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W numerze Spotkania z Janem Pawłem II
Tę wystawę trzeba zobaczyć. 

Przedstawia najpiękniejsze zdjęcia 
wybrane ze wszystkich papieskich 
pielgrzymek do Polski. Widzimy tam 
Papieża Polaka, jakiego pamiętamy 
z obrazów telewizyjnych, zobaczymy 
także kapłana oddanego modlitwie 
i skupieniu – te obrazy szczególnie 
przemawiają. Na wystawie dominuje 
jednak uśmiech, którym Nasz Papież 
dzielił się z wiernymi – tak jak dzielił 
się z nimi swoją ogromną miłością.

Wystawę pod tytułem „Spotkania 
z Janem Pawłem II w obiektywie Ireneu-

sza Fertnera” możemy oglądać w Domu 
Parafialnym Arka w Starych Babicach. 
Czynna będzie od 1 do 14 kwietnia br. 
w godz. pn-pt:15:00-20:00, so-nd: 
8:00-20:00

Wystawę zorganizowali: Starosta 
PWZ i Wójt Gminy Stare Babice, patronat 
honorowy objął Metropolita Warszawski 
Ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Szerszą relację z otwarcia wystawy 
i rozmowę z autorem zdjęć – Ireneu-
szem Fertnerem (mieszkańcem naszej 
gminy) Czytelnicy znajdą w następnym 
numerze „GB”.
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10 kwietnia obchodzić będziemy ko-
lejny Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej. Dzień ten ustawowo przypada 13 
kwietnia, ale ponieważ jest to środa, ob-
chody gminne zorganizowane zostaną 
w niedzielę 10 kwietnia.

16 kwietnia na terenie naszej gmi-
ny odbędzie się kolejna edycja rajdu hi-
storycznego „Szlakiem Naszej Historii”. 
Dzieci, młodzież i osoby dorosłe pogru-
powane w pięcioosobowych patrolach 
pieszych, rowerowych lub samochodo-
wych, przemierzać będą trasy obfitują-
ce w Miejsca Pamięci Narodowej i punk-
ty ważne dla historii Polski. Przy wszyst-
kich pomnikach objętych rajdem będą 
stać osoby informujące o upamiętnia-
nych wydarzeniach historycznych.

 Na terenie naszej gminy rajd organi-
zowany jest przez Związek Oficerów Re-
zerwy Rzeczypospolitej Polskiej, na tere-

Zapraszamy na Uroczystość Katyńską
Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. 

o godz. 9:30 w kościele p.w. WNMP 
w Starych Babicach. Następnie przedsta-
wiciele Rodzin Katyńskich wraz z gośćmi 
i zainteresowanymi osobami udadzą się 
do Alei Dębów Katyńskich, gdzie przewi-
dziano dalszą część uroczystości.

nie gmin ościennych imprezę obsługują 
członkowie Armii Krajowej i harcerze.  
Głównym organizatorem rajdu w ska-
li masowej jest ŚZŻAK koło nr 6 „Hele-
nów” w Ursusie.

Rajd obejmuje swoim zasięgiem te-
ren wielu dzielnic Warszawy poczynając 
od Ursusa, Włoch i Okęcia, a także oko-
liczne miasta i gminy, m.in. Magdalenkę, 
Pruszków i Ożarów Mazowiecki. Co roku 
uczestniczy w nim kilka tysięcy osób. Im-
preza jest doskonałą- żywą lekcją historii. 
Mogą w niej brać udział również osoby 
niezrzeszone organizacyjnie w patrolach. 
Wszystkich Serdecznie zapraszamy!

XXVI Rajd Szlakiem Naszej Historii
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W przeddzień rocznicy śmierci Papieża Polaka przedstawiciele władz 
samorządowych gminy oddali hołd przed pomnikiem Jana Pawła II w Sta-
rych Babicach. Na rynku w gazonach posadzono kwiaty, a wiosenne po-
rządki sprawiły, że otoczenie pomnika uzyskało odświętny charakter. Te-
goroczna rocznica jest szczególna, bowiem za miesiąc Polski Papież zosta-
nie beatyfikowany. Tysiące naszych rodaków wybierają się do Watykanu 
by 1 maja uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych. Wśród nich są 
także mieszkańcy babickiej gminy. Postaramy się uzyskać dla Państwa rela-
cję z tego niezwykłego wydarzenia. Jednak już wiadomo, że dzień 1 maja 
od tego roku będzie się nam kojarzył nie tylko ze świętem pracy, ale prze-
de wszystkim z wyniesieniem Papieża Polaka na ołtarze.                      łp.    

Już 6 lat patrzy na nas z Domu Ojca

– Jaki jest główny cel działania 
naszej Spółki Wodnej?

– Gminna Spółka Wodna „Babice”  
została utworzona do utrzymania oraz 
eksploatacji urządzeń wodnych oraz pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki wod-
nej na użytkach rolnych i zapobiegania 
zanieczyszczeniom wód powierzchnio-
wych na terenie naszej gminy. Z jej dzia-
łalności wyłączone są obecnie wsie: Kwi-
rynów, Mariew, Buda i Blizne Jasińskie-
go. Działalnością spółki objęto 2359 ha 
użytków rolnych, w tym 1987 ha grun-
tów zdrenowanych, oraz 81.400 km ro-
wów melioracyjnych.

– Nasz samorząd bardzo poważ-
nie podchodzi do spraw melioracji i 
gospodarki wodnej, dzięki dotacjom 
Spółka może skutecznie działać.

– To prawda. W 2008 roku Spółka po 
raz pierwszy Uchwałą Rady Gminy Stare 
Babice otrzymała z budżetu gminy po-
moc finansową, w formie dotacji celowej 
w wysokości 160 000 zł. Kwota ta po-
zwoliła na zwiększenie zakresu prac kon-
serwacyjnych. Podobne dotacje są udzie-
lane spółce corocznie.

– Jednak problemy dotyczące 
podtopień występują w ostatnich 
latach coraz częściej. Z czym to jest 
związane?

– Czynników wywołujących proble-
my jest bardzo wiele. Jako pierwsze wy-
mienię warunki atmosferyczne. Np. w 

ubiegłym roku wystąpiły gwałtowne roz-
topy po bardzo obfitych opadach śnie-
gu, a później jeszcze intensywne opady 
deszczu. Spowodowało to nagły wzrost 
liczby awarii drenarskich i trudności z 
konserwacją rowów. 
Niestety prace me-
lioracyjne wymagają 
dużych środków fi-
nansowych, tymcza-
sem bardzo wiele 
osób, mimo wezwań 
do zapłaty składek, 
zalega z ich uiszcze-
niem. Nie mieliśmy 
środków do usunię-
cia wszystkich awa-
rii. Jako inne czyn-
niki wpływające na 
podtopienia tere-
nów wymienię zły 
stan rowów odwad-
niających w okolicznych gminach i awa-
rie wywoływane przez inwestorów pro-
wadzących żywiołową gospodarkę bu-
dowlaną. Często jest tak, że uzgodnienia 
dotyczące inwestycji prowadzi się tylko 
z przedstawicielami sieci energetycznej i 
gazowej, tymczasem melioracja pozosta-
je niezauważana, a później skutki awarii 
spadają na nas. Zdaniem wielu osób Wo-
jewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych zbyt łatwo wydaje pozwole-
nia na przeprowadzenie inwestycji, które 
przerywają urządzenia melioracyjne. Wy-
konawca powinien prowadzić prace pod 

nadzorem Spółki Wodnej. Tymczasem 
my nawet nie jesteśmy powiadamiani, 
gdy inwestorzy prowadzą jakieś działa-
nia na naszych rowach. Luki prawne po-
wodują nieprawidłowości w gospodarce 
wodnej, a później koszty z tym związane 
ponosi gmina. 

– Co konkretnie ma Pan na my-
śli?

– Opłaty za zrzuty wód opadowych 
z dróg. Drogi powiatowe płacą nam za 
korzystanie z naszych urządzeń meliora-
cyjnych, zgodnie z pozwoleniem wodno- 
prawnym,  również MZDW uiszcza od-

powiednią opłatę, a w przypadku słyn-
nej drogi S8 ( jednej z najdroższych dróg 
w Polsce) okazało się, że za odwadnianie 
drogi podczas jej budowy nie dostanie-
my ani grosza. Nagle prawnicy stwierdzi-
li, że  ponieważ nie jesteśmy właścicie-
lami rowu,(jest on na gruncie poszcze-
gólnych rolników) to Spółka nie otrzyma 
żadnych pieniędzy za zrzut wody i błota 
do jej rowów. Tego nie mogę zrozumieć. 
Czy mamy w Polsce jedno prawo?

– Co Spółka robi, aby ściągnąć 
należności od dłużników?

Podtopienia to problem nie tylko naszej 
gminy, ale również całego Mazowsza…

Kilka tygodni temu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gmin-
nej Spółki Wodnej „Babice”.  Przedstawiono dokonania Spółki w minionym 
roku, a jej Zarządowi udzielono absolutorium. Omawiano również proble-
my, jakie występują w zakresie gospodarki wodnej. Działalność naszej Spół-
ki przez wiele osób jest postrzegana jako wzorowa, nic dziwnego, że z jej 
doświadczeń korzystają już  inne podmioty w różnych rejonach kraju. Wie-
le kwestii wymaga rozwiązań na szczeblu ponadlokalnym, regionalnym. 
O rozmowę dotyczącą powyższych zagadnień poprosiliśmy prezesa GSW 
„Babice” Wiesława Skalskiego.

Prezes Wiesław Skalski przedstawił zagadnienia dotyczące Spółki Wodnej
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– Wielokrotnie wysy-
łamy zawiadomienia do 
dłużników, informują-
ce  o wysokości zaległo-
ści i planowanej ściągal-
ności poprzez windyka-
cję. Aktualnie na podsta-
wie umowy sporządzo-
nej między spółką a Gru-
pą Windykacyjną MEDIA-
TOR, windykowane są 
należności. Lista dłużni-
ków została przekazana 
w listopadzie ub. r. Win-
dykowane są w pierw-
szej kolejności kwoty 
przekraczające 500 zł. 
W kwietniu br. będzie 

druga transza windykacji obejmująca za-
dłużenia od 200 do 500 zł.

– W roku ubiegłym Spółka także 
otrzymała dotację z gminnego bu-
dżetu?

– Tak, tym razem wyniosła ona 150 
tys. zł. Środki te zostały dobrze wykorzy-
stane. Za kwotę  65 545.05 zł, napra-
wiono 14 awarii drenarskich.

Wykoszono 63 853 mb skarp rowów 
melioracyjnych, oraz 12 105 mb odmu-
lenia.

Razem w 2010r. koszt konserwacji urzą-
dzeń wodnych wyniósł  323 516,65 zł.

W tym kontekście warto wiedzieć, 
że zadłużenie łącznie członków spółki  
z 2010 r. wynosi 246 542,10 zł.

Spółka Wodna realizowała zadania zgodnie z planem pracy 
i przyjętym budżetem na 2010 r. oraz pomocą finansową z bu-
dżetu gminy w wysokości 150 tys. zł (dotacja celowa). Na kon-
serwację urządzeń wodnych wydano ok. 330 tys. zł. 

Dla spółki był to trudny rok. Wczesną wiosną roztopy po-
wstałe z nadmiernych opadów śniegu, były przyczyną obszer-
nych rozlewisk w okolicy rowu O-11/1 i O -11/1/2. W później-
szym okresie częste opady deszczu, spowodowały wzrost awa-
rii drenarskich.

Ogółem w ub. roku wykoszono 63 km 853 mb skarp ro-
wów melioracyjnych za kwotę 142 480.30 zł. Dokonano od-
mulenia dna rowów, warstwą powyżej 20 cm o łącznej dłu-
gości 12km 105 mb. 

Usuwanie awarii drenarskich odbywało się od kwietnia do 
sierpnia ub. r. Łącznie wydano na ten cel – 80 704,00 zł

Zestawienie naprawionych awarii:
 1.  Wierzbin, ul. Warszawska  1 484,58 zł
 2.  Zielonki Parcele, ul. Południowa 5 399,20 zł
 3.  Borzęcin Mały, ul. Kosmowska 12 505,63 zł
 4.  Borzęcin Mały, ul. Warszawska  8 425,55 zł
 5.  Latchorzew, ul. Reymonta  1 737,67 zł
 6.  Wierzbin, ul.Sobieskiego  1 415,72 zł
 7.  Borzęcin Duży – Wodnisko za Z-2  6 174,37 zł
 8.  Borzęcin Duży – strona pł. Wodniska  846,34 zł
 9.  Borzęcin Duży – strona pł. Wodniska  1 112,23 zł
10.  Borzęcin Duży – Wodnisko Dz. 49  7 509,49 zł
11.  Borzęcin Duży – obok przychodni  476.68 zł 
12.  Borzęcin Duży – obok przychodni  1 538,69 zł
13.  Borzęcin Duży – obok przychodni  5 121,02 zł 
14.  Stare Babice, ul. Koczarska (odkrywki)  797,88 zł 
15.  Lipków ul. Mościckiego (Stokrotka)  26 159,36 zł

Pozostałe awarie w ilości 29 zgłoszeń, będą usuwane 
w roku 2011.

Od czerwca do września do członków Spółki Wodnej wysy-
łano zawiadomienia informujące o wysokości zadłużenia oraz 
o przygotowaniach do ich ściągalności poprzez windykację. Za-
dłużenie wówczas wynosiło łącznie z 2009 r. – 204 181,45 zł. 
Po wysłanych zawiadomieniach na konto spółki wpłynęło 10%, 
tj. 20 030,40 zł. 

Przykłady zadłużeń poszczególnych spółek na dzień 31 
grudnia 2010 r:

Wpłaty bieżące 
zaksięgowane 

2010 r. 

Zadłużenie 
od 2002 r. 
do 2009 r.

–  Babice Nowe 4 159,00 zł 4 450,20 zł
–  Babice Stare 15 539,40 zł 24 465,20 zł 
–  Blizne Łaszczyńskiego 270,00 zł 267,60 zł
–  Borzęcin Duży 12 632,40 zł 17 449,80 zł
–  Borzęcin Mały 3 816,80 zł 4 981,60 zł
–  Janów 1 064,00 zł 355.20 zł
–  Klaudyn 8 448,00 zł 16 453,50 zł
–  Koczargi Nowe 5 821,80 zł 13 797,40 zł
–  Koczargi Stare 7 988,10 zł 15 514,00 zł 
–  Koczargi Bugaj 2 072,60 zł 1 166,80 zł
–  Latchorzew 3 256,40 zł 3 101,90 zł 
–  Lipków 7 537,20 zł 11 007,60 zł
–  Lubiczów 1 138,80 zł 1 218,80 zł
–  Stanisławów 0 128,80 zł
–  Topolin 3 159,30 zł 6 455,30 zł
–  Wierzbin 3 658,40 zł 3 847,80 zł
–  Wojcieszyn 9 643,40 zł 30 485.00 zł
–  Zalesie 2 655,20 zł 4 012,10 zł
–  Zielonki Parcele 6 286,20 zł 8 480,20 zł
–  Zielonki Wieś 6 040,10 zł 10 181,50 zł 
 
RAZEM 105 101,50 zł 177 820,30 zł

Na ogólną sumę 173 823.70 zł bieżących składek 
członkowskich przewidzianych w budżecie 2010, 
wpłynęło 105 101.50 zł. tj. 60,6%.

Zadłużenie łącznie z 2009 r. wynosiło – 177 820,30 zł, 
plus zaległość z 2010 r. – 68 721,80zł tj. razem do ściągnięcia 
zostało 246 542,10 zł.

Obecnie zadłużenia windykowane są przez Grupę Windy-
kacyjną MEDIATOR z Bydgoszczy. W tej chwili windykowane 
są zadłużenia powyżej 500 zł. Z rozmowy telefonicznej z Me-
diatorem wynika, że dokonano wpłat 56.6% zadłużeń, w tym 
część została rozłożona na raty.

Pozostałe zadłużenia (do 500 zł) przez spółkę zostaną prze-
kazane Mediatorowi w drugiej połowie marca br. Do windyka-
cji przygotowane są zadłużenia za okres od 2002-2009 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „BABICE” ZA 2010 ROK

Podtopienia są obecnie problemem całego Mazowsza
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Uczestniczyło w niej 15 radnych. 
Na początku obrad Przewodniczący RG 
i Wójt Gminy omówili działania podej-
mowane w okresie międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
zorganizował m.in. naradę z udzia-
łem Starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, przedstawicieli gmin (Ło-
mianki, Izabelin i Ożarów Mazowiecki) 
oraz reprezentantów Zarządu Trans-
portu Miejskiego w sprawie urucho-
mienia komunikacji między gmina-
mi i siedzibą starostwa. Przeprowadził 
także konsultacje z przedstawicielem 
Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń 
Melioracyjnych na temat stanu i planów 
konserwacji tych urządzeń na naszym 
terenie. W związku z licznymi podtopie-
niami w gminie odbył również naradę 
dotyczącą niezbędnych prac interwen-
cyjnych w tym zakresie.

Wójt Krzysztof Turek w okresie 
międzysesyjnym zorganizował spot-
kanie przedstawicieli naszego sa-
morządu z dyrekcją Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w spra-
wie stanu dróg i perspektyw ich mo-
dernizacji. Uczestniczył także w spot-
kaniu przedstawicieli samorządów są-
siadujących ze stolicą i reprezentan-
tów Biura Inwestycji M. St. Warszawy, 
MZDW i GDDKiA (Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad) – roz-
mowy dotyczyły inwestycji infrastruk-
turalnych na styku Warszawy i gmin 
ościennych. Wójt Gminy w okresie mię-
dzy sesjami podpisał ponadto umo-
wę na dofinansowanie budowy pla-
cu zabaw w Borzęcinie Dużym (w ra-
mach działań Lokalnej Grupy Działania 
„Między Wisłą a Kampinosem”).

Podczas III sesji radni przyjęli 
„Wieloletnią prognozę finansową gmi-
ny Stare Babice na lata 2011-2020” 
i uchwalili budżet gminy na bieżący 
rok. Projekt budżetu uzyskał uprzed-
nio pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i wszystkich Komisji 
Rady Gminy. Zgłoszone uwagi zosta-
ły uwzględnione w ostatecznej wer-
sji uchwały budżetowej, która została 
przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Następnie członkowie Rady Gminy 
zapoznali się ze „Sprawozdaniem z wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego w szkołach prowa-
dzonych przez gminę”. Wyrazili zgodę 
na kontynuację programu „Moja przy-
szłość w moich rękach – upowszech-

nianie aktywnej integracji społecz-
nej w gminie Stare Babice” (w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 
i zatwierdzili wysokość wkładu własne-
go w kwocie 12.600,00 zł.

W dalszej części sesji radni za-
decydowali o nadaniu nazwy „Św. 
Mikołaja” ulicy położonej w Bliznem 
Łaszczyńskiego.

Kolejna przyjęta uchwała dotyczy-
ła powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 
w której skład weszli radni: Adam 
Kotwicki, Henryk Kuncewicz, Barbara 
Pruszkowska-Kubel i Tadeusz Wiśniewski. 
Komisja dokona inwentaryzacji mienia 
gminy celem wystąpienia o jego komu-
nalizację.

Następnie radni uzupełnili uchwałę 
podjętą w czerwcu 2010 roku, dotyczą-
cą ustalenia cen urzędowych za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbio-
rowego o zagadnienie biletów miesięcz-
nych (w związku z planowanym wpro-
wadzeniem tzw. lokalnych linii uzupeł-
niających).

Przedstawiciele Rady Gminy wprowa-
dzili także konieczne zmiany w uchwa-
le w sprawie określenia zakresu i for-
my informacji o przebiegu wykonania 
budżetu gminy oraz informacji o prze-
biegu wykonania planu finansowego 
Samorządowej Instytucji Kultury za I pół-
rocze roku budżetowego. Uzupełnienia 
zostały podyktowane wymogami nowej 
ustawy o finansach publicznych.

Radni podjęli ponadto uchwa-
ły o przyjęciu planu pracy Rady Gminy 
i planów pracy poszczególnych Komisji 
RG na rok 2011. Zatwierdzili również 
plan kontroli Komisji Rewizyjnej w bie-
żącym roku.

W ostatniej części obrad radni jed-
nogłośnie przyjęli projekt uchwały za-
kładającej wyrażenie stanowiska w spra-
wie złego stanu technicznego dróg wo-
jewódzkich przebiegających przez teren 
gminy (drogi nr 898 – ul. Sikorskiego 
i drogi nr 718 – ul. Jana II Sobieskiego).

Na zakończenie znalazł się czas 
na zapytania radnych i wolne wnio-
ski uczestników sesji. Dotyczyły one 
m.in. kontynuacji prac kanalizacyjnych 
na ul. Wieruchowskiej i Ożarowskiej, 
zagadnień związanych z budową trasy 
S8 i funkcjonowaniem Spółki Wodnej. 
Dyskutowano także o kwestii ewen-
tualnego opracowania i ufundowania 
sztandaru gminy.

(kg.)

Z Sesji Rady Gminy
III Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 10 lutego br.

Plan finansowy przyjęty  na 2011r. 
zakłada łącznie  pozyskanie środków ze: 
składek bieżących, ze składek zaległych 
i pozwoleń wodno-prawnych w wyso-
kości 487 400 zł. Jeśli zostanie w pełni 
zrealizowany, uzyskana  kwota  pozwo-
li wykonać w pełni konserwację wszyst-
kich rowów melioracyjnych oraz napra-
wić wszystkie zgłoszone awarie drenar-
skie. Mam nadzieję, że dalsza owocna 
współpraca z Mediatorem umożliwi nam  
optymistyczne zamknięcie roku. Przypo-
minam, że wysokość uchwalonej skład-
ki członkowskiej nie uległa zmianie i wy-
nosi w skali roku:  40 zł /1ha i powy-
żej (przeliczeniowa), oraz 50 zł do 1ha 
(stała).

– Jaki jest plan pracy spółki na 
ten rok?

– W 2011 roku zaplanowane jest 
m.in.: wykonanie koszenia skarp rowów 
w 100%, odmulenie dna rowów w 30%, 
dokończenie karczowania krzaków po-
rosłych na skarpach i usunięcie  co naj-
mniej 30 awarii drenarskich.

W marcu w porozumieniu z P.U.P. 
w Błoniu na okres czterech miesięcy za-
trudnione będą cztery osoby w ramach 
robót publicznych. W okresie od czerw-
ca do września będzie zatrudnionych na 
umowę o dzieło 10 pracowników. Włas-
nym sprzętem mechanicznym będą kosić 
skarpy rowów. Część prac konserwacyjnych 
przeprowadzona zostanie  przez wykonaw-
cę wyłonionego podczas przetargu.

Rozpoczęcie  napraw awarii drenar-
skich przewidziane jest w trzeciej deka-
dzie marca.

W pierwszej kolejności będą wykona-
ne prace w Starych Babicach, Lipkowie, 
Koczargach Starych i Borzęcinie Dużym.

– Urządzenia melioracyjne wy-
magają gospodarskiej ręki, może 
chciałby Pan Prezes na zakończenie 
przekazać coś właścicielom gruntów 
rolniczych na naszym terenie?

– Chciałbym zwrócić się z apelem do 
wszystkich rolników. Jeśli chcemy unik-
nąć podtopień w przyszłości, wszyscy 
musimy działać solidarnie. Trzeba sza-
nować urządzenia melioracyjne. Tymcza-
sem nadal zdarza się, że korony rowów 
są niszczone. Wielu rolników przeprowa-
dzając prace polowe niszczy rowy i prze-
pusty. Mimo że działają na swoim grun-
cie, muszą przestrzegać prawa wodne-
go. Aby naprawić uszkodzenia powinni-
śmy zatrudnić firmy, które doprowadzą 
urządzenia melioracyjne do stanu pier-
wotnego. Wówczas koszty spadną na 
właścicieli gruntu.  Dlatego zawsze le-
piej się porozumieć i do tego namawiam 
we wszystkich spornych sprawach, tak-
że w przypadku zadłużeń. Lepiej zapła-
cić składki dobrowolnie niż korzystać 
z usług firmy windykacyjnej.             MŁ.
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2011 r. na terenie całego kraju zo-
stanie przeprowadzony Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Jest to jedno z najważniej-
szych badań statystycznych pozwa-
lających na zebranie pogłębionych, 
aktualnych informacji dotyczących 
polskiego społeczeństwa. Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2011 jest pierwszym powszech-
nym spisem od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. W po-
dobnym terminie będą przeprowa-
dzone spisy również w innych pań-
stwach członkowskich UE. 

Cel spisu
Spis powszechny dostarczy najbar-

dziej szczegółowych informacji o licz-
bie ludności, jej terytorialnym rozmiesz-
czeniu, strukturze demograficzno-spo-
łecznej i zawodowej, a także o społecz-
no-ekonomicznej charakterystyce gospo-
darstw domowych i rodzin oraz o ich za-
sobach i warunkach mieszkaniowych. 
Szczególną wagę w NSP 2011 przykła-
da się do pozyskania wiedzy na temat 
zmian zachodzących w procesach de-
mograficznych, m.in. z uwagi na wzmo-
żone migracje ludności po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. W celu pro-
wadzenia analiz porównawczych istotne 
będzie także uzyskanie informacji o za-
gadnieniach, które były objęte spisem 
w 2002 r.

Zakres spisu
Spisem objęte zostaną:
1. Osoby stale zamieszkałe i czasowo 

przebywające w mieszkaniach, budyn-
kach, obiektach i pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami. 

2. Mieszkania i budynki, w których 
znajdują się mieszkania oraz zamieszka-
ne obiekty zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.

3.Osoby niemające miejsca zamiesz-
kania.

Tematyka badań
W spisie powszechnym będą zebra-

ne dane z następujących tematów ba-
dawczych: stan i charakterystyka de-
mograficzna ludności, edukacja, ak-
tywność ekonomiczna osób, dojazdy 
do pracy, źródła utrzymania osób, nie-
pełnosprawność, obywatelstwo, migra-

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2011

cje wewnętrzne, migracje zagraniczne, 
narodowość i język oraz mniejszości na-
rodowe i etniczne, wyznanie (przynależ-
ność do kościoła lub związku wyznanio-
wego), gospodarstwa domowe i rodziny, 
stan i charakterystyka zasobów mieszka-
niowych (mieszkania i budynki). Dane te 
będą zbierane według stanu na dzień 
31 marca 2011, na godz. 24.00. 

Obowiązek udzielania 
odpowiedzi

Ustawa o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 
zobowiązuje wszystkich responden-
tów do udzielania ścisłych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 
Na zasadzie dobrowolności respondenci 
będą mogli udzielić odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące: pozostawania w związku 
nieformalnym, przynależności wyznanio-
wej, liczby żywo urodzonych dzieci, pla-
nów prokreacyjnych. Pozyskane z syste-
mów informacyjnych administracji pub-
licznej dane dotyczące niepełnospraw-
ności również mogą być uzupełniane 
na zasadzie dobrowolności. 

Do udzielenia odpowiedzi o osobach 
małoletnich zobowiązane są osoby peł-
noletnie, wspólnie z nimi zamieszkałe. 

Metody zbierania danych
W tegorocznym spisie dane zbiera-

ne będą wyłącznie za pomocą formu-
larza elektronicznego. NSP 2011 zosta-
nie przeprowadzony równocześnie jako 
badanie pełne i badanie reprezentacyjne 
na dwóch rodzajach formularzy elektro-
nicznych – w badaniu pełnym z krótszą 

listą pytań i w badaniu reprezentacyjnym 
z dłuższą listą pytań. 

Badanie reprezentacyjne będzie prze-
prowadzone u osób stale zamieszkałych 
i czasowo przebywających na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, których miesz-
kania zostaną wylosowane do tego ba-
dania, natomiast w odniesieniu do osób, 
których mieszkania nie zostały wyloso-
wane do badania, przeprowadzone bę-
dzie badanie pełne.

Kolejność i terminy 
prowadzenia badań

Od 1 kwietnia do 16 czerwca 
2011 r. odbędzie się samospis inter-
netowy – dla osób, które wyrażą chęć 
dokonania samospisu przez Internet, 
po wprowadzeniu loginu i hasła dostęp-
ny będzie formularz elektroniczny. For-
mularz i szczegółowe instrukcje jego wy-
pełnienia będzie można znaleźć na stro-
nach internetowych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Przed rozpoczęciem spi-
su elektroniczne formularze spisowe zo-
staną wypełnione dostępnymi danymi 
pochodzącymi ze źródeł administracyj-
nych. Nieaktualne dane należy skorygo-
wać, a jeśli pojawią się ewentualne braki 
– uzupełnić je. Od momentu pierwszego 
zalogowania do formularza dane będzie 
można wprowadzać i uzupełniać przez 
14 dni. W tym czasie będzie można lo-
gować się wielokrotnie – dane za każ-
dym razem są zapamiętywane.

Przewidziana jest również możliwość 
pracy na formularzu w wersji off-line. 
Formularz off-line nie zawiera żadnych 
danych administracyjnych – jest pusty. 
Respondent pracuje poza systemem in-

Rachmistrze spisowi działający na terenie naszej gminy. Od lewej: Piotr Siekierski, Agnieszka Dymińska, 
Kornelia Idziak, Bartłomiej Nowak, Małgorzata Kłudkiewicz, Andrzej Zasłona i Przemysław Śmietański.
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formatycznym statystyki publicznej i sam 
wprowadza wszystkie dane. Formularz 
ten można pobrać ze strony interneto-
wej GUS lub w najbliższym biurze spi-
sowym. Następnie wypełniony i zapisa-
ny na wybranym nośniku formularz na-
leży przekazać do gminnego biura spiso-
wego. 

Od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011 r. – przeprowadzane będą wy-
wiady telefoniczne wspomagane pro-
gramem komputerowym, prowadzone 
przez ankietera statystycznego rejestru-
jącego na bieżąco odpowiedzi respon-
dentów w formularzach elektronicz-
nych. Ankieterzy są pracownikami urzę-
du statystycznego i dzwoniąc do respon-
dentów, będą zobowiązani podać swoje 
dane identyfikacyjne. Tożsamość ankie-
terów będzie można sprawdzić poprzez 
kontakt z infolinią. 

Od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011 r. odbędą się wywiady w tere-
nie przeprowadzane przez rachmi-
strzów spisowych. Rachmistrz spiso-
wy ma obowiązek nosić w widocznym 
miejscu identyfikator ze zdjęciem, imie-
niem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu 
statystycznego, pieczątką imienną i pod-
pisem dyrektora urzędu. Rachmistrz bę-
dzie osobą przeszkoloną w zakresie prze-
prowadzenia spisu, która złożyła na piś-
mie przyrzeczenie bezwzględnego prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. Rach-
mistrz przeprowadzając wywiad będzie 
wprowadzać informacje do przenoś-
nego urządzenia elektronicznego typu 
hand-held. Tożsamość rachmistrzów bę-
dzie można sprawdzić poprzez kontakt 
z infolinią. 

Narodowy Spis Powszechny 2011 
został poprzedzony obchodem przed-
spisowym przeprowadzanym przez 
rachmistrzów spisowych w dniach od 1 
do 17 marca 2011 r. W tym terminie 
rachmistrze spisowi zweryfikowali wykaz 
adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cy-
frową pod względem kompletności bu-
dynków, zlokalizowali brakujące punkty 
adresowe i uzupełnili o nie wykaz.

NSP 2011 zakończy się w dniu 30 
czerwca 2011 r. W dniach od 1 do 11 
lipca 2011 r. na terenie całego kraju zo-
stanie zrealizowany w drodze wywia-
du telefonicznego spis kontrolny ma-
jący na celu sprawdzenie kompletności 
przeprowadzonego spisu, poprawno-
ści uzyskanych danych oraz ich zgodno-
ści ze stanem faktycznym. Spis kontrol-
ny obejmie osoby zamieszkałe w miesz-
kaniach wylosowanych do tego bada-
nia i również zostanie przeprowadzony 
na formularzach elektronicznych. 

Ważne terminy: 1.03–17.03.2011 r. 
– obchód przedspisowy, 01.04.2011 r. 
– rozpoczęcie NSP 2011, uruchomienie 
samospisu jako metody zbierania da-

nych, 8.04.2011 r. 
– rozpoczęcie pracy 
rachmistrzów w tere-
nie (wywiad z respon-
dentem), rozpoczęcie 
pracy ankieterów sta-
tystycznych (wywiad 
telefoniczny), 15–
16.04.2011 r. – spis 
osób bezdomnych, 
16.06.2011 r. – za-
kończenie samospisu, 
30.06.2011 r. – za-
kończenie pracy rach-
mistrzów, zakończe-
nie pracy ankieterów 
statystycznych, za-
kończenie NSP 2011 
r., 1–11.07.2011 r. 
– spis kontrolny. 

Spis w gminie 
Stare Babice
Na stronie inter-

netowej gminy (www.
stare-babice.waw.
pl) umieszczono link 
do strony Głównego 
Urzędu Statystyczne-
go, na której można 
znaleźć wiele cieka-
wych informacji do-
tyczących np. historii 
spisów powszechnych 
w Polsce i filatelistyki związanej z prze-
prowadzaniem spisów powszechnych. 
Na stronie znajduje się również zakład-
ka „multimedia” ze spotami i nagraniami 
informacyjnymi dotyczącymi NSP 2011. 

Do wykonania prac związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
na terenie naszej gminy Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
w 2011 r. zostało powołane Gminne 
Biuro Spisowe, w skład którego wcho-
dzą: Krzysztof Turek – Gminny Komisarz 
Spisowy, Wiesława Wojtachnio – Zastępca 
Gminnego Komisarza Spisowego, Sylwia 
Cuprzyńska, Barbara Mostowska – człon-
kowie oraz Ewelina Racka – lider.

W grudniu 2010 r. Gminny Komisarz 
Spisowy ogłosił nabór na rachmistrzów 
spisowych, wyłoniono ośmiu kandyda-
tów oraz jednego kandydata rezerwo-
wego. Wszyscy w styczniu uczestniczyli 
w trzydniowym szkoleniu kończącym się 
egzaminem.

Przedstawiamy imiona i nazwiska 
rachmistrzów, którzy będą przeprowadza-
li spis na terenie naszej gminy: Agnieszka 
Dymińska, Kornelia Idziak, Małgorzata 
Kłudkiewicz, Bartłomiej Nowak, Łukasz 
Pytlakowski, Piotr Siekierski, Przemysław 
Śmietański, Adam Zasłona.

Prosimy o życzliwe podejście do rach-
mistrzów i udzielenie im wyczerpują-

cych informacji, niezbędnych do prawid-
łowego wypełnienia ankiet. Wszystkie 
dane zebrane w spisie podlegają praw-
nej ochronie i objęte są tajemnicą staty-
styczną. Osoby pracujące na rzecz NSP 
2011 zobowiązane są do przestrzega-
nia tajemnicy statystycznej, a jej złama-
nie pociąga za sobą sankcje karne. Dane 
przekazane przez respondentów są au-
tomatycznie szyfrowane i przekazywa-
ne do centralnej bazy danych ulokowa-
nej poza ogólnodostępną siecią informa-
tyczną. Przetwarzaniem danych zajmują 
się tylko i wyłącznie upoważnione oso-
by. Dane wynikowe zostaną opubliko-
wane w formie uniemożliwiającej jaką-
kolwiek identyfikację danych jednostko-
wych, tj. osób, gospodarstw domowych 
i adresów.

Telefony do Gminnego Biura Spiso-
wego 22 722-92-49 lub 22 722-90-36, 
e-mail: erac@stare-babice.pl, 

Urząd Statystyczny w Warszawie od 
1 kwietnia br. uruchomi infolinie na po-
trzeby NSP 2011. Oficjalne numery info-
linii to: 800-800-800 (numer bezpłatny 
dla połączeń przychodzących z telefo-
nów stacjonarnych) oraz 22 44-44-777 
(przeznaczony dla połączeń przychodzą-
cych z telefonów komórkowych, płatny 
zgodnie z cennikiem operatora). 

łp.

Liderka Gminnego Biura Spisowego – Ewelina Racka i rachmistrz Łukasz 
Pytlakowski

Takimi legitymacjami będą posługiwać się rachmistrze spisowi
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INFORMACJE

Od 1 marca br. zmienił się rozkład 
jazdy autobusów kursujących na terenie 
gminy Stare Babice. Zmiany wprowadzo-
no uwzględniając postulaty mieszkań-
ców. Pierwsze tygodnie nowego rozkła-
du jazdy wykazały, że wiele osób oczeku-
je kolejnych zmian, dlatego też zostaną 
one wprowadzone od 1 kwietnia.

 W nawiązaniu do zebranych postu-
latów i uwag dotyczących funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej na terenie Gmi-
ny Stare Babice informujemy, że zostają 
poddane korekcie rozkłady jazdy dla linii 
712, 729 oraz linii 726. Linia 726 zosta-
je zmieniona na linię 812 tzw. linię szczy-
tową, która będzie kursowała tylko w 
dni powszednie. Autobus będzie poru-
szał się zmienioną trasą: Stare Bemowo, 
Radiowa, Ekologiczna, Lutosławskiego, 
Szymanowskiego, Ciećwierza i Stare Be-
mowo (bez kursów do Rynku w Starych 
Babicach). 

Informujemy, że nadal trwają 
prace nad usprawnieniem komuni-
kacji. Zarząd Transportu Miejskiego 
wykonuje badania ruchu na wszyst-
kich liniach przebiegających przez 
naszą gminę. W związku z powyż-
szym przyjmowane są wnioski/uwa-
gi co do korekt tras i rozkładów jaz-
dy, które można składać do sołty-
sów, radnych ze swojego rejonu lub 
drogą elektroniczną na adres mailo-
wy rgk@stare-babice.waw.pl.

Powyższe uwagi zostaną także 
przekazane do Zarządu Transportu 
Miejskiego w celu przeprowadzenia 
analizy.

Nowe szczegółowe rozkłady jazdy 
powinny być dostępne na stronie inter-
netowej ZTM na około 7 dni wcześniej 
pod adresem www.ztm.waw.pl

Poniżej przedstawiamy rozkłady jaz-
dy, które mogą jeszcze ulec niewielkim 
korektom. 

Linia 812: przystanek Klaudyn 

dzień powszedni: 5:54, 6:34, 7:14;54, 
8:54, 14:44, 15:24, 16:04;44, 17:24, 
18:04;44

Linia 812: przystanek Stare Be-
mowo dzień powszedni: 5:40, 6:20, 
7:00;40, 8:40, 14:30, 15:10;50, 16:30, 
17:10;50, 18:30 

Linia 729 przystanek Mariew dzień 
powszedni: 4:17, 5:48, 6:23, 7:15, 9:15, 
11:15, 13:15, 14:15;50, 15:50, 16:50, 
17:50, 18:50, 20:05, 21:34, 23:26 

Linia 729 przystanek Mariew 
święto: 5:59, 7:59, 9:57, 11:57, 13:57 
15:57, 17:57, 19:57, 21:59.

Linia 729 przystanek Os. Gór-
czewska dzień powszedni: 5:15;50, 
6:40, 8:30, 10:10, 12:10, 13:10, 14:10, 
15:03, 16:03, 17:03, 18:03, 19:33, 
21:03, 22:55.

 Linia 729: przystanek Os. Gór-
czewska święto: 5:20, 7:20, 9:20, 
11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 
21:20.

 Linia 712 przystanek Me-
tro Młociny dzień powszedni: 4:10, 
5:30, 6:10;50, 7:40, 8:40, 9:40, 11:00, 
12:20, 13:40, 14:20, 15:00;40, 16:20, 
17:00;40, 18:20, 19:00;45, 20:30, 
21:50, 23:20.

Linia 712: przystanek Metro Mło-
ciny święto: 4:05, 5:25, 6:45, 7:55, 
8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:05, 
20:25, 21:45. 23:20

 Linia 712: przystanek Rynek dzień 
powszedni: 4:44, 5:24, 6:04;44, 7:24, 
8:14, 9:14, 10:14, 11:34, 12:54, 14:14;54, 
15:34, 16:14;54, 17:34, 18:14;54, 19:34, 
20:19, 21:04, 22:24, 23:54.

Linia 712: przystanek Rynek świę-
to: 4:39, 5:59, 7:19, 8:29, 9:29, 10:29, 
11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 15:29, 
16:29, 17:29, 18:29, 19:39, 20:59, 
22:19, 23:49

 
Linia L-6 – jest nową linią wewnętrz-

ną z Borzęcina Małego, z ul. Kosmowskiej 
do Rynku w Starych Babicach (kursuje 
tylko w dni powszednie i tylko po tere-
nie Gminy Stare Babice). Autobusy jeż-
dżą ulicami: Kosmowską - Warszawską 
- Szkolną - Akacjową - Paschalisa 
Jakubowicza - Warszawską - Rynek i z 
powrotem tą samą trasą do Borzęcina 
Małego. Linia obsługiwana jest przez 
prywatnego przewoźnika. W autobu-
sach powyższych linii honorowane są bi-
lety ZTM- krótko i długoterminowe tzn. 
1, 3, 7, 30 (z wyłączeniem na jedną linię) 
i 90 dniowe oraz bilety „seniora”. 

Linia L6: przystanek Rynek dzień 
powszedni:  5:22, 6:32, 7:37, 8:58, 
10:58, 13:12, 14:18, 15:28, 17:08, 
18:18, 19:28, 20:38, 21:48 

Linia L6: przystanek Borzęcin Duży 
Kosmowska dzień powszedni: 4:50, 6:00, 
7:05, 8:26, 10:26, 12:40, 13:46, 14:56, 
16:36, 17:46, 18:56, 20:06, 21:16.

Zmiany w komunikacji autobusowej

Gmina Stare Babice rozwija się bar-
dzo dynamicznie, osiedla się tu coraz 
więcej osób. Dawny rozkład jazdy auto-
busów nie spełniał już oczekiwań miesz-
kańców, dlatego też po przeprowadze-
niu badań  uwzględniając postulaty 
wielu podróżnych wprowadzono nowy. 
Ilość kursów autobusów została znaczą-
co zwiększona, wzrosły także koszty do-
płat do biletów autobusowych. Dawniej 
gmina płaciła 2 mln 200 tys. zł, obecnie 
2 mln 700 tys. zł. 

Większość pasażerów jest zadowolo-
na ze zmian. Pojawiły się jednak również 
głosy protestów, koordynowane przez 
jednego z radnych (i jednocześnie sołty-
sa), który z racji wieku jeździ wszystkimi 
liniami za darmo i namawia natarczywie 
podróżnych do podpisania protestu prze-
ciwko wszystkim zmianom. Wszyscy sołty-
si wnieśli konstruktywne uwagi do rozkła-
dów jazdy i zostały one już uwzględnione, 
jedynie wspomniana osoba nadal prote-
stuje niczego nie proponując. 

Nowy rozkład jazdy został opracowa-
ny przez fachowca z ZTM, dodatkowo 
Zastępca Wójta- Marcin Zając przepro-
wadził wiele ekspertyz, jeżdżąc osobiście 
z inspektorami w godzinach porannych 
na wielu liniach. Wszystkie linie są mo-
nitorowane. Mamy nadzieję, że zmiany 
wprowadzone od 1 kwietnia zadowoliły 
podróżnych, wprowadzono je bowiem 
po wielu konsultacjach społecznych. Dal-
sze uwagi dotyczące rozkładu jazdy będą 
również wnikliwie analizowane.

Więcej autobusów dla mieszkańców gminy…
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25 lutego w Ministerstwie Rolnictwa 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
władz samorządowych gminy i powia-
tu z przedstawicielami resortu rolnictwa. 
Z naszej strony uczestniczyli w nim: Sta-
rosta PWZ Jan Żychliński, Wójt Krzysztof 
Turek i Z-ca Wójta Marcin Zając. Stronę 
Ministerstwa reprezentował podsekre-
tarz stanu Tadeusz Nalewajk.

Przedstawione zagadnienia pod-
topień znalazły zrozumienie u Mini-
stra Rolnictwa. Dziś wiadomo, że moż-
liwe jest sfinansowanie środkami Mi-
nisterstwa Rolnictwa budowy zbiorni-
ków retencyjnych, które odwodnią na-
sze tereny. Być może uda się pozyskać 
na ten cel działkę w Kręczkach, która 
jest obecnie w zasobie gruntów Agen-
cji Nieruchomości Rolnych. Dojdzie za-
pewne do współpracy i porozumie-
nia pomiędzy naszą gminą i sąsiednią 
– Ożarowem Mazowieckim.

 W sprawie podtopień odbyły się tak-
że kolejne spotkania. W jednym z nich 
uczestniczyła Krystyna Tarasińska- kie-
rownik Inspektoratu Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Grodzisku Mazowieckim. Ustalono, że 
wspólnie podjęte zostaną działania zmie-
rzające do budowy małej retencji. Przed-
stawiciele gminy Ożarów Mazowiecki 
zadeklarowali ponadto wykonanie prac 
poprawiających stan rowów na ich tere-

nie – co już w pewnym stopniu poprawi 
odwodnienie babickiej gminy. 

W najbliższym czasie odbędą się kon-
sultacje z ekspertami do spraw meliora-
cji. Dzięki nim opracowane zostanie naj-
korzystniejsze 
r o z w i ą z a n i e 
technologicz-
ne, które po-
winno general-
nie rozwiązać 
sprawę podto-
pień. 

Dwa tygo-
dnie później 
zorganizowano 
kolejne spotka-
nie poświęco-
ne temu zagad-
nieniu, odbyło 
się ono z inicja-
tywy Wicemar-
szałka Walde-
mara Roszkie-
wicza w siedzi-
bie dyrekcji KPN 
w Izabelinie. 
Rozważano na nim możliwości udroż-
nienia cieków wodnych wewnątrz KPN. 
Ustalono, że w wielu gminach wystąpi-
ła sytuacja kryzysowa związana z pod-
topieniami. Niestety obecnie w prawie 
wodnym panuje chaos i trudno znaleźć 

jednoznaczne rozwiązania tego prob-
lemu. Dlatego też gminy zwrócą się o 
pomoc do Wojewody Mazowieckiego, 
przedkładając protokoły ze strat wyni-
kających z podtopień. Pomoc w rozwią-
zaniu problemu deklarował również Dy-
rektor WFOŚ. Kampinoski Park Narodo-
wy jest zainteresowany przyjęciem wód 
z okolicznych gmin, dzięki temu będzie 
można odtworzyć mokradła znajdujące 
się na terenie puszczy. 

Dobra wola współpracy pomiędzy 
samorządami przy wsparciu Minister-
stwa Rolnictwa i NFOŚ  powinna przy-
nieść niebawem oczekiwane wyniki. Bę-
dziemy informować Czytelników o dal-
szych ustaleniach w tej sprawie.

W sprawie podtopień działamy systemowo!
Trwają prace nad wprowadzeniem najlepszych rozwiązań tego problemu

Podtopienia terenów gminy Stare Babice są problemem, który wyma-
ga systemowych rozwiązań, przekraczających możliwości jednego, gmin-
nego samorządu. Wójt Gminy Krzysztof Turek zainicjował program budowy 
zbiorników retencyjnych, które będą mogły generalnie rozwiązać problem 
z odpływem wód opadowych z naszych terenów.

W dniu 27 stycznia 2011 r. gmina 
Stare Babice podpisała umowę na dofi-
nansowanie przedsięwzięcia pn. „Budo-
wa infrastruktury społecznej we wsi Bo-
rzęcin Duży”.

Projekt polegać będzie na budowie 
placu zabaw wraz z oświetleniem u zbie-
gu ulic Warszawskiej i Spacerowej. Teren 
działki pełni już funkcje rekreacyjne. Wy-
konano na niej wcześniej remont zbior-
nika wodnego oraz zagospodarowano 
jego otoczenie, urządzono ścieżki spa-
cerowe, zasadzono ozdobną roślinność 
– krzewy, drzewa. Obecnie znajduje się 
tam Skwer im. Fryderyka Chopina.

Uruchamiany obecnie projekt urzą-
dzenia placu zabaw będzie etapem koń-
czącym zagospodarowanie tego terenu 
na cele rekreacyjne i turystyczne.

W okolicy placu zabaw 
przebiega jeden z głównych 
ciągów komunikacyjnych do 
Puszczy Kampinoskiej. Powyż-
szy teren będzie służył miesz-
kańcom, a także turystom zmierzającym na 
szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na placu w Borzęcinie Dużym za-
montowane będą urządzenia zabawowe 
spełniające aktualne normy bezpieczeń-
stwa PN-EN.

Wartość zadania wynosi 277.945 
zł, w tym dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 
– 170.868 zł. Środki te uzyskano dzię-
ki uczestnictwu w konkursie organizo-
wanym przez Lokalną Grupę Działania 
„Między Wisłą a Kampinosem”.

Plac zabaw w Borzecinie Dużym bę-
dzie największym tego typu obiektem 
w naszej gminie. Obok Strefy Rekreacji 
Dziecięcej znajdującej się przy borzęciń-
skim Zespole Szkolno-Przedszkolnym sta-
nie się miejscem chętnie odwiedzanym 
przez dzieci i ich rodziców. Jest to inwe-
stycja bardzo potrzebna. Nasza gmina 
stale się rozwija i mimo małego przyro-
stu naturalnego na terenie Polski, u nas 
dzieci przybywa. Radość maluchów bę-
dzie największą nagrodą za poniesiony 
wysiłek w stworzeniu tego miejsca.

BT.

Dotacja unijna na plac zabaw w Borzęcinie Dużym

Wójt gminy osobiście wizytował wszystkie rowy melioracyjne, okazuje się, że 
największe problemy są po stronie gminy Ożarów Mazowiecki
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Protest na ulicy 
Gen. Władysława 

Sikorskiego...
26 lutego, w samo południe, miesz-

kańcy Klaudyna i okolicznych miejsco-
wości zablokowali drogę wojewódzką nr 
898 w pobliżu skrzyżowania ulic: Gen. 
Wł. Sikorskiego i W. Lutosławskiego. 
Grupa ponad 100 osób stale przechodzi-
ła przez jezdnię przejściem dla pieszych. 
Protest trwał równo godzinę, w tym cza-
sie ruch pojazdów został wstrzymany, 
przepuszczano tylko autobusy. Niektóre 
samochody korzystały z objazdów wy-
znaczonych przez policję. 

Ul. Gen. Wł. Sikorskiego nie spełnia 
obecnie już żadnych standardów. Na-
wierzchnia drogi przebiegającej przez 
Klaudyn, ma tyle dziur, że droga ta po-
winna zostać natychmiast zamknięta. 
Cierpliwość mieszkańców okolicznych 
terenów została już wyczerpana. Od lat 
proszą władze wojewódzkie o pilną mo-
dernizację tej drogi, tymczasem jej za-
rządca – Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, zleca tylko remonty cząstko-
we nawierzchni.

Tymczasem droga ta jest stale obcią-
żona ruchem ciężkich pojazdów. Tędy 
jeżdżą cysterny „Orlenu”, tiry „Kolpor-
tera” i ciężarówki wielu innych firm ulo-
kowanych w pobliżu. Droga nie posiada 
odwodnienia i jest każdej zimy rujnowa-
na w coraz większym stopniu. Ten rok, 
jeśli chodzi o jej degradację, jest zupeł-
nie rekordowy!  

Protest zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Klaudyn miał charakter 
ostrzegawczy. Podobne akcje będą konty-

Droga pod urwanym drążkiemDroga pod urwanym drążkiem

Wójt Krzysztof Turek był podczas protestu razem z mieszkańcami. – Od lat zabiegamy o remont tej drogi 
– wyjaśniał. MZDW już kilka razy obiecywało nam rozpoczęcie prac. Na razie realizuje tylko remonty 
cząstkowe. Gminie również zależy na tym, aby ulica gen. Wł. Sikorskiego była w dobrym stanie.

Do protestu włączyło się wiele osób. – Wszyscy chcemy dobrej drogi – po-
wiedziała nam Pani Gołębiowa mieszkająca w pobliżu

Niektórzy próbowali sforsować blokadę drogi. Mieszkańcy byli nieugięci   
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nuowane dopóki Marszałek lub Wojewo-
da Mazowiecki nie podejmą stosownych 
decyzji – mówią protestujący.

Wśród mieszkańców Klaudyna obec-
ni byli także przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy – Wójt Krzysztof 
Turek i Z-ca Wójta Marcin Zając.

– Podzielamy troskę mieszkańców 
Klaudyna o poprawę stanu techniczne-
go tej drogi, dlatego też już kilka lat temu 
włączyliśmy się w procedurę wykonania 
jej przebudowy – zaangażowali się w to 

pracownicy Urzędu Gminy. Nasz samo-
rząd poniósł również znaczące koszty fi-
nansowe- przygotowaliśmy niezbędną 
dokumentację techniczną, wykupiliśmy 
także grunty na poszerzenie pasa drogo-
wego, budowę chodników i odwodnień 
drogi. Według naszych ustaleń na przeło-
mie marca i kwietnia odbędzie się proce-
dura przetargowa wyłaniająca wykonaw-
cę modernizacji tej drogi, a jej remont po-
winien zakończyć się do połowy bieżą-
cego roku. Od lat zabiegamy o przebu-

dowę ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 
mam nadzieję, że starania te znajdą swój 
pomyślny finał w nadchodzących miesią-
cach – powiedział Wójt Gminy.

Protest na drodze zwrócił uwagę me-
diów. Na miejsce przyjechali przedstawi-
ciele dwóch stacji telewizyjnych i kilku ga-
zet. Obecni byli także redaktorzy gmin-
nych mediów. Oby ich działania nagłaś-
niające całą sprawę zmotywowały władze 
wojewódzkie do efektywnego działania.  

Marcin Łada

Droga pod urwanym drążkiem

Walerian Żyndul sprawnie kierował blokadą drogi

Pobliska restauracja „Stawisko” zaserwowała dla wszystkich uczestników 
protestu darmową grochówkę. Dziękujemy!

Blokada była chroniona przez Policję i Straż Gminną

Mieszkańcy Klaudyna przygotowali wiele zabawnych haseł. Kilka dni po prote-
ście MZDW ponownie wykonało niewielki – cząstkowy remoncik drogi. Mamy 
nadzieję, że nie będzie to jedyny rezultat protestu mieszkańców naszej gminy…
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OSP Borzęcin Duży

19 lutego w remizie OSP Borzę-
cin Duży odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Uczest-
niczyło w nim 36 druhów, w tym 
dwóch członków honorowych.

Prezes OSP Borzęcin Duży – druh 
Wojciech Wiśniewski, przedstawiając 
sprawozdanie z działalności jednostki, 
stwierdził, że w 2010 roku uczestniczy-
ła ona 168 razy w akcjach ratowniczych, 
co spowodowało, że znalazła się na 22. 
miejscu, wśród najaktywniejszych jedno-
stek Mazowsza. Jednostka od ub. roku 
jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, co powoduje dysponowanie 
jej do różnych akcji przez KP PSP w Bło-
niu, a jednocześnie stale podnosi profe-
sjonalizm działania druhów.

Straż z Borzęcina wyjeżdżała 
w ubiegłym roku: 10 razy do gasze-
nia pożarów, 95 razy pomagała przy 
wypompowywaniu wody z posesji, 

Ochotnicze Straże Pożarne    
5 razy likwidowała skutki kolizji, 6 
razy – skutki wypadków drogowych. 
50 razy wyjeżdżano także do innych 
zagrożeń.

OSP Borzęcin pomagała przy usu-
waniu skutków powodzi w Warsza-
wie, za co dostała wiele podziękowań 

od mieszkańców stoli-
cy. Dwa razy jednostka 
wyjeżdżała do fałszy-
wych alarmów. Wśród 
najaktywniejszych stra-
żaków znaleźli się: Ma-
teusz Chruściński, Pa-
weł Majchrzak, Mar-
cin Dziudzi, Kamil Maj-
kowski i Daniel Cie-
ćwierz.

W okresie sprawo-
zdawczym odbyło się 
6 posiedzeń zarządu. 
Jednostka brała udział 
w wielu szkoleniach, co jest bardzo istot-
ne, ponieważ do OSP Borzęcin Duży 

w ostatnim roku 
wstąpiło wielu no-
wych druhów. Stra-
żacy przeprowadza-
li 16 razy ćwiczenia 
z zakresu działań 
ratowniczo-gaśni-
czych i 15 razy z za-
kresu ratownictwa 
drogowego.

Jak podkreślił dh 
Paweł Majchrzak – 
Z-ca Naczelnika OSP 
Borzęcin Duży –
Miejskie Pogotowie 
Ratunkowe Warsza-

wa – Oddział Żoliborz przeszkoliło 10 
druhów z Borzęcina w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy. Jest to bardzo 
korzystne dla sprawności jednostki, bo-
wiem coraz częściej strażacy uczestni-
czą w likwidacji skutków wypadków dro-
gowych, a tam, jak wiadomo, liczy się 
czas.

Skuteczna i szybka pomoc, jesz-
cze przed przyjazdem karetki pogoto-
wia, może uratować życie ofiar wypad-
ków. Podobne kursy dla zainteresowa-
nych będą prowadzone również w bie-
żącym roku. 

Ciekawostką jest to, że jednostka pod-
pisała także umowę z punktem przyjmo-
wania złomu na Wyględach. Dzięki temu 
strażacy mogą uczyć się, jak szybko ciąć 
i otwierać samochody, które uczestniczą 
w wypadkach drogowych.

Druhowie z Borzęcina proponują 
wspólne ćwiczenia w tym zakresie dla 
obu naszych straży. Samochody do ćwi-
czeń przekazywane są strażakom nieod-
płatnie.

Obecnie jednostka w Borzęcinie dys-
ponuje trzema samochodami pożarni-
czymi: lekkim, średnim i ciężkim. W roku 
sprawozdawczym pozyskała nowy sprzęt, 
m.in.: deskę medyczną, sprzęt do ratow-

nictwa drogowego, aparaty tlenowe, 
hełmy, wodery i pompę szlamową. W re-
mizie przeprowadzono remont i uzyska-
ła ona monitoring.

Zebranie zakończyło się wybra-
niem nowego Zarządu OSP Borzę-
cin. Stanowią go: Prezes – Wojciech 
Wiśniewski, Naczelnik – Marcin Dziudzi, 
Z-ca Naczelnika – Paweł Majchrzak, Go-
spodarz – Michał Kopeć, Skarbnik – Ro-
bert Tomaszewski, Sekretarz – Mateusz 
Chruściński, Kronikarz – Marta Kopeć, 
Członkowie Zarządu: Kamil Nowicki, Da-
niel Ciećwierz. Komisję Rewizyjną stano-
wią: Przewodniczący – Jarosław Koniec, 
członkowie: Mariusz Wiśniewski i Michał 
Siudziński.

Nowy zarząd wybrano jednogłośnie

Prezes OSP Borzęcin Duży – Wojciech Wiśniewski, radny Tadeusz Wiśniewski i Zastępca Wójta  Gminy 
Marcin Zając
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   wybrały nowe zarządy
OSP Stare Babice

W remizie OSP Stare Babice 
19 marca zorganizowano walne ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze, 
w którym udział wzięło 53 członków 
straży, w tym czterech druhów ho-
norowych.

Druh Michał Starnowski – Prezes OSP 
Stare Babice, przedstawiając sprawozda-
nie z działalności jednostki, przypomniał, 
że w roku sprawozdawczym odbyło się 
12 posiedzeń zarządu (cztery z Komisją 
Rewizyjną). 20 lutego 2010 roku zorga-
nizowano Walne Zebranie Sprawozdaw-
cze, na którym podsumowano działalność 
OSP za poprzedni rok. Zarząd, którego 
Prezesem był dh Mirosław Lisiecki, działał 
do 7 maja 2010 roku. Na ten dzień zwo-
łane zostało Nadzwyczajne Walne Zebra-
nie, podczas którego wybrano nowy Za-
rząd OSP. Poprzedni Zarząd działał do 19 
marca 2011 roku, a w czasie tych 10 mie-
sięcy nie nastąpiły w jego składzie poważ-
niejsze zmiany. Najważniejszą z nich była 

rezygnacja dh Katarzyny Kosińskiej z funk-
cji Sekretarza OSP i powołanie w jej miej-
sce dh. Piotra Boguszewicza. 

Podczas Nadzwyczajnego Zebrania 
w 2010 r. ukonstytuował się następują-
cy Zarząd OSP: Prezes OSP – Michał Star-
nowski, Naczelnik OSP – Andrzej Lesz-
czyński, Wiceprezes OSP – Tomasz Szuba, 
Wiceprezes OSP – Michał Kos, Z-ca Na-
czelnika OSP – Marcin Szuba, Gospodarz 
OSP – Grzegorz Bolek, Skarbnik OSP – Ma-
ciej Szuba, Sekretarz OSP – Piotr Bogusze-
wicz, Członek Zarządu OSP – Michał Ku-
charski. Działała również Komisja Rewizyj-
na, w skład której weszli Przewodniczą-
cy – Włodzimierz Sulwiński i członkowie: 
Gracjan Klimek i Paweł Starnowski.

OSP Stare Babice w roku 2010 
uczestniczyła 255 razy w akcjach ra-
towniczych, w tym: w gaszeniu poża-
rów 32 razy, w likwidacji miejscowych 
zagrożeń 216 razy, wyjechano ponad-

to 7 razy do fałszywych alarmów. Jed-
nostka osiągnęła 8. miejsce na Ma-
zowszu pod względem ilości wyjaz-
dów (na około 1900 jednostek OSP). 

W roku 2010 odnotowano znacz-
ny wzrost interwencji związanych z wy-
pompowywaniem wody z zalanych bu-
dynków i posesji, co związane było z lo-
kalnymi podtopieniami. W maju i czerw-
cu 2010 roku strażacy brali 
też udział w działaniach po-
wodziowych na terenie gmi-
ny Łomianki oraz w wypom-
powywaniu wody z zalanych 
budynków i posesji na tere-
nie Warszawy. W akcjach ra-
towniczych najwięcej razy 
uczestniczyli następujący 
druhowie: Marek Berkowski, 
Paweł Starnowski i Mateusz 
Leszczyński.

Jednostka brała udział 
w różnych zawodach organi-
zowanych przez KP PSP Bło-
nie. 27 marca 2010 w hali sportowej LKS 
„OLYMP” w Błoniu, przy ul. Lesznowskiej 
15, odbyły się I Powiatowe Zawody OSP 
w Tenisie Stołowym – „TENIS 2010”. Do za-
wodów stanęło 31 zawodników z 10 jed-
nostek OSP. Z babickiej OSP na zawody po-
jechało pięciu zawodników. Powiatowym 
Wicemistrzem Tenisa Stołowego 2010 zo-
stał dh Mirosław Lisiecki, który w finale 
przegrał z dh. Krzysztofem Jarzyną z OSP 
Ożarów Maz. Nasi 
druhowie w kla-
syfikacji końcowej 
zajęli następują-
ce miejsca: 2. Mi-
rosław Lisiecki, 3. 
Marcin Kosiński, 
5. Michał Kuchar-
ski, 6. Piotr Bogu-
szewicz, 9. Maciej 
Szuba. Jednostka 
brała udział rów-
nież w II Powiato-
wych Zawodach 
Strażackiej Ligi 
Piłkarskiej „SLP-

2010”, tym razem jednak nasze uczestni-
ctwo zakończyło się w fazie grupowej.

W szkoleniu Szeregowców OSP (or-
ganizator KP PSP) uczestniczyło 12 dru-
hów i druhen z naszej OSP, a w szkole-
niu LPR – 22 członków naszej organiza-
cji. We współfinansowanej przez UE ak-
cji „Akademia Strażaka” z zakresu kiero-
wania ruchem przeszkolonych zostało 

dwóch członków OSP. Zgłoszono rów-
nież członków OSP na kursy organizo-
wane przez UE, które odbywały się (lub 
będą się odbywać) w 2011 roku. Prze-
prowadzono szereg zbiórek szkolenio-
wych dla strażaków. Zbiórki odbywają 
się w każdy piątek. 

Obecnie jednostka dysponuje pięcio-
ma samochodami pożarniczymi: dwoma 
średnimi, jednym ciężkim i dwoma specjal-

St. brygadier Edward Gierski prowadzący zebra-
nie, dzień wcześniej uhonorowany został Złotym 
Medalem 30-lecia przyznanym przez Prezydenta 
RP. Odznaczenie wręczył Wojewoda Mazowiecki 
– Jacek Kozłowski 
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nymi. W roku sprawozdawczym OSP Sta-
re Babice pozyskała m.in.: sprzęt ratowni-
ctwa drogowego (pompa duo obsługują-
ca jednocześnie dwa urządzenia, nożyce – 
siła cięcia 127,5 tony; rozpieracz kolumno-
wy z zestawem łańcuchów – siła rozpie-
rania 103 tony i rozpierak kolumnowy – 
11,5 tony oraz zestaw stabilizujący). Zaku-
pu dokonano z budżetu gminy Stare Ba-
bice – około 750 tysięcy złotych. Pozyska-
no również pompę szlamową oraz sprzęt 
do ćwiczeń – wyposażenie siłowni. Tego 
ostatniego zakupu dokonano z dofinanso-
wania GKRPA – 3,5 tysiąca złotych.

Od kilku lat strażacy z babickiej OSP 
prowadzą rozmowy z władzami gmi-
ny na temat budowy nowej remizy dla 
jednostki. Aktualnie ze względu na kry-
zys środków budżetowych rozmowy te 

zostały na pewien czas zawieszone. Za-
pewne powróci do nich nowy Zarząd 
jednostki. Warto zauważyć jednak, 
że w międzyczasie remiza została pięknie 
wyremontowana. Wykonano gruntowną 
wymianę dachu na całym obiekcie (ok. 
20 tys. zł.) i wymianę przyłącza elektrycz-
nego. Wyremontowano także pomiesz-
czenie przeznaczone na siłownię, scenę 
i wymurowano nowe kominy. W br. do-
konano remontu generalnego świetlicy. 
Wiele prac strażacy wykonali sami – spo-
łecznie. 

Podczas zebrania głos zabrał Sta-
rosta Jan Żychliński. – OSP Stare Babi-
ce była jedną z nielicznych straży ochot-
niczych z terenu powiatu, która bra-
ła udział w zabezpieczaniu wałów po-
wodziowych na terenie gminy Łomianki 

w ubiegłym roku. Babiccy strażacy czu-
wali w dzień i w nocy. Rekordowa liczba 
255 interwencji świadczy o dużej spraw-
ności tej jednostki. Za trud strażacki skła-
dam druhom serdeczne podziękowanie 
i życzę wielu sukcesów w przyszłości – 
powiedział Starosta.

Podczas zebrania wybrano nowy Za-
rząd OSP Stare Babice. Stanowią go: Pre-
zes – Michał Kos, Naczelnik – Andrzej Lesz-
czyński, Wiceprezes – Michał Starnowski, 
Z-ca Naczelnika – Gracjan Klimek, Skarbnik 
– Aneta Sulwińska, Sekretarz – Paweł Star-
nowski, Gospodarz – Katarzyna Kosińska, 
członkowie Zarządu: Włodzimierz Sulwiń-
ski i Michał Kucharski. Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący – Tomasz Szuba, członko-
wie: Maciej Szuba i Grzegorz Bolek. 

mł.

21 marca dzieci ze wszystkich na-
szych gminnych szkół i przedszkoli we-
soło powitały wiosnę. W ZSP w Borzęci-
nie Dużym zorganizowano spektakl tea-
tralny. Dzieci wcieliły się w rolę zwierząt 
kojarzonych z tą piękną porą roku.

Na scenie pojawiły się bociany, jeże, 
żabki. Nie zabrakło także Bogini Wiosny, 
która oczarowała wszystkich bajkowym 

strojem. Dzieci 
wystąpiły rów-
nież w kon-
kursie piosenki 
wiosennej.

W babickiej 
podstawówce 
z okazji 1 dnia 
wiosny zor-
gan i zowano 
prawdziwy fe-
stiwal mody . 
Stroje były bar-
dzo oryginal-

ne, wśród bajkowych postaci pojawiła 
się nagle stonoga poruszana przez kilko-
ro dzieci. Imprezę uświetnił pokaz tań-
ca w wykonaniu młodych mistrzów. Bar-
wność pierwszego dnia najpiękniejszej 
pory roku zasługuje na duże uznanie. 
Gratulujemy dzieciom i nauczycielkom 
które przygotowały wszystkie imprezy.

mł.

Wiosna 
już jest!
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Od kilku tygodni uczniowie w 
Gimnazjum w Koczargach Starych 
grają w narodową grę Indii – car-
rom. Zajęcia odbywają się pod 
okiem Pauliny Nowakowskiej, która, 
zafascynowana tą grą podczas swe-
go pobytu w Indiach, przeniosła ją 
do naszej gminy.

Z pewnością każdy z nas grał kiedyś 
w kapsle. Nieco starsi pamiętają zapew-
ne rozgrywki prowadzone w formie „wy-
ścigów pokoju” (szczególnie popular-
nych w latach 80.), które polegały na po-
prowadzeniu kapsla po ustalonej trasie 
w jak najszybszym tempie. Pewnego ro-
dzaju nawiązaniem do tej gry może być 
właśnie carrom (czyt. karom).

Carrom znany jest również jako bi-
lard indyjski, co jest w pełni uzasadnio-
ne. Po pierwsze dlatego, że jest to naro-
dowa gra Indii, po drugie – ogólne za-
sady tej gry bardzo przypominają reguły 
znanego nam bilardu.

W carrom można grać w dwie albo 
cztery osoby. Jeśli jest dwóch graczy, 
to siadają oni naprzeciwko siebie. Nato-
miast gdy w grze biorą udział cztery oso-
by, gracze z jednej drużyny siadają na-
przeciwko siebie, a rozgrywka toczy się 
na zasadach debla.

Do gry wykorzystuje się 9 krążków 
białych i 9 czarnych oraz 1 czerwony, 
które są odpowiednikami bil w bilardzie. 
Obie gry rozpoczyna się od odpowied-
niego ustawienia krążków (podobnie jak 
bile). W carrom krążki wbija się jednak 
nie za pomocą kija, lecz gracze pstrykają 
palcami w specjalny większy krążek, tzw. 
striker (odpowiednik białej bili w bilar-
dzie), którym wbijają mniejsze drewnia-
ne krążki do otworów znajdujących się 
w czterech rogach planszy, tzw. łuz.

Oryginalnym elementem jest czerwo-
ny krążek zwany „królową”, który jest 
cenniejszy od pozostałych.

Grę wygrywa ta osoba bądź para, 
która jako pierwsza wbije wszystkie swo-
je krążki do łuz. Rozgrywka toczy się 
do chwili, gdy któryś z graczy zbierze 25 
punktów lub do 8 partii – w zależności 
od tego, co pierwsze nastąpi.

– Jestem bardzo mile zaskoczona, 
że zebrała się tak duża grupa gimnazjali-
stów chętnych do poznawania tajników 
gry carrom– mówi Paulina Nowakowska. 
– Na zajęcia przychodzą zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy. W tej chwili nasza 
grupa liczy już kilkanaście osób i stale się 
powiększa. Wydaje się, że granie w car-
rom sprawia im dużą przyjemność i z en-
tuzjazmem co środę (o 14.30) zjawia-
ją się na zajęciach w bibliotece szkolnej 
Gimnazjum.

Na świecie carrom znany jest od ok. 
dwustu lat. Od 2007 r. Pani Paulina wraz 
z mężem propaguje grę w różnych re-
jonach Polski. Formalizacja tej działalno-
ści nastąpiła w 2009 roku, kiedy wraz 
z grupą wielbicieli gry postanowili zało-
żyć Polskie Stowarzyszenie Carrom, nale-
żące obecnie do Europejskiej Konfedera-
cji Carrom.

Indyjski bilard jest wspaniałą formą 
spędzenia wolnego czasu dla każdego 
– dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest 
fantastyczną grą rodzinną i towarzyską. 
Carrom to trening cierpliwości, staran-
ności, zręczności oraz logicznego my-
ślenia. Najpierw gracze dążą do osiąg-
nięcia jak najlepszej skuteczności, tj. 
opanowania celności i wyczucia odpo-
wiedniej siły pstryknięcia. Następnie za-
czyna się etap, kiedy logiczne myślenie 
i zaplanowanie rozgrywki są kluczowym 
elementem gry.

Ogromną zaletą carrom jest to, 
że daje on szanse ciągłego doskonalenia 
swoich umiejętności oraz sprawdzenia 
ich poprzez konfrontację z innymi gra-
czami. Jest to możliwe dzięki turniejom 
i rozgrywkom odbywającym się zarówno 

na szczeblu krajowym, jak i międzynaro-
dowym.

Pomimo że gra rozpoczyna dopiero 
swoją karierę w Polsce, to w lutym tego 
roku odbyły się już „II Otwarte Mistrzo-
stwa Polski w Carrom” w Brzegu, w któ-
rych wzięło udział 20 zawodników (14 
z Polski i 6 z Czech).

Gra od kilkunastu lat cieszy się dużą 
popularnością w takich krajach europej-
skich, jak Francja, Niemcy, Wielka Bryta-
nia i Włochy. Raz w roku w kraju nale-
żącym do Europejskiej Konfederacji Car-
rom odbywają się Mistrzostwa Europy 
– najbliższe, 15. Carrom Euro Cup, zo-
staną zorganizowane pod koniec czerw-
ca tego roku w Villepinte pod Paryżem 
we Francji. Kilka osób z Polski weźmie 
udział w tych zawodach. Za parę lat Pol-
skie Stowarzyszenie Carrom planuje zor-
ganizowanie Mistrzostw Europy w Pol-
sce.

Aby dowiedzieć się więcej o bilardzie 
indyjskim i o tym, gdzie aktualnie można 
zagrać w carrom, warto zajrzeć na stro-
nę internetową: www.carrom.com.pl.

Agata Szpakowska

Carrom – indyjska gra w Koczargach

Paulina Nowakowska – trenerka Carrom

Arun Deshpande – najbardziej 
znany trener carrom z Indii, jako 
gracz jest siedmiokrotnym mistrzem 
stanu Maharashtra oraz mistrzem 
Indii w carromie w singlach, deblach 
oraz  deblach mieszanych.

Jako trener: kilkakrotnie szko-
lił narodową reprezentację Indii. Był 
trenerem Pierre’a Dubois – jednego 
z najlepszych graczy z Francji oraz 
innych zawodników z Indii, Srilan-
ki, Malediwów, Szwajcarii, Niemiec, 
Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Hi-
szpanii. Obecnie organizuje treningi 
w Indiach, a w niedługim czasie pla-
nuje również poprowadzić warszta-
ty carrom w niektórych krajach Euro-
py. Być może pojawi się w Polsce.
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16 marca w Ośrodku Kultury „Ar-
sus” w Ursusie odbył się finał kon-
kursu muzycznego „Wygraj szansę”. 
Uczestniczyło w nim około 20 wyko-
nawców z terenów Mazowsza. Zuzia 
Pajączek, uczennica klasy 3e z babi-
ckiej podstawówki uzyskała w tym 
konkursie wyróżnienie.

Zuzia jest solistką szkolnego chó-
ru, gra na pianinie i uczęszcza do ba-
bickiej szkoły muzycznej. Dziewczynka 
ma wiele zdolności, jednak śpiew spra-
wia jej największą radość. Do konkur-
su przygotowywała się pod kierunkiem 
Ewy Dżyga, najpierw musiała przejść eli-
minacje szkolne, a następnie gminne. 
Dziewczynka zaśpiewała piosenkę „Moja 
planeta” Majki Jeżowskiej za co uzyska-
ła ogromne brawa publiczności i wyróż-
nienie od jury.

Jak mówi Tadeusz Sobociński – orga-
nizator konkursu „Wygraj szansę” celem 
tego artystycznego przedsięwzięcia jest 
promowanie talentów u dzieci w wie-
ku do 13 roku życia. Program obejmu-
je przeważnie gminy wiejskie, ponieważ 
dzieci z tych środowisk mają z reguły 

mniejsze możliwości rozwijania swoich 
talentów od dzieci z miast.

– Na scenie „Arsusa” pojawiły się 
utalentowane dzieciaki, które następ-
nie będą miały szanse zaistnieć w ca-

łej Polsce dzięki umiesz-
czeniu ich występów 
na stronie internetowej 
producenta programu 
– Agencji Telewizyjno 
Estradowej „Tv Media”. 
Organizator dla wokali-
stów przygotował rów-
nież nagrody: magne-
tofony a także encyklo-
pedie.

Obserwując  wystę-
py dzieci widać było, że  
sprawiły one wiele ra-
dości zarówno woka-
listom jak i publiczno-
ści, która dzielnie dopin-
gowała swoich fawory-
tów. Takie konkursy do-
brze służą rozwojowi 
muzycznych zdolności 
młodzieży i mogą być 
zachętą dla niej do dal-
szej pracy w tym kierun-
ku. Wiadomo bowiem, 
że aby osiągnąć sukces 
na scenie sam talent nie 
wystarczy.

W skład jury weszli 
przedstawiciele 12 in-
stytucji, które zgłaszały 
dzieci do konkursu, na-

szą gminę reprezentowała Magdalena 
Borczyk.

Pierwsze trzy miejsca w konkursie uzy-
skali: Hubert Słojewski z Mszczonowa,  
Kamila Capik z Jaktorowa  i Karolina 
Krzemińska z Zakroczymia.  Z terenu na-
szego powiatu na scenie wystąpiła tak-
że  Natalia Stankiewicz z Kampinosu. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy.

Aleksandra Obarska. 
Fot Marcin Łada

Uczennica ze szkoły podstawowej 
w Starych Babicach 
laureatką konkursu muzycznego

Reprezentacja szkoły podstawowej w Starych Babicach ubrana w gminne koszulki dzielnie kibicowała 
naszej laureatce konkursu

Zuzia Pajączek zaśpiewała w regionalnym 
konkursie muzycznym
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22 lutego 2011 w auli sochaczew-
skiej Szkoły Muzycznej został uroczy-
ście zamknięty VI Nadzwyczajny Fe-
stiwal w Krainie Chopina, zorganizo-
wany dla uczczenia 200-lecia urodzin 
naszego wielkiego kompozytora.

Przed uroczystością sygnatariu-
sze „Deklaracji o Krainie Chopina” 
– a zarazem organizatorzy festiwalu – 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Fryderyka 
Chopina w Żelazowej Woli. Podczas gali 
Dyrektor Festiwalu Mariusz Dżyga roz-
dał organizatorom pamiątkowe podzię-
kowania wraz z kopią Deklaracji. Szcze-
gólne podziękowania otrzymał Wójt Sta-
rych Babic Krzysztof Turek, 
który pierwszy skutecznie 
wsparł akcję organizowa-
ną przez Towarzystwo Mu-
zyczne im. Kazimierza Wił-
komirskiego „Instrumenty 
dla Krainy Chopina”, pozy-
skując sponsorów na zakup 
fortepianu dla gimnazjum 
w Koczargach Starych. In-
strument służy nie tylko 
uczniom, ale całej lokalnej 
społeczności podczas kon-
certów, które odbywają się 
w auli Gimnazjum. 

Reprezentujący Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego 
Leszek Celej – Przewodniczący Komi-
sji Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Sejmiku Mazowieckiego pogratulował 
tak udanej edycji festiwalu i jego wyso-
kiego poziomu. W jego ramach odby-
ły się 44 koncerty, w tym 11 na terenie 
naszej gminy. Niezapomniane wraże-
nia pozostaną po wielu z nich – najbar-
dziej wyjątkowe to „Mesjasz” Haendla, 
wykonany w babickim kościele i kon-
cert „Glass Duo” w Koczargach Starych. 
Wiele z nich byłoby chlubą dla filharmo-

nii i sal koncertowych. Na-
leży podkreślić, że festiwal 
jest największym tego typu 
przedsięwzięciem w tej czę-
ści Mazowsza. Dzięki Towa-
rzystwu Muzycznemu im. 
Kazimierza Wiłkomirskiego, 
które podjęło się tak ogrom-
nego i logistycznie skompli-
kowanego zadania, m.in. 
przy finansowym wspar-
ciu lokalnych samorządów, 
mieszkańcy i goście Krai-
ny Chopina mogli uczest-
niczyć w wydarzeniach mu-
zycznych na wysokim, świa-

towym poziomie. Wstęp na wszystkie 
koncerty był bezpłatny i za to wielkie 
podziękowania należą się naszym lokal-
nym władzom, ponieważ wysokie ceny 
biletów na komercyjnych koncertach 
są często barierą dla miłośników muzy-
ki klasycznej.

Smutną okolicznością festiwalu było 
wspomnienie o jego Nieobecnych. Ode-
szli od nas Henryk Mikołaj Górecki – 
przewodniczący Rady Honorowej Festi-
walu i Wójt Leoncina – Józef Mosakow-
ski. To wielka strata dla festiwalu, świa-

ta muzycznego i społecz-
ności Leoncina. Cześć Ich 
pamięci!

Uroczystość zakończe-
nia festiwalu uświetnił kon-
cert utworów Chopina wy-
konany przez znakomitych 
artystów: światowej sławy 
skrzypka Konstantego An-
drzeja Kulkę, wiolonczelistę 
Andrzejwa Wróbla i japoń-
ską pianistkę Kayo Nishi-
mizu. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali owację na stoją-
co – ich muzyka, grana ser-

cem, sprawiła słuchaczom wiele radości. 
Nasze koncerty umożliwiały bezpośredni 
i bliski kontakt z artystami, o który trud-
no na wielkich scenach.

Wielkie podziękowania składamy dla 
twórców festiwalu, a zwłaszcza jego Dy-
rektora Mariusza Dżyga. Państwo Ewa 
i Mariusz Dżyga swoją pasję poświęca-
ją naszej społeczności – dzięki nim kul-
tura muzyczna w gminie Stare Babice 
jest na tak wysokim poziomie. Dziękuje-
my też naszemu Wójtowi za zrozumie-
nie potrzeby krzewienia wysokiej kul-
tury na naszych wsiach, za wspieranie 
inicjatyw społecznych, które temu słu-
żą i jego obecność, na którą można za-
wsze liczyć. 

Festiwal wpisany został w ob-
chody Roku Chopina 2010 objętego 
Patronatem Honorowym Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 
Ponadto Patronaty Honorowe obję-
li nad nim: Metropolita Warszawski 
Kardynał Kazimierz Nycz, Marszałek 
Sejmu Grzegorz Schetyna, Marsza-
łek Woj. Mazowieckiego Adam Stru-
zik, Starosta Sochaczewski Adam 
Koryś, Starosta Warszawski Zachod-
ni Jan Żychliński, Dyrektor KPN Jerzy 
Misiak.

Tekst i zdjęcia
Beata Bethke

Gala VI Nadzwyczajnego Festiwalu 
w Krainie Chopina
– zakończenie obchodów Roku Chopinowskiego

Wójt Gminy Krzysztof Turek i Starosta PWZ Jan 
Żychliński – współorganizatorzy festiwalu

Mariusz Dżyga – dyrektor festiwalu i Ewa Dżyga – prowadząca 
koncert festiwalowy
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Nie ma lepszego sposobu na zdro-
we i bezpieczne spędzanie wolnego 
czasu przez dzieci i młodzież niż upra-
wianie sportu. Zwłaszcza teraz na wios-
nę, kiedy robi się coraz cieplej, a dłuż-
sze dni zachęcają do większej aktywno-
ści namawiam Państwa do zaintereso-
wania się gminnym sportem. Działacze 
klubu „Naprzód” w Zielonkach dbają 
o to, aby gama propozycji w tym zakre-
sie była odpowiednio duża. 

W zeszłym roku już tradycyjnie od 
maja do października graliśmy w piłkę 
siatkową plażową, a w sierpniu podzi-
wialiśmy jeźdźców pokonujących z gra-
cją na swych wierzchowcach nawet bar-
dzo wysokie przeszkody. Nasi piłkarze 
ze zmiennym szczęściem uczestniczy-
li w rozgrywkach Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Kibice wiernie ich dopin-
gowali ciesząc się z każdego zwycięstwa. 
W rozgrywkach uczestniczyło wiele dru-
żyn  poczynając od dzieci z rocznika 
1999, a kończąc na oldbojach.

Parę słów o sporcie…

IV liga

Data Dzień Godz Gospodarz x Gość

26.03 Sobota 13:00 LKS „Naprzód” Zielonki  KS „Pilica” Białobrzegi

9.04 Sobota 13:30 LKS „Naprzód” Zielonki  LKS „Skra” Konstancin

23.04 Sobota 11:00 LKS „Naprzód” Zielonki  RKS „Okęcie” Warszawa

7.05 Sobota 12:00 LKS „Naprzód” Zielonki  MKS „Znicz” Pruszków

18.05 Środa 17:30 LKS „Naprzód” Zielonki  IKS „Polonia” Iłża

28.05 Sobota 13:00 LKS „Naprzód” Zielonki  LKS „Mszczonowianka”

18.06 Sobota 13:00 LKS „Naprzód” Zielonki  GKS „Pogoń” Grodzisk

Liga Okręgowa

Data Dzień Godz Gospodarz x Gość

20.03 Niedz. 11:00 LKS „Naprzód” Zielonki  KS „Ożarowianka”

2.04 Sobota 11:00 LKS „Naprzód” Zielonki  KS „Raszyn”

17.04 Niedz. 11:00 LKS „Naprzód” Zielonki  LKS „Chlebnia”

23.04 Sobota 14:00 LKS „Naprzód” Zielonki  WRKS „Olimpia” Warszawa

4.05 Środa 17:00 LKS „Naprzód” Zielonki  LKS „Skra II” Konstancin

15.05 Niedz. 13:30 LKS „Naprzód” Zielonki  MKS „Piast” Piastów

25.05 Środa 17:30 LKS „Naprzód” Zielonki  CWKS „Legia” Warszawa

5.06 Niedz. 13:00 LKS „Naprzód” Zielonki  KS „Łomianki”

Rozpoczęły się już rozgrywki run-
dy wiosennej. Dobrze przepracowa-
ny okres zimowy daje nadzieje na wie-
le radości w zbliżających się meczach. 
Zachęcam, aby dopingiem pomóc dru-
żynom, by po zakończeniu sezonu na-
sze zespoły zarówno w IV lidze jak 
i Lidze Okręgowej seniorów uplasowa-
ły się na pozycjach zapewniających byt 
w czołówce Mazowsza. Zapraszamy 
na mecze.

Martyna Mistrzynią Polski!

Rok 2011 rozpoczął się dużym sukce-
sem badmintonistki naszego klubu Mar-
tyny Poprzeczko. Na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w grze podwójnej zajęła Ona 
pierwsze miejsce, a w grze pojedynczej 
drugie. Złoty i srebrny medal wzbogaciły 
i tak już ogromny dorobek medalowy  
Martyny zbierany w czasie wieloletniej 
kariery sportowej. Myślę, że ciężka pra-
ca tej wspaniałej zawodniczki i jej trenera 

Pana Piotra Pamięty znalazły godne uho-
norowanie. Dla takich chwil na podium 
Mistrzostw Polski warto trenować!

Zawody jeździeckie również 
dla amatorów

Jak już od wielu lat, tak i w tym roku 
spotkamy się na zawodach jeździe-
ckich. W Zielonkach zawsze można zoba-
czyć popisy jeździeckich Mistrzów Polski, 
a nawet naszego Olimpijczyka Eugeniusza 
Koczorskiego. Tym razem przy współpracy 
z Powiatem Warszawskim Zachodnim chce-
my wzbogacić ofertę jeździecką o konkurs 

dla amatorów. Każdy mieszkaniec naszego 
powiatu posiadający konia i pragnący skon-
frontować swoje umiejętności na prawdzi-
wych zawodach może się zgłosić i starto-
wać. Nie wymagamy licencji zawodniczych 
ani paszportów końskich, zapraszamy 
wszystkich. Warto popularyzować ten pięk-
ny i elegancki sport. Zapraszamy wszystkich 
jeźdźców 14 sierpnia. Dzień później orga-
nizujemy, jak co roku nasz Wielki Festyn, 
a podczas niego zawody siatkówki plażo-
wej, ale o tym pamiętają już chyba wszyscy 
miłośnicy tego sportu.

 Henryk Kuncewicz

Martyna Poprzeczko i Mateusz Dubowski – oboje 
grają w reprezentacji Polski

Trener Piotr Pamięta (w środku) został nagrodzony 
medalem
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Już po raz szósty w historii naszej 
gminy wręczono statuetkę InterBabi-
nicza. W tym roku nagrodę przyzna-
waną przez internautów trzech lo-
kalnych portali otrzymali ex aequo: 
Zbigniew Załęski – kierownik zespo-
łu „Babiczanie” i organista w Koś-
ciele w Starych Babicach oraz Mar-
cin Łada – redaktor naczelny „Gaze-
ty Babickiej”, Prezes Babickiego Koła 
ZOR RP.

Uroczyste wręczenie InterBabinicza 
odbyło się 25 marca w siedzibie OSP Sta-
re Babice. Laureaci odebrali statuetki i dy-
plomy z rąk twórców i administratorów 
lokalnych stron internetowych: braci To-
masza i Artura Druzdów (www.lipkow.
net), Krzysztofa Szuby (www.borzecin.
eu) i Michała Starnowskiego (www.babi-
ce.waw.pl).

W czasie spotkania pomysłodawcy 
konkursu opowiedzieli o historii InterBa-
binicza i przypomnieli kolejnych laurea-
tów tej nagrody. Od sześciu lat jest ona 
przyznawana przez internautów lokal-
nych portali, w drodze głosowania. Wy-
różnienie otrzymują osoby, które swoją 
postawą i działaniami zasługują na szcze-
gólne uznanie i szacunek babickiej spo-
łeczności. 

W tym roku głosowanie na laureata 
InterBabinicza ruszyło 10 stycznia i trwa-
ło przez trzy tygodnie. Zainteresowanie 
konkursem przerosło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. Liczba osób od-
wiedzających lokalne portale i oddają-
cych głosy zwiększyła się o 300% w sto-
sunku do minionych lat.

InterBabinicz’2010 przyznany!
Oprócz tradycyjne-

go głosowania przez 
strony internetowe 
trwała intensywna 
„kampania wyborcza” 
na popularnych por-
talach społecznościo-
wych, takich jak Nasza 
Klasa czy Facebook. 
Udział w zabawie bra-
li internauci nie tylko 
z babickiej gminy, lecz 
także z różnych, cza-
sem bardzo odległych 
stron Polski (m.in. 
ze Szczecina, Białego-
stoku), a nawet z in-
nych krajów (Holandii, 
Niemiec).

Głosowanie zakończyło się wieczo-
rem 31 stycznia. Spośród sześciu zgło-
szonych przez internautów kandydatów 
najwięcej głosów zdobyli: Zbigniew Za-
łęski (246) i Marcin Łada (246) – każdy 
po 44%.

Pierwszego z laureatów wyróżniono 
za sprawowanie opieki nad działalnoś-
cią i brzmieniem babickiego chóru oraz 
za pracę na rzecz młodzieży i zespołów 
młodzieżowych w gminie. W uzasad-
nieniu werdyktu napisano także, że Zbi-
gniew Załęski zasługuje na wyróżnienie 
jako kultywator tradycji i miejscowego 
folkloru (wcześniej „Babickie Sąsiadki”, 
teraz zespół „Babiczanie”).

Drugi laureat, Marcin Łada, redaktor 
naczelny „Gazety Babickiej” i Prezes Ba-
bickiego Koła ZOR RP został nagrodzony 
za szacunek dla polskiej tradycji, pasję hi-

storyczną i działania patriotyczne w lokal-
nym środowisku. Podkreślono jego zasłu-
gi w tworzeniu miejsc pamięci narodowej 
w gminie, a także w odkrywaniu histo-
rii regionu i jej promowaniu na łamach 
gminnego miesięcznika.

Odbierając statuetki z rąk organizato-
rów konkursu, laureaci dziękowali inter-
nautom, którzy oddali na nich głosy. Jak 
mówili, liczy się nie tyle wybór konkretnej 
osoby, ile szacunek i poparcie dla prowa-
dzonych przez nią pozytywnych działań. 
W tym roku na szczególne uznanie za-
służyły inicjatywy patriotyczne i kultural-
ne podejmowane w babickiej gminie. – 
Oznacza to, że tego typu działania są do-
ceniane przez naszą społeczność i powin-
ny być kontynuowane – zgodnie twierdzą 
laureaci Interbabinicza’2010. 

Karolina Gwarek

Dziś trudno sobie wyobrazić ży-
cie bez komputerów i Internetu. 
Osoby pracujące zawodowo korzy-
stają z dobrodziejstw techniki infor-
matycznej wykorzystując je jako na-
rzędzie pracy. Dzieci przy pomocy 
komputerów odrabiają lekcje, stu-
denci piszą prace, nie wspomina-
jąc już o tysiącach fanów gier kom-
puterowych. Wydawało się, że tyl-
ko emeryci i osoby starsze nie pod-
dadzą się urokowi nowych tech-
nologii. Tymczasem okazuje się, że 
to właśnie seniorzy w coraz więk-
szym stopniu interesują się kom-
puterami. Wielu z nich, uczęszcza-
jących do babickiego Klubu Senio-
ra skończyło nawet kurs kompute-
rowy. Dziś mają kontakt ze światem 

i twierdzą że serfowanie po Inter-
necie jest dla nich receptą na mło-
dość. Kto wie?

Obecnie na terenie naszej gminy do-
stęp radiowy do Internetu obejmuje miej-
scowości: Blizne Jasińskiego i Łaszczyń-
skiego, Lubiczów, Latchorzew, Zielon-
ki Parcele, Zielonki Wieś, Koczargi Nowe 
i Koczargi Stare, Wierzbin, Wojcieszyn 
i wschodnią część Borzęcina Dużego (od 
szkoły w stronę Babic). Aby uzyskać po-
łączenie z Internetem, najczęściej nie-
zbędne jest urządzenie zewnętrzne (tzw. 
punkt dostępowy) umieszczone na dachu 
budynku. 

W celu uzyskania szerszych informa-
cji, należy wysłać zgłoszenie ze strony 
www.babicenet.pl lub bezpośrednio 
na e-mail: info@babicenet.pl

Po nawiązaniu kontaktu zostanie prze-
prowadzony bezpłatny test łącza, będzie-
cie Państwo także szczegółowo powiado-
mieni o możliwościach podłączenia. Z In-
ternetu można korzystać za darmo, do-
stępne są też większe łącza komercyjne.

 Marcin Jaskólski

Pilotażowy Internet w Gminie



Drodzy Czytelnicy! Czasy, w któ-
rych żyjemy charakteryzują się dużą 
zmiennością różnorodnych przepisów. 
Trudno za nimi nadążyć osobom pochło-
niętym codziennymi sprawami. Warto 
zatem przedstawić szerzej kilka kwestii 
dotyczących naszej gazety.

„Gazeta Babicka” jest miesięcznikiem 
samorządowym wydawanym za publicz-
ne pieniądze, stąd może działać jedynie 
w określony sposób przestrzegając za-
równo przepisów prawa, jak i aktualnie 
obowiązujących interpretacji prawnych.

 Z początkiem tego roku zaczęła obo-
wiązywać nowa ustawa o finansach pub-
licznych. Aktualna interpretacja praw-
na zabrania naszemu wydawcy – Gmi-
nie Stare Babice pozyskiwania środków 
finansowych z reklam umieszczanych 
w gazecie. Dlatego też żadne komercyj-
ne treści nie mogą być obecnie publiko-
wane na łamach miesięcznika.

 Nasza redakcja dotąd nie pozyskiwa-
ła reklam, umieszczaliśmy je jedynie na 
prośbę Czytelników, starając się nie prze-
kraczać w każdym wydaniu na te zagad-
nienia objętości 2 stron. Dziś dostaje-
my prawie codziennie pytania czemu nie 
przyjmujemy kolejnych ogłoszeń? Prze-
cież wpływ z reklam obniża koszty dru-
ku gazety. Czy sami działamy przeciwko 
sobie? Traci na tym również całość gmin-
nej informacji, działalność firm jest bo-
wiem częścią życia gminy, świadczy o ak-
tywności zawodowej mieszkańców, o ich 
potrzebach i stylu życia. Niestety Usta-
wodawca wie lepiej – nie wyraża zgo-
dy na reklamy, a my musimy przestrze-
gać prawa.

Specjalnie dla naszych Czytelni-
ków stworzyliśmy zatem „Informa-
tor Reklamowy” – dodatek do „Ga-
zety Babickiej” wydawany całkowi-
cie ze środków prywatnych. Tam bę-
dziecie mogli Państwo umieszczać reklamy 
i ogłoszenia, a ich koszt będzie taki sam, 
jak dotąd w naszym miesięczniku, w któ-

rym ceny reklam nie uległy zmianie od wie-
lu lat. O tym czy „Informator Reklamowy” 
będzie się ukazywał, zadecydujecie Pań-
stwo sami. Jeśli będzie odpowiednie zain-
teresowanie reklamą – umożliwiające po-
krycie kosztów druku, „Informator” stanie 
się stałym dodatkiem do gazety.

Podobna sytuacja pojawiła się już kil-
ka miesięcy wcześniej i dotyczyła  pub-
likacji przed wyborami samorządowymi 
sylwetek kandydatów na radnych i wój-
ta gminy. Kilka lat temu mogliśmy pub-
likować informacje dotyczące wszyst-
kich osób, które chciały zostać wybra-
ne. Przed ostatnimi wyborami Państwo-
wa Komisja Wyborcza wydała interpre-
tację prawną, zakazującą publikowania 
takich treści przez gazety samorządowe. 
Komu to przeszkadzało gdy była pełna 
informacja dotycząca wszystkich kandy-
datów i wszystkim – dając równe szan-
se – poświęcaliśmy tyle samo miejsca 
w gazecie? 

Prawo ogranicza wolność prasy sa-
morządowej w coraz większym stop-
niu. Prof. Jerzy Regulski – twórca refor-
my ustrojowej widzi w tym zagrożenie 
dla samorządności, której główną ideą 
była wolność ludzi umawiających się 
wspólnie na określone działania czy-
nione w imię dobra społeczności. Dziś 
Ustawodawca pełni rolę wszechwiedzą-
cego arbitra, który coraz bardziej inge-
ruje w nasze życie ograniczając wolność 
decydowania o sobie. Niektórzy posło-
wie postulują wręcz zakaz wydawania 
gazet samorządowych. Gazet, które są 
dziś często jedynym źródłem lokalnych 
informacji, kierowanych do określonej 
społeczności. Na szczęście ekstremiści 
w białych kołnierzykach są jeszcze 
w zdecydowanej mniejszości.

Jaka będzie przyszłość „Gazety Ba-
bickiej”? Czy za chwilę pojawią się ko-
lejne ograniczenia dające uprzywilejo-
waną pozycję wydawcom prywatnym? 
A może właśnie o to chodzi, aby miej-
sce gazet samorządowych zajęły filie 
dużych koncernów prasowych i rynek 
informacji w Polsce skupiony został tyl-
ko w odpowiednich kręgach? Na te py-
tania nie mamy odpowiedzi, ale one na-
suwają się same.

W redakcji staramy się pracować dla 
naszych Czytelników jak najlepiej potrafi-

my. Gazeta wspólnie z samorządem prze-
trwała 20 lat. Wychodziła z różną często-
tliwością, zmieniała swoją szatę graficz-
ną. Pracowało w niej przez lata wielu róż-
nych ludzi, włącznie z obecnymi przed-
stawicielami władz samorządowych gmi-
ny i powiatu. 

Nasz miesięcznik od tego roku zmie-
nił drukarnię (wyłonioną w przetargu) 
i ograniczył koszty druku obniżając ja-
kość papieru. Gazeta jest skromniejsza, 
dostosowała się do stanu finansów pub-
licznych powodowanych kryzysem świa-
towym.

Jednak mimo trudnej sytuacji fi-
nansowej warto zauważyć wysił-
ki samorządu, które mają na celu 
zwiększenie dostępności „Gaze-
ty Babickiej”: nakład gazety został 
zwiększony do 5 tys. egzemplarzy, 
uruchomiono także bezpośrednią 
dystrybucję miesięcznika do gospo-
darstw domowych. Dziś ciekawym 
jest dla nas, czy jesteście Państwo 
z tych zmian zadowoleni?

Prosimy o kontakt z redakcją w tej spra-
wie. Jesteśmy zainteresowani tym, czy ga-
zeta dociera do wszystkich rejonów gmi-
ny i czy otrzymujecie ją Państwo w odpo-
wiedniej formie. Wszystkie sygnały w tej 
sprawie są dla nas bardzo cenne i mogą 
przyczynić się do dalszej poprawy dostęp-
ności miesięcznika dla Czytelników.

Informacje w tej sprawie prosimy kie-
rować do sołtysów lub bezpośrednio 
do naszej redakcji. Na pierwszym pię-
trze Urzędu Gminy znajduje się skrzyn-
ka „Gazety Babickiej”, można tam wrzu-
cać kartki z różnymi informacjami. Prosi-
my także o kontakt e-mailowy: gazeta.
babicka@stare-babice.waw.pl  Przypo-
minamy, że nasza gazeta dostępna jest 
także w wydaniu internetowym.

Analizując powyższe zagadnienia 
przypomina mi się dowcip, który kiedyś 
krążył po wprowadzeniu na rynek kieł-
basy beskidzkiej. Klient wchodzi do skle-
pu w Zakopanem i pyta – czy jest kiełba-
sa beskidzka? – Bez cego? – zdziwił się 
sprzedawca. Tak i u nas dziwią się Czytel-
nicy, a czemu nie dajecie ogłoszeń?

Marcin Łada
Redaktor Naczelny 
„Gazety Babickiej”

Gazeta bez kandydatów, bez ogłoszeń, 
bez reklam – czyli co wolno gazecie 
samorządowej, a czego nie…
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S P R Z Ę T U   B U D O W L A N E G O
I   E L E K T R O N A R Z Ę D Z I

05-092 Łomianki, ul. Wiślana 9 www.climax.waw.pl
751 47 27

pon.-pt. 800-1800

sob. 800-1400

751 41 00

W Y N A J E M

Centrum Ogrodniczo Przemysłowe w Wojcieszynie
zaprasza 9-10 kwietnia na Weekend Promocji 

nawozów fi rmy „AGRECOL” ul. Warszawska 609
Każdy kto wówczas dokona zakupów  produktów fi rmy „AGRECOL: 
będzie mógł wygrać: kosiarkę elektryczną, asortyment produktów „AGRECOL”. 
Klienci otrzymają 10% rabatu na wszystkie zakupy w Centrum Ogrodniczym.
Centrum w Wojcieszynie oferuje bogaty asortyment roślin ozdobnych: 
iglaki szczepione na pniu, np. kosodrzewiny, świerki, sosenki, szczepione rośliny iglaste 
– pigwy, jaśminowce wonne, weigelle (krzewuszki). 
Są już w sprzedaży rośliny kwitnące: bratki, stokrotki, krokusy, jaskry. 
Zaczynają kwitnąć magnolie – fi rma oferuje odmiany białe, bordowe, a nawet żółte.
Szef fi rmy Pan Andrzej Sysiak razem z pracownikami udzielają fachowych porad. 
Tu można kupić wszystko do urządzenia ogrodu: rośliny, odpowiednią ziemię, nawozy i narzędzia.

Centrum Ogrodnicze Zaprasza codziennie:
pn-pt.: 9:00-18:00, w soboty: 9:00-15:00, w niedziele: 10.00-14:00 

 tel. 22 796-05-61

MARZEC/KWIECIEŃ 2011

Dodatek do „Gazety 
Babickiej” wykonany 

wyłącznie ze środków 
pozabudżetowych. 

Nakład 5 tys. egz. 
Bezpośrednia dystrybucja 

do domów.

Kontakt: 604 881 527

Kursy prawa jazdy   Kat. B
Jazdy doszkalające

Tel.: 22-752-01-39, 
501-011-450
www.stach.waw.pl
30 lat doświadczenia 
i tradycji
Wojcieszyn, ul. Warszawska 618



Tajemnicza choroba brzoskwini
Lubicie Państwo brzoskwinie z własnego drzewa? Bo ja bardzo. Aby docze-

kać się ładnych owoców warto już teraz zadbać o dobrą kondycję naszych drze-
wek. Często się bowiem zdarza, że liście brzoskwiń zostają zdeformowane przez 
chorobę, stają się zgrubiałe, silnie wypukłe i kruche, później przebarwiają się na 
czerwono i odpadają. Często na przełomie czerwca i lipca drzewko zupełnie tra-
ci liście, ma małe przyrosty i w rezultacie bardzo niewiele owoców. Sprawcą tych 
kłopotów jest grzyb zimujący na powierzchni kory drzewa. Zabiegi przeciwko tej 
chorobie powinno się przeprowadzać właśnie teraz, w okresie bezlistnym, do-
kładnie pokrywając całą korę preparatem grzybobójczym. Wykonanie zabiegu 
w okresie wystąpienia opisanych wyżej tak charakterystycznych objawów jest 
spóźnione, ponieważ w tej fazie grzyb jest bardzo odporny.

Pierwszy zabieg chemiczny warto wykonać jesienią, po zrzuceniu liści lub bar-
dzo wczesną wiosną w dniu gdy temperatura powietrza przekroczy 10 st. C Naj-

lepszym preparatem w tym okresie jest Miedzian 50.
Drugi oprysk należy wykonać przed ruszeniem wegetacji, najpóźniej do fazy pękania pąków preparatem Syl-

lit 65 WP lub Carpene 65 WP.
Bardzo często się zdarza, że nie uda nam się zwalczyć tej choroby w ciągu jednego sezonu, dlatego opisane za-

biegi musimy powtórzyć w roku następnym.
Przy okazji zwalczania kędzierzawości liści brzoskwini (bo tak fachowo nazywa się ta choroba) warto pomyśleć 

o ochronie innych gatunków drzew owocowych, których na działce na pewno nie brakuje.
Miedzian 50 stosujemy w fazie pękania pąków przeciwko parchowi jabłoni w ilości 10 g na 10 l wody. Gruszę 

chronimy przed parchem, wiśnię i śliwę przed rakiem bakteryjnym i brunatną zgnilizną drzew pestkowych, a śliwę 
przed torbielą śliw – stosując ten środek w okresie listnym (przed kwitnięciem) w ilości 10 g. na 5 l wody.

Do zwalczania kędzierzawości liści brzoskwini przygotowujemy najwyższe stężenie Miedzianu 50 tzn. 10 g 
środka na 1-1,5 l wody.

Syllit 65 WP stosujemy do ochrony jabłoni i gruszy przed parchem (przed kwitnieniem) w ilości 5 g na 5 l wody, 
przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini i torbieli śliwy (przed nabrzmieniem pąków) – 5 g preparatu w 1 l wody, 
a wiśnię i czereśnię chronimy przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych stosując 5 g tego środka 
w 5 l wody bezpośrednio po kwitnieniu.

Wykonanie tych pierwszych zabiegów zapewni naszym drzewkom dobrą kondycję zdrowotną, a w związku 
z tym lepsze owocowanie. Wszystkie preparaty i fachową poradę otrzymacie Państwo w Centrum Ogrodniczym 
w Wojcieszynie, przy ul Warszawskiej 609. Serdecznie Zapraszam! 

Andrzej Sysiak

Chcesz mieć efekty 

– nie licz na inspekty

Poradź się specjalisty!

Porady ogrodniczePorady ogrodnicze

Humor Humor 
ogrodniczyogrodniczy



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

SZKLENIE U KLIENTA
• pełny zakres usług • lustra • KONKURENCYJNE CENY!

tel.: 602-285-338

USŁUGI GEODEZYJNE AZYMUT SC.
 tel. 22 243 22 65
kom. 602 555 073
ul. Rynek 11 lok. 4 

(nad pocztą)
05-082 Stare Babice

Bar Leśny zaprasza!
W nowym budynku Urzędu Gminy 
działa doskonały bufet!
Tu zjesz smacznie i tanio! 
Domowe pierogi, krokiety, zupy, sałatki, 
talerze niespodzianek 
– wszystko wykonywane domowymi sposobami. 

Firma oferuje także okolicznościowy catering 
i organizację różnorodnych przyjęć.

Zapraszamy na śniadania i obiady! 
Pn-pt. w godz. 9:30-19:00 tel.: 603-999-348 

mniam, mniam...

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

ELTRO-GAZ-SERWIS
Usługi hydrauliczno-gazowe

Serwis kotłów i urządzeń gazowych
Kominki z płaszczem wodnym

Kolektory słoneczne, pompy ciepła
Kotłownie na paliwie stałe

Lipków, ul. Jakubowicza 72
Tel./fax (22) 722-78-70, Tel. kom. 608-051-985

jarek@eltro-gaz-serwis.pl

Tel. (22) 722-94-18
Stare Babice, ul. Kościuszki 11

Terminy: 25.03, 08.04, 15.04, 29.04, 13.05; 

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 PIT-Y ZA 2010 r.

Ubezpieczenia: komunikacyjne, 
majątkowe, rolne, turystyczne itd.

Zapraszamy do nowej siedziby w nowym budynku Urzędu Gminy 
i Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach, ul. Rynek 21

Tel.: 22 798-92-31, 603-77-38-55
beata_glodkowska@poczta.onet.pl

Sprzedaż kurczaków do hodowli Sprzedaż kurczaków do hodowli 



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 (022) 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!




