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Przypominamy, że każdy z nas ma 
wpływ na rozwój babickiej gminy

Gmina	Stare	Babice	od	lat	rozwija	się	
bardzo	dynamicznie,	co	roku	osiedlają	się	
tu	nowe	osoby.	Samorząd	realizuje	kolej-
ne	 inwestycje,	 aby	 zapewnić	 wszystkim	
mieszkańcom	odpowiedni	 standard	życia	
na	tym	terenie.
Wielu	 nowych	 mieszkańców	 gmi-

ny	 pozostawia	 sobie	 dotychczasowy	 ad-
res	zameldowania.	Co	prawda	nie	ma	dziś	
obowiązku	 przemeldowania	 się	 w	 nowe	
miejsce,	jednak	dla	gminy	taka	decyzja	po-
woduje	dużą	stratę	wpływów	z	podatków.	
Warto	wiedzieć,	że	właśnie	z	tego	powodu	
budżet	gminy	traci	co	najmniej	kilka	milio-
nów	złotych	rocznie.	Pieniądze	te	można	
zainwestować	 w	 infrastrukturę,	 a	 zatem		
w	 drogi,	 chodniki,	 place	 zabaw,	 obiekty	
sportowe,	oświetlenie	itd.

Proste działanie, 
a duża korzyść dla wszystkich…

Aby	osoby	niezameldowane	mogły	roz-
liczyć	 swój	podatek	dochodowy	za	2011	
r.	w	gminie	Stare	Babice,	należy	wykonać	
prostą	 i	 bezpłatną	 procedurę.	 Wystarczy	
wypełnić	 formularz	 „NIP-3”	 (dla	 osób	 fi-
zycznych	 nieprowadzących	 działalności	
gospodarczej)	 lub	nowy	formularz	wpro-
wadzony	od	tego	roku	„ZAP-3”,	który	ma	
zastąpić	formularz	„NIP-3”	(obowiązujący	
tylko	do	końca	2012	roku).	Osoby	prowa-
dzące	działalność	gospodarczą	wypełniają	
natomiast	formularz	„CEIDG-1”.	Jest	jesz-
cze	jedna	grupa	podatników	–	są	to	osoby	
prowadzące	działalność	gospodarczą,	któ-
re	nie	 są	 jednak	przedsiębiorcami.	Do	 tej	
grupy	zaliczamy	np.	 rolników,	osoby	wy-
najmujące	mieszkania,	płatników	podatku	
od	towarów	i	usług	–	osoby	te	wypełniają	
druk	„NIP-7”.

Gdzie zaznaczamy zmiany?

W	 formularzu	 „NIP-3”	 należy	 wpi-
sać	w	pozycji	B4	 jako	miejsce	zamiesz-

kania	–	gminę	Stare	Babice.	Jeśli	wypeł-
niamy	 formularz	„ZAP-3”,	 to	w	pozycji	
B2	 wpisujemy	 adres	 w	 naszej	 gminie.	
Analogicznie	w	druku	„NIP-7”	informa-
cję	tę	zamieszczamy	w	pozycji	B3.	Z	ko-
lei	w	formularzu	„CEIDG-1”	miejsce	za-
mieszkania	w	naszej	gminie	wpisujemy	
w	pozycję	04.
Wypełniony	 formularz	 „NIP-3”,	

„ZAP-3”	 lub	 „NIP-7”	 należy	 dostarczyć	
do	urzędu	skarbowego	właściwego	dla	
miejsca	 zamieszkania	 (dla	 naszej	 gmi-
ny	 jest	 to	 Urząd	 Skarbowy	Warszawa-
Bielany,	 ul.	 Skalbmierska	 5,	 01-844	
Warszawa)	 lub	 wysłać	 razem	 z	 rocz-
ną	deklaracją	podatkową.	Złożenie	for-
mularzy	 jest	 zwolnione	 z	 opłaty	 skar-
bowej,	 druki	 można	 pobrać	 ze	 strony	
Ministerstwa	Finansów:	www.mf.gov.pl	
(zakładka	podatki).
Natomiast	formularz	„CEIDG-1”	(wnio-

sek	o	wpis	do	ewidencji	działalności	gospo-
darczej)	należy	złożyć	do	Referatu	Ewidencji	
Działalności	 Gospodarczej	 Urzędu	Gminy	
Stare	Babice,	ul.	Rynek	32	lub	bezpośred-
nio	do	Ministerstwa	Gospodarki,	jeśli	dany	
przedsiębiorca	posiada	podpis	elektronicz-
ny	–	certyfikat	lub	profil	zaufany.

Każdy z nas może pomóc 
w rozwoju gminy…

Wszyscy	 chcemy	 mieszkać	 w	 ładnej,	
nowoczesnej	gminie.	Nie	lekceważmy	za-
tem	 możliwości	 wzbogacenia	 jej	 swoimi	
podatkami.	Namawiajmy	do	 tego	działa-
nia	sąsiadów	i	znajomych.	
Wszystkie	 osoby,	 które	 dokonają	 po-

wyższych	formalności,	mogą	wziąć	udział	
w	 konkursie	 gminnym	 z	 nagrodami	 –	
„Mieszkam	 w	 gminie	 Stare	 Babice	 i	 tu	
sprowadzam	swój	podatek	dochodowy”,	
należy	 w	 tym	 celu	 dodatkowo	 wypełnić	
formularz	konkursowy.	 Informacje	na	ten	
temat	znajdziecie	Państwo	na	stronach	in-
ternetowych	gminy	i	w	Wydziale	Rozwoju	
i	Promocji	Gminy	Stare	Babice!

Marcin Łada

Twój podatek dla gminy – Twoja gmina dla Ciebie!

Dni Otwarte Urzędu Skarbowego
Trwa	okres	rozliczania	podatków	dochodowych	za	rok	2011.	Aby	dopomóc	w	re-

alizacji	wszystkich	formalności	związanych	z	wypełnianiem	druków,	Urząd	Skarbowy	
Warszawa	Bielany	organizuje	w	soboty	„Dni	Otwarte”:	10	marca	2012	r.	i	28	kwiet-
nia	2012	r.	w	godz.	9:00-13:00.	Urząd	Skarbowy	przy	ul.	Skalbmierskiej	5	informuje	
ponadto	o	wydłużonych	godzinach	pracy	(8:00-18:00)	w	dniach:	24,	25,	26,	27,	30	
kwietnia	2012	r.	Dodatkowo	pracownicy	US	pełnić	będą	dyżury	w	Urzędzie	Gminy	ul.	
Rynek	32	w	sali	konferencyjnej	–	19	marca	i	2	kwietnia	w	godzinach	10.00-17.00.
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XV Rallye Monte Carlo Historique 
z udziałem 

mieszkańców naszej gminy

Legenda rny	
Rallye	 Monte	
Carlo	 Historique	
to	 rajd	 samocho-
dowy	 pojazdów	
zabytkowych,	 or-
ganizowany	 każ-
dego	 roku	 przez	
Automobile	 Club	
de	 Monaco.	
W	 tegorocznej	 edycji	 wziął	 udział	
Robert	Burchard,	mieszkaniec	Bliznego	
Łaszczyńskiego,	na	 co	dzień	właściciel	
hurtowni	 opraw	 okularowych.	 W	 raj-
dzie	wystartował	 z	 numerem	107,	 ja-
dąc	fiatem	125p.
–	 Pomysł	 startu	 w	 Monte	 Carlo	

Historique	zrodził	się	u	mnie	 już	daw-
no	 temu.	 Przez	 wiele	 lat	 jeździłem	
w	 rajdach	 samochodowych	 jako	 kie-
rowca,	potem	pilot,	m.in.	z	Krzyśkiem	
Hołowczycem.	 Ostatni	 rajd,	 w	 jakim	
brałem	 udział,	 to	 Rajd	Wisły	 w	 1993	
roku.	W	 czasach	mojej	 młodości	 bar-
dzo	trudno	było	uzyskać	pozwolenie	na	
start	 w	 Rajdzie	Monte	 Carlo.	 Dlatego	
teraz	razem	z	Grześkiem	Gacem	posta-
nowiliśmy	wystartować	w	Rallye	Monte	
Carlo	 Historique.	 Zdecydowałem	 się	
na	 fiata	125p,	ponieważ	takim	fiatem	
właśnie	 jeździłem	 w	 młodych	 latach.	
Niektórym	 może	 się	 wydawać,	 że	 to	
„lekki,	łatwy	i	przyjemny”	rajd.	Nic	bar-
dziej	 błędnego.	 Przejechaliśmy	 łącznie	
6800	km,	w	 tym	w	większości	w	bar-
dzo	 trudnych	 warunkach	 zimowych.	
Wystartowałem	razem	z	TJ	Motorsport,	
ponieważ	od	lat	znam	się	z	Tomaszem	
Jaskłowskim	–	szefem	tego	teamu,	jest	
on	doświadczonym	kierowcą	 i	organi-
zatorem.

Więcej o XV Rallye Monte Carlo 
Historique na stronie: www.acm.
mc.

Natalia Kraus

4 lutego 2012 r. zakończył się XV Rajd Monte Carlo sa-
mochodów historycznych. To legendarny rajd, który od 
lat przyciąga fanów motoryzacji z całego świata. W tym 
roku wystartowało w nim 297 załóg, w tym 9 polskich. 
Wśród uczestników rajdu znaleźli się także mieszkańcy 
naszej gminy: rajdowiec Robert Burchard, którego po-
prosiliśmy o rozmowę i Michał Kowalczyk – jeden z ser-
wisantów polskich załóg.Robert Burchard z dyplomem rajdowym z Monte Carlo

Jednym	z	serwisantów	polskich	załóg,	startujących	w	XV	
Rallye	 Monte	 Carlo	 Historique,	 był	 Michał	 Kowalczyk,	
mieszkający	w	Bliznem	Jasińskiego,	na	co	dzień	właściciel	
firmy	 zajmującej	 się	 serwisem	 rajdowym,	 pasjonat	 raj-
dów	samochodowych	i	czynny	kierowca	rajdowy.
–	Była	to	dla	mnie	wspaniała	przygoda.	Na	co	dzień	jeź-
dzimy	na	serwis	rajdów	samochodowych	w	Polsce	i	ser-
wisujemy	współczesne	samochody.	W	Monte	Carlo	opie-
kowałem	się	zabytkowymi	polskimi	fiatami.	Poznałem	też	
wielu	ciekawych	ludzi,	którzy	podobnie	jak	ja	są	zafascy-
nowani	motoryzacją.	Udział	w	tym	rajdzie	to	także	oka-
zja	do	przyjrzenia	się	z	bliska	zabytkowym	samochodom,	profesjonalnie	przygoto-
wanym	do	sportu.	Mnie	–	jako	fana	francuskiej	motoryzacji	–	najbardziej	zacieka-
wiły	takie	modele,	jak	peugeot	104	czy	citroen	DS	z	wmontowaną	klatką	–	mówi	
Michał	Kowalczyk.																																																																																										NK

Z Bliznego 
na 
Monte Carlo

– Jak Pan wspomina swoje pierw-
sze rajdy?
–	 W	 połowie	 lat	 70.	 zacząłem	 jeź-

dzić	w	KJS-ach	(konkursach	jazdy	spraw-
nościowej).	Kiedyś	 tak	właśnie	 zdobywa-
ło	się	licencję	sportową,	trzeba	było	pod-
czas	konkursów	uzyskać	określoną	 liczbę	
punktów.	 Otrzymywało	 się	 wówczas	 li-
cencję	tzw.	2R	(drugą	rajdową),	która	po-
zwalała	już	jeździć	w	rajdach	okręgowych,	
takich	 jak	 „Prząśniczka”	 czy	 „Krokusy”.	
Startowaliśmy	 wówczas	 swoimi	 samo-
chodami,	a	były	to	małe	fiaty,	syrenki,	tra-
banty.	Nieraz	przerabiano	je	w	niezwykły	
sposób.	Jeden	z	kolegów	miał	ciągle	przy-
palone	buty.	Jeździł	trabantem	ze	specjal-

nym	wydechem,	 rura	przechodziła	przez	
środek	kabiny.	Kiedy	dawał	gaz	do	dechy,	
wydech	okropnie	się	rozgrzewał…
Kiedyś	było	bardzo	wielu	dobrych	kie-

rowców,	mimo	pewnej	siermiężności	tam-
tych	czasów	łatwiej	było	zdobyć	rajdowe	
auto.	Do	fiata	wstawiało	się	klatkę,	trochę	
popracowało	 przy	 silniku	 i	 już	 zawodnik	
mógł	jeździć.	Dziś	wszystko	obwarowane	
jest	 specjalnymi	 przepisami,	 trzeba	mieć	
homologację	na	różne	części,	co	spowo-
dowało,	 że	 sport	 samochodowy	 stał	 się	
bardzo	drogi.
Jeździłem	 małym	 fiatem	 przygoto-

wanym	 przez	 inż.	 Jacka	 Chojnackiego,	
który	 miał	 wówczas	 swój	 warsztat	 w	
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Babicach.	 Fiacik	miał	 całkiem	niezłe	 osią-
gi,	 jeździł	nawet	na	 jednym	kole.	Ale,	 jak	
twierdził	 Wojtek	 Cołoszyński,	 wielokrot-
ny	Mistrz	Polski	–	jeśli	ktoś	nauczył	się	jeź-
dzić	na	maluchu,	to	poradzi	sobie	później	
w	 każdym	 samochodzie.	 Stopniowo	 po-
jawiły	 się	 sukcesy,	 zdobyłem	mistrzostwo		
w	 klasie,	 mistrzostwo	 zespołowe	 i	 pew-
nego	dnia	poproszono	mnie,	abym	pojeź-
dził	 z	młodym	obiecującym	zawodnikiem	
–	 Krzysiem	 Hołowczycem.	 Tak	 działałem	
w	tym	sporcie	przez	wiele	lat,	jeździłem	w	
Mistrzostwach	Polski	jako	zawodnik,	a	jako	
pilot	–	w	Mistrzostwach	Krajów	Demokracji	
Ludowej	i	w	Mistrzostwach	Europy.

– Co sądzi Pan o polskiej motory-
zacji?
–	To	już	dziś	historia,	a	mogło	wszyst-

ko	 potoczyć	 się	 inaczej.	 Był	 taki	 wspa-
niały	 czas,	w	 którym	 inżynierowie	 z	 FSO	
wpadli	 na	 pomysł,	 aby	 do	 silnika	 polo-
neza	 dołożyć	 turbo.	 Nie	 wiem,	 od	 cze-
go	to	było,	może	od	stara?	W	każdym	ra-
zie	samochód	jeździł	z	tym	patentem	nie-
samowicie	 i	 miał	 na	 pewno	 ponad	 200	
KM	mocy.	Wszystko	 było	 dobrze,	 dopó-
ki	nie	zaciął	się	zawór	upustowy.	A	tak	się	
właśnie	zdarzyło,	gdy	jechałem	w	rajdzie	
„Wisły”,	 na	 słynnym	oesie	 (odcinku	 spe-
cjalnym)	„Michałkowa”.	Trasa	była	bardzo	
kręta,	jechaliśmy	z	góry.	Hamulce	dawno	
się	 spaliły,	 a	 sprężarka	wyła	 przeraźliwie		
i	nie	dawała	się	wyłączyć.	W	pewnym	mo-
mencie	 to	wszystko	wybuchło!	 Silnik	 się	
rozpadł,	koło	zamachowe	rozerwało	bla-
chy.	Nie	wiem,	 jakim	 cudem	 to	przeżyli-
śmy...	 Czuliśmy	 się	 trochę	 tak,	 jak	 piloci	
oblatywacze,	 ale	 zabawa	 była	 przednia!	
Podobne	wypadki	mieli	 również	moi	 ko-
ledzy	–	cóż,	ryzyko	sportu.

Pod	 koniec	 lat	80.	próbowano	w	FSO	
zrobić	 coś,	 aby	 polonez	 chciał	 dobrze	 je-
chać.	Włożono	do	niego	silnik	diesla,	rowe-
ra,	uważam,	 że	 tych	 eksperymentów	było	
za	dużo,	w	efekcie	nic	sensownego	nie	wy-
myślono.	A	można	było	np.	wziąć	jednost-
kę	napędową	od	fiata	132	 i	stopniowo	 ją	
modyfikować.	Takie	rozwiązania	stosuje	się	
do	dziś	np.	w	lanciach,	w	których	dół	tego	
silnika	jest	nadal	wykorzystywany.

– Ale powróćmy do rajdu Monte 
Carlo i babickich akcentów…
–	 Dwa	 lata	 temu	 zaprosiłem	 do	

współpracy	 Grzegorza	 Gaca.	 Jeździliśmy	
razem	w	„FSO	Sport”	w	 jednym	teamie.	
Doszliśmy	do	przekonania,	że	trzeba	zbu-
dować	 samochód,	 którym	 będzie	 moż-
na	 startować	 w	 rajdach	 historycznych.	
Wspólnymi	 siłami,	 przy	 udziale	 Tomka	
Jaskłowskiego	i	zaprzyjaźnionego	blacha-
rza	–	Wojtka	Kopacza	(kiedyś	miał	warsz-
tat	na	Bliznem)	zrobiliśmy	pięć	dużych	fia-
tów.	Stworzyliśmy	team	„TJ	Motor	Sport”,	
w	jego	barwach	na	rajd	Monte	Carlo	po-
jechały	trzy	samochody,	a	w	nich:	Tomasz	
Jaskłowski	z	synem	Karolem,	Adam	Polak	
(wielokrotny	 Mistrz	 Polski)	 z	 kuzynem	
Krzysiem	 Polakiem	 i	 ja	 z	 Grzegorzem	
Gacem.	 Jako	 serwisant	 pojechał	 z	 nami	
Michał	Kowalczyk	z	Bliznego.	Sporo	czę-
ści	 zamiennych	 otrzymaliśmy	 od	 Marka	
Bregisza	z	Klaudyna	–	było	zatem	na	raj-

dzie	 wiele	 babic-
kich	akcentów.

– Mówi się o 
tym rajdzie, że 
jest to rywali-
zacja gentlema-
nów...
–	 Coś	 w	 tym	

jest.	Ale,	jak	to	w	
życiu,	 bywa	 róż-
nie.	 Jedzie	 tam	
zawsze	wielu	uty-
tułowanych	daw-
nych	mistrzów.	Są	
to	 doświadcze-

ni	 kierowcy.	 Rajd	 kończy	 się	 wielką	 galą	
i	 balem	w	pałacu	 księcia,	wszyscy	wów-
czas	 występują	 we	 frakach.	 Większość	
z	 nas	 hołduje	 zasadom	 fair	 play.	 Jednak	
zawsze	 coś	 nieprzewidzianego	może	 się	
wydarzyć.	Nadmiar	ambicji	czy	 jakieś	za-
ćmienie	umysłu…
Na	tym	rajdzie	zdarzył	się	przypadek	

niehonorowego	 zachowania.	 Zawodnik		
z	Włoch	–	Mario	Sala,	który	wygrał	rajd	w	
ubiegłym	roku,	a	dwa	lata	temu	był	dru-
gi,	 zrobił	 coś	 niedopuszczalnego.	 Kiedy	
na	 ostatnim	 oesie	 (odcinku	 specjalnym)	
zablokował	go	mini	morris,	który	wpadł	
w	zaspę	 i	 stanął	w	poprzek	drogi	 –	 za-
miast	 mu	 pomóc,	 zepchnął	 go	 swoim	
porsche	w	głębszy	śnieg	i	pojechał	dalej.	
Oczywiście	kierowca	morrisa	zgłosił	pro-
test,	sytuacja	była	niebezpieczna,	a	całe	
zdarzenie	widziało	parę	osób.	W	rezulta-
cie	Sala	(który	mógł	zdobyć	w	tym	roku	
1.	 miejsce)	 został	 wyrzucony	 z	 rajdu.	
Dostał	także	karę	bezterminowego	zaka-
zu	startu	we	wszystkich	imprezach	orga-
nizowanych	przez	„Automobile	Club	do	
Monaco”.

– Jak pokrótce scharakteryzował-
by Pan ten rajd?
–	Liczy	się	tam	nie	tylko	szybkość,	ale	

i	 regularność.	W	rajdzie	biorą	udział	po-
jazdy	historyczne.	Mamy	zarówno	wyzna-
czoną	trasę,	jak	i	czas,	w	którym	trzeba	się	
precyzyjnie	zmieścić	–	 inaczej	dostaje	 się	
punkty	karne.	Wszystko	to	jest	sprawdza-
ne	w	PKC	(punktach	kontroli	czasu)	i	PKP	
(punktach	 kontroli	 przejazdu).	 Jedzie	 się	
po	 normalnych	 drogach	 i	 nagle	 okazuje	
się,	że	autostrada	jest	zablokowana	przez	
2	godziny,	a	tu	trzeba	zdążyć	na	czas…

– Domyślam się, że był Pan w po-
dobnej sytuacji – co Pan wtedy zro-
bił?
–	Gdy	tylko	droga	się	udrożniła,	„ogień	

i	dym”,	słowem	–	jechaliśmy	„ile	fabryka	
dała”,	na	szczęście	było	to	w	Niemczech,	
gdzie	 można	 pozwolić	 sobie	 na	 szybką	
jazdę.																																					cd. str. 19	

Na chwilę przed startem w Warszawie: Adam Kotwicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – życzy po-
myślności Robertowi Burchardowi

Robert Burchard i Krzysztof Hołowczyc w toyocie celica 4WD

fot.	Kamil	Malinowski
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XIII Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 16 grudnia 2011 roku. Na 
początku obrad Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy poinformowali zebra-
nych o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. 

Wójt	 Krzysztof	 Turek	 uczestniczył	
w	 tym	 czasie	 m.in.	 w	 naradzie	 wójtów	
i	 burmistrzów	 z	 rejonu	 PGE	 Pruszków.	
Spotkanie	 dotyczyło	 wypracowania	
wspólnego	 stanowiska	 w	 sprawie	 od-
płatności	 za	 korzystanie	 z	 infrastruktu-
ry	 Polskiej	 Grupy	 Energetycznej.	 Wójt	
przeprowadził	 także	 rozmowy	 z	 holen-
derskimi	 urbanistami,	 którzy	 dokonu-
ją	analizy	zagospodarowania	przestrzen-
nego	 gmin	 powiatu	 warszawskiego	 za-
chodniego.	Uczestniczył	w	konferencjach	
„Partnerstwo	 Lokalne	 na	 rzecz	 ekono-
mii	 społecznej”	 i	 „Składowisko	Radiowo		
–	jaka	przyszłość?”.
Współorganizował	 ponadto	 Halowe	

Mistrzostwa	 Polski	 Samorządowców	
w	 Tenisie,	 które	 odbyły	 się	 w	 grudniu	
w	 Ośrodku	 KampinoSport	 w	 Starych	
Babicach.

W	 czasie	 XIII	 sesji	 Wójt	 Krzysztof	
Turek	 przedstawił	 sprawozdanie	 z	 reali-
zacji	uchwały	w	sprawie	zarządzenia	wy-
borów	do	samorządu	mieszkańców	wsi.	
W	Uchwale	nr	X/65/11	Rada	Gminy	za-
rządziła	przeprowadzenie	głosowania	we	
wszystkich	sołectwach	w	terminie	do	15	
grudnia	 2011	 r.	 Na	 naszym	 terenie	wy-
bory	 sołtysów	 i	 rad	 sołeckich	na	 kaden-
cję	2012-2015	zakończyły	się	9	grudnia.	
Spośród	uprawnionych	12.497	mieszkań-
ców	gminy	w	zebraniach	i	w	głosowaniu	
uczestniczyło	700	osób.	Ogólna	frekwen-
cja	wyniosła	5,6%.	Najwyższą	frekwencję	
odnotowano	w	 sołectwach:	 Lubiczów	–	
15,7%,	 Koczargi	 Nowe-Bugaj	 –	 14,1%,	
Zalesie	 i	 Zielonki	 Parcela	 –	 po	 11,2%,	
Koczargi	Stare	–	10,2%,	Lipków	–	9,6%.	
W	14	sołectwach	sołtysami	wybrano	oso-
by,	które	dotychczas	pełniły	tę	funkcję.	W	
pozostałych	8	sołectwach	nastąpiły	zmia-
ny	i	sołtysami	zostali:	Ewa	Kawczyńska	(w	
Bliznem	 Jasińskiego),	 Jacek	 Dawidowski	
(w	Lubiczowie),	Lucyna	Skrzeczkowska	(w	
Starych	Babicach),	Paweł	Karczmarek	 (w	
Lipkowie),	Józef	Drzewiński	(w	Zielonkach	
Wsi),	 Jadwiga	Wasiak	 (w	Wojcieszynie),	
Dariusz	Świątkowski	(w	Wierzbinie),	Ewa	
Majkowska	(w	Borzęcinie	Małym).

W	sołectwie	Klaudyn	nie	wybrano	soł-
tysa;	 dotychczasowy	 sołtys	 zrezygnował		

z	pełnienia	tej	funkcji,	toteż	przygotowa-
no	projekt	uchwały	o	przedłużeniu	termi-
nu	wyborów	na	tym	terenie.

Wójt	 Gminy	 podziękował	 za	 wkład	
pracy	 i	 zaangażowanie	 osobom,	 które	
sprawowały	 obowiązki	 sołtysów	 w	 po-
przedniej	kadencji.
Podczas	 XIII	 sesji	 Rada	 Gminy	 pod-

jęła	 uchwałę	 o	 przekazaniu	 do	 reali-

zacji	 Gminnemu	 Ośrodkowi	 Pomocy	
Społecznej	w	Starych	Babicach	zadań	wy-
nikających	 z	 ustawy	 z	 9	 czerwca	 2011	
roku	(o	wspieraniu	rodziny	i	systemie	pie-
czy	 zastępczej).	Ustawa	nakłada	na	 jed-
nostki	samorządu	terytorialnego	i	organy	
administracji	rządowej	obowiązek	pomo-
cy	rodzinom	mającym	trudności	w	wypeł-
nianiu	 funkcji	 opiekuńczo-wychowaw-
czych.	Zobowiązuje	także	gminę	do	orga-
nizacji	systemu	pieczy	zastępczej.

W	 dalszej	 części	 sesji	 radni	 wyrazili	
zgodę	na	zawarcie	porozumienia	między	
naszą	gminą	a	miastem	i	gminą	Ożarów	
Mazowiecki,	 gminą	 Izabelin,	 miastem		
i	gminą	Łomianki	w	sprawie	współfinan-
sowania	 lokalnej	 linii	 uzupełniającej	 L-7	
na	 trasie	 Dziekanów	 Leśny	 –	 Starostwo	
Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego.	
RG	przeznaczyła	 na	 realizację	 tego	 celu	
w	2012	roku	60	tysięcy	złotych	z	budże-
tu	gminy.

Następnie	radni	zadecydowali	o	odda-
niu	w	drodze	bezprzetargowej	nierucho-
mości	w	Mariewie	w	użytkowanie	wieczy-
ste	oraz	o	wynajmie	w	drodze	przetargu,	
na	okres	10	lat,	nieruchomości	położonej	
przy	skrzyżowaniu	ul.	Warszawskiej	i	Białej	
Góry	w	miejscowości	Zielonki	Parcele.

Kolejna	uchwała	dotyczyła	 zarządze-
nia	 poboru	 podatków	w	 formie	 inkasa,	
ustalenia	 inkasentów	 (w	 osobach	 sołty-
sów)	oraz	określenia	wysokości	wynagro-

dzenia	 za	 inkaso	 łącznego	 zobowiąza-
nia	pieniężnego,	podatków	leśnego,	rol-
nego	 i	 od	 nieruchomości.	 Radni	 wydali	
także	decyzję	w	sprawie	zarządzenia	wy-
borów	do	 samorządu	 sołectwa	 Klaudyn	
(na	kadencję	2012-2015)	do	31	stycznia	
2012	r.	RG	wprowadziła	ponadto	zmiany	
w	budżecie	na	rok	2011	i	w	Wieloletniej	
Prognozie	Finansowej	Gminy	Stare	Babice	
na	lata	2012-2020.

Podczas	 XIII	 sesji	 radni	 rozpatrzy-
li	 projekt	 uchwały	 budżetowej	 gminy	
Stare	Babice	na	rok	2012.	Pozytywne	opi-
nie	o	uchwale	wydały:	Komisja	Rozwoju	

Gospodarczego	 i	 Budżetu	 oraz	 wszyst-
kie	pozostałe	komisje	Rady	Gminy,	a	tak-
że	Regionalna	Izba	Obrachunkowa	(uwa-
gi	RIO	zostały	uwzględnione	w	ostatecz-
nym	 projekcie	 uchwały).	 Przedstawiciele	
RG	 nie	 wnieśli	 poprawek	 do	 budżetu.	
Uchwała	budżetowa	gminy	Stare	Babice	
na	 rok	 2012	 została	 przyjęta	 jednogło-
śnie,	głosami	14	radnych.
Kolejne	 podjęte	 uchwały	 dotyczy-

ły	 nadania	 nazw	 ulicom	 w	 miejsco-
wościach	 Janów	 i	 Zielonki	 Wieś.	 Drogi	
gminne	 w	 Janowie	 uzyskały	 nazwy:	
Kompanii	 Szturmowej;	 rtm.	 Stanisława	
Stryjewskiego;	 kapelana	 Adama	
Studzińskiego;	 Strzelców	 Karpackich;	
ppor.	Kazimierza	Gurbiela;	Cichociemnych.	
Drogi	 w	 Zielonkach	 zostały	 nazwane	
imionami:	 rtm.	 Witolda	 Pileckiego,	 płk.	
Józefa	 Płodowskiego,	 kpt.	 Władysława	
Raginisa,	 płk.	 Antoniego	 Tomczyka,	 płk.	
Józefa	 Krzyczkowskiego,	 Jana	 Kwiryna	
Cholewińskiego,	 Stanisława	 Szuby,	
Wandy	 Rutkiewicz,	 Jerzego	 Kukuczki.	
Nazwy	 zostały	 zaaprobowane	 przez	
Komisję	 Oświaty,	 Spraw	 Społecznych,	
Kultury	i	Kultury	Fizycznej	RG.

W	 ostatniej	 części	 sesji	 radni	 zapo-
znali	się	z	protokołem	Komisji	Rewizyjnej		
z	kontroli	udzielonych	przez	gminę	zamó-
wień	publicznych.
Ze	 szczegółami	 podjętych	 uchwał	

można	się	zapoznać	na	stronie	http://bip.
babice-stare.waw.pl/public/.

kg.

Z Sesji Rady Gminy

Radni jednogłośnie poparli nadanie nazw nowym ulicom – wśród ich patronów są bohaterowie narodowi
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  Spółka na swoją działalność co roku otrzymuje 
dotację z budżetu gminy w wys. 150 tys. zł, po-
zyskano również środki z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, a także z rezerwy budżetu pań-
stwa na łączną sumę 18 tys. 286 zł. Środki te nie 
są  jednak  wystarczające  na  wykonanie  wszyst-
kich potrzebnych prac. Ciągłym problemem jest 
to,  że niektórzy  członkowie  spółki nie wpłacają 
koniecznych składek, w rezultacie ich ściągalność 
wynosi 63,2%. Do opornych dłużników wysyła-
ne są wnioski przy pomocy sądu elektroniczne-
go. Dotychczas wysłano około 200 wniosków na 
ogólną kwotę 90 tys. zł. 
  Apelujemy  do  wszystkich  członków  Spółki 
Wodnej „Babice” o terminowe płacenie składek. 
Jeśli nie chcemy być zalewani przez wodę, musi-
my dbać o urządzenia melioracyjne.
  Podczas zebrania przyjęto uchwałę dotyczącą 
nowych  opłat  członkowskich.  Obok  podajemy 
treść uchwały.

1)	 Konserwacja	rowów	melioracyjnych:
	 	 –	 	wykoszenie	skarp	rowów	dł.	81.400	mb	o	pow.	432.588	

m2	–	100%;
	 	 –	 	odmulenie	dna	rowów	melioracyjnych	warstwą	minimum	

20	cm	ok.	10.770	mb,	tj.	13,8%.	
	 	 	 	Z-7	–	7230	mb,	Z-2/5	–	1625	mb,	Z-13	–	600	mb,	Z-14	–	

1320	mb,	oraz	Z-5	(odcinek	ok.	500	mb	warstwą	minimum	
50	cm).

	 	 	 	Pozostałe	rowy	wymagające	odmulenia:	O-16/3/10	–	1110	
mb,	O-16/3/11	–	210	mb,	O-16/3/6	–	535	mb,	O-16/3/7	
–	436	mb,	Z-3/8	–	1260	mb,	Z-7/8/1	–	130	mb,	Z-7/8/2	–	
140	mb,	Z-7/8/3	–	80	mb,	Z-7/7	–	725	mb,	Z-14/1	–	250	
mb,	Z-14/2	-300	mb,	Z-14/3	–	490	mb,	Z-15	–	300	mb	=	
5966	mb.

	 	 	 	Przy	korzystnym	budżecie	w	2012	r.	razem	do	odmulenia:	
16.736	mb	rowów	melioracyjnych	(20%	ogółu).

2)	 	Usunięcie	 awarii	 drenarskich,	 w/g	 możliwości	 finanso-
wych.	 Zaplanowane	 do	 naprawy:	 dokończenie	 z	 ub.	 roku		
w	 Koczargach	 Starych	 (zbieracz	 od	 Wojcieszyna),	 Borzęcin	
Mały	(ul.	Kosmowska),	Latchorzew	(ul.	Reymonta),	Wierzbin	
(ok.	ul.	Królowej	Marysieńki),	Stare	Babice	(ul.	Mizikowskiego),	
Koczargi,	Bugaj,	Borzęcin	Duży	(ul.	Kosmowska).

3)	 	Zastosowanie	 oprysków	 chemicznych	 na	 odrosty	 krzaków	
wcześniej	wykarczowanych	 ze	 skarp	 rowów	melioracyjnych:	
O-16/3/8,	O-16/3/6,	Z-8/4,	Z-7/1	+	boczne,	Z/5/1.

4)	 	Remont	ok.	6	szt.	przepustów.

5)	 	Zatrudnienie	ok.	10	osób	na	umowę	o	dzieło	(koszenie	skarp	
rowów	melioracyjnych	–	sprzęt	własny).

Walne Zebranie Spółki Wodnej

Plan Pracy Gminnej Spółki Wodnej „Babice” na 2012 r.

 31 stycznia odbyło się w Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach Walne 
Zebranie Spółki Wodnej. Zarząd 
Spółki przedstawił sprawozdanie z jej 
działalności w 2011 roku. Omówiono 
sytuację finansową i plan pracy na 
2012 rok. Zarządowi Spółki udzielono 
absolutorium.

UCHWAŁA Nr 3/12 WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW 
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „BABICE” z dnia 31 stycznia 2012 roku

Na	podstawie	art.	173	ust.1	pkt	2,	ustawy	z	dnia	18	lipca	2001	r.	Prawo	
Wodne	(Dz.	U.	z	2005	r.	nr	239	poz.	2019	z	późniejszymi	zmianami)	i	§	14	
ust.	7	pkt	g	Statutu	Spółki	Wodnej	„BABICE”

Walne	Zgromadzenie	Delegatów	uchwala,	co	następuje:

§	1
Uchwala	się	 roczną	stawkę	składki	członkowskiej	dla	właścicieli	gruntów	
odnoszących	korzyści	z	systemu	melioracyjnego	w	wysokości:

1.	Dla	gruntów	rolnych	od	1	ha	i	powyżej	(stawka	przeliczeniowa)	–	45	zł.
2.	Dla	działek	poniżej	1	ha	(stawka	roczna)	–	60	zł.
3.		Przy	wprowadzaniu	do	rowów	melioracyjnych	zgodnie	z	pozwoleniem	
wodnoprawnym:

	 1)	ścieków	opadowych	za	każdy	wylot	do	rowu	w	przedziale	ilościowym:
	 	 a)	do	–	25	l/s	 400	zł
	 	 b)	25,1	–	50	l/s	 700	zł
	 	 c)	powyżej	50	l/s	 1200	zł
	 2)		podczyszczonych	ścieków	przemysłowych,	bytowych	 i	komunalnych	

za	każdy	wylot	do	rowu	melioracyjnego	w	przedziale	ilościowym:
	 	 a)	do	–	50	m3/d	 1800	zł
	 	 b)	50,1	-	100	m3/d	 3300	zł
	 	 c)	powyżej	100	m3/d	 4500	zł

§	2
Traci	moc	Uchwała	Nr	3/10	z	dnia	29	stycznia	2010	r.

§	3
Wykonanie	 Uchwały	 powierza	 się	 Zarządowi	 Gminnej	 Spółki	 Wodnej	
„BABICE”

§	4
Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej „Babice” Wiesław Skalski 
przedstawił sprawozdanie z działalności spółki
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Prace realizowane przez Spółkę Wodną wykonywa-
no zgodnie z przyjętym na 2011 r. budżetem oraz za-
twierdzonym przez Delegatów planem pracy. Plan ten 
obejmował: wykoszenie skarp rowów 100%, odmulenie 
dna (warstwą minimum 20 cm) 15%, a także usunię-
cie awarii drenarskich wg możliwości finansowych (29 
zgłoszeń).

Dysponując	przekazaną	z	budżetu	gminy	pomocą	finanso-
wą	w	formie	dotacji	celowej	w	wysokości	150.000	zł,	wiosną	
rozpoczęto	prace	konserwacyjne.	Przystąpiono	także	do	usu-
wania	awarii	drenarskich.
Zgodnie	z	Prawem	Zamówień	Publicznych	art.	4	ust.	8	(któ-

ry	mówi,	 że	Ustawy	nie	 stosuje	 się	do	zamówień	o	wartości	
nieprzekraczającej	równowartości	kwoty	14	tys.	euro)	65.000	
zł	przeznaczone	zostało	na	usunięcie	awarii	drenarskich.

Naprawione	drenaże	i	ich	koszt:

5071,97	zł	 w	Latchorzewie	(za	cmentarzem);
25005,80	zł	 	w	 Wojcieszynie	 (wymiana	 265	 mb	 rurociągu,	

przy	wylocie	 do	 rowu	 Z	 -5/1.	 Naprawa	 zbiera-
cza	o	dł.	ok.	400	mb	(końcówka	w	Koczargach	
Starych);

9871,80	zł	 	w	 Starych	 Babicach	 –	 ul.	 Kręta	 (przebudowa	
zbieracza,	budowa	trzech	studzienek,	czyszcze-
nie	rurociągów	drenarskich);

1097,06	zł	 	w	Lipkowie	(remont	studzienki	drenarskiej,	czysz-
czenie	zbieracza);

4923,05	zł	 	w	 Starych	 Babicach	 –	 ul.	 Izabelińska	 (wymiana	
rurociągu	na	PCV,	remont	studzienek	drenarskich	
z	włazem	powierzchniowym	i	krytym	oraz	czysz-
czenie	rurociągów);

2344,48	zł	 	w	Borzęcinie	Dużym,	ul.	Kosmowska	(przekłada-
nie	i	czyszczenie	rurociągów);

17063,48	zł	 	w	Borzęcinie	Dużym	(wymiana	300	mb	rurocią-
gu).

Zgodnie	ze	Specyfikacją	Istotnych	Warunków	Zamówienia	
w	dn.	08.07.2011	r.	odbył	się	przetarg,	w	wyniku	którego	zo-
stał	wyłoniony	oferent	 „REN-KOP”	z	Bielska	 za	kwotę	brutto	
64.000	zł.	Przedmiotem	zamówienia	było	odmulenie	dna	ro-
wów	melioracyjnych	ok.	10.626	mb	(tj.	13%)	warstwą	mini-
mum	20	cm	(Z-9,	Z-9/1,	Z-11,	Z-5).

We	wrześniu	2011	r.	zostały	zorganizowane	negocjacje	do	
zamówienia	 udzielonego	 z	 wolnej	 ręki	 na	 wykonanie	 robót	
uzupełniających	do	zadania	„odmulenie	dna,	naprawa	i	czysz-
czenie	wylotów	 drenarskich	 oraz	 remont	 przepustów	 na	 ro-
wach	melioracyjnych	na	terenie	gminy	Stare	Babice”.	Dotyczyły	
one	 wykonania	 na	 rowie	 melioracyjnym	 O-11/1	 i	 O-11/1/2		
w	 Topolinie	 i	 Borzęcinie	 Dużym	 pięciu	 przepustów.	 Z	wyko-
nawcą	„RZSW	Zwoleń”	została	wynegocjowana	kwota	21.000	
zł.	 Praca	 polegała	 na	 ułożeniu	 nowych	 kręgów	 betonowych	
800	mm	oraz	wykonaniu	przyczółków	z	darniny.
W	roku	2011	Mazowiecki	Urząd	Wojewódzki	w	Warszawie	

przyznał	naszej	Spółce	Wodnej	dotację	podmiotową	z	budżetu	
państwa	w	wysokości	6358	zł,	oraz	w	późniejszym	czasie	z	re-
zerwy	budżetu	państwa	dodatkowo	11.928	zł.	Razem	uzyska-
no	wówczas	18.286	zł.	Ta	dodatkowa	kwota	była	rekompen-
satą	za	dobre	wyniki	spółki.	Dotacja	rozliczona	była	rachunka-
mi	z	koszenia.

Ogółem	spółka	otrzymała	pomoc	finansową	w	wysokości	
168.286	zł.
W	 ubiegłorocznym	 sezonie	 wykoszono	 46.889	 mb	 ro-

wów,	tj.	57,6%	wszystkich,	za	kwotę	105.116	zł.	We	wrześniu	
brak	środków	finansowych	spowodował	wstrzymanie	dalszych	
prac,	wstrzymane	zostało	również	koszenie	skarp.
Wg	planu	2011	r.:
–	na	100%	wykoszenia	skarp	–	wykonano	57,6%;
–	na	15%	odmulenia	dna	–	wykonano	13,0%.
Ogółem	w	 2011	 r.	 na	 konserwację	 urządzeń	melioracyj-

nych	spółka	wydała	ok.	273.402	zł.	Ta	kwota	w	roku	poprzed-
nim	była	wyższa	o	ok.	56.000	zł.
Dla	spółki	rok	2011	był	wyjątkowo	trudny,	złożyły	się	na	to	

złe	warunki	atmosferyczne	i	mała	ściągalność	składek.	Po	osta-
tecznej	weryfikacji	ściągalność	składek	bieżących	w	roku	2011	
wyniosła	63,2%.
W	 celu	 poprawy	 ściągalności	 zadłużeń	 spółka	 zmuszona	

była	 skorzystać	 z	 pomocy	 sądu	 elektronicznego.	 Dotychczas	
wysłano	ok.	200	 szt.	wniosków	na	ogólną	kwotę	ok.	90.000	
zł.	 Wnioski	 wysyłano	 przy	 zadłużeniach	 minimum	 200	 zł		
i	wzwyż.

Pierwsze	 wyroki	 sądowe	 zostały	 rozpatrzone	 na	 korzyść	
spółki.	Wnioski	dłużników	uchylających	się	od	wykonania	wy-
roku	sądowego,	aktualnie	przygotowywane	są	do	przekazania	
komornikowi	sądowemu.	Ściągalność	sądowa	kontynuowana	
będzie	również	w	2012	r.	Wysyłane	będą	wnioski	o	ściągnięcie	
zadłużenia	w	wysokości	od	50	zł	do	200	zł.
W	przypadku	bezskutecznej	 egzekucji	 komorniczej	 (doty-

czy	to	również	wierzytelności	przedawnionych)	spółka	skorzy-
sta	z	otrzymanej	oferty	z	KRD	(Krajowy	Rejestr	Długów).	Wpis	
do	rejestru	spowoduje	ograniczenie	możliwości	danego	dłuż-
nika	w	obrocie	gospodarczym	poprzez	fakt,	że	jego	zadłużenie	
będzie	wiadome	dla	banków,	systemów	ratalnych	i	kontrahen-
tów,	z	którymi	współpracuje.
Jak	 już	wspomnieliśmy,	ściągalność	składek	bieżących	jest	

niezadowalająca,	także	niewielkie	są	wpływy	z	tytułu	zadłużeń	
-	na	poziomie	22%	(39.289	zł),	mimo	wysyłanych	wielokrot-
nie	upomnień.
Wpłynęło	(składki	członkowskie	bieżące	109.907	zł	+	za-

dłużenia	z	poprzednich	lat	39.289	zł)	ogółem	149.196	zł.
W	roku	bieżącym	do	ściągnięcia	pozostała	kwota	w	wyso-

kości	274.316	zł.	Część	zadłużenia	tej	kwoty	w	ubiegłym	roku	
została	przekazana	do	ściągnięcia	przez	wcześniej	wspomnia-
ny	Sąd	Elektroniczny.
Bez	 dotacji	 celowej	 udzielanej	 co	 roku	 z	 budżetu	Gminy	

Stare	Babice	Spółka	Wodna	nie	miałaby	możliwości	wykona-
nia	odmulenia	dna	rowów	melioracyjnych	oraz	napraw	awa-
rii	drenarskich.	Wcześniej	wspomniana	kwota	149.196	zł	(taką		
w	2011	r.	dysponowała	spółka)	–	wystarczyła	na	wynagrodze-
nia,	inkaso	sołtysów,	prowizje	bankowe,	artykuły	biurowe	oraz	
na	wykoszenie	50%	skarp	rowów.
Na	wykonanie	zadania	w	całości,	wg	bilansu	potrzebne	jest	

470.000	zł.

Ta	kwota	pozwoliłaby	w	100%	wykonać	wykoszenie	skarp,	
20%	 odmulenia	 dna	 rowów,	 bieżące	 naprawy	 przepustów,	
dokonać	 naprawy	 zaległych	 i	 bieżących	 awarii	 drenarskich.	
Ubiegłoroczny	 budżet	 spółki	 (w	 przypadku	 100%	 ściągalno-
ści)	wynosił	178.000	zł.	Sami	Państwo	przyznacie,	że	dysponu-
jąc	tej	wysokości	kwotą,	niewiele	można	zrobić,	nawet	gdyby	
wszyscy	dokonali	bieżących	wpłat.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „BABICE” ZA 2011 ROK
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Działalność patriotyczna nagrodzona
przez Marszałka Adama Struzika

Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babice 
oraz Okręg Mazowiecki ZOR RP uhonorowani zostali przez Marszałka Adama Struzika Medalami „Pro 
Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Wręczenie medali odbyło się 17 grudnia 2011 r. w Borzęcinie Dużym podczas uroczystości zorganizo-
wanej przez Prezesa Koła w Starych Babicach – Marcina Ładę, której celem było podsumowanie roku ju-
bileuszu 90-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Okręgu Mazowieckim. 

W	imieniu	Marszałka	Województwa	
Mazowieckiego	 medale	 wręczy-
li:	 Radna	 wojewódzka	 Maria	 Kowalska		
i	 Zastępca	 Dyrektora	 Kancelarii	
Marszałka	 Tomasz	 Waźbiński.	 Medale,	
akty	 nadania	 i	 dyplomy	odebrali	 preze-
si:	 Okręgu	 Mazowieckiego	 ZOR	 RP	 płk	
rez.	 Alfred	 Kabata	 i	 Babickiego	 Koła	
ZOR	 RP	 Marcin	 Łada.	 List	 gratulacyjny	
od	Marszałka	 Adama	 Struzika	 odczytał	
Pełnomocnik	 ds.	 Kombatantów	 Urzędu	
Marszałkowskiego	 Zbigniew	 Czaplicki	
(na	zdjęciu	obok).	Medale	nadane	zosta-
ły	na	wniosek	Wójta	Gminy	Stare	Babice	
Krzysztofa	Turka.
Podczas	 uroczy-

stości	 Wiceprezes	
por.	 Sławomir	
Łazor	 odczytał	 de-
cyzje	Rady	Ochrony	
Pamięci	 Walk		
i	 Męczeństwa		
w	 sprawie	 nadania	
odznaczeń.	 Złotym	
medalem	"Opiekuna	
Miejsc	 Pamięci	 Narodowej",	 na	 wnio-
sek	 Społecznego	 Komitetu	 Wspierania	
Samorządności	 „Nasza	 Gmina	 –	 Nasz	
Powiat”,	 odznaczona	 została	 Barbara	
Malewska.	 Srebrnym	 medalem	
„Opiekuna	Miejsc	 Pamięci	 Narodowej”	
na	 wniosek	 Okręgu	 Mazowieckiego	
ZOR	 RP	 odznaczono	 kpt.	 rez.	 Jerzego	
Białoskórskiego.	 Medale	 wręcza-
li	 Wiceprzewodnicząca	 SKWS	 „Nasza	
Gmina	–	Nasz	Powiat”	Jolanta	Liszkiewicz	
i	Prezes	Okręgu	Mazowieckiego	ZOR	RP	
płk	rez.	Alfred	Kabata.	
Płk	 rez.	 Alfred	 Kabata	 odznaczył	

także	 srebrnym	 medalem	 „Za	 Zasługi	
dla	 Związku	 Oficerów	 Rezerwy	 RP”	
Wiceprezesa	Babickiego	Koła	–	Bogdana	
Mińkowskiego.
W	 drugiej	 części	 spotkania	 podpi-

sano	 porozumienie	 o	 współpracy	 po-
między	 Okręgiem	 Mazowieckim	 ZOR	
RP	 i	 2.	Mazowieckim	 Pułkiem	 Saperów	
w	 Kazuniu.	 Podpisali	 je	 płk	 rez.	 Alfred	
Kabata	 i	 płk	 Adam	 Przygoda.	 Przyjęto	
również	 w	 poczet	 nowych	 członków	
Związku	Artura	Błońskiego.	
Następnie	 po	 odczytaniu	 fragmen-

tu	 Pisma	 św.	 przez	 kapelana	 Okręgu	

Mazowieckiego	 ks.	 ppłk.	 Andrzeja	
Jakubiaka	 i	 ks.	 prałata	 Bogdana	
Wosławskiego	 uczestnicy	 spotkania	
przełamali	 się	 opłatkiem	 i	 złożyli	 sobie	
świąteczne	życzenia.
W	 uroczystości	 wzięli	 udział	 m.in.	

Starosta	 Powiatu	 Warszawskiego	
Zachodniego	 –	 Jan	 Żychliński,	 Wójt	
Gminy	 Stare	 Babice	 –	 Krzysztof	 Turek,	
Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 w	 Starych	
Babicach	–	Henryk	Kuncewicz,	Burmistrz	
Nasielska	 –	 Grzegorz	 Arciszewski,	
Burmistrz	Zakroczymia	–	Henryk	Ruszczyk,	
Zastępca	 Burmistrza	 Nowego	 Dworu	
Mazowieckiego	 –	 Janusz	 Mikuszewski,	
Dyrektor	Zakładu	Terenowego	nr	1	ZRB	
WAM	w	Nowym	Dworze	Mazowieckim	
–	Marek	 Siulkowski,	 Zastępca	Dowódcy	
3.	Warszawskiej	Brygady	Rakietowej	OP	
–	 płk	Mirosław	 Bodnar,	 Szef	 Sztabu	 2.	
Mazowieckiego	 Pułku	 Saperów	 –	 ppłk	
Jerzy	 Łuszczykiewicz,	 Przewodnicząca	
Rady	 Niepodległej	 Rzeczypospolitej	
Kampinoskiej	 –	Urszula	Przymus,	 a	 tak-
że	Janusz	Bylinka-Nehrebecki	–	Dowódca	
I	 Pułku	Strzelców	Konnych	z	Garwolina	
–	 i	 Dariusz	
Parzyszek	 ze	
Stowarzyszenia	
Historycznego	
Cytadela.
B a b i c k i e	

Koło	 Związku	
O f i c e r ó w	
R e z e r w y	
Rzeczypospolitej	
Polskiej	 działa	
na	 naszym	 te-
renie	 od	 stycz-
nia	 2008	 r.	 Jest	

spadkobiercą	 ideałów	 założycieli	 ogól-
nopolskiej	 organizacji,	 którzy	 powoła-
li	 ją	 do	 życia	 90	 lat	 temu.	 Członkowie	
Koła	uczestniczyli	we	wszystkich	pracach	
poświęconych	 budowie	 Miejsc	 Pamięci	
Narodowej	 w	 gminie	 Stare	 Babice.	 Co	
roku	 współorganizują	 uroczystości	 pa-
triotyczne,	 są	 organizatorami	 konkur-
sów,	a	także	rajdu	dla	dzieci	i	młodzieży	
pt.	„Szlakiem	naszej	historii”.	
Wśród	członków	Babickiego	Koła	są	

autorzy	 książek	 historycznych	 i	 licznych	
publikacji	upamiętniających	historię	gmi-
ny	i	propagujących	informacje	na	temat	
„Radiostacji	 Babice”.	W	 jego	 szeregach	
działają	 oficerowie,	 osoby	 cywilne,	 ko-
biety,	 mężczyźni,	 ludzie	 dorośli,	 mło-
dzież,	mieszkańcy	gminy	i	okolic	–	łączy	
ich	jedno	–	patriotyzm	i	umiłowanie	hi-
storii	Polski,	a	także	chęć	propagowania	
jej	w	społeczeństwie.	
Koło	zaprasza	do	współpracy	wszyst-

kich	 ludzi	 zainteresowanych	 historią	
Polski,	Mazowsza	i	gminy	Stare	Babice.	

(AK, MŁ)
Fot. Kamil Malinowski

Płk Alfred Kabata – Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP, Radna Woj. Maria Kowalska, Z-ca Dyr. Kan-
celarii Marszałka Tomasz Waźbiński, Prezes Koła ZOR RP Marcin Łada, Wójt Krzysztof Turek

Członkowie Babickiego Koła ZOR RP prezentują dyplom i medal „Pro Masovia”: Tadeusz 
Wiśniewski, Leszek Poborczyk, Marcin Łada, Bogdan Mińkowski, Paweł Piotrowski
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Włosi w Babicach i w naszym powiecie…
Od kilku lat władze samorządowe gminy Stare Babice 

utrzymują kontakty z włoską gminą Esperia. W maju 2008 
roku podpisano porozumienie dotyczące współpracy obu 
partnerskich gmin, aby – jak zapisano w dokumencie – „stwo-
rzyć obywatelom możliwości wzajemnego poznania i zrozu-
mienia, rozwijania poczucia narodowej i europejskiej tożsa-
mości”. Przez ten czas doszło do kilku wzajemnych wizyt sa-
morządowców, a także do wymiany młodzieżowej i kultural-
nej. Dwa miesiące temu polscy i włoscy samorządowcy spo-
tkali się ponownie.

W	dniach	 16-
19	grudnia	tereny	
naszej	gminy	i	po-
wiatu	 warszaw-
skiego	zachodnie-
go	odwiedziła	kil-
kuosobowa	 de-
legacja	 włoska.	
Oprócz	 znanych	
nam	 przedstawi-

cieli	partnerskiej	gminy	Esperia:	Burmistrza	
Giuseppe	 Moretti	 i	 Wiceburmistrza	
Giuseppe	 Villani,	 przybyli	 również	 przed-
stawiciele	 gminy	 Castelnuovo	 Parano	 –	
Burmistrz	Renato	Rotondo	i	Wiceburmistrz	
Mauro	Castelli.	Obecni	byli	także	Burmistrz	
Coreno	Ausonio	–	Domenico	Corte	i	prof.	
Renato	di	Gregorio	–	koordynator	zrzesze-
nia	gmin.
Spotkanie	rozpoczęło	się	konferencją	

zorganizowaną	w	nowym	obiekcie	błoń-
skiego	 Centrum	 Kultury.	 Oprócz	 gości		
z	Włoch	uczestniczyli	w	niej	przedstawi-
ciele	 samorządów	gmin	 i	powiatu	z	na-
szego	 terenu.	 Gości	 powitał	 Burmistrz	
Błonia	Zenon	Reszka,	który	przypomniał,	
że	Błonie	już	od	10	lat	utrzymuje	kontakty	
z	gminą	Coreno,	a	teraz	przyszedł	czas	na	
rozszerzenie	podjętej	współpracy.

Profesor	Renato	di	Gregorio	zapropo-
nował	stworzenie	federacji	zaprzyjaźnio-
nych	 gmin,	 które	 mogłyby	 w	 przyszło-
ści	 zacieśnić	 swoje	 kontakty	 w	 oparciu		
o	fundusze	europejskie.	Pomiędzy	Polską	
a	 Włochami	 jest	 wiele	 podobieństw,	
oba	 narody	 są	 bardzo	 otwarte	 na	wza-
jemne	 kontakty,	 a	 wspólna	 historia	 do-
tycząca	m.in.	 II	Wojny	 Światowej	 i	walk		
o	Monte	Cassino	 jest	podłożem	do	 roz-
wijania	współpracy	w	dziedzinie	turystyki,	
kultury	i	edukacji.
Propozycja	 została	 dobrze	 przyjęta	

przez	 wszystkich	 samorządowców	 i	 za-
owocowała	 podpisaniem	 kolejnego	 po-
rozumienia	 przez	 przedstawicieli	 gmin.	
Tym	 razem	 porozumienie	 zawarto	 po-
między	 przedstawicielami	 gmin	 Leszno		
i	Castelnuovo	Parano.	W	ten	sposób	 już	
6	gmin	polskich	i	włoskich	(po	3	z	każdej	
strony)	sformalizowało	ze	sobą	kontakty	
partnerskie.
Czy	6	gmin	to	już	federacja?	Na	pew-

no	dobry	krok	w	tym	kierunku.	Podpisane	
umowy	mają	charakter	intencyjny.	Jak	po-
wiedział	podczas	konferencji	Wójt	Gminy	
Stare	Babice	Krzysztof	Turek	–	tego	typu	
projekty	 partnerskie	 powinny	 mieć	 za-
wsze	 formułę	otwartą,	aby	w	miarę	po-

stępu	 i	 rozwoju	wzajemnych	 kontaktów	
można	było	dołączyć	do	współpracy	ko-
lejnych	partnerów	samorządowych.
Włosi,	 wizytując	 teren	 powiatu,	

przyjechali	 również	 do	 babickiej	 gminy.	
Odwiedzili	nowy	budynek	Urzędu	Gminy	
i	 Stację	 Uzdatniania	Wody	w	 Borzęcinie	
Dużym.	 Zapoznali	 się	 także	 z	 urokami	
Puszczy	Kampinoskiej	–	odwiedzili	wysta-
wę	w	Dyrekcji	KPN	w	Izabelinie.	Pojechali	
również	 do	 Palmir,	 gdzie	 zwiedzili	 mu-
zeum	i	zapalili	symboliczne	lampki	pamię-
ci	na	grobach	pomordowanych	Polaków.
Wizyta	robocza	delegacji	włoskich	sa-

morządowców	daje	nadzieje	na	ożywie-
nie	kontaktów	w	przyszłości,	 jednak	po-
trzeba	na	 ten	 cel	 środków	 finansowych.	
Jak	podkreślała	podczas	spotkania	Jolanta	
Pieńkowska	–	Kierownik	Referatu	Rozwoju	
i	Promocji	Gminy	Stare	Babice	-	w	realiach	
kryzysu	światowego	wszystkie	samorządy	
zarówno	w	Polsce,	jak	i	we	Włoszech	szu-
kają	 oszczędności.	 Jeśli	 pojawią	 się	 fun-
dusze	europejskie	ułatwiające	wzajemne	
kontakty,	na	pewno	wpłynie	to	stymulu-
jąco	na	wymianę	kulturalną	i	doprowadzi	
do	częstszych	wzajemnych	wizyt	i	wymia-
ny	wakacyjnej	młodzieży.

MŁ.

Pomoc Polakom na Kresach jest naszym obowiązkiem…

W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 m.in.:	
Mer	 Rejonu	 Solecznickiego	 Zdzisław	
Palewicz	 i	 Zastępca	 Mera	 Samorządu	
Rejonu	 Wileńskiego	 Czesław	
Olszewski,	 Prezydent	 Pruszkowa	 Jan	
Starzyński,	 Starosta	 Sochaczewski	
Tadeusz	 Koryś,	 Starosta	 Nowodworski	
Krzysztof	 Kapusta,	 Wójt	 gm.	 Teresin	
Marek	 Olechowski,	 naszą	 gminę	 re-
prezentował	 Z-ca	Wójta	Marcin	 Zając.	
Gospodarzem	 spotkania	 był	 Starosta	
PWZ	Jan	Żychliński.
Podczas	spotkania	omawiano	zagad-

nienia	 dotyczące	 sytuacji	 Polaków	 na	
Litwie,	 a	 także	możliwości	 rozszerzenia	

pomocy	polskim	dzieciom	z	rejonów	wi-
leńskiego	i	solecznickiego.
Polskie	dzieci	z	Litwy	od	kilku	lat	spędza-

ją	dwa	tygodnie	wakacji	na	naszym	terenie.	
Dzięki	współpracy	wszystkich	samorządów	
z	naszego	powiatu	w	ubiegłym	roku	przy-
jechała	do	Polski	setka	naszych	młodych	ro-
daków	z	Litwy.	Wizyta	w	Ojczyźnie	jest	dla	
nich	nagrodą	za	pielęgnowanie	polskości,	
za	wierność	 tradycjom	ojców	 i	 dziadków,	
stanowi	 także	doskonałą	przygodę.	Dzieci	
nie	tylko	zwiedzają	stolicę	i	poznają	polską	
kulturę,	uczą	się	także	jazdy	konnej	i	korzy-
stają	z	uroków	ośrodka	w	Zdworzu	prowa-
dzonego	przez	powiat.												cd. str. 13

Kilka tygodni temu w sali konferencyjnej Starostwa PWZ odbyło się spotkanie samorządowców 
z terenu naszego powiatu z przedstawicielami samorządów polskich na Litwie, a także z przed-
stawicielami władz samorządów ościennych.

Prof. Renato di Gregorio

Podczas obrad w błońskim Centrum Kultury

Przemawia Zdzisław Palewicz – Mer R. Solecznickiego, 
obok Starosta Jan Żychliński 

i Z-ca Mera R. Wileńskiego Czesław Olszewski
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Babinicz 
za rok 2011 
wręczony!

Co roku zastanawiamy się, kto 
tym razem zostanie wyróżniony przez 
Kapitułę statuetką Babinicza? Kto za-
służył się dla lokalnej społeczności 
tak bardzo, że otrzyma Gminnego 
Oskara?

Tym razem była to Bożenna Pyć 
– Dyrektor Przedszkola w Starych 
Babicach. Doceniono nie tylko jej 
wieloletnią działalność jako szefa 
jednej z najlepszych gminnych pla-
cówek, stworzenie na naszym tere-
nie „Teatru Rodziców” i organiza-
cję wielu innych wydarzeń kultural-
nych. Doceniono również niezwy-
kle aktywny udział Pani Dyrektor  
w Konkursie Nivea, dotyczący gło-
sowania internetowego – dzięki 
któremu na wiosnę powstanie ko-
lejny plac zabaw dla dzieci w na-
szej gminie. Lata aktywnej, ofiarnej 
pracy i ten ostatni sukces sprawiły, 
że statuetka trafiła właśnie do rąk 
Bożenny Pyć.

Noworoczne	spotkanie	w	Gimnazjum	
w	 Koczargach	 Starych,	 z	 okazji	 wręcze-
nia	 statuetki,	ma	 zawsze	niezwykle	 uro-
czysty	 charakter.	 Tak	 było	 również	 i	 tym	
razem.	 Spotkanie	 prowadził	 niezrówna-
ny	Andrzej	Frajndt	(z	zespołu	Partita).	Na	
wstępie	głos	zabrał	Wójt	Gminy	Krzysztof	
Turek.	 Przypomniał	 osiągnięcia	 samo-
rządu	w	minionym	 roku.	 Jednym	 z	 naj-
większych	 było	 otrzymanie	 dofinanso-
wania	 przez	 gminę	 z	 Unii	 Europejskiej,		

w	wysokości	blisko	130	mln	zł,	dzięki	któ-
remu	 w	 ciągu	 najbliższych	 lat	 zakończy	
się	budowa	infrastruktury	wodno-kanali-
zacyjnej	na	terenie	całej	babickiej	gminy.	
Wójt	wspomniał	 również	 o	 innych	 osią-
gnięciach,	jakimi	było	np.	zdobycie	I	miej-
sca	 na	 Mazowszu	 przez	
sołectwo	 Borzęcin	 Duży	
w	 Konkursie	 Wojewody	
Mazowieckiego	 i	 otwarcie	
największego	 placu	 zabaw	
dla	dzieci	na	naszym	terenie	
–	w	Borzęcinie.	
Jak	 zwykle	 spotkanie	

ubarwiły	 występy	 Gminnej	
Orkiestry	Młodzieżowej	pod	
kierunkiem	Mariusza	Dżyga.	
Orkiestra	wykonała	kilka	ko-
lęd	 i	 światowych	 muzycz-
nych	 standardów.	Gwiazdą	
wieczoru	 okazali	 się	 beza-
pelacyjnie	 muzycy	 z	 dale-
kich	 stron:	 Dumitru	 Harea	
z	Mołdawii	grający	na	 flet-
ni	Pana	oraz	Andrij	Melnik	–	
akordeonista	z	Ukrainy.
Podczas	 spotkania	 od-

była	 się	 również	 sprze-
daż	 cegiełek	 i	 przedmio-
tów	 przyniesionych	 przez	
darczyńców	 na	 rzecz	 dzie-
ci	 niepełnosprawnych		
z	 Ośrodka	 Terapeutyczno-
Rehabilitacyjnego	 w	 Bliz-
nem	 Jasińskiego	 pro-
wadzonego	 przez	
Katolickie	 Stowarzyszenie	
N i e p e ł n o s p r a w n y c h	
Archidiecezji	Warszawskiej.
Miłe	 noworoczne	 spo-

tkanie	już	za	nami.	Dla	po-
rządku	 dodajemy,	 że	 od-
było	 się	 ono	 5	 stycznia,		
w	przeddzień	Święta	Trzech	
Króli,	które	obecnie	stało	się	
świętem	 państwowym.	 Dla	
dzieci	 niepełnosprawnych	
uzyskano	 7700	 zł	 (stan	 na		
25.01.2012).	 Dziękujemy	

wszystkim	Darczyńcom	 i	Osobom,	 które	
zakupiły	różne	przedmioty.	Dzięki	tym	da-
rom	serca	możemy	nieco	dopomóc	w	re-
habilitacji	chorych	dzieci.

mł.



11GAZETA BABICKA nr 2 (183)

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Zima przyszła na ferie do dzieci…
Podczas tegorocznych ferii zi-

mowych dzieci ze szkół i przed-
szkoli z naszej gminy uczestni-
czyły w trzeciej już akcji Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego pod 
nazwą „Zima w lesie”.

W	 pierwszym	 tygodniu	 ferii,	 od	
16	 do	 20	 stycznia,	 przygotowano	 dla	
dzieci	 atrakcyjne	 zajęcia	 zorganizo-
wane	 w	 „Gościńcu	 Julinek”	 należą-
cym	 do	 Specjalnego	 Ośrodka	 Szkolno-
Wychowawczego	w	Lesznie.	W	tym	nie-
zwykłym	miejscu,	 które	 znajduje	 się	 na	
obrzeżach	 Puszczy	 Kampinoskiej,	 na	
uczestników	spotkań	zawsze	czeka	dużo	
atrakcji.	Dzieci	mają	tu	bezpośredni	kon-
takt	 z	 przyrodą	 i	 różnymi	 zwierzętami.	
Tak	było	również	i	tym	razem.

Głównym	 punktem	 programu	 były	
przejażdżki	wozami	po	 leśnych	duktach	
Kampinoskiego	 Parku	 Narodowego.	 Na	
zainteresowanych	 czekały	 również	 ku-
cyki	 i	 konie.	Wiele	 dzieci	 po	 raz	 pierw-
szy	 usiadło	 w	 prawdziwym	 siodle.	
Przejażdżki	 odbywały	 się	 pod	 czujnym	
okiem	instruktorów.	Dla	uczniów	zorga-
nizowano	także	zawody	łucznicze,	strze-
leckie,	bilardowe	i	dyskotekę.
Nie	 zabrakło	 również	 części	 edu-

kacyjnej.	 Dzieciom	 opowiadano	 o	 eko-
logii	 i	 urokach	 Puszczy	 Kampinoskiej,	
zorganizowano	 ponadto	 spotkanie		
z	Wicemistrzami	Polski	Psich	Zaprzęgów	
z	 Ożarowa	 Mazowieckiego.	 Państwo	
Agata	 Mordzonek	 i	 Paweł	 Ścichowski	
przyjechali	z	zaprzęgiem,	w	którym	były	

psy	 grenlandzkie	 i	 alaskany	 malamuty.	
Ponieważ	 dopisała	 zimowa	 aura,	 spadł	
wreszcie	śnieg	długo	wyczekiwany	przez	
dzieci,	 nie	 zabrakło	 również	wspólnych	
zabaw	na	białym	puchu.
W	 tegorocznej	 akcji	 „Zima	 w	 lesie”	

wzięło	 udział	 ponad	 200	 dzieci	 z	 na-
szej	gminy.	Podczas	jednego	ze	spotkań	
uczestników	ferii	odwiedzili:	Starosta	Jan	
Żychliński	 i	 Członek	 Zarządu	 Powiatu	 –	
Jolanta	Stępniak.	Przedstawiciele	powia-
tu	wręczyli	dzieciom	medale	i	dyplomy	–	
nagrody	w	konkursach	zorganizowanych	
w	 Julinku	podczas	 ferii.	 Koordynatorem	
akcji	„Zima	w	lesie	2012”	był	Radosław	
Karpiński	–	animator	sportu	w	PWZ.
Ciekawe	 zajęcia	 na	 ferie	 przygoto-

wały	 również	 gminne	 placówki	 szkol-
ne.	 W	 Zespole	 Szkolno-Przedszkolnym	

w	 Borzęcinie	 Dużym	 zorga-
nizowano	 dla	 dzieci	 zajęcia	
sportowe	w	hali.	Oprócz	za-
jęć	 ogólnorozwojowych	 od-
był	się	tam	miniturniej	tenisa	
stołowego.	Dla	dzieci	uzdol-
nionych	 artystycznie	 zorga-
nizowano	 zajęcia	 plastycz-
ne.	Kto	chciał	dostarczyć	so-
bie	 rozrywki	 intelektualnej,	
mógł	wziąć	udział	w	turnie-
ju	szachowym.	Młodsi	chęt-
nie	bawili	się	kolorową	chu-

stą	 animacyjną.	 Nie	 mogło	 zabraknąć	
wspólnych	 tańców	 –	 przecież	 ferie	 były	
w	karnawale.	Wielu	uczniów	korzystało	
także	 z	 sali	 komputerowej.	 To	wszystko	
działo	się	w	placówce,	a	przecież	zorga-
nizowano	jeszcze	wyjazdy.
Uczniowie	 dwukrotnie	 byli	 na	 base-

nie	 w	 Ożarowie	Mazowieckim.	 Zabawy	
w	 wodzie	 i	 na	 zjeżdżalni	 dostarczały	
wiele	 radości.	 Jeszcze	 większą	 atrakcją	
był	wyjazd	do	Centrum	Zabaw	Kolorado.	
Ostatniego	 dnia	 ferii	 dzieci	 z	 Borzęcina	
obejrzały	 przygody	 ,,Kota	 w	 butach”		
w	3D	i	były	na	kręgielni.	Na	zakończenie	
wszyscy	otrzymali	drobne	upominki.
–	 Tydzień	 zabawy	 szybko	 minął,	

ale	 wspomnienia	 dzieci	 pozostaną	 na	
długo	 –	 a	 wszystkie	 one	 dzięki	 fun-

duszom	 Gminy,	 Rodziców	 i	 Powiatu	
Warszawskiego	 Zachodniego	 oraz	 za-
angażowanych	 nauczycieli	 i	 pracowni-
ków	ZSP.	Wspólnymi	siłami	można	zdzia-
łać	wiele	dobrego	na	rzecz	innych.	Efekt	
tej	pracy	to	uśmiechnięte,	radosne,	peł-
ne	szczęścia	buzie	naszych	milusińskich	–	
powiedziała	Wicedyrektor	ZSP	Agnieszka	
Matuszewska.
Wiele	 atrakcji	 zorganizowano	 tak-

że	 w	 babickiej	 podstawówce.	 Na	 tere-
nie	 szkoły	 odbywały	 się	 zajęcia	 sporto-
we	i	plastyczne.	Placówka	zorganizowa-
ła	 także	wiele	wyjazdów:	 na	 basen,	 do	
kręgielni,	 do	 kina	 i	 teatru.	 Dzieci	 bar-
dzo	 ucieszyły	 się	 z	 zajęć	 tenisowych	 w	
Ośrodku	 Sportowym	 „KampinoSport”.	
Uczestniczyły	 również	 w	 wycieczce	 do	
Muzeum	Archeologicznego	i	w	zajęciach	
edukacyjnych	 w	 Izabelinie,	 w	 Dyrekcji	
Kampinoskiego	Parku	Narodowego.
–	Ferie	w	szkole	co	roku	cieszą	się	du-

żym	zainteresowaniem	uczniów,	zawsze	
przygotowujemy	dla	nich	atrakcyjne	za-
jęcia.	Dzieci	bardzo	lubią	wspólne	wyjaz-
dy	 do	 kin,	 teatrów	 i	 ośrodków	 sporto-
wych.	 Szkolne	 zimowisko	 zorganizowa-
ne	w	 rodzinnej	miejscowości	 jest	dobrą	
propozycją,	 szczególnie	 dla	 tych	 dzie-
ci,	 których	 rodzice	 nie	 mogą	 zapewnić	
im	 atrakcji	 wyjazdowych	 –	 powiedziała	
Dorota	Smolińska,	Dyrektor	SP	w	Starych	
Babicach.

MŁ
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AKTUALNOŚCI

Kradli na cmentarzu – trafią za kraty?

Emerytura po 15 latach pracy… 
Policja czeka na nowych funkcjonariuszy

Od dłuższego czasu groby na 
cmentarzu w Starych Babicach okra-
dane były z ozdobnych elementów 
metalowych. Złodzieje kradli krzyże, 
figurki Jezusa i mosiężne litery. Nie 
uszanowano nawet grobu pierwsze-
go Wójta babickiej gminy Stanisława 
Zająca, złodzieje ukradli stamtąd me-
talową różę przytwierdzoną do płyty 
pomnika. Pod koniec stycznia wresz-
cie zostali ujęci.

Funkcjonariusze	wydziału	kryminalne-
go	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Starych	
Babicach	zatrzymali	Mariusza	P.	i	Adama	
W.	 W	 samochodzie,	 którym	 jechali	 zło-
dzieje,	 znaleziono	 pocięte	 krzyże,	 któ-
re	 kilka	dni	wcześniej	 zostały	 skradzione	
z	 cmentarza.	 Podczas	 przeszukania	 ga-
rażu	należącego	do	jednego	z	nich	funk-
cjonariusze	 zabezpieczyli	 krzyże	 i	 figurki	
Jezusa,	 których	 sprawcy	nie	 zdążyli	 jesz-
cze	pociąć.	Prokurator	zastosował	wobec	
mężczyzn	 środek	 zapobiegawczy	 w	 po-
staci	dozoru	policyjnego.
Jeden	ze	sprawców	pochodzi	z	Babic,	

a	 drugi	 z	 Błonia.	 Punkt	 skupu	 meta-
li	wybrali	w	 połowie	 drogi	 –	w	 Lesznie.	
Kradzione	 przedmioty	 niszczyli	 i	 cięli		
w	 sposób	 uniemożliwiający	 ich	 identyfi-

kację.	Wiedzieli	 o	 tym,	 że	 osoby	 skupu-
jące	złom	mają	obowiązek	ewidencjowa-
nia	dostawców,	dlatego	też	starali	się	nie	
wzbudzać	 podejrzeń.	 Można	 przypusz-
czać,	że	okradali	również	groby	na	innych	
cmentarzach.
–	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	spra-

wa	 ma	 charakter	 rozwojowy	 –	 mówi	
Komendant	Powiatowy	Policji	w	Starych	
Babicach	nadkom.	Hubert	Kowalczewski.	
–	Dziś	wiemy	o	około	15	uszkodzonych	
nagrobkach,	a	to	zapewne	nie	wszystko,	
dlatego	też	prosimy	osoby,	które	zauwa-
żyły	 zniszczenia	 i	 kradzieże	 na	 grobach	
swoich	 rodzin,	 do	 zgłaszania	 tego	 fak-
tu	do	nas.	Mamy	nadzieję,	że	sąd	orzek-
nie	wobec	sprawców	obowiązek	napra-
wienia	szkód.	Jeśli	jednak	decyzja	będzie	

inna,	 to	 po	wyroku	 skazującym	w	 pro-
cesie	 karnym	 każdy	 z	 pokrzywdzonych	
może	 wystąpić	 o	 roszczenia	 odszkodo-
wawcze.
W	 powyższym	 przypadku	 możemy	

mówić	o	wandalizmie,	kradzieży,	a	nawet	
zbezczeszczeniu	obiektów	i	obrazie	uczuć	
religijnych.	Cmentarze	są	dla	wielu	z	nas	
miejscem	 świętym,	 tymczasem	 sprawcy	
wyrywali	krzyże	z	grobów	i	cięli	je	na	ka-
wałki,	aby	nie	zostały	rozpoznane	w	sku-
pie.	Są	to	młodzi	ludzie,	którzy	mogą	pra-
cować	 i	w	uczciwy	 sposób	zarabiać	pie-
niądze,	czy	mają	świadomość	tego,	co	ro-
bili?	Czy	również	oni	ukradli	w	ubiegłym	
roku	 cyfry	 z	 pomnika	 –	Miejsca	 Pamięci	
Narodowej	w	Borzęcinie	Dużym?			
																																																ego.

Rok 2012 jest ostatnim rokiem obowiązywania usta-
wy, na mocy której osoby pracujące w służbach munduro-
wych mogą uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach 
pracy. Może warto skorzystać z tej szansy? Komenda Policji 
Powiatowej ma wakaty i poszukuje policjantów, którzy mo-
gliby pracować na terenie naszej gminy i powiatu.

Co	 zrobić,	 aby	 zostać	 policjantem?	 Należy	 zgłosić	 się	
do	 Wydziału	 Doboru	 Kadr	 Komendy	 Stołecznej	 Policji	 przy		
Al.	Solidarności	126	w	Warszawie	i	złożyć	podanie	o	przyjęcie	
do	służby.	Kandydaci,	którzy	dopełnią	tej	formalności,	kierowani	
są	na	badania	sprawnościowe,	testy	psychologiczne,	badania	le-
karskie,	podlegają	także	gruntownej	weryfikacji.	Jeśli	Komendant	
Stołeczny	podejmie	decyzję	o	przyjęciu	ich	do	służby,	kierowani	
są	na	szkolenie	podstawowe,	trwające	około	pół	roku,	już	wów-
czas	uzyskują	stopień	posterunkowego	i	otrzymują	wynagrodze-
nie.	Po	zakończeniu	 szkolenia	kierowani	 są	do	pracy.	Obecnie	

większość	 młodych	 policjantów	 trafia	 do	 oddziałów	 prewen-
cji.	Jest	to	związane	z	„Euro	2012”,	czyli	Mistrzostwami	Europy		
w	Piłce	Nożnej.	Później	policjanci	będą	mogli	przenieść	się	do	
jednostek	terenowych	–	także	do	naszego	powiatu.
–	To	prawda,	że	emerytura	dla	policjantów	może	być	przyzna-

wana	po	15	latach	pracy,	ale	warto	wiedzieć,	że	wówczas	otrzy-
muje	się	jedynie	40%	uposażenia,	emerytura	jest	także	obniża-
na,	jeśli	podejmuje	się	pracę	–	wyjaśnia	Komendant	Powiatowy	
Policji	 w	 Starych	 Babicach	 nadkom.	 Hubert	 Kowalczewski.	 –	
Przywilej	dorabiania	do	emerytury	bez	ograniczeń	mają	dopiero	
policjanci	z	30-letnim	stażem	pracy.
Policjanci	 w	 służbie	 patrolowej	 zarabiają	 około	 2,5	 tys.	 zł	

brutto.	Nie	jest	to	zbyt	dużo,	ale	zaletą	tej	pracy	jest	jej	stabil-
ność	i	niewątpliwa	atrakcyjność	–	zwłaszcza	dla	młodych	ludzi.	
Na	naszym	terenie	nadal	brakuje	lokali	służbowych	dla	policjan-
tów,	dlatego	też	najlepiej	byłoby	przyjmować	do	KPP	w	Starych	
Babicach	ludzi	z	tego	terenu	lub	z	najbliższych	okolic.									mł.

Sprawca włamania zatrzymany
Kryminalni	 ze	 Starych	 Babic,	 pro-

wadząc	 żmudne	 czynności	 dotyczące	
sprawy	włamania	 na	 terenie	 Zielonek,	
zatrzymali	Jacka	S.	(lat	22).	Dzięki	ma-
teriałowi	 dowodowemu	 zgromadzo-
nemu	 przez	 detektywów	 z	 wydziału	
dochodzeniowo-śledczego	 policjan-

ci	 przedstawili	 mu	 zarzut	 kradzieży		
z	włamaniem.
W	nocy	z	29/30	stycznia	2012	r.	niezna-

ni	sprawcy	włamali	się	do	warsztatu	samo-
chodowego	w	miejscowości	Zielonki	Wieś.	
Sprawcy	skradli	sprzęt	diagnostyczny	o	war-
tości	 ok.	 40	 tys.	 zł.	 Kryminalni	 ze	 Starych	

Babic	przez	cały	ten	czas	prowadzili	skrupu-
latne	 czynności	 do	 sprawy.	 Kilka	 dni	 temu	
policjanci	 zatrzymali	 wytypowanego	 na	
podstawie	zgromadzonego	materiału	męż-
czyznę.	Dzięki	zabezpieczonemu	materiało-
wi	dowodowemu	policjanci	przedstawili	mu	
zarzut	kradzieży	z	włamaniem,	do	którego	
Jacek	 S.	 przyznał	 się.	 Teraz	 za	 popełnione	
przestępstwo	odpowie	przed	sądem.
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Mieszkał w puszczy, bo nie chciał do aresztu…

Już jeździmy ulicą Sikorskiego

Dariusz	 W.	 –	 34-letni	 mieszkaniec	
Leszna	–	ukrywał	się	przed	policją	od	kil-
ku	miesięcy.	Miał	na	swoim	koncie	wiele	
włamań	do	domków	letniskowych	i	ga-
raży,	 skąd	kradł	elektronarzędzia	 i	 inne	
cenne	przedmioty.	Wiedział,	że	jest	po-
szukiwany	 i	postanowił	nie	dać	się	zła-
pać.	Ukrywał	się	w	namiocie	na	terenie	
Puszczy	Kampinoskiej,	był	tak	zdespero-
wany,	że	przebywał	tam	nawet	podczas	
dużych	mrozów.	Do	domu	wracał	tylko	

późną	 nocą,	 aby	 coś	 zjeść	 i	 trochę	 się	
rozgrzać.	Wpadł	przez	alkohol.
Kilkanaście	 dni	 temu	 jechał	 samo-

chodem	 na	 podwójnym	 gazie,	 zwró-
cił	na	siebie	uwagę	policjantów	ze	sto-
łecznej	 drogówki,	 którzy	 pełnili	 służbę	
na	naszym	terenie.	Funkcjonariusze	wy-
legitymowali	 Dariusza	 W.	 w	 momen-
cie,	kiedy	podjechał	pod	ośrodek	zdro-
wia.	Mundurowi	 sprawdzili	 jego	 trzeź-
wość	 i…	 został	 zatrzymany.	 Usłyszał	

zarzut	 kierowania	 pojazdem	po	 spoży-
ciu	 alkoholu	 oraz	 łącznie	 sześć	 zarzu-
tów	 kradzieży	 z	włamaniem	 i	 usiłowa-
nia	kradzieży	z	włamaniem	do	domków	
letniskowych	 i	 komórek.	 Policjanci	 od-
zyskali	 część	 skradzionych	 przedmio-
tów.	Mężczyzna	przyznał	się	do	popeł-
nienia	przestępstw	 i	poddał	dobrowol-
nie	karze.

mł., ego.

Wreszcie	jest	normalnie	–	czyli	tak,	jak	powinno	być	–	usły-
szeliśmy	 wypowiedź	 jednego	 z	 mieszkańców	 Klaudyna	 po	
otwarciu	 dla	 ruchu	 samochodowego	 drogi	 wojewódzkiej	 nr	
898	(ul.	Sikorskiego).	Mieszkańcy	długo	czekali	na	modernizację	
tej	drogi,	mimo	że	gmina	robiła	wszystko,	co	było	w	jej	mocy	
–	przekazała	grunt	pod	poszerzenie	drogi	 i	 chodniki,	 finanso-
wała	projekt,	stale	nalegała	na	wykonanie	prac	–	roboty	prze-
ciągały	się	w	czasie,	prawie	w	nieskończoność.	Teraz	droga	już	
jest,	 w	 Klaudynie	 niebezpieczne	 skrzyżowanie	 przebudowano	

w	rondo,	wybudowano	także	chodnik	i	ciąg	pieszo-rowerowy.	
Wydaje	się	jednak,	że	nawierzchnia	miejscami	nie	jest	zbyt	rów-
na.	Prace	wykonywano	przy	niskiej	temperaturze,	czy	asfalt	zo-
stał	zatem	dobrze	zagęszczony?	Miejmy	nadzieję,	że	tak	i	dro-
gi	 tej	 nie	 trzeba	 będzie	 poprawiać	 po	 zimie.	 Kierowcy	w	 po-
bliżu	 lasu	powinni	 jednak	bardzo	uważać	na	dzikie	zwierzęta.	
Niestety	już	doszło	tam	do	kilku	wypadków.	Droga	znajduje	się	
bowiem	na	dawnym	szlaku	migracji	zwierzyny,	w	pobliżu	rezer-
watów.	Uważajmy	zwłaszcza	w	okolicach	Klaudyna.											mł.

Niestety	obecnie	sytuacja	Polaków	na	
Litwie	jest	dosyć	trudna.	Mimo	tego,	że	są	
oni	wiernymi	obywatelami	Litwy	i	wszyscy	
jesteśmy	 obywatelami	 Unii	 Europejskiej,	
na	co	dzień	spotykają	się	z	dyskryminacją,	
a	ich	tożsamość	narodowa	jest	niszczona.	
Władze	nadal	nie	zgadzają	się	na	dwuję-
zyczne	nazwy,	nawet	na	terenach,	gdzie	
Polacy	stanowią	zdecydowaną	większość.	
Odmawiają	 Polakom	 zwrotu	 ich	 ziemi,	
a	kolejnym	drastycznym	przejawem	dys-
kryminacji	 jest	 wprowadzenie	 drakoń-
skiej	ustawy	oświatowej.	Ustawa	ta	zmu-
sza	wszystkich	uczniów	z	tzw.	mniejszo-
ści	narodowych	do	zdawania	egzaminów	

maturalnych	ze	wszystkich	przedmiotów	
wyłącznie	w	języku	litewskim	–	przy	czym	
nowe	zasady	nie	są	wprowadzane	od	1.	
klasy	nauczania,	lecz	wyznacza	się	na	ich	
egzekwowanie	krótki	 (obecnie	dwuletni)	
okres.
Reakcje	 polskiego	 rządu	 są	 niesku-

teczne	 i	 obserwując	 od	 lat	 działania	
przedstawicieli	 najwyższych	władz	pań-
stwowych	w	stosunku	do	Litwy,	zauwa-
żamy,	że	przyświeca	 im	 jeden	cel	–	 jest	
nim	 tzw.	 poprawność	 polityczna,	 a	 nie	
troska	o	los	naszych	rodaków	na	Litwie.	
Dlatego	 też	 tak	 ważna	 jest	 obecnie	
rola	 samorządów.	 Działając	 razem,	 na-

wet	 niewielkimi	 środkami	 można	 uczy-
nić	wiele	dobrego.	Od	kilku	lat	nasz	sa-
morząd	 gminny	 angażuje	 się	w	 pomoc	
Polakom	 na	 Litwie,	 przeprowadzono	
wspólnie	z	mieszkańcami	zbiórkę	darów	
dla	 szkoły	w	Turgielach,	byliśmy	współ-
fundatorami	sztandaru	dla	polskiej	szko-
ły	w	Wilnie,	finansujemy	także	wakacyj-
ny	 pobyt	 20	 polskich	 dzieci	 na	 naszym	
terenie.	Może	przy	współdziałaniu	kolej-
nych	samorządów	i	organizacji	uda	się	w	
tym	roku	uczynić	jeszcze	więcej?

Marcin Łada

Pomoc Polakom na Kresach jest naszym obowiązkiem… cd. ze str. 9

Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Gen. W. Sikorskiego Rondo w Klaudynie poprawiło bezpieczeństwo na skrzyżowaniu
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Przy	 okazji	 jubileuszu	 wspominano,	
że	 pierwsze	 bale	 odbywały	 się	w	 remi-
zie	borzęcińskiej	Straży	Pożarnej,	następ-
nie	po	paru	 latach	 zostały	przeniesione	
do	szkoły.

W	tegorocznym	balu	wzięło	udział	105	
osób.	Zebranych	gości	przywitała	Dyrektor	
Szkoły	 Beata	 Błaszczak,	 która	 złożyła	
wszystkim	życzenia	noworoczne.	W	 spo-
tkaniu	 uczestniczyli	 również	 przedstawi-
ciele	władz	gminy:	Zastępca	Wójta	Marcin	
Zając	i	Radny	Tadeusz	Wiśniewski.	Marcin	
Zając	 także	życzył	 zebranym	pomyślności	
w	 Nowym	 Roku	 i	 wesołej	 zabawy	 pod-
czas	balu.	Po	oficjalnych	powitaniach	roz-

poczęła	 sie	 część	 artystyczna	 spotkania.	
Wystąpiły	w	niej	dzieci	z	borzęcińskiej	pla-
cówki,	które	należą	także	do	stowarzysze-
nia	„Kotwica”.	Trzy	grupy	w	różnym	wieku	
przebrane	w	kostiumy	(m.in.	smurfów	i	pi-

ratów)	zaprezentowały	tańce	w	ciekawych	
układach	choreograficznych.
Po	 przedstawieniu	 dzieci	 wręczyły	

swoim	babciom	i	dziadkom	oraz	wszyst-
kim	zebranym	–	aniołki,	które	same	wy-
konały,	 za	 co	 dostały	 serdeczne	 po-
dziękowania.	 Po	 występach	 dzieci	 nad-
szedł	 czas	 na	muzykę	w	wykonaniu	 ze-
społu	 „MANDES	 BAND”,	 który	 przyje-
chał	do	nas	z	 Leszna.	Muzycy	 ci	 specja-

lizują	się	w	występach	weselnych	i	potra-
fią	 doskonale	 rozruszać	 niejedną	 impre-
zę.	Zaprezentowali	znane	szlagiery	m.in.:	
„Białe	tango”,	„Córkę	rybaka”,	„Gdzie	się	
podziały	 tamte	 prywatki”	 i	 wiele	 innych	
utworów	muzyki	rozrywkowej.	Hala	spor-
towa	szybko	stała	się	prawdziwą	salą	ba-
lową,	a	uczestnicy	tego	wspaniałego	spo-
tkania,	mimo	swojego	złotego	wieku	dłu-
go	 nie	 schodzili	 z	 parkietu.	 Witalności		
i	 ochoty	do	 zabawy	mogłyby	 im	pozaz-
drościć	o	wiele	młodsze	osoby.
Mieszkanki	 Borzęcina	 zapytane,	 jak	

oceniają	 tegoroczny	 bal,	 odpowiedziały,	
że	zawsze	doskonale	się	tu	bawią	i	czeka-
ją	na	tę	 imprezę	przez	cały	rok.	Bilety	na	
bal	 kosztowały	40	 zł,	 a	Gmina	dodatko-
wo	 dofinansowała	 imprezę	 w	 wysokości		
2	tysięcy	zł.
Dyrektorki	 Szkoły	 –	 Panie:	 Beata	

Błaszczak	i	Agnieszka	Matuszewska	za	po-
moc	w	organizacji	balu	pragną	podzięko-
wać	wszystkim	nauczycielkom,	pracowni-
kom	administracji	 i	pracownikom	gospo-
darczym	 szkoły,	 zespołowi	 pracującemu	
w	kuchni	i	wszystkim	innym	osobom,	któ-
re	włączyły	 się	 do	przygotowania	 impre-
zy.	Dziękują	również	Gminie	za	dofinanso-
wanie	balu.

Tekst i fot. Kamil Malinowski

Dzieci	dodatkowo	odpowiadały	na	pytania	związane	z	tematyką	Świąt	Bożego	
Narodzenia	 i	kolęd,	a	ponieważ	maluchy	często	udzielały	zabawnych	odpowiedzi,	
cała	publiczność	zgromadzona	w	przedszkolu	miała	z	ich	występów	wiele	radości.
Dyrektor	 Przedszkola	Małgorzata	 Siekierska	 powiedziała	 nam,	 że	wśród	dzieci	

występujących	na	scenie	byli	przedstawiciele	wszystkich	grup	przedszkola.	Aktualnie		
w	placówce	przebywa	160	dzieci	zgromadzonych	w	6	oddziałach.	Pomysłodawczynią	
akcji	 wspólnego	 śpiewania	w	 placówce	 jest	 nauczycielka	 Katarzyna	 Żyżelewicz.	 –	
Impreza	została	zorganizowana	już	po	raz	drugi	i	cieszymy	się,	że	wzięło	w	niej	udział	
tyle	osób.	Zapraszamy	także	do	wspólnego	śpiewania	przedstawicieli	rodzin	z	innych	
przedszkoli	działających	w	babickiej	gminie	–	powiedziała	Dyrektor	Siekierska.

Dziesiąty bal pod znakiem Aniołka!

Rodzinne kolędowanie w przedszkolu w Bliznem

W hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym 14 stycznia odbył 
się dziesiąty jubileuszowy Bal Seniorów. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Aniołek na 
szczęście”, każdy z uczestników balu otrzymał na pamiątkę aniołka wykonanego przez 
uczniów, którzy w ten sposób uhonorowali babcie i dziadków zgromadzonych na balu.

Piętnaście zespołów rodzinnych zgłosiło się 11 stycznia do 
wspólnego śpiewania w Przedszkolu Gminnym w Bliznem 
Jasińskiego. Dziadkowie z wnuczkami, rodzice z dziećmi, 
a także rodzeństwa – wszyscy wystąpili, kontynuując 
miłą staropolską tradycję rodzinnego śpiewania. 
Wielu rodziców i dziadków grało także na różnych 
instrumentach. Wykonawcy przynieśli z domów: bębny, 
flety, trąbkę, puzon, skrzypce, dzwonki, a nawet pokrywki 
do garnków i różne inne „zaimprowizowane instrumenty”, 
co sprawiło, że podczas występów było bardzo wesoło.
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Na	spotkanie	przybyło	wielu	seniorów	
z	terenu	naszej	gminy,	nie	zabrakło	rów-
nież	Księdza	Proboszcza	oraz	przedstawi-
cieli	 władz	 samorządowych	 gminy	 i	 po-
wiatu.	 Razem	 śpiewano	 kolędy,	 słucha-
no	 recytacji	 wierszy	 i	 wspominano	 daw-
ne	czasy.
Na	 początku	 spotkania	 dla	 senio-

rów	 wystąpiły	 dzieci	 z	 Przedszkola		
w	Starych	Babicach,	które	zaprezentowa-
ły	 Jasełka.	 Po	 części	 artystycznej	 głos	 za-
brała	 Alicja	 Napurka	 –	 Kierownik	 GOPS,	
która	 powitała	 wszystkich	 zebranych,	
złożyła	 także	 seniorom	 serdeczne	 życze-
nia	 noworoczne.	 Pani	 Alicja	 przedstawi-
ła	 gości	 przybyłych	 z	Urzędu	Gminy	 i	 ze	
Starostwa	 Powiatowego,	 byli	 to:	 Marcin	
Zając	–	Zastępca	Wójta,	Adam	Kotwicki	–	
Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	i	Jolanta	
Stępniak	–	Członek	Zarządu	Powiatu.
Podczas	 spotkania	 przemówił	 do	 ze-

branych	proboszcz	babickiej	parafii	ks.	pra-

łat	dr	Grzegorz	Kozicki,	któ-
ry	również	składał	życzenia	
seniorom.	 Przedstawił	 tak-
że	wszystkim	historię,	która	
zdarzyła	mu	 się	w	 jednym	
z	domów	parafian,	w	trak-
cje	 wizyty	 duszpasterskiej.	
Po	zakończeniu	kolędy,	kie-
dy	 zapytał,	 czym	może	 zrewanżować	 się	
miłej	starszej	pani	za	serdeczne	przyjęcie,	
usłyszał,	że	chciałaby	otrzymać	od	księdza	
coś	słodkiego,	a	najlepiej	lizaka.	Ksiądz	za-
inspirowany	tym	wydarzeniem	obdarował	
w	trakcie	spotkania	wszystkich	seniorów	li-
zakami.	
Przyszedł	 wreszcie	 czas	 na	 wspól-

ne	 życzenia	 i	 przełamanie	 się	 opłatkiem.	
Wszyscy	seniorzy	wstali	 i	podchodząc	do	
siebie,	składali	sobie	serdeczności.	Jednym	
z	najczęściej	powtarzanych	życzeń	było	to,	
abyśmy	wszyscy	mogli	spotkać	się	w	tym	
samym	miejscu	–	w	przyszłym	roku.

Następnym	 punktem	
spotkania	 były	 występy	
chórów.	 Swoje	 umiejętno-
ści	 zaprezentowali:	 „Sami	
Swoi”	 z	 Borzęcina	 Dużego,	
„Babiczanie”	ze	Starych	Ba-
bic	i	„Ożarowskie	Kumoszki”		
z	Ożarowa	Mazowieckiego.	
Zespoły	 wykonały	 kolędy,	
pieśni	 ludowe	 i	 kilka	 wier-
szy.	 Seniorzy	 chętnie	 przy-
łączali	 się	 do	 wspólnego	
śpiewania,	 a	 między	 kon-
certami	 chórów	 dla	 zebra-
nych	 wystąpiły	 także	 dzie-

ci	 ze	 Stowarzyszenia	 „Kuźnia	 Przyjaźni”,	
przedstawiając	gościom	utwory	poetyckie	
i	spektakl	poświęcony	kuchni	polskiej	oraz	
pysznym	 potrawom,	 które	 gotują	 nam	
Babcie.	
Seniorów	na	spotkaniu	obsługiwali	wo-

lontariusze	 z	 Gimnazjum	 w	 Koczargach	
Starych	 działający	 w	 stowarzyszeniu	
„Odkrywamy	Świat”	–	 roznosili	 ciepłe	na-
poje	 i	 podawali	 potrawy.	 Wolontariat		
w	Gimnazjum	istnieje	od	września	2011	r.,	
działa	w	nim	około	30	uczniów	i	20	nauczy-
cieli	 koczarskiej	 placówki.	Wolontariat	ma	
już	na	swoim	koncie	udział	w	trzech	wyda-
rzeniach,	 takich	 jak:	 „Paczka	na	Ukrainę”,	
zbiórka	 słodyczy	 dla	 Domu	 Dziecka	 oraz	
pomoc	 w	 wernisażu,	 który	 odbył	 się		
w	grudniu	w	Gimnazjum	w	Koczargach.
Na	 zakończenie	 spotkania	 Kierownik	

GOPS	 Alicja	 Napurka	 podziękowała	 ze-
branym	za	przybycie,	a	dyrektorkom	szko-
ły	 i	 przedszkola	 –	 Dorocie	 Smolińskiej		
i	 Bożennie	 Pyć	 –	 oraz	 wolontariuszom		
i	wszystkim	osobom,	które	przygotowa-
ły	 spotkanie	 opłatkowe	 –	 za	 poniesio-
ny	trud.	

W imieniu Seniorów – dziękujemy!
Tekst i fot. Kamil Malinowski

Babickie Spotkanie Seniorów
15 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów. 
Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Klub Seniora „Nadzieja”.

Ciekawostką	jest	to,	że	wśród	rodziców	grających	na	różnych	instru-
mentach	byli	absolwenci	babickiej	Szkoły	Muzycznej.	Mimo	że	nie	wszy-
scy	swoje	życie	zawodowe	połączyli	z	muzyką,	gra	na	instrumentach	daje	
im	nadal	wiele	radości.	Wspólne	muzykowanie	łączy	doskonale	pokole-
nia,	dzięki	 temu	każdy	członek	rodziny	 (choćby	ten	najmłodszy)	może	
pełnić	ważną	funkcję,	a	dzieci	uczą	się	również	tego,	że	występy	na	sce-
nie	sprawiają	dużą	przyjemność.	Zwłaszcza	że	artyści	po	występie	zosta-
ją	nagrodzeni	brawami	i	różnymi	prezentami.
Przedszkole	 w	 Bliznem	 Jasińskiego	 działa	 już	 drugi	 rok	 szkolny.	

Cyklicznie	organizuje	 różne	akcje	 i	 imprezy	 integrujące	 środowisko	 ro-
dziców	wokół	placówki.	W	ostatnim	czasie	 zorganizowano	 tam	m.in.	
Święto	Drzewa,	połączone	z	sadzeniem	drzew	na	terenie	wokół	przed-
szkola,	akcję	zbierania	makulatury	jako	działanie	proekologiczne	(zebra-
no	ponad	3	tony	makulatury),	ponadto	Święto	Marchewki,	malowanie	
bombek,	jasełka	i	pierwszą	Wigilię	w	przedszkolu	–	wiele	różnych	imprez	
i	spotkań,	a	ze	wszystkimi	wiąże	się	coś	ciekawego	dla	dzieci.	I	czy	nie	
miło	dziś	być	przedszkolakiem?

Tekst i fot. Marcin Łada
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Szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i księgowych 
Tradycyjnie	 w	 grudniu	 spotykają	 się	

członkowie	 Partnerstwa	 Społecznego	
na	 Rzecz	 Rozwoju	 Gminy	 Stare	 Babice.	
Partnerstwo	 powstało	 w	 grudniu	 2009	 r.,	
w	 jego	 skład	 weszło	 7	 lokalnych	 organi-
zacji	 pozarządowych,	 partnerzy	 publicz-
ni	 to	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	
i	 Gmina	 Stare	 Babice.	 Celem	 działalno-
ści	 Partnerstwa	 jest	 zacieśnienie	 współpra-
cy	 między	 organizacjami	 i	 liderami	 spo-
łecznymi	 oraz	 podnoszenie	 kwalifikacji	 ka-
dry	 III	 sektora.	 Działalność	 szkoleniową	
Partnerstwo	prowadzi,	korzystając	ze	wspar-
cia	Regionalnego	Ośrodka	EFS	w	Warszawie,	
Biura	 Lokalnej	 Grupy	 Działania	 „Między	
Wisłą	a	Kampinosem”,	Stowarzyszenia	Biuro	
Obsługi	 Ruchu	 Inicjatyw	 Lokalnych	 BORIS	
oraz	Mazowieckiego	Urzędu	Wojewódzkiego	
w	Warszawie.
Pierwsza	 część	 spotkania	 była	 poświę-

cona	omówieniu	poprawnych	 zasad	 stoso-
wania	 znowelizowanej,	 obowiązującej	 od	
3	 listopada	 2011	 r.,	 Ustawy	 o	 działalno-
ści	 pożytku	 publicznego	 i	 o	 wolontariacie.	
Wyjaśnione	zostały	zmiany	w	formularzach	
oferty	i	sprawozdania	zadań	zlecanych	orga-
nizacjom,	 odpowiedzialność	 prawna	 osób	
reprezentujących	organizacje	i	organów	zle-
cających;	 zasady	 dokumentowania	 realiza-
cji	 zadań	 i	 zakresu	 kontroli	 prowadzonych	

przez	organ	zlecający;	obowiązki	wynikające	
z	innych	ustaw.	Tę	część	szkolenia	poprowa-
dził	doradca	wojewody	ds.	współpracy	z	or-
ganizacjami	pozarządowymi	Andrzej	Rybus-
Tołłoczko.
Druga	część	spotkania	poświęcona	była	

propozycjom	 współpracy	 Regionalnego	
Ośrodka	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	 w	 2012	 r.	 ze	 Społecznym	
Partnerstwem	 na	 rzecz	 Rozwoju	 Gminy	
Stare	Babice	oraz	kwestiom	równości	szans	
kobiet	 i	 mężczyzn	 w	 projektach	 POKL.	
Dyskutowaliśmy	także,	jak	wprowadzać	„za-
sadę	równości”	w	lokalnych	projektach,	 jak	
łamać	stereotypy	w	podejściu	do	zadań	kie-
rowanych	 do	 różnych	 grup	 uczestników.	
Prezentacji	 dokonał	 Krzysztof	 Martyniak	
–	 animator	 Regionalnego	 Ośrodka	 EFS	 w	
Warszawie.	 Szczegółowe	 informacje	 moż-
na	znaleźć	w	materiałach	szkoleniowych	do	
pobrania	na	stronie	http://www.babice-sta-
re.waw.pl/index2.php?op=19&go=57.
Podczas	 spotkania,	 na	 szerszym	 forum	

społecznym	zaprezentowały	się	dwie	nowe	
organizacje	zarejestrowane	w	naszej	gminie:	
Stowarzyszenie	„Kuźnia	Przyjaźni”	i	Fundacja	
„Z	Perspektywą”.
Stowarzyszenie	„Kuźnia	Przyjaźni”	działa	

już	prawie	rok.	Główne	cele	działalności	to:	
1)	 inicjowanie,	 wspomaganie	 i	 prowadze-

nie	wszechstronnej	działalności	edukacyjnej	
i	kulturalnej	dla	dzieci,	młodzieży	i	osób	do-
rosłych;	 2)	 przełamywanie	 barier,	 stereoty-
pów	i	uprzedzeń	zakorzenionych	w	mental-
ności	i	kulturze.
Stowarzyszenie	aktualnie	prowadzi	swo-

je	 dwa	 pierwsze	 projekty	 –	 jeden	 dofinan-
sowany	 w	 konkursie	 Starostwa	 Powiatu	
Warszawskiego	Zachodniego	 (opisany	w	 li-
stopadowym	 numerze	 Gazety	 Babickiej		
i	na	gminnej	stronie	http://www.babice-sta-
re.waw.pl/index2.php?op=7&go=1561),	
drugi	 wspierany	 przez	 Gminę	 Stare	 Babice	
–	„Piątkowe	Spotkania	Twórcze”	–	podczas	
których	 młodzież	 uczestniczy	 w	 warszta-
tach	teatralnych,	literackich,	fotograficznych	
i	 spotyka	 się	 z	 ciekawymi	 ludźmi	 (http://
www.babice-stare.waw.pl/index2.php?o-
p=7&go=151)	
Fundacja	 „Z	 Perspektywą”	 –	 działa	 w	

zakresie	 kultury	 i	 aktywności	 społecznej.	
Założycielki	 fundacji	 planują	 kierować	 swe	
zadania	głównie	do	młodzieży	gimnazjalnej	
oraz	wspierać	aktywność	zawodową	 i	 spo-
łeczną	kobiet.	
Obie	organizacje	wypełniają	lukę	w	prze-

strzeni	 życia	 społecznego-	 życzymy	 powo-
dzenia	i	nieustającej	energii	do	działania.

Opr. Beata Tuzimek

Europoseł, 
Ministrowie Rolnictwa 
i Pani Marszałek

W Starych Babicach odbyło się uroczyste spotkanie człon-
ków NSZZ RI Solidarność i działaczy ruchu ludowego

Rzadko	się	zdarza,	abyśmy	na	naszym	terenie,	w	jednym	miej-
scu	mogli	 spotkać	 zasłużonych	 działaczy	 ruchu	 ludowego	 i	 zna-
nych	polityków	pełniących	 czołowe	 funkcje	w	 resorcie	 rolnictwa.	
W	 niedzielę	 22	 stycznia	 w	 Starych	 Babicach	 odbyło	 się	 uroczy-
ste	spotkanie	poświęcone	jubileuszowi	trzydziestolecia	powołania	
Duszpasterskich	Wspólnot	Rolników.	Uczestniczyli	w	nim	m.in.	Ewa	
Kierzkowska	–	Sekretarz	Stanu	w	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów	

(dawniej	 Wicemarszałek	 Sejmu),	 Czesław	 Siekierski	 –	 europoseł	
(dawniejszy	 Minister	 Rolnictwa),	 Gabriel	 Janowski	 –	 legendarny	
przywódca	 rolników	 (również	 dawn.	Minister	 Rolnictwa),	 Janusz	
Byliński	 (dawny	 Prezes	 Rynku	 Hurtowego	w	 Broniszach,	Minister	
Rolnictwa),	 Henryk	 Kowalczyk	 –	 poseł	 (dawn.	 Sekretarz	 Stanu	
Ministerstwa	 Rolnictwa),	 Stefan	 Szańkowski	 –	 Przewodniczący	
NSZZ	 RI	 Solidarność	Województwa	Mazowieckiego,	 nie	 zabrakło	
także	naszych	władz	samorządowych	z	terenu	gminy	i	powiatu.
Pełną	relację	z	tego	spotkania	przedstawimy	w	kolejnym	wyda-

niu	„Gazety	Babickiej”.

Mammobus jeszcze przyjedzie
Po raz pierwszy w tym roku, 16 lute-

go, mieszkanki gminy Stare Babice mo-
gły wykonać badanie mammograficz-
ne w mammobusie, który stał (jak zwy-
kle) przy nowym budynku Urzędu Gminy 
w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Ta ak-
cja, podobnie jak cztery przeprowadzo-
ne w ubiegłym roku, została zorgani-
zowana przez Przychodnię Profilaktyki  
i Diagnostyki Obrazowej z Białegostoku.
Przychodnia	posiada	umowę	kontraktową	

z	 Narodowym	 Funduszem	 Ochrony	 Zdrowia	

Oddział	 Mazowiecki	 w	Warszawie	 na	 wyko-
nanie	 przesiewowych	 badań	mammograficz-
nych	 na	 terenie	 województwa	 mazowieckie-
go.	 W	 związku	 z	 tym	 pacjentki	 zgłaszające	
się	na	badanie	nie	ponoszą	żadnych	kosztów	
z	 tym	 związanych.	 Jednak	 takim	 udogodnie-
niem	objęte	 są	 jedynie	panie	w	wieku	50-69	
lat	(pełne	roczniki	1943-1962),	które	są	rów-
nież	 objęte	 ubezpieczeniem	 przez	Narodowy	
Fundusz	Zdrowia.	
U	pań	poza	granicą	tego	wieku	badania	wy-

konywane	są	odpłatnie.	Ich	cena	wynosi	70	zł.

Tym	 razem	 badania	 wykonało	 tylko	 18	
pań,	 zazwyczaj	 ich	 liczba	 zbliża	 się	 do	 setki.	
Przychodnia	zapewnia,	że	mammobus	odwie-
dzi	 jeszcze	 naszą	 gminę	 nawet	 kilkakrotnie		
w	ciągu	tego	roku.
O	terminach	badań	będziemy	na	bieżąco	

informować.

Alicja Napurka
Kierownik GOPS,

Koordynator 
Programu Promocji Zdrowia
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Ruszyło nocne granie…
W piątek 17 lutego br. odbyła 

się pierwsza odsłona „Nocnego 
Grania 2012”. Na gościnnych 
obiektach GOSiR w Ożarowie 
Mazowieckim zebrało się dzie-
sięć amatorskich drużyn siatkar-
skich reprezentujących gminy na-
szego powiatu.

O	godzinie	20:00	uroczystego	otwar-
cia	 imprezy	 dokonali	 Starosta	 Powiatu	
Warszawskiego	 Zachodniego	 –	 Jan	
Żychliński	oraz	Burmistrz	Miasta	 i	Gminy	
Ożarów	 Mazowiecki	 –	 Paweł	 Kanclerz.	
Drużyny	 podzielone	 zostały	 na	 trzy	 gru-
py	eliminacyjne	grające	na	trzech	wyzna-
czonych	przez	organizatorów	 sektorach.	
Turniej	zakończono	około	2:00	w	nocy.	
W	 końcowej	 klasyfikacji	 turnieju	 1.	

miejsce	 zdobył	 „Ryś”	 Laski,	 2.	 miejsce	
„Wczorajsi”	–	Stare	Babice,	a	3.	„Paczaki”	
–	 Ożarów	 Mazowiecki.	 Najlepszym	 za-
wodnikiem	turnieju	wybrano	Oskara	Rosę	
–	„Ryś”	Laski.
To	 już	 druga	 edycja	 „Nocnego	

Grania”,	 imprezy	 organizowanej	
wspólnie	 przez	 Powiat	 Warszawski	
Zachodni	oraz	Miasto	 i	Gminę	Ożarów	
Mazowiecki.	 Specjalne	 podziękowania	
przekazujemy	 dla	 Pawła	 Lewińskiego	
–	 sędziego	 Polskiego	 Związku	 Piłki	

Siatkowej,	który	doskonale	przygotował	
i	przeprowadził	tę	imprezę.	

W	 piątek	 24	 lutego	 odbyła	 się	 dru-
ga	odsłona	„Nocnego	Grania	2012”.	Na	
piłkarski	 turniej	 halowy	 zorganizowany	
przez	 Powiat	Warszawski	 Zachodni	 oraz	
Miasto	i	Gminę	Ożarów	Mazowiecki	zgło-
siło	się	21	drużyn	z	terenu	całego	powia-
tu.	Rywalizowano	w	czterech	grupach	eli-
minacyjnych,	 z	 których	 wyłoniono	 dwie	

pary	półfinałowe.	W	
całym	turnieju	roze-
grano	 49	 meczów.	
Mecz	 finałowy	 za-
kończył	się	kilka	mi-
nut	po	piątej	rano.	
	 W	 sumie	

przez	 dwa	 kolejne	
piątki	w	dwóch	dys-
cyplinach	 zespoło-
wych	 rywalizowa-
ło	ponad	trzystu	za-
wodników	i	zawod-
niczek.	 To	 nie	 lada	
wyczyn	organizacyj-
ny.	Jednak	i	tym	ra-
zem	 stanęliśmy	 na	
wysokości	 zadania	
przeprowadzając	
te	 imprezy	 zgodnie		
z	harmonogramem.
A	 oto	 końcowa	

klasyfikacja	 turnie-
ju:	 1.	 „KS	 Blizne”	 –	
Gmina	Stare	Babice,	
2.	 „Bezimienni”	 –	
Gmina	Stare	Babice,	
3.	 „Team	 Bożeny”	
–	 Gmina	 Ożarów	
Mazowiecki,	 4.	
„Pokerstars”	 –	 dru-
żyna	 złożona	 z	 za-
wodników	 z	 całe-

go	 Powiatu.	 Najlepszym	 bramkarzem	
był	 Piotr	 Urbańczyk	 (Ożarów	 Maz.),		
a	 najlepszym	 zawodnikiem	 –	 Konstanty	
Żemierowski	(Blizne	Łaszczyńskiego).
Zanim	jednak	rozpoczęliśmy	„nocne”	

zmagania,	 odbyła	 się	 uroczystość	 deko-
racji	czterech	najlepszych	drużyn	 IV	edy-
cji	 Powiatowej	 Ligi	 Amatorskich	 Szóstek	
Piłkarskich	 rozgrywanych	 na	 obiektach	
sportowych	 w	 Borzęcinie	 Dużym.	 Z	 tej	
okazji	mieliśmy	przyjemność	gościć	Wójta	
Gminy	 Stare	 Babice	 –	 Krzysztofa	 Turka.	
Wręczono	 puchary	 oraz	 statuetki	 wraz		
z	 nagrodami	 rzeczowymi,	 w	 posta-
ci	 sprzętu	 piłkarskiego	 ufundowanego	
przez	 Powiat	Warszawski	 Zachodni	 oraz	
Gminę	Stare	Babice.	

Kolejność Powiatowej Ligi Ama-
torskich Szóstek Piłkarskich – IV Edycja
1.		You	Can	Dance	-	drużyna	złożona	z	za-
wodników	z	całego	Powiatu

2.	Ciemnozłoci	–	Borzęcin	Duży
3.	Bad	Boys	–	Zielonki
4.		Pokerstars	-	drużyna	złożona	z	zawod-
ników	z	całego	Powiatu

Najlepszy	 bramkarz	 –	 Mateusz	 Sysiak	 –	
Zielonki
Najlepszy	zawodnik	–	Michał	Leśniewski	-	
Borzęcin	Duży
Najlepszy	 Strzelec	 –	 Michał	 Ocipka	 –	
Koczargi	Stare

Dziękujemy	 władzom	 Gmin	 Ożarów	
Mazowiecki	 oraz	 Stare	 Babice	 za	 przy-
chylność	 i	 udostępnianie	 gminnych	
obiektów	 sportowych	 w	 celu	 przepro-
wadzenia	 cyklicznych	 już	 imprez	 sporto-
wych	dla	mieszkańców	z	całego	Powiatu	
Warszawskiego	Zachodniego.	

Ze sportowym pozdrowieniem  
– Radosław Karpiński SPWZ
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Centrum	 Doradztwa	 Zawodowego	 i	 Wspierania	 Osób	
Niepełnosprawnych	 Intelektualnie	 Centrum	 DZWONI	 w	
Warszawie	–	 jedyna	w	stolicy	 licencjonowana	agencja	pośred-
nictwa	pracy	dla	osób	niepełnosprawnych	 intelektualnie	–	za-
prasza	osoby	z	tym	rodzajem	niepełnosprawności,	poszukujące	
pracy,	do	wzięcia	udziału	w	specjalnym,	BEZPŁATNYM	projekcie	
aktywizacji	zawodowej.	Centrum	DZWONI	szczególnie	zaprasza	
tych	pracowników,	którzy	w	ciągu	ostatnich	12	miesięcy	stracili	
pracę	z	„winy”	pracodawcy	–	np.	firma	rozwiązała	z	nimi	umo-
wę	z	powodu	redukcji	etatów.

Udział w projekcie Centrum DZWONI mogą wziąć oso-
by:
–	 	w	wieku	od	18	do	55	lat;
–	 	mieszkające	 w	 Warszawie	 lub	 na	 terenie	 gmin	 powia-
tu	 warszawskiego	 zachodniego:	 Błonie,	 Łomianki,	 Ożarów	
Mazowiecki,	Izabelin,	Kampinos,	Leszno	i	Stare	Babice;
–	 	posiadające	orzeczenie	o	 lekkim,	umiarkowanym	lub	znacz-
nym	stopniu	niepełnosprawności	intelektualnej	(upośledzeniu	
umysłowym	–	oznaczenie	„U”).

Centrum DZWONI zapewnia BEZPŁATNIE!!!
–	 	indywidualne	konsultacje	z	doradcą	zawodowym	i	psycholo-
giem;
–	 	stworzenie	 Indywidualnego	Planu	Działania	dostosowanego	
do	wykształcenia,	stanu	zdrowia,	potrzeb	i	oczekiwań	osoby	
poszukującej	pracy;
–	 	siedmiodniowe	warsztaty	grupowe	z	technik	aktywnego	po-
szukiwania	pracy;

–	 	jednodniowe	warsztaty	 praktyczne	 u	 trzech	 różnych	praco-
dawców;
–	 	dwutygodniowe	praktyki	zawodowe	u	wybranego	pracodawcy;
–	 	dla	najbardziej	zmotywowanych	uczestników	projektu	–	trzy-
miesięczne,	płatne	staże	zawodowe;
–	 	wsparcie	 trenera	 pracy	 podczas	 warsztatów,	 praktyk,	 stażu		
i	po	zatrudnieniu;
–	 	pomoc	w	znalezieniu	stałej	posady	u	pracodawcy	z	tzw.	ryn-
ku	otwartego;
–	 	stałe	 wsparcie	 psychologiczne	 i	 doradcze	 (np.	 zredagowa-
nie	CV,	przygotowanie	do	rozmowy	kwalifikacyjnej	osobistej	
i	przez	telefon	itp.)	zarówno	podczas	szukania	pracy,	jak	i	po	
zatrudnieniu.

Aby	przystąpić	do	programu	aktywizacji	 zawodowej	Centrum	
DZWONI,	należy	zadzwonić	pod	nr	tel.:	22	620	30	31,	510	470	
931	i	umówić	się	na	spotkanie	rejestracyjne.	Szczegółowe	infor-
macje	 dostępne	 są	 na:	www.centrumdzwoni.pl.	 Spotkania	 ze	
specjalistami	Centrum	oraz	warsztaty	teoretyczne	odbywają	się	
w	siedzibie	Centrum	DZWONI	przy	ul.	Kaczej	21	w	Warszawie.
Adres e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl

Centrum	DZWONI	w	Warszawie	współpracuje	z	takimi	praco-
dawcami,	 jak	m.in.:	 Pizza	Hut,	 KFC,	 TESCO,	 REAL,	Hurtownia	
MAAN,	 „Studio	 Ogród”,	 „System	 A-Z”,	 MMI,	 Hostel	 „Villa	
Garden”,	 Biuro	 Rzecznika	 Praw	 Obywatelskich,	 Warszawskie	
Centrum	 Pomocy	 Rodzinie.	 Dzięki	 pomocy	 Centrum	DZWONI	
stałą	pracę	znalazło	już	ok.	70	niepełnosprawnych	intelektual-
nie	warszawiaków.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu 
zaprasza na Warszawskie Zachodnie Targi Pracy.

W programie Targów: propozycje ofert pracy,  indywidualne porady doradców 
zawodowych, porady ekspertów: ZUS, PIP, US, WUP.

Targi odbędą się 23 marca 2012 r. w godzinach 10:00-14:00 w Centrum Kultury 
w Błoniu ul. Jana Pawła II 1B. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła

Pani Elżbieta Lubicz-Bakanowska
Wnuczka ostatnich właścicieli przedwojennych Dóbr Babice

Wielka Przyjaciółka Mieszkańców naszej gminy
Osoba niezwykle życzliwa, pogodna, zawsze pełna ciepła i humoru.

Będziemy pamiętać Jej uśmiech i wytworną elegancję, która zawsze Ją otaczała.
Wyrazy współczucia składamy Jej Rodzinie i wielu Przyjaciołom

Krzysztof Turek –Wójt Gminy Stare Babice
Marcin Łada – Redaktor Naczelny „Gazety Babickiej”

Szukasz pracy? 
Zgłoś się do Centrum DZWONI!

Targi Pracy PODEJMĘ PRACĘ 
Młody mężczyzna 

podejmie 
każdą pracę fizyczną 

na terenie 
gminy i okolic

tel. 22 752-92-33

Podaruj 1 % 
na rzecz niepełnosprawnych dzieci 

z Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego.

Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI 

WARSZAWSKIEJ
NR KRS:  KRS 0000 21 55 85

Kwota:  kwota 1% wyrażona w zł
Treść:  OŚRODEK W BLIZNEM,  

ul. Kopernika 10, 02-082 Blizne Jasińskiego

Jesteś osobą niepełnosprawną intelektualnie? Mieszkasz w gminie Stare Babice lub w powiecie warszawskim za-
chodnim? Chcesz pracować, ale nie możesz znaleźć posady? Zgłoś się po pomoc do Centrum DZWONI!

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Stare	Babice,	dnia	27.02.2012	r.

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że  nieruchomość stanowiąca własność Gminy  została 
przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Nieruchomość	przeznaczona	do	oddania	w	użytkowanie	wieczyste

Opis i położenie Oznaczenie KW Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów Pow. działki w  m. kw. Wartość 

nieruchomości
Przeznaczenie  w planie 
zagosp. przestrzennego

Stare Babice

działka niezabudowana

WA1P/00061711/9     703/8 2476 1400 000 zł

(netto)

Zabudowa  usługowa

Nieruchomości		przeznaczone	do	sprzedaży	w	drodze	bezprzetargowej

Opis i położenie Oznaczenie KW Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów Pow. działki w  m. kw. Wartość 

nieruchomości
Przeznaczenie  w planie 
zagosp. przestrzennego

1) Klaudyn WA1P/00055286/5 842/8 946 99400 zł netto usługi,

2) Lipków WA1P/00085011/6 115/41 12 4800 zł netto bud. mieszkaniowe

3) Blizne  Łaszczyńskiego WA1P/00085999/9 297/60

297/61

297/62

297/63

297/64

297/65

297/66

297/67

297/68

297/69

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

16750 zł netto 

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

16750 zł netto

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

bud. mieszkaniowe

W	rezultacie	wyglądało	 to	 śmiesznie,	
gdy	nasze	 staruszki	przelatywały	 z	gwiz-
dem	opon,	 jadąc	ponad	170	km/h	obok	
innych	samochodów.	Wiele	załóg	ze	słab-
szymi	silnikami	pospóźniało	się	na	PKC.

– Wspominał Pan, że rajd jest bar-
dzo trudny.
–	 To	prawda,	nie	dość,	 że	 trasa	prowa-
dzi	górskimi	drogami	o	dużym	nachyle-
niu,	gdzie	są	bardzo	ostre	zakręty,	urwi-
ska	 i	 przepaście,	 to	 jeszcze	w	 tym	 roku	
zima	 dała	 się	 wszystkim	 poważnie	 we	
znaki.	Na	około	300	samochodów	z	raj-
du	wycofało	się	ponad	80,	a	ponad	100	
zostało	poważnie	uszkodzonych.	Po	raj-
dzie	 niewiele	 samochodów	 powróciło	
do	 swoich	 garaży	 na	 własnych	 kołach	
–	a	przecież	 tam	nie	 jadą	amatorzy,	 tyl-
ko	zawodnicy	z	dużym	doświadczeniem.	
Wszystkie	samochody	miały	opony	z	kol-
cami.	 Warunki	 jednak	 były	 ekstremalne	
i	bardzo	zmienne	–	na	 jednym	odcinku:	
lód,	śnieg	i	miejscami	czarne	nawierzch-
nie	–	w	 rezultacie	 ci,	 którzy	przeszarżo-
wali	 i	 za	bardzo	 zaufali	 swoim	umiejęt-

nościom,	nie	ukończyli	rajdu.	Nam	się	ta	
sztuka	udała	 i	nasz	 fiat	wrócił	do	Polski	
na	 własnych	 kołach.	 Wszystkie	 polskie	
załogi	dojechały	do	mety.	
	 Chciałbym	 podziękować	 wszystkim	
osobom	 i	 instytucjom,	 które	 umożliwi-
ły	 nam	 start	 w	 rajdzie.	 Firmom:	 „Dom	

Development”,	 „Webasto”,	 „Michelin	
Polska”,	 „Shell”.	 Zaangażowaliśmy	 rów-
nież	 masę	 własnych	 środków,	 razem	 z	
samochodami	rajdowymi	pojechały	dwa	
wozy	serwisowe	i	czterech	mechaników.

Rozmawiał Marcin Łada

KOńCOWA KLASYFIKACJA I MIEJSCA POLSKICH ZAŁÓG:

  1. Jose Lareppe (Belgia) Opel Kadett GTE (1978) 4614 pkt
  2. Jean-Pierre Coppola (Francja) Alpine-Renault A310 (1972) strata 94
  3. Monty Karlan (Norwegia) Porsche 911 SC (1978) 2037

 22. Stanisław i Andrzej Postawkowie (Wrocław) Polski Fiat 125p (1976) 9361
 30. Piotr Bany, Marcin Wydra (Warszawa) Zastava 1100p (1979) 13149
 35. Jerzy i Wojciech Walentowiczowie (Sztokholm) Alfa-Romeo 2000 GTV (1972) 14728
 80. Tomasz i Karol Jaskłowscy (Warszawa) Polski Fiat 125p (1972) 27244
 97. Włodzimierz Cierliński, Jacek Miller (Wrocław) Polski Fiat 125p (1977) 33476
128. Adam i Krzysztof Polakowie (Warszawa) Polski Fiat 125p (1978) 42103
137. Robert Burchard, Grzegorz Gac (Warszawa) Polski Fiat 125p (1979) 45 824
152. Wojciech Garbarz, Julian Obrocki (Katowice/Wrocław) Innocenti Mini Cooper (1972) 57677
176. Andrzej Duszyński, Błażej Mosiołek (Wrocław) Polski Fiat 125p (1973) 85648

Źródło: Przegląd Sportowy.pl
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 Ponieważ co roku odnotowujemy duże zain-
teresowanie rodziców miejscami dla dzieci w 
przedszkolach, podajemy Państwu kilka infor-
macji na ten temat.

	 Zapisy	 dzieci	 do	 Przedszkoli	 w	 Starych	 Babicach,	
Bliznem	Jasińskiego	i	Borzęcinie	Dużym	na	rok	szkolny	
2012/2013	odbędą	się	w	marcu.	Dzieci	z	roczników:	
2009,	2008	i	2007	(a	zatem	3-,	4-	i	5-latki)	zapisywane	
będą	do	wszystkich	gminnych	przedszkoli,	tak	jak	dzie-
ci	z	rocznika	2006	(6-latki).	
	 Karty	 zgłoszeń	 dzieci	 będą	 wydawane	 od	 1	 mar-
ca	2012	r.	do	31	marca	2012	r.	w	sekretariatach	w/w	
przedszkoli.	Będzie	można	je	również	pobrać	ze	strony	
internetowej	Urzędu	Gminy.
	 Wypełnione	karty	należy	składać	do	31	marca	2012	r.
 O wypełnienie nowych kart proszeni są rów-
nież rodzice dzieci już uczęszczających do przed-
szkoli, w celu potwierdzenia dalszej edukacji 
przedszkolaków w gminnych placówkach oraz 
uaktualnienia informacji zawartych w karcie (np. 
zmiany numerów telefonów, miejsc pracy, adre-
sów i innych danych).

działając	na	podstawie	art.	28	ust.	2,	art.	37	ust.	1	i	4	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jed-
nolity	Dz.	U.	z	2010	r.	nr	102,	poz.	651)	oraz	§	6	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	
trybu	przeprowadzania	przetargów	oraz	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	z	2004	r.	nr	207,	poz.	2108)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 
EW. 287/2 O POW. 0,0587 ha NA OKRES 10 LAT.
Nieruchomość	przeznaczona	jest	pod	usługi.
Czynsz	minimalny	najmu	netto	2000	zł	+	podatek	VAT	w	stosunku	miesięcznym.

Wadium: 300,00 zł

Część jawna przetargu odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca Urzędu 
Gminy Stare Babice.

1.	Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest:
	 a)		wpłacenie	wadium	najpóźniej	do	17	marca	2012	roku	na	konto	Urzędu	Gminy:	WBS	Warszawa	Oddz.	Stare	Babice	65	8015	
0004	3000	1124	3030	0009;

	 b)		złożenie	oferty	–	załącznik	nr	2,	wraz	z	załącznikami	oraz	potwierdzeniem	wpłaty	wadium	–	wg	wzoru	–	w	zamkniętej	ko-
percie.

 Termin składania ofert upływa 21 marca 2012 r. o godz. 945

	 	Oferty	można	składać	na	adres	Urzędu	Gminy	Stare	Babice,	ul.	Rynek	32,	05-082	Stare	Babice	 lub	osobiście	w	sekretariacie	
Urzędu	Gminy	Stare	Babice	w	pok.	nr	18	na	I	piętrze.

2.		Warunki	dopuszczenia	oferty	do	przetargu	są	zawarte	w	„Regulaminie	przetargu	na	najem	nieruchomości”	–	załącznik	1	do	
ogłoszenia.

3.		Oferty	niespełniające	ww.	wymogów	lub	złożone	po	terminie	składania	ofert	nie	będą	rozpatrywane.
4.		Wójt	Gminy	Stare	Babice	zastrzega	sobie	prawo	wycofania	nieruchomości	wystawionej	do	przetargu,	bez	podania	przyczyn.

Uwaga –	Przed	złożeniem	oferty	należy	zapoznać	się	z	regulaminem	przetargu,	który	można	otrzymać	w	Referacie	Geodezji	 i	
Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	Gminy	Stare	Babice	(pok.	nr	32,	33)	lub	pobrać	ze	strony	internetowej	www.bip.babice-sta-
re.waw.pl

Dodatkowe	informacje	można	uzyskać	w	Referacie	Geodezji	i	Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	Gminy	Stare	Babice	(P.	Grażyna	
Siemiątkowska	lub	P.	Agnieszka	Senterkiewicz)	i	pod	nr	tel.	(22)	722-91-39.

Nabór dzieci do przedszkoli w roku 
szkolnym 2012/2013

WÓJT GMINY STARE BABICE

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 
NA ROK 2012/2013

1)	Od 1 do 29 lutego 2012 r.
–	wywieszenie	w	przedszkolach	i	umieszczenie	na	stronie	internetowej	
gminy	Stare	Babice	informacji	dla	rodziców	(prawnych	opiekunów)	o	
naborze	do	przedszkoli.

2)	Od 1 marca do 31 marca 2012 r.
–	wydawanie	i	przyjmowanie	kart	zgłoszeń	dzieci	do	przedszkoli.

3)	 	Od 2 do 13 kwietnia 2012 r.
–	wstępna	weryfikacja	złożonych	kart	do	przedszkoli.

4)	 	16 kwietnia 2012 r.
–	rozpatrywanie	złożonych	kart	przez	Komisję	Kwalifikacyjną.

5)	 18 kwietnia 2012 r.	
–	wywieszenie	na	tablicach	informacyjnych	przedszkoli	listy	dzieci	przy-
jętych	i	nieprzyjętych	do	danej	placówki.

6)	 	Składanie	odwołań	do	dyrektorów	przedszkoli	w	terminie	jednego	ty-
godnia	od	wywieszenia	list,	tj.	do	25 kwietnia 2012 r.

7)	 	Udzielanie	odpowiedzi	przez	dyrektorów	przedszkoli	w	ciągu	14	dni	
od	dnia	złożenia	odwołania	przez	rodziców	(prawnych	opiekunów),	tj.	
do	9 maja 2012 r.

8)	 	Do	16 maja 2012 r.	rodzice	(prawni	opiekunowie)	dziecka	są	zobo-
wiązani	do	potwierdzenia	pobytu	dziecka	w	przedszkolu	od	1	wrze-
śnia	2012	r.


