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,,Przejrzysta Polska”
ponownie dla Gminy

W numerze

Dobiega końca kontynuacja
akcji społecznej ,,Przejrzysta Pol-
ska”. Spośród 426 samorządów
uhonorowanych certyfikatami w
2005 r., 178 zdecydowało się na
udział w tegorocznej edycji i
wdrożenie nowych zadań, któ-
rych celem jest doskonalenie
standardów obsługi mieszkań-
ców w urzędach. W tym roku w
województwie mazowieckim 27
samorządów otrzymało wyróż-
nienia za udział w akcji ,,Przej-
rzystej Polski”. Wśród nich zna-
lazł się Urząd Gminy Stare Babi-
ce. Wójt Gminy Krzysztof Turek 14 paź-
dziernika w siedzibie „Gazety Wybor-
czej” otrzymał pamiątkowy dyplom
potwierdzający uznanie dla pracy nasze-
go Urzędu. Organizatorami „Przejrzystej
Polski” są Fundacja Rozwoju Demokracji

Lokalnej, Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Fundacja im. Stefana Batore-
go, Gazeta Wyborcza, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej i Bank Światowy. Wię-
cej o tym zagadnieniu w następnym
numerze „GB”.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym

Jesień w kwiatach

Dziś 24

strony!

Naczelnik US Warszawa Bielany
zaprasza do uczestnictwa w Dniu
Otwartym Urzędu Skarbowego, który
będzie poświęcony sprawie wniosków o
zwrot podatku VAT w budownictwie.
Spotkanie z mieszkańcami zaplanowa-

no na 28 października br. od  godz.
9:00 do 13:00. W programie przewi-
dziano uruchomienie punktów informa-
cyjnych w budynku przy ul. Skalbmier-
skiej 5 - sala 108, oraz prelekcje i pre-
zentacje multimedialne.

W tym roku jesień wyjątkowo nas
rozpieszcza – słoneczne dni zachęcają
do spacerów i odpoczynku na łonie
natury. W ogrodzie Państwa Stelma-
chów z Nowych Babic jesień zagościła w
sposób nietypowy - zakwitła 900 kwia-
tami. Co więcej, wszystkie rosną na jed-
nym drzewku. Ogrodnicy nazywają je
daturą, ale ma ono także inne, zaskaku-
jące określenia, jak trąby anielskie,
cygańskie ziele czy durna rzepa. Przypo-
mina raczej roślinę tropikalną niż ogro-
dowy krzew. Datura Państwa Stelma-
chów, troskliwie pielęgnowana, podle-
wana płynnym nawozem, obrodziła w
tym roku nad podziw. Gratulujemy
wyhodowania tak pięknej rośliny!
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-PPoodd kkoonniieecc kkaaddeennccjjii zzaawwsszzee pprrzzyy-
cchhooddzzii cczzaass nnaa ppooddssuummoowwaanniiaa..

-To prawda, ale przez 4 lata działal-
ności udało się wiele zrobić. Gdy rozpo-
cząłem sprawowanie urzędu starosty,
Powiat Warszawski Zachodni borykał się
z dużymi trudnościami, nie został
bowiem wyposażony w niezbędne
instrumenty do pełnienia powierzonych
mu zadań. Nie mieliśmy nawet swojej
siedziby. Starostwo zmuszone było dzia-
łać w wynajmowanym budynku (po
dawnych Zakładach Nowotki), który
znajdował się w Warszawie- poza tere-
nem powiatu. Mimo starań trudno było
zmienić ten stan rzeczy – wiele osób, aby
realizować swoje sprawy urzędowe,
musiało dojeżdżać do stolicy i stać w
dużych korkach. Jednak po pewnym cza-
sie samo życie przyniosło rozwiązanie.

W czasie gdy wybrano mnie na Staro-
stę, doszło do dramatu pracowników
ożarowskich „Kabli” i likwidacji tego
przedsiębiorstwa. Pojawiła się możliwość
zakupu biurowca dyrekcji, który stał pusty
i wydawało się, że likwidatorzy nie mają

pomysłu, jak go odpowiednio zagospo-
darować. Dramat zakładu stał się szansą
dla Powiatu. Szansą, którą wykorzystali-
śmy. Kupiliśmy  obiekt, który doskonale
nadaje się dla potrzeb Urzędu i myślę, że
dobrze spełnia swoją funkcję. Powierzch-
nia zakupionej nieruchomości z obszer-
nym parkingiem i drugim budynkiem, w
którym znajduje się wydział geodezji,
wynosi 3,3 ha. Starostwo znajduje się
dziś przy drodze krajowej nr 2 w Ożaro-
wie Mazowieckim, jest zatem na terenie
powiatu- bliżej mieszkańców. Oprócz
wydzielonej części geodezyjnej działają
tam również instytucje szczebla powiato-
wego, nie będące obecnie w strukturach
Starostwa- Sanepid i Inspektorat Wetery-
narii. Dla wygody mieszkańców ulokowa-
liśmy wszystkie służby w jednym miejscu.

Myślę, że przejęcie przez samorząd
powiatowy tego obiektu pozwoliło ura-
tować go przed zniszczeniem. Dziś
budynek służy ogółowi społeczeństwa.
Pracę Urzędu zorganizowaliśmy tak, aby
osoby, które przychodzą tu realizować
swoje sprawy, mogły załatwić je bez

kolejek i w miłej atmosferze. Na parterze
Urzędu powstało przestronne biuro
podawcze i tam przeważnie mieszkańcy
powiatu kontaktują się z pracownikami
Starostwa. Położyliśmy również duży
nacisk na standard pracy zatrudnionych
osób. Efektem tych działań było przy-
znanie naszemu Urzędowi certyfikatu
„Przejrzystej Polski”.

-PPrrzzeenniieessiieenniiee UUrrzzęędduu SSttaarroossttwwaa ddoo
OOżżaarroowwaa MMaazzoowwiieecckkiieeggoo wwppłłyynnęęłłoo nnaa
oożżyywwiieenniiee ookkoolliiccyy..

-Historia tego miasta od 70 lat zwią-
zana była z „Kablami”, pracowało tam
również wiele osób z babickiej gminy. Po
likwidacji zakładu był tu istny „krajobraz
po bitwie”- powybijane szyby i zdewa-
stowany teren wyglądały bardzo przy-
gnębiająco. Wraz z rozpoczęciem pracy
Starostwa, wróciło życie. Dziś już w oko-
licy wszystko jest zagospodarowane. Na
terenie dawnych „Kabli” działają firmy
handlowe i produkcyjne.

Mieszkańcy powiatu dobrze przyjęli
nową siedzibę Urzędu, zapewnia ona

Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego
gościliśmy na łamach „GB” 4 lata temu. Wówczas pełnił funkcję wicesta-
rosty i Powiat dopiero rozpoczynał działalność. Dziś rozmawiamy w zupeł-
nie innych realiach. Pan Starosta kończy swoją czteroletnią kadencję,
a Powiat może pochwalić się licznymi osiągnięciami. Wiele z nich wynika
z dobrej współpracy jego Urzędu z samorządami gmin.

Zdaniem Starosty Jana Żychlińskiego przed Polską otwierają się obecnie
nowe możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
W nadchodzącym okresie budżetowym Unii pula funduszy przeznaczonych
dla naszego kraju będzie znacząco zwiększona. Gminy staną przed szansą
przyśpieszenia dynamiki rozwoju, powinny zatem zrobić wszystko, aby z niej
umiejętnie skorzystać dla dobra lokalnych społeczności i dobra Polski.

Powiat to więcej niż 
centrum administracyjne

II Wojna Światowa pozostawiła
w Polsce wiele tragicznych śladów,
znajdziemy je także w naszej gmi-
nie. Działania wojenne toczyły się
między innymi na terenie Babic,
Chrzanowa, Bliznego, Janowa,
Klaudyna, Borzęcina. W obronie
Ojczyzny zginęło tu wielu żołnierzy,
wśród ofiar znaleźli się również
cywile. 24 września spotkaliśmy się
na Cmentarzu Wojskowym w Sta-
rych Babicach, aby oddać hołd
poległym bohaterom.

Ta pamięć 
musi trwać...

dok. str. 7 
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zarówno odpowiednie warunki pracy
dla zatrudnionych tu osób, jak i wysoki
standard obsługi mieszkańców. Budy-
nek jest również dobrą wizytówką
naszego powiatu, a trzeba pamiętać, że
jest to obecnie jedyny powiat, który ma
w nazwie przymiotnik „warszawski”.
Nie powstydzimy się zatem, przyjmując
tu przedstawicieli władz województwa
mazowieckiego czy delegacje zagra-
nicznych gości.

- DDzziięękkii iinniiccjjaattyywwiiee PPoowwiiaattuu ppooddeejj-
mmuujjee ssiięę wwiieellee ddzziiaałłaańń nnaa rrzzeecczz ppoopprraawwyy
bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa..

- Na początku kadencji samorządy
gmin i powiatu podpisały porozumienie
z Komendantem Stołecznym Policji, w
którym zobowiązały się do pomocy
finansowej przy budowie Komendy Poli-
cji Powiatowej w Starych Babicach. W
sumie zebrano 2 mln zł. Obiekt otwarto
pod koniec ubiegłego roku. Jest to
dobry punkt wyjścia do stworzenia silnej
policji. Porozumienie przyniosło w
rezultacie zwiększenie ilości funkcjona-
riuszy na terenie powiatu. Jednak na
tym nie zakończyła się współpraca
pomiędzy samorządami dotycząca
poprawy bezpieczeństwa. Obecnie roz-
waża się możliwość stworzenia systemu
monitoringu w miejscach zagrożonych
przestępczością. Ponieważ nie możemy
dziś liczyć na dalsze zwiększenie ilości
etatów dla funkcjonariuszy działających
w powiecie, samorządy postanowiły
poprawić efektywność pracy policji
poprzez wyposażenie jej w najnowocze-
śniejszy sprzęt. Proces ten będzie trwał
przez kilka lat następnej kadencji.
Bedziemy wcielać w życie rozwiązania,
które sprawdziły się w krajach Unii
Europejskiej.

Kolejnym elementem działania
Powiatu dla bezpieczeństwa publiczne-
go jest wybudowanie strażnicy PSP w
Błoniu. Straż powiatowa pełni tam cało-
dobowe dyżury, działa również Centrum

Powiadamiania Ratunkowego, a dla czę-
ści gmin: Błonia, Ożarowa, Leszna i
Kampinosu uruchomiliśmy w Błoniu
Pogotowie Ratunkowe. Dziś jednak
Straż wyjeżdża częściej do wypadków
drogowych niż do pożarów. Wspólny
wyjazd karetki pogotowia i samochodu
Straży często ratuje życie osób uwięzio-
nych we wrakach pojazdów, dlatego też
dbamy szczególnie o wyposażenie tej
jednostki w sprzęt do ratownictwa dro-
gowego i technicznego.

- DDuużżyymm pprroobblleemmeemm ww ccaałłeejj PPoollssccee
jjeesstt zzłłyy ssttaann tteecchhnniicczznnyy ddrróógg,, aa jjaakk jjeesstt
ww nnaasszzyymm ppoowwiieecciiee??

- Zagadnienie to, podobnie jak spra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców, trak-
tujemy od lat priorytetowo. Powiat od
początku swojej działalności widział
potrzebę pilnych działań w tym zakre-
sie. Jednak  kłopoty finansowe naszego
samorządu w pierwszej kadencji nie
pozwalały na żadne inwestycje. Powiat
nie był wstanie udźwignąć ciężaru
remontów dróg. Aby w ogóle móc dzia-
łać, musieliśmy przeprowadzić grun-
towną reorganizację pracy Urzędu i zre-
dukować zatrudnienie. Sytuacja popra-
wiła się dopiero po zmianie ustawy o
dochodach powiatów, co spowodowa-
ło ich znaczne zwiększenie. W rezultacie
dziś Powiat Warszawski Zachodni ma
dobrą sytuację finansową i jest nawet
płatnikiem podatku na rzecz biednych
powiatów- tzw. janosikowego (rocznie
ponad 6 mln zł). 

Nasz samorząd uzyskał obecnie
możliwości skutecznego oddziaływania
na lokalną infrastrukturę. Zarządzamy
170 km dróg. Co roku naprawiamy
nawierzchnię wielu z nich i modernizu-
jemy kolejne odcinki. W bieżącym roku
wykonamy inwestycje drogowe za 11
mln zł. Na 22 km dróg powstaną nowe
nakładki asfaltowe (wykonano już 80%
z nich), wybudujemy również jedną
drogę zupełnie od podstaw. 

W czasie gdy rozmawiamy, ekipy
budowlane wchodzą właśnie na ul.
Ogrodniczą. Powstanie tam całkowicie
nowa droga z odpowiednią podbudo-
wą, odwodnieniami i wytrzymałą na-
wierzchnią. Ul. Ogrodnicza jest bardzo
obciążona ruchem tranzytowym do
Rynku Hurtowego, musi zatem uzyskać
standard, który zaspokoi oczekiwania
kierowców na wiele lat. Inwestycję tę
przeprowadzamy przy pomocy środków
unijnych z programu ZPORR, uzyskali-
śmy dofinansowanie w wysokości 3 mln
zł. Liczyliśmy na to, że uda się również
przy pomocy środków unijnych wyko-
nać drugą, podobną inwestycję w Gmi-
nie Izabelin. Nasz projekt przeszedł
wszystkie procedury i został zakwalifiko-
wany do realizacji, ale z powodu braku
środków finansowych znalazł się obec-
nie na liście rezerwowej. Jeśli okaże się,
że będzie realizowany, wówczas Powiat
pozyska  łącznie z funduszy europej-
skich na drogi 6 mln zł, a ogólna war-
tość inwestycji drogowych w br. wzro-
śnie do 14 mln zł.

Na marginesie warto wspomnieć, że
Powiat stara się również poprawiać
infrastrukturę pod kątem wprowadza-
nia bezpiecznych rozwiązań komunika-
cyjnych. I tak np. dwa lata temu,
uwzględniając postulaty mieszkańców,
przebudowano skrzyżowanie w Wieru-
chowie (na ul. Ogrodniczej) na rondo.
Wcześniej prawie codziennie dochodzi-
ło tam do wypadków, kilka osób straci-
ło życie. Dziś skrzyżowanie to jest jed-
nym z najbezpieczniejszych w okolicy.
W następnej kadencji planowane jest
przebudowanie na rondo kolejnego nie-
bezpiecznego skrzyżowania - w Strzyku-
łach. Poprawa stanu dróg w powiecie
wymaga jeszcze wielu nakładów finan-
sowych. Wieloletnich zaniedbań nie da
się naprawić w krótkim czasie, dlatego
też inwestycje w tej dziedzinie będą
konieczne także w następnych latach.
Mam świadomość, jak wiele jest jeszcze
do zrobienia.

- PPoowwiiaatt rreeaalliizzuujjee wwiieellee iinnwweessttyyccjjii
ddzziięękkii ddoobbrreejj wwssppóółłpprraaccyy zz llookkaallnnyymmii
ssaammoorrzząąddaammii..

- To prawda i tu chciałbym powie-
dzieć parę słów o samorządzie Gminy
Stare Babice. Aby podejmowane przez
nas zadania mogły być realizowane
efektywnie, potrzebna jest współpraca
pomiędzy samorządami gminy i powia-
tu. W tym przypadku układa się ona
bardzo dobrze. Tak właśnie jest, gdy
przeanalizujemy strategię inwestycji
przy ul. Ogrodniczej. Czekaliśmy z roz-
poczęciem prac drogowych, aż gmina
wykona kanalizację. Zakończono ją w
sierpniu, zgodnie z planem. Babicki
samorząd podjął ten wysiłek i wywiązał
się w pełni ze zobowiązań, możemy

Siedziba Starostwa Powiatowego
w Ożarowie Mazowieckim przy
ul. Poznańskiej 129/133
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tylko ubolewać, że kanalizacji nie wyko-
nano na tej drodze na odcinku ul.
Świerkowej, po stronie Gminy Ożarów
Mazowiecki. Inwestycja ta, jak już
wspomniałem, zostanie przeprowadzo-
na przy pomocy środków unijnych, a
także przy wsparciu Gminy Stare Babice,
która wyasygnowała na ten cel 500 tys.
zł. Po wykonaniu prac wreszcie skończą
się kłopoty z ul. Ogrodniczą, od lat po
zimie powstawały tam niebezpieczne
wyrwy w nawierzchni, z tego powodu
musiała być nawet przez pewien czas
zamknięta. Nowa droga będzie miała
łącznie 3,5 km długości (od skrzyżowa-
nia ze światłami w Babicach do Rynku
Hurtowego w Broniszach).

Dobra współpraca między naszymi
samorządami, a zwłaszcza zrozumienie
specyfiki działania Powiatu przez Wójta
Gminy Krzysztofa Turka, zaowocowała
również wykonaniem inwestycji drogo-
wej w Lipkowie. Drogę pokryto tam
nową nakładką asfaltową, wybudowa-
no chodnik i rozwiązano trudny pro-
blem, jakim było odwodnienie nawierzch-
ni. Inwestycja wyszła naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, planowaliśmy ją
już w ubiegłym roku, ale realizacja stała
się możliwa dopiero kilka miesięcy
temu. Gmina sfinansowała 30% kosz-
tów modernizacji drogi. Jeszcze w bie-
żącym sezonie położymy nawierzchnię
na dalszym odcinku tej drogi, aż do ul.
3 Maja w Izabelinie. Kolejne prace pla-
nowane są pomiędzy Lipkowem i Babi-
cami na ul.: Mościckiego i Sienkiewicza,
wybudujemy również chodnik przy ul.
Szkolnej- prowadzący do Gimnazjum w
Koczargach. Aktualnie przygotowywa-
na jest dokumentacja dotycząca tych
inwestycji, a ich wykonanie planowane
jest w nowej kadencji samorządu. 

- JJaakk GGmmiinnaa SSttaarree BBaabbiiccee ppoossttrrzzeeggaa-
nnaa jjeesstt zz ppeerrssppeekkttyywwyy PPoowwiiaattuu nnaa ttllee
iinnnnyycchh ssaammoorrzząąddóóww??

- Babicka gmina to moje strony
rodzinne i jestem z nią związany emo-
cjonalnie, aby jednak precyzyjnie odpo-
wiedzieć na pytanie, odwołam się jedy-
nie do faktów. Na początku tej kadencji
Gmina Stare Babice była jedyną, spo-
śród 7 gmin powiatu warszawskiego
zachodniego, która miała opracowane
plany zagospodarowania przestrzenne-
go. W skali kraju takie plany posiadało
zaledwie 3% gmin. Oznacza to, że wła-
dze samorządowe mają tu pomysł na
racjonalne działanie i postrzegają cało-
ściowo zagadnienia rozwoju okolicz-
nych terenów. W ten tok postępowania
wpisują się procesy scaleniowe, a są to
działania trudne i budzą wiele konflik-
tów, lecz w rezultacie przynoszą bardzo
dobre efekty. Dzięki połączeniu tych
dwóch czynników powstaje ład prze-
strzenny, a mieszkańcy gminy uzyskują

pełnonormatywne, uzbrojone działki
budowlane. Tak właśnie powstało
modelowe osiedle w Kwirynowie.

Stare Babice są liderem w powiecie,
jeśli chodzi o osiągnięcia w pozyskiwaniu
unijnych środków na inwestycje infra-
strukturalne (23 mln zł). Wiem, że wła-
dze gminy podejmują kolejne wysiłki, aby
wykorzystać w pełni naszą obecność w
Unii Europejskiej i sięgnąć po środki z
Funduszu Spójności (ok. 84 mln zł netto
na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w
całej gminie). Uzyskano już pomoc Unii
w przygotowaniu Wstępnego Studium
Wykonalności dla tego projektu.

- ZZ GGmmiinnąą SSttaarree BBaabbiiccee jjeesstt PPaann
zzwwiiąązzaannyy rrooddzziinnnniiee oodd wwiieelluu ppookkoolleeńń..
UUcczzeessttnniicczzyyłł PPaann aakkttyywwnniiee ww ttwwoorrzzeenniiuu
llookkaallnneejj ddeemmookkrraaccjjii ppoo zzmmiiaanniiee uussttrroojjuu,,
ppeełłnniiąącc pprrzzeezz ddwwiiee ppiieerrwwsszzee kkaaddeennccjjee
ffuunnkkccjjęę PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy GGmmiinnyy..
BByyłł PPaann ttaakkżżee jjeeddnnyymm zz zzaałłoożżyycciieellii
„„GGaazzeettyy BBaabbiicckkiieejj””.. CCzzyy ttee ssiillnnee zzwwiiąązzkkii
nniiee ppoowwoodduujjąą zzbbyytt łłaasskkaawweejj oocceennyy
nnaasszzeeggoo ssaammoorrzząądduu?? 

- Gmina Stare Babice z racji swego
położenia przechodzi dynamiczne zmia-
ny zarówno w sferze infrastrukturalnej,
jak i społecznej. Widzę, że wiele spraw
wymaga jeszcze rozwiązania, dlatego
moja ocena nie jest bezkrytyczna, trze-
ba w niej zastosować właściwą miarę. Z
drugiej strony powinniśmy przyjrzeć się
liczbom, wskaźnikom ekonomicznym i
poznać realia działania samorządu.
Dokonując oceny, trzeba zauważyć osią-
gnięcia tej gminy uznane przez nieza-
leżne gremia. Są to m.in. wysokie pozy-
cje babickiego samorządu w „Złotej
Setce” polskich gmin, przyznanie tytułu
„Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”,
„Gminy Fair Play”, a także „Certyfikatu
Przejrzystej Polski”. Te nagrody nie wzię-
ły się z niczego - są dowodem uznania
ekspertów oceniających pracę samorzą-
dów w całej Polsce. Są to fakty, a jak
wiadomo, o faktach się nie dyskutuje.

-PPaattrrzząącc nnaa ddzziiaałłaanniiaa PPaannaa SSttaarroossttyy,,
ttrruuddnnoo nniiee zzaauuwwaażżyyćć,, żżee mmaa PPaann wwiizzjjęę
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa nnoowwoocczzeessnneeggoo eeuurroo-
ppeejjsskkiieeggoo uurrzzęędduu..

Nowoczesny urząd to nie tylko
odpowiedni sposób oddziaływania, ale
również umiejętność wykorzystywania
na co dzień najnowocześniejszej techni-
ki komputerowej i informatycznej. Nasz
ośrodek geodezyjny jako jeden z nielicz-
nych na Mazowszu dysponuje pełną
informatyzacją baz danych na obszarze
powiatu, dotyczących ewidencji grun-
tów i budynków.

Nowoczesna technika ułatwia szyb-
ką obsługę mieszkańców. W przyszłości
zamierzamy wprowadzić również elek-
troniczny obieg dokumentów.

Funkcjonowanie Urzędu rozumiemy

nie tylko jako sprawne działanie ośrod-
ka administracyjnego, ale również jako
ogniwa spajającego wszystkie dobre ini-
cjatywy lokalnych samorządów. Stąd
możemy co roku przeprowadzać
remonty dróg powiatowych przy 30 %
udziale finansowym gmin. Działamy
również na innych obszarach, starając
się np. pomagać w przeprowadzaniu
przedsięwzięć artystycznych, jak np. w
II Festiwalu Muzycznego „W Krainie
Chopina”, czy w organizowaniu corocz-
nego „Eko-pikniku” w Kampinosie.
Utrzymujemy również bliskie kontakty z
powiatem tatrzańskim, a także z wło-
skim okręgiem Lazio w pobliżu Rzymu.
Wszystko to owocuje wymianą kultural-
ną i nawiązywaniem bliskich- przyjaciel-
skich kontaktów, które są bardzo
potrzebne we wspólnej Europie.

Zgoda i współpraca zarówno na
poziomie lokalnych samorządów, jak i
na arenie międzynarodowej przynosi
nam wszystkim wymierne korzyści.
Dzięki niej możemy myśleć o dalszym
rozwoju powiatu i dawaniu szans mło-
demu pokoleniu, tak aby ludzie nie
musieli wyjeżdżać z Polski w poszukiwa-
niu pracy i znajdowali u siebie wszystko
to, co potrzebne jest do godnego życia. 

Powiat ma również osiągnięcia na
polu walki z bezrobociem i szeroko
rozumianej integracji społecznej. Rów-
nież w tych sprawach uzyskaliśmy
wsparcie z UE. Razem ze środkami prze-
znaczonymi na stypendia otrzymaliśmy
1 mln zł z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Zamierzamy podjęte działania
kontynuować w nowej kadencji, podob-
nie jak i inne przedsięwzięcia, o których
rozmawialiśmy.

MM.. ŁŁaaddaa

W patio Starostwa na co dzień
działa biuro podawcze; czasem
można tam również wysłuchać
koncertu.
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NNiieeoocczzeekkiiwwaanniiee rrookk sszzkkoollnnyy
22000066//22000077 zzaacczząąłł ssiięę nniiee ppiieerrwwsszzeeggoo,,
aallee cczzwwaarrtteeggoo wwrrzzeeśśnniiaa.. WW wwyynniikkuu
ddeeccyyzzjjii MMiinniissttrraa EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj
zzmmiieenniioonnoo ddaattęę,, kkttóórraa oodd ppookkoolleeńń kkoojjaa-
rrzzyyłłaa ssiięę zz ppoocczząąttkkiieemm rrookkuu sszzkkoollnneeggoo..
PPoo ddwwóócchh mmiieessiiąąccaacchh ooddppoocczzyynnkkuu ddllaa
uucczznniióóww ii nnaauucczzyycciieellii nnaaddsszzeeddłł cczzaass
wwyyttęężżoonneejj pprraaccyy.. NNaa wwaakkaaccjjee ttrrzzeebbaa
bbęęddzziiee ppoocczzeekkaaćć ddoo 2222 cczzeerrwwccaa.. 

Od tej pory, jeśli 1 września wypad-
nie w piątek lub w sobotę, nauka roz-
pocznie się w najbliższy poniedziałek po
tym dniu. Dzięki rozporządzeniu mini-
stra Romana Giertycha tegoroczne
wakacje wydłużyły się o dodatkowy
weekend. Blisko 6 mln uczniów w Pol-
sce poszło do szkoły dopiero 4 wrze-
śnia. 380 tys. dzieci usłyszało dzwonek
po raz pierwszy. A jak początek roku
wyglądał w naszej gminie?

Stare Babice
Inauguracja roku 2006/2007 w

Szkole Podstawowej w Starych Babicach
rozpoczęła się od przemówienia Dyrek-
tor Doroty Smolińskiej. Powitała ona

uczniów, rodziców i nauczycieli po
wakacyjnej przerwie. Najserdeczniejsze
słowa skierowała do pierwszaków,
życząc im miłej nauki i wielu przyjaźni w
nowej szkole. Następnie przeszła do

omówienia spraw organizacyjnych. Z
początkiem roku powstała klasa inte-
gracyjna „0A” (obok już istniejących
„0B” i „0C”). W oddziałach integracyj-
nych wprowadzono dodatkową godzi-
nę – rytmikę. W klasach pierwszych zor-
ganizowano zajęcia języka angielskiego
(2 godziny tygodniowo), które będą
finansowane ze środków Ministerstwa

Edukacji. Starszym dzieciom szkoła ofe-
ruje zajęcia dodatkowe w kołach przed-
miotowych (polonistycznym, matema-
tycznym, ekologicznym, informatycz-
nym, teatralnym). Wszyscy chętni mogą
należeć do koła plastycznego i chóru.
Uczniowie są objęci opieką specjalistów:
psychologa, pedagoga, logopedy i
reedukatora.

Po przedstawieniu informacji organi-
zacyjnych Pani Dyrektor życzyła uczniom
owocnej pracy w nowym roku szkolnym,
a rodzicom i nauczycielom radości z
osiąganych przez dzieci sukcesów.

Borzęcin
Rok szkolny w borzęcińskiej podsta-

wówce tradycyjnie rozpoczął się od spo-

tkania Dyrektor Teresy Mazurkiewicz z
uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Podczas przemówienia Pani Dyrektor
zwróciła się z pocieszającymi słowami
do pierwszaków, zapewniając, że w
szkole czeka je miła atmosfera i wielu
nowych przyjaciół. Zaznaczyła, że 26
października podczas święta szkoły
maluchy zostaną uroczyście pasowane
na uczniów. Następnie przeszła do
przedstawienia spraw organizacyjnych.
Omówiła między innymi zasady ministe-
rialnego programu pilotażowego, dzięki
któremu szkoła uzyskała pieniądze na
organizację lekcji języka angielskiego w
pierwszych klasach. Wspomniała także
o różnorodnych zajęciach dodatko-
wych, w których mogą uczestniczyć
uczniowie. W podstawówce istnieją
rozmaite koła przedmiotowe, prowa-
dzone są także lekcje tańca, chóru, zaję-
cia logopedyczne, wyrównawcze,
reedukacyjne, korekcyjne. Oprócz tego
działa świetlica, stołówka, zapewniany
jest bezpłatny dojazd dzieci na lekcje.
Pani Dyrektor podziękowała władzom
Gminy za pomoc finansową w wymia-
nie okien i drzwi w budynku szkoły.
Następnie podkreśliła, że dzięki współ-
pracy dyrekcji z Radą Rodziców udało
się wyposażyć salę interaktywną. Znaj-
duje się w niej specjalna tablica multi-
medialna, która pozwala na stosowanie
w czasie lekcji nowoczesnych progra-
mów edukacyjnych. Uroczyste otwarcie
sali odbędzie się 26 października.
Gościom, którzy odwiedzą wtedy szko-
łę, zostaną zaprezentowane możliwości
nowego sprzętu. Uczniowie mogą z
nich korzystać już dziś.

Na zakończenie przemówienia Dyr.
Mazurkiewicz życzyła dzieciom
i nauczycielom wielu sukcesów w
nowym roku szkolnym. 

Witaj szkoło!

Dyrektor ZSP w Borzęcinie Teresa
Mazurkiwicz: Zaopiekujemy się
wszystkimi pierwszakami...

Poczet Sztandarowy SP w Starych Babicach

Początek roku szkolnego – miła okazja do spotkania z kolegami

gb_09_2006.qxd  2006-10-18  21:32  Page 6



Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

7

Koczargi Stare
W I Gminnym Gimnazjum w Koczar-

gach Starych rok szkolny rozpoczęło
420 uczniów, w tym 139 pierwszoklasi-
stów  i 40 nauczycieli.

- Wyprzedzamy zmiany proponowa-
ne przez ministra edukacji w sferze orga-
nizacji pracy szkoły: wprowadziliśmy już
między innymi system monitorowania i
specjalne programy komputerowe, które
chronią uczniów przed niepożądanymi
treściami w Internecie - tymi słowami
rozpoczął inauguracyjne przemówienie
Dyrektor Piotr Szczepkowski.

Podziękował w nim władzom samo-
rządowym, które zapewniają uczniom
odpowiednie warunki do nauki. Szcze-
gólnie serdecznie powitał pierwszoklasi-
stów. Podkreślił, że wychowankowie
Gimnazjum osiągają bardzo dobre
wyniki w nauce. Według rankingu wyni-
ków dla szkół opublikowanego przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną
uczniowie klas III osiągnęli na zeszło-
rocznym egzaminie wysoki, siódmy sta-
nin (poziom) na maksymalnie dziewięć
możliwych. Jedynym przykrym faktem
jest duża ilość poprawek z poszczegól-
nych przedmiotów.

Na zakończenie Dyrektor życzył
uczniom owocnej nauki, następnie
przedstawił wychowawców i wszyscy
rozeszli się do swoich klas.

Podczas wakacji w Gimnazjum
nastąpiło wiele zmian, między innymi
wymieniono okna, zakupiono 26.
nowych komputerów – w tej chwili w
szkole jest ich 78. Od września lekcje
informatyki odbywają się w 12-13
–osobowych grupach. Postępuje
także podział na mniejsze grupy z
języka angielskiego. Poza tym Gimna-
zjum zyskało czterech nowych
nauczycieli. 

Jak przyznał Piotr Szczepkowski,
uczniowie kilkakrotnie pytali go, czy w
szkole będą organizowane zabawy. –
Do pierwszego błędu młodzieży –
odpowiedział Dyrektor.

Karolina Gwarek
Marta Wawrzeniecka

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę
września uczciliśmy pamięć pol-
skich żołnierzy, którzy zginęli na
terenie naszej gminy w czasie II
wojny światowej. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą Świętą w Kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Starych Babicach. Uczest-
niczyli w niej między innymi: Wójt
Krzysztof Turek, Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Jan
Żychliński, kombatanci, harcerze,
strażacy i uczniowie. Udział wzięli
także żołnierze z Kompanii Honoro-
wej i 3. Warszawskiej Brygady
Rakietowej Obrony Powietrznej z
generałem Ryszardem Szulichem.

– Dziś pochylamy się nad mogiłami
bohaterów, którzy spoczywają na babic-
kim cmentarzu wojennym - powiedział
podczas homilii ksiądz prałat Jan Szubka
- Wspominamy żołnierzy, którzy zginęli
pod Janowem, w Latchorzewie, Zielon-
kach, Klaudynie, Borzęcinie... Ci ludzie

walczyli o chrześcijański kształt Europy, o
obronę jej kultury i cywilizacji. Po 67
latach od odzyskania wolności musimy
się zastanowić, czy Polska, za którą prze-
lewali krew, miała wyglądać tak jak dziś?

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczy-
stości udali się na Cmentarz Wojskowy.
Odśpiewano hymn państwowy, po czym
odbył się apel poległych. Żołnierze z
Kompanii Honorowej oddali salwę nad
grobami bohaterów. Następnie przy-
szedł czas na przemówienia i złożenie
kwiatów pod pomnikiem poległych.

– Jestem przekonany, że patriotyzm,
jakim wykazali się mieszkańcy tych tere-
nów w czasie wojny i ich ofiara życia,
zapewnią gminie Stare Babice należne
miejsce na kartach historii – powiedział
Wójt Krzysztof Turek - Obecnie w wielu
środowiskach próbuje się zatrzeć pamięć
o wojennych cierpieniach Polaków, dla-
tego ogromne znaczenie ma walka o
prawdę historyczną. Potrzebna jest
współpraca ludzi świata nauki i mediów

w tworzeniu niezakłama-
nej wersji historii. 

Starosta Jan Żychliń-
ski, nawiązując do homilii
ks. Jana Szubki, stwier-
dził:

– Dziś Polska jest wol-
nym krajem, dlatego nad
grobami żołnierzy może-
my powiedzieć bez waha-
nia, że ich testament
został wykonany. Ofiara
krwi, którą złożyli, nie
poszła na marne. Cześć
Ich pamięci!

Po przemówieniach z programem arty-
stycznym wystąpili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Starych Babicach oraz zespół
,,Babickie Sąsiadki”. Oprawę muzyczną
obchodów zapewniła Orkiestra Dęta z
Pruszkowa. Kończąc część oficjalną, Wójt
Krzysztof Turek podziękował wszystkim
uczestnikom uroczystości. Serdeczne
słowa skierował także do kombatantów.

– Jesteście żywą kartą historii. Dzi-
siejszą uroczystością także Wam pra-
gniemy oddać hołd - powiedział.

Następnie Wójt zaprosił wszystkich
na wojskową grochówkę i ognisko har-
cerskie. Na zakończenie spotkania jego
uczestnicy wspólnie odśpiewali ,,War-
szawiankę”.

Uroczystość ku czci poległych boha-
terów, w której bierzemy udział każde-
go roku, jest żywą lekcją patriotyzmu
dla nas wszystkich. Ogromne znaczenie
ma w niej uczestnictwo młodzieży –
harcerzy i uczniów. Ich zadaniem będzie
w przyszłości utrwalanie pamięci o
wojennej ofierze Polaków. Ta pamięć
musi trwać przekazywana przez pokole-
nia, aby miłość do Ojczyzny i patriotyzm
nie były tylko pustymi frazesami. W dzi-
siejszych, skomercjalizowanych czasach
są to wartości, które stale powinniśmy
pielęgnować.

tekst i fot. MMaarrttaa WWaawwrrzzeenniieecckkaa

Ta pamięć musi trwać...
dok. ze str. 3 

Od września dzieci w babickiej
podstawówce mogą korzystać
z windy
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Z sesji Rady Gminy 
40 Sesja Rady Gminy Stare Babi-

ce odbyła się 28 września br.
Na początku obrad Przewodniczący

Rady i Wójt Gminy przekazali informacje
o działaniach podejmowanych w okre-
sie międzysesyjnym. Wśród najważniej-
szych z nich znalazły się: narada z
dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich poświęcona omówieniu
problemów technicznych związanych z
modernizacją dróg nr 580 i 898, spo-
tkanie z podinsp. Tadeuszem Niedź-
wiedzkim - nowo mianowanym Komen-
dantem Powiatowym Policji w sprawie
omówienia możliwości rozwoju współ-
pracy na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa, negocjacje dotyczące dodatko-
wych robót przeprowadzone z wyko-
nawcą rozbudowy oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej w naszej gminie. 

Wójt Gminy odbył ponadto konsul-
tację z architektem projektującym
obiekt sportowo-rekreacyjny w Zielon-
kach, wspólnie ze Starostą uczestniczył
w naradzie z dyrekcją Zakładu Energe-
tycznego Warszawa Teren poświęconej
problematyce rozbudowy i modernizacji
sieci energetycznej w powiecie i w

naszej gminie. W związku z wprowa-
dzeniem dwóch dodatkowych linii
autobusowych 729 i 730 Wójt przepro-
wadził ponadto turę negocjacji z dyrek-
torem Zarządu Transportu Miejskiego w
sprawie możliwości objęcia naszej
gminy pierwszą strefą taryfową dla linii
obsługujących naszych mieszkańców-
istnieje realna szansa na pozytywne
załatwienie tej sprawy. 

Wójt Gminy zorganizował także
spotkanie z przedstawicielami centrali
firmy STRABAG w celu wykazania
zastrzeżeń co do jakości materiałów
i wykonywanych robót przy moderniza-
cji drogi nr 580.

W sesji uczestniczył Dyrektor ZTM
Robert Czapla i Kierownik ZTM Dobie-
sław Kadlof, którzy poinformowali
o nowej organizacji komunikacji auto-
busowej na terenie gminy. 

Podczas sesji radni podjęli 19
uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły
m.in.: najmu części niezabudowanej
nieruchomości nr ew. 617 położonej we
wsi Borzęcin Duży, nabycia gruntów
pod poszerzenie drogi gminnej, nabycia
gruntów pod infrastrukturę techniczną

towarzyszącą modernizacji drogi woje-
wódzkiej nr 580, stypendiów przyzna-
wanych przez Gminę Stare Babice za
wybitne osiągnięcia sportowe, kontynu-
acji realizacji „Programu promocji zdro-
wia i prewencji chorób układu krążenia
w latach 2007-2011”, współfinansowa-
nia przygotowania przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej Gminy Stare Babice w Otuli-
nie Kampinoskiego Parku Narodowe-
go”. 

Ta ostatnia uchwała podjęta została
przez radnych jednogłośnie w głosowa-
niu imiennym, warto jednak wspo-
mnieć, że poprzedziła ją burzliwa dys-
kusja, w której zrodziło się wiele kontro-
wersji. Więcej o tym zagadnieniu pisze-
my poniżej.

Kolejne uchwały dotyczyły m.in.:
przyjęcia sprawozdania z przebiegu
realizacji Strategii Rozwoju Gminy Stare
Babice w latach 2002-2005, aktualizacji
Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Stare Babice do roku 2020, trybu
prac nad projektem uchwały budżeto-
wej i zmian do budżetu gminy Stare
Babice na 2006 r.   mł.

Od pewnego czasu samorząd
Gminy Stare Babice stara się przygo-
tować projekt umożliwiający pozy-
skanie europejskich środków finan-
sowych z tzw. Funduszu Spójności.
W grę wchodzi tym razem 84 mln zł
– tyle normalnie wydajemy na inwe-
stycje w ciągu 6 lub 7 lat. Teraz
możemy 84 mln zł otrzymać jedno-
razowo, tylko czy się uda?

Fundusz Spójności przeznaczony jest
dla projektów infrastrukturalnych o war-
tości powyżej 5 mln euro. Jego warun-
kiem jest uzyskanie efektu, który zaspo-
koi potrzeby dużej ilości mieszkańców.
Projekt może zatem zakładać wykona-
nie: autostrad, obwodnic, a także więk-
szych oczyszczalni ścieków lub tak jak w
naszym przypadku- wykonanie instalacji
kanalizacyjnej na terenie całej gminy. 

Z powodu opóźnień proceduralnych
doszło do nagromadzenia środków
finansowych w tym funduszu i w rezul-
tacie nasza gmina stanęła przed szansą
zdobycia ogromnych kwot na inwesty-
cje. Spełniamy wymagane kryteria i
mamy jeszcze jeden podstawowy atut-
położenie w otulinie KPN, które wyma-
ga oczywiście określonych działań pro-
ekologicznych. Warto zatem podjąć to

wyzwanie, bo może się udać!
Fundusz Spójności jest jak inne fun-

dusze unijne wyposażony w środki refi-
nasujące inwestycję, lecz warto wie-
dzieć, że proponuje dużo korzystniejsze
warunki od poprzednich. Dotychczaso-
we fundusze strukturalne zapewniały
zwrot do 75% poniesionych nakładów
na inwestycję. Fundusz Spójności prze-
widuje zwrot do 85%. Dodatkowo
gmina może skorzystać ze środków
przewidzianych na pomoc techniczną,
czyli na przygotowanie niezbędnej
dokumentacji. Pomoc ta jest udzielana
niezależnie od tego, czy ostatecznie
otrzymamy dofinansowanie inwestycji.

Aktualnie opracowano już pierwszą
część dokumentacji - Wstępne Studium
Wykonalności dla tego projektu. Uzy-
skał on również akceptację Rady Gminy.
Jednak trzeba zauważyć, że sprawie tej
towarzyszyła gorąca dyskusja, w której
kilka osób podważało celowość projek-
tu i konieczność spełnienia jego wymo-
gów. Chodziło zwłaszcza o wymóg
związany z przekazaniem majątku
gminy wyodrębnionemu podmiotowi. A
mówiąc wprost o przekazanie własności
sieci kanalizacyjnej- rur i oczyszczalni-
spółce gminnej Eko-Babice. Pojawiły się,

jak to często w dyskusjach bywa, argu-
menty demagogiczne nie mające nic
wspólnego z rzeczywistością. 

Wstępne Studium Wykonalności
opracowane przez zewnętrznych eks-
pertów mówi, że operatorem majątku
musi być podmiot gospodarczy wyod-
rębniony z administracji (zakład budże-
towy lub spółka prawa handlowego).
Również wymogi unijne precyzują to
zagadnienie - majątek wytworzony z
dofinansowaniem unijnym ma być wła-
snością tego podmiotu. Tymczasem
kilku radnych widzi w tym zapisie
zagrożenie. Czy podejrzewają, że ktoś z
Eko-Babic chciałby ukraść kawałek rury
kanalizacyjnej i sprzedać ją gdzieś po
okazyjnej cenie?

Eko-Babice jest spółką komunalną, a
zatem nasza gmina jest w niej w 100%
udziałowcem i właścicielem. W sensie
faktycznym relacje się nie zmieniają,
wspomniany majątek jest nadal własno-
ścią gminy. Przekazanie następuje tylko
z powodów proceduralnych i należy je
rozumieć umownie. Zdaniem eksper-
tów zmienia się sposób nadzoru nad
majątkiem i zawęża odpowiedzialność,
ale przynosi to korzystny efekt w sensie
poprawy kontroli. Majątkiem gminnym

Czy otrzymamy 84 mln zł? Kto chce ukraść rurę? 
Komentarz redakcyjny
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Od 5 listopada br. ulegnie zmia-
nie układ tras i rozkładów jazdy linii
autobusowych obsługujących gmi-
nę Stare Babice. 

Uruchomiona zostanie nowa (piąta)
linia 730 na trasie: Os. Górczewska –
Warszawska – Przejazd – Graniczna –
Łaszczyńskiego – Hubala-Dobrzańskie-
go –Rynek – Sienkiewicza – Mościckiego
– Paschalisa-Jakubowicza – Sportowa –
Warszawska – Szkolna – Koczargi Stare;
powrót: Klonowa – Trakt Króllewski –
Wspólna – Warszawska....

Trasa linii 712 ulegnie zmianie pole-
gającej na wycofaniu jej z Lipkowa i

skierowaniu ulicami: Sikorskiego – Oku-
lickiego – Warszawską (w kierunku
Huty) z uwzględnieniem nowego przy-
stanku na ul. Sikorskiego (po północnej
stronie skrzyżowania z ul. Hubala-
Dobrzańskiego), a w kierunku Os. Gór-
czewska przystanek tej linii będzie na
Rynku w Starych Babicach. 

Rozkład jazdy linii 729 zostanie sko-
rygowany oraz ulegnie rozszerzeniu o
dodatkowe trzy kursy. Niezbędne posto-
je autobusu przewidziano w Mariewie
(zamiast w Wólce).

Na stronie 22 podajemy rozkład
jazdy linii 729. 

jest tu sieć kanalizacyjna, która stanowi
ok. 80% całej jego wartości oraz oczy-
szczalnia i stacje uzdatniania wody
(razem ok. 20% wartości). Czy oponen-
ci tego projektu obawiają się utraty jego
części? Tylko w jaki sposób, skoro wła-
ścicielem Eko-Babic jest w całości
gmina? Już tylko na marginesie dodaj-
my, że spółka posiada możliwość zwro-
tu podatku VAT. W przypadku inwesty-
cji dotyczącej kanalizacji całej
powierzchni gminy możemy zatem
otrzymać zwrot około 18 mln zł. Nasz
samorząd udowadnia, że potrafi korzy-
stać z szansy, jaką daje Unia Europejska.

Obecnie możliwości pozyskania środ-
ków finansowych są jeszcze większe niż
poprzednio. Mamy zatem szansę skana-
lizować całą gminę w ciągu 4 lat. Takie
możliwości mogą pojawić się po raz
ostatni, zwłaszcza że do Unii Europej-
skiej już wkrótce przystąpią nowe kraje,
znacznie biedniejsze od nas. Wydaje się,
że w takiej sytuacji trzeba zrobić wszyst-
ko, by zdobyć te środki i pomóc w tym
samorządowi, są jednak tacy, którzy
myślą inaczej.

Ostatecznie radni (jednogłośnie)
poparli uchwałę, która spowodowała
kontynuację działań w celu pozyskania

środków z Funduszu Spójności. Zdaniem
kilku radnych oponenci uczynili tak tylko
dlatego, że Przewodniczący Rady Gminy
zarządził imienne głosowanie. Po raz
kolejny obserwując obrady sesji, można
zadać sobie pytanie, dlaczego niektóre
osoby starają się działać na szkodę naszej
społeczności. Czy powoduje to ich brak
wiedzy i czynią tak nieświadomie, czy jest
to celowe - destrukcyjne działanie?
Szczęściem rozsądek większości radnych
zwyciężył, a obawa przed jawnością gło-
sowania dopełniła reszty. Tylko zmarno-
wanego czasu szkoda, obrady zakończy-
ły się bowiem około godz. 23:00. mł.

Szanowni Państwo!
Poczuwam się do obowiązku zabra-

nia głosu w sprawie ważnej dla rozwo-
ju gminy. Otóż, ostatnio pewna grupa
osób publicznie bardzo mocno nagła-
śnia istnienie rzekomych zagrożeń w
związku ze staraniem się naszej gminy o
dofinansowanie inwestycji gminnych ze
środków Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej. Pragnę Państwa z całą odpo-
wiedzialnością zapewnić o tym, żżee
zzaaggrroożżeeńń ttaakkiicchh nniiee mmaa ii bbyyćć nniiee mmoożżee.
Ewentualne przyznanie tych środków
może skutkować otrzymaniem olbrzy-
miej szansy na jeszcze szybszy rozwój
naszej gminy. Naturalnie udzielenie tak
znaczącego dofinansowania – chodzi tu
o kwotę ponad 70 mln zł – warunko-
wane jest spełnieniem szeregu wymo-
gów, w tym organizacyjnych, mających
głównie na celu zapewnienie właściwej
dbałości o majątek wytworzony przy
pomocy tych środków. Właśnie wymogi
tego typu stały się przedmiotem nie-
zwykle impulsywnych ataków. W ostat-

nim czasie nasza gmina może się
poszczycić bardzo efektywnym pozyski-
waniem takich funduszy. Warto przypo-
mnieć, że około 73% wszystkich środ-
ków pozyskanych w powiecie warszaw-
skim zachodnim (siedem gmin i powiat)
przypada na naszą gminę. Nabyte
doświadczenia pozwalają jak najlepiej
rokować na zdobycie kolejnych, znaczą-
cych funduszy, ale też nietrudno jest
zaprzepaścić tę szansę. Dlatego uprzej-
mie zwracam się do Państwa o zacho-
wanie pewnego dystansu do niespraw-
dzonych sensacji. Nie chcę namawiać
do bezkrytycznego dawania wiary
moim tezom, jedynie pragnę zachęcić
Państwa do wyrobienia sobie opinii
u źródeł. Jestem przekonany, że każdy,
kto ma jakieś wątpliwości co do zasad-
ności naszych starań, albo co do bez-
pieczeństwa mienia komunalnego,
może je z powodzeniem rozwiać zasię-
gając fachowej, obiektywnej wiedzy. 

Krzysztof Turek
Wójt Gminy

Fundusz Spójności szansą dla gminy
Wójt Krzysztof Turek do Czytelników Gazety Babickiej

Piąta linia autobusowa w gminie
Zmiany w komunikacji ZTM

Pani

Elżbiecie Cieniak
najszczersze wyrazy 

współczucia
z powodu śmierci męża.

Wójt Gminy, koleżanki i koledzy 
z UG w Starych Babicach
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Przy ustalaniu faktów historycz-
nych ważne jest, aby opierać się na
źródłach, dokumentach i zapiskach,
które można w pewien sposób
zweryfikować. Co jednak zrobić,
gdy ich nie ma, kiedy jedynym źró-
dłem historycznym stają się przeka-
zy ustne? Stanąłem przed tym pro-
blemem, pisząc historię babickiej
Straży Ogniowej. Jest ona niepełna,
fragmentaryczna – cóż robić, dotar-
łem zaledwie do kilku dokumen-
tów, na mój apel z prośbą o pomoc
odpowiedziało zaledwie parę osób.
Jeśli zatem ktoś z Państwa ma
jakieś dokumenty związane z babic-
ką OSP, może tę historię uzupełnić i
zweryfikować – serdecznie zapra-
szam. Druhowie na pewno będą
wdzięczni.

Babicką Straż Ogniową powołano do
życia w 1916 roku. Wtedy Polska podzie-
lona była zaborami i toczyły się działania
wojenne na frontach I Wojny Światowej.
Warto zdać sobie sprawę z tego, że
utworzenie wówczas polskiej organizacji
miało znaczenie patriotyczne, krzewiące
polskość, dawało namiastkę niepodle-
głości i również nadzieję na jej rychłe
odzyskanie. Oczywiście chodziło także o
bezpieczeństwo mieszkańców, o ochro-
nę ich życia i mienia. 

Na początku XX wieku większość
budynków w okolicach wykonanych
było z drewna, kryto je czasem dachów-
kami, ale najczęściej strzechą. Kościół w
Babicach był murowany, ale już dwór
ówczesnych właścicieli części dóbr Babi-
ce- Państwa Cholewińskich zbudowany
był z drewna. W przypadku pożaru
ogień przenosił się błyskawicznie na

sąsiednie zabudowania. Dlatego też
często rola strażaków polegała nie tyle
na gaszeniu ognia palącego się domu,
co na zabezpieczeniu sąsiednich obiek-
tów przed przeniesieniem się groźnego
żywiołu. 

Strażaków do akcji wzywał dzwon
umieszczony na rynku, a do pożaru
jechano wozami konnymi- własnością
członków Straży lub użyczanymi od
wyznaczonych przez wójta gospodarzy.

Dzięki uprzejmości ks. prałata Jana
Szubki mogłem zaczerpnąć informacji
na temat historii jednostki z księgi para-
fialnej w Babicach. Widnieje tam zapis z
1920 roku, dokonany przez ks. BBeerrnnaarrddaa
JJaarrzzęębbsskkiieeggoo,, który tak oto wspomina:

„Cztery lata temu (a zatem w 1916 r.)
zorganizowałem Straż Ogniową, w któ-
rej zajmuję stanowisko Viceprezesa
i biorę czynny udział podczas pożaru, a
nawet otrzymałem imienną pochwałę
od Głównego Zarządu. Skompletowa-
łem również orkiestrę strażacką”.
Dodajmy, że ks. Jarzębski był osobą bar-
dzo aktywną, pełnił w gminie funkcję
prezesa Kółka Rolniczego, był członkiem
Komitetu Obywatelskiego, prezesem
dozoru szkolnego, a z ramienia Kurii
Metropolitalnej był delegowany do
Rady Szkolnej Okręgu Warszawskiego.

Kto razem z księdzem Jarzębskim
powoływał babicką Straż Ogniową?
Musimy przyjąć, że byli to najświatlejsi
obywatele Babic i ich najbliższych oko-
lic. Właściciele majątków, nauczyciele,
lekarze, zamożniejsi gospodarze, woj-
skowi. Tak było bowiem w całej Polsce.
Straże powstawały w różnych miejscach,

tworzone przez patriotów i wspaniałych
ludzi czynu, którzy nie wahali się
poświęcać swojego życia dla dobra
innych. Wśród druhów babickiej Straży
Ogniowej było wielu członków POW.

W opowieściach najstarszych miesz-
kańców Babic wśród założycieli Straży
pojawia się nazwisko Szuba. Co do
imienia nie ma zgodności, być może był
to Stanisław Szuba, albo raczej jego
ojciec Franciszek, który przybył na
babicką ziemię z okolic Garwolina,
gdzie podobno już wcześniej zasłynął
jako bohaterski strażak. Najprawdopo-
dobniej w babickiej Straży działali obaj i
stąd dziś, po 90-ciu latach trudno usta-
lić, którego z nich powinniśmy uznawać
za współzałożyciela jednostki. Aktualnie
w babickiej Straży służą Ryszard Pisoc-
ki i Marcin Szuba, prawnukowie jej
współzałożycieli.

Razem z nimi w latach 20-tych dzia-
łali jeszcze panowie: Władysław
Carossi – właściciel resztówki dóbr
Babice (którą nabył od Cholewińskich),
Władysław Zasłona - mieszkający przy
Rynku w Babicach i Kanclerz- mieszka-
niec Wieruchowa. 

W pamięci ludzi przetrwały strzępki
historii – jak fragmenty porwanych foto-
grafii pozwalają nam dziś zajrzeć w
przeszłość. 

Kiedyś, jak wspomina Pani Maria
Tomaszewska, jedna z najstarszych
mieszkanek Babic, w Święta Wielkanoc-
ne wybuchł groźny pożar. Palił się dom
w Babicach. Strażacy dysponowali
wtedy sikawką ręczną umieszczoną w
beczce na kołach. Aby szybko ją napeł-
niać, Pan Zasłona wskoczył do stawu i
nalewał wodę wiadrem, a było wtedy
bardzo zimno. Przeziębił się i zmarł póź-
niej na zapalenie płuc. 

Straż z Babic udawała się tradycyjnie
na odpust do Borzęcina, druhów idą-
cych w kolumnie prowadził na koniu
Franciszek Szuba. Przed wojną babic-
ka Straż miała swoją orkiestrę dętą,
zapewne maszerowała ona razem ze
strażakami, przygrywając druhom i oko-
licznym mieszkańcom.

W czasach gdy jednostka dyspo-
nowała już sprzętem na wozach kon-
nych, koni do zaprzęgu użyczał pie-
karz Seweryn Dąbrowski - również
członek Straży, dziadek Krzysztofa
Dąbrowskiego, który dziś prowadzi
nadal rodzinną piekarnię.

Osobą bardzo zasłużoną dla Straży
był przed wojną Eugeniusz Przedwor-
ski - patriota i działacz niepodległościo-
wy, członek słynnego „Strzelca”, póź-
niejszy właściciel karczmy i zajazdu. Na
jego działce (w pobliżu dzisiejszego
sklepu Atut, obok Rynku) stała remiza,

10

HISTORIA

OSP Stare Babice 1916-2006 

Jedną z osób, które pomagały Straży
w jej działalności był Stefan Żychliński
(na zdjęciu z 1918 r. w mundurze
I Pułku Szwoleżerów). W jego rodzinie
zachowała się taka oto opowieść.
Otóż w dawniejszych czasach Straż
mogła działać jedynie dzięki środkom
pozyskanym przez samych druhów.
Urządzano zatem zabawy, loterie pie-
niężne i kwestowano na rzecz Straży.
Zebrane w ten sposób fundusze prze-
znaczano na zakup sprzętu gaśnicze-
go i bieżącą działalność jednostki.
Pewnego dnia, podczas kwesty,  Pan
Stefan, który był członkiem zarządu
babickiej Straży, trafił do sklepu w Zie-
lonkach prowadzonego przez wieko-
wego Żyda. Gdy poprosił o jakiś datek
dla druhów, sklepikarz zaczął się gło-
śno zastanawiać. – Co tu panu dać, co
tu panu dać? – Weź pan worek sól !!!
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TEMAT MIESIĄCA

za jego również sprawą kupiono przed
wojną dla Straży samochód marki
Rugby. Eugeniusz Przedworski był praw-
dopodobnie naczelnikiem Straży, a w
1938 r. został Wójtem Gminy Babice. Po
nim funkcję naczelnika pełnił Jan Okwie-
ciński - ówczesny sekretarz Gminy.

Babicka Straż Ogniowa dysponowała
przed wojną drewnianą remizą.
W pierwszych latach działalności jed-
nostki mieściła się ona na gruntach Wła-
dysława Zasłony, który kupił ją dla Straży
z dużym upustem od Władysława
Carossiego, znajdowała się tuż obok
kościoła, prawdopodobnie po  jego
zachodniej lub północnej stronie na tzw.
bagienku. W późniejszych latach 30-
tych Straż miała swoją siedzibę w drew-
nianej szopie po wschodniej stronie
rynku, a po II Wojnie Światowej ponow-
nie naprzeciw kościoła, po zachodniej
stronie rynku, w miejscu gdzie dziś stoi
rozłożysty słup linii energetycznej.

Straż, jak już wspomniałem, zawsze
skupiała w swoich szeregach patriotów
i ludzi czynu. Lata wojny nie oszczędzi-
ły ani wielu druhów ani jej siedziby.
Remiza spłonęła, samochód został
zabrany na potrzeby mobilizacji, Straż
uległa rozproszeniu. Druhowie działali
jednak w Armii Krajowej „Grupy Kampi-
nos” i walczyli o niepodległość Polski.

Po wojnie babicka Straż uzyskała
nową lokalizację w pobliżu kościoła, a
w latach 60-tych przeniosła się na obec-
ne miejsce po zachodniej stronie rynku.
Tam grupa obywateli babickiej gminy
postanowiła wznieść nową remizę.

I znów przypomnijmy uwarunkowa-
nia gospodarczo- historyczne. W latach
60- tych w PRL-u nie można było nor-
malnie- tak jak dziś, kupić materiałów
budowlanych. Cegły, cement, wapno,
belki stropowe zdobywało się na tzw.
przydziały. Materiałów tych nie było w
wolnej sprzedaży. Grupa obywateli Babic
i najbliższych okolic- druhowie i sympa-
tycy Straży, postanowiła jednak wybudo-
wać nową murowaną remizę z prawdzi-
wego zdarzenia. Budowę rozpoczęto 16
sierpnia 1960 r. i realizowano ją etapa-
mi. Najpierw powstały pomieszczenia
dla działalności Straży- garaże i magazyn
sprzętu, a później świetlica. Całość
budynku ukończono w 1967 r.

Założenia koncepcyjne remizy opra-
cowali AAnnttoonnii PPiieerrzzcchhaałłaa - prezes OSP i
SSttaanniissłłaaww SSzzuurraa - ówczesny sekretarz
OSP. W dalszych latach obowiązki preze-
sa OSP Przejął Stanisław Szura i na nim

właśnie spoczął główny ciężar pozyski-
wania materiałów budowlanych. W tym
celu jednak udało się uzyskać pozwolenie
od Prezydium Dzielnicowej Rady Narodo-
wej Warszawa Wola na rozbiórkę domu
w Warszawie przy ul. Płockiej 23.

Remiza powstawała sposobem
gospodarczym z odzyskiwanych mate-
riałów. Cegły z rozbiórki wozili okoliczni
gospodarze, a gruz posłużył na utwar-
dzenie wielu dróg. Prace rozbiórkowe
domu w Warszawie, jak i budowlane w
Babicach prowadzili w dużej mierze
sami strażacy. Nikt dziś nie jest w stanie
policzyć godzin, które musieli spędzić,
zdobywając te materiały, wożąc je
wozami konnymi z Warszawy i wzno-
sząc nową remizę. Warto jeszcze raz
podkreślić, że byli to zarówno druho-
wie, jak i okoliczni mieszkańcy i wszyscy
pracowali za darmo!

Zarząd OSP Stare Babice w 1965 r.
stanowili: prezes Stanisław Szura,
naczelnik Michał Znarowski, sekretarz
Jerzy Adamczewski,  skarbnik Feliks
Jędrzejewski (pełnił tę funkcję przez
30 lat!), z-ca naczelnika i gospodarz
Sylwester Pakuła (pełnił również funk-
cję naczelnika przez 15 lat), przew.
kom. rewizyjnej Marian Kuberski,
członkowie k.r.: Leon Kłódkiewicz i
Kazimierz Wawrzonkiewicz oraz
pozostali druhowie: Ireneusz Sygie-
tyński, Jan Sekuła, Henryk Wasiak,

Władysław Barszczewski. 
Komisję P.Poż. tworzyli: Tomasz

Komar, Stanisław Więsyk, Tadeusz
Bogucki i Bogusław Engler.

Gdy już pobudowano garaże i
magazyn sprzętu przeciwpożarowego,
rozpoczęto prace przy budowie świetli-
cy. Wszystkie działania koordynował
powołany w tym celu Komitet Budowy
Świetlicy przy OSP: przewodniczący

Kazimierz Wroński, wiceprzewodni-
czący – Ireneusz Sygietyński i Henryk
Wasiak, sekretarz Jerzy Adamczewski,
członkowie Krzysztof Łuczak, Leon
Żychliński, Jan Sekuła, Andrzej Świąt-
kowski, Kazimierz Wawrzonkiewicz,
Piotr Jabłecki i Stanisław Lancki.

Gdy prace zakończono, świetlica
remizy była największym pomieszcze-
niem w okolicy. Organizowano tam
zabawy, przyjęcia weselne, a także
różne prelekcje i posiedzenia. Ze świetli-
cy od 1968 r. korzystały również dzieci,
które chodziły do Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach, tam odbywały się
m.in. lekcje w.f.

Pod koniec lat 60-tych wystąpiono
z wnioskami o odznaczenia dla wyróż-
niających się druhów z babickiej OSP.
Byli to:  naczelnik Michał Znarowski –
należący do Straży od 1926 r., z-ca
nacz. Sylwester Pakuła (w Straży od
1947 r.), Antoni Łuczak (od 1938 r.),
Bogusław Engler (od 1954 r.), Janusz
Filipiak (od 1955 r.), Czesław Jaku-

bowski (od 1947 r.), Ryszard Jakubow-
ski (od 1953 r.), Stanisław Więsyk (od
1959 r.), Tomasz Komar (od 1958 r.).

Dziś Ochotnicza Straż Pożarna w
Starych Babicach ma się dobrze. Jest
prężną jednostką, złożoną w większości
z młodych druhów. Dzięki zapobiegli-
wości władz samorządowych została
odpowiednio wyposażona i ma wszelkie
możliwości do dalszego rozwoju. Aktu-
alnie sami druhowie codzienną pracą
dla naszej społeczności piszą jej historię. 

OObbeeccnniiee ZZaarrzząądd OOSSPP SSttaarree BBaabbiiccee ssttaa-
nnoowwiiąą:: pprreezzeess MMiirroossłłaaww LLiissiieecckkii,, wwiicceepprree-
zzeess RRyysszzaarrdd PPiissoocckkii,, nnaacczzeellnniikk MMiicchhaałł SSttaarr-
nnoowwsskkii,, zz-ccaa nnaacczzeellnniikkaa TTaaddeeuusszz JJaakkuu-
bboowwsskkii,, sskkaarrbbnniikk WWłłooddzziimmiieerrzz SSuullwwiińńsskkii,,
ggoossppooddaarrzz AAnnddrrzzeejj LLeesszzcczzyyńńsskkii,, sseekkrreettaarrzz
MMaarrcciinn KKoossiińńsskkii,, cczzłłoonnkkoowwiiee zzaarrzząądduu::
MMiicchhaałł KKuucchhaarrsskkii ii AAnnddrrzzeejj LLiissiieecckkii..

Dziękuję za pomoc w zebraniu
informacji historycznych wszystkim
osobom, które kontaktowały się ze
mną w tej sprawie. A szczególnie:
ks. prałatowi Janowi Szubce, Marii
Tomaszewskiej, Teresie Jędrzejew-
skiej, Jerzemu Kazoniowi, Stanisła-
wowi Szurze, Michałowi Starnow-
skiemu i Mirosławowi Lisieckiemu.

Marcin Łada 

Feliks Jędrzejewski
pełnił 30 lat funkcję 
skarbnika Straży 

Prezes Sylwester Pakuła dokonuje
przeglądu jednostki

Naczelnik Michał Znarowski ze sztan-
darem Straży podczas jubileuszu
55-lecia jednostki
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90 lat OSP Stare Ba
17 września br. uczciliśmy jubileusz

90-lecia OSP Stare Babice. Uroczystość
rozpoczęła się o godz. 11:00 zbiórką
pododdziałów na placu przed strażnicą
OSP. Następnie odprawiono uroczystą
Mszę Świętą, którą celebrował ks. pra-
łat Jan Szubka. Po Mszy pododdziały
przemaszerowały ulicami Babic przy
dźwiękach Orkiestry Dętej z OSP w
Kaskach na boisko Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach, gdzie odbyła się
część oficjalna uroczystości i wręczenie
nowego sztandaru dla babickiej Straży. 

Wśród przybyłych gości byli obecni
przedstawiciele władz samorządowych
gminy i powiatu, a także osoby z grona
najwyższych władz strażackich, m.in.:
z-ca Komendanta Powiatowego PSP w
powiecie warszawskim zachodnim -
bryg. Tadeusz Wypychowski, Dowódca
JRG 11 Warszawa – bryg. Jerzy Słomski,
Dowódca JRG 7  Warszawa - mł. bryg.
Arkadiusz Pich, bryg. Krzysztof Rudek -
Oficer Operacyjny Województwa
Mazowieckiego, Prezes Powiatowy
ZOSP R.P. – dh Andrzej Wasilewski, Pre-
zes Gminny ZOSP R.P. - dh Wojciech
Wiśniewski.

Po uroczystych przemówieniach
i wręczeniu sztandaru babickiej jedno-
stce, odbył się koncert Orkiestry Dętej z
Kask, a także pokaz sprawności psów
ratowników ze Specjalistycznej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP z
Warszawy. Spotkanie zakończyło się
wbijaniem pamiątkowych gwoździ i
występem dzieci ze SP w St. Babicach.
Nie zabrakło również wspólnego posił-
ku przy strażackiej grochówce.
A oto lista jednostek, które przybyły na jubileusz 90-lecia babic-
kiej Straży: OSP Straszewo, OSP Kuklówka, OSP Błonie, OSP Bie-
niewice, OSP Górna Wieś, OSP Bieniewo, OSP Leszno, OSP Czar-
nów, OSP Zaborów, OSP Gawartowa Wola, OSP Kampinos,
OSP Strzyżew, OSP Stare Gnatowice, OSP Zawady, OSP Szczytno,
OSP Ożarów Maz. OSP Święcice, OSP Borzęcin Duży,
OSP Łomianki, OSP Izabelin, OSP Laski.

90 lat OSP Stare Ba

Nowy sztandar dla babickiej Straży ufundował Wójt Gminy. Z okazji 90-lecia jednostki,
została ona odznaczona za dotychczasowe dokonania złotym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”. Sztandar dekorują (od prawej): przedstawiciel Kom. Woj. Maz. PSP bryg.
Dariusz Niewiadomski i Prezes Pow. Zw. OSP RP dh Andrzej Wasilewski.

Starosta PWZ  Jan Żychliński wręczył Prezesowi OSP
St. Babice Mirosławowi Lisieckiemu komputer dla
jednostki, obok dh Andrzej Wołczyński Prezes OSP
Stare Gnatowice, członek zarządu PWZ. 

„Złoci” druhowie z OSP Straszewo przyje-
chali do nas z województwa kujawsko-
pomorskiego.

Orkiestra z OSP Kaski wyglądała i grała jak zawsze pięknie.
Przedstawiciele jednostek Straży w drodze 
na uroczystość jubileuszową
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Trener I klasy psów ratowniczych Jan Lenard. Historię Straży w Sta-
rych Babicach przed-
stawił dh Marcin Łada

Dwaj zasłużeni strażacy babickiej OSP
(od lewej): dh Stanisław Wierzbicki
(były Naczelnik i Komendant Gminny) 
i dh Andrzej Sotomski – były Skarbnik,
a obecnie Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Obaj ponad 35 lat w Straży!

Wójt Gminy Krzysztof Turek wręczył odznaczenia zasłużonym strażakom

ęknie...

Gości powitał Naczelnik OSP
Stare Babice Michał Starnowski

Prezentacja sztandaru OSP Stare Babice

Pamiątkowe gwoździe wbijają goście z OSP Błonie:  
Prezes Barbara Świerczyńska i Naczelnik Jan Dobrogost

Nasz podniebny rycerz -
Prezes babickiej Straży

i ratownik GPR – 
Mirosław Lisiecki, ze

swoim psem Fajerem dali
pokaz desantu na linie

z dużej wysokości.
Takie sytuacje zdarzają
się naprawdę podczas
akcji ratowniczych, gdy
na miejsce katastrofy
trzeba szybko udać się
śmigłowcem. fo
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TEMAT MIESIĄCA
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Historyczne hasło ze sztandarów
pożarniczych stanowi również credo
działania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starych Babicach. Dziś do jednostki
tej należy 40 druhów (2 honorowych),
2 druhny i kilka osób z grona młodzie-
ży. Jej siłą bojową są 3 samochody:
średni - Star 244 GBA 2,5/16, ciężki-
Jelcz 315 GCBA 6/32 i samochód
ratownictwa drogowego, wyposażony
również w sprzęt do usuwania niebez-
piecznych owadów - Lublin 2 SLRd. 

Jeśli chodzi o mobilność i gotowość
operacyjną, babicka jednostka jest dobrze
oceniana przez KG PSP, wśród setek straży
województwa mazowieckiego zajmuje 29
pozycję. OSP Stare Babice działa w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od
początku jego istnienia tj. od 1995 r. 

- Jak wygląda dzień dzisiejszy
babickiej Straży? – z tym pytaniem
zwróciłem się do Prezesa jednostki,
ogniomistrza Mirosława Lisieckiego.

- Dziś nasza Straż jest dobrze wyposa-
żona, jesteśmy zatem gotowi w każdej
chwili do działania. W ub. roku wyjeżdża-
liśmy do akcji 146 razy, oprócz gaszenia
pożarów braliśmy także udział w zwalcza-
niu skutków huraganu, który 29 lipca
przeszedł obrzeżami naszej gminy. Kiedyś
na rynku wisiał dzwon, którym strażaków
wzywano do akcji. Dziś efekt akustyczny
daje syrena umieszczona na remizie, a
strażacy wzywani są głównie przy pomocy
pagerów i poprzez sms-y. Zmieniło się
zatem wiele, pozostała natomiast goto-
wość druhów do poświęceń i pracy dla
lokalnej społeczności. Prawie codziennie
wyjeżdżamy do różnych zajęć.

-Jeśli miałby Pan wspominać naj-
groźniejszy pożar to...?

-To powiedziałbym, że był to pożar
bazy paliwowej w Mościskach. Mogę
stwierdzić, że to akcja mojego życia.
Byłem pierwszym dowódcą zastępu, który
przyjechał pierwszym wozem bojowym na

teren ogarnięty pożarem. Włos dosłownie
jeżył się pod hełmem. Podaliśmy pianę na
ogień, wokół były wszędzie płomienie,
które wydobywały się spod substancji
gaśniczej, powodując istne gejzery ognia.
Cały czas obawialiśmy się, że nastąpi eks-
plozja. Akcja trwała około doby, a dym
widoczny był z odległości wielu kilome-
trów. Ludzie z okolic uciekali w panice. To
było straszne przeżycie...

- Strażacy wyjeżdżają nie tylko do
pożarów?

- To prawda, choć powodzie zdarzają
się u nas na szczęście rzadko, to jednak
czasami występują. Największa była w
1997 r., jej skutki usuwaliśmy przez kilka
dni. Podtopione zostały okolice Lipkowa, a
także Zielonki. Również dwa lata temu
mieliśmy problemy w gminie z nadmiarem
wody powstałej w wyniku ulewnych opa-
dów deszczu, lecz ta ostatnia powódź
była już na znacznie mniejszą skalę.

- Oprócz tego, że jest Pan zawodo-
wym strażakiem i Prezesem naszej
OSP, działa Pan również w grupie spe-
cjalnej?

- Można powiedzieć, że działamy razem
z moim psem Fajerem. Jest to bowiem Spe-
cjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratow-
nicza PSP „Mazowsze” zajmująca się poszu-
kiwaniem ludzi zaginionych w katastrofach
budowlanych i innych dramatycznych sytu-
acjach. Mogę się nawet pochwalić, że w
październiku br. mój pies zdał egzamin gru-
zowiskowy I stopnia i był w tegorocznej
edycji szkoleniowej jedynym tak uzdolnio-
nym psem na Mazowszu. Dobre wyszkole-
nie jest oczywiście naszą wspólną pracą, ale
czuły nos należy zdecydowanie do niego.

- W jakich jeszcze zagrożeniach
pomagają nasi strażacy?

- Obecnie duży procent naszych wyjaz-
dów do akcji spowodowany jest wypadka-
mi drogowymi. Pomagamy w wydobyciu
ludzi z rozbitych aut, od szybkości tej akcji
zależy często ludzkie życie. Trzeba również

umieć posługiwać się specjalistycznym
sprzętem, dlatego też większość druhów
posiada już ukończone specjalistyczne
kursy podstawowe, a dowódcy sekcji
także kursy pomocy przedmedycznej.

Nasi druhowie pomagają również w
usuwaniu niebezpiecznych owadów- gniazd
szerszeni, os i rojów pszczół. Około 10
osób zostało przeszkolonych w tym celu,
dysponujemy specjalnymi kombinezonami,
które umożliwiają bezpieczne działania w
tym zakresie.

-Jakie zdarzenia najczęściej powo-
dują konieczność wyjazdów Straży?

- Są to zdecydowanie pożary traw.
Mimo że zawsze staramy się apelować do
społeczeństwa o niewypalanie traw, a
nasz Naczelnik - st. kpt. Michał Starnow-
ski, który jest jednocześnie Komendantem
Gminnym Ochrony P.Poż., również nie
szczędzi wysiłków, aby wyeliminować ten
proceder, tego typu pożary są istną plagą
każdej wiosny i jesieni. Sprawców prze-
ważnie trudno ustalić, bo na widok
wozów Straży skwapliwie się oddalają. A
kilka razy w wyniku takich działań zagro-
żeni byli ludzie i budynki mieszkalne. 

W ostatnim czasie zapanowała moda
na budowanie kominków. Nie wszyscy
jednak wykonują je zgodnie ze sztuką
budowlaną, używają niewłaściwej izolacji,
bądź nie stosują jej wcale. W efekcie w
ostatnich latach mieliśmy wiele pożarów
nowych domów, często drewnianych typu
kanadyjskiego, które zapalały się od żaru
źle wykonanych kominków. 

-Jakie plany na przyszłość ma
zarząd jednostki?

-Chcielibyśmy w najbliższym czasie
wybudować garaż dla naszego Lublina i
rozbudować nieco remizę. Rozważamy
także możliwość przeniesienia siedziby
w inne miejsce i wybudowanie całkiem
nowego obiektu dla Straży. Wszystko zależy
od możliwości finansowych. 

Marcin Łada

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek...

gb_09_2006.qxd  2006-10-18  21:33  Page 14



Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

15

Zagadnienia, którymi zajmuje się
Referat Ochrony Środowiska, mogą
być kanwą wielu ciekawych artyku-
łów. Nic dziwnego, bowiem przepi-
sy prawa związane z ekologią czę-
sto nie są przestrzegane. Pracowni-
cy Referatu muszą zatem nieraz
występować w roli detektywów,
współpracować z policją, a nawet
sami podejmować interwencje. 

Praca nad przepisami

Z danych Referatu Ochrony Środowi-
ska wynika, że około 20% mieszkańców
naszej gminy nie ma jeszcze podpisanych
umów dotyczących wywożenia śmieci.
Posiadanie takiej umowy jest jednak obec-
nie koniecznością, wynikającą z ustawy o
ochronie środowiska. Aktualnie trwają
prace nad ,,Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Stare
Babice”, którego postanowienia obejmą
zarówno indywidualnych mieszkańców, jak
i instytucje działające w gminie. Dokument
ten będzie zawierał rozporządzenia, na
mocy których Gmina zastosuje sankcje
finansowe wobec osób uchylających się
uporczywie od zawarcia umowy z firmą
wywożącą śmieci. Dlatego też warto jesz-
cze teraz zawrzeć porozumienie z firmą,
która zaoferuje nam najkorzystniejsze
warunki i nie czekać, aż „Regulamin” wej-
dzie w życie. Wówczas bowiem Gmina (w
myśl wymogów Unii Europejskiej) narzuci
nam swoje – restrykcyjne stawki, które
będziemy musieli opłacać przez rok. (Pisa-
liśmy o tym szerzej w styczniowym nume-
rze „Gazety Babickiej”).

W ,,Regulaminie” zostaną ponadto
uwzględnione zmiany, jakich dokonano w
przepisach dotyczących ochrony środowi-
ska w ostatnim okresie. Dokument określi
między innymi: zasady gromadzenia i usu-
wania odpadów z nieruchomości i tere-
nów użyteczności publicznej, wymagany
stopień odzysku odpadów posegregowa-
nych i przeznaczonych do kompostowania,
sposoby postępowania z odpadami nie-
bezpiecznymi, obowiązki przedsiębiorców
w zakresie gospodarki odpadami. Nad tre-
ścią ,,Regulaminu” będzie pracowała w
październiku Komisja Ochrony Środowi-
ska. Dokument zostanie uchwalony po
zaakceptowaniu go przez Sanepid. Prace
nad ,,Regulaminem” potrwają prawdopo-
dobnie do końca tego roku.

Stop łamaniu prawa

Czy łamanie przepisów dotyczących
ochrony środowiska może ujść bezkarnie?
Jakie sankcje grożą tym, którzy nie liczą się
z zasadami ekologii? Pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska przedstawili nam

wyniki kontroli, przeprowadzonej w ostat-
nim czasie na terenie działki po byłej jed-
nostce wojskowej w Janowie. Oczywiście
zapoznali nas z rezultatami inspekcji, ale jak
się dowiedzieliśmy, mieli duże trudności,
aby w ogóle dostać się na teren nierucho-
mości. Działka jest już bowiem ogrodzona,
a wejścia pilnują uzbrojeni strażnicy. Kilka
razy, mimo wcześniejszych pisemnych
zapowiedzi, kontrola nie mogła się odbyć,
ponieważ pracownicy Referatu w asyście
policji nie zostali wpuszczeni na wspomnia-
ny obszar.

Nieruchomość znajduje się na terenie
Parku Leśnego Bemowo, na granicy dwóch
rezerwatów. 19 września udało się wresz-
cie dokonać na niej kontroli w związku z
podejrzeniem, że obecny właściciel gruntu
prowadzi nielegalną wycinkę drzew. W
wyniku inspekcji stwierdzono w tym zakre-
sie poważne nieprawidłowości. W najbliż-
szym czasie zostanie przeprowadzona
inwentaryzacja drzew na terenie działki,
która pozwoli ustalić ich ilość, wiek i gatu-
nek. W ten sposób będzie można także
określić rozmiar dokonanych szkód - na tej
podstawie wobec właściciela zostaną
wyciągnięte konsekwencje prawne. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że ściętych
zostało kilkadziesiąt drzew. Zgodnie z usta-
wą o ochronie przyrody wycinka bez
zezwolenia, nawet na własnym terenie,
grozi grzywną oraz przepadkiem pozyska-

nego drewna. Kary w tego typu sprawach
bywają niebagatelne. Ich wysokość nalicza-
na jest zależnie od rodzaju drzew i obwo-
du pni w centymetrach. Przykładowo: za
nielegalne wycięcie buka o obwodzie 0,5
m kara wyniesie ponad 534 zł. 

Szkodzimy samym sobie

Jak alarmują pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska, w ostatnim czasie
nasilił się problem przywożenia z warszaw-
skich terenów budowlanych gruzu i ziemi,
wykorzystywanych następnie przez niektó-
rych mieszkańców do podwyższania i
wyrównywania działek. Stwarza to poważ-
ne zagrożenie dla środowiska, a w dodatku
niszczy estetykę obszarów, które zamiesz-
kujemy. Zjawisko to obserwowaliśmy już
wcześniej w okolicach Borzęcina, kilka
osób zostało ukaranych przez Sąd Grodz-
ki. Przez pewien czas był spokój, a teraz
proceder odżył na nowo.

Przypominamy, że nawożenie gruzu na
tereny rolne jest nielegalne! Sprawy pod-
wyższania i wyrównywania gruntu na dział-
kach budowlanych będą rozpatrywane
indywidualnie - Urząd Gminy zażąda od
właścicieli posesji wywiezienia gruzu lub
zabezpieczenia sąsiednich działek przed
zalewaniem wodami opadowymi, które
spływają z podwyższonych terenów. 

Karolina Gwarek

W trosce o środowisko

Zasypią nas?!

W wielu miejscach na terenie gminy pojawiają się niespodziewanie góry ziemi
i gruzu. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska UG muszą w każdym przypad-
ku sprawy te rozpatrywać indywidualnie. Najczęściej kończą się one wydaniem
decyzji, na mocy której właściciele zasypanych działek usuwają na swój koszt nie-
legalne gruzowiska, czasami też nakazuje się im zabezpieczenie sąsiednich działek
przed zalewaniem wodą opadową. Samowolne podnoszenie poziomu gruntu
może prowadzić do zmiany stosunków wodnych i w efekcie oddziałuje niekorzyst-
nie na sąsiednie działki. Na zdjęciu góry ziemi w Starych Babicach
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3 września w Kościele p.w. Św.
Wincentego Fereriusza w Borzęcinie
Dużym uczestniczyliśmy w Dożyn-
kach Parafialnych. W tym roku pięk-
ny wieniec, wykonany z kłosów zbóż
przygotowali mieszkańcy Wojcieszy-
na. Najwięcej napracowali się nad
jego wykonaniem starostowie
dożynkowi: Janina Wiśniewska i
Andrzej Sumka. W centralnej części
tego artystycznego dzieła umiesz-
czono wizerunek Matki Bożej.

Do tego właśnie obrazu nawiązał
podczas kazania
ks. prałat Bogdan
Wosławski.

-Kiedy kłania-
my się dziś wszyst-
kim ludziom pra-
cującym na roli i
obchodzimy nasze
Dożynki Parafialne,
na Jasnej Górze
wielu rolników ucze-
stniczy w dożynkach
ogólnopolskich. Wszyscy jednak: i tu w
Borzęcinie, i zgromadzeni na Jasnej
Górze dziękujemy, przez wstawiennic-
two Maryi, Panu Bogu za zebrane plony. 

Co roku obchodzimy nasze Dożynki
Parafialne, składamy hołd rolnikom, bo
praca ludzka jest najważniejsza i należy
uszanować każdego, kto w trudzie
pochyla się nad ziemią. Wszystkim pra-
cującym na roli w naszej parafii Szczęść
Boże - powiedział ks. Wosławski.

Tegoroczna dożynkowa Msza Świę-
ta w Borzęcinie miała bardzo uroczysty
charakter. Jednym z jej wzruszających
elementów było złożenie przed Ołta-
rzem darów z tegorocznych plonów,
które ofiarowali najmłodsi przedstawi-
ciele parafii. Przygotowanie tej uroczy-
stej chwili zawdzięczamy radnej
Agnieszce Matuszewskiej, która wraz z
młodzieżą zadbała również o piękny
wystrój kościoła.

Na zakończenie uroczystości głos
zabrał Wójt Gminy Krzysztof Turek.

- Gdy dziś składamy hołd naszym

rolnikom, musimy
wspomnieć ich
zmagania z ano-

maliami pogodowymi, suszę i gwałtow-
ne opady deszczu – powiedział Wójt -
Trud rolników zasługuje na szacunek,
podobnie jak nasza droga do Unii Euro-
pejskiej. Byliśmy pełni obaw, jednak
dziś, po niespełna 3 latach doświadczeń
możemy stwierdzić, że nie taka Unia
straszna, jak się niektórym wydawało.
Korzyści z integracji są już zauważalne,
pojawiają się również dalsze dobre per-
spektywy.

Wójt wspomniał także zbliżający się
jubileusz 25-lecia NSZZ RI Solidarność,
która była  nie tylko związkiem zawodo-
wym, ale i ruchem ogólnornarodowym.
Na zakończenie życzył wszystkim rolni-
kom, aby ich praca dała satysfakcjonu-
jące owoce. 

Tegoroczne Dożynki w Borzęcinie
miały szczególny charakter również z
powodu nowej szaty kościoła. Odno-
wiono bowiem gruntownie zarówno
ołtarz główny, jak i ambonę. Kolumny i
wiele sztukaterii pokryto płatkami 23
karatowego złota. Nowy blask uzyskały

również polichromie na
sklepieniu świątyni.

Jak poinformował nas
ks. Bogdan Wosławski,
wszystkie prace wykona-
no w specjalistycznej pra-
cowni w Opocznie,
dokąd przewieziono
zarówno ołtarz, jak i
ambonę. Były to pierwsze
poważniejsze prace kon-
serwatorskie od zamon-
towania ołtarza w koście-
le, a zatem od...1863

roku. Wszystkie uszkodzone elementy
drewniane wymieniono na nowe. Kon-
serwacji wymagają jeszcze 4 boczne
ołtarze, ale ks. prałat ma nadzieję wyko-
nać je w br. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków

dopomógł w renowacji kościoła w
Borzęcinie, przyznając na ten cel dotację
w wysokości 15 tys. zł. Aby spłacić resz-
tę zobowiązań, potrzeba jeszcze ofiar-
ności wiernych. Apelujemy zatem o zro-
zumienie sytuacji i pomoc nie tylko do
parafian, ale i pozostałych mieszkańców
gminy. Dzięki remontowi świątynia w
Borzęcinie – jednej z najstarszych parafii
na Mazowszu, zajaśniała nowym bla-
skiem. Pomagając w spłacie rat, ten
blask może być po części udziałem każ-
dego z nas.

m.ł.

Dożynkowe dziękczynienie

Starostowie dożynkowiStarostowie dożynkowi

Radna Agnieszka MatuszewskaRadna Agnieszka Matuszewska

Ks. prałat Bogdan Wosławski
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Dożynki w Starych Babicach
zawsze gromadzą wielu gości
spoza naszej gminy. W tym roku
przybyli na nie przedstawiciele
władz wójewódzkich- Wicemarsza-
łek Waldemar Roszkiewicz,  Prze-
wodniczący Związku Podhalan - Jan
Pawlikowski wraz z zespołem
muzycznym z Białego Dunajca, a
także Gabriel Janowski - jeden z ini-
cjatorów utworzenia Związku
Zawodowego Solidarność RI i jego
pierwszy przewodniczący. Nie
zabrakło również samorządowców
z gminy i powiatu wraz z Przewod-
niczącym Rady Powiatu- Edwardem
Wołyńskim.

Uroczystą
Mszę Świętą
celebrował ks.
biskup senior
Kazimierz Ro-
maniuk.

-Na jp i ę k -
niejsze dary
naszej ziemi,
owoce ludzkiej
pracy, skłaniają
nas do tego,
aby śpiewać
Bogu dzięk-
czynne Te
Deum - powie-
dział podczas

Mszy ks. prałat Jan Szubka. 
Kościół był jak zawsze pięknie przy-

strojony, a wiele warzyw mogłoby sta-
nowić część wystawy rekordowych plo-
nów i pretendować do nagrody Polagry.
Przed Ołtarzem ułożono barwne kom-
pozycje, wśród których królowały piękne
kapusty i rekordowa dynia warząca
ponad 38 kg!

-Święto dożynkowe sięga swoimi
korzeniami Starego Testamentu, w
zamierzchłych czasach Izraelici przyno-
sili przed ołtarze to co najcenniejsze-
mówił podczas kazania ks. bp. Roma-
niuk. Święto plonów jest świętem praw-
dziwej wdzięczności. Dziś mało się o
niej mówi, a nawet Jezus Chrystus prze-
kazywał nam tę prawdę, że spośród 10
uzdrowionych tylko 1 samarytanin zdo-
był się na odruch wdzięczności.

Podczas Mszy głos zabrał również
Wójt Gminy Krzysztof Turek. Wspomniał
postać pierwszego wójta Stanisława
Zająca. – To, że dziś możemy się szczy-
cić wieloma osiągnięciami, zawdzięcza-
my właśnie jego pracy - powiedział -
Wójt Zając był bliskim współpracowni-
kiem przedstawicieli Solidarności Rolni-
ków Indywidualnych, sprzyjał ruchowi,
któremu w dużej mierze zawdzięczamy
dziś istnienie wolnej Polski. 

Wójt na
zakończenie
życzył wszyst-
kim rolnikom,
aby ich praca
była należycie
doceniona i
p r z y n o s i ł a

wiele oczekiwanych efektów.
Do uczestników dożynkowych uro-

czystości przemówił także Gabriel
Janowski. 

-Dziękujemy Bogu za 25 lat rolniczej
Solidarności. Pamiętam, że gdy organi-
zowaliśmy nasz związek, w 40 tysiącach
polskich wsi panował wielki entuzjazm.
Ten czas radości przerwał stan wojenny.
Wówczas dożynki były protestem prze-
ciwko narzuconemu systemowi. My
również mieliśmy wtedy swoją dynię,
ktoś napisał na niej słowo „Solidarność”
i ona razem z nim dorastała. 

Miniony czas zobowiązuje nas, któ-
rzy tę Solidarność zakładaliśmy, aby ten
związek pozostał nadal pełen ideałów.
Podajmy sobie ręce i przekażmy każde-
mu cząstkę mocy - zaapelował Gabriel
Janowski.

Na zakończenie uroczystości piękną
mową góralską zwrócił się do zebra-
nych Jan Pawlikowski - przewodniczący
Związku Podhalan. „Kochany gazdo na
probostwie, szacowni samorządowcy,
ta ziem mo scęście do dobrych i ucci-
wych ludzi. Przyjmijcie od Związku
Podhalan i samorządu tatrzańskiego z
serca płynące pozdrowienia pełne życz-
liwości i ślebody. 

Uroczystość dożynkowa w babickim

kościele pozostawiła niezapomniane
wrażenia. Spowodowała je nie tylko
uroczysta Msza Święta, ale również
obecność zespołu „Białodunajczanie”,
który ubarwiał muzycznie całą ceremo-
nię. Podczas Mszy poświęcono sztandar
Solidarności RI i złożono przed Ołta-
rzem dary z tegorocznych plonów.

Dziękujemy wszystkim osobom,
które przyczyniły się do przygoto-
wania obu dożynkowych uroczy-
stości. mł.

XXV Rocznica Solidarności RI

Gabriel Janowski

Chleb podzielił ks. prałat Jan Szubka

Jan Pawlikowski

Sztandar Solidarności RI poświęcił ks. biskup senior Kazimierz Romaniuk.

gb_09_2006.qxd  2006-10-18  21:33  Page 17



KULTURA

18

2222 wwrrzzeeśśnniiaa ppoo rraazz oossttaattnnii
zzaabbrrzzmmiiaałłaa mmuuzzyykkaa ww wwyykkoonnaanniiuu
uucczzeessttnniikkóóww IIII LLeettnniieeggoo FFeessttiiwwaalluu
MMuuzzyycczznneeggoo „„WW KKrraaiinniiee CChhooppiinnaa””.. OOdd
cczzeerrwwccaa ddoo wwrrzzeeśśnniiaa nnaa tteerreenniiee nnaasszzeeggoo
ppoowwiiaattuu ooddbbyyłłoo ssiięę 3355 kkoonncceerrttóóww,, ww
ttyymm 1111 ww SSttaarryycchh BBaabbiiccaacchh.. PPrrzzeezz kkiillkkaa
lleettnniicchh mmiieessiięęccyy oobbccoowwaalliiśśmmyy zz pprraaww-
ddzziiwwąą sszzttuukkąą.. UUttwwoorryy wwyykkoonnyywwaannee ww
śśwwiiąąttyynniiaacchh,, ddwwoorraacchh ii ssaallaacchh kkoonncceerrttoo-
wwyycchh ttwwoorrzzyyłłyy nniieezzwwyykkłłąą aattmmoossffeerręę,,
kkttóórraa ddoosskkoonnaallee wwssppóółłggrraałłaa zz ppiięękknneemm
wwnnęęttrrzz.. 

Główną ideą Festiwalu było przed-
stawienie szerokiej publiczności  reper-
tuaru muzycznego światowej sławy
kompozytorów od czasów baroku po
XX wiek. Utwory wykonywali artyści o
wysokiej, ugruntowanej pozycji, m.in.:
Joanna Ławrynowicz, Rinko Kobayashi,
Jan Stanienda, Edward Wolanin,
Andrzej Wróbel, a także zdolni młodzi
muzycy: oboistka Kamila Grott, organi-
sta Bartosz Jakubczak, duet akordeono-
wy - Hubert Giziewski i Krzysztof Kor-
ban, duet harfowy - Agata Jabłonowska
i Zuzanna Sawicka, kwintet dęty ,,Ama-
bile”, znakomity oktet wokalny z Biało-
ruskiej Filharmonii w Mińsku, orkiestra
,,Chopin Academia”, zespół ,,Yoong
Kwartet”.

W ostatnim miesiącu Festiwalu
organizatorzy przygotowali dla publicz-
ności wiele atrakcji. W niedzielę 10
września, w Ośrodku Kultury w Błoniu,
odbył się wernisaż fotografii przedsta-
wiających księdza Jana Twardowskiego,
wykonanych przez Czesława Czapiń-
skiego. Wybrane wiersze poety recyto-
wała aktorka Maja Komorowska. Jako
podkład muzyczny posłużyły utwory
J. S. Bacha, F. Schuberta, C. Franca. Tego
samego dnia w kościele parafialnym w
Starych Babicach odbył się recital orga-

nisty Jana Bokszczanina. Warto było
wysłuchać jego gry w świątyni o wspa-
niałym wystroju i dobrej akustyce.

W piątek 15 września zorganizowa-
no koncert legendy polskiego jazzu -
Włodzimierza Nahornego w sali koncer-
towej im. Kazimierza Wiłkomirskiego.
Pianista wystąpił w towarzystwie muzy-
ków ze swojego zespołu ,,Nahorny
Trio”: kontrabasisty Mariusza Bogdano-
wicza i perkusisty Piotra Biskupskiego. 

W niedzielę 17 września
około południa odbyły się
muzyczne spotkania w kościo-
łach w Lesznie, Płochocinie i na
rynku w Starych Babicach. Wie-
czorem zorganizowano galowy
koncert w sali widowiskowej
Centrum Edukacyjnego KPN w
Izabelinie, na którym wystąpili:
Eliza Dżyga (sopran) i Tomasz
Piluchowski (baryton). Dyrygo-
wał Andrzej Borzym (junior). W
programie znalazły się znane
arie operowe i operetkowe, a
także utwory utrzymane w
k o n w e n c j i
żartu muzycz-

nego.
Uroczyste zakoń-

czenie Festiwalu odby-
ło się w piątkowy wie-
czór 22 września w
Ożarowie Mazowiec-
kim. W siedzibie Staro-
stwa Powiatu War-
szawskiego Zachod-
niego wystąpił zespół
jazzowy ,,Janusz Stro-
bel Trio” w składzie:
Janusz Strobel – gitara,

Mariusz Bogdanowicz – kontrabas,
Piotr Biskupski – perkusja.

Jako Dyrektor Artystyczny Festiwalu
składam serdeczne podziękowania
wszystkim osobom i instytucjom, które
pomogły w przygotowaniu tego przed-
sięwzięcia. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności należą się organizatorom i współ-
organizatorom Festiwalu – zwłaszcza
zarządowi powiatu warszawskiego
zachodniego, Staroście Janowi Żychliń-
skiemu, przedstawicielom Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego, sponsorom – Zarządowi
Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w
Warszawie, firmie ,,Tropic – ognie
sztuczne”, Państwu Dorocie i Arkadiu-
szowi Grzegorczykom, a także człon-
kom i sympatykom Towarzystwa
Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomir-
skiego i Ochotniczej Straży Pożarnej,
harcerzom oraz wszystkim wiernym słu-
chaczom. Współpraca władz samorzą-
dowych wszystkich szczebli, przedsta-
wicieli parafii i organizacji społecznych
jest naszym wspólnym sukcesem.

Zakończył się II Letni Festiwal
Muzyczny ,,W Krainie Chopina”

Kwintet fortepianowyKwintet fortepianowy

Duet harf celtyckichDuet harf celtyckich

Włodzimierz Nahorny
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Organizacja na naszym terenie tak
dużego przedsięwzięcia muzycznego
jakim był Festiwal, jest wynikiem konse-
kwentnej  polityki kulturalnej prowa-
dzonej przez władze samorządowe
gminy. Współpraca ze szkołami, para-
fiami oraz organizacjami społecznymi
przyniosła wymierne artystyczne efekty.
Jednym z głównych celów tej polityki
jest wychowywanie dzieci i młodzieży
przez sztuki piękne, zwłaszcza przez
muzykę. Od najmłodszych lat uczniowie
z naszej gminy mogą uczestniczyć w
zajęciach rytmiki, baletu i uczyć się gry
na instrumentach. Wielu z nich śpiewa
w chórach, gra w orkiestrze i bierze

udział w koncertach. 
W 1993 roku w

Szkole Podstawowej w
Starych Babicach po-
wstała sala koncerto-
wa im. prof. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego, w
której odbywają się
różnorodne imprezy
artystyczne, wśród
nich konkurs muzyczny
o zasięgu powiato-
wym. Miejscem muzy-
cznych spotkań jest
również babicki Kościół

p.w. Wniebowzięcia NMP, w którym od
lat organizowane są koncerty z udzia-
łem zespołów orkiestrowych, chóral-
nych, a od zeszłego roku również reci-
tale organowe. Od czerwca br. koncerty
kameralne odbywają się także w sali
koncertowej nowo wybudowanego
Domu Parafialnego. Jest to możliwe
dzięki proboszczowi babickiej parafii -
księdzu prałatowi Janowi Szubce, który
wspiera wartościowe działania w dzie-
dzinie kultury. 

W Starych Babicach trwa rozbudo-
wa najbliższych okolic rynku, na którym
obok eleganckich sklepów i kawiarenek
powstanie kompleks Centrum Kultural-

nego im. Fryderyka Chopina z wielo-
funkcyjną salą koncertową, salami
wystawowymi, czytelnią i biblioteką.
Miejmy nadzieję, że do 2010 roku,
kiedy to przypada 200 rocznica urodzin
wielkiego kompozytora, prace zostaną
ukończone. Będziemy wówczas mogli
uczestniczyć w koncertach w stworzo-
nym do tego celu miejscu.

Gmina Stare Babice rozwija się bar-
dzo intensywnie. Każdego roku powsta-
ją wiele nowych domów, trwa dyna-
miczna rozbudowa infrastruktury. Rów-
nież w dziedzinie kultury i oświaty
wypracowano rozwiązania, które
można uznać za wzorcowe. Do ich
powstania przyczynił się w znacznym
stopniu - dzięki swojemu osobistemu
zaangażowaniu – Wójt Gminy Krzysztof
Turek. Chciałbym za pośrednictwem
„GB” w imieniu setek melomanów z
naszej gminy złożyć Panu Wójtowi ser-
deczne podziękowania za wsparcie i
pomoc w organizacji wielu przedsię-
wzięć artystycznych w naszej gminie.

Mariusz Dżyga 
- Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Prezes Towarzystwa Muzycznego

im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Towarzystwo Muzyczne 
im. H. Wiłkomirskiego 

zaprasza młodzież na zajęcia:

Gminnej Orkiestry Młodzieżo-
wej - próby w każdą sobotę o godzinie
8:10 (informacje tel. 603-861-660)

Warsztaty Artystyczne grupy
„Młodzi z pasją” – w każdą sobotę o
godzinie 10:00 (informacje: Magda
Drzewińska tel. 506-665-749). 

W programie m.in.: zajęcia teatral-
ne i warsztaty radiowe. Wszystkie zaję-
cia są nieodpłatne i odbywają się w sali
koncertowej  im. Kazimierza Wiłkomir-
skiego SP w Starych Babicach. Dodat-
kowe informacje na stronie:

www.wilkomirski.org.pl

Wernisaż
„Lato w obiektywie 2006”

Młodzież zainteresowaną pokaza-
niem swoich fotografii z wakacji, zapra-
szamy do przesyłania zdjęć do końca
października br. Najlepsze prace znajdą
się na wystawie „Lato w obiektywie”,
która odbędzie się 10 listopada w Sali
Koncertowej im. K. Wiłkomirskiego i
zostaną opublikowane w Gazecie
Babickiej. Fotografie można przesyłać
drogą elektroniczną: m.drzewin-
ska@wp.pl lub przynieść na warszta-
ty artystyczne w każdą sobotę o godz.
10:00. Wystawę otworzy spektatl
poetycki w scenerii żywego ogrodu.

Na początku września spotkali się
absolwenci dawnej Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach, istniejącej kiedyś
przy ul. Kresowej. Zebranie klasowe zor-
ganizowano w kawiarni w Janowie, a
inicjatorem tego przedsięwzięcia był
jeden z dawnych uczniów - Zbyszek Pin-
tus. Wspominano dawną szkołę, która
funkcjonowała niegdyś w pobliżu dzi-
siejszej Komendy Policji i nauczycieli
m.in. Stanisława Fijałkowskiego i Elżbie-
tę Grudzińską. Jednak prawdziwym
postrachem uczniów była wówczas
nauczycielka języka rosyjskiego, która
potrafiła nieprzygotowanych do lekcji
„walić linijką po łapach”. - Boimy się jej
do dzisiaj- żartowali dorośli uczniowie. 

Absolwenci z rocznika 1967 spotka-
li się po...24 latach. Była to, jak twier-
dzili, próba generalna przed 25 roczni-
cą ukończenia przez
nich podstawówki. Z
r o z r z e w n i e n i e m
wspominali dawne
czasy i kawały, które
robili swoim kole-
gom. No cóż, stwier-
dził jeden z uczestni-
ków spotkania, byli-
śmy dosyć niesforni,
ale jakoś wyszliśmy
na ludzi. Jeden z
naszych kolegów
został sędzią, inny

jest prezesem babickiej Straży, a kolega
z ławki prowadzi gastronomię. Więk-
szość mieszka na terenie gminy, ale na
co dzień nie mają czasu się spotykać,
kilka osób rozpierzchło się gdzieś po
świecie. Standard ich dawnej szkoły nie
da się porównać do dzisiejszych placó-
wek edukacyjnych naszej gminy. Dość
powiedzieć, że jedynym stosownym
porównaniem było zestawienie tej szko-
ły z pocztą, która jeszcze kilka miesięcy
temu istniała w kontenerze przy rynku.
Dziś już na szczęście oba te budynki
należą do historii. 

– Teraz dzieci mają lepiej i nawet nie
wyobrażają sobie, w jakich warunkach
kiedyś musieliśmy się uczyć - powiedzie-
li – Warto się zatem spotykać, by
powspominać dawne czasy i docenić,
jak wiele się zmieniło. ł-p

Spotkanie po 24 latach

Janusz Strobel TrioJanusz Strobel Trio
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Tegoroczna, trzynasta edycja
akcji ,,Sprzątanie Świata” rozpoczę-
ła się 15 września i trwała 3 dni.
W całej Polce uczestniczyło w niej
ponad milion wolontariuszy. Wśród
nich nie zabrakło również dzieci
i nauczycieli ze szkół naszej gminy.
Głównym celem akcji było jak co
roku propagowanie działań na
rzecz ochrony środowiska. 

15 września wyruszyliśmy w teren,
żeby sprawdzić, jak przebiega ,,Sprząta-
nie Świata” w naszej gminie. Na drodze
prowadzącej do Puszczy Kampinoskiej
w Lipkowie spotkaliśmy uczniów z Gim-
nazjum w Koczargach. Roześmiane
dzieciaki dźwigały w rękach worki pełne
śmieci – prześcigały się w ilościach kilo-
gramów wyrzucanych do kontenera.
Widać było, że dzień spędzony poza
szkołą jest dla nich wielką frajdą. Ucz-
niowie przechwalali się znaleziskami –
ktoś wyszukał wśród śmieci prawie
nową zabawkę, komuś innemu udało
się znaleźć ładny breloczek do kluczy i…

kilka podgrzybków. Jak przyznali opie-
kujący się dziećmi nauczyciele, każdy
sposób zdobywania wiedzy o środowi-
sku jest dobry. ,,Sprzątanie Świata” to
nie tylko okazja do wyrwania się z lekcji,
ale też praktyczna nauka ochrony przy-
rody. 

Tego samego dnia w Starych Babi-
cach natknęliśmy się na pierwszaków z
klasy ekologicznej, sprzątających okolice
szkoły podstawowej. Jeden z maluchów
powiedział nam: - Nawet nie wiedzia-
łem, że tyle ciekawych rzeczy leży
dookoła naszej szkoły. W czasie, gdy
najmłodsi porządkowali teren wokół
podstawówki, starsi uczniowie zajmo-
wali się sprzątaniem w Kampinosie.

Akcja ,,Sprzątania Świata” odbyła
się także w Borzęcinie w sobotę 16
września. Również tutaj uczniowie i
nauczyciele nie szczędzili sił, aby
,,pomóc Ziemi”. Jak twierdzą wycho-

wawcy, dzięki akcji
dzieci uczą się dbać o
środowisko - ta wie-
dza zaprocentuje w
przyszłości. 

W tegorocznych
porządkach aktywnie
pomagał samorząd
naszej gminy, dostar-
czając worki i rękawi-
ce potrzebne do
pracy. Dzięki stara-
niom władz udało się
także przygotować
kontenery i zapewnić
ich wywóz. W ciągu
dwóch dni wolonta-
riusze ze Starych
Babic, Koczarg i Borzęcina Dużego
zapełnili łącznie siedem kontenerów -
wywieziono ok. 50 m3 odpadów.

„Sprzątanie świata” jest akcją mię-
dzynarodową, którą rozpoczął Ian Kier-
nan w styczniu 1989 r. w Australii. Do
Polski przeniosła ją Mira Stanisławska-

Meysztowicz w
1994 roku. Pro-
wadzona przez
nią fundacja
,,Nasza Ziemia”
koordynuje prze-
bieg kampanii w
naszym kraju.
Organ izatorzy
akcji podkreślają,
że jej głównym
celem wcale nie
jest sprzątanie
śmieci. Nie tam
jest bowiem czy-
sto, gdzie wydaje
się miliony na

usuwanie skutków zanieczyszczeń, ale
tam, gdzie ludzie żyją w przyjaźni z
naturą. W akcji ,,Sprzątanie Świata”
chodzi o rozwijanie świadomości ekolo-
gicznej i propagowanie działań na rzecz
ochrony środowiska. W tym roku szcze-
gólny nacisk położono na problem
selektywnej zbiórki odpadów – organi-
zatorzy zachęcają do wprowadzenia jej
w naszych domach, miejscach pracy,
gminach. Starajmy się ograniczać ilość
wytwarzanych przez nas śmieci przez
kupowanie towarów z recyklingu, cho-
dzenie z własną, bawełnianą torbą na
zakupy, wielokrotne wykorzystywanie
produktów i opakowań. Dzięki takim
małym gestom jesteśmy w stanie chro-
nić środowisko, w którym żyjemy. Naj-
ważniejszym celem “Sprzątania Świata”
jest kształtowanie świadomości każde-
go z nas. Udział w akcji może stać się
pierwszym krokiem na drodze do ,,eko-
logicznego” stylu życia.

Karolina Gwarek

Profesjonalne nauczanie języków obcych: 
angielski, włoski – Dzieci, młodzież i dorośli

Tel. (0-22) 722 03 47
Przygotowanie do FIRST CERTIFICATE!!!

Kursy dla maturzystów
Przystępne ceny!!!

Pomóżmy Ziemi! 
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do 23 września 2006 r.: - podanie do
publicznej wiadomości, w formie obwiesz-
czenia, informacji o okręgach wyborczych.
ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w okręgu wyborczym oraz o
wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji
wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw, Rady
m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. War-
szawy oraz wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast  - zawiadomienie odpo-
wiednio Państwowej Komisji Wyborczej
lub właściwego komisarza wyborczego o
utworzeniu komitetu wyborczego oraz o
zamiarze zgłaszania kandydatów na rad-
nych 
do 28 września 2006 r.: - powołanie
przez komisarza wyborczego terytorial-
nych komisji wyborczych 
do 13 października 2006 r. do godz.
2400: - zgłaszanie terytorialnym komisjom
wyborczym list kandydatów na radnych,
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego
dla wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw, Rady m.st. War-
szawy i rad dzielnic m.st. Warszawy 
do 18 października 2006 r. do godz.
2400: - przyznanie przez Państwową Komi-
sję Wyborczą jednolitych numerów dla list
tych komitetów wyborczych, które zareje-
strowały listy kandydatów w ponad poło-
wie okręgów w wyborach do wszystkich
sejmików województw, 

- zawiadomienie właściwej terytorialnej
komisji wyborczej o zawarciu umowy w spra-
wie utworzenia grupy list kandydatów, 
- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym
kandydatów na wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast do 20 października 2006 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego,
wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim, numerów dla list
tych komitetów wyborczych, które zareje-
strowały co najmniej jedną listę kandyda-
tów w wyborach do sejmiku wojewódz-
twa i nie został im przyznany numer przez
Państwową Komisję Wyborczą 
do 22 października 2006 r.: - powoła-
nie przez gminną komisję wyborczą
obwodowych komisji wyborczych, 
- przyznanie przez komisarza wyborczego
numerów dla list tych komitetów wybor-
czych, które zarejestrowały co najmniej
jedną listę kandydatów w wyborach do
rady powiatu i nie został im przyznany
numer przez Państwową Komisję Wybor-
czą ani przez komisarza wyborczego
wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim 
- podanie do publicznej wiadomości, w
formie obwieszczenia, informacji o nume-
rach i granicach obwodów głosowania
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych  
do 28 października 2006 r.: - rozplaka-
towanie obwieszczeń: 

a) właściwych terytorialnych komisji
wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawierających
numery list, skróty nazw komitetów, dane
o kandydatach umieszczone w zgłosze-
niach list wraz z ewentualnymi oznacze-
niami kandydatów oraz informacje, jakie
grupy list kandydatów zostały utworzone
w jednostce samorządu terytorialnego, 
b) gminnych komisji wyborczych o zareje-
strowanych listach kandydatów na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast, na
których umieszczone są, w kolejności alfa-
betycznej nazwisk: nazwiska, imiona,
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszka-
nia, nazwa komitetu zgłaszającego kandy-
data oraz nazwa partii politycznej. do któ-
rej należy kandydat 
od 28 października 2006 r.: nieodpłatne
rozpowszechnianie audycji wyborczych w
programach telewizji publicznej i publiczne-
go radia 
do 29 października 2006 r.: sporządze-
nie spisu wyborców w Urzędzie Gminy 
1100 lliissttooppaaddaa 22000066rr.. oo ggooddzz.. 22440000 : -
zakończenie kampanii wyborczej 
11 listopada 2006 r.: przekazanie prze-
wodniczącym obwodowych komisji wy-
borczych spisów wyborców 

12 LISTOPADA 2006R. GODZ. 600-2000

- GŁOSOWANIE

KALENDARZ WYBORCZY

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY STARE BABICE
z dnia  28  września  2006r.

Zgodnie z art. 32 i 92  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.
U. z 2003r Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości  informacje o  numerach  i granicach  obwo-
dów głosowania  oraz siedzibach  obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do Rady  Gminy
Stare Babice, Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Sejmiku  Województwa Mazowieckiego  oraz bezpośrednie wybory  Wójta
Gminy -  zarządzone na dzień 12 listopada  2006 r. 

Nr obwodu 
głosowania

Nr okręgu 
wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

Granice okręgu wyborczego
i obwodu głosowania

Siedziba  
Obwodowej Komisji Wyborczej

1
1 1 Blizne Jasińskiego

Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 14
2 1 Blizne Łaszczyńskiego

2
3 2 Lubiczów, Latchorzew 

Babice Nowe Szkoła Podstawowa w Starych Babicach 
ul.  Polna 40

4 1 Kwirynów, Janów,

3
5 1 Klaudyn Szkoła Podstawowa 

w Starych Babicach ul.  Polna 406  2 Stare Babice

4
7 1 Lipków, Zielonki Wieś Klub Sportowy „Naprzód” w Zielonkach, 

ul. Białej Góry 48 1 Zielonki Parcela

5 9 1 Koczargi Stare , Koczargi Nowe I Gminne Gimnazjum
w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12

6
10 1 Wojcieszyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie 
Dużym, ul. Warszawska 69711 1 Wierzbin, Mariew, Buda, 

Stanisławów, Zalesie

7 12 2 Borzęcin Duży, Borzęcin Mały
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie 
Dużym, ul. Warszawska 697

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godz. 600 – 2000 Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek
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W związku z ogólnopolską kampa-
nią przeciwdziałania chorobom nowo-
tworowym, w ramach dalszej realizacji
Gminnego Programu Promocji
Zdrowia, zostaną przeprowadzone
badania profilaktyczne w:

I. Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Starych Babicach ul.
Rynek 21.

•• ddllaa kkoobbiieett ww wwiieekkuu 3300-6655 llaatt -
pprrooffiillaakkttyykkaa cchhoorróóbb nnaarrzząądduu rrooddnneeggoo

bbaaddaanniiee:: ccyyttoollooggiiaa ii bbaaddaanniiee ggiinneekkoo-
llooggiicczznnee

termin: oodd 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22000066 rr..
ww kkaażżddyy wwttoorreekk  ww ggooddzziinnaacchh oodd
1166::0000-1199::0000,,

•• ddllaa mmęężżcczzyyzznn ww wwiieekkuu 5500-7700
llaatt - pprrooffiillaakkttyykkaa cchhoorróóbb ggrruucczzoołłuu kkrroo-
kkoowweeggoo

bbaaddaanniiee:: PPSSAA ((zz kkrrwwii))
termin: oodd 2200 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22000066 rr..

ww kkaażżddyy ppiiąątteekk ww ggooddzziinnaacchh 88::0000-
1100::0000,,

•• ddllaa kkoobbiieett ii mmęężżcczzyyzznn ww wwiieekkuu
4455-6655 llaatt - pprrooffiillaakkttyykkaa cchhoorróóbb pprrzzeewwoo-
dduu ppookkaarrmmoowweeggoo

bbaaddaanniiee:: kkaałłuu nnaa kkrreeww uuttaajjoonnąą

termin: oodd 2200 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22000066 rr.. ww
kkaażżddyy ppiiąątteekk ww ggooddzziinnaacchh 88::0000-1100::0000..

AAkkccjjaa pprrooffiillaakkttyycczznnaa  ww//ww oośśrrooddkkuu
ppoottrrwwaa oodd 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ddoo 1155 ggrruudd-
nniiaa 22000066 rr..!!

ZZaappiissyy pprroowwaaddzzoonnee ssąą ww rreejjeessttrraaccjjii
lluubb pprrzzeezz tteelleeffoonn –– 772222-9900-0022..

II. Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 818.

•• ddllaa kkoobbiieett ww wwiieekkuu 3300-6655 llaatt -
pprrooffiillaakkttyykkaa cchhoorróóbb nnaarrzząądduu rrooddnneeggoo

bbaaddaanniiee:: ccyyttoollooggiiaa ii bbaaddaanniiee ggiinneekkoo-
llooggiicczznnee

termin: oodd 1188 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22000066 rr..
ww kkaażżddąą śśrrooddęę ww ggooddzz.. 1155::0000-1177..0000,,

•• ddllaa mmęężżcczzyyzznn ww wwiieekkuu 5500-7700
llaatt - pprrooffiillaakkttyykkaa cchhoorróóbb ggrruucczzoołłuu kkrroo-
kkoowweeggoo

bbaaddaanniiee:: PPSSAA ((zz kkrrwwii))  wwttoorreekk 77::3300-99::0000
termin: oodd 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22000066 rr..

ww kkaażżddyy wwttoorreekk ww ggooddzziinnaacchh 77::3300-
0099::0000,,

•• ddllaa kkoobbiieett ii mmęężżcczzyyzznn ww wwiieekkuu
4455-6655 llaatt - pprrooffiillaakkttyykkaa cchhoorróóbb pprrzzeewwoo-

dduu ppookkaarrmmoowweeggoo
bbaaddaanniiee:: kkaałłuu nnaa kkrreeww uuttaajjoonnąą
termin: oodd 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22000066 rr.. ww

kkaażżddyy wwttoorreekk ww ggooddzziinnaacchh 77::3300-0099::0000..

AAkkccjjaa pprrooffiillaakkttyycczznnaa ww ww//ww oośśrrooddkkuu
ppoottrrwwaa oodd 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ddoo 1155 ggrruudd-
nniiaa 22000066 rr..!!

ZZaappiissyy pprroowwaaddzzoonnee ssąą ww rreejjeessttrraaccjjii
lluubb pprrzzeezz tteelleeffoonn ––775522-0055-2200..

DDookkłłaaddnnyycchh iinnffoorrmmaaccjjii uuddzziieellaa OOśśrroo-
ddeekk ZZddrroowwiiaa ww  BBoorrzzęęcciinniiee DDuużżyymm..

Zapraszamy na badania!

Dane dotyczące pozostałych linii Czytelnicy znajdą w następnym numerze ,,Gazety Babickiej”. Wcześniej będą one dostęp-
ne na stronie Urzędu Gminy (www.stare-babice.waw.pl) i tablicach sołeckich. 

Rozkład jazdy 729 (obowiązuje od 5 listopada 2006 r.)

W stronę Mariewa Dni powszednie   Święta i soboty

Os. Górczewska 4:10 6:00 7:20 9:30 11:00 12:30 14:00 15:20 16:40 18:00 19:25 21:20 22:30
5:20 7:20 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20

Rynek 4:21 6:11 7:31 9:41 11:11 12:41 14:11 15:31 16:51 18:11 19:36 21:31 22:40
5:31 7:31 9:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 21:31

Zielonki 4:25 6:15 7:35 9:45 11:15 12:45 14:15 15:35 16:55 18:15 19:40 21:35 22:43
5:35 7:35 9:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35

Koczargi Nowe 4:29 6:19 7:39 9:49 11:19 12:49 14:19 15:39 16:59 18:19 19:44 21:39 22:46
5:39 7:39 9:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 21:39

Borzęcin Duży 4:35 6:25 7:45 9:55 11:25 12:55 14:25 15:45 17:05 18:25 19:50 21:45 22:51
5:45 7:45 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45

Mariew 4:40 6:30 7:50 10:00 11:30 13:00 14:30 15:50 17:10 18:30 19:55 21:50 22:56
5:50 7:50 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50

W stronę Warszawy

Mariew 4:44 5:54 6:34 7:54 10:01 11:31 13:01 14:34 15:54 17:14 18:34 19:59 21:54 23:00
6:14 8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 22:14

Borzęcin Duży 4:56 6:06 6:46 8:06 10:13 11:43 13:13 14:46 16:06 17:26 18:46 20:11 22:05 23:11
6:26 8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:26 22:25

Koczargi Nowe 5:01 6:11 6:51 8:11 10:18 11:48 13:18 14:51 16:11 17:31 18:51 20:16 22:09 23:15
6:31 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:31 22:29

Zielonki 5:05 6:15 6:55 8:15 10:22 11:52 13:22 14:55 16:15 17:35 18:55 20:20 22:12 23:18
6:35 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 22:32

Rynek 5:09 6:19 6:59 8:19 10:26 11:56 13:26 14:59 16:19 17:39 18:59 20:24 22:15 23:21
6:39 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:39 22:35

Os. Górczewska 5:20 6:30 7:10 8:30 10:37 12:07 13:37 15:10 16:30 17:50 19:10 20:35 22:26 23:32
6:50 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:46

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy  Wójtowi
Krzysztofowi Turkowi za zorganizo-
wanie dla rolników z naszej gminy
wyjazdu szkoleniowego do Poznania
na Polagrę Farm 15 października br.
Dzięki przedsięwzięciom tego typu
mamy możliwość zapoznania się z
najnowszymi trendami w produkcji
rolniczej.

Uczestnicy wyjazdu
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OGŁOSZENIA 

UBEZPIECZENIA
– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majątkowe

(ogień, kradzież)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urzędu Gminy Stare Babice

otwarte: 9 – 15 /oprócz środy i soboty/
tel. 798 92 31; dom 730 60 85

tel. kom. 0 603 77 38 55

Przyjmę oferty domów i działek z okolic Babic i terenu
powiatu warszawskiego zachodniego.

Stare Babice tel. 752-94-96
ul. Polna 6 kom. 0-501-731-720
www.wigro-wiech.com.pl e-mail: e.domanska1@op.pl

- Diagnostyka komputerowa systemów elektronicznych
- Geometria komputerowa zawieszeń
- Napełnianie układów klimatyzacji
- Serwis i przechowalnia opon
- Naprawy mechaniczne (bieżące i główne)
- Auto holowanie

Stare Babice, ul. Polna 6
tel. 022-722-94-52

kom. 0-606-715-030

Szklenie u klienta 
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie

Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem), 
Tel. kom. 0602-285-338

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

poszukuje osoby mogącej świadczyć usługi opiekuńcze u star-

szej Pani zamieszkałej w Babicach. Szczegółowe informacje

można uzyskać pod nr tel. 722 90 11 lub w siedzibie GOPS

ul. Rynek 32 pok. 21.

,,Kwiaciarnia przy Warszawskiej”
zaprasza!

Oferujemy: • kwiaty • wiązanki • upominki 

Realizujemy zamówienia

Czynne codziennie 

w godz. 10-19

Zielonki, 

ul. Warszawska 291

Tel. (0-22) 733 07 74

Atrakcyjne ceny

dla każdego!Atrakcyjne ceny

dla każdego!
Domowe obiady i smaczne przekąski, 

dania na zamówienie, catering i obsługę imprez
oferuje Państwu ,,Bar pod Papugami”.

Polecamy szczególnie: 
schab ze śliwką, pieczony boczek, karkówkę, szynkę.

Wszystkie dania dowozimy do klienta.
Czynne codziennie w godz, 1100 – 2300.

Tel. (0-22) 733 07 74

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach
spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16.30 – 19.00, Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10.

– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA
zaprasza osoby z problemem alkoholowym: w czwartki – godz. 17.00 – 19.00, w soboty – godz. 12.30 – 14.30, 
Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10, tel. 722-04-93.

– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA dla Osób z Przemocą Domową i Problemem Alkoholizmu
zaprasza: we wtorki w godz. 10.00 – 11.00 do Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie Dużym oraz
we wtorki w godz. 18.00 – 20.00, w soboty w godz. 14.00 – 16.00 w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10.

– Grupa ,,Rodzina bez Przemocy – Jutrzenka”
spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00 – 19.00.

• Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktów: 022-722-04-93.

• Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę: 0-605-921-579.

– Punkt Konsultacyjny dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych sub-
stancji psychoaktywnych: 
czynny jest w poniedziałki od 16:00 do 18:00 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych – Blizne Jasińskiego, Ul. Kopernika 10, Tel. 022-722-04-93

Wójt Gminy Stare Babice zaprasza Rolników do udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla Czło-

wieka i Środowiska Naturalnego”. Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 18) do dnia 20.10.2006 lub telefo-

nicznie pod nr telefonu 0-600-620-206. Doradztwo Rolnicze Maria Matuszewska
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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!

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

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

Wywóz nieczystości płynnych

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

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 
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