w kościele w Starych Babicach odbyła się msza 
św. żałobna, podczas której pożegnaliśmy por. Stanisława 
drzewińskiego – Prezesa Babickiego koła związku komba-
tantów rP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej komitetu 
„Pomóż pogorzelcom z klaudyna”

kalnego w Klaudynie Państwu Jadwidze 
i Markowi Mieszkowskim, którym w po-
łowie 2013 roku spłonął doszczętnie za-
mieszkiwany przez nich dom.

Komitet przez dobrowolne wpła-
ty darczyńców w  ww. okresie uzbierał 
kwotę w  wysokości 14480,20 zł, którą 
przeznaczył na pokrycie kosztów zwią-

– Pan Stanisław Drzewiński był 
znany naszej społeczności. Urodził się 
w  Babicach – 18 października 1926 
roku – i  tu spędził całe swoje pracowi-
te życie. Pozostawił po sobie żonę, pięć 
córek, wnuki, a  także prawnuki. Przez 
wiele lat był aktywny zawodowo, praco-
wał m.in. jako kierowca w zaopatrzeniu 
GS-u, później był kierowcą w Pekaesie, 
woził mieszkańców naszej gminy i  po-
wiatu m.in. na trasie Warszawa-Babice-
-Leszno-Kampinos. 

Por. Stanisław Drzewiński miał za 
sobą także chlubną kartę Obrońcy Oj-
czyzny. Walczył m.in. z  ukraińskimi 
bandami UPA na terenie Bieszczad. 

Uzyskał z tego tytułu uprawnienia kom-
batanckie. Jego działalność w  obronie 
Polski opisano w  jednym z  artykułów 
„Gazety Babickiej”.

Przez lata znany był mieszkańcom 
Babic jako człowiek otwarty, udzielają-
cy się społecznie. Uświetniał spotkania 
seniorów i różne uroczystości, grając na 
akordeonie. Występował również z  ze-
społem „Babickie Sąsiadki”. 

Zawsze uczestniczył w  uroczysto-
ściach patriotycznych, gdzie był chorą-
żym pocztu sztandarowego kombatan-
tów. Mimo braku sił w  starszym wieku 
pełnił tę honorową funkcję ofiarnie i do 
końca jak prawdziwy żołnierz – patriota.

Za swoją działalność Pan Stanisław 
Drzewiński uzyskał różne odznaczenia, 
m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za 
Zasługi dla Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych oraz od-
znaczenie „Za Zasługi dla Transportu”.

Spoczął na babickim Cmentarzu 
Parafialnym. Pozostanie na zawsze 
w historii naszej gminy i we wspomnie-
niach. Cześć Jego Pamięci!

k. GWArEk

zanych z wylewką betonową fundamen-
tów budynku mieszkalnego, zakup do 
niego okien PCV, artykułów elektrycz-
nych oraz drobnych materiałów budow-
lanych w postaci gwoździ, śrub, elemen-
tów mocujących etc.

Członkowie Komitetu dziękują 
wszystkim darczyńcom za dokonane 
wpłaty, bez których realizacja ww. celu 
nie byłaby możliwa.
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W Y k A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że część nieruchomości będącej we władaniu Gminy została 
przeznaczona do najmu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

informacje

Opis i położenie Stare Babice
Działka gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Wołodyjowskiego.

Powierzchnia działki w m2 173 m2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

brak

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 492
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej 
zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
30 czerwca 2011 r., część przedmiotowej nieruchomości znajduje się na obszarze 
oznaczonym symbolem MN1/U2.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.

Forma przekazania nieruchomości i okres 
jej trwania

Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Wysokość czynszu Miesięczna stawka czynszu netto – 280 zł.
Czynsz będzie powiększony o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki, która 
w 2015 roku wynosi 23%.

Warunki zmiany wysokości czynszu Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku 

niezbędnej przydatności działki na cele własne gminy.

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, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
Opis i położenie Borzęcin Duży

Działka gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Warszawskiej.
Powierzchnia działki w m2 1904 m2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00050933/1

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 626/8
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej 
zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stare Babice, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia  
30 czerwca 2011 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt 
nieruchomości – trapez. W granicy zachodniej rów, przy którym występuje zadrzewienie 
oraz zakrzewienie. 

Cena nieruchomości w zł 570 000,00 zł netto

poszukiwana oszustka!
Przedstawiamy rysopis kobiety podejrzewanej o udział w wy-
łudzeniu pieniędzy metodą na wnuczka. Do oszustwa doszło 
w styczniu w naszej gminie, ofiara straciła 80 tys. zł.

Policjanci z  Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w  Starych 
Babicach prowadzą postępowanie w tej sprawie. W połowie stycz-
nia do mieszkanki naszej gminy zatelefonowała kobieta i przedsta-
wiła się jako jej córka. Poprosiła o przekazanie pieniędzy, po które 
miała przyjść jej koleżanka. Gdy po pieniądze zgłosiła się rzekoma 
znajoma córki, pokrzywdzona przekazała – 80 tys. złotych. Został 
już sporządzony portret pamięciowy kobiety, która przyszła po od-
biór pieniędzy.

RYSOPIS KOBIETY: wiek – około 20 lat, wzrost – 165-170 
cm, sylwetka – szczupła, włosy – do ramion, proste, koloru czar-
nego, oczy – duże koloru czarnego, cera – śniada, nos – szczupły, 

twarz – owalna, mocno umalowana. 
W chwili zdarzenia kobieta ubrana była 
w czarny płaszcz.

Policjanci proszą o kontakt wszystkie 
osoby, które rozpoznają prezentowaną 
kobietę i  mogą pomóc w  ustaleniu jej 
tożsamości i  miejsca pobytu albo mają 
jakiekolwiek informacje na jej temat. Po-
dajemy numery kontaktowe: do Wydzia-
łu Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Sta-
rych Babicach – tel. (22) 60-43-221, 
(22) 60-43-228 lub do najbliższej jed-
nostki policji tel. 112, 997. Informację 
można także zostawić pod całodobowym 
numerem telefonu (22) 752-80-00 u dyżurnego jednostki albo prze-
słać mailem na adres: kppwawzach@policja.waw.pl. Policja zapew-
nia informatorom anonimowość. /EGo/



05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

SKŁAD OPAŁU „minex”

TeL. 22 722 90 31, 600 285 898
STARe BABiCe, UL. OGRODniCZA 2

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

REKLAMA

tel. 22 101 04 57
www.kampinos.com.pl
Izabelin, Sierakowska 6

Sprzedajemy w Babicach!

13 stycznia 2015 r., na kolejnym wykładzie Uniwersytetu III 
Wieku, studenci obejrzeli arcydzieła sztuki sakralnej sprzed 
setek lat. Prezentację „Boże Narodzenie w sztuce średnio-
wiecznej” przedstawiła Justyna Aniołek z Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, mieszkanka naszej gminy.

Temat Bożego Narodzenia w  malarstwie i  rzeźbie śre-
dniowiecza ulegał wielu przemianom.Wizja narodzin Chry-
stusa, jaką znamy ze współczesnych przedstawień, rozwija-
ła się przez długie lata. 

Sam temat Bożego 
Narodzenia pojawił 
się w  sztuce europej-
skiej ok. IV wieku. Po-
czątkowo artyści nie 
ukazywali w  grocie 
betlejemskiej Maryi, 
Józefa, pasterzy ani 
Trzech Króli. Przedsta-
wiano tylko Dzieciątko 
w żłobie, a obok niego 
zwierzęta – wół sym-
bolizował wyznawców 
judaizmu, a  osioł wy-
znawców religii po-
gańskich. Wizerunek Matki Bożej przy żłóbku pojawił się 
w późniejszych wiekach, Maryja często była przedstawiana 
w  pozycji leżącej. Św. Józef na obrazach początkowo był 
ukazywany jako staruszek niezbyt zaangażowany w  życie 
Świętej Rodziny. Jego kult – jako opiekuna Maryi i Jezusa – 
w Kościele Zachodnim rozwinął się dopiero od ok. IX wieku.

W  średniowieczu sztuka często zastępowała pismo, bo 
większość ludzi nie umiała czytać ani pisać. Dlatego tak waż-
ne były obrazy nawiązujące do scen biblijnych. 

Styczniowy wykład był kolejnym udanym spotkaniem 
Uniwersytetu III Wieku. Duże zainteresowanie słuchaczy 
świadczy o tym, że powstanie tej uczelni było znakomitym 
pomysłem. Spotkania są zawsze ciekawe i  odbywają się 
w miłej atmosferze. Zapraszamy na kolejne wykłady!

TEkST k. GWArEk

ŹróDło oBrAZu (frAGMEnT ołTArZA śW. ToMASZA BECkETA, 

MuZEuM kunSTHALLE): HTTp://CoMMonS.WikiMEDiA.orG/ 

Wiki/fiLE:MEiSTEr_frAnCkE_006.jpG

średniowieczne 
dzieła w Babicach

Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach, ul. Rynek 2
zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów!

Godziny otwarcia:
pn.–wt. 10.00-18.00; śr.–pt. 10.00-17.00

tel. 22 722 92 77, e-mail: bibbab@interia.pl
www.biblioteka-starebabice.pl


