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W numerze Twój podatek dla gminy
– Twoja gmina dla Ciebie!

Szanowni Państwo, Mieszkań-
cy Gminy Stare Babice!

Nasza gmina rozwija się bar-
dzo dynamicznie, co roku przy-
bywa nowych mieszkańców. Sa-
morząd od lat przeprowadza 
wiele inwestycji, aby zapewnić 
wszystkim odpowiedni standard 
życia na tym terenie.

Wielu nowych mieszkańców gmi-
ny pozostawia sobie dotychczasowy 
adres zameldowania. Co prawda nie 
ma dziś obowiązku przemeldowa-
nia się w nowe miejsce, jednak dla 
gminy taka decyzja powoduje dużą 
stratę wpływów z podatków. Z tego 
powodu budżet gminy traci co naj-
mniej kilka mln zł rocznie. Łatwo so-
bie wyobrazić, o ile lepiej by nam się 
żyło w babickiej gminie, gdybyśmy 
co roku mogli pieniądze te zainwe-
stować w infrastrukturę, a zatem w 
drogi, chodniki, place zabaw, obiek-
ty sportowe, oświetlenie itd.

Można temu łatwo zaradzić. 
Nie bądźmy obojętni!

Jak to zrobić?
 Aby osoby niezameldowane na na-

szym terenie mogły rozliczyć swój po-
datek dochodowy za 2010 r. w gminie 
Stare Babice, należy wykonać prostą i 
bezpłatną procedurę.

Wystarczy wypełnić formularz NIP-3 
(dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej) lub EDG-1 
(dla osób prowadzących działalność go-
spodarczą). 

W formularzu NIP-3 należy wpisać 
w pozycji B4 jako miejsce zamieszka-
nia gminę Stare Babice. Wypełniony for-
mularz NIP-3 trzeba dostarczyć do urzę-
du skarbowego właściwego dla miej-
sca zamieszkania (dla naszej gminy jest 
to Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, 
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa) 

lub wysłać razem 
z roczną deklara-
cją podatkową. 
Złożenie formula-
rza NIP-3 jest zwol-
nione z opłaty skar-
bowej, a można 
go pobrać ze stro-
ny internetowej 

Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl 
(zakładka Podatki).

Natomiast w formularzu EDG-1 
(wniosek o wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej) w pozycji 08 nale-
ży wpisać miejsce zamieszkania w naszej 
gminie. Wypełniony wniosek prosimy 
złożyć do Referatu Ewidencji Działalności 
Gospodarczej Urzędu Gminy Stare Babice 
ul. Rynek 32. 

Wypełnione przykładowo formularze 
znajdziecie Państwo na stronie interne-
towej naszej gminy (www.stare-babice.
waw.pl).

Zostań lokalnym patriotą!
Wielu z Państwa jest zapewne obo-

jętne, gdzie trafiają Wasze podatki. 
Składamy rozliczenie finansowe i nie 
mamy już na nie wpływu. Otóż nie! Dziś 
Państwo możecie zadecydować o tym, 
gdzie trafią środki przez Was wypraco-
wane! 

Wszyscy chcemy mieszkać w ład-
nej, nowoczesnej gminie. Nie lekce-
ważmy zatem możliwości wzboga-
cenia gminy swoimi podatkami. Na-
mawiajmy do tego działania sąsia-
dów i znajomych!

To nic nas nie kosztuje, a środki, któ-
re trafią do budżetu gminy, przyczynią 
się do jej rozwoju. Blisko 40% podatku 
wpłaconego przez mieszkańców gminy 
jest jej zwracane przez budżet państwa. 
W zeszłym roku do gminnego budżetu 
trafiło w ten sposób 27 mln złotych. 

Działajmy razem dla rozwoju na-
szej gminy!

Wójt Gminy Stare Babice
 Krzysztof Turek

Okładka
 Halowe turnieje piłki nożnej 

w Borzęcinie Dużym

Z gminy, z urzędów, z terenu
3 Nasz gminny Parlament 

– rozmowa z Przewodniczącym 
Rady Gminy Henrykiem 
Kuncewiczem

 Medale dla Złotych Par
5 Z Sesji Rady Gminy
6 Marcin Zając – nowy Zastępca 

Wójta Gminy Stare Babice
 Kolektory słoneczne – co dalej?
7 Akcja zima

Temat miesiąca
8 Babinicz dla Jolanty Stępniak
9 Parę słów o laureatce Babinicza

Kultura
10 Rodzinne śpiewanie w Bliznem 

Jasińskiego
 Spotkanie Opłatkowe Seniorów
11 Bal w Borzęcinie Dużym
 Kawiarenka międzypokoleniowa, 

czyli jak balowano w babickim 
Przedszkolu

Informacje
12 Ośrodek daje nie tylko nadzieję
13 Psi kącik

Sport
14 UKS Borzęcin rozwija skrzydła
15 Powiatowy Turniej Piłki Nożnej

Informacje
16 Wybory do Rad Powiatowych MIR
 Segregacja odpadów
17 Projekt „Moja przyszłość w moich 

rękach”
18 Nowa Rada i Zarząd PWZ
19 Ogłoszenia gminne i inne

Skład i druk: OMIKRON Sp. z o.o., www.omikron.net.pl

Dyżury ekspertów 
Urzędu Skarbowego

W związku z trwającą kolejną już 
akcją rozliczania podatków, aby do-
pomóc mieszkańcom gminy w wy-
pełnianiu druków, pracownicy US 
Warszawa-Bielany będą pełnić dyżu-
ry w Urzędzie Gminy w Starych  Babi-
cach (ul. Rynek 32, I piętro, sala kon-
ferencyjna). Na miejscu będzie moż-
na otrzymać potrzebny druk i uzyskać 
informację odnośnie rocznych zeznań 
podatkowych.  

Zapraszamy w dniach: 
28 marca, w godz. 12:00-18:00
7 kwietnia, w godz. 12:00- 17:00.
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– Na czym polega praca Przewod-
niczącego Rady Gminy?

– Praca ta wymaga pewnej wiedzy do-
tyczącej procedur prowadzenia obrad, ale 
przede wszystkim wyczucia. Należy umieć 
pogodzić temperamenty 15 członków 
Rady i elegancko, bez problemów przepro-
wadzać wszystkich radnych przez obrady 
sesji. Moim zdaniem ważne jest, by obra-
dy były zwięzłe, krótkie i kulturalne. Należy 
działać tak, aby podczas sesji nie doprowa-
dzać do drażliwych sytuacji, co się niekie-
dy we wcześniejszych kadencjach zdarzało. 
Przewodniczący musi także koordynować 
prace komisji i prace wszystkich radnych.

– Zanim przejdziemy do spraw me-
rytorycznych, proszę powiedzieć, jak 
Pan ocenia ogólne funkcjonowanie 
poprzedniej Rady Gminy?

– Myślę, że była to w sumie spokojna 
kadencja, zawsze można było porozumieć 
się z radnymi, nie dochodziło do żadnych 
ekscesów.

Być może zaowocowało tu już moje 
doświadczenie. Zanim zostałem Przewod-
niczącym, byłem członkiem Rady Gminy 
przez 2 kadencje. Zdążyłem się przyjrzeć 
różnym zachowaniom i wyciągnąć wnio-
ski. 

Wcześniej sesje były za bardzo rozwle-
kane i ciągnęły się zbyt długo. Położyłem 
duży nacisk na to, aby prace i dyskusje nad 
konkretnym zagadnieniem odbywały się w 
komisjach. Dzięki temu sesje mogły stać się 
prawdziwym świętem demokracji. Oczywi-
ście niektóre osoby nadal próbowały upor-

Nasz gminny Parlament…

czywie dyskutować, mimo że wszystkie za-
gadnienia były już dawno omówione, ale 
był to w sumie niewielki procent radnych. 

Przez całą kadencję sesje odbywały się 
w rozsądnym czasie. Dla przykładu po-
wiem, że w mojej pierwszej i drugiej ka-
dencji posiedzenia trwały od godz. 14:00 
do 22:00, a nawet do 23:00! Gdy w tej ka-
dencji położyliśmy nacisk na pracę w ko-
misjach, sesje trwały przeważnie od godz. 
15:00 do 18:00.

– Co jest najtrudniejsze w pracy 
Przewodniczącego?

– Okiełznanie temperamentu niektó-
rych radnych, którzy zdają się nie rozu-
mieć, co się do nich mówi i ciągle odbie-
gają od tematu obrad. Jestem generalnie 
człowiekiem radośnie nastawionym do ży-
cia i nie czuję się zbyt dobrze, kiedy muszę 
innych przywoływać do porządku. Chciał-
bym, aby wszyscy zrozumieli wreszcie, jak 
powinny przebiegać obrady. Ale pewne za-
chowania są być może takim naszym lokal-
nym kolorytem.

– Jakie będą kierunki działań nowej 
Rady Gminy?

– Każda kadencja jest w pewnym sensie 
podobna. Myślę, że będą to działania konty-
nuacji. Chodzi o to, aby dalej rozwijać naszą 
gminę. Nadeszły jednak trudne czasy finan-
sowe, spowodowane kryzysem światowym, 
stąd konieczne są oszczędności. Jednocześ-
nie apeluję do radnych i mieszkańców na-
szej gminy, powinniśmy zrobić wszystko, 
aby podatki osób, które mieszkają na tere-
nie gminy, wpływały do babickiego budże-
tu. (patrz str. 2)

– Czy możemy już mówić o społe-
czeństwie obywatelskim?

– Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. 
Ten proces już się rozpoczął i trwa. Mieszkań-
cy gminy coraz bardziej interesują się wybo-
rami. Kiedyś niewiele osób chodziło na głoso-
wania, a do Rady Gminy można było się dużo 
łatwiej dostać niż dziś. W mojej pierwszej ka-
dencji zdobyłem ok. 60 głosów i to wystar-
czyło, by zostać radnym (w ostatnich wybo-
rach – 221). Kiedyś były okręgi, gdzie zgła-
szał się tylko jeden kandydat. Dziś to się właś-
ciwie nie zdarza.

Podsumowanie działań 
Rady Gminy V kadencji

Rada Gminy ukonstytuowała się na 
I Sesji w dniu 24 listopada 2006 r. – ślubo-
wanie złożyło 15 radnych (w tym 2 panie 
i 13 panów). Wybrano wtedy Przewodni-
czącego Rady Gminy Henryka Kuncewicza 
i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ada-
ma Kotwickiego i Tadeusza Wiśniewskiego. 
Skład Prezydium Rady jest taki sam w obec-
nej kadencji.

Na przestrzeni czterech lat skład Rady 
uległ jednej zmianie. Po roku pracy man-
dat złożył radny Walerian Żyndul. W wyni-
ku wyborów uzupełniających w skład Rady 
weszła Paulina Ostrowska. 

Wielkim zaszczytem dla nas był fakt 
wyboru w dniu 24 listopada 2006 r. Pana 
Jana Żychlińskiego, mieszkańca naszej gmi-
ny i Przewodniczącego Rady Gminy Sta-
re Babice dwóch kadencji w latach 1990-
1998, na urząd Starosty Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.

Rada Gminy jako organ uchwało-
dawczy obradowała na sesjach. 

W okresie trwania kadencji na 45 
posiedzeniach zostało podjętych łącz-
nie 446 uchwał w sprawach należą-
cych do wyłącznej właściwości rady 

Czym się zajmowała Rada Gminy w zakończonej niedawno kadencji? Jak 
wiele było spotkań i podjętych uchwał? Czy poprzednią kadencję możemy 
zaliczyć do udanych, jeśli chodzi o stanowienie prawa miejscowego? 

Poprosiliśmy Henryka Kuncewicza – Przewodniczącego Rady Gminy 
o podsumowanie czteroletniego okresu pracy V kadencji samorządu.

Medale dla Złotych Par
Osiem par otrzymało 27 stycznia medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Odznaczenia, na wniosek Wójta Gminy Krzysztofa Turka, przyznał Prezydent RP 
Bronisław Komorowski.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Urzędzie Gminy w Starych Babicach. Se-
niorzy przybyli na spotkanie w znakomitych humorach i w dobrym zdrowiu. Nic dziwne-
go, skoro miłość dodaje im skrzydeł – tym bardziej, że trwa już ponad 50 lat. Odznaczenia 
jubilatom wręczali Wójt Gminy Krzysztof Turek i Z-ca Wójta Marcin Zając, życząc im jesz-
cze wielu wspólnie spędzonych lat, w szczęściu i miłości. Niespodzianką dla par był występ 
dzieci z babickiego Przedszkola. W rodzinnej atmosferze nie zabrakło miłych wspomnień 
i ciekawych opowieści. Więcej o tym spotkaniu napiszemy w kolejnym numerze. 
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oraz wynikających z przyjętych do re-
alizacji zadań: 

w 2006 – odbyła 3 sesje, podejmując 
16 uchwał,

w 2007 – odbyła 11 sesji, podejmując 
116 uchwał,

w 2008 – odbyła 11 sesji, podejmując 
116 uchwał,

w 2009 – odbyła 11 sesji, podejmując 
95 uchwał, 

w 2010 – odbyła 9 sesji, podejmując 
103 uchwały.

Z podjętych przez Radę Gminy uchwał 
– 92 stanowiły akty prawa miejscowego. 

Dwie sesje zostały zwołane na wniosek 
Wójta Gminy.

Podjęte uchwały były terminowo prze-
kazywane do Wojewody Mazowieckiego i 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako 
organów nadzoru oraz do opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

Radni V kadencji z zaangażowa-
niem uczestniczyli w sesjach Rady 
Gminy, o czym może świadczyć fre-
kwencja podczas posiedzeń (97,63%), 
dzięki quorum wszystkie posiedzenia 
odbyły się w zaplanowanych termi-
nach i zakończyły się podczas jednego 
posiedzenia. 

Do pracy powołano 4 stałe Komisje 
Rady Gminy: Komisję Rewizyjną, któ-
ra liczyła 3 radnych. Jej Przewodniczącym 
był: Waldemar Szelenbaum, a członkami: 
Krzysztof Grzelak i Jan Puścian. Komisja po-
wołana została do kontrolowania działal-
ności Wójta, gminnych jednostek organi-
zacyjnych oraz jednostek pomocniczych, 
opiniowania wykonania budżetu gminy 
i występowania z wnioskiem o udzielenie 
lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi. 
W okresie kadencji odbyła 46 posiedzeń 
i przeprowadziła 20 kontroli, frekwencja na 
posiedzeniach wyniosła 98,15%.

Komisja Rozwoju Gospodarcze-
go i Budżetu liczyła 11 członków. Jej 
Przewodniczącym był Krzysztof Grzelak, 
a członkami: Tomasz Druzd, Adam Kotwi-
cki, Stanisław Lesisz, Lucyna Skrzeczkow-
ska, Witold Maziarz od 28 lutego 2008 r., 
Jerzy Piętocha, Leszek Poborczyk, Paulina 
Ostrowska od 28 lutego 2008 r., Tomasz 
Szuba, Tadeusz Wiśniewski. Ponadto w Ko-
misji pracował Walerian Żyndul do 29 listo-
pada 2007 r. 

Komisja działała w zakresie planowa-
nia i ładu przestrzennego, strategii roz-
woju gminy, gospodarki nieruchomoś-
ciami, transportu zbiorowego, działal-
ności finansowej, opiniowania budżetu 
i nadzorowania jego realizacji. 

W okresie kadencji odbyła 32 posiedze-
nia, frekwencja na posiedzeniach 90,14%.

Komisja Oświaty, Spraw Społecz-
nych, Kultury i Kultury Fizycznej liczyła 
4 członków. Jej Przewodniczącą była Justy-
na Szczepanik, a członkami: Tomasz Druzd, 
Waldemar Szelenbaum i Tomasz Szuba. Po-

nadto w Komisji pracowali: Adam Kotwicki 
do 21 grudnia 2006 r. i Walerian Żyndul do 
26 kwietnia 2007 r. 

Komisja objęła całokształt spraw zwią-
zanych z edukacją publiczną i wychowa-
niem przedszkolnym, pomocą społeczną, 
polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, 
współpracą z organizacjami pozarządowy-
mi, wspieraniem i upowszechnianiem idei 
samorządowej, kulturą i placówkami upo-
wszechniania kultury, a także kulturą fi-
zyczną, rekreacją i turystyką. W czasie ka-
dencji odbyła 45 posiedzeń, frekwencja na 
posiedzeniach wyniosła 82,73%. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Bezpieczeństwa liczyła 7 rad-
nych. Jej Przewodniczącym był Leszek Po-
borczyk. Członkami tej Komisji byli radni: 
Adam Kotwicki, Stanisław Lesisz, Witold 
Maziarz, Jerzy Piętocha, Justyna Szczepa-
nik, Tadeusz Wiśniewski. Ponadto w Ko-
misji pracował Jan Puścian do 29 stycz-
nia 2009 r. Komisja objęła sprawy zwią-
zane z ochroną środowiska, utrzymaniem 
czystości i gospodarką odpadami, rolni-
ctwem, porządkiem publicznym i bezpie-
czeństwem mieszkańców. W czasie kaden-
cji odbyła 31 posiedzeń, frekwencja na po-
siedzeniach wyniosła 89,51%. 

Ponadto w celu omówienia projektów 
uchwał oraz tematów o charakterze kom-
pleksowym należących do właściwości kilku 
Komisji odbywały się wspólne posiedzenia 
Komisji. Odbyły się łącznie 54 posiedzenia, 
frekwencja wyniosła 93,30%.

W dniu 19 grudnia Rada Gminy powo-
łała doraźną Komisję Statutową, z Prze-
wodniczącym Janem Puścianem oraz 
członkami: Lucyną Skrzeczkowską, Justy-
ną Szczepanik i Henrykiem Kuncewiczem. 
Komisji postawiono zadanie polegające na 
przygotowaniu i przedstawieniu Radzie 
Gminy projektu uchwały w sprawie zmian 
w Statucie Gminy Stare Babice. Na sesji 
w dniu 25 lutego Rada Gminy uchwaliła 
nowy Statut. 

Członkowie Rady Gminy włączali się 
również w inne działania i pracowali w do-
raźnych zespołach. 

Na sesji w dniu 21 grudnia 2006 r. 
Rada Gminy wybrała ze swojego grona 
przedstawicieli do Zgromadzenia Związku 
Gmin „Kampinos” - Jerzego Piętochę i To-
masza Szubę.

W dniu 31 maja 2007 r. powołano ze-
spół do spraw wyboru ławników w skła-
dzie: Jan Puścian, Tomasz Szuba i Walerian 
Żyndul. Zespół przedstawił na sesji Rady 
Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandy-
datach na ławników, a na sesji w dniu 25 
października Rada Gminy wybrała ławni-
ków. 

W dniu 27 marca 2008 r. powołano Ko-
misję Inwentaryzacyjną w składzie: Adam 
Kotwicki, Lucyna Skrzeczkowska, Tadeusz 
Wiśniewski. Zadaniem Komisji było doko-
nanie inwentaryzacji mienia gminy, celem 
wystąpienia o jego komunalizację.

Najważniejsze decyzje podjęte 
przez Radę Gminy 

V kadencji 
Utworzenie dwóch nowych jednostek 

organizacyjnych gminy Stare Babice: Stra-
ży Gminnej oraz Przedszkola w Bliznem Ja-
sińskiego.

Przystąpienie do Stowarzyszenia „Me-
tropolia Warszawska”.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o 
dofinansowanie projektu „Promocja zdro-
wia w Gminie Stare Babice poprzez stwo-
rzenie strefy rekreacji dziecięcej” ze środ-
ków Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego.

Uchwalenie regulaminu utrzymania po-
rządku i czystości w gminie Stare Babice. 

Uchwalenie programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest dla gminy Sta-
re Babice na lata 2008-2015, uchwale-
nie programu zapobiegania bezdomności 
zwierząt domowych na terenie gminy Sta-
re Babice.

Zaakceptowanie raportu końcowe-
go wykonanego przez EKO-GEO Konsul-
ting Marek Biłyk i Biuro Inwestorskie Ja-
nusz Rybka, w wyniku realizacji umowy Nr 
4053/Wn07/OW-KI-TA/D o opracowanie 
dokumentacji niezbędnej do wystąpienia 
z wnioskiem o dofinansowanie z Fundu-
szu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej Gminy Stare Babice w otulinie Kam-
pinoskiego Parku Narodowego” i upoważ-
nienie Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego „Eko–Babice” Sp. z o. o. do złoże-
nia wniosku o dofinansowanie oraz przyję-
cie do realizacji tego przedsięwzięcia.

Powołanie nowego Skarbnika Gminy 
Stare Babice Pani Ireny Sotomskiej.

Uchwała w sprawie wzniesienia obeli-
sku z tablicą pamiątkową poświęconą pa-
mięci Żołnierzy Oddziałów Wojska Polskie-
go, którzy zginęli w rejonie Babic we wrześ-
niu 1939 r. oraz Żołnierzy Oddziałów Party-
zanckich działających na tym obszarze.

Uchwała w sprawie utworzenia miejsca 
pamięci narodowej w Borzęcinie Dużym 
u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej.

Udzielenie pomocy finansowej dla Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki z przezna-
czeniem na budowę w Umiastowie Pomni-
ka Pomordowanych Mieszkańców Topolina 
i Umiastowa, którzy zostali zamordowani 
13 września 1939 r. przez Niemców. 

Ponadto na sesjach rozpatrywa-
ne były sprawy związane z: budżetem 
gminy i uchwałami okołobudżetowymi – 
podjęto w tym zakresie 100 uchwał, go-
spodarką nieruchomościami oraz nazew-
nictwem ulic i innych obiektów – podję-
to 128 uchwał, funkcjonowaniem istnieją-
cych szkół i placówek oświatowych – pod-
jęto 19 uchwał, pomocą społeczną i pro-
filaktyką uzależnień – podjęto 30 uchwał, 
gospodarką komunalną i bezpieczeństwem 
– podjęto 12 uchwał, ochroną środowiska 
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Na początku obrad Przewodniczący 
RG i Wójt Gminy omówili działania po-
dejmowane w okresie międzysesyjnym. 
W tym czasie Wójt Krzysztof Turek do-
konał m.in. uzgodnień z przedstawi-
cielami TP S.A. dotyczących planów in-
westycji telekomunikacji w budowę in-
frastruktury światłowodowej i innych 
urządzeń na terenie gminy. Rozmawiał 
także z reprezentantami Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich na te-
mat rozwiązań drogowych wynikają-
cych z aktualizacji miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Wydał ponadto kilka za-
rządzeń, w tym zarządzenie w sprawie 
powołania Gminnego Biura Spisowego 
do Przeprowadzenia Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Mieszkań 
w 2011 roku w Gminie Stare Babice.

Następnie radni podjęli uchwałę do-
tyczącą ustalenia nazw i liczebności sta-
łych Komisji Rady Gminy oraz określenia 
przedmiotu ich działania. Nazwy i zada-
nia komisji pozostają w zasadzie takie 
same jak w poprzedniej kadencji (tj. Ko-
misja Rewizyjna; Komisja Rozwoju Go-
spodarczego i Budżetu; Komisja Oświa-
ty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury 
Fizycznej – do której obowiązków doda-
no „opiniowanie nadawania nazw uli-
com, placom i innym obiektom gmin-
nym”; Komisja Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa).

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wy-
boru przewodniczących oraz składu oso-
bowego stałych Komisji Rady Gminy:

1) Komisja Rewizyjna: Krzysztof 
Szuba (Przewodniczący), Beata Skroń-
ska, Waldemar Szelenbaum.

2) Komisja Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu: Agnieszka Kaczurba 
(Przewodnicząca), Katarzyna Gąsowska, 
Adam Kotwicki, Stanisław Lesisz, Julian-
na Maj-Kowalska, Barbara Pruszkowska-
Kubel, Dariusz Sobczak, Tomasz Szuba, 
Tadeusz Wiśniewski.

3) Komisja Oświaty, Spraw Spo-
łecznych, Kultury i Kultury Fizycznej: 
Julianna Maj-Kowalska (Przewodniczą-
ca), Agnieszka Kaczurba, Beata Skroń-
ska, Sławomir Sumka, Dariusz Sobczak, 
Krzysztof Szuba.

4) Komisja Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Bezpieczeństwa: Leszek 
Poborczyk (Przewodniczący), Adam Ko-
twicki, Barbara Pruszkowska-Kubel, Sła-
womir Sumka, Tomasz Szuba, Tadeusz 
Wiśniewski.

Następnie radni wyrazili pozytyw-
ną opinię na temat zmian w budże-
cie gminy Stare Babice. Zmniejszono 
dochody o 1.953.798,00 zł (docho-
dy w łącznej kwocie po zmianach wy-
noszą 65.284.525,00 zł, z tego: bie-
żące – 52.741.954,00 zł, majątkowe – 
12.542.571,00 zł), zmniejszono rów-
nież wydatki o tę samą kwotę (wydat-
ki w łącznej kwocie po zmianach wy-
noszą 76.272.893,00 zł, z tego: bie-
żące – 52.650.566,00 zł, majątkowe – 
23.622.327,00 zł).

Radni rozpatrzyli i zatwierdzili po-
nadto projekt uchwały w sprawie wy-
nagrodzenia Wójta. Zaaprobowali także 
zmianę uchwały w sprawie określenia 
wysokości podatku od nieruchomości. 
Jest to związane z nowelizacją ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, doty-
czącej stawki podatku od budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, za-
jętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń.

W ostatniej części sesji znalazł się 
czas na zapytania i wolne wnioski 
uczestników. Dotyczyły one m.in. zmian 
w komunikacji miejskiej. Jak poinformo-
wał Wójt Gminy Krzysztof Turek, zmia-
ny te nie mogą być wprowadzone już 
z dniem 1 stycznia, ponieważ brak sto-
sownych uchwał w tej sprawie Rady M. 
St. Warszawy. Nowy proponowany ter-
min to 1 marca.

Podczas sesji zgłoszono także po-
trzebę budowy progów zwalniają-
cych na ul. Trakt Królewski. Jak zazna-
czył Przewodniczący RG Henryk Kunce-
wicz, budowa progów jest możliwa, je-
żeli wszyscy mieszkańcy danej ulicy wy-
rażają na to zgodę, ponadto po drodze 
tej nie mogą jeździć autobusy.

Wójt Gminy przypomniał, że Komen-
dant Straży Gminnej zwrócił się do soł-
tysów o typowanie najbardziej niebez-
piecznych miejsc na naszym terenie – na 
tej postawie zostanie wykonana mapa 
zagrożeń drogowych w gminie. Stwo-
rzono już wstępny projekt takiej mapy 
– po jej opracowaniu zostanie ona prze-
kazana do zatwierdzenia przez Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji.

kg.

Z Sesji Rady Gminy
– podjęto 13 uchwał, programami rozwoju, 
współpracą z organizacjami pozarządowy-
mi i współpracą partnerską ze społecznoś-
ciami innych państw – podjęto 17 uchwał, 
planowaniem i zagospodarowaniem prze-
strzennym – podjęto 35 uchwał.

Rada Gminy rozpatrzyła 8 wezwań do 
usunięcia naruszenia prawa oraz 7 skarg, 
w tym: 6 uznała za bezzasadne lub bez-
przedmiotowe, 1 w części uznano za za-
sadną. 

W okresie kadencji pełnione były stałe 
dyżury przez Przewodniczącego Rady, pod-
czas których mieszkańcy mieli możliwość 
zwrócenia się z różnymi problemami. 

Od kwietnia 2010 roku obrady Rady 
Gminy odbywają się w sali konferencyjnej 
nowego budynku komunalnego gminy wy-
posażonej w nowoczesny sprzęt konferen-
cyjny i audiowizualny, usprawniający obra-
dy. Nowe miejsce zapewniło również lepsze 
warunki dla publiczności.

Zdaniem Przewodniczącego Rady 
Gminy Henryka Kuncewicza – podsu-
mowując kolejny czteroletni okres funkcjo-
nowania gminy, biorąc pod uwagę dorobek 
w różnych sferach działalności, z całą od-
powiedzialnością można twierdzić, że ten 
samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, 
działać aktywnie, by jak najwięcej środków 
pozyskać i przekazać na inwestycje.

Niewątpliwie był to okres intensyw-
nej i efektywnej pracy, której sprzyjała do-
bra atmosfera w Radzie Gminy oraz dobra 
współpraca Rady z Wójtem i pracownika-
mi samorządowymi. Wyrazy uznania nale-
żą się poszczególnym radnym naszej gmi-
ny, sołtysom i lokalnym organizacjom spo-
łecznym. Merytoryczny spór w sprawach 
ważnych zawsze miał na względzie dobro 
i rozwój gminy. 

Przewodniczący Rady dziękuje Wój-
towi Gminy i Kierownictwu Urzędu za 
wszystkie strategiczne decyzje wypracowy-
wane na posiedzeniach i przyczyniające się 
do rozwoju naszej gminy oraz polepsze-
nia warunków życia mieszkańców. Dzięku-
je również kierownikom jednostek organi-
zacyjnych i spółek oraz Kierownikom Refe-
ratów Urzędu Gminy i pracownikom samo-
rządowym za przychylność i zrozumienie we 
wszystkich sprawach będących przedmio-
tem pracy Rady.

Podziękowania kieruje także do wszyst-
kich Radnych za aktywną i systematyczną 
pracę w Radzie Gminy V kadencji. 

– Mam nadzieję, że przyjęte przez 
Radę Gminy V kadencji strategicz-
ne kierunki odnajdą kontynuację 
w przyszłości. Wszystkim nowym rad-
nym i ponownie wybranym życzę dal-
szej owocnej pracy dla dobra naszej 
lokalnej wspólnoty, naszej małej Babi-
ckiej Ojczyzny – powiedział na zakoń-
czenie Henryk Kuncewicz. 

Marcin Łada

II Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 17 grudnia 2010 roku.
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28 grudnia 2010 r. gmina Stare Babice 
złożyła wniosek o dofi nansowanie projektu 
pn. „Kompleksowe zwiększenie udziału Od-
nawialnych Źródeł Energii (OZE) w bilansie 
energetycznym gminy Stare Babice poprzez 
instalację urządzeń solarnych dla mieszkań-
ców gminy”. Konkurs ogłoszono w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego (działanie 4.3). 
Projekt polegać będzie na zakupie i mon-
tażu 498 zestawów instalacji solarnych w 
497 budynkach/ lokalach mieszkalnych oraz 
1 zestawu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Wartość planowanego projektu 
wynosi: 7 884 940 zł, w tym wnio-
skowana dotacja – 5 519 458 zł.

Mieszkańcy, którzy nie podpisali umów, 
a wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie, 
rejestrowani są na tzw. liście rezerwowej. 
Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane 
do podpisania umowy na realizację projek-
tu jedynie w przypadku wycofania się miesz-
kańców będących na liście podstawowej. 

Informujemy, że nastąpiła nieza-
leżna od gminy Stare Babice zmia-
na zasad dofinansowania w/w pro-
jektu ze środków UE. Zgodnie z re-
gulaminem Konkursu, Marszałek 
Województwa będzie podpisywał 

Gmina Stare Babice złożyła wniosek do konkursu 
o dofinansowanie kolektorów słonecznych 
ze środków Unii Europejskiej 

z gminami umowy o dofinansowa-
nie projektów, w których poziom 
dotacji nie przekracza 70% wartości 
kosztów kwalifikowanych (wstęp-
nie Urząd Marszałkowski zakładał 
dofinansowanie na poziomie 85%). 
Ponadto przystępujący do projektu 
właściciele nieruchomości zobowią-
zani będą do złożenia oświadczenia 
o niezarejestrowaniu i nieprowadze-
niu działalności gospodarczej w bu-
dynku, w którym planowane jest za-
łożenie kolektorów.

W związku z powyższym, po rozstrzyg-
nięciu konkursu, w przypadku uzyskania 
dotacji UE, gmina Stare Babice zapropo-
nuje właścicielom budynków (już zgłoszo-
nych do projektu) możliwość podpisania 
aneksu do zawartych umów. Aneks będzie 
zawierał m.in. zobowiązanie do wniesienia 
wkładu własnego w wysokości 30% war-
tości przedsięwzięcia. 

Zgodnie z regulaminem konkursu ter-
min jego rozstrzygnięcia przewidywany 
jest w II kwartale 2011 roku. 

Informacja o uzyskaniu przez gminę 
dotacji z UE będzie podana do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej, 

w newsletterze gminnym i w prasie lokal-
nej.

Prosimy o niezwłoczne uzupełnie-
nie wpisów w Księgach Wieczystych, tak 
by aktualny odpis zawierał informację, że 
działka jest zabudowana.

Osoby zainteresowane mogą 
uzyskać informacje o projekcie w 
Referacie Rozwoju i Promocji Gminy 
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Ry-
nek 32, pokój 31, telefon (22) 752-
90-83, e-mail: programy-rozwoju@
stare-babice.waw.pl

(-) Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

Od 1 stycznia br. obowiązki Za-
stępcy Wójta Gminy pełni Marcin 
Zając. Dotychczasowa Zastępczy-
ni Wójta- Jolanta Stępniak przeszła 
do pracy w Zarządzie Powiatu War-
szawskiego Zachodniego.

Pan Marcin Zając znany jest wielu 
mieszkańcom naszej gminy. Mieszka w 
Zielonkach Parceli od urodzenia, jest sy-
nem Stanisława Zająca- pierwszego Wój-
ta babickiej gminy. Chodził do Szkoły Pod-
stawowej w Starych Babicach, zdobył 
wykształcenie ogrodnicze w Technikum 
Ogrodniczym i ekonomiczne, studiując na 
SGGW. Przez 3 lata pracował w Fundacji 
Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA, 
a przez 8 lat w Biurze Powiatowym ARi-
MR w Wojcieszynie. Placówką tą kierował 
przez ostatnie 4 lata. Biuro w Wojcieszynie 
pod jego kierownictwem mogło pochwa-
lić się największą pulą dopłat unijnych do 
produkcji rolniczej na Mazowszu.

Marcin Zając prowadzi aktywny tryb 
życia, lubi sport: kolarstwo, narciarstwo, 

Marcin Zając – nowy Zastępca Wójta 
Gminy Stare Babice

piesze wycieczki po Puszczy Kampinoskiej. 
Dużą energię przejawia także w pracy.

– Będę pracować nad udoskonale-
niem działania Urzędu Gminy – mówi 
Zastępca Wójta. – Chciałbym, aby nasza 
administracja była jak najsprawniejsza i 
zawsze przychylna mieszkańcom. Urząd 
posiada Certyfikat „Przejrzystej Polski”, 
ale zawsze można jeszcze coś uspraw-
nić, chociażby wprowadzić wyższe stan-
dardy obsługi mieszkańców czy przepro-
wadzić szkolenia podnoszące kwalifika-
cje zawodowe. Dziś Urząd Gminy funk-
cjonuje w dwóch budynkach. Nie jest ła-
two administrować dwoma budynkami, 
dlatego też będziemy starali się stworzyć 
odpowiednie standardy pracy.

Jedną z najważniejszych spraw, któ-
rą chciałby przeprowadzić nowy Zastęp-
ca Wójta Gminy, jest aktywizacja miesz-
kańców, a w pierwszej kolejności sołty-
sów i radnych wokół sprawy wpływu po-
datków do naszej gminy. Wiele osób za-
mieszkujących te tereny zameldowanych 

jest gdzie in-
dziej. W rezul-
tacie ich podat-
ki trafiają do in-
nych samorzą-
dów. Tymcza-
sem nie trzeba 
się przemeldo-
wywać, wystar-
czy zaznaczyć 
odpow iedn i ą 
rubrykę w for-
mularzu NIP-3 
lub EDG-1, aby podatki trafiały do babi-
ckiej gminy (szczegóły na str. 2).

– Będę zajmował się podobnymi 
sprawami, jak moja poprzedniczka – 
mówi Marcin Zając. – Zamierzam kon-
tynuować jej pracę i być może wprowa-
dzić odrobinę własnego kolorytu. W ba-
bickim samorządzie mamy jeden cel – 
prowadzić do tego, aby gmina stale się 
rozwijała, a mieszkańcom tych terenów 
żyło się lepiej.

Życzymy nowemu Zastępcy Wójta 
Gminy powodzenia w jego pracy.
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Tegoroczna zima daje się wszyst-
kim we znaki. Grudniowe opady 
śniegu i oblodzenie dróg sparali-
żowały komunikację w wielu rejo-
nach kraju. Nie uniknęliśmy kłopo-
tów również na naszym terenie. Jed-
nak dobra organizacja służb sprawi-
ła, że w babickiej gminie i tak sytu-
acja była dużo lepsza niż w okolicy. 
Trzeba wiedzieć, że przez teren na-
szej gminy przechodzą drogi: woje-
wódzkie, powiatowe i gminne. Każ-
dą z nich zarządza kto inny. Nie za-
wsze zatem gmina może wpłynąć 
na szybką reakcję zarządców dróg 
powiatowych i wojewódzkich… 

Babicka gmina jest jedyną w 
naszym powiecie, która odśnieża 
wszystkie chodniki. Przetarg na tę 
usługę wygrało GPK „Eko-Babice”.

Jak poinformował nas Adam Rut-
kowski – kierownik działu eksploata-
cji sieci, nadzorujący roboty zlecone przez 
Urząd Gminy w ramach przetargu, „Eko-
Babice” wykonuje prace z zakresu zimo-
wego utrzymania chodników, zatok auto-
busowych i przystanków. Pracownicy peł-
nią całodobowe dyżury i po opadach śnie-
gu uruchamiany jest odpowiedni sprzęt. 
Przedsiębiorstwo korzysta z zamiatarki 
z pługiem Hako, która doskonale mieści się 
na chodnikach. Duże opady śniegu wymo-
gły także użycie spychaczy, koparko-łado-
warek i ciągnika z pługiem odśnieżającym. 
Dodatkowo pracownicy „Eko-Babic” od-
śnieżają także ręcznie zatoczki autobuso-
we i wiaty. W sytuacjach krytycznych pra-
cowało nawet 15 osób. Przy normalnych 
opadach 1-2 osoby wystarczą do obsługi 
sprzętu mechanicznego.

– Odśnieżamy w babickiej gminie po-
nad 60 km chodników-mówi kierownik 
Rutkowski – aby doprowadzić je do na-
leżytego stanu jednym sprzętem, potrze-
bujemy kilkanaście godzin. Gdy w użyciu 
jest cały arsenał przedsiębiorstwa: dwie 
koparko-ładowarki, ciągnik i zamiatarka, 
można czas ten skrócić do połowy dnia.

– Jesteśmy jedyną gminą, która świad-
czy takie usługi dla mieszkańców. Odśnie-
żamy wszystkie chodniki, mimo tego że 
mieszkańcy mają obowiązek odśnieżania 
ich przy swoich posesjach. Niestety prace 

te wykonuje jedynie 30-40% gospodarzy 
domów. Wypada im tylko podziękować 
i zachęcić innych do naśladowania.

Priorytetem w odśnieżaniu obję-
to chodniki w okolicach szkół, przed-
szkoli, ośrodków zdrowia – wszędzie 
tam, gdzie jest duży ruch pieszych. 
Generalnie chodniki podzielono na 3 ka-
tegorie odśnieżania. Śnieg usuwany jest 
z ciągów pieszych przy drogach woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych. Cza-
sem zdarza się, że trzeba go wywozić, bo-
wiem hałdy uniemożliwiają prace. Po ob-
fitych opadach na przełomie roku wywie-
ziono ponad 30 ciężarówek śniegu.

Ile kosztuje odśnieżanie chodni-
ków? – 9 gr za 1 m2 i 8 groszy za zwal-
czanie śliskości mieszanką piasku i soli.

Co jest największym proble-
mem? Reklamy, które pojawiają się 
w pasie drogowym. Stawiane są często 
żywiołowo, w różnej odległości od jezd-
ni i na różnej wysokości. Często maszyna 
w ich pobliżu nie może przejechać lub 
jest uszkadzana. Wydaje się, że problem 
ten, zwłaszcza przy drodze warszaw-
skiej, powinien zostać definitywnie roz-
wiązany odpowiednimi przepisami.

Od wielu lat przetargi na odśnie-
żanie dróg gminnych wygrywa Spół-
dzielnia Usług Rolniczych.

Drogami gminnymi zajmuje się na 
naszym terenie Referat Komunalny Urzę-
du Gminy, który podzielił je na 3 katego-
rie. Pierwsza obejmuje drogi główne (ok. 
30 km) – generalnie są to drogi, po któ-
rych jeżdżą autobusy i prowadzące do 
szkół i obiektów użyteczności publicznej, 
druga kategoria obejmuje pozostałe dro-
gi asfaltowe (ok. 20 km), a trzecia – to 
drogi gruntowe (ok. 7 km). 

Pracownicy Spółdzielni pełnią stałe 
dyżury. O czasie odśnieżania dróg I ka-
tegorii decydują sami, czas rozpoczęcia 
prac na pozostałych drogach określają 
pracownicy Referatu Komunalnego.

Zdaniem Prezesa SUR Zdzisława 
Głogowskiego – aktualny układ pa-
nujący na polskich 
drogach jest trudny 
do ogarnięcia. Sieć 
dróg pod różnymi 
zarządami przepla-
ta się na jednym te-
renie, w rezultacie 
mieszkańcy nie wie-
dzą, do kogo zgła-
szać prośby o interwencje, gdy nie mogą 
przejechać przez zwały śniegu. W efek-
cie najczęściej (niesłusznie) pretensje kie-
rowane są do gminy. Gdyby w jednym 
okręgu, np. w gminie działał tylko jeden 
zarządca, łatwiej byłoby opanować sy-
tuację na drogach i prace byłyby tańsze. 
A tak mamy do czynienia z paradoksa-
mi. Prezes Głogowski pokazuje meldunki 

z wykonania prac. Ulice gminne są róż-
nej długości np. odcinki 300 m, 700 m, 
dojechanie na interwencję na następną 
ulicę-500m, po to by odśnieżyć z kolei 
ulicę o długości 150 m. 

Odśnieżenie sprzętem Spółdzielni 
wszystkich dróg gminnych I kategorii zaj-
muje około 2 godzin, na pozostałe trzeba 
dużo więcej czasu, 7-8 godzin.

Spółdzielnia dysponuje specjalistycz-
nym sprzętem na samochodzie cięża-
rowym z pługiem odśnieżnym i solar-
ką, posiada również ciągnik dużej mocy 
120 KM z niezbędnym sprzętem, a także 
mniejszy ciągnik do prac w ciaśniejszych 
uliczkach. Dysponuje też koparko-łado-
warką na tzw. interwencje. 

Odśnieżanie dróg kosztuje 54 zł/ km, 
zwalczanie śliskości solą 148 zł/km.

Panu Prezesowi również zada-
liśmy to samo pytanie– co jest naj-
większym problemem podczas od-
śnieżania dróg?

– Niestety samochody! Wielu kierow-
ców pozostawia swoje pojazdy na uli-
cach, pomimo tego że mogliby wjechać 
na posesje. Samochody stoją w taki spo-
sób, że uniemożliwiają przejazd sprzętu 
do odśnieżania dróg. Zdarzają się sytu-
acje, że pracownicy Spółdzielni muszą 
czekać kilka godzin, aż do godz. 8:00-
9:00, kiedy to ludzie pojadą do pracy. 
Największe trudności z tego powodu od-
notowuje się na ul. Kresowej, na Żura-
wiowych Mokradłach, generalnie na du-
żych osiedlach. Również na ul. Polnej kie-
rowcy często pozostawiają źle zaparko-
wane pojazdy, a jest to przecież droga 
dojazdowa do szkoły!

Zdaniem Prezesa Głogowskiego nie-
frasobliwość kierowców to trudny temat 
i mimo licznych próśb o właściwe parko-
wanie, nadal wiele osób notorycznie blo-
kuje przejazd. Tymczasem pług odśnie-
żający ma szerokość 330 cm i aby omi-
nąć pojazd, trzeba dokonać prawdziwej 
sztuki, pozostająca później po ominięciu 
pojazdu wyspa śniegu wszystkich dener-
wuje. Ponawiamy zatem apel o rozsądne 
parkowanie pojazdów!

W sprawie odśnieżania można dzwo-
nić do Referatu Komunalnego, tel.: 
22 722-95-35 i do Spółdzielni Usług Rol-
niczych, tel.: 22 722-96-81.

Nie dawajmy się zimie!

Marcin Łada

Akcja zima
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Tegoroczna Gala Nagrody Babi-
nicza miała, jak co roku, uroczysty 
charakter. Nie ma w tym nic dziwne-
go, bowiem przyznanie najbardziej 
prestiżowej nagrody w życiu naszej 
społeczności musi mieć odpowied-
nią oprawę.

 Po raz pierwszy od wielu lat, Święto 
Trzech Króli (6 stycznia) było dniem usta-
wowo wolnym od pracy. Niektórzy żarto-
wali nawet, że Sejm zauważył nasze sta-
rania i zarządził święto państwowe. Wiele 
osób ucieszył również koncert zespołu „Ca-
merata Vistula”, podczas którego usłyszeli-
śmy utwory Straussa. Taka muzyka zawsze 
wprawia słuchaczy w doskonały nastrój, a 
nawiązanie do noworocznego koncertu fil-
harmoników wiedeńskich dodatkowo pod-
niosło jeszcze prestiż uroczystości.

Spotkanie rozpoczęła Gminna Orkiestra 
Młodzieżowa prowadzona przez Mariusza 
Dżygę. W jej wykonaniu usłyszeliśmy kilka 
kolęd. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
– Krzysztof Turek, który powitał wszystkich 
gości i przedstawił dokonania naszego sa-
morządu w minionym roku.

Po kilku kwadransach nadszedł czas 
na rozpoczęcie ceremonii wręczenia Na-
grody Babinicza. Rozległy się dźwięki me-
lodii z filmu Pan Wołodyjowski – „W ste-
pie szerokim” i na scenę wszedł młodzie-
niec w stroju szlacheckim w asyście dwóch 
„szlachcianek”. Zaprezentował wszystkim 
statuetkę Babinicza, po czym odezwał się 
do Wójta Gminy w te słowy:

– Jak tradycja w Polszcze każe, patrz 
łaskawym okiem na tych, którzy Gminie 
Twej splendoru przynoszą, a tych, któ-
rym się należy, hojnie wynagradzaj.

Na co Wójt odpowiedział: – Babini-
czu drogi, bądź pewien, że wraz z Kapi-
tułą od lat trzynastu staramy się wynosić 
Twoim imieniem tych, którzy na to naj-
bardziej zasługują. Dowodem na to jest 
ten dokument, który trzymam w ręku.

Rozległy się fanfary, po czym ogło-
szono uroczyście, że tegoroczną laure-
atką Nagrody Babinicza została Jolanta 
Stępniak.

Babinicz dla Jolanty Stępniak

Warto przypomnieć, że tę prestiżową 
nagrodę w gminie Stare Babice – Gmin-
nego „Oskara” – przyznaje się osobie, 
która swoją postawą i działalnością naj-
bardziej zasłużyła na uznanie lub która 
podjęła inicjatywę szczególnie cenną dla 
gminy i wspólnoty samorządowej. 

Nazwa statuetki „Babinicz” została 
nadana przez Radę Gminy jako przejaw 
gminnej tradycji związanej z Babicami 
nie tylko poprzez brzmienie nazwy, ale 
także poprzez obecność na naszym te-
renie Henryka Sienkiewicza, który utrwa-
lił nazwy gminnych miejscowości na kar-
tach trylogii.

Dotychczasowi laureaci 
Nagrody Babinicza

Po raz pierwszy Nagrodę Babinicza 
przyznano w 1998 roku, za rok 1997 
otrzymała ją Alicja Plaskota – właścicielka 
drukarni „Unigraf”. Z jej inicjatywy i na jej 
koszt jakość druku „Gazety Babickiej” po-
stawiona została na wysokim poziomie.

Kolejnym laureatem był Jan Żychliń-
ski (za rok 1998) – pierwszy demokra-
tycznie wybrany Przewodniczący Rady 
Gminy. Jego styl pracy potrafił łączyć lu-
dzi w najtrudniejszych momentach. 

Nagrodę za rok 1999 otrzymał Janusz 
Śliżewski – lekarz, społecznik, samorzą-
dowiec. Przewodniczący Komisji Zdrowia.

Kolejną laureatką, za rok 2000, zo-
stała Ewa Dżyga – muzyk i pedagog. 
Założycielka szkoły muzycznej i studia 
muzycznego. Opracowała autorski pro-
gram nauczania i wprowadziła nową ja-
kość edukacji muzycznej.

Babinicza za rok 2001 przyznano Ta-
deuszowi Żychlińskiemu, szefowi ze-
społu „Babickie Sąsiadki” za kultywowa-
nie ojczystych wartości w twórczości pa-
triotycznej i ludowej.

Laureatem nagrody za rok 2002 zo-
stał ks. prałat Jan Szubka – Proboszcz 
parafii w Starych Babicach. Wyróżniony 
za aktywną współpracę społeczną z wła-
dzami gminy i jej mieszkańcami. Wyre-

montował kościół i wybudował dom pa-
rafialny dla mieszkańców gminy. 

W kolejnym roku uhonorowano Sta-
nisława Michrowskiego (2003) – soł-
tysa Borzęcina Dużego od 1956 r. Dzię-
ki niemu Ochotnicza Straż Pożarna, dla 
której pracował przez 40 lat, dostała 
wóz strażacki. Był współorganizatorem 
Spółdzielni Zdrowia.

Następnym nagrodzonym był Sta-
nisław Szura (2004) – wyróżniony za 
połączenie skutecznej działalności go-
spodarczej ze społecznym zaangażo-
waniem. Przyczynił się do rozwoju sieci 
energetycznej gminy.

Gminnego Oskara za rok 2005 otrzy-
mała Teresa Leszczyńska – skarbnik 
gminy Stare Babice. Jej rzetelność i fa-
chowość przyczyniła się do sukcesów 
gminy i jej wysokiej pozycji wśród pol-
skich samorządów.

Kolejnym nagrodzonym był ks. kano-
nik Józef Olczak (2006) – dawny Pro-
boszcz parafii w Borzęcinie. Zasłużony 
w wieloletniej pracy duszpasterskiej. 

W następnym roku „Babinicza” wrę-
czono Jerzemu Misiakowi (2007), Dy-
rektorowi Kampinoskiego Parku Naro-
dowego. Jego starania doprowadziły do 
nadania puszczy, w styczniu 2006 roku, 
statusu Rezerwatu Biosfery UNESCO.

Rok później Babinicz trafił do rąk Wan-
dy Morawskiej (2008) – założycielki gru-
py wsparcia „Jutrzenka”, prowadzącej 
działalność pomocową dla ofiar przemocy 
domowej- inicjatorki powstania gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego.

W kolejnym roku nagrodzono Wac-
ława Dziudziego (2009), społecznika 
z Borzęcina Dużego, współzałożyciela Spół-
dzielni Zdrowia, Kółka Rolniczego i Spół-
dzielni Mleczarskiej, gospodarza OSP.

Na zakończenie uroczystości odbyła się 
aukcja i loteria, z których dochód przezna-
czony został, jak co roku, na rzecz dzie-
ci niepełnosprawnych, podopiecznych 
Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjne-
go w Bliznem Jasińskiego prowadzonego 
przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełno-
sprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Wśród dzieł sztuki i atrakcyjnych 
przedmiotów znalazły się obrazy i albu-
my ofiarowane przez Agencję Reklamo-
wo-Wydawniczą Arkadiusza Grzegor-
czyka ze Starych Babic, obraz Barbary 
i Zbigniewa Kuśnierków, ozdobna serwe-
ta od Marii Parlińskiej, afrykańska koszula 
z Togo i kalabasa masajska – dary Księży 
Misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji Afry-
kańskich z Borzęcina Dużego. Nie zabra-
kło również akcentów patriotycznych- 
płk Kazimierz Dymek ofiarował piękny 
ryngraf, a Marcin Łada – Prezes Koła ZOR 
RP w Starych Babicach – mosiężny wize-
runek Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W sumie zebrano ok. 10 tys. zł. 
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy.  mł.

TEMAT MIESIĄCA
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Jolanta Stępniak pracę w samorzą-
dzie gminy Stare Babice rozpoczęła w 
1991 r. na stanowisku kierownika Re-
feratu Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami. Od 29 maja 1996 r. do 29 li-
stopada 2010 r. pełniła funkcję Zastępcy 
Wójta Gminy Stare Babice. 

Jako kierownik Referatu Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami przygo-
towała i przeprowadziła komunalizację 
mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy 
Stare Babice, uporządkowała stan praw-
ny wielu nieruchomości będących we 
władaniu gminy. Była inicjatorką prze-
prowadzenia pierwszego procesu scale-
niowego gruntów o niekorzystnej struk-
turze własnościowej, w wyniku którego 
powstało nowocześnie rozplanowane 
osiedle domów jednorodzinnych. Suk-
ces tego scalenia jest w gminie powta-
rzany do dziś i zyskał dużą aprobatę 
społeczną, można stwierdzić, że stał się 
modelowym systemem przekształcania 
starej struktury własnościowej gruntów 
pod zabudowę jednorodzinną. Pro-
ces scaleniowy wpłynął stymulująco na 
rozwój budownictwa jednorodzinnego 
i ład architektoniczny w gminie.

Przez okres czterech kadencji Jolanta 
Stępniak pełniąc funkcję Zastępcy Wójta 
Gminy, przyczyniła się do rozwoju gminy 
w wielu obszarach.

Parę słów o laureatce Babinicza

W 1999 r. gmina wzorowo wprowa-
dziła reformę oświaty. Działania te zo-
stały bardzo wysoko ocenione przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i w ich 
uznaniu gminę nagrodzono gimbusem. 
Pod kierownictwem Jolanty Stępniak 
podjęto liczne działania przyczyniające 
się do poprawy bazy lokalowej placówek 
oświatowych. 

Dzięki jej inicjatywie i zaangażowa-
niu powstały na terenie gminy: ognisko 
wychowawcze i grupa wsparcia dla dzie-
ci z rodzin patologicznych. Była również 
inicjatorką powstania w 2004 r. wolon-
tariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach. 

Jolanta Stępniak była inicjatorką two-
rzenia planów i koncepcji dotyczących roz-
woju gminy m.in. Strategii Rozwoju Gmi-
ny, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
Planu Rozwoju Gminy, Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego czy regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy. Bardzo aktywnie uczestniczy-
ła w pracach mających na celu pozyskanie 
środków z funduszy zewnętrznych. Przez 
lata prowadziła działania na rzecz promo-
cji zdrowia, współorganizując różne bada-
nia profilaktyczne. Była również współorga-
nizatorką budowy pomnika poświęconego 
„Obrońcom Ziemi Babickiej” w Babicach 
Nowych i utworzenia Miejsca Pamięci Na-
rodowej w Borzęcinie Dużym poświęcone-
go ofiarom II Wojny Światowej.

Poza pracą zawodową Jolanta Stęp-
niak podejmowała również obowiązki 
dodatkowe, m.in. w latach 1991-2001 r. 
jako członek, a od 2002 do 2006 r. prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Ko-
munalnej „EKO Partners”; od 1998 r. była 
członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, 
a od 2007 r. jest jej przewodniczącą. 

Od 1998 r. jest prezesem Zarządu 
Gminnego Oddziału Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. 

Dziś Pani Jolanta Stępniak jest etato-
wym Członkiem Zarządu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Serdecznie gra-
tulujemy jej otrzymania Nagrody Babini-
cza i życzymy wielu dalszych sukcesów.

mł.

Z okazji tegorocznego Babini-
cza Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik wysto-
sował do Wójta Krzysztofa Tur-
ka specjalny list. Marszałek pisze 
m.in.: Gala Babinicza zyskała wiel-
kie znaczenie dla budowania po-
czucia wspólnoty i rozwijania toż-
samości regionalnej. Pragnę pogra-
tulować laureatce Babinicza 2010 
Pani Jolancie Stępniak. Jestem pe-
łen uznania dla Jej wieloletniej, bar-
dzo owocnej pracy samorządowej 
i społecznej. Swoimi działaniami 
przyczynia się nie tylko do rozwoju 
gminy Stare Babice, lecz także całe-
go Mazowsza.

TEMAT MIESIĄCA
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Nowe przedszkole w Bliznem Ja-
sińskiego wzbogaca gminny reper-
tuar imprez kulturalnych. W styczniu 
odbyło się tam wspólne rodzinne 
śpiewanie kolęd i pastorałek.

Wystąpiło około 10 zespołów. Dzieci 
śpiewały i grały razem z rodzicami, a tak-
że dziadkami. Głównym celem spotkania 
było podtrzymanie pięknej polskiej trady-
cji wspólnego kolędowania, która niestety 
zaczyna zanikać. Pojawiają się natomiast 
nowe zwyczaje i imprezy zachodnie, jak 
chociażby Halloween, które denerwują wie-
le osób przywiązanych do polskiej tradycji.

Popierajmy kolędników!
Podczas spotkania wystąpiła Wio-

la Brzezińska – aktorka teatru „Buf-
fo” – mieszkanka naszej gminy. Za-
śpiewała przepięknie jedną z kolęd, czym 
wzbudziła zachwyt całej publiczności.

Pomysłodawczynią wspólnego śpie-
wania była Katarzyna Żyżelewicz – na-
uczycielka wychowania przedszkolnego. 
Wystąpiła razem z dziećmi i mężem Pio-
trem, dając wspaniały przykład, jak moż-

na przy muzyce w ciekawy sposób inte-
grować całą rodzinę. 

Wspólne śpiewanie oceniało specjalne 
jury, w skład którego weszli: ks. Proboszcz 
Marian Rowicki, Wiola Brzezińska, radna 
Agnieszka Kaczurba (Przewodnicząca 
Rady Rodziców) i redaktor Marcin Łada. 
Jury wszystkim przyznało wyróżnienia.

– Trzymajmy się polskich tradycji, 
trzeba je przekazywać przez pokolenia 
– zachęcał pod koniec spotkania ks. Ro-
wicki. – Integracja rodziny nie powinna 
odbywać się przed telewizorem, a przy 
wspólnych miłych działaniach – jak np. 
śpiewanie kolęd. Ksiądz dodał jeszcze, że 
sam również potrafi nieco grać na gita-
rze, a zainteresowanym chętnie pokaże 
pierwsze chwyty gitarowe.

Śpiewajmy i grajmy razem. Muzyka 
nie tylko łagodzi obyczaje, ale jest prze-
cież doskonałą wspólną zabawą.

Przedszkole w Bliznem planuje już za 
kilka tygodni kolejne wspólne działania 
z rodzicami – będą to wielkanocne, świą-
teczne warsztaty artystyczne.

Dyrektor Małgorzata Siekierska już za-
prasza.

Marcin Łada

Rodzinne śpiewanie w Bliznem Jasińskiego

16 stycznia w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach odbyło się 
coroczne spotkanie opłatkowe dla se-
niorów naszej gminy. Powiększająca 
się z każdym rokiem liczba mieszkań-
ców w złotym wieku spowodowała, 
że tym razem spotkanie zorganizo-
wano w sali gimnastycznej, uczestni-
czyło w nim ponad 150 osób.

Uroczystość rozpoczęła się życzenia-
mi Wójta Gminy, który wyraził radość 
z corocznych spotkań z seniorami. Do 
tego głosu przyłączył się ks. Proboszcz 
dr Grzegorz Kozicki, mówiąc o misji mi-
łości, jaka powinna zawsze panować 
między chrześcijanami.

Wszyscy wspólnie łamali się opłat-
kiem i składali sobie najserdeczniejsze 
życzenia. 

Organizatorzy przygotowali także 
część artystyczną. Rozpoczęło ją przed-
stawienie przedszkolaków pt. „Opo-
wieść Wigilijna”. Najmłodsi w ciekawy 

sposób przedstawili tradycje wigilijne, 
wplatając w słowa – piosenki i tańce. 
W przedstawieniu została zawarta zło-
ta myśl: „W czasie Bożego Narodzenia 
pragniemy obdarowywać ludzi miłością 
i radością”. Starajmy się wprowadzać tę 
myśl w nasze życie, dzięki czemu będzie 
ono szczęśliwsze. 

W dalszej części spotkania przyszedł 
czas na występy chórów. Zaśpiewali „Sami 
Swoi” z Borzęcina i „Babiczanie” ze Starych 
Babic. Wiele osób wystąpiło również indy-
widualnie, m.in. Wanda Śladowska z Lat-
chorzewa, która przedstawiła publiczności 
satyryczne wiersze o seniorach, a także We-
ronika Włodarczyk należąca do „Babickich 
Sąsiadek”, która wykonała nowe wersje 
sławnych szlagierów autorstwa Tadeusza 
Żychlińskiego z Wieruchowa.

Seniorzy Naszej Gminy zgodnie mó-
wią, że takie spotkania sprawiają im wiel-
ką przyjemność i są najlepszą odskocznią 
od codzienności.

– Jestem starszą osobą i cieszę się już 
od tygodni, gdy myślę o spotkaniu ze 
znajomymi. Dziękujemy za to, że gmi-
na stwarza nam takie możliwości. Mo-
żemy wtedy porozmawiać, pośmiać się 
i powspominać dawne czasy. Takie spot-
kania pozwalają nam rozweselić się 
i zapomnieć o tym, co boli i przeszkadza, 
a to jest w pewnym wieku bardzo ważne 
– powiedziała nam Pani Wanda.

Ola Sudowska

Spotkanie Opłatkowe Seniorów

KULTURA
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Jak się bawić, to na całego. Z ta-
kiego założenia wyszli mieszkańcy 
zachodniej części gminy. Hala spor-
towa Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Borzęcinie Dużym 22 stycz-
nia zamieniła się w prawdziwą salę 
balową. 

Zabawa trwała od rana do późne-
go wieczora. Rozpoczęły ją przedszko-
laki, które pojawiły się o godzinie 9.30 
i wraz z rodzicami i rodzeństwem szalały 
na parkiecie. Na sali królowały księżniczki, 
królewny, rycerze, a wszystkie stroje były 
bajecznie kolorowe. Korowody przemie-
rzały salę przy dźwiękach muzyki. Rodzice 
też włożyli stroje, które na ten czas prze-
niosły ich w świat zabawy i wspomnień 
z dzieciństwa. Nie mogło zabraknąć na-

szych maluchów, które przyszły towarzy-
szyć rodzeństwu. Najmłodszy uczestnik 
zabawy miał zaledwie cztery miesiące!

Sala czekała na kolejnych gości. 
W samo południe pojawili się w niej ucz-
niowie szkoły podstawowej. Ich kolorowe 
i pomysłowe stroje niejednego nauczycie-
la skłoniły do zastanowienia, kim jest ten 
piękny młodzieniec lub owa młoda dama. 
A było się nad czym zastanawiać, gdyż 
niektórzy nie tylko strój szkolny zamienili 
na balowy, lecz także z chłopców stali się 
dziewczynkami. Taką niespodziankę spra-
wili chłopcy z klasy Vb, którym spódnice, 
sukienki, długie włosy i makijaż pomogły 
na czas zabawy przemienić się w urocze 

dziewczęta. Wspólne tańce wywoływa-
ły salwy śmiechu. Jeszcze tylko słodki 
poczęstunek zafundowany przez Radę 
Rodziców na odzyskanie sił fizycznych 
i dalej znów do zabawy. 

Gdy uczniowie wspaniale się bawili, 
w kuchni wrzała praca. Panie uwijały się 
niczym mrówki, aby zdążyć przygotować 
wszystko dla kolejnych gości. Po opuszcze-
niu przez uczniów sali natychmiast poja-
wiły się na niej stoły, które w ciągu półtorej 
godziny zapełniły się smacznym jedze-
niem. A to dzięki sprawnym rękom pra-
cowników Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go, którzy nie szczędzili sił, aby wszystko 
było zapięte na ostatni guzik. Gotowa sala 
czekała na wyjątkowych gości – Babcie 
i Dziadków. 

Seniorzy pojawili się na sali o godz. 
17.00, chociaż oficjalnie bal zaczynał się 
godzinę później. Już po raz dziewiąty 
odświętnie ubrani goście w złotym wieku 
postanowili karnawałowo spotkać się ra-
zem. Wszystkich powitała Dyrektor Bea-
ta Błaszczak. Wnuki wyrecytowały życze-
nia i zatańczyły dla dziadków specjalnie 
przygotowane układy taneczne. Gorący 
posiłek pokrzepił wszystkich i dał siłę 
do wspólnej zabawy. Zespół muzyczny 
„Mandes Band” grał tak, że aż nogi same 
rwały się do tańca. Jak tu oprzeć się mu-
zyce ze swoich młodych lat i nie wpaść 
w rytm przy dźwiękach saksofonu? Szko-
da tylko, że czas tak szybko leci, ale i na to 

jest sposób. Przy wspólnym porozumie-
niu pomiędzy organizatorami, uczest-
nikami i orkiestrą udało się przedłużyć 
zabawę, która cieszy się dużą popular-
nością wśród mieszkańców. Większość 
z nich już po raz kolejny gościła w pro-

gach szkoły. Niektórzy przychodzą całymi 
rodzinami, bo na balu spotykają się dwa 
pokolenia seniorów. Ci najstarsi bywalcy 
mają już po 80 lat, ale najważniejsze, że 
są młodzi duchem i dzięki temu wszyscy 
mogą się bawić w szkole, która na co 
dzień kojarzy się z dzieciństwem.

W tę piękną, zimową sobotę borzę-
cińska placówka stała się miejscem za-
bawy dla wszystkich: dzieci, rodziców, 
babć i dziadków. Szkoda, że karnawał 
jest tylko raz w roku, ale my będziemy 
mieli co wspominać, bo taka zabawa na 
długo pozostaje w pamięci... 

Agnieszka Matuszewska

20 stycznia 2011 r. dzieci z Przed-
szkola w Starych Babicach uświetniły 
występami „Przedszkolną Kawiaren-
kę”, przygotowaną dla swoich Babć 
i Dziadków. Własnoręcznie wykonane 
i upieczone ciasteczka były tylko wstępem 
do wspaniałej zabawy. Babcie i dziadkowie 
bawili się z wnukami w rytmach znanych 
przebojów. Tradycją tej placówki jest rów-
nież to, że dziadkowie na scenie występują 
dla swoich wnuków i tak przy wspólnej za-
bawie role nieraz się odwracają.

W babickim Przedszkolu zorganizo-
wano także 14 stycznia bal przebierań-

ców. Bajkowe postacie rycerzy, króle-
wien, wróżek, piratów i spidermanów 
zdominowały całą placówkę. Dzieci pre-
zentowały swoje stroje podczas licznych 
konkursów, a kibicowali im prawdziwi 
aktorzy z teatru „Złoty Dukat”, którzy 
dodatkowo wspaniale bawili dzieci i do-
rosłych.

Jak powiedziała Dyrektor Przedszko-
la Bożenna Pyć, wspólna międzypo-
koleniowa zabawa spaja więzi rodzin-
ne, maluchom daje mnóstwo radości, 
a rodzicom i dziadkom – pozwala na po-
wrót do dziecięcej beztroski. 

Kawiarenka międzypokoleniowa, czyli jak balowano w babickim Przedszkolu
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Na łamach „Gazety Babickiej” 
przedstawiamy często zagadnienia 
dotyczące stowarzyszeń dofinanso-
wanych przez naszą gminę. Tym ra-
zem będzie to Katolickie Stowarzy-
szenie Niepełnosprawnych Archidie-
cezji Warszawskiej, które prowadzi 
szeroką działalność na terenie Ma-
zowsza, a w naszej gminie opiekuje 
się Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Tera-
peutycznym w Bliznem Jasińskiego.

Historia Ośrodka
Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeu-

tyczny w Bliznem Jasińskiego pomaga 
dzieciom już od 10 lat. Jego powsta-
nie zainicjowali sami mieszkańcy Starych 
Babic, którzy z Katolickim Stowarzysze-
niem Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej wiele razy zetknęli się na 
pielgrzymkach do Częstochowy. Rodzice 
bardzo chcieli, aby ich dzieci miały moż-
liwość leczenia i terapii na terenie naszej 
gminy, więc zgłosili się do zarządu sto-
warzyszenia z taką propozycją. Dzięki 
ich zainteresowaniu i poparciu organiza-
cja mogła złożyć w Urzędzie Gminy pro-
pozycję utworzenia miejsca, gdzie nie-
pełnosprawne dzieci mogłyby otrzymy-
wać specjalistyczną pomoc. Szczęśliwy 
zbieg okoliczności sprawił, że w tym sa-
mym czasie na mocy ustawy dokonywa-
no reformy szkolnictwa w naszej gminie 
i jeden z budynków mógł być oddany do 
użytku dla potrzeb stowarzyszenia.

Pomysł spotkał się z dużym zainte-
resowaniem w Urzędzie Gminy i jego re-
alizacja szybko weszła w życie. Rodzice 
zgłosili się do stowarzyszenia na jesieni 
1999 r., a już w styczniu 2000 r. ruszyły 
pierwsze zajęcia w Bliznem Jasińskiego.

Mały ośrodek 
– wielka pomoc

W Ośrodku udało się zgromadzić 
szereg specjalistów, którzy na co dzień 
prowadzą zajęcia z dziećmi. – Pracuje u 
nas dwóch psychologów, logopeda, re-
habilitant, terapeuta integracji senso-
rycznej, muzykoterapeuta, pedagog spe-
cjalny prowadzący terapię ręki oraz arto-
terapeuta. Wcześniej organizowaliśmy 
także dogoterapię, ale z powodu bra-
ku zainteresowania przerwaliśmy zaję-
cia – mówi kierownik i zarazem psycho-
log Ośrodka – Anna Dobrowolska. Zaję-
cia prowadzone są wyłącznie indywidu-
alnie. Ośrodek Terapeutyczno-Rehabi-
litacyjny w Bliznem jest placówką reko-
mendowaną przez Wojewodę Mazowie-
ckiego, co łączy się z ograniczeniem ilo-
ści przyjmowanych do niego małych pa-
cjentów. – W naszym przypadku woje-

woda określił 30 miejsc dla dzieci do 18 
lat. W tej chwili mamy pod opieką ok. 
40 dzieci, ponieważ staramy się przyjąć 
każde dziecko z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, które jest do nas zgłaszane – 
dodaje Anna Dobrowolska.

 
Ciekawe zajęcia

Ośrodek w Bliznem Jasińskiego pro-
wadzi szereg ciekawych zajęć, które bar-
dzo podobają się dzieciom. Odbywają 
one terapię, a przy okazji dobrze się ba-
wią i dlatego też chętnie tu przychodzą. 
Przez pewien czas prowadzono tu muzy-
koterapię. – Doktor zapraszał na zajęcia 
dzieci razem z opiekunami. W rytm muzy-
ki lub innych dźwięków wykonywali róż-
ne ćwiczenia. Ma to za zadanie uaktyw-
nienie zmysłu słuchu, wzbudzenie muzy-
kalności oraz nawiązanie współpracy po-
między maluchami. W sytuacji, gdy dzie-
cku nie wystarcza zdolności manualnych, 
z pomocą przychodzi obecny na zajęciach 
opiekun – mówi Anna Dobrowolska.

Jednym z ciekawszych zajęć jest tak-
że artoterapia. To ćwiczenia grupowe 
oparte na działaniach z zakresu sztu-
ki. – Mówiąc najprościej, są to zabawy 
plastyczne dostosowane do możliwo-
ści dzieci niepełnosprawnych. Pracują 
tu one z rodzicami w małych grupach, 
z użyciem rozmaitych technik ekspresji, 
poprzez które mogą wyrazić swoje uczu-
cia i wyćwiczyć ruchy rąk. Dzieci mogą 
ćwiczyć swoje manualne zdolności rów-
nież na terapii ręki, która jest przygoto-
waniem do nauki pisania i posługiwania 
się przyborami szkolnymi, ułatwia też sa-
modzielne wykonywanie codziennych 
czynności, np. posługiwanie się przy-
borami toaletowymi i sztućcami. Poza 
tym dzieci spotykają się z rehabilitan-
tem, psychologiem, logopedą i pracu-
ją wg indywidualnych programów tera-
peutycznych, tzn. każdy może dostać ta-
kie wsparcie, jakiego najbardziej na tym 
etapie rozwoju potrzebuje.

A poza terapią...
Dzieci chętnie przychodzą na zaję-

cia do Ośrodka, ponieważ panuje tu miła 
atmosfera. Warto podkreślić, że zaan-
gażowanie terapeutów w dużym stop-
niu wpływa na dobry humor dzieci, któ-
re czują się tu jak w domu. – Poza typo-
wymi zajęciami terapeutycznymi organi-
zujemy różnego rodzaju imprezy integra-
cyjne. Co roku odbywa się u nas bożona-
rodzeniowe przedstawienie, do którego 
scenariusz pisze jeden z terapeutów. Jest 
ono przygotowane tak, aby każde dzie-
cko mogło zagrać w nim rolę dostoso-
waną do swoich możliwości. Tradycją jest 
u nas również występ teatrzyku kukieł-
kowego. Po spektaklu dzieci mogą oglą-
dać i dotykać kukiełki, rozmawiać z akto-
rami, co sprawia im wielką radość – mówi 
Anna Dobrowolska. Stowarzyszenie dba 
również o to, aby rodzice dzieci niepełno-
sprawnych mogli uzyskać pomoc i poroz-
mawiać o swoich problemach. Dla człon-
ków i sympatyków organizowane są raz 
w miesiącu niedziele integracyjne – poza 
wymianą doświadczeń jest tu miejsce na 
wspólną modlitwę, również za sponso-
rów i przyjaciół. Często rozmowa z kimś, 
kto ma podobne problemy, dodaje otu-
chy i siły w radzeniu sobie z codziennoś-
cią. Warto dodać, że w uznaniu za pracę 
charytatywną i promocję człowieka sto-
warzyszenie otrzymało w 2002 roku pre-
stiżową nagrodę TOTUS, nazywaną „ka-
tolickim Noblem”. 

– Staramy się, aby w Ośrodku pa-
nowała domowa atmosfera, by nie była 
to jedynie przychodnia, do której przy-
wozi się dziecko na leczenie, ale miejsce, 
w którym można porozmawiać, zasięg-
nąć porady, znaleźć wsparcie, nawiązać 
pozytywne relacje z ludźmi, którzy mają 
podobne troski. Najważniejszym proble-
mem jest bowiem to, że rodzina, w któ-
rej urodziło się dziecko niepełnospraw-
ne, jest praktycznie pozbawiona opieki 
państwa. Nasze prawo nie znalazło jesz-
cze pomysłu na to, jak jej pomóc. Na kil-
ka województw istnieje tylko jeden ośro-
dek wczesnej interwencji w Warszawie, 
a to stanowczo za mało.

Nauczmy się rozumieć 
dziecko

– Jako terapeuci dążymy do tego, 
żeby każde dziecko jak najlepiej radziło 
sobie w życiu ze swoją niepełnospraw-
nością. Jeżeli na przykład ma problemy 
z rączkami, chcemy nauczyć je, jak nimi 
chwytać, trzymać, a także wykonywać 
te czynności w określonym celu – mówi 
Anna Dobrowolska. Dla każdego dziecka 

Ośrodek daje nie tylko nadzieję...



Psi kącik
Zaginął 
owczarek
2 stycznia br. 

w Bliznem Łasz-
czyńskiego zagi-
nął owczarek kau-
kaski (suczka) lat 

5, koloru brązowego, z czarnym pyskiem. 
Sunia ma tatuaż. Właściciele oczekują na in-
formacje pod nr tel.: 695-540-099

Znaleziono suczkę
W dniu 27 grudnia 

2010 r. w Lipkowie znale-
ziono małą, białą suczkę, 
długowłosą, rasy miesza-
nej. Tel.: 662-566-625

Znaleziono 
mieszańca

W dniu 14 stycznia 2011 roku w miej-
scowości Borzęcin Duży, przy ul. Boro-
wej Drogi, znaleziono psa – mieszańca, 
podobnego do owczarka niemieckiego, 
w wieku ok. 2 lat. Właściciela lub osobę, 

która chciałaby adopto-
wać psa (na zdjęciu z le-
wej), prosimy o kontakt 
z Referatem Ochrony 
Środowiska pod nr tel.: 
(22) 722-90-06.

Zaginął piesek
4 lutego w Latchorzewie zaginął 3 let-

ni pies, mieszaniec owczarka niemieckie-
go z labradorem, jasnobrązowy. Miał na 
sobie obrożę z łańcuszka. Proszę o infor-
macje pod nr tel.: 502-555-935

Podsumowanie akcji „Pomóżmy 
bezdomnym zwierzętom przetrwać 
zimę”

W dniach od 15 listopada 2010 roku 
do 20 stycznia 2011 roku Referat Ochrony 
Środowiska zorganizował zbiórkę rzeczy 
i żywności potrzebnych zwierzętom prze-
bywającym w schronisku. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim Mieszkańcom naszej 
gminy za liczne dary, które na pewno przy-
dadzą się podopiecznym schroniska zimą. 
Dzięki Państwa życzliwości udało nam się 
zebrać ok. 80 kg karmy dla zwierząt, 40 
kołder, 15 garnków oraz kilka smyczy.

Przekazaliśmy zebra-
ne rzeczy Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie, ul. 
Prosta 3, prowadzone-
mu przez Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce.

Cieszymy się, że 
wspólnie mogliśmy 
pomóc bezdomnym 
zwierzętom, dla któ-
rych każda najmniejsza 
rzecz jest wielkim da-
rem. Pamiętajmy jed-
nak, że zwierzęta po-
trzebują zawsze naszej 
pomocy. 

Psy na zdjęciach 
obok znajdują się 
w Celestynowie. Moż-
na je adoptować. 

Tel.: 22 789-70-61

Tekst i fot. 
Milena Skoczyńska
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dostosowany jest w Ośrodku indywidu-
alny tok terapii. Na początku wiele czasu 
poświęca się na dokładne zdiagnozowa-
nie jego dysfunkcji. Ten początkowy ele-
ment terapii musi być jednak bardzo do-
kładnie wykonany, bo to na nim opiera 
się cała późniejsza praca. 

– Terapię rozpoczynamy od tego, by 
niepełnosprawność u dziecka „rozłożyć” 
na czynniki pierwsze. Musimy spraw-
dzić, jak ono widzi, jak trzyma przed-
mioty, chodzi, mówi, jak odnosi się do 
innych ludzi, wyraża swoje emocje i od-
biera emocje innych. Dopiero po anali-
zie tych wszystkich czynników możemy 
ustalić dokładny plan terapii, która po-
zwoli ćwiczyć trudności. Nasza praca po-
lega także na uczeniu się języka dziecka. 
To my bowiem musimy zauważyć w jego 
zachowaniu różnego rodzaju sygnały, 
które często na pierwszy rzut oka są nie-
widoczne, i wzmocnić je na tyle, aby sta-

ły się jednym ze znaków w procesie po-
rozumiewania się z otoczeniem.

Terapia dziecka 
to terapia całej rodziny
Niepełnosprawność dziecka oznacza 

trudne rodzicielstwo i dużą odpowie-
dzialność dla jego opiekunów, związane 
z tym, że dziecko bez pomocy specjali-
stów bardzo słabo się rozwija. Aby dać 
mu szansę bycia samodzielnym, trze-
ba zachęcić je do intensywnego ćwicze-
nia. – Można to porównać z treningiem 
sportowca, który aby osiągnąć swój cel, 
codziennie wkłada wiele pracy i wysił-
ku fizycznego w ćwiczenia – mówi Anna 
Dobrowolska. – Nie możemy zapominać 
jednak o tym, że rozwój poprzez trening 
ma dawać radość, przyjemność, zabawę, 
uśmiech, nie może być męczarnią, bo nie 
przyniesie oczekiwanych efektów. Psy-
cholodzy, terapeuci i logopedzi poszcze-
gólne deficyty w rozwoju dziecka ćwiczą 
po to, aby uzyskać możliwie największą 
jego samodzielność, poprawić jakość ży-
cia dziecka i całej rodziny. To jest głów-
ny cel pracowników Ośrodka, ale także 
główny cel rodziców. W terapii dziecka 
bardzo ważną sprawą jest współuczest-
nictwo rodziców. Wraz z dziećmi biorą 
oni udział w ćwiczeniach lub, w przypad-
ku zajęć indywidualnych, terapeuci opo-
wiadają im o postępach i sposobie pra-
cy każdego dnia. – Nie jest tak, że rodzic 
przyjeżdża, zostawia dziecko w Ośrodku 
i wraca do swoich zajęć. Tu terapia odby-
wa się często przy udziale całej rodziny, 

która wraz z dzieckiem się uczy. Bardzo 
często rodzice dostają także zadania do-
mowe, których efektami dzielą się póź-
niej z terapeutami. Rodzice są tu bardzo 
potrzebni, dlatego że terapia ich dziecka 
ma polegać na nauce samodzielnego ży-
cia nie w ośrodku terapeutycznym, ale 
właśnie w domu.

Babinicz również pomaga
Temat Ośrodka pojawia się zawsze 

6 stycznia podczas uroczystości „Babini-
cza”. Wręczenie statuetki najbardziej za-
służonej osobie dla gminnej społeczno-
ści związane jest zawsze z licytacją dzieł 
sztuki, z której dochód przeznaczony jest 
na cel dobroczynny – właśnie dla Ośrod-
ka w Bliznem. Tak było również i w tym 
roku. Na serca mieszkańcow naszej gmi-
ny zawsze można liczyć.

Malwina Fabianowicz
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W styczniu w Borzęcinie Dużym 
uczestniczyliśmy w prawdziwym 
święcie piłkarskim! 15 stycznia od-
był się tam I Halowy Turniej Piłki 
Nożnej rocznika 1999 i młodszych, 
a następnego dnia I Halowy Turniej 
Piłki Nożnej rocznika 2001 i młod-
szych. Nagrodami w obu turniejach 
były Puchary Wójta Gminy Stare Ba-
bice. Wystąpiło ponad 200 zawodni-
ków. Był to debiut, ale jakże udany!

Uczniowski Klub Sportowy „Borzę-
cin” po raz pierwszy na taką skalę zorga-
nizował halowe turnieje piłki nożnej dla 
20 drużyn z całego Mazowsza, dla chłop-
ców urodzonych w latach: 1999/2000 
oraz 2001/2003. Turnieje odbyły się na Sali 
Gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Borzęcinie Dużym. Ich celem 
była nie tylko promocja sportu, ale także 
zebranie jak największych środków pie-
niężnych, które w całości zostały przekaza-
ne na zimowy obóz sportowy dla naszych 
najmłodszych zawodników. Dzięki temu 
rodzice poniosą o połowę mniejsze koszty. 
Należy zaznaczyć, że organizacja turnie-
jów odbyła się przy ogromnej pracy spo-
łecznej grupy 20 rodziców, którzy zorgani-
zowali całą profesjonalną obsługę imprezy 
m.in.: catering, nagłośnienie, ochronę itp. 
Bez ich pracy by się nie udało. 

I Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Rocznika 1999 i mł. 

o Puchar Wójta Gminy Stare Babice

W dniu 15.01.2011 r. do Borzęcina 
Dużego przyjechały następujące drużyny: 
„Partyzant” Leszno, „Ożarowianka” Oża-
rów Maz., „Znicz” Pruszków, UKS „Orzeł” 
Warszawa, „Piast” Piastów, „Semp” War-
szawa, „Pogoń” Grodzisk Maz., „Na-
przód” Zielonki oraz dwie nasze druży-
ny UKS-u. Po grach grupowych odbyły 
się eliminacje, w których do ścisłego fina-
łu awansował faworyt Turnieju „Semp” 
Warszawa oraz „Znicz” Pruszków. Po bar-
dzo ciekawym i emocjonującym meczu 
faworyt nie zawiódł i wygrał 2:0. O po-
dium, tj. trzecie miejsce w Turnieju zagra-
li „Orzeł” Warszawa oraz „Ożarowianka” 
Ożarów Maz. Mecz zakończył się remi-
sem 1:1 i brązowych medalistów musiały 
wyłonić rzuty karne, bezbłędnie wykony-
wali je zawodnicy z Ożarowa i to oni zna-
leźli się na 3. miejscu. A oto końcowa kla-
syfikacja wszystkich zespołów:

1. KS „Semp” Warszawa, 2. MKS 
„Znicz” Pruszków, 3. KS „Ożarowianka” 
Ożarów Maz., 4. UKS „Orzeł” Warszawa, 
5. GKS „Pogoń” Grodzisk Maz., 6. UKS 
II Borzęcin, 7. UKS I Borzęcin, 8. MKS 
„Piast” Piastów, 9. KS „Partyzant” Lesz-

no, 10. LKS „Na-
przód” Zielonki.

Najlepszym za-
wodnikiem turnie-
ju został Filip Pamię-
ta (UKS II Borzęcin). 
Najlepszym bramka-
rzem turnieju został 
Jaś Piórkowski (KS 
SEMP Warszawa).

Nagrody dla 
najlepszych dru-
żyn wręczali: Wójt 
Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek, Pre-
zes UKS „Borzęcin” Tomasz Porębski oraz 
sponsor Turnieju Marian Abramczyk z fir-
my ASO Peugeot.

I Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Rocznika 2001 i mł. 

o Puchar Wójta Gminy Stare Babice

W dniu 16.01.2011 r. w Borzęcinie 
gościliśmy następujące zespoły: „Dragon” 
Warszawa, „Marcovia” Marki, UKS „Ju-
nak” Warszawa, FC Wojcieszyn, „Milan” 
Milanówek, „Polonez” Warszawa, „Po-
goń” Grodzisk Maz., KS „Nadstal” Krzaki 
Czaplinkowskie (powiat piaseczyński) oraz 
dwa zespoły UKS 
Borzęcin. Po grach 
grupowych do ści-
słego finału awan-
sowali: „Dragon” 
Warszawa oraz UKS 
„Junak” Warszawa. 
W bezpośrednim 
starciu padł wynik 
remisowy i o pierw-
szym miejscu decy-
dowały rzuty kar-
ne, siłę stresu prze-
zwyciężyli zawod-
nicy „Dragona” i to 
oni wygrali I Halo-
wy Turniej. W me-
czu o trzecie miejsce mieliśmy „mały” fi-
nał, gdyż wystąpiły w nim drużyny, któ-
re po grach grupowych były uważane 
za faworytów tego Turnieju: FC Wojcie-
szyn oraz „Polonez” Warszawa. Bardzo 
emocjonujący mecz 2:0 wygrała drużyna 
z Wojcieszyna i to ona cieszyła się z brą-
zowych medali. A oto końcowa klasyfi-
kacja wszystkich drużyn:

1. „Dragon” Warszawa, 2. UKS „Junak” 
Warszawa, 3. FC Wojcieszyn, 4. „Polonez” 
Warszawa, 5. „Marcovia” Marki, 6. KS 
„Nadstal” Krzaki Czaplinkowskie, 7. „Milan” 
Milanówek, 8. „Pogoń” Grodzisk Maz., 9. 
UKS I Borzęcin, 10. UKS II Borzęcin.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Bartek Marciniak. Najlepszym 

bramkarzem turnieju został Kuba Szop-
ka (obaj z „Dragon” Warszawa).

Nagrody dla najlepszych drużyn oraz 
zawodników wręczali: Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek, Prezes UKS „Bo-
rzęcin” Tomasz Porębski oraz sponsor 
Turnieju Piotr Oszczyk z firmy WM „Wy-
godne Mieszkanie”.

Wszystkie mecze sędziowali: Patryk 
Grzeszczyk oraz Kamil Chmielewski, sę-
dziowie Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej.

Jako organizator Turnieju szczegól-
nie dziękuję wszystkim Rodzicom za po-
moc, Panu Wójtowi za honorowy patro-
nat nad naszymi Turniejami, Sponsorom 

za fantastyczne nagrody: ASO Peugeot 
Marian Abramczyk oraz Firmie WM „Wy-
godne Mieszkanie” Piotr Oszczyk, Prezeso-
wi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bo-
rzęcin” Panu Tomaszowi Porębskiemu, Pani 
Dyrektor Szkoły w Borzęcinie Dużym Beacie 
Błaszczak za bezpłatne użyczenie Sali Gim-
nastycznej oraz wszystkim zawodnikom 
i kibicom, którzy wsparli naszą akcję, dzię-
ki której ponad 30 dzieci w lutym w okresie 
ferii zimowych wyjedzie na obóz piłkarski. 
Osobiście cieszę się, że mój pomysł dzięki 
w/w osobom zamienił się w Profesjonal-
ne Turnieje Piłki Nożnej organizowane 
w Borzęcinie Dużym. 

Trener grup młodzieżowych 
Marcin Jasiński

UKS Borzęcin rozwija skrzydła!

Wójt Gminy Krzysztof Turek uhonorował najlepsze drużyny
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W sobotę 29 stycznia br. w Hali 
Sportowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 
odbył się Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej Halowej. Do zawodów przy-
stąpiło szesnaście drużyn z całego 
powiatu warszawskiego zachodnie-
go i trzy drużyny z Warszawy. Druży-
ny zostały podzielone na cztery gru-
py po cztery zespoły. Celem turnieju 
było wyjście naprzeciw coraz więk-
szemu zapotrzebowaniu w powiecie 
warszawskim zachodnim na piłkę 
nożną dla piłkarzy amatorów, wraz 
z dobrą zabawą przy okazji rywali-
zacji sportowej.

Zaczęliśmy o godz. 9:30. Pomimo 
rozłożenia gry dla poszczególnych dru-
żyn w różnym czasie szatnie dla piłkarzy 
oraz balkon dla kibiców nie mogły po-
mieścić wszystkich. W sumie razem z pił-
karzami i kibicami gościliśmy przez cały 
dzień zmagań około dwieście pięćdzie-
siąt osób. Około godziny 13.00 rywali-
zację przerwano, a na środek hali we-
szli: Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Jan Żychliński, Zastępca 
Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, 
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Borzęcinie Dużym Agniesz-
ka Matuszewska oraz Radni Gminy Sta-
re Babice z miejscowości Borzęcin – Ta-
deusz Wiśniewski i Krzysztof Szuba. Był 
to znak, że przystępujemy do dekoracji 
dla czterech najlepszych drużyn za Je-
sienną Edycję w Ekstralidze Powiatowej 
Ligi Piłkarskiej. Jest to wspólna inicjaty-
wa powiatu warszawskiego zachodnie-
go i Urzędu Gminy Stare Babice.

Nazwy niektórych drużyn amatorskich 
są nieraz bardziej kreatywne od samej gry 
piłkarzy. I tak kolejność Powiatowej Ligi 
Amatorskich Szóstek Piłkarskich za Edycję 
II – Jesień przedstawia się następująco:

Ekstraliga PLP: 1. Poker Stars – druży-
na złożona z zawodników z terenu po-
wiatu warszawskiego zachodniego. 2. 
Kluski z Rosołem – zawodnicy z Borzę-
cina. 3. Drim Tim – zawodnicy z Wojcie-
szyna. 4. Turyści  – drużyna złożona z za-
wodników z terenu powiatu warszaw-
skiego zachodniego.

Najlepszym zawodnikiem okazał się 
Cezary Zachwieja – Poker Stars.

Najlepszym bramkarzem Zbigniew 
Zieliński – Poker Stars.

Drużyny odebrały nagrody w postaci 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej

sprzętu piłkarskiego, ufundowane przez 
gminę Stare Babice i powiat warszawski 
zachodni. 

Wręczanie nagród uświetnił rów-
nież moment, w którym Starosta Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego Jan Ży-
chliński uhonorował symboliczną sta-
tuetką Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Borzęcinie Dużym – Dyrek-
tor Beatę Błaszczak i Wicedyrektor Ag-
nieszkę Matuszewską za wkład oraz za-
angażowanie w rozwój sportu powiatu 
warszawskiego za-
chodniego.

Po dekoracji za 
II Edycję PLP wzno-
wiono rywaliza-
cję turniejową. Sy-
stem gier wyłonił 
spośród szesnastu 
drużyn cztery dru-
żyny półfinałowe. 
W pierwszym pół-
finale spotkały się 
OSP Gnatowice – 
Łódź Podwodna. 
Mecz zakończył 
się zwycięstwem 
Łodzi Podwodnej 

4:3; pomimo prowadze-
nia przez większość meczu 
strażaków z Gnatowic po-
nieśli oni porażkę, a trzeba 
w tym momencie dodać, że 
OSP Gnatowice to aktualny 
mistrz Powiatowej Ligi Stra-
żackiej i wymieniany był w 
gronie faworytów do zwy-
cięstwa. Był to bez wątpie-
nia stojący na najwyższym 
poziomie mecz w całym 
turnieju.

Drugi półfinał to nie-
zwykle zacięta rywalizacja 
zespołu KSD – Orzeł Kampi-
nos. Kilkakrotnie sędziowie 

musieli przerywać ten pojedynek, ażeby 
ostudzić zapędy piłkarzy. Bramkarz dru-
żyny KSD został nawet odesłany do szat-
ni do końca turnieju. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 1:0.

Przegrani półfinałów musieli zagrać 
finał pocieszenia. Spotkali się w nim 
KSD – OSP Gnatowice. Wyraźnie wygrali 
w nim strażacy z Gnatowic. 

Finał Łódź Podwodna – Orzeł Kampi-
nos to pojedynek niezwykle zacięty, ale 
prowadzony w duchu fair play. Czas re-

gulaminowy się skończył, a wynik 3:3 nie 
pozostawiał sędziom nic innego, jak za-
rządzić rzuty karne. Loterię, bo tak nale-
ży powiedzieć o rzutach karnych, wygrali 
zawodnicy z Kampinosu 2:3.

Zawodnikiem turnieju okazał się Ka-
mil Bieńko – Żółta Łódź Podwodna Gmi-
na Leszno.

Najlepszym bramkarzem Damian Pa-
stusiński – Orzeł Kampinos.

Przebieg całej rywalizacji w czte-
rech grupach dostępny jest na stro-
nach internetowych powiatu war-
szawskiego zachodniego: www.
pwz.pl.

Radosław Karpiński
Koordynator sportu w PWZ

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D

1 Poker Stars 1 Drim Tim 1 Kluski z Rosołem 1 Turyści

2 Persil 2 Legion Błonie 2 KSD 2 Bad Boys

3 Łódź Podwodna 3 OSP Gnatowice 3 Malacticos 3 Czikago Team

4 Los Cosacos 4 Orange Devils 4 Manto 4 Orzeł Kampinos

Najlepszym zawodnikom gratulacje składał Z-ca Wójta Gminy Marcin Zając
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Już czwarty rok na terenie naszej gmi-
ny mieszkańcy mają możliwość segre-
gowania śmieci w systemie workowym. 
Worki z posegregowanymi odpadami są 
odbierane bezpłatnie. Koszt segregacji 
pokrywa Urząd Gminy Stare Babice.

W akcji uczestniczy już ponad po-
łowa gospodarstw domowych naszej 
gminy. Wszystkie osoby, które chciałyby 
uczestniczyć w selektywnej zbiórce od-
padów, powinny złożyć deklarację zgło-
szeniową w Urzędzie Gminy Stare Ba-
bice – Referat Ochrony Środowiska lub 
u sołtysa danej miejscowości (Nie doty-
czy osób, które w latach ubiegłych taką 
deklarację składały). 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPA-
DÓW SEGREGOWANYCH W ROKU 2011

Rejon I. Miejscowości: Blizne Ja-
sińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, La-
tchorzew, Lubiczów.

Terminy odbioru: 
17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 16.05, 

13.06, 18.07, 22.08, 12.09, 17.10, 
14.11, 19.12 

Rejon II. Miejscowości: Janów, 
Klaudyn, Kwirynów.

Terminy odbioru: 
18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 17.05, 

14.06, 19.07, 16.08, 13.09, 18.10, 
15.11, 20.12

Rejon III. Miejscowości: Babice 
Nowe, Stare Babice.

Terminy odbioru: 
19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 18.05, 

15.06, 20.07, 17.08, 14.09, 19.10, 
16.11, 21.12

Rejon IV. Miejscowości: Koczargi 
Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zie-
lonki Parcela, Zielonki Wieś.

Terminy odbioru: 
20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 19.05, 

16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 
17.11, 22.12

Rejon V. Miejscowości: Borzę-
cin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Ma-
riew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, 
Wierzbin, Wojcieszyn.

Terminy odbioru: 
21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 20.05, 

17.06, 22.07, 19.08, 16.09, 21.10, 
18.11, 23.12

Wniosek 
o dofinansowanie odebrania 

wyrobów zawierających azbest
W 2008 roku został przyjęty uchwa-

łą Rady Gminy Stare Babice Program usu-
wania wyrobów zawierających azbest dla 
gminy Stare Babice na lata 2008 – 2015. 
Głównym celem programu jest doprowa-
dzenie do stopniowej eliminacji wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Sta-
re Babice oraz ich bezpieczne i prawidło-
we unieszkodliwienie. Niniejszy program 
skierowany jest przede wszystkim do 
osób fizycznych posiadających nierucho-
mości na terenie gminy Stare Babice po-
kryte wyrobami zawierającymi azbest.

Osoby zainteresowane dofinansowa-
niem odebrania wyrobów zawierających 
azbest prosimy o składanie wniosków 
w Urzędzie Gminy Stare Babice do dnia 
31 marca 2011 roku. 

Z uwagi na ograniczoną ilość 
środków finansowych pod uwagę 
brana będzie kolejność zgłoszeń.

Segregacja odpadów

Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego 

są osoby fizyczne i prawne będące po-
datnikami podatku rolnego, podatku do-
chodowego z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej oraz członkowie RSP posia-
dający w nich wkłady gruntowe. Przysłu-
guje im prawo kandydowania do Rad Po-
wiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 
i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzch-
nia użytków rolnych nie przekra-
cza 4 tys. ha (okręg jednomandato-
wy) do Rady Powiatowej MIR wybie-
ra się jednego członka, a gdy przekracza 
4 tys. ha (okręg dwumandatowy), wybie-
ra się dwóch członków. W okręgu wybor-

czym stanowiącym obszar miasta na pra-
wach powiatu, wybiera się tylko jednego 
przedstawiciela. 

3. W każdym powiecie ziemskim zo-
stanie wybrana Rada Powiatowa Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wej-
dą rolnicy, którzy w wyborach do tego 
organu otrzymają największą ilość waż-
nie oddanych głosów. Rada Powiatowa 
MIR wybiera ze swego składu Przewod-
niczącego Rady Powiatowej i delegata 
do Walnego Zgromadzenia Mazowie-
ckiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik ubiegający się o mandat 
członka Rady Powiatowej MIR musi wypeł-
nić i złożyć następujące dokumenty: zgło-
szenie kandydata, oświadczenie o zgodzie 
na kandydowanie oraz listę członków za-
wierającą co najmniej 50 podpisów popar-
cia. Druki te można otrzymać w Oddzia-
łach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub 

pobrać ze strony internetowej www.mir.
pl. Czytelnie wypełnione dokumenty nale-
ży przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data 
wpływu) na adres właściwego Oddzia-
łu Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć 
w dniu 14.03.2011 r., do godz. 15:00 
do Okręgowej Komisji Wyborczej 
w siedzibie Gminy.

5. Spis członków izby rolniczej 
uprawnionych do głosowania zosta-
nie udostępniony do wglądu w siedzi-
bie Urzędu Gminy/Miasta najpóźniej 
w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 
20.03.2011 r. Każdy rolnik może spraw-
dzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej 
sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o za-
sadach wyborów do Mazowie-
ckiej Izby Rolniczej można uzyskać 
w Oddziałach Biura MIR.

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
3 kwietnia 2011 roku

Oddział Adres Telefon/e-mail Obsługiwane gminy z powiatów

WARSZAWA
ul. Żółkiewskiego 17 
05-075 Warszawa Wesoła

Tel. 22 773 53 95 
Tel./fax 22 773 55 29
wars@mir.pl

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, 
wołomiński, żyrardowski
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Starych Babicach realizuje od 2008 
roku projekt systemowy w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet 
VII – Promocja integracji społecznej, działa-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu, który 
nazwaliśmy „Moja przyszłość w mo-
ich rękach – upowszechnianie ak-
tywnej integracji społecznej w Gmi-
nie Stare Babice”, jest zwiększenie 
aktywności społecznej i zawodowej 
Beneficjentów. 

Cele szczegółowe projektu:
•  zwiększenie samooceny, zaufania we 

własne siły,
•  zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
•  nabycie/podwyższenie kwalifikacji za-

wodowych, 
•  zdobycie umiejętności ułatwiających 

i przyśpieszających znalezienie zatrud-
nienia.

W tym celu w ramach realizacji pro-
jektu dla uczestników są organizowane 
i finansowane:
•  konsultacje i warsztaty z doradcą za-

wodowym oraz z psychologiem,
•  kursy/szkolenia zawodowe podwyż-

szające/zmieniające kwalifikacje Bene-
ficjentów,

•  bilety na przejazdy do miejsc szkoleń/
kursów,

•  wyżywienie podczas trwania szkoleń/
warsztatów/kursów.
W związku z naborem osób chętnych 

do wzięcia udziału w projekcie systemo-
wym „Moja przyszłość w moich rę-
kach – upowszechnianie aktywnej 
integracji społecznej w Gminie Stare 
Babice” w 2011 r., do 22 lutego 2011 r. 
trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie 
projektu POKL na br.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Starych Babicach zapra-
sza na spotkanie, które odbędzie 
się 15 lutego 2011 r. (środa) o godz. 
15.00 w siedzibie tutejszego GOPS-
u (Stare Babice ul. Rynek 21). Nr tel. 
22 722 90 11.

W Poddziałaniu 7.1.1 – gminne jed-
nostki organizacyjne – ośrodki pomocy 
społecznej, o których mowa w art. 110 
ustawy o pomocy społecznej, działają na 
rzecz aktywizacji osób: 

(a) bezrobotnych i/lub 
(b) nieaktywnych zawodowo /lub 
(c) zatrudnionych, 
zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym, które jednocześnie są osobami 
w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 
lata), korzystającymi ze świadczeń po-
mocy społecznej w rozumieniu przepi-
sów o pomocy społecznej, 

(d) osób traktowanych jako otoczenie 
osób wykluczonych społecznie, o których 
mowa w ppkt (a) – (c), przez co rozu-
mie się osoby mieszkające we wspólnym 
gospodarstwie domowym, w rozumie-
niu przepisów o pomocy społecznej oraz 
osoby zamieszkujące w środowisku osób 
wykluczonych społecznie. Osoby będące 
„otoczeniem” mogą występować w pro-
jektach wyłącznie w powiązaniu z oso-
bami, o których mowa w ppkt (a) – (c).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Gmina Stare Babice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Starych Babicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 
KOORDYNATOR PROJEKTU 

SYSTEMOWEGO 
pn. „Moja przyszłość w moich rękach 

– upowszechnianie aktywnej 
integracji społecznej 

w Gminie Stare Babice”,

współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

Wymagania: 
•  wykształcenie wyższe,
•  przygotowanie merytoryczne do 

realizacji projektów unijnych na lata 
2007 – 2013, 

•  doświadczenie w pracach nad realizacją 
projektów,  współfi nansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego,

•  znajomość zasad realizacji i rozliczania 
projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,

•  biegła obsługa komputera i Internetu, 
w tym umiejętność pracy w Generatorze 
Wniosków Aplikacyjnych w Generatorze 
Wniosków Płatniczych,

•  umiejętność samodzielnego 
podejmowania decyzji.

Główne obowiązki: 
•  koordynowanie pracą zespołu projektu,
•  nadzór nad realizacją projektu, 
•  przygotowanie wniosków o płatność 

wraz z wymaganymi załącznikami,
•  prowadzenie wymaganej 

sprawozdawczości,
•  przygotowanie harmonogramu realizacji 

projektu,
•  inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach 

Zespołu Projektowego oraz 
w konferencjach, szkoleniach 
dotyczących realizacji projektu,

•  przygotowanie sondaży rynku, 
sporządzenie protokołów, udział 
w przygotowywaniu procedur odnośnie 
zamówień publicznych,

•  inne zadania zlecone przez Kierownika 
GOPS w Starych Babicach niewymienione 
powyżej, a związane bezpośrednio 
z realizacją projektu. 

Wymagane dokumenty: 
•  list motywacyjny,
•  curriculum vitae,
•  kserokopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie 
i przygotowanie do realizacji projektów 
unijnych (zaświadczeń o ukończonych 
kursach, szkoleniach),

•  oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.),

•  mile widziane referencje od 
pracodawców dotyczące realizowanych 
i rozliczanych projektów unijnych. 

Oferent może podać propozycję cenową 
wykonania usługi.

Warunki zatrudnienia: 
•  umowa zlecenie w okresie od lutego 

2010 r. do grudnia 2010 r. 
•  czas pracy nienormowany, w tym 

przynajmniej 1 raz w tygodniu 
w siedzibie GOPS w Starych Babicach 

Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach, ul. Rynek 21 
05-082 Stare Babice w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Nabór na Koordynatora 
projektu”, w terminie do 18 lutego 2011 r. 
do godziny 16.00 (liczyć się będzie 
data wpływu oferty do GOPS w Starych 
Babicach).
Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Gminy 
Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.
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Otrzymaliśmy zapytania od Czytelni-
ków, czemu nasza gazeta nie przedsta-
wiła wyników wyborów do Rady Powia-
tu, a poprzestała jedynie na publikacji 
wyników wyborów do Rady Gminy i na 
Wójta Gminy.

Odpowiadamy zatem – w czasie gdy 
poprzedni numer „GB” kierowany był do 
druku, nieznane były jeszcze postano-
wienia dotyczące wszystkich członków 
Zarządu Powiatu. Dziś możemy już po-
dać pełne informacje.

Nowa Rada i Zarząd 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wyniki wyborów 
do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

– przeprowadzonych 21 listopada 2010 r.

Numery obwodów Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Razem

Liczba uprawnionych do 
głosowania

155 1568 2155 1635 1676 1082 1417 1472 12555

Liczba osób, którym wydano karty 
do głosowania

748 800 974 803 855 497 570 587 5834

Lista Nr 4 KW PLATFOMA 
OBYWATELSKA RP

285 277 263 188 274 147 102 110 164

1. Białas Wojciech 65 62 55 40 85 35 38 36 416

2. Komorowski Bartłomiej 97 72 100 56 76 34 27 28 490

3. Kaczan Leszek 1 5 8 5 9 3 5 2 38

4. Koczuba vel Petrzykowski Adrian 9 12 11 10 11 6 4 12 75

5. Puza Hubert 6 1 3 4 2 3 2 11 32

6. Krawczyk Jan 6 10 12 8 6 5 8 4 59

7. Żuławnik-Borstern Małgorzata 101 115 74 65 85 61 18 17 536

Lista Nr 5 KW PRAWO l 
SPRAWIEDLIWOŚĆ

158 124 128 149 109 71 124 89 952

1. Ujazdowska Lidia 49 38 52 42 30 16 39 24 290

2. Napiórkowski Jarosław 34 22 24 44 33 18 12 18 205

3. Mączka-Leonhardt Artur 47 3 1 0 2 8 4 0 65

4. Kuźnicka Barbara 7 3 1 4 11 6 4 2 38

5. Kozieł Tadeusz 4 0 8 1 2 2 4 2 23

6. Mąkosa Tomasz 0 53 14 45 9 9 5 4 139

7. Herman Mirosława 5 1 1 1 3 0 0 1 12

8. Winkler Maria 3 0 4 4 0 0 33 6 50

9. Mińkowski Bogdan 3 0 18 4 0 1 3 1 30

10. Urniaż-Szymańska Ewa 6 4 5 4 19 11 20 31 100

Lista Nr 22 - KW FORUM
SAMORZĄDOWE GMIN 

238 380 538 415 425 231 290 342 2859

1. Żychliński Jan 100 210 175 276 199 93 98 76 1227

2. Tenerowicz Barbara 0 9 14 4 9 11 5 2 54

3. Szpindler Jerzy 7 3 217 1 10 0 1 1 240

4. Górka Ryszard 1 0 7 1 5 2 4 2 22

5. Stępniak Jolanta 58 95 46 40 26 26 38 21 350

6. Dziekański Andrzej 6 1 21 3 3 0 3 3 40

7. Fertner Ireneusz 25 3 6 2 2 0 0 0 38

8. Pilaszek Beata 0 7 13 4 17 12 12 6 71

9. Wiśniewski Wojciech 7 4 3 4 9 7 56 198 288

10. Zając Marcin 34 48 36 80 145 80 73 33 529

Zarząd Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego stanowią obecnie: Starosta 
Jan Żychliński, Wicestarosta Paweł 
Białecki, Członkowie Zarządu: Jolan-
ta Stępniak, Edward Wołyński i An-
drzej Wołczyński.

 Funkcja Wicestarosty nie została po-
czątkowo obsadzona. Ze względu na 
drugą turę wyborów Starosta Jan Ży-
chliński zaproponował, aby osobę Wice-
starosty wybrać dopiero podczas kolejnej 
sesji Rady Powiatu. Tak się też stało.

Prezydium Rady Powiatu two-
rzą Przewodniczący: Jerzy Wójcik, 
oraz dwóch Wiceprzewodniczą-
cych: Jakub Opara i Wojciech Białas. 
Oprócz nich w Radzie Powiatu zasia-
dają: Adam Bartosik, Wiesław Bo-
chenek, Ryszard Górka, Dorota Gó-
recka, Marcin Jakub Kolwas, Prze-
mysław Kubicki, Stanisława Milej-
Misztal, Marek Parafiniuk, Beata Pi-
laszek, Romuald Reszka, Maciej Ró-
żalski, Leszek Tokarczyk, Lech Toru-
szewski, Lidia Ujazdowska, Andrzej 
Wołczyński, Edward Wołyński, Mag-
dalena Wójcicka i Jan Żychliński.

Podział mandatów w nowej Radzie 
Powiatu zgodny jest z wynikiem wybor-
czym. Przypomnijmy, że w wyborach do 
Rady Powiatu uczestniczyły trzy komi-
tety wyborcze: „Forum Samorządo-
we Gmin”, na które głosowało ponad 
19 tys. mieszkańców powiatu (46,92%), 
„Platforma Obywatelska”, na którą 
głosowało ponad 14 tys. mieszkańców 
(34,58%) i „Prawo i Sprawiedliwość”, 
na które głosowało ponad 7 tys. miesz-
kańców powiatu (18,5%). Wyniki wybo-
rów spowodowały, że Forum Samorzą-
dowe Gmin otrzymało 11 mandatów 
w Radzie Powiatu, Platforma Obywatel-
ska – 7, Prawo i Sprawiedliwość – 3.

Parę słów o „Forum”
Zwycięskie Forum Samorządowe Gmin 

jest ruchem obywatelskim działającym 
w samorządzie na terenie Powiatu War-
szawskiego Zachodniego od 2002 r. W li-
stopadowych wyborach do Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego udział wzię-
ły trzy komitety wyborcze. Dwa z nich re-
prezentowały największe polskie partie 
polityczne, tylko Forum Samorządowe 
było formacją niepartyjną. Być może do-
bry wynik tego ugrupowania był również 
efektem zmęczenia społeczeństwa ciągły-
mi „wojnami na górze”, dlatego też wy-
brano tych, którzy nigdy nie byli uwikłani 
w żadne konflikty.

Forum Samorządowe od 8 lat współ-
rządzi w naszym powiecie. Przez ten czas 
udowodniło, że potrafi służyć mieszkań-
com owocną pracą. 

Przedstawiciel „Forum” – Starosta 
Jan Żychliński wspomina, że ruch ten za-
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czynał swoją działalność w bardzo trud-
nych warunkach. Urząd Starostwa nie 
posiadał nawet własnej siedziby. Dziś, 
po latach pracy, samorząd powiatowy 
dysponuje nowoczesnym urzędem, za-
pewniającym bardzo dobre warunki dla 
mieszkańców, nagradzanym m.in.: tytu-
łami Mazowieckiego Powiatu Roku i Ma-
zowiecką Nagrodą Jakości. Jest to jeden 
z niewielu urzędów na Mazowszu, któ-
remu przyznano Certyfikat ISO.

Samorząd kierowany przez przedsta-
wicieli „Forum” udowodnił, że skutecznie 
potrafi pozyskiwać środki unijne. Na dro-
gi w obu dotychczasowych programach 
pozyskano łącznie ok. 10 mln zł, a także 
5 mln zł w ramach tzw. programów mięk-
kich na Kapitał Ludzki dotyczący szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawodowe. 
W poprzedniej kadencji wykonano inwe-
stycje na drogach powiatowych za ponad 
45 mln zł, a w trakcie realizacji są inwe-
stycje o wartości blisko 20 mln zł.

W imieniu Komitetu Wyborczego 
„Forum Samorządowe Gmin”

składam wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Stare Babice,

którzy oddali głos na nasze ugrupowanie,
 serdeczne podziękowania.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Jan Żychliński

ABC Rodzicielstwa 
SZKOŁA RODZENIA

Położna Agnieszka Ryczek
• Przygotowanie do porodu 
•  Indywidualna opieka okołoporodowa 

Informacje pod numerem:  
500-003-367

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

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

(nad pocztą)
05-082 Stare Babice

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

ul. Janowskiego 1, Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722-09-32, 

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 

Przeglądy i porady bezpłatnie!

Poznaj smak Azji!
Ul. „Hubala” Dobrzańskiego 42/44, lok. 29 Osiedle Latchorzew

Zamówienia na telefon: 22 498-08-56
Zapraszamy 7 dni w tygodniu

pn.-so. 11:00-21:00, niedz. 12:00-20:00
Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł

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

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.

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

tel.: 602-285-338



„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!
Z Gazetą Babicką 10% rabatu!

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

Szkoła Jazdy „Stach”
informuje, 
że Kurs Prawa Jazdy kat. B
rozpoczyna się 
28 lutego 2011 r. 
o godz. 18:00 
w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach. Zapraszamy!
Tel.: 22 752-01-39, 501-011-450


