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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Starych Babicach, realizu-
jący program Promocji Zdrowia, za-
prasza na bezpłatne badania mam-
mograficzne.

Programem profilaktycznym objęte 
są Panie w wieku 50-69 lat. Panie w in-
nym wieku mogą wykonać badania od-
płatnie (cena 70 zł).

Mammobus ustawiony będzie 28 maja 
(w sobotę) w godz. 9:00-17:00 przy Ośrod-
ku Zdrowia w Starych Babicach, ul. Ry-
nek 21, a 6 czerwca (w poniedziałek) przy 
Ośrodku Zdrowia w Borzęcinie Dużym, ul. 
Warszawska 818, w godz. 9:00-17:00.

Rejestracja i informacje pod nr tel.: 
085 676-03-32, 085 676-13-22. Prosi-

Zapraszamy Mieszkańców Gminy 
Stare Babice na doroczny Piknik Ro-
dzinny, który odbędzie się 4 czerwca 
2011 w godz. 13.00-17.00 na tere-
nie szkolnego boiska.

Zaplanowaliśmy wiele atrakcji, zarów-
no dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przewi-
dziane są konkurencje sportowe, loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywa!, 
występy i galerie prac dzieci, kąciki porad, 
dania z grilla i wiele innych atrakcji.

Nasz piknik jest imprezą charytatyw-
ną. Zebrane w jego trakcie środki chcieli-
byśmy przeznaczyć na doposażenie przy-
szkolnego placu zabaw.

Zapraszamy na bezpłatne 
badania! my zabrać ze sobą dowód osobisty oraz 

poprzednie badanie mammograficzne.
Przypominamy, że nadal moż-

na bezpłatnie wykonywać badania: 
w zakresie profilaktyki chorób gruczo-
łu krokowego – badanie PSA dla męż-
czyzn powyżej 40. roku życia – oraz 
w zakresie profilaktyki chorób na-
rządu rodnego (szyjka macicy) – cyto-
logia. 

Cykl tych badań wykonywany jest 
przez NZOZ „Medicor” w Borzęcinie 
Dużym. Zapisy telefonicznie: 22 752-08-
28. Ilość badań jest ograniczona. Cen-
trum Medyczne „SORNO” w Starych 
Babicach wykonuje również badania cy-
tologiczne do 31.08.2011 r. Zapisy telefo-
niczne: 22 722-90-02. 

Jednak nadrzędnym i niewymiernym ce-
lem, dla którego podjęliśmy się tego zada-
nia, jest integracja społeczności skupionej 
wokół szkoły, czyli środowiska nauczycieli, 
rodziców i dzieci. Każda klasa naszej szko-
ły przygotowuje stoisko w pasażu handlo-
wym, a nasze pociechy zamienią się tego 
dnia w małych przedsiębiorców. Podczas ta-
kiej zabawy nabędą szereg zdolności orga-
nizacyjnych, nauczą się odpowiedzialności  
i uwrażliwią na działalność społeczną.

Pomóżmy im zrealizować ich plany i ma-
rzenia o nowym, dużym placu zabaw !!!

Zapraszamy na www.piknik.sz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Starych Babicach 
w partnerstwie z Radą Rodziców

Dzień Rodziny

Wójt Gminy Stare Babice serdecz-
nie zaprasza na obchody Gminnego 
Dnia Dziecka, które odbędą się 28 maja 
2011 r., w godz. 13:00 – 18:00 na te-
renie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
oraz Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzę-
cinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697.

W programie przewidziane są wy-
stępy artystyczne przedszkolaków oraz 
uczniów, pokazy: ratownictwa medycz-
nego, sztuki walki karate, tańca towa-
rzyskiego i baletu, konkursy dla dzieci 

Dzień Dziecka świętem 
najmłodszych i młodzieży o różnej tematyce, nauka gry 

w tenisa, pokaz mody afrykańskiej i wie-
le innych ciekawych atrakcji oraz niespo-
dzianek. Podczas trwania imprezy odby-
wać się będą turnieje gry w szachy oraz 
gry carrom. 

W tym dniu dzieci mają zapewnio-
ne darmowe korzystanie z urządzeń roz-
rywkowych typu: trampolina, zjeżdżal-
nia, basen z piłeczkami oraz statek pi-
racki. 

Impreza zostanie podsumowana mu-
zycznym akcentem w postaci koncertu 
zespołu Maleo Reggae Rockers.



GAZETA BABICKA nr 5 (175)

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

3

– Jak strażnicy są postrzegani 
przez gminną społeczność?

– Sadzę, że dobrze. Jesteśmy powo-
łani po to, by służyć ludziom, którzy chcą 
spokojnie żyć w babickiej gminie, i chro-
nić ich przed tymi, którzy spokój ten za-
kłócają. Mieszkańcy częściej dzwonią do 
Straży Gminnej niż do Policji, co świad-
czy o tym, że mają do nas duże zaufa-
nie. Na pracę strażników nie ma skarg 
i to odzwierciedla właśnie ich podejście 
do babickiej społeczności. Oczywiście 
w życiu bywa różnie. A zatem przykła-
dowo, jeśli ktoś został przez nas ukarany 
mandatem, zapewne nie będzie nas lu-
bił, a z kolei jego sąsiad, który zadzwonił 
do nas, prosząc o interwencję, bo miał 
już dosyć smrodu wylewanego za pło-
tem szamba – na pewno nam podzięku-
je. Niestety problem wylewanych szamb 
istnieje na tym terenie od wielu lat. Daw-
ni mieszkańcy być może się do tego przy-
zwyczaili. Osoby, które się tu niedawno 
osiedliły, zdecydowanie protestują, a my 
jesteśmy po to, by zapewnić przestrze-
ganie prawa również w tej dziedzinie.

– Prawo egzekwowane jest po-
przez mandaty?

– Nie zawsze. W początkowych mie-
siącach działalności naszej formacji nie 
karaliśmy nikogo mandatami. Strażnicy 
informowali mieszkańców o konieczno-
ści przestrzegania odpowiednich przepi-
sów, pouczali, widząc, że ktoś zachowu-
je się nieodpowiednio. Mieszkańcy byli 
informowani, że każdy właściciel posesji 
musi mieć podpisaną umowę na wywóz 
śmieci i usługi asenizacyjne. Wielomie-
sięczny okres ochronny pozwolił przygo-
tować się do nowych realiów. Dziś ludzie 
muszą już wiedzieć, że za złamanie pra-
wa zostaną ukarani mandatami, a w po-
ważniejszych sprawach składamy wnio-
ski o ukaranie do sądu.

– Jakich wykroczeń jest najwię-
cej?

– Największą grupę stanowią wykro-
czenia przeciwko bezpieczeństwu i po-
rządkowi w komunikacji, czyli wykrocze-
nia popełniane przez kierowców, którzy 
łamią różne przepisy drogowe, np. par-
kują w niedozwolonych miejscach, nie 
przestrzegają znaków drogowych, nie 
zapinają pasów, itd. W 2009 r. takich 
wykroczeń na naszym terenie ujawni-
liśmy 372, a w 2010 r. – 361. Oczywi-
ście nie wszystkie z nich zostały ukara-
ne mandatami. W 2010 roku wystawi-
liśmy w tej grupie 116 mandatów, a rok 
wcześniej 172. Wzrost statystyki w tam-
tym czasie spowodowało czasowe za-

mknięcie ul. Południowej i nieprzestrze-
ganie zakazu ruchu w tym miejscu przez 
wielu kierowców.

Kolejna duża grupa wykroczeń doty-
czy złamania przepisów ustawy „o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi”. Wiele osób spoży-
wa alkohol w miejscach publicznych, na 
przystankach, pod sklepami, to zacho-
wanie jest dużym problemem na naszym 
terenie. W 2009 roku odnotowaliśmy 
w tej grupie 470 wykroczeń, a w 2010 
roku – 359.

Trzecią z największych grup na czar-
nej liście jest łamanie wspomnianej już 
wcześniej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Sprawcy tych wy-
kroczeń zanieczyszczają gminny teren, 
wylewając szambo, wyrzucając śmieci 
bądź paląc plastiki. W 2009 r. ujawnio-
no 228 takich wykroczeń – 125 z nich 
ukarano mandatami, a w 2010 roku 
ujawniono 359 wykroczeń i mandata-
mi ukarano 162 sprawców. Wzrost wy-
krywalności w tej dziedzinie należy przy-
pisać temu, że poprawiliśmy jakość na-
szych kontroli dotyczących sprawdza-
nia umów i rachunków właścicieli pose-
sji w zakresie wywozu nieczystości. Wię-
cej ludzi także dzwoni do nas, informu-
jąc o sprawcach zanieczyszczeń.

Ogółem w 2009 roku odnotowano 
1396 wykroczeń, wystawiono 580 man-
datów na łączną sumę 60.600 zł i skiero-
wano 21 wniosków o ukaranie do sądu. 
W roku 2010 odnotowano 1370 wykro-

Jesteśmy na każde wezwanie...

Ulica Graniczna jak nowa
W trakcie prac drogowych przy budowie drogi ekspreso-

wej S-8 przebiegającej przez naszą gminę uszkodzeniu ule-
gło kilka ulic, m.in. ul. Graniczna i Wysoka w Bliznem Łasz-
czyńskiego. Dziś już drogi te są naprawione. Ul. Graniczna 
na długości 300 m uzyskała nową nawierzchnię asfaltową. 
Poprzednio jej nawierzchnię stanowił destrukt bitumiczny, 
który po sfrezowaniu został położony na ul. Wysokiej- na 
odcinku ok. 80 m. Na ul. Granicznej położono także garby 
zwalniające prędkość pojazdów i umieszczono oznakowanie 
poziome i pionowe.

Wszystkie prace drogowe zostały wykonane przez firmę 
„Mostostal Warszawa” S.A. Ich realizacja odbyła się na mocy 
porozumienia zawartego przez „Mostostal” z gminą Stare 
Babice.

Minęły już dwa lata pracy Straży Gminnej na naszym terenie. O potrze-
bie stworzenia tej formacji mówiło się od wielu lat. Dziś jest już częścią na-
szej gminnej rzeczywistości i stoi na straży porządku publicznego, pilnując 
przestrzegania prawa. O specyfice pracy strażników i problemach, które na-
potykają w codziennej służbie, rozmawiamy z Komendantem Straży Gmin-
nej Tomaszem Adamczykiem.
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czeń, wystawiono 457 mandatów na 
sumę 54.300 zł i skierowano 15 wnio-
sków o ukaranie do sądu.

– Jakie sprawy przeważają w co-
dziennej pracy strażników?

– To zależy od pory roku. Np. w ubie-
głym roku, w zimie dużo czasu poświęcili-
śmy bezdomnym, którzy kręcili się po na-
szym terenie. Musieliśmy się nimi zajmo-
wać z mocy ustawy. Podczas dużych mro-
zów wspólnie z GOPS-em organizowali-
śmy dla nich koce i ciepłe posiłki. Osoby 
takie nie zawsze pozwalają się umieścić 
w noclegowniach czy innych ośrodkach. 
Uciekają stamtąd i zajmują pustostany 
na naszym terenie. Duży problem mieli-
śmy także z wałęsającymi się dzikimi psa-
mi, które stwarzały zagrożenie dla ludzi. 
W miarę możliwości są one jednak wyła-
pywane i umieszczane w schronisku.

– Dzikie zwierzęta dosyć często 
pojawiają się na naszym terenie?

– To prawda, zwłaszcza sarny i łosie, 
które stwarzają duże zagrożenie dla kie-
rowców. Zawsze w takich wypadkach lu-
dzie wzywają Straż Gminną, a my już or-
ganizujemy dalsze działania w porozu-
mieniu z Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym. Ostatnio nasi strażnicy wspólnie ze 
strażakami uwolnili koziołka, który za-
klinował się w płocie, ratowaliśmy tak-
że w zimie sarnę pogryzioną przez dzikie 
psy. Musimy pamiętać o tym, że łosie na 
naszym terenie nie są rzadkością i trzeba 
ostrożnie jeździć zwłaszcza w pobliżu la-
sów i wszędzie tam, gdzie znaki ostrze-
gają przed dzikimi zwierzętami.

– Jakie sprawy są najtrudniejsze 
dla strażników?

– Myślę, że te, które wiążą się z ludz-
ką bezdusznością. Mieliśmy taką spra-
wę na początku tego roku. W Borzęci-
nie przy ul. Kosmowskiej na jednej z po-
sesji znaleźliśmy dwa martwe psy w bu-
dach. Zwierzęta były głodzone i zamar-
zły podczas dużych mrozów. Były to 
młode, ładne pieski. Aż trudno zrozu-
mieć, jak mogło do tego dojść w miej-
scu, gdzie mieszka wieloosobowa rodzi-
na i jest dużo dzieci. Żadne z nich nie in-
teresowało się zwierzętami? Sprawa tra-
fiła do sądu, a właściciel zwierząt został 
ukarany. Taka patologia strasznie dener-
wuje. Trudno zachować spokój, gdy na-
potyka się takie sytuacje. Niestety mieli-
śmy jeszcze kilka innych spraw w gminie 
dotyczących niewłaściwego obchodze-
nia się ze zwierzętami. Zawsze przypad-
ki te traktujemy bardzo poważnie. Nie 
wszystko jednak sami możemy zauwa-
żyć. W tych sprawach interweniowali 
u nas sąsiedzi i osoby postronne. Zawsze 
czekamy na takie sygnały – im szybciej, 
tym lepiej. Wówczas możemy zapobiec 
cierpieniu zwierząt.

– Dużym problemem na naszym 
terenie jest wandalizm. Zwłaszcza 
wiaty przystankowe są regularnie 
niszczone. Gmina ponosi z tego ty-
tułu duże wydatki związane z napra-
wami.

– W tej dziedzinie nie może być po-
błażania. Musimy wypowiedzieć zdecy-
dowaną wojnę wszystkim, którzy nisz-
czą mienie społeczne. Podjęliśmy już ta-
kie kroki i ostatnio sprawcy wandalizmu 
w Borzęcinie Dużym zostali złapani na 
gorącym uczynku, a kilka dni temu uję-
to również chuliganów rozrabiających 
w Bliznem. Teraz będą musieli naprawić 
wszystkie zniszczenia i dodatkowo zo-
staną jeszcze ukarani.

– Jakimi siłami dysponuje obec-
nie Straż Gminna?

– Aktualnie pracuje u nas 8 osób. 
System służb zaplanowano od godz. 

7:00 do 22:00. Przyjmujemy wszystkie in-
terwencje, z jakimi ludzie do nas dzwo-
nią i żadnej sprawy nie odkładamy na 
później. Nasza formacja została stworzo-
na właśnie dla mieszkańców gminy, dla-
tego też zachęcamy – jeśli coś w okolicy 
stwarza Państwu problemy, coś niepokoi 
i nurtuje – dzwońcie do nas. Każdy sygnał 
jest ważny i my na każdy głos reagujemy. 
Właśnie dzięki takim sygnałom udało się 
ująć na gorącym uczynku osoby wyrzuca-
jące na gminne tereny śmieci pobudowla-
ne i podrzucające inne zanieczyszczenia. 
Wiele osób wylewających szambo było 
bardzo zdziwionych, gdy nagle na ich po-
sesji pojawili się strażnicy. Przekonali się, 
że wezwanie „beczki” byłoby dużo tańsze 
niż mandat. Nie warto zatem oszczędzać, 
zanieczyszczając środowisko. Jest to na-
sze wspólne dobro i wszyscy powinniśmy 
nauczyć się je chronić.

Marcin Łada

Siedzibą SG jest nowy budynek Urzędu Gminy w Starych Babi-
cach przy ul. Rynek 21.

Funkcjonariusze Straży Gminnej pełnią służbę pięć dni w tygodniu na 
pierwszej i drugiej zmianie od godz. 7:00 do 22:00. Sekretariat SG oraz Ko-
mendant pracuje w godz. 8:00-16:00. W zależności od potrzeb funkcjona-
riusze pełnią służbę również w soboty, niedziele i święta.

Na terenie gminy czynny jest ogólnopolski numer Straży Miej-
skich i Gminnych: 986.

Ważne numery telefonów: do Komendanta Straży Gminnej: 
22 721-02-11 (telefon ten jest w godz. 16:00-18:00 przekierowany do pa-
trolu pełniącego służbę w terenie).

Do Sekretariatu Straży Gminnej: 22 722-53-92, fax.: 22 721-04-67.

Do Strażników Gminnych: 22 721-04-34 (telefon ten jest w godz. 16:00-
18:00 przekierowany do patrolu pełniącego służbę w terenie).

Informacje o Straży Gminnej w Starych Babicach

Straż Gminna w Sta-
rych Babicach często 
musi interweniować 
w sprawach zwierząt
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Za stołem prezydialnym zasiedli rad-
ni: Tomasz Szuba – przewodniczący ze-
brania, Katarzyna Gąsowska, sołtys Sta-
rych Babic Elżbieta Trojanowska – Woj-
cieszak oraz przedstawiciele GPK „Eko-
-Babice”: dyr. ds. eksploatacji sieci Jan 
Kalinowski, kierownik dz. technicznicze-
go JRP Jacek Ordakowski i kierownik JRP 
Jarosław Jasiński.

Spotkanie rozpoczął radny Tomasz 
Szuba witając mieszkańców. – Pierwszy 
raz się zdarza, że na zebraniu wiejskim 
mamy tak dużą frekwencję  – powiedział 
– dotąd przychodziło z reguły około 10 
osób. Tym razem na sali zebrało się po-
nad 50 uczestników, co świadczy o tym, 
że sprawy kanalizacji i inne zagadnienia 
są ważne dla wielu osób.

Ponieważ mieszkańcy mieli pytania 
do władz gminy, postanowiono zebrać 
je w formie pisemnej. Kwestie te doty-
czyły m.in.: remontu nawierzchni ul. Po-
hulanka, informacji dotyczącej inwesty-
cji planowanych na terenie gminy, spraw 
związanych z komunikacją autobusową, 
działalności Spółki Wodnej i harmono-
gramu odrolnień.

Radni starali się odpowiadać na nie-
które kwestie. Tomasz Szuba wyjaśniał, 
że ul. Pohulanka jest przewidziana do 
remontu, obecnie trwają prace przy ak-
tualizacji projektu modernizacji tej ulicy, 
a wykonanie prac zostało uzależnione 
od możliwości finansowych gminy. Nie-
stety aktualnie mamy do czynienia z kry-
zysem finansów publicznych i jak wiemy, 

nie jest to tyl-
ko kryzys gmin-
nych środków, 
ale kryzys świa-
towy. Gmina nie 
prowadzi w tym 
roku większych 
inwestycji, reali-
zuje jednak re-
monty cząstko-
we wielu na-
wierzchni dróg. 

Kwestię in-
westycji i finan-
sów publicznych 
wyjaśniała także 
sołtyska Starych 

Babic Elżbieta Trojanowska-Wojcieszak. 
– Zauważcie Państwo, jak wiele inwesty-
cji wykonano w poprzednim roku – po-
wiedziała. – Wybudowano nowe przed-
szkole, powstał nowy Ośrodek Zdrowia, 
zakończono remont Szkoły Podstawowej 
(stołówka, kuchnia i sanitariaty). Gmina 
musiała na ten cel zaciągnąć kredyty, te-
raz trzeba je spłacić, ale wykonano dzięki 
nim dużo potrzebnych inwestycji. Zmo-
dernizowano także ul. Henryka Sienkie-
wicza (inwestycja powiatowa), a wspól-
nie z powiatem przeprowadzono re-
mont ul. Akacjowej.

Na pytanie dotyczące gminnych in-
westycji odpowiadała także radna Kata-
rzyna Gąsowska.  – Sporo informacji na 
ten temat mieszkańcy znajdą w Wielolet-
nim Planie Inwestycyjnym, ale wiem, że 
dokument ten wymaga aktualizacji i bę-
dzie ona przeprowadzana w przyszłości.

Dużo pytań mieszkańców Babic 
zgromadzonych na sali dotyczyło spraw 
związanych z budową kanalizacji. Pytano 
o harmonogram prac, a także o kwestie 
związane ze stanem dróg, które zosta-
ły rozkopane podczas budowy. Niestety 
okazuje się, że nie wszystkie firmy wyło-
nione w przetargach podchodzą odpo-
wiedzialnie do swojej pracy. Wykopy nie 
zawsze są odpowiednio zabezpieczane 
szalunkami, czasem wykonawcom bra-
kuje nawet właściwego sprzętu. Miesz-
kańcy skarżyli się także na opóźnienia 
w harmonogramie prac na poszczegól-
nych posesjach. Dużo emocji budził rów-

nież stan ul. Wieruchowskiej, zwłaszcza 
na odcinku w pobliżu skrzyżowania z ul. 
Warszawską.

Na powyższe kwestie odpowiedzi 
udzielał Jacek Ordakowski (JRP). Okazu-
je się, że Firma „Euro-Ekolas”, która re-
alizowała prace związane z rozbudową 
sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wieru-
chowskiej, ogłosiła upadłość. Kontro-
la prac, które firma wykonała, wykazała 
wiele nieprawidłowości, m.in. wadliwy 
przepust pod ul. Warszawską. Wszystkie 
usterki zostaną naprawione, jednak bę-
dzie to związane z ponownym rozkopa-
niem kilku miejsc, aby dostać się do ru-
rociągu.

Teraz w imieniu pechowej firmy dzia-
ła syndyk, który wykazuje dużą opiesza-
łość w kwestii rozliczeń finansowych. 
GPK „Eko – Babice” w najbliższym cza-
sie będzie prowadzić prace w tym rejonie 
własnymi siłami. Podejmuje działania, 
mimo że syndyk nie uregulował jeszcze 
spraw finansowych. Ulica Wieruchowska 
będzie poprawiona w ciągu dwóch ty-
godni, wszystkie doły zostaną zasypane, 
jednak odpowiednią – trwałą nawierzch-
nię ulica uzyska dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac.

Mieszkańcy pytali także o kwestie 
zniszczeń w ogrodach, które następują 
podczas prac budowlanych.

Przedstawiciele „Eko-Babic” zapew-
niali, że do obowiązków wykonawcy na-
leży odtworzenie działki w takim stanie, 
w jakim była przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. Przy wejściu na prywatny 
teren spisywane są protokoły przez in-
spektora nadzoru i są one podstawą do 
wymagania odpowiedniego uporządko-
wania terenu. – Nie zapłacimy firmom za 
prace kanalizacyjne, dopóki nie doprowa-
dzą terenów do należytego stanu – mó-
wili przedstawiciele GPK „Eko-Babice”.

Niestety mimo upływu lat często 
również dziś mamy do czynienia z „fa-
chowcami” niczym z filmu Barei. To de-
nerwuje, bo wydawało się, że żyjemy 
już w zupełnie innych czasach. „Dwóch 
robi, a trzech siedzi” – taki obrazek nie-
stety nie jest dziś rzadkością. 

Jacek Ordakowski mówiąc o tej sytu-
acji wyjaśniał: – Jako gminne przedsię-
biorstwo musimy działać zgodnie z pol-
skim prawem. Kłopoty z wykonawca-
mi dotyczą nie tylko mieszkańców gmi-
ny, ale również i nas. Cały czas dyscypli-
nujemy firmy działające na naszym tere-
nie i dlatego też cenne są wszystkie uwa-
gi, które napływają od Państwa. Czasami 
chcielibyśmy daną firmę wyrzucić z pla-
cu budowy, ale nie możemy tego zrobić 
będąc związani umowami. Przy rozstrzy-
ganiu przetargów wykonawcy spełniają 
szereg warunków, które są weryfikowa-
ne przez nasz dział prawny, jednak do-
piero praca w terenie jest dla nich praw-
dziwym sprawdzianem. Robimy wszyst-

Spotkanie mieszkańców 
w Starych Babicach

18 maja w remizie OSP Stare Babice odbyło się zebranie mieszkańców 
z radnymi i przedstawicielami GPK „Eko-Babice”. Spotkanie w dużej czę-
ści poświęcone było sprawom budowy kanalizacji na terenie naszej gminy. 
Omawiano także inne zagadnienia nurtujące mieszkańców i spisano listę 
pytań do gminy. Następne zebranie zorganizowane zostanie za kilka tygo-
dni, jeszcze przed wakacjami. Mieszkańcy oczekują, że wówczas przybę-
dzie na spotkanie ktoś z przedstawicieli władz gminy i odpowie na zebra-
ne wcześniej pytania.

Kierownik Działu Technicznego Jednostki Realizującej Projekt Jacek Ordakowski 
odpowiadał na pytania związane z budową kanalizacji
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ko, aby prace przy budo-
wie kanalizacji były prowa-
dzone jak najsprawniej.

Spotkanie w Starych 
Babicach zakończyło się 
wyjaśnieniem wielu kwe-
stii, inne zostaną omó-
wione na kolejnym. Na-
wet radny Stanisław Le-
sisz, który próbował zdo-
minować zebranie, przy-
znał, że prace budowlane 
na naszym terenie z po-
wodu wysokiego pozio-
mu wód gruntowych są 
bardzo trudne dla wyko-
nawców. Zapewne przed-
stawiciele firm nie spodziewali się takie-
go sojusznika. Tu jednak liczy się dobro 

mieszkańców i wszyscy mamy prawo eg-
zekwować harmonogramy i odpowiednią 
jakość robót. Zarówno mieszkańcy gmi-
ny, jak i przedstawiciele Jednostki Reali-
zującej Projekt (rozbudowy sieci kanaliza-
cyjnej) wyłonionej z „Eko-Babic” są tu po 
jednej stronie, dobrze zatem się dzieje, że 
chcą i potrafią rozmawiać razem.

Jak się dowiedzieliśmy, nieobecność 
na spotkaniu przedstawicieli władz gmi-
ny spowodowana była brakiem wcze-
śniejszego uzgodnienia jego terminu. 

Gmina została jedynie powiadomio-
na o terminie spotkania, a w tym sa-
mym czasie Wójt Gminy i jego Zastęp-
ca uczestniczyli w spotkaniu z Europo-
słem, które dotyczyło ważnych gmin-
nych spraw. Pismo Wójta w tej sprawie 
skierowane do zebranych na skutek nie-
porozumienia nie zostało odczytane. 

Artykuł o sprawach dotyczących obecnego 
stanu projektu rozbudowy sieci wodno-kanali-
zacyjnej Czytelnicy znajdą poniżej.

Marcin Łada

Co dalej z Funduszem Spójności cz. VII

Tak jak informowaliśmy w poprzed-
nim artykule w listopadzie 2010 roku, 
złożyliśmy do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wniosek o przyznanie środków w for-
mie pożyczki pomostowej umożliwiają-
cej kontynuację przedsięwzięcia. Ostat-
nie informacje z Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska wskazują, że podpisania 
umowy docelowej na uzyskanie fundu-
szy europejskich w ramach Funduszu 
Spójności można się spodziewać na je-
sieni 2011 roku. Do tego czasu finanso-
wanie naszego przedsięwzięcia będzie 
się odbywało z środków udostępnionych 
przez NFOŚiGW.

Po przebrnięciu całej procedury apli-
kacyjnej i uzyskaniu akceptacji Zarzą-
du Funduszu i Rady Nadzorczej NFO-
ŚiGW w dniu 17 marca 2011 roku pod-
pisaliśmy umowę o dofinansowa-
nie w formie pożyczki przeznaczo-
nej na sfinansowanie wkładu euro-
pejskiego dla potencjalnych benefi-
cjentów POIiŚ na realizację przed-
sięwzięcia „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w Gmi-
nie Stare Babice”.

W trakcie negocjacji warunków tej 
umowy udało nam się przekonać NFO-
ŚiGW, że realnym terminem zakończenia 
całego przedsięwzięcia będzie połowa 
2014 roku. Ponieważ od momentu zło-
żenia naszego wniosku o dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności minął ponad 
rok, NFOŚiGW przychylił się do nasze-
go postulatu. Wydłużenie okresu reali-
zacji pozwoli na bardziej racjonalne pro-
wadzenie tej inwestycji, lepszy i dokład-
niejszy nadzór nad robotami oraz wydłu-
ży czas na osiągnięcie tzw. efektu ekolo-
gicznego. W naszym przypadku efektem 
ekologicznym ma być wzrost liczby użyt-
kowników korzystających z podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej o 11 128 osób 
oraz wzrost liczby użytkowników korzy-
stających z podłączenia do sieci wodo-
ciągowej o 328 osób. Terminem umow-
nym osiągnięcia w/w efektu ekologicz-
nego jest dzień 31 grudnia 2015 roku. 

Aby uniezależnić się od terminu 
podpisania docelowej umowy z Fundu-
szem Spójności i w coraz szybszym tem-
pie realizować kolejne zadania zgod-
nie z harmonogramem, maksymalna 
kwota pożyczki została określona na 

124.754.742,00 zł, czyli na wartość ca-
łego wkładu z funduszu europejskiego.

Pomimo, iż na realizację pozostałych 
do wykonania zadań mamy ponad trzy 
lata, to pragnę zaznaczyć, że jest to duże 
wyzwanie organizacyjne ze względu na 
kwoty, jakie należy wydać w pozostałych 
latach. Zgodnie z harmonogramem rze-
czowo-finansowym w roku 2011 jest to 
kwota około 23 mln złotych, ale w 2012 

Od ostatniej publikacji na temat Funduszu Spójności we wrześniu 2010 
r. (nr 9 G.B.) minęło kolejne pół roku. Mimo iż bardzo wczesna zima wstrzy-
mała realizację prac budowlanych na ponad cztery miesiące, to inne prace 
nad tym przedsięwzięciem postępowały.
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już około 56 mln. Dla porównania kwo-
ty budżetu Gminy Stare Babice w ostat-
nich latach oscylują wokół 60 mln zło-
tych. Aby podołać organizacyjnie i zre-
alizować zaplanowane przedsięwzięcie, 
musieliśmy na wiosnę tego roku rozbu-
dować struktury Jednostki Realizującej 
Projekt. 

Obecnie jesteśmy w trakcie składa-
nia pierwszego tzw. wniosku o płatność. 
Ponieważ jest to pierwszy nasz wnio-
sek, a na dokładkę obejmujący okres po-
nad trzech lat naszej dotychczasowej pra-
cy nad tym przedsięwzięciem, liczymy się 
z różnymi poprawkami i uzupełnieniami, 
które będziemy musieli poczynić przed 
skutecznym złożeniem tego wniosku.

Budowa wodociągu 
i kanalizacji w Klaudynie

Magistrala wodociągu od ulicy Arku-
szowej jest w trakcie przekazania MPWiK 
równolegle z działaniem zmierzającym 
do zainstalowania wodomierza na gra-
nicy miasta Warszawy i naszej gminy. 

Wybudowana w tamtym roku kana-
lizacja sanitarna w obszarze tzw. Klau-
dyn I i II umożliwia wykonywanie przyłą-
czy kanalizacyjnych osobom, które z po-
wodu wcześniejszego nadejścia zimy nie 
zdążyły tego uczynić w roku 2010.

Zgodnie z aktualnym harmonogra-
mem prace nad skanalizowaniem po-
zostałych obszarów miejscowości Klau-
dyn (tzw. Klaudyn III i IV ) rozpoczną się 
na jesieni tego roku. Posiadane projek-

ty i zezwolenia na budowę pozwalają na 
kontynuację budowy kanalizacji wzdłuż 
dwóch głównych ulic, czyli Józefa Cie-
ćwierza i Witolda Lutosławskiego wraz 
z większością ulic poprzecznych do nich. 
Niestety na dzień dzisiejszy nie mamy ze-
zwolenia na budowę kanalizacji wzdłuż 
ulicy Krzyżanowskiego i poprzecznych 
do niej ze względu na brak zgód właści-
cieli niektórych nieruchomości będących 
na terenie przebiegu projektowanych ka-
nałów sanitarnych. Jeżeli do końca bie-
żącego roku uzyskamy potrzebne zgody, 
to te obszary także będą mogły być ska-
nalizowane w ramach tego zadania.

Budowa kanalizacji w ulicach 
Wieruchowska i Ożarowska 

w Babicach Nowych
W październiku 2010 roku wyko-

nawca tej inwestycji Przedsiębiorstwo 
Euro-Ekolas zaprzestało realizacji zada-
nia i pomimo kilku wezwań nie podję-
ło kolejnych działań.  W zaistniałej sytu-
acji nie mieliśmy innego wyjścia, jak wy-
powiedzieć umowę na realizację tej in-
westycji. Jak się później okazało, zbiegło 
się to w czasie ze złożeniem przez Za-
rząd tej firmy wniosku o ogłoszenie upa-
dłości, o czym zostaliśmy poinformowa-
ni przez syndyka masy upadłości w grud-
niu 2010 r. Na jesieni, jeszcze przed na-
dejściem zimy zdążyliśmy w zastępstwie 
wykonawcy poprawić tymczasowy stan 
nawierzchni w ulicach Wieruchowskiej 
i Ożarowskiej. Okres zimowego przestoju 

wykorzystaliśmy na prze-
prowadzenie teleinspek-
cji wybudowanych odcin-
ków sieci kanalizacyjnej 
(za pomocą kamer son-
dujących rurociąg) i oce-
nę wykonanych już prac. 
Niestety okazało się, że 
wykonawca nie tylko był 
nieterminowy, ale także 
niesolidny, o czym świad-
czą prace o nie najwyż-
szej jakości. Potwierdziły 
się więc nasze wcześniej-
sze obawy i przypuszcze-
nia, a tym samym okaza-
ło się, że nasza ostroż-
ność w odbiorze prac 
i uznawaniu faktur wy-
stawianych przez tego 
wykonawcę była w pełni 
uzasadniona.

Niezależnie od rozli-
czenia już wykonanych 
prac (i kosztów naprawy 
niektórych z nich) z syn-
dykiem masy upadłości, 
będziemy głównie siłami 
brygad naszego przed-
siębiorstwa kończyli wy-
konanie tej kanalizacji.

Brakujące elementy sieci, jak i prace 
polegające na naprawie dróg planujemy 
zrealizować na przełomie lipca i sierpnia 
i w tym terminie należy się spodziewać od 
nas pisemnej informacji o możliwości pod-
łączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.

Budowa przepompowni głównej 
w Borzęcinie Dużym wraz 

z przewodami tłocznymi do 
miejscowości Koczargi Stare

W minionym okresie obiekt ten zy-
skał zasilenie w energię elektryczną za 
pośrednictwem własnej stacji transfor-
matorowej. Na jesieni, przez półtora 
miesiąca trwały prace polegające na bu-
dowie przewodów tłocznych do miej-
scowości Koczargi, którymi w przyszłości 
będą odprowadzane ścieki z zachodniej 
części gminy do Oczyszczalni Ścieków 
w Starych Babicach.

Zima oczywiście przerwała wyko-
nywanie tych prac, ale pomimo iż od 
kwietnia istniały warunki, aby je konty-
nuować, wykonawca nie pojawił się na 
placu budowy.

W okresie zimy wykonawca wystąpił 
do naszego przedsiębiorstwa z roszcze-
niami o uznanie, że pewien zakres prac 
to prace dodatkowe, które jako nieobję-
te kontraktem należy dodatkowo opła-
cić. Ponieważ życzenia wykonawcy byli-
śmy w stanie uznać co najwyżej w po-
łowie kwot, to firma ta postanowiła, że 
nie będzie kontynuować prac i schodzi 
z budowy. Wykorzystując zapisy wiążą-
cej nas umowy pod groźbą utraty za-
bezpieczenia bankowego udało nam się 
przekonać przedsiębiorstwo do powro-
tu na plac budowy i ustalić nowy ter-
min zakończenia realizacji tego zada-
nia. Mieszkańców miejscowości Wierz-
bin i Wojcieszyn z góry przepraszamy za 
utrudnienia, jakie wystąpią w trakcie re-
alizacji tego zadania wzdłuż ulicy Trakt 
Królewski.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej (rejon ul. Gen. 

Kutrzeby) i w Zielonkach w ulicach 
Południowa, Okrężna, Zachodnia 

Tak się złożyło, że pomimo iż prowa-
dzone były dwie osobne procedury prze-
targowe na te zadania, to wykonawcą ka-
nalizacji w tych ulicach będzie jedna fir-
ma Bud-Inż z miejscowości Zgierz. Prace 
wzdłuż ulicy Warszawskiej już się rozpo-
częły, a w ulicach Południowa, Okrężna, 
Zachodnia rozpoczną się w połowie maja. 
Wykonawca powinien wykonać i przeka-
zać do eksploatacji kanalizację w w/w 
ulicach do grudnia 2011 roku. Najwięk-
sze uciążliwości w realizacji tej inwesty-
cji przewidujemy wzdłuż ulicy Okrężnej 

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

Budowa kanalizacji na działkach prywatnych wzdłuż ul. Warszawskiej, 
w rejonie ul. Gen. Kutrzeby
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ze względu na to, że jest to ulica wąska, 
a instalacja kanalizacyjna będzie kładzio-
na w pasie istniejącego destruktu.

Budowa kanalizacji w centrum 
Borzęcina Dużego i w miejscowości 

Topolin (wzdłuż ulicy Jana III 
Sobieskiego i Stefana Batorego)

Powyższe zadanie inwestycyjne 
otwiera możliwości skanalizowania ca-
łej zachodniej części gminy Stare Babi-
ce. Przetarg na wykonanie tej inwesty-
cji obejmujący realizację ponad 4 km sie-
ci i trzech przepompowni ogłosiliśmy na 
początku maja br. i spodziewamy się, 
że w wyniku jego rozstrzygnięcia wyko-
nawca rozpocznie prace w połowie lipca 
bieżącego roku. Przedmiotowa sieć ka-
nalizacji będzie podłączona do istnieją-
cej przepompowni głównej w Borzęcinie 
Dużym, a zaplanowane terminy realiza-
cji powinny pozwolić na odprowadzenie 
pierwszych ścieków z Borzęcina Dużego 
pod koniec bieżącego roku.

Zadania inwestycyjne 
przewidziane do rozpoczęcia 

realizacji w 2011 roku

Tak jak wspomniałem na wstępie arty-
kułu, w wyniku uzgodnień z NFOŚ i GW 
udało się zyskać jeden rok więcej na re-
alizację tego całego przedsięwzięcia. Jest 
to okoliczność korzystna z paru wzglę-
dów. Mniej wyśrubowany termin realiza-
cji pozwala na lepsze przygotowanie in-
westycji i realizację w mniej „wariackim” 

tempie. Zyskamy na tym jakość wykona-
nia z powodu lepszego nadzoru. Dodat-
kowo uciążliwości związane z „rozkopa-
niem” w jednym czasie wielu dróg na te-
renie gminy będą mniejsze i zwiększy to 
możliwość wprowadzenia lepszej orga-
nizacji ruchu na drogach. Dłuższy termin 
realizacji całego przedsięwzięcia sprzyja 
także podłączeniu większej ilości odbior-
ców, nawet tych, którzy dopiero rozpo-
czynają budowy swoich domów. Jest to 
o tyle istotne, że po zakończeniu całego 
przedsięwzięcia będziemy rozliczani z wy-
konania zobowiązań uzyskania tzw. efek-
tu ekologicznego.

Wykaz zadań, jakie zamierzyli-
śmy rozpocząć realizować w roku 
2011 (o których informowaliśmy 
w poprzednim artykule) był poda-
ny w oparciu o harmonogram wte-
dy obowiązujący. Ponieważ zyska-
liśmy trochę więcej czasu, a dodat-
kowo uzyskaliśmy informację od 
Zarządu Dróg Powiatowych (prze-
biegających na terenie naszej gmi-
ny) na temat planowanych remon-
tów i modernizacji tych dróg, obec-
ny plan uruchomienia realizacji ko-
lejnych zadań inwestycyjnych przed-
stawia się w sposób następujący:
1.  Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż 

ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne 
Jasińskiego i Lubiczów (w formule za-
projektuj i wybuduj). 

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Spacerowej (etap 1) Borzęcin Duży.

3.  Budowa spinki wodociągowej – 
Ogrodnicza-Szeligowska.

4.  Budowa spinki wodociągowej Zielo-
na-Thomme.

5.  Budowa kanaliza-
cji sanitarnej we wsi 
Klaudyn – etap III 
i IV. 

6.  Budowa sieci ka-
nalizacji sanitar-
nej – ul. Kosmow-
ska w Borzęcinie 
Dużym i Borzęcinie 
Małym.

7.  Budowa kanaliza-
cji sanitarnej wzdłuż 
ulicy Warszawskiej 
we wsi Latchorzew 
(w formule zapro-
jektuj i wybuduj).

Pozostałe do zrealizowania zada-
nia wchodzące w skład całego przedsię-
wzięcia będą rozpoczynane sukcesywnie 
począwszy od 2012 roku. Osoby zainte-
resowane kolejnością realizacji kolejnych 
zadań prosimy o kontakt z pracownika-
mi Jednostki Realizującej Projekt, którzy 
udzielą wyczerpujących informacji na ten 
temat, jak i odpowiedzą na wszystkie inne 
pytania związane z realizacją tego przed-
sięwzięcia. Dodatkowo informujemy, 
że przedmiotowy harmonogram jest 
opublikowany na naszej stronie in-
ternetowej w zakładce JRP – Harmo-
nogram (www.eko-babice.pl). 

O dalszym postępie prac, proble-
mach i losach naszego wniosku aplika-
cyjnego o fundusze unijne będziemy 
państwa informowali w kolejnych arty-
kułach zamieszczonych na łamach Gaze-
ty Babickiej.

Tekst: Paweł Turkot
Prezes Zarządu EKO-BABICE
Zdjęcia: Jacek Ordakowski

Kierownik działu technicznego
Jednostki Realizującej ProjektBudowa przewodu tłocznego od przepompowni głównej w Borzęcinie 

Dużym do przepompowni głównej w Koczargach

Sprawcy zniszczeń przystanków ujęci!

Stacja Transformatorowa w Borzęcinie Dużym

Kilka dni temu namierzono spraw-
ców wandalizmu przystanków auto-
busowych w Borzęcinie Dużym przy ul. 
Warszawskiej, a 22 maja o godz. 6:00 
rano ujęto pijanego sprawcę zniszcze-
nia przystanku w Bliznem Łaszczyńskie-
go. Po libacji, która rozpoczęła się po-

przedniego dnia, mężczyzna rano wy-
bił butelką szybę przystankową, rozbi-
jał także butelki o jezdnię. Zbulwersowa-
ni mieszkańcy Bliznego Łaszczyńskiego 
powiadomili sołtysa i radnego, a ci z ko-
lei wezwali odpowiednie służby. Teraz 
sprawca będzie musiał naprawić wszyst-

kie szkody i poniesie dodatkowo zasłu-
żoną karę. Dla takich czynów nie może 
być pobłażania. Skuteczność walki z pla-
gą wandalizmu w dużej mierze zależy od 
samych mieszkańców gminy. Reagujmy, 
nie bądźmy obojętni! 
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Gdy w stycz-
niu zeszłego 
roku zachoro-
wał wieloletni 
sołtys Starych 
Babic, Pan Sta-
nisław (Antoni) 
Więsyk, na jego 
miejsce zaczęto 
szukać zastępcy. 
Tomasz Szuba – 
radny i jedno-

cześnie członek rady sołeckiej zapropo-
nował tę funkcję Elżbiecie Trojanowskiej-
-Wojcieszak i tak właśnie Pani Ela zaczę-
ła swoją pracę w sołectwie Stare Babice.

– Długo myślałam, czy podjąć się 
tego zajęcia. Pracuję, mam troje dzie-
ci, czy starczy mi czasu na to wszystko? 
Jednak po wielu namowach w końcu się 
zgodziłam – mówi.

Mimo że Pani Elżbieta mieszka w Sta-
rych Babicach od dziecka i zawsze czyn-
nie uczestniczyła w życiu społecznym tej 
miejscowości, to początki pracy sołeckiej 
nie były tak proste, jak jej się wydawało.

– Z wielkim zapałem zabrałam się do 
działania. Miałam wiele planów i pomy-
słów na to, jak można zmienić naszą wieś 
na lepsze. Zaraz jednak zauważyłam, że to 
nie jest takie łatwe. Zawsze trafia się ktoś, 
kto gasi twórczy zapał, a przepisy prawne 
również często podcinają skrzydła. Począt-
kowo to mnie bardzo zniechęcało. Teraz 
jednak odnajduję się w tej sytuacji. Zrozu-
miałam, że nie można się poddawać i trze-
ba zawsze uparcie dążyć do celu.

Małe-wielkie sukcesy
Kiedy Elżbieta Trojanowska-Wojcie-

szak została sołtysem, szybko nauczyła 
się, na czym polega taka praca. Na po-
czątku jej sołeckiej kadencji przypadł re-
mont ulicy Sienkiewicza. 

– Wiele zastrzeżeń zgłaszano pod-
czas wykonywania tej modernizacji. Mu-
siałam kilka razy apelować do Urzędu 
Gminy i wykonawcy, w efekcie po roz-
mowach i apelach sporo udało się za-
łatwić – mówi sołtys. – Kilka spraw na-
dal wymaga rozwiązania, np. nie wszyst-
kie przepusty są połączone, co widać 
zwłaszcza podczas opadów deszczu. Po-
myślnej realizacji doczekało się też parę 
innych spraw, jak np. utwardzenie ulicy 
Mizikowskiego, uzyskanie zgody na po-
stawienie barier ochronnych na ulicy Si-
korskiego, postawienie ławek na rynku 
z myślą o osobach starszych.

– Poza tym, co udało się zrobić, 
mamy jeszcze wiele planów i marzeń 
w naszym sołectwie. Bardzo przydał-

by się dom kultury, w którym zarówno 
młodzież, jak i osoby starsze mogłyby re-
alizować swoje pasje. Potrzebujemy też 
miejsca dla młodzieży. Pracownicy urzę-
du mówią, że takie miejsce jest w Borzę-
cinie (Strefa Rekreacji Dziecięcej), jednak 
wiele osób uważa, że to stanowczo za 
daleko i przydałoby się ono tu, w Starych 
Babicach. Wykonaliśmy nawet projekt 
zagospodarowania terenu przy stawach, 
nieopodal szkoły podstawowej, gdzie 
miał być m.in. kosz do gry w piłkę, mur, 
na którym można byłoby malować graf-
fiti. Jednak projekt został odrzucony, ze 
względu na umieszczoną w nim propo-
zycję miniskateparku był bowiem dosyć 
drogi. Mimo to mam nadzieję, że jeszcze 
wiele dobrego jest przed nami i w przy-
szłości uda się zrobić wszystko, o czym 
marzą mieszkańcy Starych Babic.

– Bardzo cieszy mnie fakt, że warunki 
do życia w naszej gminie stale się popra-
wiają. Babicka gmina pięknieje, coraz bar-
dziej dba się o estetykę. Do tej pory głów-
nym miejscem do chodzenia na spacery był 
cmentarz, a teraz coraz częściej widzę ludzi 
chodzących na skwery czy Aleję Dębów Ka-
tyńskich, której powstanie jest dużym osią-
gnięciem patriotycznym gminy.

Bardzo podoba mi się również pomysł 
segregacji śmieci, do którego stale nama-
wiam mieszkańców. W ciągu pięciu mie-
sięcy br. w moim sołectwie ponad 60 osób 
zdecydowało się przystąpić do tego pro-
gramu. Dzięki zbiórce odpadów jest czy-
ściej w naszej okolicy i o to właśnie chodzi.

Bariery, 
których nie da się ominąć
Elżbieta Trojanowska-Wojcieszak jest 

sołtysem już ponad rok i doświadczenie 
nauczyło ją, że mimo najlepszych chęci 
i wielkiego zaangażowania na pewnym 
etapie powstają problemy, których nie 
da się ominąć. Tak było z uzyskaniem po-
zwolenia na ustawienie barierek ochron-
nych na zakrętach ulicy Sienkiewicza. Po-
nieważ jest to droga powiatowa, pisma 
były wysyłane w tej sprawie do Starostwa.

– Wiele razy musiałam tam dzwo-
nić i robiłam to, dopóki nie uzyskiwałam 
konkretnej odpowiedzi. Za którymś ra-
zem jeden z urzędników powiedział mi 
wreszcie, żartując, że limit moich telefo-
nów na ten miesiąc został już wyczerpa-
ny – z uśmiechem mówi Pani Elżbieta. – 
Dobrze mnie już tam znają i wiedzą, że 
zawsze usilnie dążę do celu – dodaje.

Barierki nie mogą jednak powstać, 
ponieważ Starostwo nie ma na to obec-
nie funduszy. Pani Elżbieta chciała więc 
spróbować ustawić barierki poprzez 

Urząd naszej gminy, ale jest to niemoż-
liwe, bo droga należy do powiatu i koło 
się zamyka.

Czasami na drodze do realizacji 
celu stają też sami mieszkańcy. Tak było 
w przypadku ulicy Krętej. Tam po dużych 
deszczach posesje były zalewane przez 
wodę spływającą z ulicy Pohulanki.

– Wraz z pracownikami Urzędu Gmi-
ny doszliśmy do wniosku, że najlepszym 
rozwiązaniem tej sytuacji będzie prze-
prowadzenie rowu melioracyjnego przez 
działki, który będzie odprowadzał nad-
miar wody. To był bardzo dobry pomysł, 
ponieważ – jak zobaczyliśmy na planach 
– w przyszłości i tak wzdłuż niego mia-
ła powstać droga. Po długim czasie szu-
kania właścicieli działek, którzy mieli wy-
razić zgodę na przeprowadzenie rowu, 
cały plan upadł, gdyż jeden z właścicieli 
takiej zgody nie wyraził. Udało się jednak 
przeprowadzić rów wzdłuż ul. Krótkiej, 
który częściowo zbiera wodę z okolicy.

„Odkrywam w sobie 
społecznika”

– Na początku mojej pracy sołtysa 
byłam przerażona tym, jak ludzie będą 
mnie odbierali. Bardzo przeżywałam 
pierwsze spotkanie sołeckie, ale okazało 
się, że było ono po prostu sympatyczną 
rozmową z mieszkańcami. Bardzo lubię 
rozmawiać z ludźmi. Robię to zawsze, 
gdy roznoszę podatki, często zapraszam 
do siebie, aby móc poznać obecne pro-
blemy i nowe pomysły – mówi sołtys.

Większość pracy Pani Elżbiety to wła-
śnie rozmowy. Gdy powstał pomysł po-
stawienia oświetlenia na ulicy Krótkiej, 
musiała zbierać opinie Babiczan na te-
mat tego, w którym miejscu latarnie 
mają stanąć. Dzięki temu w tym roku 
można już wykonać projekt oświetlenia.

– Z niektórymi mieszkańcami mam 
kontakt mailowy. Na ulicy Kmicica jest 
kilka nowych domów, których właścicie-
le chętnie oferują mi swoją pomoc i po-
mimo że nie mogą przychodzić na ze-
brania sołeckie, są świetnie poinformo-
wani o tym, co się u nas dzieje. Dobrze 
współpracuje mi się z radnymi z moje-
go okręgu i radą sołecką. Zawsze konsul-
tuję z nimi moje pomysły i proszę o po-
moc w niektórych sprawach. Aby właści-
wie pełnić funkcję sołtysa, trzeba lubić 
pracę z ludźmi. Ja chyba właśnie odkry-
wam w sobie społecznika, bo przekona-
łam się, że funkcja ta daje mi dużo rado-
ści i satysfakcji z realizacji nawet małych 
spraw. A przecież życie składa się z wie-
lu drobiazgów.

Malwina Fabianowicz

Lubię pracować dla mieszkańców mojej wsi…
Rozmowa z sołtysem Starych Babic – Elżbietą Trojanowską-Wojcieszak
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Ustawa Rządowa, czyli Konsty-
tucja 3 Maja, była pierwszą w Eu-
ropie i drugą po amerykańskiej na 
świecie ustawą zasadniczą. Uchwa-
lona na Sejmie Czteroletnim w 1791 
roku przez stronnictwo patriotyczne 
jako rezultat kompromisu ze stron-
nictwem królewskim, była wyni-
kiem dążeń do naprawy stosunków 
wewnętrznych w Rzeczpospolitej po 
I rozbiorze. Ustaliła podstawy ustro-
ju nowożytnego w Polsce. To jej wła-
śnie zawdzięczamy rozdział władzy 
na: ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. 

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
w Gimnazjum w Koczargach Starych 
zorganizowano sztukę patriotyczną, 
w której występowali uczniowie przy-
gotowani przez Panie: Magdalenę Rycz-
kowską i Magdalenę Delechowską. Obie 

220 lat Konstytucji 3 Maja

nauczycielki uczą historii, temat zatem 
nie był im obcy. Trudność polegała jed-
nak na przekonaniu uczniów do wspól-
nego wystąpienia przed szerokim au-
dytorium i zgraniu w czasie wszystkich 
prób. Uczniowie grający w sztuce cho-
dzą bowiem do różnych klas i ich zajęcia 
szkolne nie zawsze odbywały się w tym 
samym czasie. 

Na uroczystość przybyło wielu przed-
stawicieli gminy z Wójtem Krzysztofem 
Turkiem i jego Zastępcą Marcinem Za-
jącem. Publiczność nie szczędziła braw, 
gimnazjaliści wystąpili popisowo. Histo-
ryczne stroje uzyskane z wypożyczalni 
dodawały aktorom powagi, a patriotycz-
ne strofy zaciekawiały widzów.

Na pochwałę zasługują wszyscy ak-
torzy, jednak szczególnie chcemy pogra-
tulować Izabeli Jabłonowskiej, która wy-
stąpiła w roli carycy Katarzyny i Karolowi 

Brzozowskiemu występującemu w roli 
Małachowskiego odczytującego frag-
ment Konstytucji. Gratulujemy również 
gimnazjalnym „Wołoszańskim” Dorocie 
Ptaszek i Maciejowi Kiełek, którzy prowa-
dzili spektakl. Uczniowie ci mają już spo-
re doświadczenie w publicznych wystę-
pach i to doskonale procentuje na sce-
nie.

Sztuka zdaniem nauczycielek z gim-
nazjum jest doskonałą okazją, aby mło-
dzież zachęcić do poznawania historii. 
Inscenizacja pokazuje, że ludzie dawniej 
mieli bardzo ciekawe pomysły i potrafi-
li stworzyć ustrój, którego podstawy są 
również dziś aktualne.

3 Maja jest świętem pogodnym, jed-
nak zawsze kładzie się na nim cień póź-

Zapamiętajże Narodzie, w waśni zguba, siła 
w zgodzie
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29 kwietnia zakończyła się dru-
ga edycja konkursu plastycznego pt. 
„Zdrowo i szczęśliwie żyć, nie brać 
i nie pić”. Jego organizatorem jest 
Komenda Powiatowa Policji dla Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego 
wspólnie z Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Starych Babicach. Konkurs prze-
znaczony był dla dzieci szkół podsta-
wowych i przeprowadzono go pod 
hasłem: „Być wolnym od nałogów”.

Głównym celem konkursu było zwięk-
szenie świadomości dzieci co do konse-
kwencji używania alkoholu, papierosów 
i narkotyków. Młodzież jest szczegól-
nie podatna na uzależnienia, zwłaszcza 
gdy próbuje z ciekawości różnych uży-
wek, zachęcana do tego często przez po-
dwórkowych kolegów. Dlatego tak waż-
ne jest wytłumaczenie nastolatkom kon-
sekwencji, jakie mogą ich spotkać. Nauka 
poprzez zabawę i różnorodne konkursy 
przynosi zawsze dobre rezultaty.

Prace plastyczne wykonywane były 
w technice dowolnej. Spośród szkół 
gminnych w konkursie udział wzięła 
Szkoła Podstawowa z Borzęcina Dużego.

13 kwietnia w siedzibie GKRPA w Sta-
rych Babicach zebrała się kilkuosobowa 
komisja konkursowa. W jej składzie za-
siedli m.in.: podinsp. Anna Gajowni-
czek- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP 
w Starych Babicach, dr Jerzy Pietrzak – 

Przewodniczący GKRPA, 
Wanda Morawska – Se-
kretarz GKRPA i przed-
stawiciele lokalnej prasy.

Jury II edycji konkur-
su wyłoniło po jednej 
najciekawszej pracy oraz 
po jednym wyróżnieniu 
z każdego poziomu klas.

Nagrody otrzymali: 
klasy I: 1 miejsce Korne-
lia Sobiecka, wyróżnie-
nie Gabriela Małkowska, 
klasy II:1 miejsce Maria 
Krępczyńska, wyróżnie-
nie Kinga Buczyńska, kla-
sy III: 1 miejsce Julia Ha-
łubicka, wyróżnienie Hu-
bert Kowszun, klasy IV: 1 
miejsce Anna Zdanow-
ska, wyróżnienie Bartło-
miej Kozaryna, klasy V: 1 
miejsce Jakub Małkow-
ski, wyróżnienie Paulina 
Chmura, klasy VI: 1 miej-
sce Cezary Wawrzyniec-
ki, wyróżnienie Zuzanna 
Tabaka.

Wszyscy laureaci 
otrzymali nagrody rze-
czowe i pamiątkowe dy-
plomy, które wręcza-
li przedstawiciele GKRPA 
w Starych Babicach, przedstawiciele po-
licji, a także Wójt Gminy Krzysztof Turek. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy. Redakcja GB

Wolnym być od nałogów…

niejszych wydarzeń. Cztery lata po jej 
uchwaleniu Polska zniknęła z map świa-
ta. Na niepodległość musieliśmy czekać 
123 lata. Uczniowie też to wiedzą i pyta-
ją, czy w takim kontekście obchodzenie 
tego święta ma sens?

– Oczywiście – odpowiadają nauczy-
cielki. – Konstytucja majowa jest pro-
myczkiem światła w ciemnościach, któ-
re otaczały Polskę. Stała się wizją dobre-
go ustroju, który próbował ratować kraj. 
Jednocześnie jest przestrogą, Polacy po-

winni pamiętać, że wolność nie jest ni-
gdy dana narodowi raz na zawsze. Sta-
le trzeba o nią dbać i pielęgnować. Być 
może właśnie po to są uroczystości pa-
triotyczne…

Tekst i fot. Marcin Łada

Wicedyrektor Szkoły Agnieszka Matuszewska otrzymuje gratulacje 
za zorganizowanie konkursu 

Magdalena Ryczkowska i Magdalena Delechowska 
stworzyły z uczniami piękny spektakl

Nagrodę od Wójta Gminy odbiera Julia Hałubicka – I miejsce wśród 
klas III
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NA TROPACH HISTORII

W tym roku obchodzimy  roczni-
cę śmierci mjr. Jacka Decowskiego, 
bohaterskiego obrońcy Reduty Ba-
bice z 1939 r., który zmarł w Oflagu 
w Murnau 70 lat temu. Podczas uro-
czystości patriotycznych 26 wrze-
śnia 2010 r. w Starych Babicach spo-
tkaliśmy jego wnuka – Mariusza De-
cowskiego. Poprosiliśmy o rozmo-
wę, aby dowiedzieć się kilku szcze-
gółów z życia majora.

Pan Mariusz uczestniczył w uroczy-
stościach patriotycznych, złożył wieniec 
przed pomnikiem na Cmentarzu Wo-
jennym. Był wzruszony tym, że pamięć 
o jego dziadku jest stale pielęgnowa-
na na Ziemi Babickiej. Poprosiliśmy go 
o rozmowę. Okazało się, że wnuk bo-
hatera wielu faktów z życia dziadka do-
wiedział się właśnie z naszej gazety. Po 
przeczytaniu artykułu autorstwa Jerzego 
Raczka (w numerze 6-7/2009 r.) posta-
nowił przyjechać do Babic.

W przekazach rodzinnych zachowa-
ło się kilka interesujących wspomnień na 
temat dzielnego Majora.

Jacek Decowski mieszkał przez pe-
wien czas w Chełmnie na Pomorzu, 
gdzie służył w Centralnej Szkole Podofi-
cerów Piechoty, później w Rembertowie 
koło Warszawy – tam był wykładowcą 
taktyki. Mieszkał również we Lwowie. 
Zazwyczaj był dość surowy i wymaga-
jący, ale jednocześnie potrafił nieco po-
błażać, bardzo kochał swojego syna 
Wiktora, który był jedynakiem. Chciał, 
aby tak jak on został żołnierzem i ofi-
cerem. Syn jednak poszedł na prawo, 
a w czasach wojny był żołnierzem Ar-
mii Krajowej.

– Przez pewien czas jeździłem na 
zjazdy chełmińskie, spotykałem się tam 
z żołnierzami dziadka – mówi Mariusz 
Decowski. – Wspominali go bardzo do-
brze i cenili jako dowódcę i człowieka. 
Spotkałem również kiedyś żołnierza, 
który twierdził, że pomagał dziadkowi 
w drodze do niewoli. Zapamiętał, że Ma-
jor był ranny w obie ręce i bardzo osła-
biony. Wraz z innymi oficerami trafił do 
oflagu w Murnau.

– Czy to prawda, że Niemcy po-
zwolili zachować oficerom babickiej 
reduty białą broń?

– Tak było w istocie. Takie rycerskie 
gesty rzadko zdarzały się podczas II Woj-
ny Światowej. Świadczyły jednak o wiel-
kim uznaniu dla dzielności polskich żoł-
nierzy, którzy bronili babickich pozycji. 
Kiedy mój dziadek zmarł w 1941 r., sza-
blę, odznaki i jego skromne rzeczy oso-
biste zwrócono mojej babci, która wów-
czas mieszkała w Bydgoszczy.

– Co się z nimi stało? 
– Z szablą wydarzyła się kiedyś za-

bawna historia. Gdy mój ojciec, jeszcze 
jako młody chłopak, chodził w konku-
ry do swojej przyszłej żony (tzn. do mo-
jej mamy), dowiedział się, że ma rywa-
la. Zaczaił się na niego na klatce schodo-
wej i gdy tylko usłyszał kroki, wyskoczył 
nagle z szablą. Okazało się, że to wcale 
nie był konkurent, tylko nasza sąsiadka 
pani Wanda. Gdy babcia dowiedziała się 
o tym całym zdarzeniu, schowała szablę 
gdzieś na strychu. Minęły lata, dziś nie 
wiem co się z nią stało.

Po dziadku zostało sporo listów, jed-
nak któregoś dnia zniknęły z mojego 
domu. Mam pewne podejrzenia, ale nie 
chcę nikogo oskarżać. Listy pojawiły się 
później na aukcjach internetowych. Dziś 
zapewne są w zbiorach kolekcjonerów.

– Czy był Pan kiedyś w Murnau?
– Odwiedzam Murnau, kiedy tylko 

jestem w Bawarii. Jeszcze w latach 70-
tych przeprowadzano tam ekshuma-
cje. Stworzono kwaterę polskich żołnie-
rzy obok cmentarza katolickiego. Jest za-
dbana, często palą się tam znicze, opie-
kują się nią miejscowi, przyjeżdżają także 
pracownicy naszej ambasady. Polacy jed-
nak rzadko odwiedzają to miejsce. 

Pamiętam, kiedy w latach osiemdzie-
siątych mój ojciec pierwszy raz pojechał 
do Murnau, bardzo to przeżył. Zachował 
pamięć o ojcu widzianym oczami chłop-
ca. Konfrontacja z tym miejscem była dla 
niego bardzo bolesna.

Ja już mam nieco inne odczucia. Ni-
gdy nie poznałem dziadka. Ile razy tam 
idę, to zawsze tak się składa, że w ko-
ściele biją dzwony. Zastanawiam się nad 
młodym wiekiem pochowanych żołnie-
rzy. Dziadek miał 45 lat, inni byli dużo 
młodsi, najstarszy był jeden z naszych ge-

nerałów – 52 lata. Wielu oficerów prze-
żyło jednak obóz. Po wojnie nie wszy-
scy powrócili do Polski, część pozostała 
w Bawarii i pozakładała tam rodziny.

– W przyszłym roku przypada 70. 
rocznica śmierci mjr. Jacka Decow-
skiego, chcemy jako społeczeństwo 
babickie złożyć mu hołd i odwiedzić 
jego grób. Czy będzie nam Pan to-
warzyszyć?

– Oczywiście. Uroczystość wrześnio-
wa, którą państwo zorganizowaliście, 
była dla mnie niezwykłym przeżyciem. 
Wspomnienie w kościele, uroczysty prze-
marsz, program artystyczny – dla mnie 
jako wnuka – były bardzo wzruszają-
ce. To, że miejscowi pamiętają, podno-
si człowieka na duchu i daje siłę do dzia-
łania.

– A czym Pan się zajmuje?
– Z zawodu jestem technikiem sa-

mochodowym, a obecnie działam 
w stowarzyszeniu społeczno-komba-
tanckim Związek Polaków „Młody Las” 
z siedzibą w Gdańsku. Zajmujemy się 
upamiętnieniem miejsc pamięci naro-
dowej.  Tradycje patriotyczne były za-
wsze żywe w mojej rodzinie, mój dru-
gi dziadek Józef Kasprzyk brał udział 
w wojnie w 1920 roku i w powsta-
niu wielkopolskim; co ciekawe, spo-
tkał się z Jackiem Decowskim w 1921 
roku w Chełmnie, później los połączył 
obie rodziny. Myślę, że działalność pa-
triotyczna jest dziś niezwykle ważna. To 
żywa lekcja historii dla młodego poko-
lenia. Niestety, z czasem wyrażanie głę-
bokiego patriotyzmu w niektórych miej-
scach zanika. W Chełmnie nikt już nie 
organizuje takich spotkań.

Marcin Łada

Gdzie jest szabla majora Decowskiego?

Mariusz Decowski – wnuk bohaterskiego majora – składa wieniec na babickim Cmentarzu Wojennym
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Piesek szuka domu 
lub swego właściciela

W dniu 20 maja 2011 roku 
w Koczargach Starych znaleziono 
psa w wieku ok. 1 roku. Pies jest 
przyjacielsko nastawiony do ludzi 
oraz innych zwierząt. 

Pilnie poszukujemy właściciela 
lub nowego opiekuna. 

Prosimy o kontakt z lecznicą we-
terynaryjną, ul. Warszawska 236, 
Latchorzew pod nr tel. (22) 796 02 00

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

W dniach od 9 do 13 
maja 2011 roku Urząd 
Gminy Stare Babice zor-
ganizował zbiórkę odpa-
dów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu 
elektronicznego i elek-
trycznego. Odpady były 
wystawiane przez miesz-

kańców przed posesje. W ramach przeprowadzonej akcji ze-
brano łącznie 926 m3 odpadów. 

Informacje z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

W sprawie listu...
Szanowni Czytelnicy! W poprzed-

nim numerze zamieściliśmy list Pana Jac-
ka B. na temat Klaudyna. Autor postano-
wił pozostać anonimowy (nazwisko tylko 
do wiedzy redakcji). List wywołał żywą po-
lemikę. Otrzymaliśmy wypowiedzi doty-
czące poruszonych zagadnień nadesłane 
od Pana Waleriana Żyndula – Prezesa Sto-
warzyszenia Klaudyn, oraz od Pana Grze-
gorza Kucharskiego. Obu autorom dzięku-
jemy. Fragmenty listów zamieścimy w na-
stępnym numerze. Dziś nie zmieściły się 
z braku miejsca, podobnie jak nie zmieścił 
się  nasz reportaż z babickiego Dnia Ziemi, 
ani materiał dotyczący Rajdu Historyczne-
go zorganizowanego przez babicki Zwią-
zek Oficerów (ZORRP). Wszystkie te mate-
riały znajdą się w wydaniu czerwcowym.

W sprawie wypadku...
W poprzednim numerze zamieści-

liśmy także informację dotyczącą wy-

padków, które wydarzyły się na ul. War-
szawskiej. Zadzwoniła do nas Pani, któ-
ra prowadziła citroena, mówiąc, że nie 
zgadza się z naszą opinią. Napisaliśmy, 
że kierowca jechał zbyt szybko. Tymcza-
sem przyczyną wypadku było potrącenie 
citroena przez volkswagena, który wyje-
chał z bocznej ulicy. Są sytuacje na dro-
dze, w których kierowca niewiele może 
zrobić i taka sytuacja miała tu właśnie 
miejsce. Zainteresowanych przeprasza-
my.

Jednak chciałbym zwrócić uwagę 
Czytelników na jedną rzecz. Nie napisa-
łem, że Pani jechała niezgodnie z przepi-
sami i przekroczyła dozwoloną szybkość. 
Ja kilka minut przed tym zdarzeniem do-
jeżdżałem do skrzyżowania z szybko-
ścią 15 km/h. Wcisnąłem hamulec i… 
jechałem dalej. Mój samochód zatrzy-
mał się kilka mm przed poprzedzającym 
pojazdem. Na drodze była przysłowio-
wa szklanka. W tej sytuacji nawet szyb-

kość 30-40 km/ h, która jest niewinna 
na suchej drodze, mogła okazać się zbyt 
duża, zwłaszcza w sytuacji nagłych ma-
newrów. I tylko to miałem na myśli. Być 
może niezbyt dokładnie to wyjaśniłem. 
Mea culpa.

Nasza gazeta nikogo nie oskarża, sta-
ra się jedynie pokazywać pewne sytuacje, 
aby Państwa 
uchronić przed 
ich następ-
stwami. A pro-
szę mi wierzyć, 
jeżdżę samo-
chodem już 
ponad ćwierć 
wieku, prawie 
codziennie, przejechałem ponad 0,6 mln 
km. Są sytuacje, w których nawet zupeł-
nie mała szybkość jest zbyt duża. Sam 
tego doświadczyłem. Polecam wszyst-
kim kierowcom książkę Sobiesława Zasa-
dy „Szybkość bezpieczna”. 

Współczuję Pani z powodu wypadku.

Marcin Łada

Spiszmy się!
Przypominamy Państwu, że trwa Naro-

dowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Rachmistrze spisowi odwiedzają już 
gospodarstwa domowe, nie zawsze jed-
nak mogą zastać ich właścicieli. Zostawiają 
wówczas karteczki z numerami telefonów 
do siebie, można umówić się na indywidu-
alne spotkanie. Mogą Państwo również do 
15 czerwca skorzystać z możliwości, jaką 
daje samospis internetowy. Serdecznie do 
tego zachęcamy.

 Informacje dotyczące Narodowego 
Spisu Powszechnego można uzyskać u Li-
derki Gminnego Biura Spisowego- Eweli-
ny Rackiej Tel. 22 722-90-36 albo u Za-
stępcy Gminnego Komisarza Spisowego 
Wiesławy Wojtachnio Tel. 22 722-92-49.

Zachęcamy Państwa do udziału 
w konkursie pt. „Najaktywniejsze sołec-
two”, którego organizatorem jest Woje-
woda Mazowiecki. 

Celem konkursu jest:
a)  promowanie najlepszych przykła-

dów dobrych praktyk zrealizowa-
nych projektów i inicjatyw oddol-
nych w sołectwach

b)  promowanie najbardziej aktyw-
nych sołtysów, którzy pracują na 
rzecz społeczności lokalnej 

c)  podniesienie świadomości miesz-
kańców wsi

d)  aktywizacja społeczności wiejskiej.

Kandydatury do konkursu mogą 
zgłaszać: rady sołeckie, piętnastu miesz-
kańców sołectwa, przewodniczący rady 
gminy, wójt lub starosta, organizacje po-
zarządowe, kluby sportowe, parafie, Lo-
kalne Grupy Działania.

Komisja może przyznać nagrodę 
główną lub wyróżnienia. 

Formularz zgłoszeniowy i regulamin 
konkursu  na str.: www.mazowieckie.
pl . Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 
15 czerwca w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Wojewódzkiego  w Warszawie, Plac Ban-
kowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Konkurs „Najaktywniejsze sołectwo”

Listy i telefony do redakcji
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Nowe środki z Unii Europejskiej 
dla mieszkańców Gminy Stare Babice

W dniu 14 kwietnia Wójt Gminy Stare Babice podpisał 
umowę na dofinansowanie projektu pt. Kampania promocyjna 
„Odkryj pstrąga w Starych Babicach”. Dzięki środkom z Progra-
mu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołów-
stwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizo-
wana będzie kampania promocyjna produktów rybnych i zdro-
wego żywienia. Wartość projektu wynosi 160 268 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków UE wyniesie 130 300 zł. 

Projekt polegać będzie na działaniach promujących spoży-
cie ryb, w szczególności pstrąga. W sierpniu odbędzie się też 
pokaz kulinarny, konkursy dla dzieci, porady dietetyka, degu-
stacja produktów rybnych. Atrakcją dla dzieci będzie wysta-
wa żywych ryb i kino rybne. Podczas kampanii przeprowadzo-

ne będą badania ankietowe, z których dowiemy się, jak często 
i jakie ryby spożywają mieszkańcy naszej Gminy. Ponadto ba-
dania sprzedaży i preferencji konsumenckich w zakresie kupna 
ryb wykonane będą w wybranych placówkach handlowych na 
terenie Gminy. 

W ubiegłym roku dzięki unijnemu dofinansowaniu prowa-
dzona była w gminie Kampania promocyjna  karpia „Zdrów 
jak ryba”. 

Relacje, galerie zdjęć i wyniki badań ankietowych można 
obejrzeć na stronie 
www.stare-babice.waw.pl  
zakładka WYBRANE – Piknik Rybny
http://www.babice-stare.waw.pl/index2.php?op=1&ak=1603 
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VI Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 28 kwietnia 2011 roku. 
Na początku obrad Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy omówili działania podej-
mowane w okresie międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
uczestniczył m.in. w spotkaniu ze Sta-
rostą Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego i Komendantem Powiatowym Po-
licji, które dotyczyło możliwości utwo-
rzenia prokuratury rejonowej w gminie. 
Przeprowadził również negocjacje z Za-
stępcą Wójta Gminy Izabelin w sprawie 
ewentualnego uczęszczania dzieci z na-
szego terenu do przedszkola w Laskach. 
Podpisał ponadto umowę z Agencją Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
dotyczącą dofinansowania pikniku ryb-
nego w wysokości 130 tys. zł.

Następnie Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Kuncewicz poinformo-
wał uczestników sesji m.in. o koniecz-
nej zmianie w herbie Starych Babic. Jak 
wynika z jego rozmowy z Alfredem Zna-
mierowskim – Prezesem Instytutu He-
raldyczno-Weksylologicznego, człon-
kiem Komisji Heraldycznej przy MSWiA 
– dotychczasowy herb gminy nie odpo-
wiada w pełni zasadom heraldyki. Pod-

stawową uwagą jest to, że rozdzielono 
na nim dwa elementy herbu rodu Babic-
kich, składającego się z podkowy i beł-
tu. W związku z tym zasadnicza zmiana 
w herbie babickiej gminy polegać będzie 
na umieszczeniu bełtu w podkowie, po-
nad szablami.

W dalszej części sesji radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z re-
alizacji programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi za rok 2010. 
Wyrazili także zgodę na obciążenie 
trzech działek w Klaudynie – nieodpłat-
nie i na czas nieokreślony – służebnością 
przesyłu na rzecz RG Energia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku i PGE Dystrybucja 
S.A. z siedzibą w Lublinie. Radni przy-
jęli również uchwałę w sprawie najmu 
w drodze przetargu, na okres 5 lat, nie-
zabudowanej nieruchomości gminnej 
w Babicach Nowych.

Następnie Rada Gminy podjęła de-
cyzję o przedłużeniu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków w gmi-
nie Stare Babice, do 31 maja 2012 roku. 
Określono dopłaty do taryf dla wszyst-
kich odbiorców w wysokości: 0,87 zł/m3 
netto do ceny 1 m3 wody; 5,75 zł/m3 

netto do ceny 1 m3 ścieków. W związ-
ku z tym taryfowe ceny dla odbior-
ców zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków wyniosą: cena 
wody – 3,01 zł/m3 netto + VAT; cena 
ścieków – 4,82 zł/m3 netto + VAT.

Kolejna uchwała przyjęta podczas VI 
sesji dotyczyła zmian w budżecie gmin-
nym na rok 2011. Zakładają one zwięk-
szenie dochodów o 20.329 zł i wzrost 
wydatków o tę samą kwotę.

W ostatniej części sesji znalazł się 
czas na zapytania i wolne wnioski 
uczestników. Dotyczyły one m.in. budo-
wy kanalizacji w ul. Warszawskiej w Ko-
czargach Nowych. Jak poinformował 
Wójt Krzysztof Turek, harmonogram za-
kłada rozpoczęcie prac w czerwcu 2012 
roku, a ich zakończenie – w paździer-
niku 2013 roku. Spółka „Eko-Babice” 
podpisała umowę z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na pożyczkę pomostową 
w kwocie 124 mln zł, co otwiera dro-
gę do ogłoszenia przetargów o znacz-
nie większym wymiarze i daje szansę na 
przyspieszenie robót w bieżącym roku.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – spotka-
nia odbywają się w każdą trzecią środę 
miesiąca w godz. 17.00-19.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych dla osób i rodzin 
z przemocą domową zaprasza wszyst-
kie osoby zainteresowane tym problemem 
w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz 
w czwartki w godz. 17.00-19.00.

Grupa „Rodzina bez przemocy” 
spotyka się w każdą sobotę w godz. 
16.00-19.00. Telefon do osoby prowa-
dzącej grupę czynny całą dobę 0-605-
921-579. Telefon zaufania czynny w go-
dzinach pracy Punktu i w godzinach za-
jęć grupy: (22) 722-04-93.

Gminny Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Pro-
blemem Uzależnień zaprasza wszystkich 
zainteresowanych, w tym osoby mające 

problem alkoholowy we własnej rodzi-
nie. Spotkania odbywają się we wtorki 
w godz. 16.00-18.00, w soboty w godz. 
13.00-15.00.

Telefon zaufania czynny w godzi-
nach pracy Punktu (22) 722-04-93.

Wszystkie wymienione organizacje 
znajdują się w starych Babicach, w no-
wym budynku Urzędu gminy ul. Rynek 
21

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
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Kuba Tembikowski, uczeń babic-
kiej podstawówki, zdobył w maju 
złoty medal w badmintona na Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Ornecie koło Olszty-
na. Zawody te zalicza się do punk-
tacji ogólnopolskiej rywalizacji dzie-
ci i młodzieży; są jedną z najważniej-
szych imprez sportowych dla tych 
grup wiekowych.

Dwunastoletni Kuba trenuje badmin-
tona od 3 lat w sekcji LKS „Naprzód Zie-
lonki” pod okiem słynnego trenera – Pio-
tra Pamięty. Ma już na swoim koncie kil-
ka medali. Przed rokiem na tej samej im-
prezie zdobył dwa medale: jeden brązo-
wy w singla i jeden brązowy w debla – 
razem ze swoim klubowym kolegą Mar-
cinem Burcińskim. Tegoroczny medal jest 
jego pierwszym złotem, wywalczył go 
w grze podwójnej, grając w debla z Ada-
mem Szolcem z KS „Hubertus”.

W klubie LKS „Naprzód Zielonki” tre-
nuje także Martyna Poprzeczko, na-
sza najbardziej utytułowana zawodnicz-
ka, jedna z 15 najlepszych badmintoni-

stek Europy (pisaliśmy o niej kilka razy na 
łamach „GB”). Zapytaliśmy, co u niej sły-
chać: 

– Niedawno Mistrzostwami Euro-
py w Helsinkach ukończyłam swój sezon 
– odpowiedziała. – W turnieju drużyno-
wym przegrałam tak naprawdę tylko je-
den mecz: był to debel dziewcząt, grałam 
z koleżanką z Głupczyc, Katarzyną Mace-
dońską, przeciwko parze fińskiej. Nieste-
ty ogólnie jako drużyna przegraliśmy cały 
mecz 2:3. Na szczęście później wygrałam 
miksta z Mateuszem Dubowskim z „Hu-
bala” Białystok. Generalnie w pięcioro 
w grupie zajęliśmy trzecie miejsce w Eu-
ropie, myślę, że jest to optymalna pozy-
cja, ulegliśmy tylko zawodnikom z Finlan-
dii i Danii. Na arenie krajowej wygrałam 
Mistrzostwo Polski w miksta, a w singlu 
zajęłam drugie miejsce – dodała Martyna.

Wspaniałe wyniki nie przychodzą 
same. Martyna jest obecnie studentką 
pierwszego roku Politechniki Warszaw-
skiej na wydziale biotechnologii, co-
dziennie trenuje po 2 godziny. 

Jest mistrzynią nie tylko w rywalizacji 
sportowej, lecz także w organizacji swo-
jego czasu.

Trener Piotr Pamięta doskonale rozu-
mie, jak trudno jest pogodzić naukę ze 
sportem. Jest dumny z osiągnięć swo-
jej zawodniczki, tym bardziej że Marty-
nę powołano już do kadry narodowej na 
Drużynowe Mistrzostwa Świata do Chin 
(które aktualnie już trwają). Jest to dla 
zawodniczki wielkie wyróżnienie, zna-
lazła się bowiem w gronie trzech bad-
mintonistek z Polski, które pojechały na 
te mistrzostwa. Martyna jest specjalistką 
od gier mieszanych i niewątpliwie stano-
wi to jej wielki atut. 

Sekcja Badmintona LKS „Naprzód 
Zielonki” skupia obecnie 18 zawodni-
ków. Działa w naszej gminie już od 26 
lat, cały czas pod okiem Piotra Pamięty. 

Jak podkreśla trener, sukcesy sekcji to nie 
tylko wynik jego pracy, lecz także pomo-
cy, której udzielają mu różni ludzie: byli 
zawodnicy, rodzice dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia, sympatycy badmintona. 
Widać jednak przede wszystkim ogromne 
serce, jakie Piotr Pamięta okazuje zawod-
nikom – stąd powstają wspaniałe efekty.

Sekcja Badmintona spotyka się 
w Szkole Podstawowej w Starych Ba-
bicach w: poniedziałki, środy, piątki od 
17:30 do 19:30 i zaprasza wszystkich za-
interesowanych tą dyscypliną.

Badminton przynosi złoto!

Martyna Poprzeczko 
na treningu

Trener Piotr Pamięta z zawodnikami

Kuba Tembikowski ze złotym medalem
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Puchar Mazowsza Karate WKF
w gminie Stare Babice!

SPORT

Sobotę 7 maja 2011 r. zapamięta-
my w naszej gminie jako dzień szczegól-
nie sportowy. To właśnie tego dnia do 
hali w Borzęcinie Dużym przybyło 130 
zawodników karate z kilku miast, m.in. 
z Warszawy, Lublina, Chynowa, Białego-
stoku, Łodzi. Celem spotkania było wyło-
nienie najlepszych zawodników i zawod-
niczek w trzech konkurencjach – kata 
(układ formalny), kata drużynowe i ku-
mite (walka) w przeszło 20 kategoriach 
wiekowych i wagowych. Do pracy na 
matach przydzielono 12 licencjonowa-
nych sędziów Polskiego Związku Karate. 
Wspaniałą atmosferę na hali dodatkowo 
podgrzewała piękna, słoneczna pogoda.

Już z samego rana hala zaczęła wy-
pełniać się karatekami klubów z Łodzi, 
Warszawy, Białegostoku, Lublina, itd. 
Największe emocje budziły jednak walki 
naszych gminnych karateków z UKS Ren-
sei Borzęcin, którzy zdobyli łącznie aż 
8 złotych medali. Konkurencja dzie-

ci do lat 9 wzbudzi-
ła tak duże zaintereso-
wanie wśród klubów, 
że w przeddzień impre-
zy organizatorzy dodat-
kowo utworzyli jeszcze 
jedną, niższą konkuren-
cję wiekową – do lat 8. 
Dzięki temu więcej mło-
dych zawodników mia-
ło niezapomnianą oka-
zję stanąć na podium!

Puchar Mazow-
sza Karate WKF oficjal-
nie otworzyli: Starosta 
Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego Jan 
Żychliński, Wójt Gmi-
ny Stare Babice Krzysz-
tof Turek oraz Radny Gminy Stare Babi-
ce Tadeusz Wiśniewski. Turniej przebiegł 

sprawnie, bez opóźnień i mimo dużej ry-
walizacji w bardzo przyjaznej atmosfe-
rze. Mamy nadzieję, że w kolejnych la-
tach będziemy gościli w naszej pięknej 
gminie jeszcze większą rzeszę karate-
ków!

Daniel Kucharski
Trener UKS RENSEI BORZĘCIN

Podczas turnieju nagrodzeni zostali najmłodsi za-
wodnicy – Kacper Miedzierski (4 lata, UKS Rensei 
Borzęcin) oraz Sandra Sobieraj (7 lat, Grot Chynów). 

Sędziowie turnieju. Pierwszy – Daniel Kucharski

Radny Tadeusz Wiśniewski z dyplomami dla najlep-
szych zawodników
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W długi majowy weekend w Bo-
rzęcinie Dużym odbyła się druga 
edycja zawodów karate federacji 
WKF o puchar Mazowsza i jednocze-
śnie trzecia tego typu impreza or-
ganizowana w naszej gminie, wcze-
śniej bowiem organizowany był 
turniej warszawski.

Do tej pory zawody odbywały się we 
wcześniejszym terminie i jak zapewnił rad-
ny Tadeusz Wiśniewski, jeden ze współor-
ganizatorów tego sportowego wydarze-
nia, powrócimy do tej tradycji. Przyszło-
roczne zawody odbędą się już na przeło-
mie marca i kwietnia. W tym roku z powo-
du uroczystości komunijnych, które kolido-
wały terminem z zawodami, wielu zawod-
ników nie mogło wziąć w nich udziału.

Głównym organizatorem zawodów 
był Uczniowski Klub Sportowy „Rensei 
Borzęcin”, do przygotowań włączyli się 
także rodzice dzieci, które uczęszczają 
na zajęcia. Starosta ufundował nagrody, 
a Wójt Gminy objął patronat nad całym 
wydarzeniem. Wśród patronów medial-
nych była także „Gazeta Babicka”. Opie-
kę nad zawodami roztoczył również Pol-
ski Związek Karate. 

Parę słów powiedzmy o trenerze UKS 
„Rensei Borzęcin” – Danielu Kucharskim, 

który jest nie 
tylko człowie-
kiem z wiel-
ką sportową 
pasją, lecz 
także wspa-
niałym za-
wodnikiem – 
w 2008 roku 
wywalczył ty-
tuł Wicemi-
strza Świata 
Karate Sho-
tokan w kon-
kurencji ku-
mite. Taki ty-
tuł zobowią-
zuje. Także 
podop iecz -
ni UKS Borzę-
cin (którzy zajmowali wysokie pozycje na 
zawodach w Polsce i zawodach o ran-
dze europejskiej) nie zawiedli, pokazu-
jąc wysoką klasę. Jak zapowiedział Tade-
usz Wiśniewski, najbliższe pokazy sztu-
ki walki karate odbędą się 28 maja pod-
czas Gminnego Dnia Dziecka w Borzęci-
nie Dużym. Serdecznie zapraszamy.

Borzęcińskie karate jest doskonałym 
dowodem na to, jak grupa osób połączo-
nych jedną ideą potrafi doskonale działać 

razem dla dobra dzieci. Przychylne wła-
dze szkolne – Panie: Dyrektor Beata Błasz-
czak i Wicedyrektor Agnieszka Matuszew-
ska, władze samorządowe: Starosta Jan 
Żychliński, Wójt Krzysztof Turek i Zastęp-
ca Wójta Marcin Zając, Radny Tadeusz Wi-
śniewski i wreszcie wymienione już władze 
klubu oraz rodzice – stworzyli imprezę, 
o której słychać już nie tylko w powiecie, 
ale i na całym Mazowszu. Gratulujemy!

Konrad Grobel

Borzęcin Duży – mazowiecką stolicą karate

Klub „KampinoSport” działają-
cy od 4 lat w naszej gminie oferuje 
dzieciom i młodzieży darmowe wa-
kacyjne zajęcia ogólnorozwojowe z 
elementami tenisa. Ideą szefów tej 
placówki jest propagowanie zdro-
wego stylu życia i aktywnego wypo-
czynku.

„KampinoSport” już w poprzednich 
latach prowadził bezpłatne zajęcia spor-
towe, działając w strukturze placówek 
warszawskich. Obecnie oferuje takie za-
jęcia już samodzielnie. Mieszkańcy na-
szej gminy mogą zapoznać się osobiście 
z darmową ofertą klubu, ponieważ bę-
dzie ona prezentowana 28 maja podczas 
Gminnego Dnia Dziecka w Strefie Rekre-
acji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Dzie-
ci tego dnia poznają podstawy tenisa, 
wezmą udział w próbie sprawnościowej 
i w turnieju.

Od 1 lipca klub „KampinoSport” 
oferuje wakacyjne zajęcia sportowe dla 
dwóch grup wiekowych dzieci: w wieku 
od 4 do 8 lat i od 9 do 16 lat.

Zajęcia w wymiarze 6 godzin tygo-
dniowo będą odbywały się w: ponie-
działki, środy i piątki w godzinach 12:00-
14:00. Ośrodek dysponuje 3 całoroczny-
mi halami tenisowymi, a więc wszystkie 
zajęcia będą prowadzone niezależnie od 
pogody.

W godz. 12:00-13:00 odbędą się 
zajęcia ogólnorozwojowe z elemen-
tami tenisa dla najmłodszych adep-
tów – tzw. tenisowe przedszkole 
(wiek uczestników – 4-8 lat).

W godz. 13:00-14:00 odbędą się 
zajęcia tenisa dla dzieci i młodzieży 
(w wieku 9-16 lat). Uczestnicy zapo-
znają się z tenisowym abecadłem, 
wezmą także udział w treningach 
tenisowych zakończonych turniejem 
pod koniec wakacji.

Zajęcia prowadzone będą przez wy-
kwalifikowaną kadrę z doświadczeniem 
pedagogicznym. Klub posiada kom-
pletny sprzęt, niezbędny do efektywne-
go treningu, w tym rakiety tenisowe dla 
dzieci i młodzieży. Od uczestników za-
jęć organizatorzy wymagają jedynie stro-

ju sportowego i obuwia sportowego na 
zmianę.

Gra w tenisa jest doskonałym spo-
sobem hartowania organizmu i sprzyja 
zdrowemu rozwojowi fizycznemu. Dzię-
ki niej młodzież może nauczyć się współ-
pracy z rówieśnikami. Tenis odstresowuje 
i zapewnia doskonałą zabawę.

Treningi mają zachęcić dzieci i mło-
dzież do aktywnego spędzania wolne-
go czasu. Nastolatków ciężko jest ode-
rwać od gier komputerowych i zaintere-
sować czymś na dłuższy czas – tym bar-
dziej związanym z ruchem. Dzięki posia-
danej wiedzy i doświadczeniu trenerów 
klub gwarantuje radość i zadowolenie 
wszystkich uczestników zajęć.

Więcej informacji zainteresowani 
uzyskają w klubie „KampinoSport” 
w Starych Babicach przy ul. Izabeliń-
skiej 79. Tel. 022 722-90-32, www.
kampinosport.pl.

Wakacje na sportowo 
w gminie Stare Babice

Nasi zawodnicy zdominowali turniej, gratulują im władze szkoły, gminy i powiatu
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Stare Babice, dnia 20 maja 2011 r.

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Stare Babice na pod-
stawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami podaje do publicznej wiadomości, 
że następujące nieruchomości stanowią-
ce własność Gminy zostały przeznaczone 
do najmu w trybie  pisemnego przetargu 
nieograniczonego:

Nieruchomość niezabudowana po-
łożona we wsi Babice Nowe, stanowią-
ca działkę ewidencyjną nr 60/2 o po-
wierzchni 0,16 ha.

Najem na okres 5 lat z przeznacze-
niem pod usługi.

WÓJT GMINY STARE BABICE

na podstawie § 25 ust. 1 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

że w dniu 8 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, 
ul. Rynek 32 
o godz. 1100 zostaną przeprowadzone

rokowania

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mariewie, stanowiących 
następujące działki:
1)  oznaczoną numerem 218/3, o powierzchni 0,1177 ha, przeznaczoną 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 
zagrodowo-mieszkaniową, cena wywoławcza nieruchomości 200 100 PLN 
netto,

2)  oznaczoną numerem 230/3, o powierzchni 0,1458 ha, przeznaczoną 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne, cena wywoławcza nieruchomości 255 200 
PLN netto,

3)  oznaczoną numerem 230/4, o powierzchni 0,1280 ha, przeznaczoną 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne, cena wywoławcza nieruchomości 249 600 
PLN netto.

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 17 listopada 
2010 r., drugi – 19 stycznia 2011 r., trzeci – w dniu 5 kwietnia 2011 r.  zakończyły 
się wynikiem negatywnym.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych 
„Rokowania Mariew – działka nr 218/3 lub 230/3 lub 230/4” można składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, pokój nr 18, w terminie 
do dnia 3 czerwca 2011 roku do godz. 1530. Z dodatkowymi warunkami rokowań 
można zapoznać się w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Gminy, pokój nr 32.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym 

jest osoba prawna lub inny podmiot,
2)  datę sporządzenia zgłoszenia,
3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń,
4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5)  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem 
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:

1) dla działki nr ew. 218/3 w kwocie 10 005 PLN
2) dla działki nr ew. 230/3 w kwocie 12 760 PLN
3) dla działki nr ew. 230/4 w kwocie 12 480 PLN
Zaliczka powinna być wpłacona w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy: 
WBS Warszawa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 do 
dnia 3 czerwca 2011 r. do godz. 1500. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy 
sprzedaży w podanym terminie, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona 
zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Informacja telefoniczna – pod numerem 22 – 722-91-39.

Szanowny Przedsiębiorco!

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełni-
li obowiązku dostosowania przedmiotu 
wykonywanej działalności gospodarczej – 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 
2007 (PKD 2007) powinni niezwłocz-
nie zgłosić się do tutejszego Urzędu 
Gminy celem dokonania aktualizacji 
wpisu bądź jego wykreślenia, jeżeli 
działalność nie jest prowadzona.

Powyższa potrzeba wynika ze zmiany 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. 220 z dnia 24 listopada 
2010 r. – tekst jednolity).

SPRAWA JEST BARDZO PILNA 
Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ PRZE-
NIESIENIA DANYCH DO CENTRALNEJ 
EWIDENCJI INFORMACJI DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ – „CEIDG”, 
prowadzonej w systemie teleinforma-
tycznym przez Ministra Gospodarki.

Więcej informacji można uzyskać 
na stronie internetowej ministerstwa 
www.mg.gov.pl lub w Urzędzie Gminy 
Stare Babice w Referacie Podatków 
i Ewidencji Działalności Gospodar-
czej pokój nr 8, tel. (22) 722-91-99.

    Bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne

Rozpoczęły się już bezpłatne zajęcia re-
habilitacyjne dla dzieci z wadami postawy 
na Strefie Rekreacji w Borzęcinie  Dużym.

Dzieci i młodzież w wieku do lat 18 
mogą uzyskać bezpłatną konsultację or-
topedyczną i wziąć udział w grupowych 
zajęciach korygujących wady postawy.   

Zgłoszenia przyjmuje na bieżąco Biuro 
Projektu Strefy Rekreacji Dziecięcej w Bo-
rzęcinie Dużym oraz bezpośrednio reha-
bilitant Cezary Radomski. 

Zajęcia będą prowadzone do paździer-
nika 2011 r. Wszystkie dodatkowe infor-
macje można uzyskać na terenie Strefy 
w godzinach pracy Szkoły Podstawowej, 
a także w godzinach popołudniowych.
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         Załącznik nr 1 do zarządzenia 46/2011
Wójta Gminy Stare Babice                                                            

z dnia 16 maja 2011 r.  

WÓJT GMINY STARE BABICE
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA

Przedszkola w Starych Babicach, ul. Polna 40,
1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 ust. 1, 

§ 5 ust.1 oraz w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 
2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół 
i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.   Nr 184, póz. 1436).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 2)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata,

 3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby 

niebędącej nauczycielem,
 4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa 
w ust. 3,

 5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą,

 6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym,

 7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, 
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

 8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, póz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. l pkt 4 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 
148, z późn. zm.), 

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. l i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 63, póz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej 
szkoły,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku 
nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
póz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, póz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora;

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Starych Babicach” w terminie do dnia 1 czerwca 
2011 r., w sekretariacie Urzędu Gminy (pok.18) lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

4.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Babice.
5.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie.
                                                                                         Wójt Gminy Stare Babice
                                                                                               /-/ Krzysztof Turek

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska w Warszawie działając na podstawie 
art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227, ze zm.) oraz § 3 i 6 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 
r. w sprawie sporządzania projektu planu 
ochrony dla parku narodowego, rezerwa-
tu przyrody i parku krajobrazowego, doko-
nywania zmian w tym planie oraz ochro-
ny zasobów, tworów i składników przyro-
dy (Dz.U. Nr 94, poz. 794)

ZAWIADAMIA

o wyłożeniu projektu planu ochro-
ny sporządzonego w formie projektu za-
rządzenia Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie dla rezerwatu 
przyrody „Kalinowa Łąka”.

Przedmiotem projektu planu ochrony 
jest zdefiniowanie działań koniecznych do 
podjęcia celem utrzymania wyznaczonego 
dla rezerwatu celu ochrony, wraz z okre-
śleniem sposobu jego udostępnienia. Wy-
łożony projekt zarządzenia z chwilą za-
kończenia przewidzianej przez prawo pro-
cedury wejdzie w życie jako powszechnie 
obowiązujący akt prawa miejscowego wy-
danego w formie zarządzenia Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w War-
szawie.

Jednocześnie informuje się iż:
w terminie 21 dni od dnia publicznego 

wywieszenia niniejszego obwieszczenia, 
istnieje możliwość zapoznania się w siedzi-
bie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Warszawie mieszczącej się przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warsza-
wa, w godzinach 900–1500 w pokoju 305 
z dokumentacją sprawy, którą stanowi 
projekt planu ochrony rezerwatu przyro-
dy „Kalinowa Łąka” sporządzony w formie 
projektu zarządzenia Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Warszawie;

istnieje możliwość składania w formie 
pisemnej lub ustnej do protokołu w ter-
minie 21 dni od dnia publicznego wywie-
szenia niniejszego obwieszczenia przez 
wszystkich zainteresowanych uwag i wnio-
sków do wskazanej w pkt 1 dokumenta-
cji. Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniesionych uwag i wniosków jest Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w War-
szawie, do którego bezpośrednio na adres 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 
00-015 Warszawa lub na adres e-mail: 
rdos.warszawa@rdos.gov.pl należy kierować 
wszystkie uwagi i wnioski dotyczące wyło-
żonej dokumentacji.
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Dodatek do „Gazety 
Babickiej” wykonany 

wyłącznie ze środków 
pozabudżetowych. 

Nakład 5 tys. egz. 
Bezpośrednia dystrybucja 

do domów.

Kontakt: 604 881 527

OGRODOWE MARZENIA W „STREFIE CIĘCIA” DO SPEŁNIENIA

AUTORYZOWANY DILER ORAZ SERWIS

A.S. PILAR, STARE BABICE,
ul. Warszawska 269, tel.: (22) 721 03 51

aspilar@husqvarna.pl
Pn-Pt 8-17, Sob. 9-13



Czas na rododendrony
Rododendron jest jedną z ponadczasowych roślin, która zawsze ładnie pre-

zentuje się w ogrodzie. Dużą zaletą rododendronów jest zróżnicowanie ich wiel-
kości i pokroju. Znajdziemy wśród nich zarówno małe krzewinki, jak i duże drze-
wa. Rośliny te charakteryzuje wielka obfitość i różnorodność kwitnienia. Wszyst-
kie rododendrony wymagają jednak kwaśnego podłoża o pH 3,5-4,5.

Ciekawostką jest to, że rododendrony rosną 
samodzielnie w Polsce. Ich dziko rosnące siedliska 
znajdują się w Woli Żarczyckiej koło Leżajska.

Aby rośliny te ładnie rosły w naszym ogrodzie, 
powinniśmy odpowiednio przygotować dla nich podłoże. Do zakwaszania 
gleby służą torfy kwaśne lub specjalne ziemie do roślin kwaśnolubnych. Są 
w naszej ofercie również preparaty zakwaszające. 

Warto wiedzieć, że skala pH jest nieco inna od skali znanej np. w termo-
metrze. Przykładowo bardzo kwaśna gleba posiada pH 3,5-4,5 – taką wła-
śnie glebę lubią rododendrony, azalie i borówki amerykańskie. Z kolei gleba 
kwaśna ma pH 5,5 – lubią ją: iglaki, tuje, świerki, itd. Gleba lekko kwaśna 
o pH 6,5 jest dobra dla większości roślin ogrodowych, np. kwiatów, drzew 
owocowych i drzew alejowych. Gleba obojętna posiada pH o wartości 7 
– taką glebę lubi np. glicynia. Gleba zasadowa posiada pH powyżej 7.

Centrum Ogrodniczo-Przemysłowe w Wojcieszynie oferuje różnorod-
ne odmiany rododendronów, wśród odmian wyższych uwagę zwraca Red 
Jack (czerwony), Marcel Menard (ciemny fiolet) i Polarnaht (ciemnobordowy).
Wśród odmian niskich można nabyć odmianę Bengal (czerwony), Fantastica 
(różowy) i Hybride (żółty). 

Ceny wszystkich rododendro-
nów rozpoczynają się od 23,50 zł. 
Specjalnie dla Czytelników „Gaze-
ty Babickiej” firma oferuje rabat, ro-
ślinkę można nabyć już za 19 zł. Na-
prawdę warto, rododendron pięknie 
prezentuje się w każdym ogrodzie.

Andrzej Sysiak

Centrum Ogrodniczo-
Przemysłowe w Wojcieszynie
ul. Warszawska 609 
Tel.: 22 796-05-61
Czynne codziennie! 
Pn.-pt. 9:00-18:00, 
sob. 9:00-15:00, 
nd. 10:00-14:00. 
Serdecznie zapraszamy!

Porady ogrodniczePorady ogrodnicze

www.akwedukt.biz

PROJEKTY SIECI, PRZYŁĄCZY I INSTALACJI
gazowych,  wodociągowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania i wentylacji,
opracowywanie kosztorysów budowlanych, inwestorskich, 

ofertowych, powykonawczych, przedmiarowanie.

ul. Jakubowicza 117, 05-080 Lipków e-mail: biuro@akwedukt.biz
tel./fax: 22 721-89-12 tel. mobile: 0-692-495-865

Humor ogrodniczyHumor ogrodniczy



BIURO RACHUNKOWE 
„PRZYJAZNA KSIĘGOWOŚĆ"
ul. Poziomkowa 10, Hornówek/Izabelin

Tel. 531-530-031
• KSIĘGOWOŚĆ • PODATKI • KADRY • PŁACE

www.przyjaznaksiegowosc.pl
PIERWSZE DWA MIESIĄCE RABAT 50%

Rozliczamy VAT za materiały budowlane

Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
• Laserowe operacje żylaków
• Skleroterapia
• Klasyczne zabiegi usuwania żylaków

Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień,
• likwidacja przebarwień,
• rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni,
• zabiegi Retises CT,
• kosmeceutyki, peelingi.

Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych 
(pończochy, rajstopy, podkolanówki)

Zadzwoń: 22 721 81 05 lub 510 147 711
NZOZ Klinika w Klaudynie, 
ul. K. Kurpińskiego 15, 05-080 Klaudyn
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe•Brykiet trocinowy

Pellet granulat•Eko groszek • Koks Węgiel
Skup złomu stalowego • Wyroby betonowe 

Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2, tel./fax (22) 722-90-31, 0600-285-898

GEOBAKS
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
e-mail: geobaks@poczta.onet.pl
tel. 722-97-25, 500-057-275

Wykonujemy usługi z zakresu:
GEODEZJI (mapy, podziały, inwentaryzacje, kartoteki)

BUDOWNICTWA (adaptacje, nadzory, świadectwa energetyczne)
NIERUCHOMOŚCI (pośrednictwo kupno – sprzedaż)

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!

Zapraszamy codziennie: 
pn.-so.: 11:00- 21:00, w niedziele: 12:00-20:00

P.H.U. „DERFOL” 
Autoryzowany dealer pilarek i kosiarek

zaprasza do salonu w Koczargach Nowych
ul. Warszawska 439  czynne: 9:00-17:00

tel. 22 357-94-54, fax. 22 357-94-55
e-mail: derfol@derfol.pl

Humor ogrodniczy
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