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dzenie piątej linii autobusowej. Dyrekcja
ZTM wykazuje dużo zrozumienia dla
naszych potrzeb, wszystko wskazuje na
to, że już wkrótce będziemy jeździć do
Warszawy za 2 zł i 40 gr.

Zapraszamy na wernisaż
Prezes Towarzystwa Muzycznego
im. Kazimierza Wiłkomirskiego –
Mariusz Dżyga – zaprasza na coroczny
wernisaż fotograficzny „Lato w obiektywie” przygotowany przez grupę „Młodzi z pasją”. Gazeta Babicka objęła
patronat prasowy nad tą imprezą. Wernisaż odbędzie się w piątek 10 listopada

o godzinie 19.00 w sali koncertowej
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40. Wystawę otworzy
spektakl, na który złożą się utwory
poetyckie i muzyczne w scenerii żywego
ogrodu. Najciekawsze zdjęcia zostaną
opublikowane na łamach „GB”.

11 listopada...
Z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy Stare Babice zaprasza
11 listopada 2006 r. o godz. 17.00 na UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNĄ,
która odbędzie się w Auli I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.
W programie: „Otwarta lekcja historii” w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej
oraz koncert gminnej orkiestry młodzieżowej i chórów dziecięcych.
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Marzenia stały się
rzeczywistością!
Czy potrafimy dziś docenić osiągnięcia polskich samorządów?
Profesor Jerzy Regulski jest jednym z inicjatorów i twórców ustroju samorządu terytorialnego i wybitnym znawcą problematyki samorządności. Współprzewodniczył Zespołowi ds. Samorządu Terytorialnego podczas rozmów
Okrągłego Stołu w 1989 r. W latach 1989-91 kierował pracami parlamentarnymi nad pakietem reformy samorządowej, by następnie, jako Pełnomocnik
Rządu ds. Reformy Samorządu, koordynować wprowadzanie jej w życie.
W latach 1992-1997 był Ambasadorem i Stałym Przedstawicielem RP przy
Radzie Europy w Strasburgu. Przewodniczył także Radzie ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. Prof. Regulski jest również założycielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i pełni funkcję jej Prezesa.
Poprosiliśmy Pana Profesora o rozmowę na kilka dni przed wyborami.

– Jak Pan wspomina tamte lata,
gdy rodziły się założenia polskiej
samorządowości ?
– Wiedziałem, że zmiany są konieczne,
a ich wprowadzenie nie będzie łatwe.
Oprócz zmiany prawa trzeba było wprowadzić w życie regulacje prawne, wpłynąć na
ludzką mentalność i uruchomić program
społecznych przekształceń, aby ludzie wiedzieli, na czym reforma polega.
W tym roku mija 25 lat od czasu, gdy
powstały pierwsze założenia reformy dotyczącej samorządów. Kiedy w 1981 r. z
grupą przyjaciół zastanawialiśmy się, co w
Polsce można zrobić w ramach naprawy
Rzeczypospolitej, doszliśmy do wniosku,
że kluczową sprawą jest zbudowanie na
szczeblu lokalnym instytucji zdolnej do
własnej polityki rozwoju. Dawniej administracja rządowa, podlegająca centrali nie
była zdolna do podejmowania własnych
inicjatyw, nie posiadała nawet żadnych
narzędzi w tym celu. Pracowaliśmy nad
założeniami ustrojowymi 8 lat– w sytuacji
beznadziejnej, kiedy ludzie śmiali się z nas,
mówiąc, że zajmujemy się sprawami, które

nigdy w Polsce nie zostaną zrealizowane.
Dzięki tej pracy, gdy zaistniała szansa na
zmiany, mieliśmy gotowy program. Przystąpiliśmy z nim do Okrągłego Stołu i
podpisaliśmy protokół rozbieżności.
Ówczesna władza chciała zmian kosmetycznych, a my postanowiliśmy zmienić
cały ustrój!
Po wyborach 1989 r. powstała szansa
na realizację naszych marzeń, podjęliśmy
inicjatywę w Senacie. Kiedy Tadeusz Mazowiecki został premierem, powiedział do
mnie – chciałeś demokracji lokalnej, to ją
teraz zrób...
– To ogromne zadanie, nie obawiał
się Pan jego rozpoczęcia?
– Dzięki wieloletniej pracy byliśmy zdolni do przeprowadzenia zmian ustawowych
w ciągu kilku miesięcy, dokładnie wiedzieliśmy, czego chcemy. 1 X 1989 r. objąłem
funkcję w rządzie. Z początkiem stycznia
następnego roku Senat uchwalił projekt
ustawy i w marcu zatwierdził go Sejm.
Senat był inicjatorem ustaw ustrojowych, a w moim biurze opracowano prze-

pisy wdrożeniowe, m.in. dotyczące komunalizacji mienia. Trzeba pamiętać, że była
to pierwsza operacja quazi– prywatyzacyjna, w której przełamano monopol własności państwowej. Wówczas nadano gminom osobowość prawną i prawo posiadania własności. Mogły od tej chwili zaciągać
kredyty i bronić swoich interesów przed
sądami. Być może już dziś wiele osób
zapomniało, że dawniej w gminach nie
było żadnej samodzielności i prawa decyzji. Gminy nie miały własnego budżetu,
mogły tylko liczyć na dotacje z budżetu
państwa, przeznaczone na określone
zadania. Wówczas Sejm decydował o tym,
w której gminie budować drogę.
– Od tamtego czasu minęła cała
epoka, choć w sumie niewiele lat...
– To prawda, dokonała się wielka zmiana, która spowodowała, że gminy spełniły
ogromną rolę w rozwoju cywilizacyjnym
kraju i w rozbudowie infrastruktury. Obecnie samorząd stał się integralną częścią systemu państwa. Trudno dziś sobie
wyobrazić co by było bez samorządów

Certyfikat Funduszy Strukturalnych
Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego realizuje projekt
pn. „Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne”. Działania te są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a ich głównym zadaniem jest upowszechnienie wiedzy na temat podstaw
wsparcia Wspólnoty Europejskiej i propagowanie dobrej praktyki samorządów
w realizacji projektów finansowanych z
funduszy unijnych.
W ramach działań popularyzatorskich
Związek zorganizował ogólnopolski konkurs, w którym oceniano jednostki samo-

rządu terytorialnego realizujące projekty
przy wsparciu UE. Udział w nim wzięło
blisko 300 samorządów, a wymagane
standardy osiągnęły 162 gminy i ponad
100 powiatów. Wśród nich znalazła się
Gmina Stare Babice. Wójt Krzysztof Turek
otrzymał dla naszego samorządu certyfikat „Gminy otwartej na fundusze strukturalne”. Wyróżniono również dwie osoby
z Urzędu Gminy, zaangażowane w pozyskiwanie funduszy europejskich, przyznając im certyfikat „Eksperta ds. funduszy
strukturalnych”. Były to: Jolanta Pieńkowska - kierownik Referatu Rozwoju Gminy i
podinsp. Monika Jędrzejczak.
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terytorialnych. Dokonaliśmy wspólnie
ogromnego skoku naprzód. Polska w
zakresie decentralizacji państwa i zmian
ustrojowych była i jest liderem wśród
państw postkomunistycznych. Nigdzie nie
wprowadzono tak szerokiej reformy, bo
nikt właściwie nie był przygotowany do
zmian ustrojowych. I tak nasza utopijna
wiara, a może nawet młodzieńcza naiwność, stała się przewidywaniem przyszłości
i w konsekwencji stworzyła realny świat, w
którym dziś żyjemy.
– Świat jednak ciągle biegnie
naprzód, realia się zmieniają, rosną
również oczekiwania społeczeństwa.
– Gminy osiągnęły sukces i stały się elementem ustroju państwa. Ale jak wiadomo, ustrój musi odpowiadać warunkom:
gospodarczym, społecznym, technologicznym itp. Musi zatem ewoluować, dostosowując się do potrzeb. Wymaga niezbędnych korekt i usunięcia błędów. Niestety,
muszę stwierdzić, że w tym zakresie
następne rządy zajęte były bardziej walką
polityczną niż analizą koniecznych zmian.
Powstały zaległości, które mogą denerwować społeczeństwo i powodować utratę
zaufania do władzy. A jeśli samorząd nie
ma oparcia w ludziach, jego istnienie traci
sens. Samorząd bowiem jest „rządzeniem
się samemu” społeczności lokalnej.
Jednym z podstawowych zagrożeń
jest upartyjnienie samorządów. Źle się
dzieje, gdy interes partii ogólnokrajowej
wchodzi w sprawy lokalne, przy czym w
większości przypadków programy partyjne nie przekładają się wcale na programy
rozwoju poszczególnych gmin. Są to
zupełnie inne sfery.
– Co Pan Profesor sądzi o bezpośrednich wyborach wójtów i burmistrzów?
– Jest to dobry krok, ale zmienia
wewnętrzny ustrój władzy gminy. Przed
laty nie skorygowano go odpowiednią
ustawą. W rezultacie zapis mówiący o
tym, że kierunki pracy wójta wyznacza
rada, jest mylący, ponieważ rada nie ma
żadnych środków na to, aby go wyegzekwować. Sytuacja wójtów i rad została
ustawiona konfliktogennie – jeśli się
dobrze rozumieją i współpracują, to
prawo nie jest im do niczego potrzebne–
działają razem. Jeśli jednak w gminie
pojawia się wójt, który źle działa, następuje konflikt, a prawo go jeszcze pogłębia
nie dając żadnego rozwiązania. To trzeba
wyjaśnić i skorygować. Wójt wybierany w
wyborach bezpośrednich jest lokalnym,
wiodącym politykiem, powinien razem z
radą wyznaczać kierunki rozwoju gminy,
ale jednocześnie jako polityk powinien
mieć ograniczone prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w sprawach
indywidualnych. Każdy z nas, jako obywatel, chce przecież zależeć od prawa, a nie
od światopoglądu.
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W tej chwili wójtowie mają w niektórych sprawach dużo władzy – zarządzają
całym majątkiem, angażują personel, który
mogą również zwolnić, jednocześnie kontrola społeczna nad nimi, podobnie jak
kontrola rad, jest znikoma. Mamy tu przypadek „absolutyzmu oświeconego”. Jeżeli
wójt jest dobrym człowiekiem, to wszystko
działa bardzo dobrze, ale gdy w efekcie
wyborów zastąpi go ktoś nieodpowiedni–
może zaszkodzić gminie.
– Czasami słyszymy w mediach o
sprawach kryminalnych, gdzie burmistrzowie po aresztowaniu rządzą zza
krat.
– To również trzeba uregulować. W
jednej z gmin zdarzyło się, że zamknięto
burmistrza i jego zastępcę. Doszło do
prawdziwego paraliżu lokalnej władzy,
ponieważ sekretarz gminy został bez
prawa podpisu. To wszystko wymaga
odpowiednich rozwiązań prawnych i nie
jest przecież sprawą trudną. Należy
wyraźnie podzielić funkcje i ustalić kompetencje, demokracja polega na tym, że
tworzy się właściwy podział władzy.
– Czy zdaniem Pana Profesora
mamy obecnie właściwą relację
pomiędzy samorządami gmin i
powiatów?
– W naszej tradycji utrwaliło się myślenie hierarchiczne, starosta jest postrzegany jako przełożony wójta, w taki sposób
odbiera się to szczególnie na terenach
wiejskich. Tymczasem gminy i powiat–
łącznie stanowią władze lokalne, odpowiedzialne za zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka. Istnieje pomiędzy nimi konstytucyjna zasada pomocniczości, mówiąca o tym, że instytucja wyższego szczebla powinna służyć pomocą
instytucji niższej i wykonywać to, czego w
tym wypadku gmina sama wykonać nie
może. Jednak popełniono tutaj błąd ustawowy wprowadzając ustrój powiatu na
zasadzie analogicznej do gmin. Z punktu
widzenia społecznego trudno jest się
identyfikować z kilkoma związkami, jednostką podstawową jest jednak gmina.
Zarówno gmina, jak i powiat wg ustawy
są związkami mieszkańców. Należy poważnie zastanowić się nad relacją władz obu
tych samorządów. W moim przekonaniu
rady powiatów nie powinny, przynajmniej
w części, pochodzić z wyboru bezpośredniego, a powinni w nich zasiadać przedstawiciele poszczególnych gmin, którzy wspólnie określaliby zakres spraw do realizacji.
Oczywiście można tu dyskutować, czy rada
powiatu powinna być złożona z wójtów,
czy też może rady gmin powinny delegować do niej określone osoby. Powiaty jednak należy silniej związać z gminami.
Gmina jest tu jednostką podstawową, władze powiatowe powinny natomiast pochodzić z wyborów bezpośrednich.

– Kilka lat temu przekazano
powiatom część wcześniejszych
uprawnień gmin, realizowanych w
ramach upoważnień, np. pozwolenia
na budowę, sprawy geodezji...
– Podział władzy wymaga ostrożności. Jeśli gmina zatwierdza plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba zastanowić się, czy ta sama instytucja powinna dawać pozwolenia na budowę.
A może to właśnie trzeba rozdzielić i
kontrolować? Taki układ jest na pewno
bardziej przejrzysty. Nie powinno się
łączyć wszystkich uprawnień w jednym
miejscu. Sprawa planowania przestrzennego i gospodarki terenami jest w Polsce
całkowicie zaniedbana, z reguły wszystko
jest uznaniowe, a wiadomo, że gdy jeden
człowiek otrzymuje zbyt dużo władzy,
wówczas jest to jest niebezpieczne.
– W naszej gminie jest zupełnie
inaczej. Od lat mamy opracowane
plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich terenów.
– To doskonale. Tak właśnie powinno
być, nie można przecież robić planu dla
jednej działki, bo to jest oczywistą bzdurą.
Niestety praktykuje się takie działania w
naszym kraju. Uczciwy inwestor potrzebuje stabilności i musi wiedzieć, jaka jest
koncepcja rozwoju danych terenów.
– Jakie jeszcze rozwiązania wymagają zmian Pana zdaniem?
– Uregulowania wymaga jeszcze sprawa relacji pomiędzy marszałkiem a wojewodą. W założeniu projektu wojewoda
miał być urzędnikiem, pilnującym aby
wszelka działalność na terenie władz lokalnych nie była sprzeczna z prawem i polityką rozwoju państwa. Braliśmy przykład z
Francji, gdzie na szczeblu departamentu
mamy również podwójną administrację
państwową i samorządową. Prefekt, czyli
przedstawiciel państwa jest urzędnikiem
pochodzącym z korpusu zawodowych
prefektów, nie wolno mu pracować dłużej
niż 2 lata w danym rejonie, aby nie wchodził w żadne lokalne układy. Jego rolą jest
realizacja polityki państwa.
U nas tymczasem wojewodowie są
lokalnymi działaczami politycznymi, a
powinni interweniować w gminach jedynie w sytuacjach kryzysowych. Ta sprawa
wymaga spokojnej debaty, nie można
zmian wprowadzać zbyt gwałtownie, tak
jak to miało miejsce w przypadku sprawy
blokowania list, która może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Już dziś wskutek tych działań zarejestrowano w Polsce 4 razy mniej komitetów wyborczych niż przy poprzednich
wyborach. Ludzie nie wierzą w sens angażowania się, nie mają zaufania do władzy.
Na co dzień widzimy w telewizji, jak
zachowują się politycy. Epitety w stylu:
warchoł, kłamca czy cham powodują w
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odbiorze społecznym spadek zaufania do
władzy. W samorządach ludzie chcą pracować dla wspólnego dobra, a upartyjnienie i brak wiary w rzetelność polityków,
który niestety idzie od góry, wywołują w
efekcie brak wiary w sens angażowania się
w życie społeczne.
– Niektórzy twierdzą, że jedyne, co
się udało po przekształceniach ustrojowych, to właśnie samorządy...
– Samorządy stały się trwałym elementem ustroju kraju. Jeśli nie działają tak
dobrze, jakbyśmy chcieli, to trzeba system
korygować, ale nie niszczyć. A przenoszenie sporów partyjnych na poziom lokalny
właśnie tym grozi. Kogo w terenie obchodzi zawartość tzw. szafy Lesiaka? To sprawa historyków i prokuratorów. Sam spędziłem rok w ciężkim więzieniu
(w 1945–46 r.). I to dla mnie jest już prehistoria. Na co dzień jednak ważna jest
realizacja żywotnych spraw dotyczących
dnia dzisiejszego danej społeczności.
– Czy interweniował Pan Profesor
na forum parlamentarnym przeciwko
tym niekorzystnym zmianom?
– Pisałem ekspertyzy sejmowe na różne
tematy, między innymi na temat blokowania list. Jestem tego przeciwnikiem. Wprowadzanie zmian w ostatniej chwili narusza
zaufanie społeczne do władzy.
– Przed miesiącem nasz samorząd
otrzymał od Pana Profesora i przedstawicieli Gazety Wyborczej wyróżnienie za podjęcie dodatkowych
zadań w kolejnej edycji akcji „Przejrzysta Polska”.
– Gratuluję babickiemu samorządowi
tego wyróżnienia. Jest ono niezwykle ważne,
ponieważ samorząd jako system potwierdził,
że spełnia istotny warunek uprawniający go
do sprawowania władzy.
Lokalny samorząd ma sens wtedy, gdy
ludzie chcą się rządzić sami. Aby wyrazili
taką wolę, muszą mieć zaufanie do swoich władz, a to rodzi się wówczas, gdy
działają one w sposób przejrzysty i zrozumiały dla społeczności. Otrzymanie certyfikatu „Przejrzystej Polski” i udział w kolejnej edycji tej akcji, zakończony wyróżnieniem, jest dużym osiągnięciem. W Polsce
zrealizowało go około 130 samorządów
(a jest ich w sumie blisko 2500). Mam
nadzieję, że Wasz udział w akcji przyczyni
się do zwiększenia zaufania do lokalnych
władz. Zdaję sobie sprawę, że była to
ogromna praca i wymagała wysiłku opracowania odpowiednich procedur. Jest to
tym większy sukces Gminy. Mam nadzieję,
że wkrótce dla samorządów, które mają
podobne osiągnięcia, powstanie „Klub
Przejrzystych”– jako tych, którzy są liderami w tej dziedzinie i mogą być przykładem
dla innych.
Rozmawiał Marcin Łada

Z Sesji Rady Gminy

Uroczystą
Uroczystą Sesję
Sesję prowadził
prowadził Przewodniczący
Przewodniczący Rady
Rady Gminy
Gminy Antoni
Antoni Maciej
Maciej Gąsowski
Gąsowski

Obrady ostatniej w bieżącej
kadencji samorządu – 41 Sesji Rady
Gminy odbyły się 26 października br.
Podzielono je na dwie części: pierwsza – robocza odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, a druga,
uroczysta – w auli gimnazjum w
Koczargach Starych.
Podczas sesji podjęto kilka uchwał,
które dotyczyły m.in.: udzielenia pomocy
finansowej Gminie Izabelin w 2006 r. na
budowę kanalizacji na ul. Klaudyńskiej,
darowizny gminnych nieruchomości z
przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną towarzyszącą modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 580, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
gminy Stare Babice na 2007 rok, porozumienia z Gminą Sochaczew dotyczącego współfinansowania projektu technicznego schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Sochaczewie.
Po zakończeniu obrad w Urzędzie
Gminy, radni przenieśli się do auli Gim-

nazjum w Koczargach. Tam Przewodniczący Rady Gminy Antoni Maciej Gąsowski dokonał podsumowania pracy Rady
w bieżącej kadencji, a Wójt Gminy
Krzysztof Turek podsumował pracę
Samorządu i Urzędu Gminy. Nie zabrakło

Wójt Gminy złożył gratulacje
Stanisławowi Michrowskiemu z okazji
jubileuszu 50-lecia pełnienia funkcji
sołtysa w Borzęcinie Dużym

podziękowań Przewodniczącego Rady,
szefów poszczególnych komisji, sołtysów, a także miłych życzeń– wszelkiej
pomyślności i sukcesów w nadchodzących wyborach. Wielu obecnych członków Rady kandyduje
do
nowej kadencji, niektórzy
ubiegają się o
mandat radnych powiatowych, a nawet
o stanowisko
wójta.
Nadchodzące wybory 12 listopada rozstrzygną, kto z ich
grona będzie
reprezentował
babicki samorząd.
Justyna
Justyna Szczepanik
Szczepanik podsumowała
podsumowała pracę
pracę Komisji
Komisji Oświaty
Oświaty
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Podsumowanie prac Rady Gminy IV kadencji
Rada Gminy Stare Babice obecnej kadencji została wybrana 27 października 2002 r. W jej skład weszło
15 radnych. Po raz pierwszy zebrała
się 19 listopada 2002 r. Na pierwszej
sesji radni wybrali ze swego grona
Przewodniczącego Rady Gminy –
Antoniego Macieja Gąsowskiego i
Wiceprzewodniczących: Joannę Regulską i Grzegorza Szubę.
Na kolejnych posiedzeniach powołano stałe Komisje Rady Gminy:
– Komisję Rewizyjną z przewodniczącą
Marianną Wójtowicz,
– Komisję Gospodarczo–Finansową z
przewodniczącym Stanisławem Karpińskim,
– Komisję Oświaty, Kultury, Promocji
Zdrowia i Sportu z przewodniczącą
Justyną Szczepanik,
– Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa z przewodniczącym Leszkiem Poborczykiem.
W trakcie kadencji powołano również
komisje doraźne:
– Komisję do spraw przygotowania
projektu zmian w Statucie Gminy, z
przewodniczącym Mariuszem Dżyga,
– Komisję do spraw podejmowania
interwencji w sprawie lokalizacji
inwestycji uciążliwej dla środowiska
naturalnego w Otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego z przewodniczącym Mariuszem Dżyga,
– Komisję do spraw przygotowania
projektów
statutów
jednostek
pomocniczych i projektu zmian w
Statucie Gminy, z przewodniczącą
Joanną Regulską.
Komisja Rewizyjna liczyła 3 radnych,
w czerwcu 2005 r. nastąpiła zmiana na
stanowisku Przewodniczącego Komisji –
został nim Waldemar Szelenbaum. Komisja zajmowała się kontrolą działalności
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniowała wykonanie budżetu gminy i
występowała z wnioskami o udzielenie
absolutorium wójtowi. W okresie kadencji
przeprowadziła 18 kontroli.
Komisja Gospodarczo–Finansowa liczyła 10 członków, działała w
zakresie spraw rozwoju gospodarczego,
przestrzennego, działalności gospodarczej, działalności finansowej, opiniowania budżetu i czuwania nad jego realizacją. W maju 2004 r. rozszerzono zakres
obowiązków Komisji o działanie w
zakresie spraw rozwoju lokalnego i strategii gminy. W okresie kadencji odbyła
60 posiedzeń.
Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu pracowała w
składzie 10-osobowym. W listopadzie
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2003 r. Rada Gminy przyjęła
rezygnację z członkostwa w
Komisji jednej radnej. Komisja objęła całokształt spraw
związanych z oświatą, kulturą, promocją zdrowia, sportem, rekreacją i turystyką.
Odbyła 60 posiedzeń.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa liczyła 5 radnych. Zajmowała się sprawami związanymi z ochroną
Podsumowania pracy
pracy Samorządu
Samorządu dokonali
dokonali Wójt
Wójt
środowiska, rolnictwem i Podsumowania
Krzysztof Turek
Turek ii Z-ca
Z-ca Wójta
Wójta Jolanta
Jolanta Stępniak
Stępniak
porządkiem
publicznym, Krzysztof
odbyła 52 posiedzenia.
cji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Rada Gminy w IV kadencji obrado- do roku 2020,
wała na 41 posiedzeniach, w tym dwu
– uchwalenia Statutu Gminy Stare
nadzwyczajnych. Podjęła 366 uchwał. Babice oraz statutów jednostek pomocWśród nich:
niczych gminy,
– 115 uchwał stanowiło prawo miej– wyrażenia zgody na zawarcie
scowe,
pomiędzy Gminą a Narodowym Fundu– 52 uchwały dotyczyły spraw związa- szem Ochrony Środowiska i Gospodarki
nych z budżetem gminy,
Wodnej porozumienia o współfinanso– 31 uchwał związanych było z podat- waniu przygotowania wstępnego stukami,
dium wykonalności przedsięwzięcia pn.
– 22 uchwały związane z nazwami ulic, „Uporządkowanie gospodarki wodno –
– 26 uchwał związanych było z plano- ściekowej Gminy Stare Babice w Otulinie
waniem przestrzennym,
Kampinoskiego Parku Narodowego”,
– 58 uchwał związanych było z mie- a następnie wyrażenia zgody na kontynuniem komunalnym (dzierżawa, owanie prac nad tym projektem i zawarsprzedaż, zamiana, nabycie).
cie kolejnego porozumienia o współfinansowaniu przygotowania dokumentaNajważniejsze uchwały dotyczyły: cji wniosku do Funduszu Spójności o
– zmian miejscowych planów zago- dofinansowanie tego przedsięwzięcia,
spodarowania przestrzennego, uchwa– uchwalenia Gminnego Programu
lono aktualizację planów dla zachodniej Ochrony Środowiska oraz Gminnego
i wschodniej części gminy Stare Babice, Planu Gospodarki Odpadami.
wsi Lubiczów, wsi Klaudyn, części wsi:
Nadzór Prawny Wojewody MazoBlizne Łaszczyńskiego, Janowa, Koczarg wieckiego nie stwierdził nieważności
Starych,
żadnej uchwały. Natomiast Kolegium
– uchwalenia Studium Uwarunko- Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
wań i Kierunków Zagospodarowania w ramach swoich uprawnień stwierdziło
Przestrzennego Gminy,
nieważność w całości lub w części
– uchwalenia Programu Rozwoju 11 uchwał.
Lokalnego, niezbędnego
do wnioskowania o dofinansowanie z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Gmina uzyskała z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego
dofinansowanie na rozbudowę
oczyszczalni
ścieków oraz budowę
sieci kanalizacyjnej,
– uchwalenia Wielo- Podczas
Podczas Sesji
Sesji Brązowymi
Brązowymi Krzyżami
Krzyżami Zasługi
Zasługi odznaczeni
odznaczeni
letniego Planu Inwestycyj- zostali
zostali strażacy
strażacy babickiej
babickiej OSP:
OSP: (od
(od lewej)
lewej) Stanisław
Stanisław
nego Gminy Stare Babice, Wierzbicki,
Wierzbicki, Michał
Michał Starnowski,
Starnowski, Ryszard
Ryszard Pisocki
Pisocki
Andrzej Sotomski
Sotomski
– przyjęcia aktualiza- ii Andrzej
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Nowe nawierzchnie
na gminnych drogach

Blizne Jasińskiego – skrzyżowanie ulic Prusa i Mickiewicza
Wiele ulic w naszej gminie uzyskało w ostatnim czasie nowe nawierzchnie. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza przed zimą, drogi gruntowe w wyniku roztopów sprawiały bowiem nieraz sporo problemów. Teraz wiele
z nich zostało wysypanych kruszywem, którego w tym sezonie wykorzystano ponad 3 tys. ton. Inne z kolei wyłożono destruktem bitumicznym.
Okazuje się, że zapotrzebowanie na kruszywo w Polsce w ostatnim czasie tak wzrosło, iż pojawiły się poważne problemy z jego zakupem. Dobrze zatem, że nasi drogowcy wykorzystali czas, kiedy można było łatwiej zdobyć ten materiał i wykonali większość z zaplanowanych prac.

Blizne Jasińskiego – ulica Kraszewskiego

Klaudyn – ul. Verdiego

Klaudyn – skrzyżowanie ulic Straussa i Kurpińskiego

Latchorzew – ulica Na Skraju
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14 października w Domu Parafialnym w Starych Babicach uczestniczyliśmy w niezwykłym spotkaniu
z okazji Dnia Papieskiego. Zorganizowano tam wystawę fotograficzną Ryszarda Rzepeckiego i koncert
muzyczno-poetycki.
Największe
wrażenie na widzach wywarły jednak opowieści słynnego fotoreportera, który wielokrotnie przez lata
spotykał się z Ojcem Świętym.

Ryszard Rzepecki
Papież Jan Paweł II dla wielu z nas
jest postacią pomnikową i świętą, a
przecież warto pamiętać, że oprócz
wielkiego dzieła ewangelizacyjnego
pozostawił po sobie również wspomnienia, jako człowiek o niezwykłym
poczuciu humoru i osoba emanująca
życzliwością w bezpośrednich kontaktach. Właśnie tak zapamiętał Go
Ryszard Rzepecki.
-Gdy Ojciec Święty na zakończenie
I Pielgrzymki żegnał się z pracownikami
Kurii Krakowskiej, nagle zobaczył, że
jeden z prałatów płacze. Podszedł do
niego, przytulił i powiedział - chłopie,

8

czemu ty beczysz, przecież to nie ty
zostałeś Papieżem...
Ryszard Rzepecki pochwalił przygotowanie ekspozycji zdjęć wernisażu.
Fotografie umieszczono na specjalnych
stojakach i prezentowały się doskonale.
- Są to prace wykonane przy wielu oficjalnych uroczystościach. Ale musicie
Państwo wiedzieć, że dla Ojca Świętego
bardziej męczące były spotkania
zamknięte, które odbywały się po wydarzeniach pokazanych na zdjęciach, oficjalne obiady z głowami państw i różnymi osobistościami. Kiedyś w Zairze, w
tropikalnych warunkach, uczestniczyłem w jednym z nich.
– Nasz Papież bardzo chętnie spotykał się z Polonią, wszędzie tam gdzie
bywał, dopytywał się jak sobie radzą
nasi rodacy. Tak było i tym razem, rozmawiał z wieloma osobami, a ja przyglądałem się temu i robiłem zdjęcia. W
pewnej chwili Ojciec Święty podszedł
do mnie i zapytał - a pan się nie męczy,
tak ciągle latając za mną? - Tłumaczyłem, że chcę dokumentować pracę
duszpasterską Jego Świątobliwości,
przekazywać ją do Polski, pokazywać
Dzieło Pontyfikatu...
- Pewne jest jedno- powiedział do
mnie Papież, uśmiechając się - że tak
samo się tu pocimy...
Ryszard Rzepecki uczestniczył w 72
podróżach z Ojcem Świętym, wspaniale
o nich opowiada i zawsze pojawiają się
w nich elementy humorystyczne.
Podobnie było, kiedy wspominał swój
pobyt w Wadowicach związany z uroczystościami dotyczącymi wyboru
Papieża Polaka.
- Zawsze mnie to dziwi, gdy ktoś
opowiada, iż był pewien tego, że Polak
zostanie Papieżem. W Wadowicach w
tamtych dniach było mnóstwo dziennikarzy z wielu państw, ale z polskich
mediów prawie wcale. Podczas oficjalnych uroczystości Ks. Proboszcz otwo-

fot. Ryszard Rzepecki

Jan Paweł II jakiego pamiętamy...

rzył Księgę Chrztów i zaczął czytać.
Karol
Wojtyła
urodzony
dnia...
ochrzczony…, wstąpił do seminarium,
został kapłanem (wszędzie tu padały
daty), został biskupem, został kardynałem, - odczytywanie przeciągało się
dosyć długo,
a wśród reporterów
podniósł się
gwar. W pewnej chwili wadowicki proboszcz powiedział tubalnym głosem:
Panowie proszę o ciszę, bo
pierwszy raz
zdarza mi się,
że mój parafianin został
Robert Tondera
Papieżem!
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Na zakończenie spotkania Mistrz
Obiektywu opowiedział nam o zdjęciu
swego życia. Aktualnie NBP wyemitował
pamiątkowy banknot 50-złotowy. Na
awersie widnieje wizerunek Papieża
Polaka, a na rewersie zdjęcie autorstwa
Pana Ryszarda, na którym Ojciec Święty
w czasie homagium całuje kard.
Wyszyńskiego w rękę.
– Zawsze uważałem się za dokumentalistę, nie za artystę fotografika.
Starałem się pokazać to, co było istotnego w danej uroczystości. Wówczas
pozwolono mi fotografować z balkonu oddalonego od Ojca Świętego o
jakieś 200 m. W pobliżu wydarzeń
mógł działać tylko Arturo Mari i
chyba jeszcze któryś w watykańskich
fotografów. Gdy zobaczyłem przez
teleobiektyw, że do Papieża podchodzi kardynał Wyszyński, nacisnąłem
spust migawki do oporu. Mój aparat
wyposażony był w motor i zrobiłem
kilka zdjęć, lecz wtedy nie zauważyłem momentu, w którym Papież całował Kardynała w rękę. Dopiero gdy
wywołałem film, ujrzałem tę piękną
scenę i wysłałem zdjęcie do Polski.
Cieszę się, że teraz NBP docenił moją
pracę. Jestem dumny z tego zdjęcia,
chciałbym jednak, abyście państwo
oglądając wspomniany banknot wiedzieli, że czasami zdjęcie życia
powstaje przez przypadek.
Opowieści Ryszarda Rzepeckiego
również i na mnie zrobiły duże wrażenie. Od lat jestem wielbicielem jego
pracy. Warto było zobaczyć tę wystawę.
Dla porządku dodajmy, że w ten piękny
sobotni wieczór mogliśmy także wysłuchać wspaniałego koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Elizy Dżyga
(sopran), Agnieszki Korbeckiej-Chrabałowskiej (fortepian) i Mariusza Dżyga
(skrzypce). Z recytacjami utworów Ojca
Świętego wystąpił Robert Tondera.
Całość wieczoru prowadził ks. prałat Jan
Szubka, a patronat nad spotkaniem
objął Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
Marcin Łada

Zdjęcie autorstwa
Ryszarda Rzepeckiego
stało się głównym
motywem banknotu
kolekcjonerskiego
wydanego niedawno
przez Narodowy
Bank Polski

Do szkoły autobusem
Od września Urząd Gminy w Starych Babicach zapewnia dzieciom
bezpłatny dojazd na lekcje i powrót
ze szkół do domów.
Ustawowym obowiązkiem Gminy
jest zapewnienie dzieciom mieszkającym
w większej odległości od szkoły darmowego transportu na zajęcia. To prawo
przysługuje uczniom klas I – IV, których
droga z domu do podstawówki przekracza 3 km oraz starszym dzieciom z klas V
– VI i gimnazjów, które mieszkają w
odległości powyżej 4 km od szkoły.
Do podstawówki w Starych Babicach
dojeżdżają dzieci z terenu Zielonek, Bliznego, Lipkowa i Lubiczowa. Uczniowie
klas 0 – IV są dowożeni na zajęcia gimbusem. Dzieci z klas V i VI, które nie
korzystają z tej możliwości transportu,
otrzymują zwrot pieniędzy za bilety miesięczne komunikacji publicznej. Przysługuje on także wszystkim uczniom klas 0
–VI zamieszkałym w Klaudynie. Obecnie
na lekcje w Starych Babicach dojeżdża
gimbusem 64 dzieci, natomiast środki
na zakup biletów miesięcznych uzyskuje
60 uczniów.
Świadczenia przysługują również
dzieciom uczącym się w Szkole Podstawowej w Borzęcinie. Na zajęcia dowożonych jest 182 uczniów klas 0 - VI
z Mariewa, Budy, Stanisławowa,
Koczarg Starych i Nowych, a także dzieci z Borzęcina Dużego i Małego, które
mieszkają w większej odległości od
podstawówki.

Prywatny przewoźnik dowozi 138
uczniów do Gimnazjum w Koczargach.
179 osób dojeżdża na lekcje autobusami – w związku z tym przysługują im
środki na zakup biletów miesięcznych.
Zadaniem Gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym darmowego transportu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. W tej
chwili 17 dzieci dojeżdża na lekcje
samochodami przystosowanymi do
przewożenia osób niepełnosprawnych.
Rodzice, którzy dowożą dzieci do szkoły we własnym zakresie, otrzymują
zwrot pieniędzy za dojazd. Z pomocy
Gminy w zakresie bezpłatnego transportu korzysta również mała Marta,
która pewien czas temu była sensacją
wielu ogólnopolskich mediów. Dzisiaj
już nikt z dziennikarzy nie interesuje się
dzieckiem. A tymczasem Marta znajduje się pod opieką rodziny, korzysta z
zajęć rehabilitacyjnych w Bliznem Jasińskiego, jest także bezpłatnie dowożona
na terapię do Warszawy.
W dzisiejszych polskich realiach
opieka socjalna państwa została ograniczona do minimum, dlatego też wiele
zadań z tego zakresu przejęły lokalne
samorządy. Artykuł 17 ustawy o systemie oświaty zobowiązuje Gminę do
zapewnienia darmowego transportu
uczniom klas I – VI, jednak nasz samorząd zapewnia dojazd na zajęcia również dzieciom z zerówek.
kg
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Fabryka czystej wody
Rozbudowa oczyszczalni zakończona!
Specyfiką oczyszczalni w Starych
Babicach jest jej położenie – w Otulinie
KPN. Narzuca ono rygorystyczne normy
oczyszczania ścieków, ponieważ woda
z tego obiektu trafia do Parku Narodowego. Okazuje się jednak, że oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi powyżej
oczekiwań, co świadczy o dobrym projekcie i wykonawstwie obiektu.
Dzięki oczyszczalni nasza gmina
może się harmonijnie rozwijać. W myśl
przepisów, nowe domy powstające na
terenie Otuliny KPN muszą być podłączone do kanalizacji (nie można budować szamb). Obiekt jest zatem kluczem
do kolejnego etapu rozwoju gminy.

W Starych Babicach zakończono
II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków. Gmina pozyskała na tę inwestycję 17,5 mln zł z Unii Europejskiej. 27 października br. nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi przy
udziale władz samorządowych
gminy i powiatu, a także przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska i wykonawców obiektu. Zmodernizowana oczyszczalnia świetnie
spełnia swoje zadania – w ciągu
doby jest w stanie przerobić 3, a
nawet 4 tysiące m3 ścieków, oczyszczona woda ma wyższą jakość niż
wymagają tego przepisy prawne.
Kto by pomyślał, że jednym z najważniejszych elementów skomplikowanego procesu oczyszczania
są... bakterie.
Drugi etap modernizacji Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach miał na celu zwiększyć jej wydajność i poprawić standardy funkcjonowania. Wykonanie tego zadania było
konieczne, oczyszczalnia bowiem już od
kilku lat przerabiała większe ilości ścieków niż te, dla których została zaprojek-
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towana. W ramach modernizacji wybudowana została
nowa nitka obiektów technologicznych, wprowadzono
także nowoczesne urządzenia.
- Dziś możemy ten obiekt
nazwać „fabryką czystej
wody”- potwierdzają to wyniki badań- powiedział Wójt
Krzysztof Turek podczas
uroczystego
otwarcia.
Oczyszczalnia została rozbudowana przy pomocy środków UE w ramach ZPORR
(Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Jesteśmy
dumni, że udało się nam uzyskać dofinansowanie w kwocie 17,5 mln zł. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł około
25 mln zł. Jest to wielkie osiągnięcie
naszej gminy. Dodatkowo mamy jeszcze
jeden powód do radości. Kilka dni temu
wpłynęło do nas ponad 13 mln zł z całości przyznanego dofinansowania. To
także jest sukces, ponieważ na ogół fundusze refinansujące duże inwestycje
przychodzą z opóźnieniem.

W imieniu Ministra Ochrony Środowiska podczas uroczystości przemówił
Marek Kaliński - Główny Inspektor
Ochrony Środowiska. - Otwarcie tego
obiektu jest ważnym wydarzeniem dla
społeczności i wyrazem troski samorządu o stan środowiska. To mądre i odpowiedzialne wykorzystanie funduszy
europejskich. Jak widać na przykładzie
tej gminy, potrafimy dobrze gospodarować unijnymi pieniędzmi.
Wojewodę Tomasza Kozińskiego repre-
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zentowała Ewa Stępniewska dyr. Wydz
OŚUW. – Gratuluję podjęcia tak odważnej
decyzji. Oczyszczalnia w Babicach daje
nam przykład, jak można w zrównoważony sposób żyć i szanować przyrodę.
Na zakończenie uroczystości głos
zabrał Starosta Jan Żychliński. – Gmina
Stare Babice jest gminą uporządkowaną.
Od lat istnieją tu plany zagospodarowania przestrzennego. Samorząd ma wizję
rozwoju tych terenów. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w ten scenariusz. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest niezwykle ważne dla gminy, która
przylega do Warszawy i Parku Narodowego. Polska, aby wejść do struktur UE

zapłaciła pewną cenę. Dziś naszym
patriotycznym obowiązkiem jest korzystanie z funduszy, wyrównywanie szans i
dysproporcji. Babicka gmina jest liderem
w powiecie jeśli chodzi o pozyskiwanie
środków z Unii - dobrze wypełnia swoje
zadania.
Po zakończeniu części oficjalnej
przedstawiciele władz samorządowych i
goście udali się na zwiedzanie obiektu.
Oczyszczalnia imponuje swoim rozmachem, a wielość i różnorodność zainstalowanych tam urządzeń budzi skojarzenia ze stacją kosmiczną i opowieściami
z książek science fiction.
cd. str. 12
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WYDARZENIA
dokończenie ze str. 11

- Urządzenia, w które została wyposażona oczyszczalnia, są najlepszymi,
jakie można kupić w Polsce. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne powstały na
podstawie konsultacji prowadzonych w
najnowszych obiektach tego typu.
Korzystaliśmy również z własnych
doświadczeń – podkreśla prezes GPK
,,Eko-Babice” Paweł Turkot.
Na wybudowanie oczyszczalni wykonawca – firma WARBUD miała 9 miesięcy. Udało się jej zrealizować wszystkie
prace w terminie, co w dzisiejszych czasach jest sporym osiągnięciem – większość inwestycji z różnych przyczyn
ulega opóźnieniom. Wyniki, które
WARBUD uzyskał w badaniach wykonanych przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) potwierdziły
wydajność i wysoką jakość nowo wybudowanej oczyszczalni.
- Okazało się, że jest nawet lepiej, niż
przewidywaliśmy – mówi Paweł Turkot –
Woda, która od nas ,,wychodzi”, jest
czystsza niż wymaga tego prawo. Zgodnie ze stosowaną dawniej skalą, można
jej przypisać drugą klasę czystości. Dla
porównania woda w Wiśle nie mieści się
na żadnej skali, jest bezklasowa – tak
wysoki jest stopień jej zanieczyszczenia.
Oczyszczona woda trafia do rowu
Z7, a stąd do Puszczy Kampinoskiej. Z
tego powodu musi spełniać wysokie
normy określone przez Radę Naukową
Kampinoskiego Parku Narodowego. Ze
względu na specyficznego odbiorcę
wód pościekowych, proces oczyszczania
jest też bardziej skomplikowany.
Poprawa jakości wody to nie jedyny
sukces projektantów i eksploatatorów
nowej oczyszczalni. W sierpniu podczas
ulewnych opadów okazało się, że ścieków jest więcej niż mogłaby przyjąć nowa
linia technologiczna (zgodnie z założeniami projektanta). Jednak urządzenia
poradziły sobie z tą ilością i wykazały, że
oczyszczalnia może przerobić nawet
4 tysiące m3 na dobę.
- W 1996 roku, kiedy powstała
oczyszczalnia, przyjmowaliśmy 600 m3
ścieków na dobę, po modernizacji 4 lata
temu 1200 m3, a teraz jest to 3000 m3 (a
nawet 4000 m3)- mówi Prezes „EkoBabic”. - W przyszłości, przy zasiedleniu
gminy w granicach 40 tysięcy mieszkańców, powinniśmy przerabiać 5-6 tys. m3
ścieków na dobę. W związku z tym niezbędna stanie się kolejna rozbudowa.
Jednak dzięki osiąganym przez nas wynikom, nie będzie to konieczne wcześniej
niż za kilka lat. Jest to dobra informacja
zarówno dla naszej firmy, jak i dla
gminy. Nie boimy się niesprzyjających
warunków atmosferycznych – ulew,
burz, nawałnic, ponieważ wiemy, że
nawet przy zwiększonej ilości ścieków,
jesteśmy w stanie uporać się z nimi bez
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obaw o środowisko. Z punktu widzenia
interesu gminy oddala to perspektywę
dalszej rozbudowy oczyszczalni. Wysokie koszty, jakich wymaga realizacja tego
projektu, będzie można rozłożyć na
dłuższy czas, co najmniej na kilka lat.
Wskutek modernizacji poprawie uległa także gospodarka osadowa oczyszczalni. Dzięki zakupowi nowej prasy do
osadów można je teraz hałdować,
ponieważ uzyskały gęstszą konsystencję.
To pozwala myśleć o ich przyszłym zagospodarowaniu. Istnieje w związku z tym
kilka projektów.
Jeden z nich przewiduje zasilanie

osadem sadzonek wierzby energetycznej, z której będą wykonywane brykiety
do opalania gminnych szkół. Na polach
w Zielonkach można by stworzyć plantację drzew tego gatunku. Projekt będzie
współfinansowany z Funduszu Spójności. Najpierw jednak Gmina musi pozyskać około 30 ha pól. Trzeba będzie
także przestawić dwie kotłownie szkolne
na opalanie brykietami.
Innym sposobem zagospodarowania
osadu jest wykorzystanie go jako składnika nawozu, który będzie sprzedawany
rolnikom. W tej chwili to „Eko-Babice”
płaci za jego usunięcie, w przyszłości
firma będzie mogła na tym zarobić.
Osad to sprasowane szczątki organiczne przetworzone przez bakterie. Do
jego powstania prowadzi długa i technologicznie skomplikowana droga. Cały
proces oczyszczania jest sterowany przez
komputer. Kiedy ścieki dostają się do
oczyszczalni, są poddawane analizie:
określa się między innymi ich ilość, ph,
zawartość tlenu, temperaturę. Niektóre
badania są wykonywane codziennie,
inne raz na tydzień. Zależnie od wyników
przeprowadza się korektę ustawień urządzeń – tutaj przewagę nad komputerem
zyskuje człowiek, który zależnie od składu ścieków i warunków atmosferycznych
wprowadza odpowiednie zmiany.
Pierwszy etap oczyszczania polega
na usunięciu zanieczyszczeń mechanicznych. Później ścieki trafiają do
bioreaktora, składającego się
z 4
komór - w każdej z nich żyją inne
bakterie, które żywią się zanieczyszczeniami ze ścieków. To one odgrywają w procesie oczyszczania najważniejszą rolę. Jeśli z jakiegoś powodu

wyginą, trzeba kupić osad z innej
oczyszczalni i znów go zaszczepić.
Tak samo postępuje się, budując
oczyszczalnię od podstaw.
Oczyszczona woda jest oddzielana
od osadu w osadniku wtórnym. Za
pośrednictwem filtra piaskowego i
zbiornika retencyjnego płynie do rowu
Z7 i Puszczy Kampinoskiej. Z kolei nadmierny osad powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków jest
kierowany do ciągu odwadniającego i
komory stabilizacji (tutaj zostaje pozbawiony przykrego zapachu), skąd dostaje
się na prasę. Odwodniony osad zostaje
poddany higienizacji wapnem. Następnie składuje się go na zadaszonym
placu, gdzie może być przetrzymywany
nawet przez okres 3 lat. Tak przygotowany, bezpieczny pod względem sanitarnym osad można wykorzystać np. do
nawożenia roślin.
Jak widać, proces oczyszczania jest
bardzo skomplikowany. Jednak dzięki
nowym urządzeniom odbywa się bardzo
sprawnie. Wybudowano zbiornik retencyjny, nowe osadniki wtórne, stworzono
dodatkowy punkt zlewny ścieków. Zmodernizowano także zbiorniki, w których
są one gromadzone – dzięki dużej kubaturze (średnica 12 i 18 m) można w nich
pomieścić większą ilość ścieków – automatycznie wydłużył się czas na ich
oczyszczanie (z jednej doby do dwóch).
Równolegle z budową oczyszczalni
przedsiębiorstwo ,,Eko-Babice” z własnych środków rozbudowało i unowocześniło część administracyjno-biurową.
Głównym celem tego przedsięwzięcia
było ułatwienie obsługi interesantów w
Biurze Obsługi Klienta. W tej chwili biuro
znajduje się na parterze, został także
wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich. Dzięki wykonanemu remontowi
również osoby niepełnosprawne mogą
załatwić swoje sprawy w komfortowych
warunkach.
Powiększenie i modernizacja
gminnej oczyszczalni jest elementem większego projektu, który
zakłada także rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Starych Babicach, Babicach Nowych, Koczargach Starych,
Kwirynowie i Janowie. Wartość całej
inwestycji wynosi 24 537 759 zł przy
dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17 529 687 zł
oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w kwocie
1 000 000 zł. Głównym celem
projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców w naszej
gminie.
Karolina Gwarek, Marcin Łada
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BEZPIECZNA GMINA

Musimy poprawić bezpieczeństwo naszych dróg!
Nowy Komendant Policji Powiatowej

Od lipca br. Komendantem Policji
Powiatowej w Starych Babicach jest
podinsp. Tadeusz Niedźwiecki. Nowy
Komendant ukończył studia na
Wydziale Dziennikarstwa UW, pracował dotąd m.in.: jako kierownik Sekcji I Warszawa Śródmieście, Sekcji II zajmującej się zwalczaniem przestępczości o charakterze bandytyzmu, był ponadto zastępcą naczelnika Wydziału Zabójstw KS i ÿszefem
Komisariatu W-wa Białołęka.
-Jak Pan Komendant postrzega
nasz powiat?
-Brak w nim głównego centrum,
ośrodki miejskie są rozproszone i oddalone od siebie- co stanowi duże utrud-

nienie dla pracy policji. Na tak rozległych
przestrzeniach operacyjnych powinniśmy dysponować dużo większą ilością
funkcjonariuszy niż obecnie. Przez teren
powiatu przechodzą dodatkowo 2 trasy
krajowe, na których duża ilość wypadków powoduje, że stała obecność policjantów jest tam również konieczna.
Aktualnie pracujemy nad projektem
sieci fotoradarów. Z doświadczeń krajowych wynika, że przynoszą one dobry
skutek.
-Mieszkańcy oczekują jednak
tego, aby policja była bardziej
widoczna.
-Wiemy o tym i dlatego też musimy
zwiększyć efektywność działania policji.
Poza tym trzeba zauważyć, że wielu
funkcjonariuszy przebywa w terenie
ubranych po cywilnemu i czasemzwłaszcza w sprawach kryminalnych,
dobrze jest, gdy nie są widoczni.
Aktualnie przygotowujemy się do
reorganizacji służby patrolowej, chcemy, aby była sprawniejsza i bardziej
zauważalna. Otrzymałem już wstępną
deklarację Komendanta Stołecznego
Policji dotyczącą zwiększenia etatów
naszej drogówki. Jest to konieczne,
ponieważ bez dodatkowych ludzi nie
będziemy w stanie poprawić bezpieczeństwa na drogach, a jest to zadanie,
które traktuję obecnie priorytetowo.
-Kiedyś mówiło się o powstaniu
w powiecie sytemu monitoringu?
-Pracujemy obecnie nad tą kwestią,
rozmawiając z władzami samorządowy-

mi gmin i powiatu, staramy się wybrać
najlepszy wariant tego rozwiązania.
Porównujemy różne koncepcje, uwzględniając specyfikę terenu i jego zróżnicowanie.
-Jak Pan Komendant ocenia
ogólny stan bezpieczeństwa w
naszym powiecie?
-Dziś Powiat Warszawski Zachodni
w porównaniu z innymi oceniam jako
bezpieczny, oczywiście to nie oznacza,
że przestępczość tu nie występuje. Jest
jej po prostu mniej niż gdzie indziej.
Obserwujemy jednak dynamiczny rozwój tych terenów. Osiedla się tu coraz
więcej osób o wysokim statusie materialnym i to niestety będzie powodować
wzrost zainteresowania powiatem grup
przestępczych. Tak jest bowiem na terenie całego kraju. Dlatego też musimy
zawczasu przeciwdziałać temu zjawisku. W tym celu właśnie przeprowadzamy reorganizację pracy policji. Reakcja
funkcjonariuszy na zdarzenie powinna
być szybsza niż dotąd. Będzie również
więcej policjantów na ulicach. Do służby prewencji przyjęliśmy ostatnio wiele
pań, mam dobre doświadczenia z pracy
z kobietami, mimo że jest to dla nich
trudny zawód.
Mam nadzieję, że policjantki zostaną pozytywnie przyjęte przez mieszkańców powiatu, a wdrożone wkrótce rozwiązania wpłyną na zwiększenie efektywności pracy policji.
mł.

Policja w oczach dziecka
Komenda Powiatowa Policji z/s
w Starych Babicach wspólnie ze Starostwem Powiatowym planuje przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci Szkół Podstawowych
kl. I – III na terenie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
pod
nazwą „Policja w oczach dziecka”.
Głównym celem konkursu jest przybliżenie najmłodszym mieszkańcom
powiatu pracy policjantów. Ma on także
ukształtować właściwy wizerunek Policji
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w oczach dzieci. Kolejnym zadaniem
konkursu jest zachęcenie społeczeństwa
do współpracy z policjantami, w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zachęcenie lokalnej społeczności do większej
aktywności w tym zakresie.
Prace plastyczne zgłoszone do konkursu mogą być wykonane dowolną
techniką: kredkami, farbami, wyklejan-

kami itp. Powinny zostać ocenione
przez szkolne jury złożone z nauczycieli,
a następnie przekazane do dalszego
etapu konkursu.
Przewiduje się przeprowadzenie
konkursu w trzech etapach.
I etap - zwiedzanie Komendy
Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach do dnia 15.11.2006 r. po uprzednim skontaktowaniu się z policjantem
Zespołu ds. Nieletnich i Patologii pod nr
tel. 7528000 w. 107.
II etap - szkolny
Przeprowadzenie przez szkoły podstawowe konkursu plastycznego i wyłonienie trzech prac z każdej grupy wiekowej.
III etap - powiatowy
Termin złożenia prac został ustalony
na 06.12.2006 r. w Komendzie Powiatowej Policji z/s w Starych Babicach ul.

Warszawska 276 Zespół ds. Nieletnich i
Patologii.
Prace zostaną ocenione przez jury, w
skład którego wejdą:
- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
- przedstawiciele Starostwa;
- przedstawiciele szkół podstawowych.
Komisja konkursowa wyłoni trzy najciekawsze prace i dziesięć wyróżnień.
Prace, które zostaną zgłoszone do II
etapu konkursu, wystawione będą w
Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie
Mazowieckim. Ponadto prezentowane
będą na łamach „Gazety Babickiej”,
która objęła konkurs patronatem
medialnym. Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród
odbędzie się w okresie świątecznonoworocznym.
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Kierownica i kwiaty
czyli Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie
Z danych Ministerstwa Edukacji
Narodowej wynika, że w Polsce jest
ok. 650 tys. nauczycieli, pedagogów oraz innych pracowników
oświaty. 14 października tradycyjnie obchodzimy ich święto, wyrażając wdzięczność za trud, jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Uczniowie w naszej gminie
przygotowują apele i występy artystyczne. Oprócz tego pracownicy
oświaty otrzymują nagrody Wójta
Gminy i wyróżnienia dyrektorskie.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 14 października
1773 roku. Było to pierwsze w Europie
świeckie ministerstwo oświaty, które
zajęło się reformowaniem szkolnictwa
w Polsce. W 1982 r. Dzień Edukacji
Narodowej zastąpił obchodzony wcześniej Dzień Nauczyciela. Obecnie jest nie
tylko świętem wychowawców, ale także
wszystkich pracowników oświaty.
Dzień Edukacji Narodowej nie musi
być tylko oficjalną uroczystością. Przekonaliśmy się o tym, uczestnicząc w
jego obchodach na terenie gminy. Każdego roku uczniowie z naszych szkół
zaskakują nauczycieli pomysłowością i
przygotowują na ich cześć oryginalne
akademie. Poprzez kwiaty, serdeczne
życzenia i podziękowania wyrażają
wdzięczność za trud i cierpliwość wkładane w ich wykształcenie i wychowanie.
W końcu bez odpowiedniej edukacji
trudno w dzisiejszych czasach cokolwiek osiągnąć.
W Szkole Podstawowej w Starych
Babicach w ramach obchodów Dnia
Edukacji Narodowej uczniowie zorganizowali apel szkolny. Odbyło się także
spotkanie grona pedagogicznego i pracowników szkoły z władzami Gminy.
Wójt Krzysztof Turek wyróżnił Dyrektor
Dorotę Smolińską i 7 nauczycieli nagrodami za współpracę z gminą i społecznością lokalną. Nagrody dyrektorskie
otrzymało 18 osób.
Wyróżnienia przyznano również w
ZSP w Borzęcinie Dużym. Dyr. Teresa
Mazurkiewicz uhonorowała 5 wychowawców i 13 pracowników administracji i obsługi. Nagrody Wójta Gminy
otrzymało 7 nauczycieli, wśród których
znalazła się także Pani Dyrektor. W Dniu
Edukacji Narodowej uczniowie wyrazili
swoją wdzięczność wychowawcom
radosnym śpiewem, tańcem i poezją.
Część artystyczna uroczystości rozbawiła i wzruszyła wszystkich zebranych.
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Dyrektor Piotr Szczepkowski

nowanych, dyplomowanych. Choć trudno w to uwierzyć, muszą zdawać egzaminy, aby podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe. W tym roku o stopień
nauczyciela mianowanego ubiegało się w
naszej gminie 7 nauczycieli.
24 sierpnia przed Komisją Egzaminacyjną stanęły: Sylwia Miksza (nauczyciel kształcenia zintegrowanego) i Julia
Mikołajczyk Mydlak (nauczyciel wychowania przedszkolnego) z ZSP w Borzęcinie Dużym oraz Ilona Antoszkiewicz
(nauczyciel kształcenia zintegrowanego), Monika Adamczyk (nauczyciel
matematyki), Mariola Szykuła (nauczyciel informatyki) z SP w Starych Babicach. 31 sierpnia do egzaminu przystąpiły ponadto Zuzanna Jaworek (nauczyciel języka angielskiego) i Ewa Kaczmarska (nauczyciel religii) z Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. W czasie
egzaminu nauczyciele przedstawiali
swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania komisji. Ich osiągnięcia
zostały ocenione bardzo wysoko –
wszystkim udało się zdać pomyślnie.
Przygotowania do egzaminu na
nauczyciela mianowanego trwają prawie trzy lata. W tym czasie wychowawca realizuje plan rozwoju zawodowego
pod okiem opiekuna wyznaczonego
przez dyrektora szkoły. Staż kończy się
egzaminem. Od przyszłego nauczyciela
mianowanego wymaga się m. in. umiejętności organizacji i doskonalenia
warsztatu pracy, uwzględniania w procesie nauczania potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych. Oczekuje
się także zdolności wykorzystywania
wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, znajomości zagadnień z
zakresu oświaty i pomocy społecznej.
Wszystkim nowym nauczycielom mianowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
kg

A jak było w Koczargach? W Gimnazjum nagrodami Wójta Gminy zostały
wyróżnione 4 osoby, w tym dyr. Piotr
Szczepkowski. Uczniowie również nie
zapomnieli o Panu Dyrektorze – w
symbolicznym, choć i żartobliwym
geście wręczyli mu czerwoną kierownicę od „Ferrari”, aby ,,dobrze
kierował szkołą”. Z kolei Piotr Szczepkowski uhonorował nagrodami dyrektorskimi 3 nauczycieli i 5 pracowników
administracji i obsługi. Artystyczną
część uroczystości uświetnił występ
teatralny, przygotowany przez młodzież
pod kierunkiem Ewy Jastrząb.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji
Narodowej stały się okazją nie tylko do
wyróżnienia nauczycieli, ale także do
wspólnej radości i zabawy. Wszystkim pracownikom oświaty w naszej gminie dziękujemy za ich poświęcenie i zaangażowanie w wychowywaniu dzieci i młodzieży.
Warto zauważyć, że obecnie wymagania stawiane nauczycielom są naprawdę wysokie. Współczesna edukacja nie
może opierać się wyłącznie na opanowaniu przez uczniów książkowej wiedzy.
Nauczyciele muszą wykształcić w nich
przede wszystkim umiejętność samodzielnego myślenia. Powinni stać się
doradcami uczniów, wspomagać
ich w rozwoju, uczyć otwartości na
to, co nowe i wartościowe. Zgodnie z zasadami reformy oświaty
dąży się do tego, aby wychowawcy mieli kwalifikacje do nauczania
więcej niż jednego przedmiotu (w
realiach polskiego rynku pracy nawet więcej niż dwóch). Na drodze kariery pedagodzy mogą osiągnąć cztery stopnie awansu zawoEwa Kaczmarska otrzymuje
dowego. Mamy zatem nauczycieli
nagrodę Wójta Gminy
- stażystów, kontraktowych, mia-
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W przedszkolu po szlachecku...
Czas Złotej Polski Szlacheckiej,
malowniczych dworów i barwnych
strojów, zawsze budzi miłe skojarzenia. A gdy jeszcze przybędzie do
nas szlachcic w żupanie i kontuszu,
z dwiema nadobnymi białogłowami, możemy poczuć się zupełnie jak
w bajce. Podobne wrażenie odniosły dzieci z borzęcińskiego przedszkola. Grupa sympatyków sztuki
dawnej odegrała tam spektakl
muzyczno-zabawowy, w którym
przedstawiono szereg dawnych polskich tradycji. Dzieci razem z „aktorami” wykonywały piosenki, uczestniczyły w konkursach, a niektóre
pozowały nawet do portretów w
strojach szlacheckich. Dobrej zabawy nie brakowało, a przy okazji
przedszkolaki zyskały trochę wiedzy
na temat życia w dawnej Polsce.
-Nasz program powstał z fascynacji
Polską Szlachecką – powiedziała Izabella Stawska-Lasota, jedna z wykonawczyń spektaklu.
-Opowiadaliśmy dzieciom o dawnych tradycjach, dworach i herbach
Wszystko to osadzone było w bajkowych realiach. Śpiewaliśmy także piosenki o królach i księżniczkach.
Razem z Panią Izabellą wystąpili
Ryszard Marceli Chęciński i Jolanta Małgorzata Małecka-Chęcińska. Dzieci otrzymały na zakończenie zaproszenie do
odwiedzenia pałacu z Zielonkach. Obiekt
jest w ostatnim czasie gruntownie
remontowany, a w przyszłości ma
powstać tam placówka popularyzująca
polską kulturę narodową. Obecni właściciele pałacu - Państwo Lasota chcą udostępniać go na spotkania integracyjne,
imprezy kulturalne, spotkania bractw
szlacheckich, drużyn rycerskich itp.
-Takie imprezy jak dzisiejsza

zawdzięczamy prężnie działającej
Radzie Rodziców – mówi z-ca dyr. ZSP
Irena Gąsińska. - Wśród wielu osób z jej
grona odkryliśmy talenty artystyczne i
aktorskie, co zaowocowało już ciekawy-

mi spotkaniami. Ogłosiliśmy obecnie
„Przegląd rodzinnej twórczości plastycznej”, chcemy zachęcić rodziców, aby
razem ze swymi pociechami korzystali z
barw jesieni i tworzyli wspólnie prace
artystyczne. Zamierzamy je później
zaprezentować szerokiej publiczności.
Wcześniej, 12 października zorganizowaliśmy „Święto pieczonego ziemniaka”. Niebawem, w listopadzie przyjadą
do nas dwa teatrzyki, a co miesiąc nasi
podopieczni korzystają z koncertów
słowno-muzycznych, w których za każdym razem przedstawiamy im jakiś
nowy instrument. Pianino,
trąbka, gitara stają się dzieciom bliższe i rozbudzają ich
muzyczne zainteresowania.
Wiele takich spotkań ma formułę otwartą, wszystkich
zatem zapraszamy i cieszymy
się, że rodzice chętnie w nich
uczestniczą.
mł.
Aktualnie do Przedszkola w
Borzęcinie uczęszcza 95
dzieci w 4 grupach. Opiekuje się nimi 6 osób kadry.

Na zakończenie szlachcic wręczył Pani Irenie pergamin:
„Nakaz szlachetny Waszmościankom tu zostawiamy, iżby
dziatwę naszą pospołu w duchu
tradycji kultury szlacheckiej chować raczyły”.
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Przełaje w Zielonkach

20 października na terenach
sportowych w Zielonkach odbyły
się Zawody Powiatowe w sztafetowych
biegach
przełajowych.
Oprócz wielu zawodników ze szkół
powiatu w imprezie uczestniczyli
także reprezentanci naszej gminyzarówno chłopcy, jak i dziewczęta.
Na uwagę zasługuje zajęcie drugiego miejsca przez reprezentację Gimnazjum z Koczarg. Chłopcy na dystansie 10
km pokazali prawdziwą klasę sportową.
Wymieńmy zatem wszystkich, którzy
brali udział w tej długodystansowej sztafecie. Jako pierwszy wystartował Marcin
Naklicki, po nim kolejno: Michał Ocipka,
Jakub Frantczak, Mateusz Dudziński,
Paweł Brzozowski, Kamil Zasłona,
Michał Leśniewski, Adam Trzpioła, Artur
Chełstowski i Michał Naklicki.

16

Na
szczególną
pochwałę zasługuje
gimnazjalista, który
przejął pałeczkę w
ostatniej zmianie. Michał Naklicki miał
do poprzedzającego zawodnika aż 150
m, a mimo to dogonił go, wyprzedził i
dzięki niemu Koczargi zdobyły srebro!
Pochwała oczywiście należy się również
całej drużynie.
Trzeba stwierdzić, że chłopcy, którzy
na co dzień trenują biegi długodystansowe, w błońskim klubie „Olymp” u trenera Zygmunta Karlickiego, dobrze
sobie radzą w imprezach sportowych.
Tak było i tym razem: obaj bracia Nakliccy - Marcin i Michał, a także Mateusz
Dudziński pociągnęli długi dystans i
wyprzedzili kilku zawodników. Michał
Naklicki wygrał ostatnio Zawody Mię-

dzypowiatowe w Kamionie, rozgrywane
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i zakwalifikował się
razem z bratem na zawody międzywojewódzkie. Ma na swoim koncie w tym
roku również tytuł Mistrza Warszawy,
Mazowsza i Makroregionu, triumfował
także na bieżni (600m) w Olsztynie.
Zdaniem trenera Zygmunta Karlickiego, który był również sędzią i starterem zawodników w Zielonkachwszyscy chłopcy przykładają się do treningów, w „Olympie” uczestniczą w
zajęciach 5 razy w tygodniu po 1,5
godziny, w ciągu tygodnia przebiegają
około 50 km.
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-Jestem bardzo zadowolony z osiągnięć tej trójki- mówi trener. – Michał
Naklicki wygrał wszystko w tym roku,
miał tylko pecha na Mistrzostwach Polski,
gdzie po przebiegnięciu 20 m został
zahaczony kolcami innego zawodnika i
uległ kontuzji. Wiele sukcesów wywalczył
w tym sezonie także Mateusz Dudziński,
zdobył m.in. tytuły Wicemistrza Mazowsza i Warszawy na 110 m przez płotki.
Mam nadzieję, że podobne sukcesy nasi
zawodnicy osiągną również w przyszłym
roku, wtedy nie będą już jak dziś- młodzikami, a młodszymi juniorami- konkurencja zatem będzie trudniejsza.
Jak wiadomo, sukces nie rodzi się
sam, wymaga wiele pracy i poświęcenia
nie tylko od zawodników, ale również
od ich rodzin. Młodzi sportowcy są
dowożeni na zajęcia przez rodziców, im
również należą się podziękowania.
Praca nad utrzymaniem formy zawodników będzie kontynuowana także w
zimie- zarówno na hali, gdzie trenuje się
ćwiczenia sprawnościowe i ogólnorozwojowe, jak i na terenie Puszczy Kampinoskiej gdzie pracować będą nad
przygotowaniem kondycyjnym.

15 sierpnia zakończono rozgrywki o
Grand Prix Starych Babic w piłce siatkowej plażowej. W rozegranych w sezonie
2005/2006 turniejach na piasku przy
stawach uczestniczyło 130 zawodników. Tym razem na czele była młodzież
z klubu „Naprzód” Zielonki. 1 miejsce
zdobył Przemysław Kowalczyk, 2 miejsce Sebastian Dryński a 3- Marcin Jakubowski. Wypada tylko pogratulować i
życzyć sukcesów w nowej edycji rozgrywek, która rozpoczęła się właśnie na
tegorocznym festynie startem 16 par
siatkarzy. Tym razem na najwyższym
podium stanęli bracia Paweł i Tomasz
Grabowscy przed Cezarym Dębkowskim
z Marcinem Chmielewskim, trzecie miejsce przypadło Jackowi Jakubowskiemu i
Dominikowi Gradomskiemu. Wielu
widzów podziwiało występy siatkarzy,
którym nawet nasiąknięty deszczem
piasek nie przeszkadzał w pokazaniu
wysokiej klasy. Wszystkich, których oglądanie zawodów skusi do spróbowania
własnych sił na piaszczystym boisku,
zapraszamy na następne tegoroczne
turnieje. Zapisy prowadzi klub LKS
„Naprzód”.
Na zakończenie wspomnę jeszcze
o tych, którzy swoimi zmaganiami rozpoczęli festyn. 15 sierpnia, rankiem
rozegrano zawody wędkarskie. Najlepsze wyniki osiągnęli Eugeniusz Piotrowski (10 kg ryb), Marek Górczyński
(4,5 kg) i Eugeniusz Lubański (3,6 kg).
Jak widać w Zielonkach można złowić
ładne sztuki. Gratulujemy!

* * *
Obiecaliśmy Czytelnikom „GB” w
poprzednim numerze nieco wiadomości sportowych dotyczących
wcześniejszych wydarzeń. Niestety
mimo 24 stron poprzedniego wydania nie zmieściły się wszystkie planowane informacje, za co przepraszamy, nadrabiając dziś zaległości.
T
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K

Wyniki
Szkoły Podstawowe
Dziewczęta 10 X 800 m
1. SP 2 Błonie - 25.05
2. SP Kampinos - 26.50
3. SP Izabelin - 26.54
5. SP Stare Babice - 28.00
Chłopcy 10 X 800 m
1. SP 2 Ożarów Maz. - 24.06
2. SP 1 Ożarów Maz. - 24.07
3. SP Leszno - 24.42
5. SP Borzęcin Duży - 25.27
8. SP Stare Babice - 28.10
Gimnazja
Dziewczęta 10 X 800 m
1. GM Leszno - 25.15
2. GM Płochocin - 25.18
3. GM Izabelin - 25.25
5. GM Koczargi Stare - 26.39
Chłopcy 10 X 1000 m
1. GM Ożarów Maz. - 30.15
2. GM Koczargi Stare - 30.45
3. GM Izabelin - 31.10

Marcin Łada, Henryk Kuncewicz
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Nowa lecznica weterynaryjna
W Latchorzewie przy ul. Warszawskiej 236 powstała nowa specjalistyczna lecznica dla małych zwierząt. Placówka wyposażona jest we
wszystkie niezbędne media: rentgen,
aparat do ciekłego azotu stosowany
w kriochirurgii, USG, aparat ultradźwiękowy, laser, tlen itp.
W lecznicy istnieje możliwość wykonania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, obejmujących transplanto-

logię, chirurgię kręgosłupa,
bioder, implanty wiązadłowe
w chorobach stawów. Zabiegi
przeprowadzane są w oparciu o chirurgię plastyczną bez szwów. Na miejscu
można wykonać pełną analizę laboratoryjną, również
onkologiczną (biopsje), a
nawet wypełnić ubytki w uzębieniu pupila.
Lecznica
prowadzona
jest przez osobę o dużym
doświadczeniu i ze specjalizacją chirurgiczną, a zatrudniony
młody personel z oddaniem podchodzi
do swej pracy i zwierząt.
Od 15 listopada do 10 grudnia w
lecznicy będzie przeprowadzona akcja
sterylizacji i kastracji psów i kotów w
promocyjnej cenie.
Dr Andrzej Małkowski - właściciel placówki - serdecznie zaprasza do
odwiedzenia lecznicy i zapoznania się z

jej możliwościami, dotyczącymi nowoczesnego leczenia małych zwierząt.
Czynne: pn - pt 9.00 - 19.00,
sob. 9.00 - 14.00
Tel.: 0-513-064-634
W nagłych wypadkach można
uzyskać pomoc całodobową
w lecznicy w Izabelinie, ul. Charłampa 6, tel. 022 721-88-18
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Posłańcy Dobrej Nowiny
Grają razem od marca 2006
roku. Oboje są uznanymi artystami.
Witek ma na koncie między innymi
występy z braćmi Golec i wiele sesji
z muzykami jazzowymi. Dominika
występowała z Urszulą Dudziak i
Ewą Bem. Połączyło ich jednak coś
innego - pragnienie mówienia o
miłości Jezusa do każdego człowieka. Podczas koncertów opowiadają
słuchaczom o swoim nawróceniu.
Twierdzą, że każdy sposób oddawania chwały Bogu jest dobry – dokonują tego poprzez grę na perkusji i
fortepianie. Ostatnio włączyli się w
dzieło pomocy Afrykańczykom, zorganizowane przez misjonarzy z
SMA w Borzęcinie.
W piątek 20 października w Kościele
Parafialnym w Borzęcinie Dużym wysłuchaliśmy niezwykłego duetu. Koncert
pn. ,,Jej serce...” zagrali Dominika
Zaziąbło (fortepian) i Witek Wilk (perkusja). Wykonali kilka klasycznych pieśni
maryjnych w nowoczesnych aranżacjach, łącząc elementy różnych stylów
muzycznych. Subtelne dźwięki fortepianu i delikatne uderzenia perkusji stworzyły we wnętrzu świątyni wspaniały,
uduchowiony nastrój. W przerwach
między utworami artyści opowiadali
słuchaczom o swoim nawróceniu.
– Grę na perkusji zawdzięczam
wypadkowi, który przydarzył mi się w
wieku 15 lat – wyznał Witek Wilk - Przy
skoku do wody z wysokości 10 metrów,
złamałem kręgosłup... Lekarze po miesiącu badań orzekli, że albo poddam się
skomplikowanej operacji, która udaje
się tylko w 50 procentach przypadków,
albo zdecyduję się na ,,siedzący” tryb
życia. Do tej pory byłem tancerzem,
więc nie mogłem się z tym pogodzić. W
końcu jednak stwierdziłem, że spośród
wszystkich ciekawych zawodów na
świecie najbardziej ,,osiadły” tryb życia
prowadzi perkusista. Bardzo polubiłem
moje nowe hobby, w krótkim czasie stałem zawodowym muzykiem. Po siedmiu
latach od wypadku wziąłem udział w
spotkaniu modlitewnym, podczas któ-
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rego zostałem w cudowny sposób
uzdrowiony. Od tej pory chodzę o własnych siłach, a siedzenie przy perkusji
nie sprawia mi bólu - Chwała Panu!!!
Obecnie główną część mojego życia
wypełnia Bóg i wspólnota ludzi wierzących. W czasie koncertów prowadzę
ewangelizację. Opowiadam o moim
nawróceniu, które dokonało się pod
wpływem cudu.
– Gramy razem z Witkiem od marca
tego roku – powiedziała Dominika
Zaziąbło - Poznaliśmy się siedem lat
temu w zespole, w którym mieliśmy
razem występować. Po krótkim czasie
stwierdziliśmy, że świetnie rozumiemy
się we dwójkę – mamy podobną wrażliwość artystyczną. Myślę, że to Bóg
zadecydował o naszym spotkaniu.
Pochodzę z rodziny niewierzącej, jednak
w pewnym momencie odkryłam dla siebie Boga, przede wszystkim dzięki Witkowi. Zauważyłam, że nie tylko pięknie
mówi o Chrystusie, ale też realizuje Jego
słowa w życiu. To dało mi do myślenia.
Teraz Bóg jest dla mnie najważniejszy.
Chwalę go poprzez swój talent.
Nasza działalność to
rodzaj
misji.
Tak
naprawdę ewangelizacja jest zakamuflowana, bo nikt otwierając
płytę czy czytając afisz,
nie domyśla się, jaką
muzykę gramy. ,,Jej
serce...” to przecież
tytuł
wieloznaczny.
Zdajemy sobie sprawę,
że niektóre osoby nigdy
nie zdecydowałyby się

na udział w koncercie religijnym. Jednak
kiedy już usłyszą naszą grę, często zmieniają zdanie na ten temat. Zwłaszcza, że
nie koncertujemy tylko w kościołach, ale
także w klubach. Jesteśmy Posłańcami
Dobrej Nowiny. Chcemy głosić Ewangelię wśród ludzi. Powiedzieć im, że chrześcijaństwo jest żywą wiarą miłości i
miłosierdzia. Udowadniamy, że Bóg nie
jest obecny tylko w świątyniach, ale
także pośród nas. Trzeba odkryć Go w
sobie, w bliźnim i dzielić się miłością.
Perkusja w kościele szokuje, podobnie jak głoszenie Słowa Bożego w klubach. Zależy nam jednak na tym, żeby
nasz projekt intrygował, niekiedy wywoływał zdziwienie, ale przede wszystkim
zapadał w pamięć. Wiemy, że ziarno,
które posiejemy w ten niezwykły sposób,
będzie kiełkowało na chwałę Chrystusa.
W najbliższym czasie muzycy zamierzają wydać płytę pt. ,,Jej serce...”, która
jest efektem ich kilkumiesięcznej współpracy. Planują także wspólny wyjazd na
Ukrainę, aby wspomóc polskie misjonarki w dziele ewangelizacji.
Przy okazji koncertu w Kościele
Parafialnym odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz najbiedniejszych w Afryce.
Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Misjonarzy Afrykańskich,
którego siedziba od 15 lat znajduje się
w Borzęcinie. Przeprowadzono ją na
dwa dni przed przypadającym w ostatnią niedzielę października Światowym
Dniem Misyjnym. Podczas kwesty
można było kupić przepiękne przedmioty – krzyże, różańce, obrazki, rzeźby, wisiorki, wykonane przez Afrykańczyków z Togo i Ghany.
kg
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INFORMACJE

Minister Szyszko w Babicach

– dokończenie ze str. 2

Czy zareaguje na „aferę Lasu Bemowskiego”?
-Procedura sprzedaży działki odbyła
się z pominięciem Gminy, która miała w
tym wypadku prawo pierwokupu- powiedział Wójt. -Teren, o którym mówimy
został wyłączony z działalności specjalnej
i przekazany do Agencji Mienia Wojskowego. Agencja natomiast utworzyła spółkę ze 100% udziałem własnym, wniosła
do niej aportem działkę, a następnie
sprzedała ją prywatnemu deweloperowi
za 10% pierwotnej wyceny. Od dłuższego
czasu wywiera on naciski na Gminę, aby
dokonać zmiany przeznaczenia tego terenu- z leśnego na budowlany.
Całej sprawie pikanterii dodaje fakt,
że Spółka zanim jeszcze oficjalnie została właścicielem nieruchomości, już ogłosiła, że ją sprzedaje. Wszystko wskazuje
na to, że teren wojskowy przygotowywany był do „dzikiej prywatyzacji” jeszcze
przed przekazaniem go do AMW. Świadczą o tym zdjęcia lotnicze, które Wójt
Gminy pokazał Ministrowi. Na jednym z
nich (z 2001 r.) teren wojskowy porośnięty jest gęsto drzewami (pod nimi
znajdowały się ukryte obiekty wojskowe),
a na drugim z 2005 r. w wielu miejscach
nie widać już drzew, są natomiast tajemnicze górki. Wójt Gminy poprosił Ministra o wsparcie w działaniach dotyczących wyjaśnienia tej sprawy.
-Dziś toczy się u nas walka w interesie przyrody. Mamy poparcie mieszkańców gminy, a tymczasem wspomniany
deweloper zbiera opinie różnych instytucji uzasadniające jego żądania i wywiera
na Gminę naciski. Chodzi nam nie tylko
o kwestie naszej samorządności, ale i
utrzymanie unikalnych terenów przylegających bezpośrednio do rezerwatu
Łosiowe Błota – powiedział Wójt. -Zmiana przeznaczenia terenu z leśnego na
budowlane- czego domaga się właściciel
działki, doprowadzi do zniszczenia bezcennego ekosystemu.

W dyskusję włączył się również starosta Jan Żychliński. Zdjęcia lotnicze, które
Pan Minister otrzymał, demaskują czyjeś działania w czasie
gdy obszar ten był
jeszcze we władaniu
wojska i nie było do
niego dostępu. Ktoś
miał już wcześniej
opracowany scenariusz kolejnych działań...
-Teren przekazany przez Ministra
Obrony Narodowej do AMW protokołem zdawczo-odbiorczym został wyceniony na prawie 8 mln zł. Kiedy natomiast wyceniono go przed sprzedażą
prywatnemu właścicielowi, jego wartość
spadła do... 800 tys. zł. Nabywca co
prawda przebił tę cenę, płacąc za 20 ha
działkę... 960 tys. zł. Jako Organ Skarbu
Państwa zgłosiłem ten fakt na policję i
dziś sprawa toczy się w prokuraturze.
Uważam, że jest to ewidentne nadużycie. Skarb Państwa posiadał 20 ha wartościowego terenu, dzisiaj nie ma nic i
nie wpłynęła do niego ani złotówkapowiedział Starosta.
Minister Jan Szyszko był wyraźnie
zaskoczony tą informacją. – Na razie nie
otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie- powiedział - dobrze zatem, że jest
ona rozpatrywana przez prokuraturę.
Wydaje się, iż mamy tu do czynienia z
typowym układem znanym z mediów,
który mówi, jak można się błyskawicznie
wzbogacić robiąc niezgodności prawne.
Jest to bulwersujące, zainteresuję się tą
sprawą- powiedział Minister.
Jaki będzie finał „afery Lasu Bemowskiego”- dziś trudno powiedzieć. Właściciel ma założoną księgę wieczystą,

a sprawy tego typu toczą się przeważnie
w sądach wiele lat. Teren, o którym
mowa, należał pierwotnie do Lasów
Państwowych, za czasów Gomułki jego
część wydzielono pod obiekty wojskowe
i teraz gdy nie jest już wojsku potrzebny,
logiczne byłoby zwrócenie go do pierwotnego właściciela. Tymczasem dziś
obserwujemy, jak „w majestacie prawa”
majątek narodowy jest przechwytywany
za ułamek jego wartości, a jednocześnie
powstaje duże zagrożenie dla bezcennych ekosystemów.
Czy po spotkaniu z Ministrem Szyszko coś się zmieni w tej sprawie- miejmy
nadzieję, że tak. Podczas rozmów poruszano jeszcze zagadnienia związane
z trasą S7, która będzie przebiegać
przez tereny naszej gminy i z procedurami dotyczącymi skomplikowanych
wymogów biurokratycznych związanych z Funduszem Spójności. Minister
poinformował zebranych, że trwają
aktualnie prace nad uproszczeniem
wielu procedur- działania te prowadzone są razem z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego i Ministerstwem Finansów, już niebawem powinny przynieść
oczekiwany rezultat.
mł.

Zatrudnię ekspedientki
do pracy w sklepie spożywczym w Borzęcinie Dużym.
Najlepiej od zaraz. Tel.: 0-509-136-125

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską.
Tel.: 0-604-568-524
022 499-30-13
Szklenie u klienta
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie
Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem),
Tel. kom. 0602-285-338
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105

tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość
bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa
możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA

ZAPRASZAMY!

•
•
•
•
•

Kamizelki
Buty
Toczki
Siodła
Uprzęże

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice
tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

Odbiór odpadów stałych
Pojemniki 120L, 240L, 1100L
– kontenery 5,5 m3 - 7m3
Wywóz nieczystości płynnych

Tel. (022) 835-40-48
(022) 865-31-50 (51)
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
www.bys.com.pl
biuro@bys.com.pl

