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↓
konkurs „drapieżne oblicza Ziemi”
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w War-
szawie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 
udziału w konkursie geologiczno-środowiskowym „Nasza Ziemia – środo-
wisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” – w 2013 roku, organizowanym 
pod hasłem „Drapieżne oblicza Ziemi”. Więcej informacji na stronie: http://
geoportal.pgi.gov.pl/muzeum/konkurs/regiony/warszawa.

Nordic Walking w Puszczy kampinoskiej
Bezpłatne treningi oraz nieodpłatny kurs instruktora Nordic Walking 
Fundacji KiM w soboty o godzinie 10.00. Miejsce spotkania: parking leśny 
w Dąbrowie Leśnej przy ul. Kampinoskiej. Więcej informacji pod nr tel. 
602-399-238, e-mail: info@fundacjakim.pl.

radio kIm o Starych Babicach
W audycji „Sami swoi” emitowanej w internetowym Radiu 
KIM mieszkańcy gmin województwa mazowieckiego prezen-
tują swoje małe ojczyzny. 6 marca o godzinie 15:00 w Radiu KIM wystąpią
przedstawiciele gminy Stare Babice. Mieszkańców zachęcamy do udziału 
w radiowym konkursie.  www.radio-kim.pl.

Wystawa zdjęć przyrody w Starostwie
Starosta Warszawski Zachodni wraz z Towarzystwem Podróżniczo-Przy-
rodniczym „Kapibara” działającym przy Lokalnej Grupie Działania „Między 
Wisłą a Kampinosem” zapraszają serdecznie na wystawę fotografii, której 
autorem jest jeden z najlepszych polskich fotografów przyrody – Artur 
Tabor. Wystawę można oglądać w budynku Starostwa w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Poznańska 129/133, na I piętrze, do 22 marca 2013 r.

Nabór do przedszkoli
Zapisy dzieci do Przedszkoli: w Starych Babicach, Bliznem Jasińskiego  
i Borzęcinie Dużym na rok szkolny 2013/2014 odbędą się w marcu. Karty 
zgłoszeń dzieci będą wydawane od 1 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r.  
w sekretariatach w/w przedszkoli.
Wypełnione karty należy składać do 29 marca 2013 r. 
Więcej informacji uzyskają Państwo w gminnych przedszkolach, a także na 
stronie internetowej: www.stare-babice.waw.pl
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– Moim zdaniem ustawa jest niedo-
pracowana – mówi Marcin Zając, Z-ca 
Wójta Gminy. – Nowa ustawa jeszcze 
przed wejściem w życie została (25 stycz-
nia br.) znowelizowana. Od tygodni gło-
wimy się nad tym, jakie rozwiązania przy-
jąć w gminie, aby mieszkańcy nie odczuli 
przykrych konsekwencji finansowych 
wprowadzonych zmian. Nikt z nas nie 
chce podwyżek! Pracujemy intensywnie 
nad tym zagadnieniem razem z Wójtem 
Gminy, radnymi i przedstawicielami Re-
feratu Ochrony Środowiska. Wszyscy oba-
wiamy się, jak będzie wyglądała gminna 
gospodarka odpadami po 1 lipca br. Ten 
system dotąd dobrze działał na naszym 
terenie. Przypominam, że kto segregował 
odpady, pozbywał się ich za darmo.

Podkreślam raz jeszcze, że wprowa-
dzane zmiany nie są pomysłem naszego 
samorządu – tylko odgórnym prawem 
państwowym, do którego musimy się 
wszyscy dostosować.

– Trzeba wypowiedzieć dotychcza-
sowe umowy dotyczące wywozu od-

padów – przekonuje Piotr Czajkow-
ski – Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska. – Wszyscy mieszkańcy 
gminy, którzy mają zawarte umowy 
z firmami wywożącymi śmieci, po-
winni je wypowiedzieć do 30 czerwca. 
Warto zainteresować się tym już teraz, bo 
w umowach są zawarte różne terminy ich 
wypowiedzenia. Jeśli ktoś tego nie zrobi, 
będzie obciążony podwójnymi opłatami 
– naliczanymi przez firmę, z której usług 
dotąd korzystał, i przez Gminę, w której 
obowiązkach znajdzie się wywożenie od-
padów od 1 lipca.

co dalej ze śmieciami? 
Czy będziemy więcej płacić za wywóz odpadów?

gmina, urząd, teren

Inaczej sytuacja przedstawia się 
dla osób, które prowadzą działalność 
gospodarczą. Dotychczasowe zasady 
wywozu odpadów z siedzib firm po-
zostają bez zmian. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą muszą mieć 
umowę na wywóz odpadów podpisaną 
z prywatnymi firmami (jest to wymóg 
prawny), Gmina bowiem będzie odbie-
rać śmieci tylko od indywidualnych go-
spodarstw domowych, a nie od firm – na-
wet jeśli mieszkanie i firma znajdują się 
w obrębie tego samego budynku.

Gmina dotąd dużo dopłacała, 
teraz zabrania jej tego nowe 
prawo…
Gmina Stare Babice od wielu lat porząd-
kuje gospodarkę odpadami. Pięć lat temu 
wprowadzono na jej terenie segregację 
odpadów – mówi Piotr Czajkowski. – 
Mieszkańcy, którzy przystąpili do tego 
systemu, korzystali z darmowego wy-
wożenia odpadów segregowanych sprzed 
ich posesji. Za usługę tę płaciła Gmina. 
Odpady dzielono na dwie frakcje. Do 
niebieskiego worka trafiały: makula-
tura, tworzywa sztuczne, drobny złom 
i opakowania wielomateriałowe, a do 
worka zielonego – opakowania szklane. 

Z darmowej i nieuciążliwej metody po-
zbywania się odpadów skorzystało ponad 
3 tys. gospodarstw w naszej gminie. Ten 
system odbioru śmieci będzie działał 
tylko do końca czerwca br.

Za darmo odbierano również odpady 
wielkogabarytowe, elektronikę, działały 
punkty zbiórki zużytych baterii i przeter-
minowanych lekarstw.

Jak będzie od 1 lipca?
– Mieszkańcy gminy zetkną się z zu-
pełnie nowym systemem odbioru 
odpadów – mówi Katarzyna Sońta 
z Referatu Ochrony Środowiska.

Po pierwsze – będą musieli pobrać 
deklarację. Druki deklaracji pod koniec 
marca dostarczymy do skrzynek na li-

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać 
nowe prawo dotyczące utrzymania czystości i porządku 
w gminach. Samorząd musi wykonać powierzone mu zada-
nia, jest to tym bardziej trudne, że nowe prawo nie określa 
precyzyjnie wszystkich kwestii. Niektóre z nich będą rozwią-
zane „zdroworozsądkowo”…

Trzeba rozwiązać 
umowy z firmami 
odbierającymi śmieci  
do 30 czerwca br.  
Od 1 lipca systemem 
odbioru odpadów 
zarządza Gmina.

Nowe rozwiązania 
wymusza polskie prawo, 
nasz samorząd musi się 
do niego dostosować…

katarzyna sońta, piotr czajkowski i Marcin Zając podczas prac nad „uchwałą śmieciową”
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sty, będą dostępne też w „Gazecie Babic-
kiej”, na stronach internetowych gminy 
i w Urzędzie Gminy.

Po drugie – w deklaracji mieszkańcy 
określą, ile osób zamieszkuje daną po-
sesję. Chodzi tu o liczbę osób faktycznie 
zamieszkujących budynek, a nie o ilość 
osób zameldowanych. 

Po trzecie – w deklaracji mieszkańcy 
podejmą pisemną decyzję, czy będą sor-
tować odpady, czy też oddają śmieci nie-
posortowane. – Zagadnienie sposobu 
oddawania odpadów wiąże się ze zróż-
nicowanymi stawkami za odbiór śmieci. 
Dziś zakłada się, że będzie to 12 zł od 
osoby – za śmieci posortowane i 17 zł od 
osoby – za śmieci nieposortowane. Jed-
nak stawki te mogą się zmienić i zostaną 
dokładnie określone dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargów, które odbędą się do 
końca marca br.

Od lipca zatem będzie utrzymany do-
tychczasowy odbiór śmieci (sortowanych 
i niesortowanych) z gospodarstw domo-
wych, zmieni się tylko operator tych dzia-
łań – będzie nim Gmina.

Do zielonego worka będziemy nadal 
wkładać szkło, a do niebieskiego maku-
laturę, tworzywa sztuczne, drobny złom 
i opakowania wielomateriałowe. Do po-
jemnika będziemy wrzucać śmieci po-
zostałe po sortowaniu. Pojawi się także, 
w sezonie wegetacyjnym, kolejny wo-
rek na odpady organiczne – liście, trawy 
i inne odpady roślinne. 

kolejna nowość! powstanie 
punkt zbiórki odpadów
W ramach opłaty będziemy mogli pozby-
wać się szerszego asortymentu odpadów. 
Od 1 lipca rozpocznie działalność punkt 
selektywnej zbiórki odpadów, który znaj-
dzie swoje miejsce w pobliżu oczyszczalni 
ścieków w Starych Babicach. Mieszkańcy 
będą mogli wywieźć tam: złom, elektro-
nikę, odpady organiczne, gruz z małego 
remontu zapakowany w worki, akumu-
latory i inne śmieci. Zaznaczamy, że od-
pady te będą przyjmowane w punkcie 
zbiórki bez dodatkowych opłat. Wystar-
czy, że przywożąca je osoba wykaże 
się miejscem zamieszkania na tere-
nie gminy Stare Babice.

będziemy skutecznie 
informować!
Po podjęciu przez Radę Gminy uchwał 
precyzujących zagadnienia dotyczące go-
spodarki odpadami na naszym terenie 
(prawdopodobnie 28 lutego) powstanie 
broszura informacyjna, która będzie za-
wierać wszystkie potrzebne dane doty-
czące nowego systemu odbioru śmieci. 
Broszura zostanie dostarczona do wszyst-
kich gospodarstw domowych, będzie rów-
nież opublikowana w „Gazecie Babickiej”.

co jeszcze warto wiedzieć?
Stawki opłat za wywóz śmieci będą uza-
leżnione od liczby osób zamieszkujących 
daną posesję. Liczba osób zostanie podana 
w deklaracjach, które mieszkańcy złożą do 
Gminy do 30 kwietnia. Nie warto oszuki-
wać. Gmina będzie miała możliwość wery-
fikowania danych – jednym ze sposobów 
takiej weryfikacji może być ilość zużytej 
wody w gospodarstwie domowym.

Śmieci posegregowane trzeba zgnia-
tać w workach. Dotychczasowy darmowy 

system odbioru posegregowanych odpa-
dów wykazał, że sprzed niektórych po-
sesji odbierana jest zbyt duża ilość wor-
ków, która znacznie przekracza wskaźniki 
opracowane przez Wojewódzki Program 
Gospodarki Odpadami. Okazuje się, że 
śmieci (np. plastikowe butelki) nie były 
w nich zgniatane.

Przypominamy zatem już dziś o ko-
nieczności zgniatania odpadów, które 
wrzucamy do worków. Obniży to koszty 
ich wywożenia, ponieważ więcej odpa-
dów zmieści się na samochodach. Po-
nadto w nowym systemie ilość worków 
będzie ograniczona.

czy zapłacimy więcej?
Dziś jeszcze trudno powiedzieć. 
Prawdopodobnie tak, ponieważ 
zmienił się cały system odbioru od-
padów w Polsce. 

Po pierwsze – nowe prawo spowo-
dowało, że gminy nie mogą już ze swoich 
budżetów dopłacać do wywozu odpadów.

Po drugie – wprowadzono rejoniza-
cję, która zabrania firmom wywożenia 
odpadów w inne rejony kraju, na tanie 
składowiska. Dawniej śmieci były praso-
wane i składowane tam, gdzie było to naj-
bardziej opłacalne. Dziś muszą być sor-
towane i przerabiane, co wymaga całego 
procesu technologicznego, który oczywi-
ście generuje koszty.

Po trzecie – nowy system wprowadza 
nowości, które także generują koszty, np. 
punkt zbiórki odpadów. Będziemy mogli 
oddać tam dowolną ilość śmieci – zdro-
worozsądkową, ale bez limitu. Nie ponie-
siemy za to dodatkowych opłat, jednak 
w punkcie tym muszą pracować ludzie, 
potrzeba środków na jego utrzymanie, 
obsługę itp. Mł

Według obecnych przepisów odpowie-
dzialność za gospodarkę odpadami – or-
ganizację ich odbioru od mieszkańców 
i utylizację – ponosi Gmina. Dotychczas 
to właściciele nieruchomości decydowali, 
jaka firma odbierała śmieci, teraz wybór 
należy tylko i wyłącznie do Gminy.
Gminy są zobowiązane, aby do końca 
2020 r. stopień recyklingu i przygoto-
wania odpadów do ponownego użycia 
wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku 
do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulega-
jące biodegradacji gromadzone na skła-
dowiskach mają nie przekraczać 35 proc. 
całkowitej masy tych odpadów. (PAP)

Sejm nowelizując 
ustawę, miał na celu 
dostosowanie jej do 
prawa europejskiego 
i uszczelnienie systemu 
odbioru odpadów. 
W wielu przypadkach 
nie będzie opłacało się 
już wyrzucać śmieci do 
lasów, przecież można 
bez dodatkowych 
kosztów oddać je 
w punkcie zbiórki 
odpadów.
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Rozpoczynając obrady, Przewodniczący 
RG i Wójt Gminy omówili działania po-
dejmowane w okresie międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
zwołał i przeprowadził posiedzenie kapi-
tuły nagrody gminnej „Babinicz”. Tego-
rocznym laureatem został redaktor na-
czelny „Gazety Babickiej” Marcin Łada. 
Wójt Gminy uczestniczył także w spo-
tkaniu wójtów, burmistrzów i Starosty 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
z Marszałkiem Województwa Mazowiec-
kiego Adamem Struzikiem. Narada doty-
czyła zagadnień współpracy wszystkich 
szczebli samorządu na Mazowszu. Pod-
czas spotkania podjęty został m.in. temat 
budowy linii kolejowej z Sochaczewa do 
Warszawy. Jak powiedział Wójt Krzysz-
tof Turek, projekt kolejki został zawarty 
w strategii rozwoju województwa mazo-
wieckiego. Jednak zanim powstaną do-
kumenty dotyczące jego realizacji, trzeba 
opracować dokumenty przygotowawcze, 
m.in. przeprowadzić badanie rynku w za-
kresie zapotrzebowania na tego typu ko-
munikację. Trzeba również rozstrzygnąć, 
kto będzie właścicielem i kto sfinansuje to 
przedsięwzięcie. Z informacji Marszałka 
Województwa wynika, że w latach 2014-
2020 więcej środków zostanie przeznaczo-
nych na transport szynowy, dlatego jest 
szansa na dofinansowanie tego projektu.

W okresie między sesjami Wójt Krzysz-
tof Turek przeprowadził również negocja-
cje w sprawie najmu pomieszczeń ośrodka 
zdrowia w Starych Babicach i konsulta-
cje z działaczami sportowymi na temat 
kierunków rozwoju sportu gminnego. 
Spotkał się ponadto z przedstawicielami 
firmy „Orange” – rozmowy były poświę-
cone rozbudowie sieci światłowodowej  
w naszej gminie. Projekt zakłada bu-
dowę linii światłowodowej o charakterze 
szkieletowym z szafami dostępowymi, 
prace budowlane powinny rozpocząć się 
w marcu. Wójt odbył ponadto kolejną turę 
negocjacji z prezesem MPO dotyczących 
rekultywacji wysypiska Radiowo.

W czasie XXIV sesji radni przyjęli 
uchwałę w sprawie oddania (w drodze 
przetargu) w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat nieruchomości oznaczonej 

Z Sesji rady Gminy

nr ew. 703/8, położonej we wsi Stare Ba-
bice. Zadecydowali także o podwyższe-
niu stawki procentowej opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego z 3% 
do 5% ceny tej nieruchomości gruntowej, 
przeznaczonej na usługi.

Następnie radni uchwalili program 
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy na lata 2013-2017. Program 
określa zasady tworzenia warunków do 
zaspokojenia potrzeb wspólnoty samo-
rządowej, w szczególności zapewniania 
lokali socjalnych i zamiennych, zaspo-
kajania potrzeb mieszkaniowych gospo-
darstw domowych o niskich dochodach, 
wykorzystania mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz lokali wynajmowanych od in-
nych właścicieli do realizacji ww. zadań.

Kolejna uchwała dotyczyła uregulowa-
nia zasad wynajmu lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Stare Babice, w tym zasad wynajmowa-
nia lokali, których najem jest związany 
ze stosunkiem pracy, oraz kryteriów wy-
boru osób, z którymi umowy najmu po-
winny być zawierane w pierwszej kolej-
ności. Ustalono także zasady zawierania 
umów najmu tymczasowych pomieszczeń 
w celu wykonania zadań Gminy określo-
nych przepisami prawa.

Radni zaaprobowali ponadto przystą-
pienie Gminy Stare Babice do projektu 
realizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty”, Poddziałanie 
9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stop-
niu upowszechnienia edukacji przedszkol-
nej”. Uchwała zakłada przeprowadzenie 
na naszym terenie projektu pn. „Wszyst-
kie dzieci nasze są w gminie Stare Babice”.

W dalszej części sesji Rada Gminy zade-
cydowała o wyodrębnieniu środków na do-
finansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wy-
nagrodzenia osobowe tej grupy.

Następnie wprowadzono zmiany  
w uchwale dotyczącej Gminnego Pro-

XXIV Sesja rady Gminy Stare Babice odbyła się 24 stycznia 2013 roku. 

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Przeciwdziała-
nia Narkomanii i Przemocy Domowej 
na rok 2013.

Radni zaaprobowali także udziele-
nie Powiatowi Warszawskiemu Zachod-
niemu pomocy finansowej w wysokości 
1.073.833,00 zł na wspólną realizację in-
westycji „Kontynuacja przebudowy drogi 
powiatowej nr 4126W (ul. Sienkiewicza, 
ul. Mościckiego) na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Izabelińską w miejscowości 
Zielonki Wieś do miejscowości Lipków 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Radni zadecydowali również o wpro-
wadzeniu zmian w budżecie gminnym 
na 2013 rok: zwiększeniu wydatków  
o 2.881.547,00 zł i przychodów o tę samą 
kwotę.

Następnie radni podjęli decyzje w spra-
wie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą Nr XXII/216/12 
Rady Gminy Stare Babice z 29 listopada 
2012 r. (dotyczyła ona miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stare Babice).

W czasie XXIV sesji radni przyjęli także 
uchwałę w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego południowej 
części wsi Klaudyn. Ostatnia podjęta 
uchwała dotyczyła przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części terenów 
położonych w gminie Stare Babice, we 
wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Ko-
czargi Stare, Lipków, Stare Babice, Ba-
bice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Bli-
zne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego.

Na zakończenie sesji znalazł się czas 
na zapytania i wolne wnioski uczestni-
ków. Pytania dotyczyły m.in. projektu wy-
miany młodzieży z gminą niemiecką Mur-
nau. Jak podkreślił Wójt Krzysztof Turek, 
dokładny termin wymiany nie został jesz-
cze ustalony, otrzymał jednak od burmi-
strza Murnau deklarację przyjazdu wio-
sną lub jesienią. Delegacja gminna planuje 
wyjazd do Niemiec w kwietniu w rocznicę 
wyzwolenia obozu w Murnau. kG.
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Organizacja Biura Rady i zlecone mu za-
dania są ściśle powiązane z zadaniami 
realizowanymi przez Radę Gminy w ra-
mach wykonywanej przez nią funkcji 
organu stanowiącego i  kontrolnego 
gminy. W związku z tym zadania powie-
rzone pracownikom Biura Rady wynikają 
z ustawy o samorządzie gminnym, ze 
Statutu Gminy i z Regulaminu Organi-
zacyjnego Urzędu Gminy.

Do zadań Biura Rady należy zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania Rady 
Gminy i jej komisji, prowadzenie Gmin-
nego Biuletynu Informacji Publicznej 
w formie elektronicznej, przyjmowanie, 
rejestrowanie, przechowywanie, wysy-
łanie, a także wydawanie materiałów 
niejawnych uprawnionym osobom, wy-
konywanie zadań związanych z przygo-
towaniem i przeprowadzeniem wyborów: 
Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP, sa-
morządowych (w tym obsługa Gminnej 
Komisji Wyborczej), referendum, Parla-
mentu Europejskiego, wykonywanie za-
dań związanych z wyborami jednostek 
pomocniczych (sołtysi i rady sołeckie).

Biuro Rady wykonuje takie czynno-
ści jak administrowanie korespondencją 
wpływającą do Rady, koordynuje obieg 
korespondencji, zapewnia obsługę or-
ganizacyjną posiedzeń Rady i komisji, 
przygotowuje przy współpracy z właści-
wymi merytorycznie komórkami organi-
zacyjnymi materiały dotyczące projektów 
uchwał Rady, jej komisji oraz innych ma-
teriałów na posiedzenia i obrady tych or-
ganów, uczestniczy w posiedzeniach se-
sji i komisji, w tym sporządza protokoły 
z tych posiedzeń, sporządza wszystkie 
akta prawa miejscowego w postaci tekstu 
strukturalnego w formacie XML, służy po-
mocą merytoryczną komórkom Urzędu 
i jednostkom organizacyjnym w redago-
waniu projektów uchwał zgodnie z zasa-
dami techniki prawodawczej.

Biuro Rady współuczestniczy w wy-
twarzaniu dokumentacji merytorycznej 
powstałej w wyniku prac Rady i jej ko-
misji oraz archiwizuje tę dokumentację, 
dokumentacja jest kategorii A (wieczna). 
Biuro Rady przygotowuje ostateczne tek-
sty podjętych uchwał do podpisu Prze-

Urząd Gminy bliżej mieszkańców (8)

gmina, urząd, teren

wodniczącemu Rady, w tym do podpisu 
elektronicznego, przekazuje ostateczne 
uchwały do Wojewody, Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, merytorycznym komór-
kom, przekazuje także uchwały do publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego, śledzi ich publikację 
i przekazuje opublikowane uchwały me-
rytorycznym komórkom.

Do zadań Biura Rady należy także 
prowadzenie rejestru uchwał, rejestru 
skarg mieszkańców na Wójta i kierow-
ników jednostek organizacyjnych, reje-
stru aktów prawa miejscowego, prowa-
dzenie analizy realizacji uchwał Rady 
Gminy oraz ewidencji udziału radnych 
w sesjach i komisjach.

Ponadto Biuro Rady prowadzi doku-
mentację związaną z działalnością samo-
rządu mieszkańców i współorganizuje ze-
brania wiejskie.

Do obowiązków Biura w zakresie opra-
cowywania Gminnego Biuletynu Informa-
cji Publicznej należy wprowadzanie bie-
żących informacji wynikających z ustawy 
o dostępie do informacji publicznej na 
podstawie materiałów otrzymywanych od 
komórek organizacyjnych urzędu, zaak-
ceptowanych przez Sekretarza Gminy. Do 
zadań tej komórki należy także: udziela-
nie informacji publicznej z zakresu dzia-
łalności Rady i komisji, a w szczególności 
na bieżąco przekazywanie ich do publika-
cji w BIP, ponadto także dokonywanie na 
zlecenie Przewodniczącego Rady Gminy 
okresowych analiz z zakresu problema-
tyki funkcjonowania Rady i jej organów.

Biuro rady

Kierownikiem Biura Rady jest Mi-
rosława Majchrzak. Pani Mirosława 
jest długoletnim pracownikiem Urzędu 
Gminy i posiada ogromną wiedzę doty-
czącą pracy Urzędu i Rady Gminy na prze-
strzeni wielu lat. Często musi sprostać 
natłokowi pracy i dokumentacji, jak twier-
dzi, aby kierować Biurem Rady, trzeba po-
siadać umiejętność pracy w stresie i pod 
presją czasu, konieczne jest tu stałe sa-
mokształcenie i podnoszenie kwalifika-
cji, bowiem przepisy prawne ciągle się 
zmieniają. Mimo ogromu pracy na po-
moc i radę Pani Mirosławy zawsze można 
liczyć, z jej doświadczenia korzystają za-
równo pracownicy UG, jak i mieszkańcy 
interesujący się zagadnieniami prawa 
miejscowego.

Najwięcej pracy, poza czasem wybo-
rów, Biuro Rady musi poświęcić na przy-
gotowanie radnym dokumentacji potrzeb-
nych do prac komisji i sesji Rady Gminy.

– Dziś w Radzie Gminy zasiada 15 rad-
nych, a w minionych latach liczba ta była 
znacznie większa – wspomina Mirosława 
Majchrzak. W czasach Gminnej Rady Na-
rodowej Babice miały 50 radnych, kiedy 
powstały samorządy i babicka gmina dzia-
łała razem z Izabelinem – było ich 24, po 
oddzieleniu się gminy Izabelin (w 1994 r.) 
– 22. O skali pracy niech świadczą liczby. 
W 2012 r. Biuro Rady przygotowało 52 
posiedzenia: 42 obrady komisji i 10 se-
sji. Podjęto w sumie 116 uchwał.

Dane kontaktowe Biura Rady: tel. 
22 722-92-49, e-mail: m.majchrzak@
stare-babice.pl.

kierownikiem biura rady jest mirosława majchrzak
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Pytania 
do Wójta
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14 lutego w hotelu „Westin” w Warszawie odbyła 
się I konferencja Inwestycyjna Gmin metropo-
lii Warszawskiej „miasto – Wizja – Warszawa”. 
Podczas spotkania wręczono nagrody „Liderzy 
Wzrostu” dla najprężniej rozwijających się dziel-
nic i gmin metropolii warszawskiej. Gmina Stare 
Babice znalazła się na trzecim miejscu wśród 
samorządów ocenianych w kategorii „Spójnej 
Strategii rozwoju”.

Celem konferencji było omówienie zagadnień dotyczących 
działalności inwestorów i samorządów, które wynikają z ak-
tualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Prelegenci zastana-
wiali się, jakie mechanizmy należy stworzyć, aby wykorzystać 
potencjał inwestorów i samorządów. Omawiano także zagad-
nienia finansowania inwestycji potrzebnych gminom. 

Konferencję otworzył Dyrektor Departamentu Polityki Prze-
strzennej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  Rajmund Ryś. 
Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Prezes Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich Wojciech Okoński i Wiceprezydent War-
szawy Jacek Wojciechowicz.

W konferencji uczestniczyli: prawnicy, bankowcy, archi-
tekci, urbaniści, deweloperzy, przedstawiciele gmin metropo-

Ulica Mościckiego w Lipkowie jest w fatal-
nym stanie, zagraża bezpieczeństwu użyt-
kowników, głównie pieszych. czy Gmina 
ma zamiar coś z tym zrobić?

Jest to droga powiatowa, którą zarzą-
dza Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie 
Mazowieckim. Już dawno zabiegaliśmy o jej 
remont i po części to się udało – zmoder-
nizowano ul. Sienkiewicza w Starych Babi-
cach. Natomiast na dalszy ciąg, czyli ulicę 
Mościckiego w Lipkowie ZDP zabrakło pie-
niędzy. Obecnie pojawia się duża szansa na 
zebranie potrzebnej kwoty. Powiat wystąpił 
o dofinansowanie tego remontu do Woje-

wody w ramach programu tzw. schetynó-
wek, gdzie dofinansowanie może wynieść 
50% kosztów remontu. Jednak Powiat jest 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej i ma 
kłopot z wyasygnowaniem dalszych 50%. 
Dlatego nasza Gmina zadeklarowała wspar-
cie Powiatu do wysokości połowy braku-
jącej kwoty, dzięki czemu remont tej ulicy 
w br. jest realny.

od 1 lipca będzie obowiązywać nowa 
ustawa „śmieciowa”, Gmina przejmuje 
obowiązki odbioru odpadów od miesz-
kańców. czy w związku z tym każdy musi 
wcześniej wypowiedzieć umowę dotych-
czasowemu odbiorcy?

Tak, rzeczywiście od pierwszego lipca 
dotychczasowe umowy z firmami śmie-
ciowymi będą zbędne. Dlatego tak ważne 
jest, by mieszkańcy wypowiedzieli je 
do 30 czerwca br. Wiemy, że umowy 
mają różne okresy wypowiedzenia (prze-

ważnie jeden lub trzy miesiące), zatem 
trzeba pilnować, by wypowiedzieć je 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Można 
to zrobić nieco wcześniej, niż wskazuje 
na to okres wypowiedzenia, z poda-
niem daty zakończenia obowiązywania 
umowy – 30 czerwca 2013 r. Zaznaczam, 
że kto w porę nie wypowie umowy, bę-
dzie zmuszony płacić podwójnie. Obec-
nie jest przygotowywana broszura in-
formacyjna dla mieszkańców, w której 
szczegółowo podamy wszystkie nie-
zbędne informacje dotyczące zmiany 
gospodarowania odpadami.

Na pytania odpowiadał Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

Pytania można przesyłać drogą mailową 
na adres: pytaniedowojta@gazeta.pl lub skła-
dać osobiście w Urzędzie  Gminy (w kance-
larii na parterze lub w sekretariacie Wójta 
na 1. piętrze). Listy można także przesyłać 
pocztą: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 
32, 05-082 Stare Babice z dopiskiem: „Ga-
zeta Babicka – pytanie do Wójta”. Odpowie-
dzi będą publikowane co miesiąc na łamach 
„Gazety Babickiej”. W liście lub na kopercie 
prosimy o zamieszczenie nazwiska i adresu 
nadawcy – tylko listy z pełnymi danymi będą 
brane pod uwagę. Zapraszamy do pytania!

lii warszawskiej. Babicki samorząd re-
prezentowali: Wójt Krzysztof Turek 
i Beata Tuzimek z Referatu Rozwoju 
i Promocji Gminy.

Nagrody zostały przyznane w opar-
ciu o ranking gmin o największym potencjale inwestycyjnym 
wynikający z raportu „Metropolia jutra” (przygotowanego przez 
„ProDevelopment” we współpracy z „Eurobuild”). Raport opra-
cowano na podstawie analizy wieloczynnikowej danych staty-
stycznych GUS, uwzględniając czynniki decydujące o atrakcyj-
ności inwestycyjnej gmin. Do najważniejszych z nich należą 
m.in. otwartość gminy na współpracę z inwestorami, kondycja 
demograficzna i ekonomiczna społeczeństwa, aktywność go-
spodarcza, rozwój infrastruktury społecznej, a także dostęp-
ność komunikacyjna gminy.

Tytuł „Lidera Wzrostu” dla gminy o największym poten-
cjale inwestycyjnym przyznano Lesznowoli. Wśród dzielnic 
Warszawy triumfowało Bemowo. Podczas konferencji nagro-
dzono również Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów: Milanó-
wek, Brwinów i Podkowę Leśną za spójną strategię rozwoju. 
Nagroda za innowacyjny projekt trafiła do Grodziska Mazo-
wieckiego za rewitalizację wielofunkcyjnych obszarów miasta.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem m.in. 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Związku Miast Pol-
skich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. M.ł.

III miejsce wśród Liderów Wzrostu
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W dokumencie z 1313 roku wymienia 
się Piotra z  Babic, który był jednym  
z 6 świadków nadania wsi książęcej Ra-
dzikowo koło Błonia pewnemu rycerzowi 
za jego zasługi, co było wykonaniem woli 
ojcowskiej Bolesława II. Skoro Piotr z Ba-
bic znalazł się wśród współpracowników 
młodego księcia, możemy zaliczyć go do 
członków elity władzy współrządzącej 
z Piastami na Mazowszu. Włość Babice 
w tamtym czasie mogła rozciągać się od 
Babic aż po Mościska, obejmując także 
Latchorzew i Blizne, z przyległościami 
leśnymi, był to zatem spory majątek. 
Piotr mógł być możnym rycerzem.

Od XIII wieku wokół Puszczy Kam-
pinoskiej powstawały włości możno-
władcze. Południowe Mazowsze stało 
się cennym terenem, wcześniej było sła-
biej zaludnione. Historyczne centrum 
osadnicze Mazowsza wczesnośrednio-
wiecznego rozciągało się na prawym 
brzegu Wisły: z Płockiem, Płońskiem, 
Wyszogrodem, Ciechanowem, Zakroczy-
miem. Tu rozwinęła się diecezja płocka, 
od ziemi chełmińskiej aż po kasztelanię 
wiską, założona ok. 1076 r.

Kiedy jednak w 1217 r. młody Konrad 
Mazowiecki spowodował upadek zasłużo-
nego wojewody mazowieckiego Krystyna, 
dużo się zmieniło. Wówczas prawdopo-
dobnie niezbyt obliczalnemu młodemu 
księciu przeciwstawiła się część rycer-
stwa wierna wojewodzie, a konflikt we-
wnętrzny znacznie osłabił Mazowsze, 
z czego skorzystali pogańscy sąsiedzi, 
Prusowie, Jaćwingowie, później też Li-
twini. Upadł stary system obronny Ma-
zowsza, oparty na sieci grodów przy gra-
nicy pruskiej i rozpoczęły się najazdy na 
północne Mazowsze. 

W roku 1222 Prusowie zdobyli na-
wet Płock i zaczęli plądrować tereny aż 
do Wisły, Narwi i Bugu. Dlatego też za-
pewne szybko przenoszono poddanych 
z zagrożonych terenów za obszerne ko-
ryto rzeki, która była poważną prze-
szkodą terenową, na południową, bez-

kim był Piotr z Babic? 

pieczną część Mazowsza. Również 
w okolice Sochaczewa, Błonia, Czerska, 
Borzęcina (znanego już w 1240 r.) i Ba-
bic, które mogły rozwijać się od XIII w.

rycerz nie zawsze był bogaty…
Należy dokonać w tamtych czasach roz-
różnienia między rycerstwem średnio 
zamożnym i drobnym. Przedstawiciele 
tej pierwszej grupy musieli stawać konno, 
z kopią, na wezwanie książęce (czyli we-
zwanie władzy państwowej). Rycerz przy-

bywał z 4 końmi: 2 konie miał do swojej 
dyspozycji, jednego na co dzień i drugiego 
na specjalne okazje, jako kosztownego ko-
nia bojowego, który w potrzebie ratował 
mu życie. Dwóch ludzi (giermków) lżej 
zbrojnych jechało zawsze po jego bokach, 
mogli to być synowie, wójtowie z jego 
dóbr albo ubożsi krewni. Rycerz musiał 
wystawić ten poczet na własny koszt, 
przybywał z zapasami żywności i paszy, 
a zatem z własnym wozem i zaprzęgiem, 
co umożliwiało uczestnictwo także w dal-
szych wyprawach. Ażeby wystawić po-
czet 4 koni, musiał mieć własną stadninę, 
a w niej także dalsze konie rezerwowe na 
wymianę w razie konieczności.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że 
w XIV wieku mamy do czynienia również 
z drobnym rycerstwem, którego nie było 
stać na wystawienie kosztownego pocztu 

zbrojnego. Jeśli rycerz posiadał jedy-
nie małe gospodarstwo, kawałek ziemi 
uprawnej (parę włók), bez poddanych, 
to stać go było tylko na niedrogiego ko-
nia i skórzaną zbroję, miecz i łuk. Jed-
nak już pełna zbroja była dla niego zbyt 
droga. Do tego panował zwyczaj „słu-
żenia o własnym chlebie”. Rycerz słu-
żył pomocniczo w obronie grodu, lo-
kalnych przepraw i doraźnych punktów 
obronnych, ale poza terenami własnej 
kasztelanii drobne rycerstwo nie miało 
już na to środków. Czasem książę płacił 
uboższym rycerzom za udział w wypra-
wach, ale zbroili się oni na własny koszt.

Drobne rycerstwo do XV wieku wy-
konywało rozmaite posługi. Rycerze 
jeździli z listami dla potrzeb władzy, 
budowali obwarowania, mosty, groble, 
wytyczali nowe drogi, rozstawiali na-
mioty książęce, a na wypadek zagroże-
nia uczestniczyli w tzw. stróży grodów 
(obowiązek posady, dotyczył też zamoż-
nych rycerzy z ich poddanymi).

Za udział w wyprawach i różne za-
sługi, w tym długą służbę dworzan przy 
boku księcia, władca nagradzał nada-
niami ziemskimi, przekazując swoim 
współpracownikom przede wszystkim 
włości leśne do zagospodarowania i za-
pewne nielicznych poddanych. Odbiorcy 
nadań zagospodarowywali ten majątek 
przez kolejne pokolenia. Książę mógł li-
czyć na tych odbiorców nadań i przywile-
jów wystawionych przez kancelarię ksią-
żęcą, że jako wierni rycerze, przysięgający 
posłuszeństwo, pojadą z nim na wezwa-
nie króla i na większe wyprawy. W ten 
sposób wzrastała liczba pocztów zbroj-
nych, ponieważ każdy odbiorca przywi-
leju książęcego w XIII i XIV w. był zobo-
wiązany do wystawienia kopi, a drobne 
rycerstwo takich przywilejów nie otrzy-
mywało. To się zmieniło w XV w., kiedy 
władza książęca wystawiała znacznie wię-
cej dokumentów, obejmując nimi także 
drobne rycerstwo.

M.ł.

W poprzednim numerze „Gazety Babickiej” wspomnieliśmy o dokumencie 
potwierdzającym 700-lecie Babic. Pojawia się tam postać rycerza, pana na 
babickich włościach. o przybliżenie historii naszego krajana sprzed 700 lat 
poprosiliśmy dr. kazimierza Pacuskiego z Instytutu Historii PaN w Warszawie.

gmina, urząd, teren
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Na mszy świętej w kampinoskim kościele zebrali się przed-
stawiciele władz państwowych i samorządowych, zaproszeni 
goście i mieszkańcy. Mszę odprawiał ks. bp Tadeusz Pikus. 
Obecni byli m.in. Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Na-
łęcz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta PWZ 
Jan Żychliński, Starosta Powiatu Sochaczewskiego Tadeusz 
Koryś, Witold Malarowski – Przewodniczący Międzygminnego 
Związku Kampinos, Wójt Kampinosu Tomasz Tymoftyjewicz 
(gospodarz uroczystości), Dowódca Garnizonu Warszawa gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, Dyrektor KPN Jerzy Misiak, a także 
przedstawiciele policji i straży pożarnych.

Prof. Tomasz Nałęcz odczytał list od Prezydenta RP. Bro-
nisław Komorowski wyraził wdzięczność wszystkim instytu-
cjom i osobom, które zorganizowały kampinoską uroczystość. 
Przypomniał także różne aspekty postrzegania powstania. 

„Niektórzy uważają Powstanie Styczniowe za ostatni roman-
tyczny zryw, po którym nastąpiło pozytywistyczne otrzeźwienie 
i skupienie na ideałach pracy organicznej. Inni widzą w nim in-
surekcję nie tyleż niepodległościową, co demokratyczną, która 
zaowocowała ważnymi zmianami społecznymi i przeobraziła Po-
laków w nowoczesny naród gotowy do odbudowania własnego 
państwa. Niezależnie od różnych ocen, musimy zawsze z sza-
cunkiem pamiętać o odwadze i poświęceniu tysięcy powstań-
ców. Odpowiedzieli na wezwanie Ojczyzny… Tak było również 
tutaj w Puszczy Kampinoskiej, która nie pierwszy i nie ostatni 
raz stała się areną narodowej epopei. We dworze w Kampino-
sie działał sztab powstańczy Zygmunta Padlewskiego, a Pusz-
cza dała schronienie oddziałowi Walerego Remiszewskiego” – 
pisał w liście Prezydent Bronisław Komorowski.

Jednym z elementów uroczystości był pokaz grupy rekon-
strukcyjnej przedstawiającej realia Powstania Styczniowego. 
Pan Jerzy Giziński przekazał nam niezwykle cenną informa-
cję. Otóż w przedwojennej książce (z lat 30. XX w.) poświęco-
nej Powstaniu Styczniowemu znalazł mały portret mjr. Wale-
rego Remiszewskiego. Zlecił jego powiększenie rysownikowi, 
który specjalizuje się w pracach tego typu.

Portret majora remiszewskiego odnaleziony?

wydarzenia

Major Walery Remiszewski zginął w wieku 28 lat, w bitwie pod 
Budą Zaborowską. Wcześniej służył na Kaukazie i działał w kon-
spiracji. Walczył, dowodząc partią powstańczą na naszym terenie. 
Wśród powstańców było wielu mieszkańców Lipkowa. Major jest 
postacią prawie nieznaną, to – naszym zdaniem – pierwszy jego 
portret, który odkryto po wielu latach.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz i goście 
udali się do Dworu w Strzyżewie, gdzie wysłuchano pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II st. im. Fr. Chopina z Sochaczewa. Marcin łada

Na terenie naszego powiatu rozpoczęły się uroczystości 
związane ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego. 
Pierwszym ich akcentem było spotkanie zorganizowane 
20 stycznia w kampinosie, podczas którego uczczono 
pamięć bohaterów walczących o wolność Polski.

Jerzy Giziński z grupy rekonstrukcji historycznych „kampinos” z portretem 
mjr. Walerego remiszewskiego

W nadchodzących miesiącach na terenie KPN odbędą się kolejne 
rocznicowe uroczystości, które zostały objęte Honorowym 
Patronatem Prezydenta RP. Ich organizatorami są: Kampinoski 
Park Narodowy, Międzygminny Związek Kampinos i Dowódz-
two Garnizonu Warszawa.
14 kwietnia w Zaborowie Leśnym, o godz. 13.00,  
w rocznicę bitwy pod Budą Zaborowską (14.04.1863 r.)  
odprawiona zostanie msza św. polowa przy mogile powstańców 
z asystą Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego, po której nastąpi odsłonięcie kamienia pamiątkowego 
przy mogile powstańców.
16 czerwca w Górkach Kampinoskich, godz. 12.00, przy 
„Sośnie Powstańców” odbędzie się msza św. polowa z asystą 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
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sport

Sportowcy zademonstrowali dzieciom 
nie tylko pojedynki szablistów. Przy-
jechali promować piękne idee sportu, 
a  jednocześnie opowiadali o zasadach 
szacunku, integracji i  fair play. Z  ich 
przekazu jasno wynikało, że warto 
mieć marzenia i  pracować nad tym, 
aby je zrealizować. Niepełnosprawność 
w tym przypadku nie jest przeszkodą  
– to po prostu kolejne wyzwanie do po-
konania. 

Dzieci podczas spotkania wzięły udział 
w lekcji szermierki. Ogromne zaintere-
sowanie wywołał wśród nich prawdziwy 
złoty medal paraolimpijski. Wszyscy 
chcieli go dotknąć i choćby na chwilę za-
wiesić na szyi.

Do Przedszkola „Tęcza” chodzi około 
100 dzieci. W  grupach oprócz dzieci 
zdrowych, rozwijających się typowo są 
przedszkolaki z orzeczeniem o potrzebie 

szabliści w Latchorzewie
W połowie lutego Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
„tęcza” w Latchorzewie odwiedzili niezwykli goście: mistrz 
Paraolimpijski w szabli – Grzegorz Pluta oraz radek Stań-
czuk i Stefan makowski – utytułowani zawodnicy, para-
olimpijczycy, wielokrotni mistrzowie europy i Świata w 
szabli na wózkach.

kształcenia specjalnego (ze stwierdzonym 
autyzmem, zespołem Aspergera itp.). 

– Dzieciaki są wspaniałe, ale takim gru-
pom trzeba poświęcić nieco więcej czasu, 
dlatego też z dziećmi jest zawsze nauczy-
ciel prowadzący, nauczyciel wspierający 
i pomoc nauczyciela – mówi Dyrektor ds. 
Pedagogicznych Karolina Kozak. – Często 
zapraszamy ciekawych gości, którzy ubar-
wiają nam zajęcia programowe. Gościliśmy 
m.in. pilota, stewardessę, marynarza i kilku 
aktorów. Organizujemy także zajęcia z in-
tegracji sensorycznej. Dzieci korzystają po-
nadto z warsztatów teatralnych prowadzo-
nych przez aktorkę Katarzynę Ankudowicz. 

Placówka nawiązała pierwszy kontakt 
z paraolimpijczykami tuż po ich powro-
cie z Londynu. Delegacja dzieci razem 
z nauczycielami powitała sportowców na 
lotnisku, wręczono laurki i kwiaty, było 
wiele wzruszeń…

Trzeba spełniać marzenia…
– Miałem 23 lata, gdy wydarzył się 

wypadek samochodowy, który pozbawił 
mnie władzy w nogach – mówi Mistrz 
Grzegorz Pluta. – Początkowo zacząłem 
trenować koszykówkę, do 2007 r. gra-
łem w reprezentacji Polski, a od 2005 r. 
trenuję szermierkę. Zainteresowanie to 
przejąłem od kolegi Radka Stańczuka, 
który jest wielokrotnym paraolimpijczy-
kiem i wspaniałym zawodnikiem. Posta-
wiłem na sport indywidualny. 

Złoty Medal z Igrzysk Paraolimpijskich z Londynu

Miałem takie marzenie, 
aby kiedyś pojechać 
na olimpiadę. Ciężko 
codziennie trenowałem, 
rok przed olimpiadą – 
nawet 2 razy dziennie. 
Marzenie spełniło się  
w Londynie w 2012 roku.
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Pojedynek mistrzów

Lekcja szermierki

Mistrz Paraolimpijski Grzegorz Pluta otrzymał od dzieci pamiątkowy dyplom

W szermierce ważne są: koncentracja 
i zdecydowanie. Szabla – to takie „szachy 
na szybko”, jeśli ułożymy sobie w myślach 
jakąś strategię, podczas walki nie ma czasu 
na zmiany. Zaplanowaną akcję trzeba wy-
konać. Ważny jest tu również aspekt psy-
chiczny – podobnie jak w boksie, trzeba 
przeciwnika rozpracować i w odpowied-
nim momencie zadać uderzenie. 

Naszą kadrę szkoli Marek Gniewkow-
ski, uznawany za najlepszego trenera osób 
niepełnosprawnych na świecie. Uczy nas 
różnych sztuczek, które można wykorzy-
stać w walce. Pod jego kierunkiem nasi za-
wodnicy zdobyli przez lata masę medali.

AMS dla integracji
Szabliści, którzy przyjechali do dzieci 

w Latchorzewie, są wolontariuszami. Za-
wodowo związali się z firmą AMS, działa-
jącą w branży reklamowej, która realizuje 
program „AMS dla integracji”, koordy-
nowany przez Arkadiusza Jabłońskiego. 

Na stronach internetowych firmy czy-
tamy: doskonale zdajemy sobie sprawę z trud-
ności, jakie napotykają młode osoby po wypad-
kach na swojej drodze. Niekiedy cały świat, 
który budowały, zostaje zburzony i według 
ich odczuć nie pozostaje im nic prócz siedze-
nia w domu i patrzenia przez okno na innych.

Wiemy, co piszemy, ponieważ sami jeździmy 
na wózkach i z naszego doświadczenia wynika, 
że często pierwsze dwa lata po wypadku są naj-
istotniejsze. To w tym okresie buduje się świa-
domość, że tak naprawdę zmienił się tylko spo-
sób naszego poruszania się.

Zawsze twierdziliśmy, że nieważne, czym 
się poruszasz: czy chodzisz, czy jeździsz na 
rowerze, czy na wózku, ważne jest, co sobą 
i swoim działaniem prezentujesz. 

Więcej na ten temat na facebooku (Pa-
raolimpiada Londyn 2012) i na stronie 
www.ams.com.pl.

TeksT i foT. Marcin łada

– Po wypadku miałem 
różne myśli, ale to była 
chwila. Zawsze, w każdej 
sytuacji staram się 
zobaczyć jakieś pozytywy. 
Podjąłem decyzję, że nie 
poddam się i będę coś 
robić. Postawiłem na 
sport.
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bezpieczna gmina

Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, 
które jest „najkrótszą drogą do otrzyma-
nia dotacji bezpośredniej”. Dalej wskazuje, 
że korzystając z tej propozycji, rolnik za-
pewni sobie „spokój, relaks i beztroski 
sen” i dołącza blankiet przekazu poczto-
wego z sumą do wpłaty 246 zł, z tytułem 
przelewu: „opłata za wniosek”. Anoni-
mowy autor nie określa jednak, na czym 
ma polegać skorzystanie z jego propozycji. 
Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, 
mogącego wskazywać na przykład, że 
trzeba zapłacić za samo dostarczenie 
wniosku o przyznanie dopłat bezpo-
średnich, a przecież taki wniosek rolnik 
otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie 
wypełnionego przez rolnika wniosku do 
agencji, czy to w formie papierowej, czy 
elektronicznej, także jest bezpłatne.

W związku z zaistniałą sytuacją 
Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-

ARiMR ostrzega przed oszustami!

cji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym 
pismem nic wspólnego i prosi o niekorzy-
stanie z takich ofert i niewpłacanie żad-
nych pieniędzy. ARiMR nie prowadzi bo-
wiem odpłatnej działalności polegającej 
na przygotowaniu wniosków o przyzna-
nie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokol-
wiek innego rodzaju wsparcia finanso-
wego. Wysyłanie pism do wielu rolników, 
na których umieszczono nazwę „ARMiR” 
łudząco podobną do skrótu ARiMR (Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa) i znak graficzny bardzo podobny 
do prawdziwego logo agencji, wskazuje, 
że może to być oszustwo zaplanowane 
na szeroką skalę.

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przestrzega przed korzy-
staniem z ofert, w których brak podpisu, 
brak jakichkolwiek danych kontaktowych, 
a ich przekaz jest bardzo niejasny. Doku-

do agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski 
otrzymują pisma opatrzone logotypem łudząco podobnym 
do logotypu arimr, w których anonimowy autor zachęca 
do wpłacania pieniędzy na podany numer konta banko-
wego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. 

menty te z pewnością nie pochodzą od 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.

W przypadku otrzymania takich ofert 
zachęcamy do kontaktowania się z na-
szymi placówkami, w celu potwierdze-
nia, czy takie pisma powstały w ARiMR. 
W przypadku podejrzenia, że chodzi  
o oszustwo wyłudzenia, należy przeka-
zać sprawę do organów ścigania.

ARiMR przypomina
Biuro powiatowe ARiMR w Wojcie-

szynie przypomina o terminach skła-
dania wniosków na kampanię 2013 r. 
Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy 
mogą na jednym formularzu wniosku 
ubiegać się o przyznanie płatno-
ści w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, pomocy finanso-
wej z tytułu wspierania gospoda-
rowania na obszarach górskich  
i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania 
(płatność ONW) oraz płatności 
rolnośrodowiskowej. Wnioski na-
leży złożyć w terminie od 15 marca 
do 15 maja 2013 r. (dopuszczalne jest 
złożenie wniosków o płatność do  
10 czerwca, jednak w takim przy-
padku za każdy dzień roboczy opóź-
nienia należna wnioskodawcy wy-
sokość dopłat będzie pomniejszana  
o 1 procent. Dokładne informacje na 
stronie www.arimr.gov.pl).

ARiMR prowadzi akcję zachęca-
jącą do składania wniosków przez in-
ternet, jednak wniosek o przyznanie 
płatności można również przygoto-
wać w formie papierowej i złożyć go 
w biurze powiatowym ARiMR albo 
wysłać pocztą.

Piotr Grzelak
Kierownik Biura Powiatowego 
Warszawa Zachód 
(w Wojcieszynie)
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
tel. 22 752-02-19, 22 733-00-01
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Pomysł na utworzenie orkiestry naro-
dził się ponad rok temu. Choć na terenie 
naszej gminy funkcjonuje już orkiestra 
młodzieżowa, wciąż istniało zapotrzebo-
wanie na rozszerzenie możliwości wspar-
cia muzycznego uroczystości gminnych 
bądź świąt państwowych. Żeby uniknąć 
powstania dwóch zespołów o podobnym 
profilu, Pan Zbigniew zaproponował 
stworzenie orkiestry, która będzie bar-
dziej mobilna i przystosowana do grania 
w plenerze, choćby ze względu na możli-
wość gry bez nagłośnienia.

Początki, jak to zwykle bywa, nie nale-
żały do łatwych. Oprócz poszukiwania chęt-
nych do grania w orkiestrze dodatkowym 
wyzwaniem było skompletowanie instru-
mentów. Część z nich udało się wypoży-
czyć, część została zakupiona indywidual-
nie przez zgłaszających się ochotników. Gdy 
skład orkiestry powoli zaczynał nabierać 
kształtu, ruszyły pierwsze lekcje indywidu-
alne, które zostały opłacone przez Gminę. 
W trzecim kwartale minionego roku zespo-
łowi udało się pozyskać sponsora. Dzięki 
Panu Wojciechowi Ciurzyńskiemu zaku-
piono potrzebne instrumenty. Nie ozna-
czało to bynajmniej końca trudności. Jako 
że początek roku szkolnego to moment za-
kupu instrumentów przez szkoły muzyczne 
z całej Polski, okres realizacji niektórych za-

mówień z października wydłużył się nawet 
do grudnia, a więc nie wszyscy członkowie 
orkiestry mieli dostateczny czas na przy-
gotowanie programu przed końcem roku. 
Pan Zbigniew w rozmowie z nami przy-
znaje jednak, że pomimo tych trudności 
osoby, które zgłosiły się do orkiestry, wy-
kazały się dużym zapałem i w rezultacie po-
dołały zadaniu. Dzięki temu 4 stycznia or-
kiestra mogła wystąpić w pełnym składzie 
i dać pokaz swoich umiejętności.

Zagralo niemal 30 muzyków: 5 trębaczy 
i 2 kornecistów kierowanych przez Pana 

Roberta Kostrzębskiego, 4 klarnecistów i 
6 saksofonistów wraz z Panem Antonim 
Sikorskim, 7 flecistek z prowadzącym Pa-
nem Robertem Olejniczakiem, 2 puzoni-
stów z Panem Jerzym Tkaczykiem, do któ-
rych dołączył jeszcze Pan Jacek Pokorski, 
oraz nadająca rytm 4-osobowa sekcja per-
kusyjna pod opieką Pana Arkadiusza Mar-
kowskiego. Wśród saksofonistów jest se-
nior całej grupy Pan Witold Harasiuk. Przy 
tej okazji nie sposób nie wspomnieć  jesz-
cze o dwóch osobach, których praca składa 
się na sukces zespołu.

Pan Krzysztof Grzelak jest preze-
sem Stowarzyszenia Kulturalnego „KO-
TWICA” w Borzęcinie, pod którego skrzy-
dłami skryła się orkiestra. Wraz z Panem 
Włodkiem Błaszczykiem sprawującym 

opiekę nad finansami stowarzyszenia 
poświęcają swój czas i animusz dla po-
trzeb zespołu nie szczędząc pracy dla 
otwierania nowych perspektyw rozwo-
jowych dla orkiestry.

Najbliższą, znaną już uroczystością, pod-
czas której będzie można ponownie wy-
słuchać babickiej orkiestry dętej, są kwiet-
niowe obchody związane z upamiętnieniem 
ofiar Zbrodni Katyńskiej, rozpoczynające 
się mszą św. w kościele i kontynuowane  
w Alei Dębów Katyńskich w Starych Babi-
cach. Oprócz opanowania materiału mu-
zycznego, takiego jak pieśni wojskowe oraz 
kościelne muzycy będą musieli również na-
uczyć się sprawnego poruszania w formacji, 
co zważywszy na wagę i rozmiary niektó-
rych instrumentów, stanowi poważne wy-
zwanie. Niemniej jednak orkiestra z pew-
nością się tej próby podejmie.

Na zakończenie pragniemy zakomu-
nikować, że orkiestra dęta wciąż chętnie 
przyjmuje nowych członków. Obecnie do 

obsadzenia pozostają m.in. obój i waltornia 
oraz instrumenty niskotonowe, takie jak 
saksofon tenorowy, sakshorn barytonowy 
czy wreszcie tuba, co oczywiście nie ozna-
cza, że orkiestra nie przyjmie osób chcą-
cych grać na innych instrumentach dętych. 

Każdy, kto chciałby spróbować swo-
ich sił w orkiestrze, jak zapewnia pan 
Zbigniew, będzie mile widziany, bez 
względu na doświadczenie muzyczne. 
Chętni mogą zgłaszać się na adres 
mailowy: zbyszekzaleski@wp.pl lub 
osobiście do Zbigniewa Załęskiego, 
po każdej mszy świętej w kościele w 
Starych Babicach, gdzie pełni obo-
wiązki organisty.

MacieJ barnaś

foT. roberT soToMski

Babicka orkiestra dęta

kultura

Czwartego stycznia podczas Gali Nagrody Babinicza po 
raz pierwszy wystąpiła dla publiczności orkiestra dęta pod 
dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. Podczas występu orkiestra 
wykonała trzy polskie kolędy, a także amerykański utwór 
„jingle Bells”.
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Oprócz trzech zwycięskich prac pre-
zentujemy również zdjęcie wyróżnione – 
„O zachodzie słońca” Zuzanny Kuberskiej, 
zwracające uwagę niezwykłymi barwami 
i klimatem gasnącego dnia.

Autorom prac gratulujemy i liczymy, 
że w przyszłym roku oprócz uroków przy-
rody pokażą także ludzi na wakacjach.

Podczas grudniowego spotkania grupy 
twórczej „Młodych z Pasją” prowadzonej 
przez Towarzystwo Muzyczne im. Hen-
ryka Wiłkomirskiego i jego Prezesa Ma-
riusza Dżyga podsumowano kolejny rok 
działalności grupy. Spotkanie było okazją 
do rozstrzygnięcia konkursu fotograficz-
nego, wspólnie bawiono się także oglądając 
sztukę teatralną „Wiadomości TV”. 

Choć każda ze zgłoszonych na konkurs 
fotografii była wyjątkowa, trzeba przyznać, 
że autorzy zwycięskich prac potrafili uchwy-
cić na zdjęciach wakacyjną atmosferę. Kiedy 
ogląda się te fotografie, mimo panującej 
obecnie aury, można choć przez chwilę po-
czuć na skórze dotyk sierpniowego słońca.

Zwycięska praca „Odpoczynek” Mar-
leny Boguckiej spotkała się z entuzja-
styczną reakcją młodej widowni obecnej 
na pokazie. Uwiecznienie chwili odpo-
czynku tego uroczego zwierzaka wyma-
gało wprawnego oka fotografa.

Zdjęcie „Przebłysk lata” Anny Snop-
kowskiej zajęło drugie miejsce, ze względu 
na perfekcyjne wykonanie i prostotę 
formy, która stanowi jego atut.

Na trzecim miejscu znalazło się zdję-
cie „Strumień” Karoliny Boguckiej, na 
którym autorka utrwaliła piękne odcie-
nie zieleni.

kultura

Młodzi z pasją – podsumowanie kolejnego roku działalności

I Miejsce „odpoczynek” fot. marlena Bogucka

III Miejsce „Strumień” fot. karolina Bogucka

Wyróżnienie „o zachodzie słońca” fot. Zuzanna 
kuberska

II Miejsce „Przebłysk lata” fot. anna Snopkowska

anna Snopkowska i mariusz dżyga

Grupa „Młodzi z Pasją” istnieje od 
2003 roku i zajmuje się edukacją arty-
styczną. Działający w ramach tego sto-
warzyszenia zespół teatralny skupia ak-
tywną, uzdolnioną młodzież. W czasie 
grudniowego spektaklu słowno-muzycz-
nego młodzi artyści prezentowali się  
w rozmaitych rolach. Po kilku latach nauki 
gry na instrumentach, nauki tańca i ruchu 
scenicznego młodzież występuje swobod-

wowej w Starych Babicach. Teraz gra już 
na kilku instrumentach, w tym na piani-
nie, harfie, gitarze, flecie prostym, flecie 
poprzecznym i akordeonie. Komponuje 
utwory muzyczne, w przyszłości chcia-
łaby tworzyć muzykę filmową. Jest laure-
atką Powiatowego Konkursu Muzycznego, 
otrzymała wyróżnienie za grę na harfie.  
W jej spektaklu zagrało 15 koleżanek i kole-
gów, którzy podchwycili pomysł i pomogli 
w jego realizacji. Rodzice Anny wspierają ją 
w rozwijaniu muzycznych i szeroko zakro-
jonych innych artystycznych pasji.

Występ grupy „Młodych z Pasją” stał się 
okazją do podziękowania za ogromny wkład 
w edukację muzyczną i teatralną dzieci  
z gminy Stare Babice. Kosz kwiatów i życze-
nia złożono na ręce Pana Mariusza Dżyga 
– laureata Nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego za zasługi dla kultury 
na Mazowszu. 

MacieJ barnaś, beaTa TUZiMek

nie, sprawiając sobie i oglądającym wielką 
przyjemność. Tak było i tym razem.

Scenariusz spektaklu pt. „Wiadomo-
ści TV” napisała i przedstawienie wyre-
żyserowała debiutująca w tej roli Anna 
Snopkowska, uczennica Gimnazjum  
w Koczargach Starych. Kostiumy, sce-
nografię, oprawę muzyczną, efekty aku-
styczne, układ pantomimiczny młodzi 
aktorzy przygotowywali wspólnie z opie-
kunem grupy Mariuszem Dżyga. 

Spektakl zgromadził liczną publiczność, 
która zapełniła blisko 100-osobową widow-
nię. Wśród przybyłych gości znaleźli się 
sympatycy orkiestry działającej przy Towa-
rzystwie Muzycznym im. Kazimierza Wił-
komirskiego, a także rodzice wychowanków 
państwa Ewy i Mariusza Dżyga.

Po występie zapytaliśmy autorkę spek-
taklu Annę Snopkowską o źródła inspira-
cji. Zaczynała 9 lat temu od nauki muzyki 
i gry na instrumentach w Szkole Podsta-
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kultura

Dzieci pojechały z wychowawcami na 
basen, odwiedziły ośrodek „Kolorado”  
i dwukrotnie kino. Ostatni dzień spędzi-
liśmy w Julinku, korzystając z atrakcji 
przygotowanych przez Powiat Warszaw-
ski Zachodni. Jak zwykle powitał nas tam 
Radosław Karpiński – koordynator ,,Po-
wiatowych Ferii w Lesie”, który przygo-
tował bogatą ofertę zajęć. Dzieci wzięły 
udział w przejażdżce bryczkami po le-
sie, jeździły na kucykach, lepiły z gliny, 
strzelały z wiatrówki, grały w bilard i pił-
karzyki. Tradycyjnie już podczas pobytu 
w Julinku uczniów odwiedzili Starosta 

ferie w szkole

Jan Żychliński i Jolanta Stępniak (Czło-
nek Zarządu Powiatu). 

Na zakończenie wspólnego spędza-
nia czasu, podczas podsumowania ,,Fe-
rii w szkole”, uczestnicy otrzymali upo-
minki. A wszystko dzięki funduszom 

Ferie to czas odpoczynku. jedni wyjeżdżają, 
część leniuchuje, a jeszcze inni postanowili… 
dalej chodzić do szkoły, bo przecież tu cią-
gle dzieje się coś ciekawego. Prawie jedna 
trzecia uczniów borzęcińskiej podstawówki 
chciała sprawdzić, co zaoferuje im placówka 
w wolnym czasie. atrakcji było bardzo dużo.

ferie z bajką
Ferie w Przedszkolu wcale nie muszą 
być nudne. Przekonały się o tym przed-
szkolaki z Bliznego Jasińskiego, które 
spędzały je pod hasłem „Ferie z bajką”. 

Dzieci poznały, przypomniały lub 
odkryły nowe znaczenie baśni, bajek, 
z których tak naprawdę nikt nie wyra-
sta i każdy je kocha.

Przedszkolaki słuchały baśni, które 
opowiadały im Panie, oglądały przedsta-
wienie kukiełkowe, ale także swobodnie 
improwizowały znane utwory.

Poprzez bajki staraliśmy się przybli-
żyć dzieciom uniwersalne wartości, ja-
kimi powinny kierować się w życiu.

Miłością do rodzeństwa na przykła-
dzie bajek „Jaś i Małgosia” i „Królewna 
Śnieżka”, akceptacją i tolerancją wobec 
„inności” pokazanej w bajce „Brzydkie 
kaczątko”, dobrem, które wygrywa za-
wsze, nie tylko w baśniach.

Każdą przygodę z bajką kończyła pla-
styczna działalność przedszkolaka. Dla-
tego w naszym holu powstała wystawa, 
w której mogliśmy zobaczyć „Kaczą ro-
dzinę”- wykonaną techniką origami, 
„Chatkę Baby Jagi”- udekorowaną pier-
nikami w kształcie serc, piętrowy śnieżny 
„Zamek Królowej Śniegu” oraz „plasteli-
nową” dżunglę z Mowglim na czele.

Przedszkolaki bawiły się w małych 
projektantów, tworząc z gazet stroje dla 
Kopciuszka i Królewicza.

A przedszkolaki z zdolnościami „ma-
tematycznymi” konstruowały gry plan-
szowe samodzielnie wymyślając ich 
zasady, ucząc się przy okazji radości z wy-
granej i radzenia sobie z przegraną. Co 
wcale dla przedszkolaków nie jest sprawą 
oczywistą. Zresztą dorośli też nie lubią 
przegrywać…

Czy ferie były nudne? Na pewno nie 
u nas. Potwierdzić to może wysoka fre-
kwencja wśród przedszkolaków i radość 
wypisana na ich buziach.

MarZena borecka

rodziców i babickiej Gminy, którym 
serdecznie dziękujemy. Wielu uczniów 
stwierdziło, że warto było w ferie cho-
dzić do szkoły!

aGniesZka MaTUsZeWska 

foT. iWona kołodYńska-adaMcZYk
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mieszkańcy naszej gminy

Wiem, co jest dobre dla klienta…

Hurtownia w  Zielonkach imponuje 
swoim rozmachem i przestronnością. 
Duży utwardzony kostką plac (7 tys. 
m2), hala o powierzchni 2 tys. m2 i część 
socjalno-biurowa (800 m2) robią dosko-
nałe wrażenie. Wewnątrz krzątają się 
pracownicy – około 50 osób pracuje tu 
na 3 zmiany. Warzywa i owoce są czy-
ste i ładnie zapakowane. Wiele z nich 
ofoliowano i na paletach oczekują na 
swoich odbiorców. W różnych częściach 
hali, w klimatyzowanych magazynach 
panują różne temperatury – wszystko 
to dopasowane jest do specyfiki towaru. 
Inne warunki lubią pomidory, a inne np. 
banany czy owoce liczi, które przyjechały 
tu aż z Madagaskaru.

Jednak największe wrażenie na mnie 
zrobiła tablica, na której umieszczono 
karteczki z nazwami odbiorców, do któ-

rych pojadą kierowcy z kolejną dostawą. 
Obok najlepszych warszawskich hoteli, 
np. „Sobieski”, „Marriott”, „Sheraton” 
„Hyatt”, znalazło się tam wiele eleganc-
kich restauracji: „Blue Cactus”, „Dom Pol-
ski”, „Villa Foksal”, a także… Kancelaria 
Senatu. Prestiżowe miejsca stolicy zaopa-
truje hurtownia z naszej gminy!

– Dziś nasza firma liczy się na rynku oko-
łowarszawskim – mówi Grzegorz Bukato – 
ale zanim osiągnęliśmy tę pozycję, trzeba 
było przejść długą drogę. Działam w branży 
od 20 lat. Początkowo założyłem spółkę ra-
zem z kolegą, ale wówczas jeszcze nie zda-
wałem sobie sprawy, czym jest własny biz-
nes. Od 10 lat działam samodzielnie i od 
tego czasu związałem się z babicką gminą. 

Pierwszy magazyn wynajmowałem 
Lipkowie, miał ok. 150 m2 – to była zupeł-
nie inna skala działalności. Później poja-

wiły się kolejne, aż wreszcie, od zeszłego 
roku kilka lat temu znalazłem swoje stałe 
miejsce w Zielonkach.

fundusze europejskie
Punktem przełomowym w historii firmy 
„Bukato” była możliwość skorzystania 
z funduszy europejskich. Dzięki wnio-
skowi złożonemu do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa firma 
skorzystała z  programu „zwiększenia 
wartości dodanej przedsiębiorstw pro-
dukcji rolnej i leśnej”, który zaowocował 
zwrotem 50% kosztów budowy nowej 
hurtowni. Inwestycję rozpoczęto we 
wrześniu 2011 r., a działalność w nowej 
hali zaczęła się już w październiku 2012 r. 
Aby zamknąć finansowanie całości przed-
sięwzięcia, konieczny był również wkład 
własny i kredyt inwestycyjny. 

odważna decyzja
Udało mi się wybudować halę w dobrym 
czasie, gdy było tanio. Jeszcze kilka lat 
wcześniej inwestycja ta pochłonęłaby dwa 
razy więcej kosztów. Poza tym przygoto-
waliśmy profesjonalny biznesplan. Trzeba 
było przeprowadzić precyzyjną kalkula-
cję, oczywiście skorzystałem tu z pomocy 
profesjonalnego biura. Nasz projekt został 
dobrze oceniony. 

Własna droga 
W pierwszych latach mojej działalno-
ści kupowałem produkty na giełdzie 

Czy amerykański mit sukcesu może ziścić się w babickiej 
rzeczywistości? Zdecydowanie tak! Pan Grzegorz Bukato, 
właściciel nowoczesnej Hurtowni Warzyw i owoców  
„Bukat” w Zielonkach Parceli potwierdza tę prawdę.

• c
ie

ka

wa postać • GM
INa STaRE BaBICE

– Myślę, że w życiu 
warto być odważnym, ale 
jednocześnie trzeba mieć 
wyczucie co do aktualnej 
sytuacji na rynku. 

Grzegorz bukato przy tablicy z nazwami klientów firmy (dane są tajemnicą marketingową firmy)

Hurtownia w Zielonkach
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i u okolicznych rolników. Dziś opie-
ram się tylko na dostawach bezpo-
średnich z pominięciem giełdy (jeśli 
chodzi o produkt krajowy). Współpra-
cuję z co najmniej setką producentów 
rolnych, z wieloma mamy wieloletnie 
kontakty. Zawsze płacę w  terminie,  
co w dzisiejszym świecie biznesu nie 
jest powszechne. Tak właśnie buduje 
się zaufanie i  zrozumienie. Od pol-
skich rolników kupuję m.in. marchew,  

kapustę, ziemniaki, buraki, jabłka. Z za-
granicy sprowadzam cytrusy – z Hisz-
panii, banany z Ekwadoru itd. Planuję 
także sprowadzać zioła z Malty. Mam  
jeszcze kilka innych pomysłów, które 
będę mógł rozwinąć w Zielonkach – 
wreszcie są do tego odpowiednie wa-
runki.

Zaklęty krąg?
– Jak pozyskaliśmy znanych klientów? Nie-
raz długo trzeba było pukać do różnych 
drzwi. Czasem wpuszczano nas tylko na 
próbę – mówi Pan Grzegorz. – Zawsze ofe-
rowaliśmy bardzo dobry towar, w korzyst-
nych cenach. Kiedy pojawiła się szansa, 
wykorzystywaliśmy ją w 100%. Przez długi 
czas działaliśmy prawie po kosztach, aż krok 
po kroku doszliśmy do obrotów. Filozofia 
naszej firmy mówi – dajemy klientowi naj-
lepszy serwis – i tego się trzymamy! Wiem, 
co jest dobre dla danego klienta, sam spraw-
dzam poszczególne partie towaru, może 
również dlatego, że lubię jeść dobre owoce. 

Realia kryzysu
– Kryzysu osobiście nie czuję, chociaż 
branża boryka się obecnie z wieloma 
problemami. Kryzys weryfikuje firmy – 
trzeba być elastycznym, mieć dobry tani 
produkt i dobry serwis. Kupić tanio towar, 
a także tanio i rozsądnie sprzedać. Jednak 
trzeba uważać, komu się sprzedaje. Nie-
stety również nam zdarzyła się wpadka. 
Jedna z sieci handlowych w pewnym mo-
mencie przestała płacić… A towar wzięli. 
Dziś ogłasza upadłość.

Na szczęście tacy odbiorcy stanowią 
niewielki odsetek klientów.

Praca na swoim
– Polecam tę drogę młodym ludziom, 
którzy szukają swego miejsca w życiu. Ro-
zumiem, że trudno jest zrobić pierwszy 
krok, ale kto się raz odważył, ten już idzie 
tą drogą. Warto, dzięki temu można reali-
zować swoje pomysły. Człowiek może ro-
bić wszystko i nie ma nikogo nad głową, 
z kim nie zawsze się zgadza. Trzeba szu-
kać różnych możliwości, w Polsce ciągle 
rynek usług jest słabo obsadzony.

Oczywiście praca na swoim ma tę spe-
cyfikę, że nie liczy się własnego czasu. 
W rezultacie 12 godzin pracy dziennie 
stało się normą. Zwłaszcza ostatnie 2-3 
lata były trudne. Budowa nowej hurtowni 
pochłonęła masę czasu – udało się i pracy 
nadal jest bardzo dużo…

pomogłem Mikołajowi…
Gmina poprosiła mnie o pomoc w sfi-
nansowaniu świątecznego oświetlenia 
Rynku. Zgodziłem się, to był dobry po-
mysł. Efekt ucieszył wiele osób, a im-
preza mikołajkowa była bardzo udana. 
Zawsze lubię pomagać. Na szczęście 
biznes idzie dobrze – trzeba cieszyć się 
życiem i dzielić z  ludźmi. Nie można 
wszystkiego zagarniać dla siebie.

Marcin łada

Pan Leszek Poborczyk, mieszkaniec 
Bliznego Łaszczyńskiego, od wielu lat 
pełni funkcję radnego, jako jeden z nie-
licznych przedstawicieli Rady Gminy 
jest stale obecny na forach interneto-
wych, co skutkuje tym, że wyjaśnia lo-

„inTerbabinicZ” dla Leszka Poborczyka
kalnej społeczności wiele zagadnień. Informacje od 

mieszkańców za jego pośrednictwem trafiają tak-
że do Rady Gminy. Jest również zaangażowanym 
społecznikiem, który aktywnie działa w babickim 

Kole Związku Oficerów Rezerwy RP.
Laureat podziękował wszystkim, którzy 
oddali na niego głosy. – Po to są radni – 

powiedział – aby wyjaśniać społeczności 
różne zagadnienia. Jednak przedstawiam 

przede wszystkim mój punkt wi-
dzenia – zaznaczył Leszek 

Poborczyk.

Organizatorem kon-
kursu były dwa lokalne por-

tale informacyjne: 
www.babice.waw.pl 

i www.borzecin.eu. 

13 lutego podczas obrad gminnej Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa odbyło 
się wręczenie nagrody „Interbabinicza” przy-
znawanej przez internautów osobie, która swoją 
postawą i działalnością zasłużyła na uznanie 
lokalnego środowiska. Wybór  
laureata dokonał się na dro-
dze głosowania w sondzie in-
ternetowej. W tym roku tytuł 
Interbabinicza za 2012 r.  
zdobył radny i Przewodni-
czący Komisji OŚRiB – Leszek 
Poborczyk. 

Uważam, że fundusze 
unijne dały szansę, z 
której powinno się umieć 
skorzystać, jeśli myśli się 
poważnie o biznesie…
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informacje

Była to już 2. edycja turnieju dla samorzą-
dowców, która zorganizowana została we 
współpracy gmin: Teresin, Stare Babice, 
powiatów: warszawskiego zachodniego 
i sochaczewskiego oraz klubu „Kampi-
noSport”. W Mistrzostwach uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób reprezentujących 
gminy z całej Polski.

Nie wszystkie wiadomości, z uwagi na ramy gazety, możemy 
publikować na bieżąco. jednak z kronikarskiego obowiązku 
chcemy odnotować, że pod koniec ubiegłego roku nasza gmina 
była gospodarzem mistrzostw Polski Samorządowców w tenisie 
ziemnym. Imprezę zorganizowano 7-9 grudnia w klubie „kampi-
noSport” w Starych Babicach.

Uroczystego otwarcia imprezy doko-
nali Marek Olechowski – Wójt Gminy 
Teresin wraz z Krzysztofem Turkiem – 
Wójtem Gminy Stare Babice i Janem Ży-
chlińskim – Starostą Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Turniej podzielono 
na kilka kategorii, w grze pojedynczej: VIP, 
do lat 45, powyżej 45 lat oraz grę deblową. 

W kategorii VIP najlepszy okazał się Je-
rzy Conradi (Starostwo Pow. Wejherowo). 
Pierwsze miejsce w kategorii do lat 45  
i tytuł Mistrza Polski zdobył Łukasz Judek 
(UM Poznań). Artur Gałach (UM Łuków) 
okazał się najlepszy w kategorii powyżej 
45 lat. Pierwsze miejsce w grze podwójnej 
zdobyli reprezentanci gminy Teresin – Ma-
rek Olechowski z Hubertem Koneckim.

Turniej już na stałe wpisał się w grafik 
imprez sportowych dla samorządowców. 
W grudniu 2013 r. odbędzie się kolejna, 
3. edycja Mistrzostw. Wszystkich zainte-
resowanych zdjęciami z tej imprezy oraz 
dokładniejszymi wynikami zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.kampino-
sport.pl. ToMasZ MUsiał

Pani Barbara Siemiaszko z Bliznego Ja-
sińskiego zaprosiła nas na oglądanie wła-
snoręcznie wykonanego chochoła. Figura 
powstała na tydzień przed świętami Bo-
żego Narodzenia. Do jej wykonania użyto 
nieprasowanej słomy, drewna i asorty-
mentu różności, które zawsze można 
znaleźć w ogrodzie. W grudniu słomiany 
Dziadek Mróz przyjmował zamówienia 
na prezenty, a listy z życzeniami trzymał 
w specjalnej torbie. Teraz pilnuje ogrodu, 
oczekując już świąt wielkanocnych. Na 
Wielkanoc zostanie udekorowany kwia-
tami i będzie nieco odmieniony.

Ciekawostką jest to, że figura inte-
gruje całą rodzinę. Najbardziej oczywiście 
z twórczości babci cieszą się wnukowie 
– młodszy Ignacy i starszy Igor. O cho-

dziadek Mróz z Babic czeka już na wiosnę!
chole rozmawia się podczas rodzinnych 
spotkań, a na Wielkanoc wszyscy w ogro-
dzie szukają czekoladowych jajek z nie-
spodziankami, które oczywiście schował 
tam „słomiany dziadek”.

Pani Barbara ostatniego chochoła wy-
konała 4 lata temu. Cieszymy się zatem, 
że teraz do nas zadzwoniła, aby podzie-
lić się swoim artystycznym zaintereso-
waniem. Dawniej pracowała w pracowni 
projektowej w firmie „Wystawy i Targi”, 
na co dzień miała kontakt ze sztuką i wi-
dać, że kontynuuje swoje zainteresowa-
nia. Serdecznie Pani gratulujemy! Zachę-
camy Czytelników do kontaktów z nami. 
Może także ktoś z Państwa chciałby nam 
coś ciekawego pokazać?

babicka gmina po raz kolejny była gospodarzem Mistrzostw polski

samorządowcy zagrali w tenisa…

a to ciekawe!
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W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, 

że nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Gminy  
została przeznaczona do najmu w drodze  

bezprzetargowej.
Położenie Stare Babice, ul. Rynek 21
Powierzchnia użytkowa 507,10 m²
Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

641/2

Kwota czynszu 3000 zł + VAT miesięcznie oraz dodatkowo 
opłaty za użytkowane media

Przeznaczenie działalność podmiotu leczniczego,  
w pierwszym rzędzie w ramach umów 
dotyczących świadczenia usług medycznych 
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

Okres trwania najmu 7 lat

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 

nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, na podstawie 
art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Stare Babice
działka niezabudowana

Oznaczenie KW WA1P/00061711/9
Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 703/8
Powierzchnia działki w  m. kw. 2476
Wartość nieruchomości 1 436 000,00 zł (netto)
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego

Zabudowa  usługowa

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego

25% ceny nieruchomości 
uzyskanej w przetargu

Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego

5% ceny nieruchomości 
uzyskanej w przetargu

Wielu z nas już się przekonało, jak 
ważny jest to element wsparcia budżetu 
organizacji publicznych, dla innych to cią-
gle nowy temat. Nam udało się zgroma-
dzić dla babickiej szkoły 23.979 zł.

Podejmując się realizacji tego zada-
nia, Rada Rodziców jak zwykle starała się 
znaleźć rozwiązania kompleksowe i sys-
temowe. Polegało to nie tylko na nawią-
zaniu współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Przyjazna Szkoła”, za którego pośred-
nictwem możemy realizować zbiórkę 
funduszy, i rozwieszeniu plakatów in-
formacyjnych, ale także poprosiliśmy 
lokalne podmioty i organizacje o ak-
tywne zaangażowanie się. Dzięki temu 
osiągnięty został tak nieoczekiwanie wy-

Po raz kolejny wynik przekroczył nasze oczekiwania!
rodzice dzieci z babickiej podstawówki stanęli na wysokości zadania

W zeszłym roku rada rodziców funkcjonująca przy Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach, po raz pierwszy w historii, 
zbierała fundusze w ramach akcji „1% podatku dla mojej szkoły”. 

soki wynik. Inne placówki na taki wy-
nik pracują latami.

W tym miejscu należy podkreślić, że 
na ten sukces zapracowało wiele osób.

Dziękujemy nauczycielom i wycho-
wawcom z przedszkoli w Starych Babi-
cach i Bliznem Jasińskiego za wsparcie 
akcji poprzez rozpowszechnianie przy-
gotowanych przez nas kolorowanek te-
matycznych „Mały wolontariusz”.

Dziękujemy Proboszczom Parafii w Sta-
rych Babicach i Bliznem za czynne poparcie 
i zachęcanie parafian do uczestnictwa w akcji.

Dziękujemy Gminie Stare Babice za 
zamieszczenie informacji w newsletterze.

Dziękujemy Pani Monice Gościmińskiej, 
właścicielce Biura Rachunkowego EKS-

PERT Sp. J. z Bliznego Łaszczyńskiego za 
bardzo skuteczne promowanie akcji wśród 
swoich klientów. Pani Monika, zachęcona 
wynikiem zeszłorocznej akcji, postanowiła  
w tym roku pójść o krok dalej. Zaoferowała 
znaczącą zniżkę na rozliczenie rocznej de-
klaracji PIT za rok 2012 dla wszystkich no-
wych klientów, którzy zdecydują się prze-
kazać na naszą szkołę swój 1% podatku.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Gronu 
Pedagogicznemu za poparcie i dopingo-
wanie rodziców.

Na zakończenie chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim rodzicom, babciom, 
dziadkom, ciociom, wujkom, przyjacio-
łom i sprzymierzeńcom za wspieranie 
naszych inicjatyw. Wasze czynne uczest-
nictwo w naszych akcjach daje nam wiarę  
w sens organizowania tego typu przedsię-
wzięć oraz siłę i motywację do działania.

karoLina Jasiniak,  
MałGorZaTa skUbisZak-GołębieWska

rada rodZicóW prZY sZkoLe  
podsTaWoWeJ W sTarYch babicach

Rada	  Rodziców	  
przy	  Szkole	  Podstawowej	  	  
w	  Starych	  Babicach	  

K	  U	  P	  O	  N	  	  	  	  R	  A	  B	  A	  T	  O	  W	  Y	  –	  50%	  ZNIŻKI	  	  
na	  usługę	  rocznego	  rozliczenia	  PIT	  	  
w	  	  przypadku	  	  przekazania	  	  1%	  	  	  podatku	  na	  rzecz	  	  Rady	  Rodziców	  	  SP	  Stare	  Babice	  

Przed	  nami	  deklaracje	  PIT	  za	  rok	  2012!	  
Skorzystajmy	  kolejny	  raz	  z	  szansy!	  

Każda	  osoba,	  która	  zleci	  rozliczenie	  roczne	  PIT	  za	  rok	  2012	  firmie	  	  
EKSPERT	  Sp.	  J.	  Biuro	  Rachunkowe	  

ul.	  Gościnna	  11,	  Blizne	  Łaszczyńskiego,	  tel.:	  22	  304	  97	  97,	  www.ekspertspj.pl	  
	  i	  przekaże	  1%	  podatku	  na	  rzecz	  Rady	  Rodziców	  przy	  Szkole	  Podstawowej	  w	  Starych	  Babicach,	  	  

otrzyma	  na	  tę	  usługę	  rabat	  w	  wysokości	  50%.	  DZIĘKUJEMY!	  

informacje
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informacje

Stare Babice, dnia 30 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr 
XXIV/240/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego południowej części wsi Klaudyn.

Granicą opracowania objęta jest część wsi Klaudyn, na południe bez-
pośrednio od ulicy Lutosławskiego – obszar o średniej szerokości około 
400 m.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w  terminie do dnia 
5.03.2013 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i  art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.)  
zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać do 
dnia 5.03.2013 r.:
1.  na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 

Stare Babice;
2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl;
3.  osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Stare Babice.

Zastępca Wójta
Marcin Zając

----------- A, B, B-1, C, D, E, F, G, H, A granice obszaru objętego planem
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Stare Babice, dnia 6 lutego 2013 r.
RPP.6721.10.2013

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w gminie Stare 
Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne 

Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 
647 ze zm.) zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice 
uchwały 

Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych w gminie Stare Babice, 
we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Sta-
re Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego 
i Blizne Łaszczyńskiego, obejmującego następujące obszary:

 1)  Borzęcin Duży na obszarze położonym pomiędzy działką nr ew. 333, 
ul. Kosmowską, działką nr ew. 296 a rowem melioracyjnym,

 2)  Wojcieszyn na obszarze położonym pomiędzy ul. Trakt Królewski, 
wschodnią granicą wsi, ul. Warszawską a ul. Wspólną,

 3)  Koczargi Stare na obszarze o  wymiarach około 108 m x 440 m, 
położonym na północ od ul. Górki wzdłuż zachodniej granicy tej wsi,

 4)  Koczargi Stare na obszarze położonym pomiędzy ul. Akacjową, dz. 
nr ew. 209/2, wschodnią granicą wsi (Strugą) i działką nr ew. 237 
(wraz z nią),

 5)  Lipków na obszarze w  postaci pasa terenu o  zmiennej szerokości 
około 250 m położonego po wschodniej stronie ul. Mościckiego oraz 
w rejonie zbiegu tej ulicy z ulicą Jakubowicza,

 6)  Stare Babice na obszarze w postaci pasa terenu o średniej długości 
800 m, szerokości około 90 m, położonego przy granicy z Lipkowem, 
zaczynającym się od ul. Zacisznej wzdłuż ul. Bajkowej,

 7)  Stare Babice na obszarze działki nr ew. 424/9 – ulica odchodząca od 
ul. Mizikowskiego,
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 8)  Stare Babice na obszarze położonym na wschód od Szkoły 
Podstawowej (z przerwaną budową pływalni),

 9)   i 10) Babice Nowe i Latchorzew na obszarze położonym na wschód 
od działki nr ew. 55/2 w obrębie Babice Nowe, pomiędzy ul. Hubala 
Dobrzańskiego a ul. Warszawską o szerokości około 215 m, w tym 
wraz z działką nr ew. 14/1 w obrębie Latchorzew,

11)  Lubiczów na obszarze w postaci pasa terenu o średniej szerokości 
250 na południe od ul. Warszawskiej, wzdłuż całej wsi,

12)  Blizne Jasińskiego na obszarze położonym pomiędzy ul. Piotra 
Skargi, ul. Hubala Dobrzańskiego, granicą z Bliznem Łaszczyńskiego 
i ul. Warszawską,
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13)  Blizne Łaszczyńskiego na obszarze położo-
nym pomiędzy działkami nr ew. od 117/1 
do 123/6, ul. Przechodnią, terenem bocz-
nicy kolejowej, Trasą S-8 i ul. Przechodnią,

14)  Blizne Łaszczyńskiego na całym obszarze 
położonym na południe od ul. Warszaw-
skiej po obu stronach Trasy S-8.

Wnioski do planu należy składać na piśmie 
w terminie do dnia 19.03.2013 r., adres: Urząd 
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare 
Babice. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 
i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
i uwagi w ramach strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy 
składać do dnia 19.03.2013 r.:
1.  na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babi-

ce, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice;
2.  drogą elektroniczną, na adres: architektu-

ra@stare-babice.waw.pl;
3.  osobiście do protokołu w  Urzędzie Gminy 

Stare Babice.

Organem właściwym do rozparzenia wnio-
sków i uwag jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Nr XXIV/241/2013 
z dnia 24 stycznia 2013 r. wraz ze szczegóło-
wym załącznikiem graficznym dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakład-
ce Uchwały Rady Gminy pod adresem: 
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_
contents.php?id=255860

Wójt Gminy
Krzysztof Turek

informacje

granice obszaru objętego planem
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„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

Nadchodzi wiosna, może warto kupić dobre okulary sło-
neczne? A może dobrać nową modną oprawę do okula-
rów korekcyjnych?

Salon optyczny w Starych Babicach zapra-
sza do odwiedzenia swojej siedziby przy ul. 
Kresowej 1, wejście od ul. Warszawskiej – na-
przeciw banku, nieopodal ronda.

U nas dostaniecie Państwo oprawy korekcyj-
ne najlepszych znanych światowych marek, np. 
Carrera, MaxMara, Christian Dior i inne…

SALON OPTYCZNY
ZAPRASZA

Przeprowadzamy gra-
tisowe badanie wzroku 
przy zakupie kompletnej 
pary okularów z antyre-
fleksem SH.

Oferujemy duży wy-
bór okularów przeciw-
słonecznych z polaryza-
cją. Soczewki kontakto-
we i płyny do ich pielę-
gnacji.

W razie potrzeby naprawiamy okulary i wykonujemy lutowanie oprawek. 
Możemy również przeprowadzić pomiar okularów korekcyjnych na dioptro-
mierzu cyfrowym.

AtrAkcyjNe ceNy!
Salon optyczny zaprasza od poniedziałku 

do piątku w godzinach 9:00-17:00 
i w soboty w godzinach 9:00-13:00. tel. 519-550-210.


