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↓
robert Burchard wystartował w kolejnym 
rajdzie monte carlo Historique
19 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość startu honorowego polskich 
załóg biorących udział w tegorocznym rajdzie Monte Carlo samochodów 
historycznych. Wśród zawodników znalazł się po raz kolejny nasz rajdo-
wiec – Robert Burchard z Bliznego Jasińskiego. Pan Robert wystartował 
razem z Grzegorzem Gacem, jadą polskim fiatem 125p z 1979 r. o numerze 
bocznym „142”. W ceremonii startu uczestniczył także radny z Bliznego 
Leszek Poborczyk. Życzymy zawodnikom powodzenia, szerszą relację 
przedstawimy po ich powrocie do Polski. fot. JuStynA PoBoRczyk

Wycieczki po Puszczy kampinoskiej
Kampinoski Park Narodowy oferuje nowy program dla turystów indywidu-
alnych – wycieczki z pracownikiem parku organizowane w drugi weekend 
każdego miesiąca. Trasy i miejsca startu zostaną zróżnicowane w zależności 
od tematu i pory roku. Następna wycieczka odbędzie się 9 lutego o godz. 
10.00. Szczegóły na stronie internetowej: www.kampinoski-pn.gov.pl

Gazeta po nowemu…
Drodzy Czytelnicy! 700-lecie Babic jest okazją do wprowadzenia zmian  
w naszej gazecie. Młodniejemy na 700 lat, wprowadzamy nową szatę 
graficzną. Chcemy dla naszych Czytelników stać się bardziej atrakcyjni  
i jak zwykle – będziemy użyteczni. Przypominamy, że wszystkie ogłoszenia 
dotyczące pracy i zatrudnienia drukujemy za darmo.

zostań wolontariuszem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje dwóch 
wolontariuszek, które chciałyby pomóc w odrabianiu lekcji lub zorganizo-
waniu czasu wolnego dzieciom.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21, telefonicznie 0-22-722-90-11 
lub drogą mailową gops.marczak@wp.pl.

Poszukujemy gitary
GOPS w Starych Babicach prosi o nieodpłatne przekazanie gitary kla-
sycznej dla 13-letniej dziewczynki, która chciałaby się uczyć grać na tym 
instrumencie.
Prosimy o kontakt: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, 
piątek 8:00-15:00.
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– załóżmy taką sytuację: ma Pan gościa 
z zagranicy – czego nie chciałby Pan mu 
pokazać w naszej gminie?

– Ciekawe pytanie na początek roz-
mowy o tegorocznym budżecie… Ale zga-
dzam się, nie możemy rozmawiać tylko 
o tym, co idzie dobrze. Zawsze są jakieś 
bolączki, sprawy trudne – tak jak w każ-
dej gminie. Czego nie chciałbym poka-
zać? Na pewno nie przynosi nam chwały 
niedokończona budowa basenu – o tym 
obiekcie mówimy z przekąsem „skorupa”.

– to stara sprawa…
– Ale pokazuje, że finanse gminy, 

a więc i możliwości działania, są bar-
dzo ściśle powiązane z sytuacją makro-
ekonomiczną w kraju. Otóż przed laty 
prywatna szkoła wyższa rozpoczęła na 
naszym terenie inwestycję – budowę 
kompleksu budynków. Zaczęto od ba-
senu, jednak budowy szkoły nie roz-
poczęto. Kupiliśmy ten teren, ze wspo-
mnianą „skorupą”, na bardzo dogodnych 
warunkach – cena odpowiadała wartości 
gruntu. Były to lata prosperity – 2006-
2007 – a więc daleko przed kryzysem. 
Pojawiła się perspektywa nowych środ-
ków unijnych, mieliśmy zatem podstawy, 
aby planować, że wybudujemy nowocze-
sny obiekt wielofunkcyjny: z basenem, 
biblioteką, wieloma pracowniami i… 
przyszedł kryzys. Mimo że gmina nie 
poniosła straty finansowej, to skorupa 
chluby nie przynosi.

– Był to czas – jak mówią samorządowcy 
– łatwych budżetów. Jednak on się skoń-
czył i wiemy, że rok 2013 będzie o wiele 
trudniejszy niż poprzedni. czy także dla 
budżetu naszej gminy?

– Tegoroczny budżet zaplanowaliśmy 
między innymi na podstawie wskaź-

ników, które otrzymaliśmy od Mini-
stra Finansów. Specjaliści od makro-
ekonomii przewidują, że dno kryzysu  
przypadnie na rok bieżący i w jego po-
łowie należy spodziewać się lekkiego 
odbicia, a przynajmniej zatrzymania 
spadków. To powoduje, że w porów-
naniu z  latami sprzed kryzysu tego-
roczny budżet jest dla większości gmin  
w Polsce – używając potocznego języka 
– chudy.

– czy mieszkańcy odczują, że będzie to rok 
trudnego budżetu? 

– Jeśli chodzi o usługi publiczne, 
funkcjonowanie samorządu gminy – 
nie odczują. Być może wystąpią ja-
kieś mankamenty dnia codziennego,  
ale nie odbije się to na wygodzie życia, 
ponieważ jest zaplanowana wystarcza-
jąca ilość środków finansowych na bie-
żące działanie UG i jednostek budżeto-
wych. Funkcjonowanie gminy stale się 
poprawia i nic nie wskazuje, by tempo 
rozwoju się zmniejszyło.

– co to znaczy: mankamenty?
– Na przykład przedszkola będą prze-

pełnione, ale to nie z powodu trud-
nego budżetu. Rząd przesunął o dwa 
lata termin objęcia sześciolatków na-
uką w szkołach podstawowych – miały 
one pójść do szkoły we wrześniu 2012 r.,  
a pójdą we wrześniu 2014. To spowodo-
wało, że jeden rocznik dzieci zamiast 
pójść do szkoły, pozostał w przedszkolu. 
Poza tym nakładane są na gminy nowe 
zadania, np. oświatowe i  z  zakresu 
opieki społecznej, w ślad za którymi 
nie idą zwiększone subwencje i dotacje. 
A wpływy do gminnej kasy nie zwięk-
szają się tak dynamicznie – mamy prze-
cież wieloletni kryzys.

kryzys nie usprawiedliwia 
rozmowa z krzysztofem turkiem, Wójtem Gminy Stare 
Babice

gmina, urząd, teren

– W uchwale budżetowej na rok 2013 za-
planowano dochody na poziomie 70,7 mln 
zł – większe niż przed rokiem.

– To nie oznacza, że omijają nas 
skutki kryzysu gospodarczego. Przede 
wszystkim trzeba rozwiać parę mitów 
na temat gminy i wyjaśnić naszą spe-

cyficzną sytuację. Po pierwsze, nie je-
steśmy gminą bogatą, chociaż taka opi-
nia jest nam przypisywana. Nie chcę też 
powiedzieć, że jesteśmy biedni – wypa-
damy lepiej w porównaniu z wieloma in-
nymi gminami wiejskimi na Mazowszu 
lub ogólnie w Polsce, ale jednocześnie 
w naszym powiecie, czyli w grupie po-
równawczej, są gminy o wiele bogatsze. 
Po drugie, na naszą sytuację ma wpływ 
położenie – około 80% naszych terenów 
znajduje się w otulinie Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Wymogi ochrony 
środowiska powodują, że nie powstaną 
tu duże zakłady produkcyjne czy usłu-
gowe, które są najlepszym podatnikiem 
z punktu widzenia samorządowych do-
chodów. Przedsiębiorcy wiele inwestycji 
związanych z infrastrukturą wykonują 

krzysztof turek: Budżet zawsze jest kompromisem  
– między potrzebami a możliwościami ich zaspokojenia.  
co oczywiście nie wyklucza rozwoju. 

Trzeba szukać 
możliwości obniżania 
kosztów, bo jeśli tego 
nie zrobimy, to – przy 
niskim tempie wzrostu 
przychodów – będziemy 
tylko administratorem 
gminy, nie zostanie 
środków na inwestycje 
i rozwój. 
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na koszt własny, na przykład doprowa-
dzenie mediów, budowę dróg dojazdo-
wych. Ponadto, co bardzo ważne, chcą 
jak najszybciej uruchomić produkcję, 
aby odzyskiwać poniesione nakłady. Za-
czynają więc płacić podatki, zatrudniać 
ludzi, którzy też płacą podatki – cho-
ciażby CIT i PIT. My natomiast możemy 
się rozwijać jedynie w kierunku budow-
nictwa mieszkaniowego, a jest ono bar-
dziej kosztowne dla budżetu i podatki 
pojawiają się ze znacznym opóźnieniem. 
Trzeba także podkreślić, że przylegamy 
do metropolii warszawskiej, co powo-
duje, że wiele kosztów jest odpowiednio 
wyższych, np. płace urzędników, nauczy-
cieli, koszty utrzymania dróg. Okolice 
Warszawy się rozbudowują i po naszych 
drogach jeździ coraz więcej mieszkań-
ców spoza naszej gminy.

– Ale bliskie sąsiedztwo stolicy to także pew-
nego rodzaju bonus, na który nie mogą liczyć 
inne gminy – szansa, że będą osiedlać się tu 
nowi mieszkańcy. i pod tym względem są-
siedztwo Puszczy kampinoskiej jest atutem.

– Dlatego stwarzanie możliwie naj-
bardziej dogodnych warunków dla bu-
downictwa mieszkaniowego jest jednym 
z najważniejszych punktów w strategii 
rozwoju gminy. Głównym strumieniem 
naszych dochodów jest udział w po-
datku dochodowym – około 40% gmin-
nego budżetu. I właśnie to, że mogliśmy 
zaplanować większe dochody, wynika 
ze zwiększającej się liczby mieszkań-
ców – rosnącej liczby płatników po-
datku PIT. Nie ulega wątpliwości, że 
atutem w realizacji tej strategii jest są-
siedztwo puszczy, jednakże rozwój bu-
downictwa wymaga wydzielenia w bu-
dżecie gminy bardzo dużych środków, 
związanych z tworzeniem infrastruk-
tury. Na szczęście już od blisko 20 lat 
gmina jest w 100% pokryta siecią wo-
dociągową, ale trzeba zapewnić nowe 
grunty na drogi, trzeba myśleć o zwięk-
szaniu liczby miejsc w przedszkolach 
i szkołach. Więcej mieszkańców to także 
większe dopłaty do komunikacji zbioro-
wej, które rocznie pochłaniają 3,5 mln 
zł. Tak więc wyższe przychody z podat-
ków PIT musimy bilansować z kosztami 
zapewnienia warunków życia większej 
liczbie mieszkańców. Warto też pamię-
tać, co nie wszyscy sobie uświadamiają, 
że budżet gminy zależy również od jej 
mieszkańców.

– Płać podatki tam, gdzie mieszkasz?
– Tak. Wiele osób osiedliło się w naszej 

gminie, a pozostawiło sobie zameldowa-
nie warszawskie (i inne). Szacujemy, że 
z tego powodu tracimy rocznie kilka mi-
lionów złotych – w ciągu dwóch lat tyle, ile 
wystarczyłoby na wybudowanie nowego 
przedszkola. Korzystając zatem z okazji 
wywiadu, apeluję do nowych mieszkań-
ców naszej gminy o zameldowanie się na 
naszym terenie lub zaznaczenie w doku-
mentach podatkowych NIP odpowied-
niej pozycji. Dzięki temu Państwa podatki 
trafią tu, gdzie mieszkacie, a to najlepiej 
przekłada się na jakość życia. [Więcej in-
formacji uzyskają Państwo w Referacie 
Ewidencji Ludności, ul. Rynek 21, 05-082 
Stare Babice, tel. (22) 722-90-36, usc@stare-
-babice.waw.pl].

– co jest największą barierą w stwarzaniu 
dogodnych warunków dla budownictwa 
mieszkaniowego? koszty przekształcania 
gruntów na potrzeby infrastruktury, np. 
drogi?

– Te koszty są niemałe, rocznie wyda-
jemy na ten cel kilka mln zł. Wydaje mi się 
jednak, że największą barierą są przepisy 
związane z wyceną gruntów pod drogi 
oraz zasady naliczania opłat adiacenckich, 
zupełnie nieprzystające do sytuacji. Nie 
powinno być tak, że gmina ponosi wysi-
łek finansowy i organizacyjny związany 
z przekształceniem gruntu (co najmniej 
1,5 mln zł na 1 ha), a działki przyległe do 
niej traktowane są przez właścicieli jako 
lokata kapitału i przez całe lata nie są za-
gospodarowywane lub sprzedawane lu-
dziom, którzy chcieliby się tu budować, 
zamieszkać i w efekcie tu płacić podatki. 
To jest bolączka wszystkich gmin w kraju.

– które z kosztów wymagających zbilan-
sowania są największe lub najtrudniejsze 
do pokrycia?

– W budżecie gminy największy udział 
mają wydatki na oświatę i wychowanie. 
Przybywa dzieci, a subwencje oświatowe 
pokrywają niewiele ponad 50% kosztów. 
Duży udział w kosztach funkcjonowania 
oświaty mają płace nauczycieli, które tak 
jak inne przywileje reguluje Karta Nauczy-
ciela. Dziwi nas, samorządowców, że rząd 
te koszty stale podnosi, ale jest to sytuacja 
ogólnopolska. Natomiast nas czeka pro-
gresja wydatków – i to bardzo poważna 
– musimy rozważać wybudowanie w pil-
nym trybie czwartej szkoły, bo potrzeby 

są ogromne. I powinno być to rozwiąza-
nie perspektywiczne – placówka, która 
połączy funkcje oświatowe i kulturalne. 
W naszej gminie wiele funkcji domu kul-
tury przejęły szkoły, które prowadzą różne 
pracownie tematyczne i rozwiązanie to 
sprawdza się w praktyce. Warto zasta-
nowić się, czy nowy obiekt nie powinien 
pełnić także funkcji domu kultury, takiego 
miejsca koordynującego działalność pro-
wadzoną w szkołach, pewnego rodzaju 
centrum, z pracowniami, salą widowi-
skową na 150 miejsc. Połączenie w tych 

samych obiektach działalności oświatowej 
i kulturalnej doskonale obniża koszty – 
szkoła zamiera po godz. 15. czy 16., a dom 
kultury właśnie wtedy rozpoczyna naj-
większą aktywność. Trzeba więc szukać 
możliwości obniżania kosztów, bo jeśli 
tego nie zrobimy, to – przy niskim tempie 
wzrostu przychodów – będziemy tylko 
administratorem gminy, nie zostanie 
środków na inwestycje i rozwój. Na razie 
są ciężkie czasy i nie widać jaskółek za-
powiadających, że szybko się to zmieni.

– Ale obniżanie kosztów też ma swoje 
granice.

– To prawda, jednak zawsze warto 
szukać nowych rozwiązań, zaczęliśmy od 
oszczędności w administracji. Dużą pozy-
cją w budżecie jest transport i łączność, 
czyli w skrócie budowa i utrzymanie dróg 
oraz dopłata do komunikacji zbiorowej – 
razem 8,7 mln zł. Wspomniałem, że rocz-
nie na dopłatę do biletów ZTM przezna-
czamy 3,5 mln zł. Powszechnie wiadomo, 
że ZTM to firma bardzo droga, może więc 
warto zastanowić się nad częściowym lub 
całkowitym uniezależnieniem, skorzysta-
niem także z usług innego przewoźnika? 
Szacujemy, że można by zaoszczędzić na 
tym około mln złotych rocznie, a takie 
pieniądze piechotą nie chodzą. Dla po-
równania, w tegorocznym budżecie w ra-
mach dofinansowania z tzw. schetynówki 
wyasygnujemy ok. 1 mln zł na realiza-

Warto pamiętać,  
co nie wszyscy sobie 
uświadamiają, 
że budżet gminy 
zależy również od jej 
mieszkańców.
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cję projektu remontu drogi powiatowej 
– ul. Mościckiego. Inne porównanie: za 
1,5 mln można wyremontować kilometr 
drogi. Poza tym dziś może nam się wy-
dawać, że jakieś rozwiązanie jest bardzo 
trudne lub wręcz nierealne, ale przycho-
dzi nowa sytuacja, wszystko się zmienia 
i wygra ten, kto jest na to przygotowany.

Ważne jest również wspólne zrozumie-
nie celów i priorytetów przez radnych, 
bez względu na to, z jakiej opcji politycz-
nej się wywodzą. Wiele strategicznych 
uchwał przechodzi jednomyślnie – oczy-
wiście nie chcę mówić, że zawsze jest tak 
idealnie i tak słodko. Mam jednak szacu-
nek dla naszej opozycji, która potrafi być 
konstruktywna i jeśli coś wnosi, to nie na 
zasadzie rzucania kłód pod nogi.

– co to znaczy: może wygrać ten, kto jest 
lepiej przygotowany?

– Pozostańmy w sferze komunikacji zbio-
rowej – na przykład budowa kolei dojazdo-
wej do Warszawy. W budżecie środków unij-
nych na lata 2014-2020 znaczące kwoty mają 
być przeznaczone na rozwój transportu szy-
nowego – w przeciwieństwie do transportu 
drogowego. Nasza gmina – a także gmina 
Leszno – ma zarezerwowany pas, na któ-
rym zmieści się i droga, i szyny. Warto więc 
myśleć o kolei podmiejskiej, może takiej jak 
WKD lub szybki tramwaj, która prowadzi-
łaby do najbliższego przystanku metra? 
Właśnie na ten temat odbyło się niedawno 
spotkanie z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego Adamem Struzikiem. Wniosek: 
kto będzie lepiej przygotowany, ten szybciej 
wystartuje po pieniądze unijne. To właśnie 
dzięki takiemu podejściu dziś finalizujemy 
realizację olbrzymiego projektu z udziałem 
środków unijnych, jakim jest uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej na te-
renie całej gminy.

– Są jednak wydatki, na których nie da się 
zaoszczędzić, niezależnie od kompetencji 
i woli samorządowców, na przykład „ja-
nosikowe” – podatek, który zamożniejsze 
jednostki płacą do budżetu państwa na 
rzecz jednostek biedniejszych.

– Nie protestujemy przeciwko temu, 
że trzeba pomagać innym, ale jest to dra-
koński haracz. Wprawdzie w tym roku 
jest on mniejszy, jednak wynosi 1,5 mln 
zł, np. tyle właśnie kosztuje wybudowa-
nie jednej strażnicy dla OSP. Rachunek jest 
prosty: jedno „janosikowe” – jedna straż-
nica mniej... A warto wiedzieć, że właśnie 

w tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy 
pieniądze na rozpoczęcie prac projekto-
wych związanych z budową dwóch straż-
nic. Praktycznie więc otworzymy inwe-
stycje, na zrealizowanie których musimy 
mieć pieniądze w budżecie tegorocznym 
i przyszłym. Właściwie to dobrze, że rozpo-
częliśmy rozmowę o tegorocznym budże-
cie od słynnej już „skorupy”, czyli niedo-
kończonego basenu. Też chciałbym, żeby 
przestała straszyć. Trzeba jednak pamię-
tać, że budżet zawsze jest kompromisem 
– między potrzebami a możliwościami ich 
zaspokojenia. Co oczywiście nie wyklucza 
rozwoju, kryzys nikogo nie usprawiedliwia. 

Warto wiedzieć, że wartość inwestycji 
w naszej gminie w 2013 r. wyniesie blisko 
49 mln zł, z czego inwestycje gminne wy-
niosą ponad 8,7 mln zł, a inwestycje reali-

zowane przez JRP działającą w strukturze 
„Eko-Babic” (dotyczące uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej) ok. 40 mln 
zł. W br. wykonamy ze środków gminnych 
m.in. szatnie dla ok. 350 uczniów w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Borzę-
cinie Dużym, drogę dojazdową do no-
wego budynku komunalnego oraz szereg 
linii oświetleniowych, na które czekają 
mieszkańcy.

Gmina będzie ubiegać się także o ko-
lejne środki z UE i rozpocznie realizację 
tzw. projektów miękkich (szczegóły na 
ten temat podajemy obok). Zatem jak 
widzimy, będzie to kolejny pracowity rok 
dla naszego samorządu.

z WóJteM GMiny kRzySztofeM tuRkieM 

RozMAWiAł RoMAn WoJciechoWSki

Projekty gminne realizowane przy udziale środków ue
Trwa ocena dwóch złożonych projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem PROW 
2007-2013, pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Blizne Jasińskiego” 
(planowana wartość zadania 279.395 zł) i „Zagospodarowanie przestrzeni przy 
budynku komunalnym w Starych Babicach wraz z budową parkingu i ciągu pie-
szo-rowerowego” (planowana wartość zadania 1.046.345 zł). 

Jednocześnie w celu pozyskania zewnętrznego finansowania, przygotowujemy 
dokumentację na urządzenie terenów zielonych między nowym budynkiem ko-
munalnym a Szkołą Podstawową w Starych Babicach. 

W opracowaniu jest dokumentacja do wniosku na dofinansowanie boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach (kompleks ma objąć 
budowę boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz boiska do piłki noż-
nej ze sztuczną trawą, wraz z bieżnią i skocznią). Termin zgłoszenia wniosku do 
Urzędu Marszałkowskiego – luty 2013 r., planowana  realizacja w latach 2013-2014. 
Ponadto w 2013 r.  realizowane będą następujące projekty miękkie z PROW 
2007-2013:
1.  „Stare Babice na przestrzeni wieków – wydanie książki”, który rozpoczął się 

już w 2012 roku plenerem malarskim (planowana wartość projektu 73.100 zł).
2.  Zaplanowana na Dzień Dziecka „Impreza folklorystyczno-kulturalna dla dzieci 

z terenu LGD „Między Wisłą a Kampinosem” (wartość projektu blisko 50.000 zł).
3.  „Obchody 700-lecia Starych Babic”, w ramach którego wydany będzie folder 

o gminie oraz odbędzie się 15 spacerów krajoznawczo-turystycznych po jej 
terenie (planowana wartość ponad 50.000 zł).

4.  Placówki oświatowe skorzystają ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL), działanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej. Niebawem przystąpimy do realizacji 
zadania „Wszystkie dzieci nasze są w gminie Stare Babice” (planowana wartość 
projektu 846.082 zł). 
W najbliższych miesiącach Gmina złoży dwa wnioski do Mazowieckiej Jed-

nostki Wdrażania Programów Unijnych z Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dotyczą one:
1.  „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych” – projekt systemowy w trakcie tworzenia.
2.  „Podnoszenia jakości nauczania w placówkach oświatowych poprzez wprowa-

dzenie dodatkowych zajęć oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” – projekt 
konkursowy w opracowaniu. 
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XXIII Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 21 grudnia 2012 roku. W ob-
radach uczestniczyło 15 radnych.

Na początku sesji Przewodniczący 
RG i Wójt Gminy omówili działania po-
dejmowane w okresie międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
zorganizował m.in. konsultacje z radnymi 
i sołtysami. Dotyczyły one przygotowań 
do wdrożenia nowych regulacji w zakre-
sie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Wójt Gminy przeprowadził również ne-
gocjacje z Prezesem Miejskiego Przedsię-
biorstwa Oczyszczania ws. rekultywacji 
wysypiska Radiowo (ustalono wcześniej-
szy termin zakończenia wywozu śmieci 
– do roku 2015). Spotkał się ponadto 
z przedstawicielami firmy Orange – roz-
mowy dotyczyły rozbudowy sieci światło-
wodowej w naszej gminie. Planowany ter-
min przeprowadzenia projektu to 2014 r. 
Wójt odbył również naradę z działaczami 
sportowymi na temat kierunków rozwoju 
sportu gminnego. Uczestniczył ponadto 
w Halowych Mistrzostwach Polski w Te-
nisie Samorządowców, które odbyły się w 
Starych Babicach. Zorganizował też spo-
tkanie z historykami dotyczące opraco-
wania książki poświęconej dziejom Ba-
bic, w związku z obchodami Jubileuszu 
700-lecia.

Podczas grudniowej sesji radni pod-
jęli osiem uchwał. Zaaprobowali pro-
jekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2013-2020. Uchwalili również bu-
dżet gminy na 2013 rok. Warto podkreślić, 
że pozytywną opinię o budżecie wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa, któ-
rej uwagi zostały uwzględnione w osta-
tecznym projekcie uchwały budżetowej.

z Sesji rady Gminy

gmina, urząd, teren

W czasie XXIII sesji radni przyjęli rów-
nież sprawozdanie z realizacji celów stra-
tegicznych zawartych w Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju Gminy Stare Babice 
do roku 2020. Podjęli ponadto decyzję 
o ustanowieniu roku 2013 rokiem obcho-
dów Jubileuszu 700-lecia Babic.

Następnie radni wyrazili zgodę na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego 
najmu nieruchomości położonej we wsi 
Klaudyn, stanowiącej działki o nr ew. 
513/1 i 514/1. Członkowie Rady Gminy za-
aprobowali również oddanie Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Oczyszczania w/w nie-
ruchomości na okres 4 lat w celu ukształ-
towania bryły składowiska do przyszłych 
zadań rekreacyjno-sportowych.

nowy herb zamontowano już na budynku urzędu Gminy Stare Babice

uchwalono Budżet Gminy na 2013 rok

nr 
obwodu

Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji 
Wyborczej

1
Sołectwa: Blizne jasińskiego; Blizne 
Łaszczyńskiego, Lubiczów

Przedszkole Gminne, Blizne 
jasińskiego, ul. kościuszki 1

2
Sołectwa: Babice Nowe, zielonki 
Parcela; Lipków

urząd Gminy Stare Babice, ul. 
rynek 21

3
Sołectwa: Latchorzew; kwirynów, 
janów

Szkoła Podstawowa, Stare Babice, 
ul. Polna 40

4 Sołectwo Stare Babice
Szkoła Podstawowa, Stare Babice, 
ul. Polna 40

5 Sołectwo klaudyn
Szkoła Podstawowa, Stare Babice, 
ul. Polna 40

6
Sołectwa: zielonki Wieś, koczargi 
Nowe, koczargi Nowe – Bugaj; 
koczargi Stare

I Gminne Gimnazjum, koczargi 
Stare, ul. Akacjowa 12

7
Sołectwa: Wojcieszyn; Wierzbin, 
zalesie, mariew i Buda, Stanisławów

zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Borzęcin duży, ul. Warszawska 697

8
Sołectwa: Borzęcin duży; Borzęcin 
mały, topolin

zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Borzęcin duży, ul. Warszawska 697

Kolejna uchwała dotyczyła podziału 
gminy na 8 stałych obwodów głosowa-
nia, ustalenia ich numerów, granic i sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych.

Radni przegłosowali następnie zmiany 
w budżecie gminnym na rok 2012 (zwięk-
szenie dochodów o 164.390 zł i wydat-
ków o 109.282 zł). W ostatniej części se-
sji członkowie Rady Gminy zapoznali 
się z protokołem Komisji Rewizyjnej 
z kontroli dotyczącej funkcjonowania 
jednostki organizacyjnej pn. Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice.

Ze szczegółami uchwał przyjętych 
podczas XXIII sesji można zapoznać się 
na stronie http://bip.babice-stare.waw.pl/
public/. kG.
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Pierwszą informację źródłową o istnieniu 
Babic zawiera dokument Siemowita II 
wystawiony w Warszawie 23 kwietnia 
1313 r. Dokument książęcy napisany 
był z pewnością na pergaminie, jego 
oryginał nie jest dziś znany. Zachowała 
się jego kopia umieszczona w błońskich 
księgach ziemskich – wpis datowany 
jest na rok 1469. Księgi przechowywane 
są w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
przy ul. Długiej w Warszawie.

Zapis jest bardzo ciekawy, jest to bo-
wiem pierwszy znany dokument Siemo-
wita księcia warszawskiego, wystawiony 
jeszcze za życia jego ojca Bolesława II. 
Zarazem jest to pierwsze świadectwo 
źródłowe o istnieniu Warszawy, która 
została lokowana zapewne przez Bole-
sława II na początku XIV w.

Wcześniej Warszawa musiała być 
wsią. Jej nazwa pochodzi od imienia 
możnego z rodu Rawiczów – „War-
sza”. Ród ten został przygarnięty jesz-
cze przez Bolesława Krzywoustego. Ro-
dowcy pochodzili z Czech, gdzie znaleźli 
się w opozycji wobec aktualnego księ-
cia sprawującego rządy w Pradze. Wielu 
z nich zginęło, a część zdołała ujść na 
emigrację, trafiając pod ochronę Bole-

700 lat historii, a może jeszcze więcej…?

sława Krzywoustego, który nadał im 
ziemię na południowym Mazowszu 
i w Sandomierskiem, daleko od za-
grożenia ze strony państwa czeskiego.

dokument spisano 
w szczególnej chwili…
Można powiedzieć, że w szczególnym 
dniu – św. Wojciecha, patrona Polski, 
którego święto obchodzono 23 kwiet-
nia. Dzień później, 24 kwietnia umiera 

w  Wyszogrodzie książę Bolesław II 
płocki. Po jego śmierci podzielono księ-
stwo między trzech synów. Najmłodszy 
Wacław, syn królewny czeskiej Kune-
gundy otrzymał Płock, Wyszogród 
i Gostynin, tj. trzy duże kasztelanie na 
zachodzie Mazowsza. Siemowit II zosta-
wił Warszawę bratu Trojdenowi, który 
objął dzielnicę czerską z Warszawą i Po-
bużem. Sam Siemowit II objął Rawę, 
Sochaczew, Ciechanów, Zakroczym 
i Wiznę. Wizna była największą kasz-
telanią mazowiecką (późniejsze ziemie 
wiska, łomżyńska i powiat goniądzki), 
ale wyludnioną, trudną do obrony. Sie-
mowit II dostał zatem faktycznie po-
łowę terytorium Mazowsza, od Pilicy 
na południu, aż po północny-wschód 

nad Narwią i Biebrzą. Jednocześnie był 
zobowiązany do obrony całości książę-
cego Mazowsza, dobrze współdziałał 
z bratem Trojdenem.

 Babice zostały w nowej kasztelanii 
warszawskiej, a wcześniej podlegały za-
pewne pod Jazdów i Rokitno. Trzeba 
pamiętać, że Mazowsze było w tam-
tych czasach niezależnym księstwem. 
Piastowie Mazowieccy długo walczyli 
o utrzymanie niezależności, hołd zło-
żyli dopiero Kazimierzowi Wielkiemu 
w połowie XIV w. 

Babice stare, a Borzęcin 
jeszcze starszy…
Wśród parafii południowego Ma-
zowsza z  XIII wieku, które mają 
dokumenty erekcyjne, najstar-
szy jest Służew (1238 r.), niepewny 
zapis mówi o  Żbikowie (1236 r.).  
Nieźle udokumentowane zapisy mó-
wią też o parafii w Borzęcinie. W 1240 
roku książę Konrad Mazowiecki do-
konał zamiany z kanonikami regular-
nymi z Czerwińska, odbierając od nich 
włość służewską, a dał im w zamian 
dwie włości książęce, Popień niedaleko 
Rawy Mazowieckiej i właśnie Borzę-
cin. Do włości tej należały wówczas 
prawdopodobnie obszary 2-3 wsi póź-
niejszych: Koczargi, Wojcieszyn i Tru-
skaw. W inwentarzu dóbr opactwa czer-
wińskiego, sporządzonym w 1254 r. 
jest już kościół w Borzęcinie. Zapewne 
w okolicy mieszkało już kilkaset albo 
więcej osób, dlatego też ufundowano 
tu kościół parafialny. Jest możliwe, że 
parafia obejmowała początkowo także 
Babice, a w XIV w. z tej starszej parafii 
Borzęcin wyłączono parafię babicką, 
ufundowaną przez posiadacza Babic. 
Cdn...  z dR. kAziMieRzeM PAcuSkiM 

RozMAWiAł MARcin łAdA

W tym roku obchodzimy 700-lecie Babic. zachował się bowiem do-
kument, który potwierdza, że Babice mają co najmniej 700 lat. Gdzie 
możemy go zobaczyć? jakie były realia tamtych czasów? o wyjaśnienie 
tych kwestii poprosiliśmy dr. kazimierza Pacuskiego z Instytutu Historii 
PAN w Warszawie, wybitnego eksperta w dziedzinie średniowiecznej 
historii mazowsza.

gmina, urząd, teren

dr kazimierz Pacuski z Instytutu Historii PAN w Warszawie
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– Jak się Panu mieszka w klaudynie?
– Wspaniale. Od kilku lat mieszkam 

tu z moją rodziną (żoną i synem). Od-
kąd się tutaj wprowadziliśmy, czujemy 
się fantastycznie. Urodziłem się na Bie-
lanach, 7 km od Klaudyna, i te okolice od 
dzieciństwa są mi doskonale znane. Dla 
mnie bardzo ważny jest kontakt z przy-
rodą, z lasem i Kampinoskim Parkiem Na-
rodowym. Lubię odpoczywać wśród na-
tury, a nie ukrywam, że profesja, którą 
się zajmuję – czyli śpiew operowy – wy-
maga stałej dobrej dyspozycji.

– zawsze interesowało mnie to, jak śpie-
wający artysta radzi sobie w tym „prze-
ziębieniowym czasie”. Wszyscy kaszlemy, 
chrypimy, a Pan ma wspaniały głos…

– Ja zawsze powtarzam, że nie sztuką 
jest śpiewać, gdy czujemy się zdrowi. 
Sztuką jest, gdy na przykład jesteśmy 
przeziębieni, tak śpiewać, by publiczność 
nie zorientowała się o naszej niedyspozy-
cji. Pracę śpiewaka mógłbym porównać 
do pracy sportowca, czy wręcz wyczy-
nowca. Podczas najcięższych spektakli 
tracimy nieraz z naszej wagi kilogram 
czy dwa. Kondycja fizyczna jest w tym 
zawodzie bardzo ważna, dlatego staram 
się w każdej wolnej chwili gimnastyko-
wać się, chodzić na basen. Jednak nie-
często mam na to czas i siłę. Wielogo-
dzinne próby są wyczerpujące.

– czy śpiewa Pan w domu?
– Tak. Jeśli jestem w Polsce, śpiewam 

w domu, przygotowując się do występów. 
Ćwiczę w naszej pracowni. Mówię „w na-
szej”, ponieważ moja żona, Aleksandra, 
także jest muzykiem (wokalistką jazz- 
ową). W domu przy pianinie czuję się naj-
lepiej, wówczas śpiewam codziennie go-
dzinę lub dwie.

Trzeba wiedzieć, że głos ludzki jest bar-
dzo delikatną materią. Nie jest tak wy-

Jestem człowiekiem szczęśliwym…

trzymały jak instrumenty mu-
zyczne i nie można śpiewać przez 
wiele godzin, bo grozi to prze-
forsowaniem strun głosowych. 
Dlatego śpiewak musi być zawsze 
bardzo skoncentrowany na tym, 
jak posługuje się głosem, ale do tego 
dochodzi się przez wiele lat.

Ja z codziennym śpiewaniem przepla-
tanym próbami nie mam żadnych proble-
mów. Ponadto zawsze wierzę w siłę au-
tosugestii, powtarzam sobie codziennie, 
że muszę być zdrowy i wszystko będzie 
dobrze. Staram się mieć optymistyczne 
podejście do życia i ludzi. Pragnę dawać 
dobrą energię nie tylko moim znajo-
mym i rodzinie, ale także publiczności. 
Ta energia do mnie wraca, dlatego bar-
dzo rzadko choruję.

– Proszę powiedzieć parę słów o swoich 
muzycznych początkach.

– Pochodzę z rodziny muzyków. Moi 
rodzice występowali przez wiele lat w ze-
spole „Mazowsze”, a później założyli wła-
sną grupę folklorystyczną, która posłu-
giwała się dwoma nazwami – „Polanie” 
i „U Pietra”. Podróżowali wiele po świe-
cie. Jako dziecko dorastałem zatem w ar-
tystycznej atmosferze. Było dla mnie na-
turalne, że przy każdej okazji, np. przy 
rodzinnych spotkaniach, już jako 5- lub 
6-letni chłopiec byłem zapraszany przez 
rodziców do wspólnych występów. Spra-
wiało mi to przyjemność. Rodzice wie-
dzieli, że mam ku temu predyspozycje 
i pozwalali mi od czasu do czasu wystę-
pować razem z nimi.

W szkole podstawowej przez 3 lata gra-
łem na skrzypcach, później byłem krótko 
w szkole baletowej, ale nigdzie nie zagrza-
łem długo miejsca. To nie były moje pa-
sje. Później, zdając do liceum, zdecydo-
wałem, że chcę grać na oboju. Dopiero 
w klasie maturalnej postanowiłem zda-

mieszkańcy naszej gminy

wać na wydział śpiewu rozrywkowego do 
Szkoły Muzycznej przy ul. Bednarskiej. 
Osoba, która mnie tam przesłuchiwała, 
stwierdziła jednak, że powinienem po-
stawić na śpiew operowy, bo mam mocny 
głos, i okazało się, że miała rację.

– Jak wspomina Pan pierwszy występ sce-
niczny?

– Tak naprawdę odbyłem go już jako 
dziecko, kiedy wraz z rodzicami wystę-
powałem w Warszawie dla międzynaro-
dowej publiczności. Śpiewałem tam pio-
senki w różnych językach, między innymi 
po japońsku i włosku, grałem także na 
skrzypcach. Ten pierwszy występ przy-
niósł mi prawdziwą tremę, ale i dał sa-
tysfakcję, ponieważ wykonałem go przed 
bardzo dużą publicznością. Wówczas za-
robiłem także pierwsze w życiu pienią-
dze, które nawiasem mówiąc, wszystkie 
wydałem na słodycze.

Pierwszą dorosłą rolą, do której dość 
długo się przygotowywałem, była rola 
Papagena w „Czarodziejskim flecie” Mo-
zarta. Ten występ był dla mnie tak na-
prawdę dużym wyzwaniem i skokiem na 
głęboką wodę. Kiedy studiowałem jesz-
cze w Warszawskiej Akademii Muzycznej, 
brałem udział w konkursie im. Adama 
Didura, w którym zdobyłem drugą na-
grodę (wówczas pierwszej nie przyznano). 
Można zatem powiedzieć, że wygrałem 
ten konkurs. Zostałem wówczas zapro-
szony na spotkanie z ówczesnym dyrek-
torem Opery Kameralnej w Warszawie 
– Stefanem Sutkowskim, który zapropo-

Artur ruciński, światowej sławy śpiewak operowy, mieszka 
w klaudynie, jest naszym sąsiadem. mieszkańcy babickiej 
gminy mogli usłyszeć go w drugi dzień świąt Bożego Na-
rodzenia, kiedy wystąpił w kościele w Starych Babicach 
z koncertem kolęd. Wiele osób wspomina to wspaniałe 
muzyczne wydarzenie. Poprosiliśmy Pana Artura ruciń-
skiego o rozmowę.
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mieszkańcy naszej gminy

nował mi współpracę z zespołem. Współ-
praca ta od razu rozpoczęła się od wystę-
pów podczas tournee w Hiszpanii, gdzie 
właściwie tylko po dwóch próbach sce-
nicznych zostałem wpuszczony na scenę. 
Był to dla mnie poważny test, gdybym 
go oblał, to z pewnością dyrektor nie ze-
chciałby już ze mną współpracować, ale 
udało mi się odnieść sukces. Podczas tego 
występu wspierali mnie starsi koledzy, 
którzy już nie raz wykonywali ten spek-
takl, za co do dziś jestem im wdzięczny.

– Przez lata był Pan związany głównie z pol-
skimi scenami, jak ocenia Pan ten czas?

– To prawda, wiązało się to z moją 
świadomą decyzją. Na ostatnim roku stu-
diów otrzymałem propozycję zadebiuto-
wania w tytułowej roli Oniegina w Ope-
rze Narodowej w Warszawie. Premiera 
została przygotowana przez Mariusza 
Trelińskiego, pod dyrekcją muzyczną 
Jacka Kasprzyka. Było to dla mnie, jako 
studenta, wielkie wyróżnienie. Debiu-
towałem na najlepszej polskiej scenie! 
Oniegin jest dla mnie szczególną rolą, 
która otworzyła przede mną wiele świa-
towych scen.

Po warszawskim debiucie otrzyma-
łem różne propozycje z polskich teatrów 
i filharmonii. Uznałem, że powinienem 
z nich skorzystać. Mogłem śpiewać te role, 
które chciałem, był to przede wszystkim 
repertuar liryczny. Role te nie okazały się 
zbyt ciężkie, odpowiednie jak na mój wiek 
i ówczesne umiejętności. Pozwoliły mi się 
rozwijać i to było dla mnie najważniejsze.

Po latach przyszedł moment, kiedy 
agent z  jednej z największych agencji 
operowych na świecie IMG, usłyszaw-
szy mnie w Operze Narodowej w War-
szawie, zaproponował mi współpracę 
i można powiedzieć, że od tej pory moja 
międzynarodowa kariera nabrała niesa-
mowitego tempa.

– Jak Pan wspomina światowy debiut?
– W roku 2009 zostałem zaproszony 

do Staatsoper w Berlinie na przesłucha-
nie przed wybitnym dyrygentem i muzy-
kiem Danielem Barenboimem. Od tam-
tego czasu datuje się początek mojej 
kariery międzynarodowej. Po przesłu-
chaniu zaproponowano mi rolę Oniegina, 
w następnym sezonie, w towarzystwie 
światowej sławy śpiewaków (w roli Leń-
skiego występował tenor Rolando Villa-
zón, a w roli Gremina bas – René Pape). 
Ja, który dopiero wchodziłem na sceny 

międzynarodowe, mogłem śpiewać wśród 
najlepszych i w dodatku tytułową rolę. 
Jeśli chodzi o miejsce i rolę, zacząłem od 
przysłowiowego „górnego c”.

Po tym sukcesie pojawiły się następne 
propozycje, zadebiutowałem w Barce-
lonie w Teatro Liceu – w roli króla Ro-
gera (w operze Karola Szymanowskiego), 
a także na scenach włoskich, hiszpań-
skich, niemieckich, austriackich, fran-
cuskich, amerykańskich.

Moim największym sukcesem odnie-
sionym w ostatnim czasie jest to, że po 
debiucie w Los Angeles w maju 2012 roku 
(w roli Marcella w Cyganerii) otrzyma-
łem propozycję z najlepszej sceny opero-
wej świata – nowojorskiej Metropolitan 
Opera, gdzie będę występować w 2014 
roku w „Fauście” Ch. Gounoda.

Ten sezon i wszystkie poprzednie, 
które wspominam, były dla mnie zupeł-
nie niesamowite. Występowałem na naj-
większych scenach świata. Śpiewałem 
przed najbardziej krytyczną publiczno-
ścią włoską, w kraju, gdzie narodziła się 
opera, i odniosłem sukcesy w repertu-
arze włoskim. Jestem człowiekiem nie-
samowicie szczęśliwym i mogę dzięko-
wać opatrzności, że tak to wszystko się 
potoczyło…

– czy pamięta Pan jakieś zabawne lub 
nietypowe wydarzenie podczas występu?

– Wiele lat temu podczas jednego ze 
spektakli Oniegina w Warszawie musia-
łem improwizować. W scenie, w której 
Oniegin i Leński pojedynkują się na pi-
stolety, nie wiedzieć czemu, mój pistolet 
nie wypalił. Musiałem jednak coś zrobić, 
bo w tej scenie Leński zostaje zabity… 
Niewiele myśląc, po prostu tupnąłem, 
aby zamarkować wystrzał. Chyba po raz 
pierwszy w historii tej opery Leński zo-
stał zabity tupnięciem przez Oniegina, 
a nie postrzałem w pojedynku. Kilka lat 
później przydarzył mi się podobny epi-
zod w tej roli. Tym razem jednak pisto-
let wypalił mi prosto w nogę. Spust był 
tak delikatny, że spowodował wystrzał, 
gdy zaledwie musnąłem go palcem. Ale 
wtedy już nie tupałem, tylko czekałem 
na kulminację, która pojawia się w mu-
zyce. Zabrzmiało forte i… Leński padł.

– który z kompozytorów jest Pana ulubio-
nym? czego Pan słucha najczęściej?

– Szczególnie cenię Giuseppe Verdiego. 
Obecnie na świecie od krytyków otrzy-
małem nawet tytuł „barytonu verdiow-

skiego”. Bardzo się z tego cieszę. Jest to 
wyróżnienie i wielka radość, role tego 
kompozytora są najbliższe mojemu sercu, 
ale także najlepsze dla mojego głosu.

Rok 2013 ogłoszono „Rokiem Verdiow-
skim”. Na świecie występuję w wielu ope-
rach tego kompozytora: w Wenecji przy-
gotowuję premierę „Zbójców”, w Paryżu 
będę śpiewał partię Forda w operze „Fal-
staff”, w Wiedniu partię hrabiego di Luny, 
a później w lipcu w Arena di Verona wy-
stąpię w roli Germonta w „Traviacie”.

Lubię także Pucciniego, Belliniego, 
Donizettiego i Mozarta. Zwłaszcza Mo-
zart towarzyszył mi stale na początku 
kariery, ten kompozytor uczy skupienia 
i precyzji, jego opery są świetną szkołą 
dla młodego śpiewaka.

Słucham każdego rodzaju muzyki, 
może oprócz heavy metalu i disco-polo. 
Lubię także słuchać ciszy i śpiewu pta-
ków w Klaudynie, a jest ich tam wiele, 
bo mieszkamy tuż przy lesie. Po świato-
wych występach jestem najszczęśliwszy 
wtedy, gdy mogę odpocząć w ogrodzie 
razem z rodziną i moim psem – owczar-
kiem niemieckim.

– Podczas świąt Bożego narodzenia wystą-
pił Pan w babickim kościele. czy możemy 
liczyć na to, że jeszcze kiedyś Pan dla nas 
zaśpiewa?

– W drugi dzień świąt wystąpiłem po 
raz pierwszy w kościele w Starych Babi-
cach. Śpiewało mi się tu fantastycznie, 
cóż mogę powiedzieć, była to dla mnie 
naprawdę wielka radość – wystąpić w ko-
ściele, do którego (gdy jestem w Polsce) 
chodzimy razem z żoną i synkiem. Wy-
stąpiłem w towarzystwie mojego kolegi, 
organisty Roberta Morawskiego. O wy-
stęp poprosiły mnie władze babickiej 
gminy, wspaniale przyjął mnie również 
ks. proboszcz tutejszej parafii. Myślę, 
że jeśli nadarzy się jeszcze okazja, to na 
zaproszenie Wójta Gminy Stare Babice 
Krzysztofa Turka czy też ks. prałata dr. 
Grzegorza Kozickiego z przyjemnością 
zaśpiewam dla babickiej publiczności – 
przecież są to moi ziomkowie. Niestety 
mój kalendarz jest ostatnio bardzo za-
pełniony. Mam zaplanowane występy na 
trzy lata naprzód, bo tak właśnie planuje 
się repertuar na scenach światowych. Za-
wsze jednak bardzo się cieszę, gdy mogę 
wystąpić w Polsce, tu przecież mam ro-
dzinę i przyjaciół. Pozdrawiam wszyst-
kich mieszkańców gminy Stare Babice.

MARcin łAdA, kAMil MAlinoWSki
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W piątek 4 stycznia 2013 r. w sali wi-
dowiskowej Centrum Edukacyjnego 
Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Izabelinie odbyła się uroczystość 
wręczenia gminnej nagrody „Babi-
nicza”. Tegorocznym laureatem tego 
prestiżowego wyróżnienia został re-
daktor naczelny „Gazety Babickiej” 
– Marcin Łada. Podczas gali zainau-
gurowano także obchody 700-lecia 
Babic. Honorowy patronat nad jubile-
uszem objął Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.

Uczestnicy Gali Babinicza na długo 
przed imprezą zastanawiali się, jak ona 
wypadnie w nowym miejscu. Co prawda 
kiedyś gminy Stare Babice i Izabelin two-
rzyły jeden organizm administracyjny, ale 
rozdzieliły się już ok. 15 lat temu. Pozo-
stały jednak miłe kontakty i współpraca 
z sąsiadami. Warto nadmienić, że Dy-
rektor KPN Jerzy Misiak przed kilkoma 

inauguracja 700-lecia Babic
Babinicz dla redaktora!

laty także został uhonorowany nagrodą 
„Babinicza”.

Okazało się, że tegoroczna gala wypa-
dła wspaniale. Wiele osób doceniło dobre 
tempo uroczystości i profesjonalną orga-

nizację całej imprezy. Podwyższona scena 
sprawiła, że wszyscy występujący byli do-
skonale widoczni, a wygodne fotele sali 
widowiskowej z powodzeniem pomie-
ściły kilkaset osób. Imprezę prowadził, 

Babinicz 2012
Nagrodę Babinicza (za rok 2012) przyznano Marcinowi Ła-
dzie „za zasługi dla wspólnoty samorządowej gminy Stare 
Babice, w tym działania dziennikarskie jako redaktora Ga-
zety Babickiej oraz popularyzowanie historii Babic i okolic”.

Marcin Łada od 10 lat jest redaktorem naczelnym mie-
sięcznika „Gazeta Babicka”, a od ponad 20 lat pracuje jako 
dziennikarz. W swoich artykułach poruszał przez lata róż-
norodną tematykę związaną z samorządnością i przemia-
nami w Polsce, sprawami społecznymi i gospodarczymi, 
a także zagadnienia związane z historią Polski, gminy, pa-
triotyzmem i chwałą oręża polskiego. Oprócz dziennikar-
stwa zasłużył się jako niestrudzony społecznik.

Z jego inicjatywy w 2010 r. wspólnie z samorzą-
dem gminy Stare Babice utworzono „Aleję Dębów 
Katyńskich”, która upamiętnia Polaków zamordo-
wanych na Wschodzie, a także ofiary katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem. Marcin Łada razem 
z Bogdanem Mińkowskim i Leszkiem Poborczy-
kiem ufundował kamienną Tablicę Katyńską 
umieszczoną na początku tej Alei. Jego za-
sługą jest także pomoc przy powstaniu po-
mnika poświęconego „Obrońcom Ziemi 
Babickiej”, Miejsca Pamięci Narodowej 
„1939-1944” w Borzęcinie Dużym oraz 
przyczynienie się do odnowy Cmenta-
rzy Wojennych.

Od wielu lat jest nie tylko dziennikarzem, ale także ak-
tywnym popularyzatorem historii. Prowadząc Koło Związku 
Oficerów Rezerwy RP, organizuje razem z jego członkami 
na terenie gminy Stare Babice rajd dla dzieci i młodzieży 
pod nazwą „Szlakiem naszej historii”, w którym co roku 
uczestniczy ponad 100 dzieci z babickiej gminy i wiele dzieci 
z terenów gmin ościennych. Dzięki jego działaniom pod-
jętym przez babicki samorząd w Murnau na grobie mjr. 
Jacka Decowskiego (dowódcy Reduty Babice) powstała 
pamiątkowa tablica.

Jego zasługą jest również przywracanie do pamięci spo-
łecznej historii Transatlantyckiej Radiostacji Babice, po-

wstałej w 1923 r., której dzieje opisuje w publikacjach 
prasowych, a także propaguje na tablicy informacyj-
nej w Latchorzewie. Jego działalność patriotyczna 
od lat polega na propagowaniu chlubnych tradycji 
Wojska Polskiego i kształtowaniu, zwłaszcza wśród 
młodzieży, znaczenia takich pojęć, jak: honor i wier-

ność Ojczyźnie. Pisząc artykuły, ma duży wkład 
w rozwój samorządności gminy, a ga-

zeta, którą redaguje, jest czynnikiem 
spajającym społeczeństwo wokół naj-
ważniejszych spraw dla mieszkańców. 
Stawia zawsze na dobre działanie, na 
pozytywne przykłady, dając czytelni-
kom drogowskazy życiowe i wzorce do 
naśladowania.
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jak zwykle z humorem, niezrównany An-
drzej Frajndt. Na scenie odbył się nawet 
krótki pojedynek w wykonaniu członków 
Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyj-
nego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślań-
skich, a przyglądały mu się damy dworu 
z Urzędu Gminy.

Uroczystość rozpoczęła się od uhono-
rowania babickiej gminy listami gratu-
lacyjnymi z okazji 700-lecia. Gminę od-
znaczono także Medalem „Pro Masovia” 
nadanym przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika. Medal 
wręczył Wójtowi Gminy Krzysztofowi 
Turkowi przedstawiciel Marszałka – Ra-
dosław Rybicki. Gmina otrzymała także 
niezwykłą relikwię – pamiątkowy krzyż 
wykonany z konaru dębu uświęconego 
życiem Powstańców Styczniowych. Krzyż 
razem z „testymonium” przekazał Wój-
towi Dyrektor KPN.

Gala Babinicza była okazją do przy-
pomnienia osiągnięć samorządu w mi-
nionym roku. Nie zabrakło także wystę-
pów artystycznych. Swoje umiejętności 
zaprezentowała nowa Gminna Orkiestra 
Dęta pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. 
Gimnazjaliści z Koczarg Starych dzia-
łający w Stowarzyszeniu „Odkrywamy 
Świat” (patrz okładka) zaprezentowali 
etiudę teatralną „7 wieków w 7 minut”, 
ukazującą historię gminy Stare Babice 
na przestrzeni wieków. 

Pomysł zakładał przedstawienie hi-
storii poprzez wybrane wydarzenia. 
Etiudę teatralną przygotowały nauczy-
cielki Gimnazjum w Koczargach, Panie: 
Hanna Pieniak-Domańska i Magdalena 
Wielechowska, przy wsparciu dyrekcji 
tej szkoły. W scenach wystąpili ucznio-
wie – członkowie Stowarzyszenia „Od-
krywamy Świat”. Oprócz postaci literac-
kich Bohuna i Wołodyjowskiego ukazano 
także postaci historyczne, m.in. mjr. 
Jacka Decowskiego, oraz ważne w dzie-
jach gminy miejsca, w tym Radiostację 
Babice. Brawo gimnazjaliści!

Pod koniec uroczystości wystąpiła 
słynna „Grupa MoCarta”, której czte-
rech muzyków przez długi czas bawiło 
zgromadzoną publiczność. Na zakoń-
czenie uczestnicy gali obejrzeli wystawę 
obrazów wykonanych podczas pleneru 
babickiego.

fot. RoBeRt SotoMSki

kAMil MAlinoWSki

MARcin łAdA
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zaginęła kobieta!
Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach prowadzi 
poszukiwania zaginionej kobiety. Zaginioną jest Monika Koperda zamieszkała 
w Duchnicach. W dniu 3 stycznia br. wymieniona opuściła miejsce pracy i do chwili 
obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis: wiek 27 lat, wzrost około 155 cm, sylwetka szczu-
pła, włosy proste, długie, nos średni. Znaki szczególne: blizna 
na twarzy w okolicy prawego ucha w postaci kreski.

Prosimy o kontakt każdą osobę, która mogła wi-
dzieć zaginioną lub posiada informacje na temat jej 
miejsca pobytu.

bezpieczna gmina

Z zebranych informacji wynika, że ostat-
nio kilkakrotnie doszło do oszustwa. 
Sprawcy wyłudzili łącznie kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. W jednym z przypad-
ków osoba starsza nie dała się nabrać 
i o wszystkim poinformowała policję. 
Funkcjonariusze radzą, co zrobić, aby 
nie paść ofiarą oszustów.

– Babciu, pilnie potrzebuję pienię-
dzy… – taki telefon może odebrać każdy 
z nas, nie zdając sobie sprawy, że może 
mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści 
działający metodą „na wnuczka” wpro-
wadzają swoje ofiary w błąd, podając się 
za członka rodziny, prowadzą rozmowę 
w taki sposób, że potencjalna ofiara sama 
„zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny: 

uważajcie na fałszywego wnuczka!

z wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą. 
Przestępcy, wciągając ofiarę w grę pozo-
rów, sprawiają, iż nawet nie wie, kiedy 
traci wszystkie oszczędności.

Przestępcy proszą o pilne pożyczenie 
pieniędzy na jakiś cel. Mówią, że zdarzył 
się wypadek, konieczne jest nagłe pokrycie 
kosztów albo pojawiła się niebywała oka-
zja do zakupu samochodu lub mieszkania. 
Zazwyczaj sprawców jest dwóch – jeden 
typuje ofiarę, prowadzi z nią rozmowy, 
a inny odbiera pieniądze. Coraz częściej 
sprawcy zamiast bezpośredniego odbioru 
proszą o przelew środków finansowych 
na konto bankowe, podając jego numer.

Aby ustrzec się przed tego typu oszu-
stwem, należy przede wszystkim jak naj-

szybciej skontaktować się z osobą, do któ-
rej mają trafić pieniądze. W ten sposób 
można się upewnić, czy to rzeczywiście 
krewny prosi o pomoc. Warto zadzwonić 
do rodziny, a w sytuacji, gdy mamy wątpli-
wości, zadzwonić na policję, tel. 997 lub 112.

Pamiętajmy, że nie należy przekazy-
wać żadnych pieniędzy osobom, które 
telefonicznie podają się za członków ro-
dziny lub proszą o przekazanie pienię-
dzy znajomym.

Seniorze! Daj sobie czas do namy-
słu, nie działaj pochopnie. Skorzystaj 
z pomocy bliskich, pewnych osób. Dzięki 
temu nie będziesz narażony na ryzyko sa-
modzielnego podejmowania decyzji, wspól-
nie zastanowicie się, co zrobić dalej. eGo

Policjanci ponownie otrzymali sygnały, że na terenie naszego powiatu pojawili się oszuści 
próbujący wyłudzać pieniądze od starszych osób. 

tel. (22) 752-80-00 – dyżurny komendy Powiatowej Po-
licji dla Powiatu Warszawskiego w Starych Babicach,  
(22) 604-32-35 – Wydział kryminalny kPP, 997 oraz 112  
– telefony obowiązujące na terenie całego kraju.

Świadkowie tego zdarzenia drogowego 
oraz osoby mogące przyczynić się do 
ustalenia jego okoliczności proszone są 
o kontakt z sierż. szt. Beatą kozak, tel. 
(22) 604-32-48.

Policja poszukuje 
świadków kolizji
20 grudnia 2012 roku około godz. 10.00 
w Starych Babicach na ulicy Sienkiewi-
cza, w pobliżu posesji nr 167, doszło do 
zderzenia samochodu iveco daily z oplem 
astrą. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Prob- 
lemów Alkoholowych – spotkania odbywa-
ją się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 
17.00-19.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla osób i  rodzin z  przemocą 
domową zaprasza wszystkie osoby zaintereso-
wane w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz 
w czwartki w godz. 17.00-19.00.

Grupa „Rodzina bez przemocy” spoty-
ka się w  każdą sobotę w  godz. 16.00-19.00. 
Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny 
całą dobę: 0-605-921-579. Telefon zaufania 
czynny w godzinach pracy Punktu i w godzi-
nach zajęć grupy: (22) 722-04-93.

Gminny Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny dla Osób i  Rodzin z  Problemem 
Uzależnień zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych, w tym osoby mające problem alkoho-

lowy we własnej rodzinie. Spotkania odbywa-
ją się we wtorki w godz. 16.00-18.00, w soboty 
w godz. 13.00-15.00.

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

Wszystkie wymienione organizacje znaj-
dują się w Starych Babicach, w nowym bu-
dynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 21.

tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
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Tematem prac były motywy z najbliż-
szych okolic babickiego Rynku – kościół, 
pobliski skwer z mostkiem, rzeźby na 
cmentarzu parafialnym i inne przycią-
gające uwagę miejsca i detale.

Uczestnicy pleneru otrzymali akceso-
ria malarskie, a fachowych rad udzielała 
im Anna Sobierajska, malarka prowa-
dząca warsztaty artystyczne dla człon-
ków Uniwersytetu III Wieku w Błoniu. 
Powstałe prace będą prezentowane pod-
czas uroczystości związanych z obcho-
dami 700-lecia Babic.

Anna Sobierajska jest autodydakty-
kiem, malarstwa uczyła się u prof. Alek-
sandra Turka, a rysunku u Kuby Cwiecz-
kowskiego. Od wielu lat wyjeżdża na 
liczne plenery. Jednym z jej ostatnich 
sukcesów jest zdobycie II nagrody na 
międzynarodowym plenerze w Dreźnie. 
Od pięciu lat prowadzi grupę Uniwersy-
tetu III Wieku w Błoniu, owocem pracy 
artystów-amatorów z tego stowarzysze-
nia jest wystawa obrazów przedstawiają-
cych kapliczki z terenu naszego powiatu, 
którą można oglądać w gmachu Starostwa 
w Ożarowie Mazowieckim.

Grupa malarska spotyka się w każdy 
wtorek od godz. 10 do 18:30 w pracowni 

Błońskiego Centrum Kultury. Każda 
osoba zainteresowana malarstwem może 
znaleźć tam fachową poradę.

Podczas pleneru wśród malarzy za-
uważyliśmy zarówno osoby bardzo 
młode (gimnazjalistki), jak i seniorów. 
Czy sztuka łączy pokolenia? 

– Zdecydowanie tak, ale przecież my 
wszyscy, niezależnie od tego, jak wyglą-
damy, jesteśmy młodzi – mówi Anna So-
bierajska. – Nie starzeje się ten, kto nie 
ma czasu. A my stale tworzymy i rozwi-
jamy się...

Prace poplenerowe eksponowano 
w gmachu Dyrekcji Kampinoskiego Parku 
Narodowego w Izabelinie. Twórcom gra-
tulujemy talentu i pomysłów. Mł.

Plener malarski w Gminie Stare Babice zre-
alizowano w ramach projektu „Stare Babice 
na przestrzeni wieków – wydanie książki”. 
Jego realizacja była możliwa dzięki środ-
kom unijnym z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW 2007-2013).

Prace można oglądać w błońskim Cen-
trum Kultury a następnie będą prezen-
towane w kolejnych gminach, których 
mieszkańcy brali udział w plenerze.

Babicki Plener malarski

kultura

kilka ruchów pędzla w rękach malarza może wyczarować 
obraz, który utrwali dla potomnych piękno naszej okolicy. 
Patrząc na dzieło, zastanawiamy się, jak to się stało, że 
tego dotąd nie dostrzegaliśmy? W dniach 17-18 listopada 
2012 r. zorganizowano w Starych Babicach plener malar-
ski. do udziału w nim zaproszono osoby uzdolnione arty-
stycznie z naszej gminy oraz gmin z terenu Lokalnej Grupy 
działania „między Wisłą a kampinosem”.

fo
t.

 M
A

R
c

in
 ł

A
d

A
, 

k
A

M
il

 M
A

li
n

o
W

Sk
i,

 R
o

B
e

R
t 

So
to

M
Sk

i



14 GAzetA BABickA Styczeń 2013

Na samym początku uroczystości wszyst-
kich zebranych seniorów oraz przed-
stawicieli samorządu z Zastępcą Wójta 
Gminy Stare Babice Marcinem Zającem 
przywitała Dyrektor Beata Błaszczak. 
Pani Dyrektor złożyła także Seniorom 
najserdeczniejsze życzenia. Dziadkowie 
dopisali – na spotkanie przybyło ponad 
200 seniorów!

Podczas spotkania dla dziadków wy-
stąpili uczniowie z klas 3 A, 4 A i B przy-
gotowani przez  nauczycielki: Teresę Kali-
nowską i Renatę Chruścińską. Spotkanie 
ubarwił także chór szkolny, który wyko-
nywał repertuar polskich kolęd, które 
dzieci przygotowały pod kierunkiem Ber-
narda Olosia. Trzeba wspomnieć że to 
już trzecie wystąpienie uczniów w ciągu 
ostatnich tygodni. Wcześniej, 20 grud-
nia ub.r. jasełka pokazano całej społecz-
ności szkolnej, a 17 stycznia br. odbyło 
się przedstawienie dla rodziców.

kultura

dzień Babci i dziadka w Borzęcinie
18 Stycznia w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie 
dużym odbyły się jasełka z okazji dnia Babci i dziadka. 

19 stycznia w Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach odbyło się coroczne Spo-
tkanie Opłatkowe zorganizowane przez 
Gminę dla seniorów. Uczestniczyli w nim 
m.in. Starosta PWZ Jan Żychliński, Z-ca 
Wójta Gminy Marcin Zając, Przewodni-
czący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, 
Dyrektor PCPR Barbara Gębala, Kierow-
nik GOPS Alicja Napurka, radni, prezesi 
stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, przed-
szkoli, wolontariusze i wielu innych gości. 
Za stołami zasiadło ok. 150 seniorów.

Spotkanie wypełniły miłe życze-
nia noworoczne, a także występy arty-
styczne. Dla Babć i Dziadków wystą-
pili babiccy przedszkolacy, zaśpiewały 
również gminne chóry „Sami swoi” i 
„Babiczanie”. Po raz pierwszy na scenie 
zaprezentowali swoje umiejętności przed-
stawiciele Klubu Seniora „Nadzieja” ra-
zem z prowadzącym Bogdanem Zubko-
wiczem. Nie zabrakło również poezji w 
wykonaniu babickich nauczycielek: Iza-
belli Kurowskiej-Brandenburskiej i Mo-

Po występie jasełkowym nadszedł czas 
na pokaz tańca, który wykonały dwie 
grupy taneczne ze stowarzyszenia „Ko-
twica”. Na zakończenie wszyscy dziad-
kowie od swoich wnuków dostali piękne 
prezenty jakimi były lampiony wyko-
nane przez dzieci i udali się na słodki 
poczęstunek.

kAMil MAlinoWSki  

Babickie spotkanie seniorów
niki Adamczyk. Gościnnie wystąpiła Li-
liana Żółtowska prowadząca Klub Seniora 
w Izabelinie. Występy zakończył koncert 
gry na harmonijce ustnej, w wykonaniu 
Antoniego Adamskiego.

Spotkanie było okazją do złożenia po-
dziękowań osobom, które pomagają w 
organizacji różnych przedsięwzięć orga-

nizowanych przez Gminę dla seniorów. Pa-
miątkowe dyplomy dziękczynne z podpisem 
Wójta Gminy otrzymało kilkanaście osób.

Alicja Napurka – Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczyniają się 
do tego, aby życie seniorów stało się ła-
twiejsze i bardziej barwne. Mł.
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Ostatnia publikacja na temat projektu 
ukazała się pół roku temu (w czerwcu 2012 
roku, GB nr 6 [187]). Dotychczas reali-
zowaliśmy nasz projekt dzięki środkom 
własnym przekazanym przez Gminę Stare 
Babice i dzięki pożyczce udzielonej nam 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

27 sierpnia b.r. wpłynęła na konto firmy 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej pierwsza kwota 
dotacji unijnej z Funduszu Spójności w wy-
sokości 18.497.355 zł 68/100. Kolejna tran-
sza w wysokości 6.258.137 zł 94/100 wpły-
nęła pod koniec listopada, co daje w sumie 
kwotę 24.755.493 zł 62/100. Mamy nadzieję, 
że tak jak w wypadku pożyczki z NFOŚiGW 
kolejne nasze wnioski o płatność będą we-
ryfikowane i realizowane szybciej, niż miało 
to miejsce dotychczas. 

W III i IV kwartale 2012 r. Jednostka 
Realizująca Projekt (JRP) wykonywała 
intensywne prace budowlane i projek-
towe w skali dotychczas nieprowadzo-
nej. Roboty budowlane były realizowane 
przez siedmiu wykonawców pracujących 
na 13 kontraktach – zadaniach budowla-
nych. Prace projektowe były prowadzone 
przez trzech wykonawców wykonujących 
cztery zadania projektowe. Zadania po-
legające na budowie kanalizacji realizo-
wano w następujących miejscowościach 
gminy Stare Babice: Klaudyn, Kwirynów, 
Babice Nowe, Stare Babice, Zielonki, Ko-
czargi Stare, Wojcieszyn, Wierzbin, Topo-
lin, Borzęcin Duży, Zalesie, Stanisławów 
i Mariew, czyli w większości miejscowości.

Ponieważ sezon prowadzenia robót bu-
dowlanych w 2012 r. został zakończony, 
można podsumować ilości sieci i obiek-
tów wykonanych w ub. roku w ramach pro-
jektu z Funduszu Spójności. Według przy-
bliżonych szacunków wybudowano około 
24.500 metrów kanalizacji grawitacyjnej, 
pozwalającej na wykonanie 866 przyłączy 
kanalizacyjnych. Wyżej wymienione sieci 
będą obsługiwane przez 16 nowo wybu-
dowanych przepompowni ścieków. Więk-
szość z ww. sieci i obiektów była przed-
miotem odbiorów i została (lub zostanie) 
przekazana do eksploatacji w IV kwartale 
2012 roku i I kwartale 2013 roku. Pozwoli 
to na intensywne podłączanie nierucho-
mości położonych przy tych sieciach po-
cząwszy od II kwartału 2013 r. Proces wy-
konywania przyłączy kanalizacyjnych na 

co dalej z Funduszem Spójności? cz. X
pewno będzie z różnych powodów rozcią-
gnięty w czasie, ale zgodnie z założeniami 
projektu wykonanie 866 przyłączy kana-
lizacyjnych powinno spowodować odbiór 
ścieków od około 3464 mieszkańców.

Po tych informacjach natury ogól-
nej przedstawię Państwu zaawansowa-
nie prac i problemy w realizacji poszcze-
gólnych zadań.

Budowa wodociągu i kanalizacji 
w klaudynie
W lecie 2012 r. doczekaliśmy się w końcu 
zainstalowania wodomierza przez służby 
MPWiK i od tego momentu posiadamy 
drugie zasilenie z  sieci warszawskiej 
z rejonu ulicy Arkuszowej. Prace kana-
lizacyjne w ulicach: Ciećwierza, Luto-
sławskiego i licznych ulicach pomiędzy 
nimi były realizowane w  sposób pla-
nowy i w dobrym tempie przez firmę 
WODROL z Pruszkowa. Prace kanaliza-
cyjne wykonane w tej miejscowości w la-

tach poprzednich i obecnie są dobrym 
przykładem pokazującym, jakie czynniki 
mają wpływ na realizację tego rodzaju 
infrastruktury. W naszej ocenie są to dwa 
główne czynniki, a mianowicie warunki 
gruntowo-wodne będące pochodną do-
brej lub złej pogody oraz umiejętności or-
ganizacyjne i doświadczenie wykonawcy.

W przypadku realizacji sieci kanaliza-
cyjnej w latach 2010-2011 na obszarze tzw. 
Klaudyna I i II nastąpił negatywny zbieg 
tych obu czynników. Natomiast prace wy-
konywane w roku 2012 przez inną firmę 
w bardziej sprzyjających warunkach at-
mosferycznych to zbieg pozytywny obu 
tych czynników.

nadal brak zgód
Niestety nadal nie mamy możliwości pro-
wadzenia prac kanalizacyjnych wzdłuż 
całej ulicy Krzyżanowskiego i  kilku 
poprzecznych, gdyż nie udało się nam 
uzyskać zgód niektórych mieszkańców. 
Ponownie informujemy, że jeżeli ten stan 
rzeczy się nie zmieni w ciągu paru mie-
sięcy, obszar ten nie zostanie objęty re-
alizowanym przez nas projektem współ-
finansowanym przez Fundusz Spójności.

Budowa kanalizacji w zielonkach w ul. 
Południowej, okrężnej i zachodniej
Prace w  Zielonkach były realizowane 
przez cały III i IV kwartał 2012 r., lecz 
tempo ich realizacji pozostawiało wiele 
do życzenia. Co prawda nasze wielo-
krotne monity spowodowały w sierpniu 
przyspieszenie prac, ale sądzimy, że wy-
konawcy nie uda się ich przeprowadzić 
w terminie umownym.

Budowa kanalizacji w centrum Borzęcina 
dużego i w miejscowości topolin (wzdłuż 
ulicy Jana iii Sobieskiego i Stefana 
Batorego)

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi 
deklaracjami w trzecim już z kolei prze-
targu został wyłoniony wykonawca tego 
zadania, który realizuje je zgodnie z pla-
nem. Co prawda w trakcie realizacji napo-
tkaliśmy przeszkody związane z faktem, 
że przebieg sieci kanalizacyjnej wymagał 
wykonania prac archeologicznych oraz 
zmiany przebiegu wcześniej uzgodnio-
nych tras rurociągów, ale nie powinno 
to wpłynąć na wykonanie całości zada-
nia w terminie zbliżonym do założonego 
w umowie i harmonogramie.

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
ulicy Warszawskiej we wsi Blizne 
Jasińskiego i lubiczów oraz latchorzew 
i Babice nowe
W przypadku zadania obejmującego Bli-
zne Jasińskiego i Lubiczów jesteśmy na 
etapie końcowym wykonywania projektu 
i jeżeli nie wyniknie nic nieplanowanego, 
to po uzyskaniu zezwolenia na budowę 
prace mogą zostać rozpoczęte wczesną 
wiosną 2013 roku. Ponowny przetarg na 
wykonanie zadania obejmującego Lat-
chorzew i Babice Nowe został rozstrzy-
gnięty na jesieni i rozpoczęły się prace 
projektowe. Po ich zakończeniu i uzyska-

Prace w Mariewie przy ul. kwiatowej
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niu decyzji zezwalającej na budowę jest 
szansa, że pod koniec lata br. rozpoczną 
się prace budowlane w terenie.

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
ulicy Spacerowej – etap i Borzęcin 
duży i etap ii Stanisławów i Mariew
Pierwsze z tych zadań realizowane przez 
firmę Skanska S.A. jest obecnie na etapie 
prowadzenia przeglądów odbiorowych 
i zostało wykonane w terminie. Drugie 
z zadań realizowane przez firmę Knau-
ber Sp. kom. jest mocno zaawansowane 
i realizacja przebiega terminowo. 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Borzęcinie dużym i Małym  
(ul. kosmowska) i topolinie  
(ul. chrobrego)
Niestety w mijającym sezonie budow-
lanym powtórzyła się sytuacja z roku 
poprzedniego i z powodu zbyt opiesza-
łego prowadzenia prac byliśmy zmuszeni 
do wypowiedzenia umowy na realizację 
tego zadania. Nieznaczna ilość prac już 
wykonanych jest obecnie inwentaryzo-
wana, a wykonawca został obciążony 
karą umowną w wysokości 10% warto-
ści kontraktu. Nie czekając na zakoń-
czenie inwentaryzacji i rozliczenie prac 
wykonanych, ogłosiliśmy przetarg na 
realizację tego zadania, tak że można 
się spodziewać rozpoczęcia prac wczesną 
wiosną 2013 roku. 

Budowa kanalizacji w ulicy trakt 
królewski (na wschód od Spacerowej) 
w miejscowościach Borzęcin duży, 
zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn
W celu przyspieszenia prac nad tym za-
daniem wyłoniliśmy dwóch wykonaw-
ców, którzy w czerwcu rozpoczęli prace. 
Zarówno firma Knauber Sp. kom., jak 
i przedsiębiorstwo P. Burzykowskiego 
realizowali zadanie zgodnie z harmono-
gramem i obecnie prace w Wojcieszynie 
są na etapie odbiorów, a w Zalesiu i Woj-
cieszynie na końcowym etapie realizacji.

Wymiana kanalizacji w osiedlu 
Powojskowym w kwirynowie
Zgodnie z harmonogramem wykonawca 
wyłoniony w przetargu – firma Krol – 
rozpoczęła prace i mimo bardzo sprzy-
jających warunków atmosferycznych 
realizowała je w tempie niezadowalają-
cym. Nie czekając na zrealizowanie ca-
łego zakresu umownego, rozpoczęliśmy 
komisyjne sprawdzanie poszczególnych 

nieruchomości, aby wyeliminować odpro-
wadzanie w przyszłości wód opadowych 
do nowo wybudowanej kanalizacji sani-
tarnej. Dotychczasowe wyniki naszych 
badań i inspekcji wskazują, że większość 
mieszkańców ulic objętych tym zadaniem 
powinna wykonać przyłącze kanaliza-
cyjne odprowadzające tylko i wyłącznie 
ścieki sanitarno-bytowe do nowej sieci. 

Zapraszamy zatem do naszego 
Biura Obsługi Klienta po odbiór wa-
runków na wykonanie przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej. Pracownicy biura, 
jak i pracownicy JRP chętnie udzielą 
potrzebnych informacji na temat wa-
runków i procedury przełączenia, 
także telefonicznie i drogą mailową.

Budowa magistrali wodociągowych 
w ulicach trakt królewski 
i krzyżanowskiego
Pierwsze z tych zadań jest realizowane od 
sierpnia przez firmę Skanska S.A. i połączy 
naszą Stację Uzdatniania Wody w Borzęci-

nie z istniejącą siecią na skrzyżowaniu ulic 
Trakt Królewski – Spacerowa. Drugie z za-
dań realizowane także przez firmę Skan-
ska S.A. właśnie się rozpoczęło i przedłuży 
magistralę już wybudowaną wcześniej na 
odcinku od ronda w Klaudynie do ulicy 
Ravela. Wykonanie obu tych zadań inwe-
stycyjnych przyczyni się do poprawienia 
naszego systemu dystrybucji wody i zwięk-
szy bezpieczeństwo jej dostawy nawet 
w okresach wzmożonych rozbiorów pod-
czas letnich upałów. Tak jak w przypadku 
inwestycji kanalizacyjnych, i tym razem po 
zakończeniu i odbiorze prac powiadomimy 
mieszkańców tych ulic o możliwości podłą-
czenia się do sieci wodociągowej.

Budowa sieci kanalizacyjnej 
wzdłuż ulicy Warszawskiej i w ulicy 
królowej Marysieńki w Wierzbinie 
i Wojcieszynie
W listopadzie został wyłoniony wyko-
nawca tej inwestycji, tj. firma Skanska, 
i korzystając ze sprzyjających warunków 
atmosferycznych, rozpoczął realizację 
zadania. Zgodnie z  umową prace bu-
dowlane powinny potrwać 8 miesięcy, 
a przekazanie do eksploatacji powinno 
nastąpić 4 miesiące później.

Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż 
ulicy izabelińskiej, kampinoskiej 
i poprzecznych
W wyniku rozstrzygniętego przetargu 
został wyłoniony wykonawca projektu, 
który zgodnie z podpisaną umową powi-
nien nam dostarczyć w terminie 9 mie-
sięcy projekt budowlany wraz z zezwole-
niami na budowę. Niezwłocznie po tym 
wybierzemy wykonawcę budowlanego 
dla tego zadania.

Inne, niewymienione w tym artykule 
zadania, przewidziane do rozpoczęcia 
zgodnie z harmonogramem, będą suk-
cesywnie wdrażane.

Korzystając z  okazji, prosimy 
mieszkańców, którzy osiedlili się 
na terenie naszej gminy w ostatnich 
latach, oraz osoby, które właśnie bu-
dują domy, o sprawdzenie w biurze 
Jednostki Realizującej Projekt, czy 
ich nieruchomości zostały uwzględ-
nione w projekcie. Wnioski o dopro-
jektowanie przykanalika, jak i inne 
kwestie można zgłaszać w biurze JRP 
osobiście, telefonicznie, mailowo, 
czy też pisemnie w godzinach pracy 
biura (poniedziałek 8.00-18.00, wto-
rek-piątek 8.00-16.00).

Aktualny harmonogram prac jest za-
mieszczony na naszej stronie interne-
towej, w zakładce JRP – Harmonogram, 
a w podzakładkach znajdują się dokład-
niejsze informacje na temat każdego z za-
dań już realizowanych.

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będziemy 
Państwa informowali w kolejnych arty-
kułach zamieszczonych na łamach „Ga-
zety Babickiej’ i na naszej stronie inter-
netowej www.eko-babice.pl.

tekSt: PAWeł tuRkot

PRezeS zARządu eko-BABice

zdJęciA: MAGdAlenA WRóBleWSkA

SPecJAliStA dS. PRoMocJi J.R.P.

Prace w Stanisławowie przy ul. Spacerowej

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

2007/2008
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Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, 
którzy wsparli finansowo wykonanie ozdobnego 
oświetlenia ulicznego w Starych Babicach. 

Dzięki Waszej pomocy możliwe było wykonanie na okres 
świąteczno-noworoczny świetlnej dekoracji, która pozwoliła 
w centrum naszej gminy stworzyć miły, świąteczny klimat. 
Pragnę złożyć podziękowania:
Hurtowni Obuwia GRAHA,
Agnieszce Maul – Zakład Fryzjerski „Agnieszka”,
Jolancie i Ryszardowi Kajak – Centrum Body & Beauty,
Albertowi Ostrowskiemu – Firma „Waldo II”,
Spółdzielni Handlowo-Usługowej,
Bożenie Osieckiej – Dom Opieki „Patrycja”,
Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu z Oddziałem 
w Starych Babicach,
Sklepowi Wielobranżowemu „Opal”,
Andrzejowi Susce – ASCAR,
Grzegorzowi Bukato – Hurtownia Owoców i Warzyw BUKAT,
Elżbiecie Jabłonowskiej – „Zakład fryzjerski”,
Izabeli Kotowicz,
Irenie Gmochowskiej – Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nie-
ruchomościami „Ranczo”,
Krystynie Zając,
Beacie i Dariuszowi Nalepa – „Mama i Tata”,
Elżbiecie i Waldemarowi Kuźnickim – „Dom Pogrzebowy 
Babice”,
Bogusławie i Mirosławowi Sławek,
Waldemarowi Sotomskiemu – Sklep spożywczo-przemy-
słowy  „Poziomka”,
Bernardzie Mainka – Elektromechanika,
Januszowi i Genowefie Ostrowskim – Firma Handlowa 
BOOM,
Józefowi Iwańskiemu – Usługi remontowo-budowlane,
Danucie Ostrowskiej – „Kwiaty, upominki”,
Mieczysławowi Wasilewskiemu – „Budwex”.
(Wykaz sponsorów został spisany według daty wpłat otrzy-
manych na koncie Gminy Stare Babice do dnia 23.12.2012 r.).

Serdecznie dziękuję sponsorom Spotkania 
Mikołajkowego, które odbyło się na Rynku 
w Starych Babicach 6 grudnia 2012 r. 

Dzięki Wam dzieci zostały obdarowane przez św. Mikołaja 
pięknymi paczkami i mogły wspólnie bawić się w miłej, świą-
tecznej atmosferze. Dziękuję:
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w m.st. 
Warszawie,
Firmie Tropic – ognie sztuczne,
Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurto-
wemu Bronisze,
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnemu Sorno.
Dziękuję również za przekazanie nagród dla dzieci w konkursie 
„Na najpiękniejszą bombkę” Paniom: 
rękodzielniczkom Agnieszce Biczak, Annie Małyszek, Ma-
rii Grudnik, Kamili Skotnickiej-Szpalerskiej, Agnieszce 
Szymonik, Oldze Kaźmierowskiej, Annie Karos-Bakun, 
Annie Boguckiej, Paulinie Dąbrowskiej, Jolancie Szuba, 
Beacie Krawczyk oraz właścicielkom firm – Kwiaciarni 
Hortensja z Klaudyna i Herbaciarni Julia z Zielonek.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszce Kaczurbie za włączenie się 
w organizację i poprowadzenie Spotkania Mikołajkowego na 
Rynku w Starych Babicach.

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania 
Panu Wojciechowi ciurzyńskiemu za 
ufundowanie instrumentów Gminnej orkiestrze 
dętej w Starych Babicach. 

Dzięki Jego hojności członkowie orkiestry będą mogli rozwijać 
swoje pasje i promować Naszą Gminę w kraju i za granicą.

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

informacje
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Józef kozłowski
Urodził się 13 października 1927 r. w Ma-
riampolu na południowym Mazowszu 
w wielodzietnej rodzinie. Już jako młody 
człowiek musiał pracować, by zapewnić 
sobie warunki do życia. Został powołany 
do wojska, służył w Łużyckiej Brygadzie 
WOP w Lubaniu Śląskim. W latach póź-
niejszych pracował jako konserwator 
wind w Pałacu Kultury i Nauki, nadzoro-
wał także oświetlenie zewnętrzne Pałacu.

W 1969 r. uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu 
w Bliznem. Lekarze stwierdzili, że konieczna jest amputacja 
nogi. O takiej decyzji Pan Józef nawet nie chciał słyszeć. Nie 
wyraził zgody i dzięki jego silnemu organizmowi i ogromnej 

determinacji noga została uratowana. Jednak od tamtej pory 
utrwalił się jego widok z nierozłącznym rowerem. Tym rowerem 
przemierzał kilometry, kontaktując się z ludźmi i urzędami.

Pan Józef był miejscową „złotą rączką” – jako fachowiec 
elektromonter i spawacz służył społeczności, świadcząc różne 
usługi. Ciągły kontakt z ludźmi i chęć spieszenia innym z po-
mocą zjednały mu sympatię mieszkańców Bliznego. Został wy-
brany opiekunem społecznym, przez wiele lat pełnił funkcję 
ławnika w stołecznych sądach, a w 1974 roku społeczność po-
wierzyła mu funkcję sołtysa. Sprawował ją przez 33 lata. Za-
wsze aktywnie zabiegał o rozwój swojej miejscowości, o oświe-
tlenie ulic i doprowadzenie gazu. W ostatnich latach pomagał 
przy tworzeniu parafii i budowie kościoła w Bliznem.

Pan Józef Kozłowski pozostanie w pamięci wielu osób, a jego 
dzieła będą nam Go przypominać.

Pozostaną w naszej pamięci…

informacje

W ostatnim czasie z grona naszej społeczności odeszło dwóch dawnych sołtysów: józef kozłowski 
i Stanisław michrowski, a także kilku przyjaciół: teresa racka, jan cierliński i janusz Wójcik. Pogrążonym 
w smutku rodzinom i bliskim zmarłych Wójt Gminy Stare Babice krzysztof turek, pracownicy urzędu 
Gminy, a także nasza redakcja składają głębokie kondolencje.

Stanisław Michrowski
Pan Stanisław od urodzenia mieszkał 
w Borzęcinie i na zawsze wpisał się w jego 
historię. Był osobą nieprzeciętną, po-
wszechnie znaną w gminie i daleko poza 
jej granicami. Przez całe życie aktywny 
zawodowo i niestrudzenie oddany pracy 
społecznej, wzorowy patriota i dobry są-
siad. Przez ponad 50 lat nieprzerwanie 
pełnił funkcję sołtysa Borzęcina Dużego, 
pozostanie jednym z najbardziej zasłużo-
nych sołtysów w Polsce.

Przez wszystkie lata swojego życia pomagał ludziom. Jego 
dom położony w centrum Borzęcina znają wszyscy miesz-
kańcy. Kiedyś prowadząc sprawy meldunkowe czy ubezpiecze-
niowe, uczestniczył w życiu niemalże każdej rodziny. Miesz-
kańcy chętnie zwracali się do niego o pomoc i radę ze swoimi 
problemami. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć i działań słu-
żących dobru mieszkańców.

W latach II wojny światowej cudem uniknął śmierci. W sierp-
niu 1944 r. po akcji partyzantów Armii Krajowej Grupy „Kam-
pinos” w Borzęcinie Pan Stanisław został schwytany przez 
Niemców, wraz z grupą mężczyzn miał być rozstrzelany. Eg-
zekucję jednak wstrzymano, po rozstrzelaniu 39 osób. Pozo-
stałych wywieziono do obozu we Wrocławiu, a następnie do 
obozu pracy w kopalni węgla. Po kilku miesiącach udało mu 
się uciec i szczęśliwie wrócić do domu.

Po wojnie, w latach 1946-1949 odbył służbę wojskową. Po 
jej zakończeniu pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. 
Bardzo aktywnie włączał się w działania społeczne związane 
z wsią i rolnictwem.

Był inicjatorem budowy remizy OSP w Borzęcinie Dużym. 
Wielokrotnie uczestniczył osobiście w akcjach ratowniczych, 
za które był wyróżniany i odznaczany: brązowym, srebrnym 
i złotym Medalem Zasługi. 

Jako rolnik aktywnie współpracował z Wojewódzkim Związ-
kiem Plantatorów Roślin Okopowych, w 1986 r. został wyróż-
niony dyplomem za długoletnią współpracę i w 1987 r. powołany 
na Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego tego stowarzyszenia. 
W latach 1976-1988 działał w Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Błoniu, był inicjatorem i organizatorem utworzenia 
punktu skupu mleka w Borzęcinie Dużym.

W latach 1977-1990 działał w Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Starych Babicach, przez wiele lat był Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Spółdzielni. W okresie od 1996 r. do 2005 r. praco-
wał społecznie jako członek Rady Nadzorczej Warszawskiej Spół-
dzielni Ogrodniczej, a w drugiej kadencji był Wiceprzewodniczą-
cym Rady. Przez wiele kadencji był delegatem i członkiem Rady 
Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ogrodniczego. 

Od 1960 był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabo-
rowie, a po reformie administracyjnej – radnym w gminie Stare 
Babice. Dał się poznać jako bardzo aktywny i prawy człowiek. Za-
wsze na pierwszym miejscu stawiał dobro mieszkańców gminy.

Działał w Społecznym Komitecie Budowy Gazociągu w Bo-
rzęcinie Dużym i w Borzęcinie Małym, współpracował z Gminą 
przy budowie wodociągu gminnego, wykonywaniu remontów 
dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego. Przy dużym zaan-
gażowaniu Pana Stanisława wybudowano drogę asfaltową – ul. 
Kosmowską i ul. Poprzeczną w Borzęcinie Dużym. 

Jego oddanie i duży wkład pracy na rzecz społeczności lo-
kalnej zostały docenione przez władze lokalne, wojewódzkie 
i M. St. Warszawy.

Został odznaczony m.in. Złotą Odznaką „Za zasługi dla wo-
jewództwa warszawskiego”, Złotą Odznaką Honorową „Za za-
sługi dla Warszawy”. W 1998 r. Rada Gminy Stare Babice przy-
znała mu wyróżnienie za cenne inicjatywy i wkład pracy na 
rzecz rozwoju gminy, a w 2003 r. otrzymał najbardziej presti-
żową nagrodę w gminie Stare Babice – statuetkę „Babinicza”. 
Pan Stanisław Michrowski pozostawił po sobie wspaniałą kartę, 
jego dokonania i zasługi wystarczyłyby na niejeden życiorys. 
Przeżył 91 lat. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
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Stowarzyszenie „Odkrywamy Świat” 
rozpoczyna realizację projektu „Razem: 
szybciej, bezpieczniej, wygodniej” 
w ramach Regionalnego Konkursu Gran-
towego ogłoszonego przez Fundację 
Dzieci i Młodzieży w programie Rów-
nać Szanse, finansowanego przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności.
Przewidywany czas realizacji to sty-
czeń-czerwiec 2013 r.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 5/2013 WÓJTA GMINY 
STARE BABICE

WÓJT GMINY STARE BABICE

działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 39 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ 
POŁOŻONEJ WE WSI BABICE NOWE, STANOWIĄCEJ 
CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EW. 60/2 O POW. 0,0800 ha NA 
OKRES 3 lat  i 7 miesięcy.

informacje

Na początku zostanie powołany Klub 
Podróżnika, pod auspicjami którego roz-
pocznie działalność turystyczna sekcja 
rowerowa. Uczniowie będą trenowali 

jazdę rowerem, wzmacniali kondy-
cję, wyznaczali i znakowali w terenie 
szlaki rowerowe. Ponadto przewidu-
jemy różnorodne zajęcia, warsztaty, 
spotkania z niezwykłymi ludźmi, cie-
kawe wycieczki.

Dodatkowymi atrakcjami będą: gra 
terenowa, liczne ogniska i długie wy-
jazdy rowerowe połączone z plenerami 
filmowymi. hAnnA doMAńSkA

Czynsz minimalny najmu netto 1500 zł + podatek VAT 
w stosunku miesięcznym.
Wadium: 150,00 zł
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05.03.2013 r. O GODZ. 
10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY 
STARE BABICE.
Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi bez możliwości 
wznoszenia obiektów trwale związanych z gruntem.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 
wadium najpóźniej do dnia 01.03.2013 r. na konto Urzędu 
Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 
3000 1124 3030 0009.
Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu w przypadku 
wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który 
wygrał przetarg. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice 
pod nr tel.: (22) 722-91-39.

7 grudnia 2012 roku w wieku lat 86
odszedł na wieczną wartę wielki patriota

por. Jan Cierliński
ps. „Wicher”

Żołnierz Armii Krajowej VII Obwodu „Obroża”
w drużynie dowodzenia 10. kompanii „KORDIAN” w Ursusie,

uczestnik Powstania Warszawskiego, harcmistrz ZHP.
Prezes Koła nr 6 Światowego Związku Żołnierzy AK,

Okręgu Warszawa – Powiat,
twórca i Honorowy Komandor Rajdu Szlakiem Naszej Historii,

wytrwały propagator etosu Armii Krajowej.
Badacz historii struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Wielokrotnie odznaczany, m.in.  
medalem za Zasługi dla ŚZŻAK.

Rodzinie kondolencje składają: Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek

i Prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach Marcin Łada

Rodzinie

Pani Teresy Rackiej
wyrazy głębokiego współczucia składa

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

Rodzinie

Pana Janusza Wójcika
szczere kondolencje składa

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek
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Pod koniec grudnia ub.r. naprzeciw kościoła w Bliznem otwarto 
nową kawiarnię-naleśnikarnię pod nazwą „Coś ciekawego”. Wła-
ściciele: Sylwia Wancio (z wykształcenia plastyk i kostiumo-
graf) i Jarosław Chełstowski zadbali o oryginalny wystrój lokalu 
i urozmaicone menu. – Przyjdźcie Państwo do nas – zachęcają 
– tu można zjeść naleśniki, jakich jeszcze nie znacie – na słono 
i na słodko, z serem pleśniowym, z oliwkami, a także z nutellą 
i bananami. Kawiarnia oferuje własne wyroby – wspaniałe ciasta 
i przysmaki, również wytwory rękodzieła, które mogą być miłymi 
prezentami.

„Coś cie-
kawego” za-
prasza także 
na darmowe 
pokazy z róż-

nych dziedzin, np. kosmetyczne. Zainteresowani mogą też wziąć 
udział w bezpłatnych warsztatach pielęgnacyjnych i psycholo-
gicznych pt. ,,Pokochaj siebie!”, które są adresowane do wszyst-
kich kobiet. Odbędą się one w terminach: 15 lutego – godz. 11.00 
i 18.00, 16 lutego – godz. 11.00 i 17.00.

Kawiarnia jest czynna: od poniedziałku do soboty 
w godz. 11.00-22.00, w niedziele od 10.00 do 21.00. Warto 
odwiedzić to miejsce!

W nowym budynku Urzędu Gminy otwarto  
w grudniu ub. roku barek, który oferuje wspa-
niałe domowe jadło. Wszystkie potrawy wyko-
nywane są domowymi sposobami: świetne pie-
rogi, zeppeliny, bardzo smaczne dania obiadowe 
(nawet pieczona kaczka z jabłkami), barszcz  
z kołdunami, placek po zbójnicku, gniazdo bos-
mana i inne wspaniałości, a także różne sałatki.

Barek prowadzi Tomasz Zawadzki z Borzę-
cina, absolwent szkoły gastronomicznej, który osobiście ceni dobrą kuchnię. Jego 
mama Ela, też zawodowa kucharka, pracowała kiedyś w warszawskim „Retma-
nie”. Tam Pan Tomasz praktykował, później gotował dla TV Polsat, pracował także  
w wielu restauracjach zagranicznych. Inni członkowie jego rodziny również wspa-
niale gotują. – To nasza tradycja rodzinna – mówi Pan Tomasz.

Barek został odnowiony i uzyskał nową stylizację. Zaprojektował ją Paweł Sobecki, szef Pracowni Projektowej „PSPP”.
Najlepiej o opinii tego miejsca świadczą znajomi – zapytajcie i przyjdźcie na wspaniałe domowe jadło. Smacznie i tanio!
Barek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. 
Firma świadczy także usługi cateringowe i obsługuje imprezy okolicznościowe. 
Stare Babice, Rynek 21. Tel. 792-411-411.

„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

05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

domowa kuchnia  
w Babicach!

„coś ciekawego”  
w Bliznem Łaszczyńskiego

Zatrudnię: Fryzjerki i fryzjerów z doświadczeniem, a także 
uczniów. Salon Fryzjerski „Agnieszka”, Stare Babice, Rynek 
13, tel.: 501-355-891
Zatrudnię w Starych Babicach kosmetyczkę, manicurzystkę 
z doświadczeniem. Tel.: 515-167-350
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, 
art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, 
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy w Sta-
rych Babicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 70 674 773,00 zł z tego: 
 1) bieżące w kwocie 65 862 273,00 zł
 2) majątkowe w kwocie 4 812 500,00 zł 
  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  70 605 738,00 zł z tego: 
 1) bieżące w kwocie 61 838 248,00 zł
 2) majątkowe w kwocie  8 767 490,00 zł
  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

§ 2.

1.  Ustala się nadwyżkę w wysokości 69 035,00 zł z przeznacze-
niem na:

 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 69 035,00 zł. 
2.  Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 355 108,00 zł,  

z następujących tytułów:
 1) wolne środki w kwocie 3 355 108,00 zł.
3.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 424 143,00 zł, z na-

stępujących tytułów:
 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 424 143,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań
 1)  do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficy-

tu  w kwocie  500 000,00 zł. 
 2)  na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach bu-

dżetu określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1.
5.  Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do zaciągnięcia 

zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami 
z ust. 4 pkt 1. 

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 497 000,00 zł.  
2.  Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 288 000,00 zł z czego: 
 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł
 2)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzyso-

wego w wysokości 188 000,00 zł.

§ 4.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wy-
datki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administra-
cji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załą-
czoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie 
z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 6.

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy fi-
nansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwa-
ły tabelą nr 5.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom 
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania zmian 
w budżecie polegających na:
1)  przeniesieniach między rozdziałami w dziale planu wydatków 

bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku 
pracy oraz składek od nich naliczanych, 

2)  zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu 
pomiędzy zadaniami z wyłączeniem przedsięwzięć, wprowa-
dzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

§ 10.

W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się 
Wójta do:
1)  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,

2)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach ban-
kowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bu-
dżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U C H W A Ł A  NR  XXIII/224/12  RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Budżet Gminy Stare Babice na rok 2013 r.
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Tabela Nr 1

Budżet na rok 2013

DOCHODY BUDŻETU

DOCHODY
Dział § Nazwa Plan

600 Transport i łączność 240 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 240 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 240 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 587 300,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 632 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego  
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 080 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12 500,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 800 000,00
Pozostałe odsetki 50 800,00
Wpływy z różnych dochodów 12 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 1 774 800

DOCHODY MAJĄTKOWE 4 812 500

750 Administracja publiczna 116 152,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84 117,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 116 152

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 84 117

w tym: 

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 84 117

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 732,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 732,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 732

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 732

w tym: 

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 732

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 400,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 215 000,00
Pozostałe odsetki 300,00
Wpływy z różnych dochodów 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 215 400

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem 46 908 889,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 073 048,00
Podatek dochodowy od osób prawnych 370 000,00
Podatek od nieruchomości 7 885 106,00
Podatek rolny 358 252,00
Podatek leśny 23 325,00
Podatek od środków transportowych 260 000,00
Podatek od spadków i darowizn 350 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 91 000,00
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DOCHODY BUDŻETU

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 337 158,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 597 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 545 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 46 908 889

w tym: 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 337 158

758 Różne rozliczenia 11 518 367,00
Pozostałe odsetki 180 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 338 367,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 11 518 367

801 Oświata i wychowanie 2 546 010,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego  
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 600,00
Wpływy z usług 1 510 210,00
Pozostałe odsetki 12 000,00
Wpływy z różnych dochodów 1 001 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 546 010

852 Pomoc społeczna 2 364 923,00
Wpływy z usług 53,00
Pozostałe odsetki 1 600,00
Wpływy z różnych dochodów 2 670,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 167 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 181 100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 11 700,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 2 364 923

w tym: 

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 348 900

w tym: 

Dotacje celowe na zadania własne gmin  181 100

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 167 800

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000,00
Wpływy z różnych opłat 110 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 110 000

926 Kultura fizyczna 65 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego  
lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 57 000,00
Pozostałe odsetki 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów 7 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 65 000

RAZEM DOCHODY 70 674 773,00

DOCHODY wg grup paragrafów
DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 65 862 273,00

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 337 158,00

DOTACJE OGÓŁEM w tym: 2 435 749,00

Dotacje celowe na zadania własne gmin  181 100,00

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone) 2 254 649,00
DOCHODY MAJĄTKOWE 4 812 500,00

RAZEM DOCHODY 70 674 773,00
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Tabela Nr 2

Budżet na rok 2013

WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Plan

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo 88 166,00

01008 Melioracje wodne 81 000,00

Wydatki bieżące 81 000

w tym: 

Dotacje i subwencje 81 000

w tym: 

dotacje celowe  81 000

01030 Izby rolnicze 7 166,00

Wydatki bieżące 7 166

w tym: 

Dotacje i subwencje 7 166

w tym: 

dotacje podmiotowe 7 166

150 Przetwórstwo przemysłowe 3 285,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 285,00

Wydatki majątkowe 3 285

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 285

w tym: 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 285

dotacje celowe 3 285

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 200 000,00

40002 Dostarczanie wody 1 200 000,00

Wydatki bieżące 1 200 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 200 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 200 000

600 Transport i łączność 8 735 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 3 480 000,00

Wydatki bieżące 3 480 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 580 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 580 000

Dotacje i subwencje 2 900 000

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 2 900 000

60016 Drogi publiczne gminne 5 255 000,00

Wydatki bieżące 3 475 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 475 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 475 000
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WYDATKI BUDŻETU

Wydatki majątkowe 1 780 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 780 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 082 600,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 308 000,00

Wydatki bieżące 228 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 228 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 228 000

Wydatki majątkowe 80 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 765 000,00

Wydatki bieżące 3 030 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 030 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 030 000

Wydatki majątkowe 3 735 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 735 000

70095 Pozostała działalność 9 600,00

Wydatki bieżące 9 600

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 9 600

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 600

710 Działalność usługowa 768 748,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 218 748,00

Wydatki bieżące 218 748

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 218 748

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 212 400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 348

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 524 000,00

Wydatki bieżące 524 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 524 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 520 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000

71035 Cmentarze 26 000,00

Wydatki bieżące 26 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 26 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000
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WYDATKI BUDŻETU

750 Administracja publiczna 8 422 137,00

75011 Urzędy wojewódzkie 84 117,00

Wydatki bieżące 84 117

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 84 117

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 900

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 217

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 257 336,00

Wydatki bieżące 257 336

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 50 500

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 45 500

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 206 836

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 774 084,00

Wydatki bieżące 7 759 084

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 7 744 864

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 272 402

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 472 462

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14 220

Wydatki majątkowe 15 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 227 200,00

Wydatki bieżące 227 200

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 207 200

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 183 050

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 150

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 20 000

75095 Pozostała działalność 79 400,00

Wydatki bieżące 79 400

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 38 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 38 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 41 400

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 732,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 732,00

Wydatki bieżące 2 732

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 2 732

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 732
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WYDATKI BUDŻETU

752 Obrona narodowa 2 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00

Wydatki bieżące 2 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 2 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 588 376,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000,00

Wydatki bieżące 60 000

w tym: 

Dotacje i subwencje 60 000

w tym: 

dotacje celowe  60 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 533 400,00

Wydatki bieżące 293 400

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 233 400

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 217 200

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 60 000

Wydatki majątkowe 240 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000

75414 Obrona cywilna 1 500,00

Wydatki bieżące 1 500

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 500

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500

75416 Straż gminna (miejska) 880 476,00

Wydatki bieżące 880 476

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 873 496

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 185 690

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687 806

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 980

75495 Pozostała działalność 113 000,00

Wydatki bieżące 13 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 13 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 000

Wydatki majątkowe 100 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000
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757 Obsługa długu publicznego 1 500 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 500 000,00

Wydatki bieżące 1 500 000

w tym: 

obsługa długu  1 500 000

758 Różne rozliczenia 2 341 828,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 785 000,00

Wydatki bieżące 685 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 685 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 685 000

Wydatki majątkowe 100 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 556 828,00

Wydatki bieżące 1 556 828

w tym: 

Dotacje i subwencje 1 556 828

w tym: 

wpłata JST do budżetu państwa 1 556 828

801 Oświata i wychowanie 23 337 873,00

80101 Szkoły podstawowe 9 712 017,00

Wydatki bieżące 8 598 812

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 8 193 542

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 367 267

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 826 275

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 405 270

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55 108

Wydatki majątkowe 1 113 205

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 113 205

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 203 880,00

Wydatki bieżące 203 880

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 185 382

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 147

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 235

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 18 498

80104 Przedszkola 7 175 858,00

Wydatki bieżące 7 125 858

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 4 090 957

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 650 367

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 440 590
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Dotacje i subwencje 2 907 535

dotacje podmiotowe 2 907 535

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 127 366

Wydatki majątkowe 50 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000

80110 Gimnazja 3 320 071,00

Wydatki bieżące 3 320 071

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 157 174

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 570 440

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 586 734

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 162 897

80113 Dowożenie uczniów do szkół 705 954,00

Wydatki bieżące 705 954

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 705 954

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 623 962

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 992

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 515 629,00

Wydatki bieżące 515 629

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 506 479

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 44 504

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 461 975

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 150

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 088,00

Wydatki bieżące 78 088

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 78 088

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 78 088

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 591 713,00

Wydatki bieżące 1 591 713

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 588 253

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 874 772

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713 481

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 460

80195 Pozostała działalność 34 663,00

Wydatki bieżące 34 663

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 34 663

w tym: 
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 29 800

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 863

851 Ochrona zdrowia 350 358,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 13 200,00

Wydatki bieżące 13 200

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 13 200

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 200

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000

85153 Zwalczanie narkomanii 24 800,00

Wydatki bieżące 24 800

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 24 800

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 17 500

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 312 358,00

Wydatki bieżące 312 358

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 312 358

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 180 758

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131 600

852 Pomoc społeczna 3 463 272,00

85204 Rodziny zastępcze 31 600,00

Wydatki bieżące 31 600

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 31 600

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 31 600

85206 Wspieranie rodziny 8 500,00

Wydatki bieżące 8 500

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 8 500

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500

85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 150 000,00

Wydatki bieżące 2 150 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 116 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 15 044

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 956

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 034 000
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85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 880,00

Wydatki bieżące 13 880

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 13 880

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 880

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 191 000,00

Wydatki bieżące 191 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 110 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 110 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 81 000

85216 Zasiłki stałe 91 200,00

Wydatki bieżące 91 200

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 91 200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 803 642,00

Wydatki bieżące 803 642

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 800 852

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 114 580

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686 272

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 790

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 200,00

Wydatki bieżące 12 200

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 12 200

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 200

85295 Pozostała działalność 161 250,00

Wydatki bieżące 161 250

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 27 250

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 14 950

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 300

Dotacje i subwencje 59 000

w tym: 

dotacje celowe  59 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 75 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 721 532,00

85401 Świetlice szkolne 566 146,00

Wydatki bieżące 566 146

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 531 612

w tym: 
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 34 940

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 672

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 34 534

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  24 446,00

Wydatki bieżące 24 446

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 24 446

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 610

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 836

85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 940,00

Wydatki bieżące 130 940

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 130 940

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 710 890,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 600 000,00

Wydatki bieżące 3 600 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 3 600 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 600 000

90002 Gospodarka odpadami 1 800 000,00

Wydatki bieżące 1 800 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 800 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 800 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 163 890,00

Wydatki bieżące 163 890

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 163 890

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 140 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00

Wydatki bieżące 25 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 25 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 25 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 002 000,00

Wydatki bieżące 1 506 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 506 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 506 000
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Wydatki majątkowe 496 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 496 000

90095 Pozostała działalność 120 000,00

Wydatki bieżące 120 000

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 120 000

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 120 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 097 485,00

92116 Biblioteki 307 000,00

Wydatki bieżące 307 000

w tym: 

Dotacje i subwencje 307 000

w tym: 

dotacje podmiotowe 307 000

92195 Pozostała działalność 790 485,00

Wydatki bieżące 640 485

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 470 985

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 436 635

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 350

Dotacje i subwencje 169 500

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 16 500

dotacje celowe 153 000

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72 039

Wydatki majątkowe 150 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000

926 Kultura fizyczna 2 189 456,00

92601 Obiekty sportowe 1 170 208,00

Wydatki bieżące 1 170 208

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 1 170 208

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 480 816

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 689 392

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 248,00

Wydatki bieżące 114 248

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 34 248

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 34 248

Dotacje i subwencje 80 000

w tym: 

dotacje celowe 80 000
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92695 Pozostała działalność 905 000,00

Wydatki majątkowe 905 000

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 905 000

RAZEM WYDATKI 70 605 738,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące 61 838 248,00

w tym: 

wydatki jednostek budżetowych, 48 684 678,00

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 25 876 050,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 808 628,00

Dotacje i subwencje 8 128 029,00

w tym: 

wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST 2 916 500,00

dotacje podmiotowe 3 221 701,00

dotacje celowe  433 000,00

wpłata JST do budżetu państwa 1 556 828,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 525 541,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 127 147,00

obsługa długu  1 500 000,00

Wydatki majątkowe 8 767 490,00

w tym: 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 767 490,00

w tym: 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 285,00

dotacje celowe 3 285,00

RAZEM WYDATKI 70 605 738,00
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PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział Nazwa Plan

Zadanie 

Tabela Nr 2a

Budżet na rok 2013

zadania własne 8 767 490,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 3 285,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 285,00

RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 3 285,00

600 Transport i łączność 1 780 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 780 000,00

RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn 150 000,00

RI-038 Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn 160 000,00

RI-045 Odwodnienie wsi Wojcieszyn 60 000,00

RI-048 Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach 970 000,00

RI-053 Odwodnienie ul. Mościckiego w Lipkowie 60 000,00

RI-054 Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami 15 000,00

RI-055 Budowa rowu przydrożnego w ul. Agawy w Kwirynowie 25 000,00

RI-062 Odwodnienie wzdłuż ul. Warszawskiej w Latchorzewie 40 000,00

Ri-046 Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego w Bliznem Łaszczyńskiego 300 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 815 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 80 000,00

RI-013 Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21 80 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 735 000,00

53a-RGiGN Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne 3 735 000,00

750 Administracja publiczna 15 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

SK-002 Zakup sprzętu elektrycznego i informatycznego 15 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 340 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 240 000,00

RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym 70 000,00

RI-057 Projekt i budowa strażnicy OSP Stare Babice 70 000,00

RI-058 Zakup używanego ciężkiego samochodu pożarniczego 100 000,00

75495 Pozostała działalność 100 000,00

DEG-001 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice 100 000,00

758 Różne rozliczenia 100 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00

39 Rezerwa inwestycyjna 100 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 163 205,00

80101 Szkoły podstawowe 1 113 205,00

RI-017 Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 500 000,00

RI-019 Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach 613 205,00
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80104 Przedszkola 50 000,00

RI-020 Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach 50 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 496 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 496 000,00

RI-010 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki 80 000,00

RI-029 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej we wsi Kwirynów 43 000,00

RI-030 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn 53 000,00

RI-031 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn 60 000,00

RI-032 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice 50 000,00

RI-033 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn 40 000,00

RI-034 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków 60 000,00

RI-035 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej 60 000,00

RI-036 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej 50 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00

92195 Pozostała działalność 150 000,00

RI-061 Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bliznem Jasińskiego 150 000,00

926 Kultura fizyczna 905 000,00

92695 Pozostała działalność 905 000,00

RI-022 Wykonanie boiska w Wojcieszynie 100 000,00

RI-042 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Janów-Klaudyn 700 000,00

RI-059 Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21 100 000,00

RI-060 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ul. Hubala-Dobrzańskiego i na ul. Na Skraju w Latchorzewie 5 000,00


