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–  Jak ocenia Pan tę kadencję sa-
morządu powiatowego?
–  Myślę, że był to czas dobrze wyko-

rzystany. W tej kadencji w dużym stopniu 
mogliśmy korzystać z pieniędzy unijnych. 
Pozyskaliśmy je w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  (6,5  mln  zł), 
który umożliwił realizację różnych zadań 
infrastrukturalnych, i z programu Kapitał 
Ludzki  (5 mln  zł)  -  przeznaczonego  na 
aktywizację społeczną, rozwój i kształce-
nie.
W  ramach  RPO  wykonaliśmy  dro-

gę o długości 4600 m,  łączącą Zielonki 
z Ożarowem Mazowieckim. Gruntowna 
modernizacja (ul. Południowej i Strzykul-
skiej) wraz z budową ciągu pieszo-rowe-
rowego  została  dobrze  oceniona  przez 
mieszkańców. Droga ta umożliwia połą-
czenie  trasy  nr  2  (poznańskiej)  z  drogą 
nr 580 (warszawską). Wartość tej  inwe-
stycji wyniosła ponad 8 mln zł, z czego  
6,5 mln to środki unijne. W przyszłym roku 
na skrzyżowaniu ul. Południowej  i War-
szawskiej planujemy wykonać sygnaliza-
cję  świetlną. Warto  zwrócić  uwagę,  że 
w Strzykułach przebudowaliśmy również 
skrzyżowanie na  rondo. Było  to bardzo 
niebezpieczne miejsce, w którym prawie 
codziennie  dochodziło  do  wypadków. 
W  godzinach  porannych  zawsze  były 
tam korki. Rondo zapewniło odpowied-
nią  płynność  ruchu  i  co  najważniejsze  
– bezpieczeństwo użytkowników drogi.

–  Na terenie babickiej gminy zmo-
dernizowano także ul. Henryka Sien-
kiewicza,  która  jest  drogą  powiato-
wą. Wykonano ją bardzo solidnie…
–  Cieszy mnie ta opinia, chociaż za-

pewniam pana, że dobrych dróg w po-
wiecie  jest  wiele.  Dokładamy  wszelkich 
starań,  aby  były  wykonane  nie  tylko 
estetycznie, ale również z zachowaniem 
wszystkich  rygorystycznych  norm.  Dziś 
nie  możemy  sobie  pozwolić  na  żadne 
niedoróbki. Społeczeństwo w Polsce zbyt 
długo czekało na dobre drogi. 
Wracając do ul. H. Sienkiewicza, dro-

gę  tę  ukończyliśmy  kilka  tygodni  temu. 
Zmodernizowano  odcinek  od  kościoła 
w Starych Babicach do ulicy Izabelińskiej. 
Wartość  inwestycji wyniosła 3,5 mln zł. 
Dołożyliśmy  wielu  starań,  by  wykonać 
właściwe odwodnienie  tej  ulicy. Wcześ-
niej nie było go wcale i po 
opadach  deszczu  droga 
była  na  dużym  odcinku 
podtapiana. 
Planowaliśmy  począt-

kowo  inwestycję  pociąg-
nąć dalej, aż do ul. Pascha-
lisa  Jakubowicza w  Lipko-
wie.  Złożyliśmy  stosowne 
wnioski  do  Narodowego 
Programu  Budowy  Dróg 
i mimo  że  zadanie  to  zo-
stało  dobrze  ocenione, 
w  końcowej  rywalizacji 

nie  przyznano  mu  wystarczającej  ilości 
punktów. Inwestycja została zatem ogra-
niczona do najpilniejszego odcinka, wy-
konaliśmy ją tylko przy pomocy środków 
powiatowych.  W  przyszłości  zmoderni-
zujemy następny odcinek tej drogi.

–  Aktualnie  trwają  prace  na  ko-
lejnej  drodze  powiatowej  w  naszej 
gminie…
–  Tak.  Kolejną  przebudowywaną 

drogą jest ulica Akacjowa w Koczargach 
Starych  i  Lipkowie.  Jest  to  kontynuacja 
wcześniejszej  modernizacji  ul.  Szkolnej. 
Odcinek obecnie przebudowywany  liczy 
1600 m.  Inwestycja  za  blisko  3 mln  zł 
realizowana jest wspólnie z gminą Stare 
Babice.  Jej wykonanie stało się możliwe 
dzięki 50% udziałowi gminy w kosztach 
tego przedsięwzięcia.

Inwestycje, bezpieczeństwo 
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powiatowy podsumowuje 
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Dobiega końca kolejna kadencja samorządu. Jest to kadencja szczegól-
na, bowiem w tym roku samorząd gminny obchodzi �0-lecie swojej dzia-
łalności.  Samorząd  powiatowy  jest  nieco  młodszy-  działa  od  1�  lat,  to 
także  długi  czas  i  można  pokusić  się  o  podsumowanie  tego  okresu.  Dla 
wielu osób liczą się konkrety- inwestycje, które służą lokalnej społeczności. 
Poprosiliśmy  o  rozmowę  Starostę  Powiatu  Warszawskiego  Zachodniego  
– Jana Żychlińskiego. Mówiliśmy jednak nie tylko o inwestycjach…

Wybory samorządowe 2010
�1  listopada  będziemy  wybierać 

radnych do Rady Gminy, Rady Powia-
tu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz Wój-
ta naszej gminy.

Do  Rady  Gminy  Stare  Babice  wy-
bierzemy  15  radnych. Głosować  mo-
żemy  najwyżej  na  tylu  kandydatów, 
ilu  radnych  jest  wybieranych  w  da-
nym okręgu wyborczym. Głosujemy na 
kandydatów bez względu na to, na jakich 
listach nazwiska są umieszczane.
W  naszej  gminie  utworzonych  jest 1� 

okręgów  wyborczych,  w  tym  tylko 
trzy  są  dwumandatowe:  okręg  nr  � 
(obejmujący wsie Babice Nowe, Latchorzew 
i Lubiczów), okręg nr 6  (obejmujący wieś 
Stare Babice) oraz okręg nr 1� (obejmujący 
Borzęcin Duży). W tych okręgach może-
my  głosować  na  dwóch  kandydatów, 
w  pozostałych  9  okręgach  stawiamy 
znak „x” przy jednym  kandydacie.  

Inaczej  głosujemy w wyborach do 
Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkie-
go.   Wyborca może oddać  głos tylko 

na jedną listę i na jednego kandydata 
z  tej  listy,  co  wskazuje  jego  pierwszeń-
stwo do otrzymania mandatu.
Głos  będzie  nieważny,  jeżeli  znak  po-

stawimy obok nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z różnych list lub jeżeli 
nie postawimy wcale tego znaku w kratce 
z lewej strony obok nazwiska kandydata. 

W powiecie warszawskim zachod-
nim  zostanie  wybranych  �1  radnych.  
Nasza gmina wraz z gminą Izabelin tworzą 
jeden okręg  wyborczy Nr 2, w którym zo-
stanie wybranych  5 radnych.  

Do  Sejmiku  Województwa  Mazo-
wieckiego  zostanie    wybranych  51  rad-
nych. Nasza gmina znajduje się w okręgu 
wyborczym nr VII   obejmującym powiaty: 
grodziski,  legionowski,  nowodworski,  ot-
wocki,  piaseczyński,  pruszkowski,  war-
szawski  zachodni, wołomiński. W  okręgu 
tym będzie wybieranych 10 radnych. 

Głosować będziemy w   wyznaczo-
nych przez Wójta lokalach wyborczych, 
które będą otwarte w godz. 8oo – ��oo.

Będzie modernizacja Ośrodka Zdrowia  
w Borzęcinie Dużym!
Od dłuższego czasu władze gminy pracują nad stworzeniem nowej for-

muły opieki zdrowotnej na naszym terenie. Owocem tych działań jest sta-
cjonowanie karetki w Starych Babicach, jako elementu Powiatowej Stacji Ra-
townictwa Medycznego, a także budowa nowego Ośrodka Zdrowia w Sta-
rych Babicach.
Teraz zbliża się czas modernizacji Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie Dużym. 

Już rozpoczęto wykonywanie niektórych prac budowlanych. Dotychczasowy 
kierownik ośrodka dr Ewa Popek zrezygnowała z końcem roku z prowadze-
nia tej placówki. Jej następca rozszerzy zakres działalności ośrodka. Usługi 
medyczne będą prowadzone w podobnym zakresie jak w Starych Babicach. 

Drodzy Czytelnicy!
W tym roku nie będziemy prezentować 

na łamach naszej gazety sylwetek kandyda-
tów biorących udział w wyborach samorzą-
dowych. Przytaczamy Opinię w tej sprawie 
przedstawiciela Państwowej Komisji Wybor-
czej. W rozdziale pt. „Samorząd a kampa-
nia wyborcza” czytamy:
„Warto również odnieść się do organizo-

wania przez jednostki samorządowe, człon-
ków  partii,  organizacji  czy  osoby  pełniące 
funkcje publiczne, a ubiegające się o man-
daty  w  wyborach,  spotkań  sprawozdaw-
czych, akcji informacyjnych czy innych tego 
typu inicjatyw, już w czasie trwania kampanii 
wyborczej.  Przepisy prawa wyborczego nie 
zabraniają podejmowania takich inicjatyw w 
tym szczególnym okresie przedwyborczym, 
jeśli  nie  zawierają  one  chociażby  najmniej-
szych elementów agitacji wyborczej. 
Żadnych  elementów  propagandowych 

promujących  osoby  kandydujące  w  wybo-
rach, i to zarówno osoby sprawujące obecnie 
władzę i ubiegające się o reelekcję, jak i kan-
dydatów, którzy do tej pory mandatów rad-
nych czy wójtów nie sprawowali, nie mogą 
zawierać gazetki wydawane przez urzędy sa-
morządowe czy inne organizacje publiczne. 

Gazeta  wydawana  przez  samorząd 
może  pełnić  wyłącznie  rolę  informacyjną. 
Mogą być w niej zamieszczane dane doty-
czące bieżących wydarzeń, podejmowanych 
działań  inwestycyjnych,  prowadzonych 
przetargów, kwestii omawianych na posie-
dzeniach rady, organizowanych imprez kul-
turalnych itp. 
Zakaz  wykorzystywania  gazety  samo-

rządowej  do  celów  kampanii  wyborczej 
wzmacniany jest również przez fakt, że Or-
dynacja samorządowa jako miejsca, w 
których  zabronione  jest  prowadzenie 
kampanii  wyborczej,  wskazuje  urzędy 
administracji  samorządu  terytorial-
nego.  Jeśli  zatem  prowadzenia  kampanii 
wyborczej  zakazano  na  terenie  urzędów 
samorządu terytorialnego, to i same urzędy 
(np. przez wydawane gazety) nie mogą an-
gażować się w te działania. 

Tomasz Gąsior 

Podstawa prawna 
• Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (j.t. z 2003 r. nr 159, poz. 
1547;  ost.zm. Dz.U.  z  2009  r.  nr  213,  poz. 
1652)”

Gazeta bez kandydatów…

Ul. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach po modernizacji
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–  Jak do tego doszło?
–  Samorząd  powiatowy  złożył  gmi-

nom propozycję, dotyczącą  rozszerzenia 
planu  inwestycji  drogowych.  Niektóre 
samorządy  odpowiedziały  pozytywnie. 
Dzięki wsparciu  gmin możemy wykonać 
więcej  modernizacji  dróg  i  co  ważne, 
w miejscach wskazanych przez samorządy 
gminne. Cieszę się, że gmina Stare Babice 
przyjęła naszą propozycję. Mam nadzieję, 
że prace zakończymy przed zimą. 
Modernizacja ul. Akacjowej jest trud-

ną  inwestycją ze względu na dużą  ilość 
mediów  przebiegających  w  pasie  dro-
gowym  i gęstą zabudowę wokół drogi. 
Zdaję  sobie  sprawę  z  tego,  że wykony-
wane  prace  utrudniają  życie  mieszkań-
com.  Droga  musiała  zostać  korytowa-
na, wymieniono  jej podłoże, buduje się 
odwodnienie,  powstaną  także  chodniki 
z  kostki  i wjazdy na posesje.  Po zakoń-
czeniu  prac  ul.  Akacjowa  bardzo  się 
zmieni.  Mimo  dużych  niedogodności 
związanych  z  przebudową  drogi  więk-
szość mieszkańców podchodzi ze zrozu-
mieniem do zaistniałej sytuacji.

– W ciągu ostatnich lat standard 
dróg powiatowych w okolicach na-
szej  gminy  bardzo  się  poprawił. 
W  rezultacie  drogi  te  umożliwiają 
alternatywny,  w  stosunku  do  dróg 
krajowych  czy  wojewódzkich,  do-
jazd do Błonia lub Warszawy.
–  To  prawda.  Wszyscy  wiemy,  jak 

trudno dostać się do Warszawy w godzi-
nach porannych, to nie dotyczy tylko na-
szego powiatu, taka sytuacja jest z każdej 
strony  stolicy.  Ruch  z  drogi  poznańskiej 
czy warszawskiej  przenosi  się  na ul.  So-
chaczewską.  Jest  ona  również moderni-
zowana. Aktualnie trwają tam prace przy 
budowie kanalizacji, które prowadzi gmi-
na Ożarów Mazowiecki. Po ich zakończe-
niu,  jeszcze  w  tym  roku,  na  drodze  tej 
położymy nową nawierzchnię. Wyremon-
towany zostanie odcinek między rondami 
w Wieruchowie i Strzykułach. 

–  Ruch stale narasta i wydaje się, 
że  nie  unikniemy  korków  również 
w przyszłości. Jak zdaniem Pana Sta-

rosty  można  rozwią-
zać ten problem?

–  Sądzę,  że  powin-
niśmy  korzystać  z  do-
świadczeń  państw  Eu-
ropy  Zachodniej.  Należy 
społeczeństwu  stworzyć 
możliwość  dogodnego 
dojazdu  środkami  ko-
munikacji  masowej.  23 
września  w  Starostwie 
odbyło  się  spotkanie, 
w  którym  uczestniczyli 
wójtowie  i  burmistrzo-
wie  5  gmin  naszego 

powiatu,  przybył  również  Starosta  So-
chaczewski.  Omawialiśmy  zagadnienie 
dotyczące  zarezerwowania  w  planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin 
terenu pod budowę linii kolejowej, któ-
ra łączyłaby końcową stację metra z na-
szym powiatem. 
Mamy  jeszcze  dużo  areałów  rolni-

czych i gruntów skarbu państwa. Istnieje 
zatem  możliwość  wyty-
czenia  kanału  o  długoś-
ci  50  km,  który  będzie 
łączył  Warszawę  z  tere-
nami  naszego  powiatu 
i Sochaczewem. Budowa 
linii  kolejowej  musi  być 
postrzegana  w  perspek-
tywie  wielu  następnych 
lat.  Będzie  miała  sens, 
gdy  zakończy  się  budo-
wa nowej nitki metra.

–  Czy  można  po-
równać  samorząd 
gminny i powiatowy?
–  Myślę,  że  interesujące  może  być 

tu  porównanie  kompetencji.  Według 
mojej  oceny w  gminie  zadania  związa-
ne  z  budową  infrastruktury  stanowią 
50%  podejmowanych  działań,  drugą 
połowę  wypełniają  zadania  administra-
cyjne. W powiecie szacuję, że 80% sta-
nowią  zadania  administracyjne,  a  tylko 
20% związane  z  budową  infrastruktury 
oświatowej i dróg. 
Starostwo  jest największym urzędem 

na  terenie powiatu, wydaje  szereg waż-
nych decyzji i dokumentów. Tu także znaj-
duje się Wydział Komunikacji, gdzie reje-
struje się pojazdy i wydaje prawa jazdy. 
Ważną placówką powiatu  jest Ośro-

dek  Geodezyjny,  w  którym  skupiają  się 
zagadnienia związane z aktualizacją da-
nych  dotyczących  wszystkich  gruntów 
powiatu. Tu również wydaje się zaświad-
czenia  i  dokumenty  niezbędne  w  pro-
cesie  inwestycyjnym.  Nasza  placówka 
geodezyjna  jest  jedną  z  najnowocześ-
niejszych w Polsce, posiadamy wszystkie 
mapy  dotyczące  powiatu  opracowane 
w  formie  cyfrowej,  co  pozwala  na bar-
dzo szybki dostęp do wielu danych i ła-
twe  ich  przesyłanie  za  pośrednictwem 

Internetu. Dzięki  technice elektronicznej 
nasi geodeci mają ułatwioną pracę. 
Dla  wygody  mieszkańców  wspólnie 

z powiatem sochaczewskim uruchomili-
śmy Biuro Paszportowe. Wojewoda Ma-
zowiecki postawił warunek, że delegatu-
ra paszportowa może działać na naszym 
terenie,  jeśli  liczba  mieszkańców,  którą 
będzie obsługiwać, wyniesie ok. 200 tys. 
osób. Porozumienie z powiatem socha-
czewskim pozwoliło spełnić ten postulat. 
Gdyby się nie udało, mieszkańcy naszych 
powiatów  musieliby  w  sprawach  pasz-
portowych jeździć do Warszawy na Plac 
Bankowy.

–  Większość osób, które przycho-
dzą  do  Starostwa,  zainteresowana 
jest zapewne sprawami budowlany-
mi?
–  Rzeczywiście  spraw  budowlanych 

jest  dużo,  ponieważ  mimo  kryzysu  na 
terenie  powiatu  wiele  osób  buduje 
swoje domy. Dla przykładu powiem, że 

w  ubiegłym  roku  wydaliśmy  prawie  3 
tysiące decyzji dotyczących pozwoleń na 
budowę.  Wydział  budowlany  jest  stale 
rozbudowywany,  ale mimo  to  jest  bar-
dzo obciążony. Na wydanie pozwolenia 
na budowę mamy ustawowy termin 65 
dni,  oczywiście  wydajemy  je  znacznie 
wcześniej, przeciętnie procedura ta trwa 
4-6 tygodni.
Dla wygody  klientów Urzędu  utwo-

rzyliśmy  na  parterze  budynku  specjalne 
okienka-  punkty  obsługi  interesantów. 
Wszędzie  tam,  gdzie  mogłyby  powsta-
wać kolejki, wprowadziliśmy system nu-
merkowy. 
Mimo  że  mamy  problemy  z  po-

wierzchnią biurową, zdecydowałem, aby 
w  budynku  Starostwa  działały  także 
służby, które nie funkcjonują w struktu-
rach Urzędu, ale są jednak administracją 
szczebla  powiatowego.  Mam  na  myśli 
Powiatowy  Inspektorat Weterynarii oraz 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną. Ponadto w Starostwie działa kil-
ka  dodatkowych  instytucji  usługowych: 
poczta,  bank,  notariusz,  agencja  ubez-
pieczeniowa i kiosk z prasą. Dzięki temu 
mieszkańcy mogą wiele  spraw zrealizo-
wać w jednym miejscu.

–  Samorząd  powiatowy  dba 
o podnoszenie jakości pracy Urzędu. 
Jakie  są  ostatnie  osiągnięcia  w  tej 
dziedzinie?
–  Starostwo  jest  jednym  z  nielicz-

nych  Urzędów,  które  posiadają  Certyfi-
kat  ISO  9001/2009,  został  on  ostatnio 
odnowiony, co świadczy o tym, że Urząd 
spełnia  określone  standardy  międzyna-
rodowe. Uczestniczymy w różnych kon-
kursach, m.in. w rankingu „Mazowiecki 
Powiat Roku”, w którym zdobyliśmy już, 
w  kolejnych  edycjach,  pierwsze,  drugie 
i  trzecie  miejsce.  Dbając  o  zadowole-
nie  mieszkańców,  którzy  przychodzą 
do  Starostwa  realizować  swoje  sprawy, 
prosimy  o  wypełnienie  ankiet.  Okazuje 
się, że większość osób  jest zadowolona 
z  poziomu  obsługi,  kultury  pracowni-
ków i warunków pracy Starostwa. Uwa-
gi dotyczą jedynie tego, że ludzie muszą 
czekać na załatwienie spraw formalnych. 
Będziemy  pracować  również  i  nad  tym 
zagadnieniem.

–  Jaka  dziedzina  daje  Panu  Sta-
roście  szczególną  satysfakcję,  gdy 
ocenia Pan tę kadencję samorządu?
–  Jest to powołanie do działania Po-

wiatowej Stacji Ratownictwa Medyczne-
go w naszym powiecie. Myślę,  że  służ-
by  te  oceniane  są  pozytywnie  również 
z punktu widzenia babickiej gminy i jest 
to jedno z największych osiągnięć tej ka-
dencji. 
Karetka  Powiatowej  Stacji  Ratowni-

ctwa  Medycznego  stacjonuje  w  Babi-
cach. W krótkim czasie dojeżdża do po-
trzebujących  na  terenie  gminy.  Osiąg-
nięcie  tego  stanu  rzeczy  trwało długo. 
Osobiście  byłem  zaangażowany  w  to, 
aby  tę  sprawę doprowadzić  do  końca. 
W  rezultacie  uzyskaliśmy  zgodę Woje-
wody Mazowieckiego na zorganizowa-
nie punktu wyczekiwania w Starych Ba-
bicach. Nie bez znaczenia była tu życzli-
wość Księdza Proboszcza, który zgodził 
się na stacjonowanie karetki na terenie 
parafialnym, a także władz gminy, które 
znalazły  miejsce  dla  ambulansu  i  jego 
załogi w nowym Ośrodku Zdrowia. Ba-
bicki samorząd wsparł również finanso-
wo działanie tych służb.
Dziś  mieszkańcy  babickiej  gminy 

mają  zagwarantowaną  szybką  pomoc 
medyczną, a jeszcze kilka lat temu karet-
ka  przyjeżdżała  tu  z  Bemowa. Wszyscy 
wiemy, że w sytuacjach nagłych o życiu 
decydują  minuty.  Dlatego  stacjonowa-
nie  karetki  w  centrum  gminy  ma  duży 
wpływ  na  poprawę  bezpieczeństwa 
mieszkańców.
Powiatowa Stacja  Ratownictwa Me-

dycznego  dysponuje  nowoczesnym 
sprzętem.  Wykorzystując  środki  pomo-
cowe  z  Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego, zakupiliśmy 2 nowoczesne 
ambulansy marki Mercedes. 

Od 1 stycznia 2011 r. cały teren po-
wiatu zostanie objęty działaniem PSRM. 
Karetka będzie stacjonować także w Ło-
miankach, do tej pory dojeżdżała tam ze 
Szpitala Bielańskiego. Punkty wyczekiwa-
nia znajdą się zatem w: Łomiankach, Ba-
bicach, Ożarowie i Błoniu. Dodatkowym 
korzystnym  czynnikiem  tej  służby  jest 
społeczna  kontrola  nad  jej  działaniem. 
Ponieważ organem założycielskim PSRM 
jest powiat, mieszkańcy poprzez radnych 
mogą wpływać na jej pracę. 

–  Sprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców zawsze były ważne dla po-
wiatu.
–  To prawda. Ale warto pamiętać, że 

gdy  powiat  rozpoczynał  swoją  działal-
ność 12 lat temu, nie został wyposażony 
w  niezbędne  instrumenty  do  działania. 
Wszystkie  służby  musieliśmy  stworzyć 
praktycznie od zera i wyposażyć, bazując 
w  dużej  mierze  na  własnych  środkach 
i  funduszach 
gmin.
Tak było np. 

przy  budowie 
Komendy  Poli-
cji  Powiatowej. 
W  kosztach  tej 
inwestycji  par-
tycypowaliśmy 
wspólnie z gmi-
nami  i  policją. 
Później  poma-
galiśmy  w  za-

kupie  wyposażenia.  Wymieniono  stary 
park samochodowy, a ostatnio uchwa-
liliśmy środki na zakup motocykla o du-
żej  mocy  z  wideorejestratorem.  Dzięki 
temu  piraci  drogowi  przestaną  czuć 
się  bezkarni.  Zainstalowaliśmy  również 
wspólnie z gminami wiele fotoradarów. 
Ustawiono je w miejscach niebezpiecz-
nych,  wskazanych  przez  samorządy 
i  policję,  gdzie  często  dochodziło  do 
groźnych  wypadków.  Okazało  się,  że 
fotoradary  działają  prewencyjnie.  Tam 
gdzie  je postawiono,  jest  już bezpiecz-
nie i o to właśnie chodziło - o unikanie 
nieszczęść.

–  Jednak  wszystkich  zagrożeń 
nie da się przecież uniknąć?
–  Ale  można  być  przygotowanym 

na  niwelowanie  ich  skutków.  Przykła-
dem  takiego  działania  jest  wspólny 
zakup specjalistycznej cysterny na pod-
woziu  Mercedesa.  Uwzględniając  to, 
że na terenie powiatu mieszka ok. 100 
tys. osób, musimy być przygotowani na 

przeciwdziałanie  nagłej  sytuacji  kryzy-
sowej,  np.  awarii  wodociągów,  która 
może dotknąć wiele osób.
Wspólnie  z  samorządami  zakupili-

śmy  cysternę  o  pojemności  25  tys.  li-
trów.  Nadaje  się  do  dystrybucji  wody 
pitnej. Może być także wykorzystywana 
do gaszenia pożarów,  szczególnie  tam, 
gdzie nie ma ujęć wodnych, np. na tere-
nie Puszczy Kampinoskiej. Cysterna prze-
wozi  tyle wody,  ile 10  średnich wozów 
strażackich.  Zakup  tego  pojazdu  jest 
dobrym  przykładem  współdziałania  sa-
morządów szczebla gminnego  i powia-
towego.  Koszt  cysterny  wyniósł  ponad 
800 tys. zł.

–  Powiat  jest  organem  prowa-
dzącym  także  dla  kilku  placówek 
oświatowych.

–  Co  prawda  na  terenie  babickiej 
gminy nie ma żadnej placówki oświato-
wej szczebla powiatowego, ale działa tu 

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Bliznem  Jasińskiego.  Powiat  zajmuje 
się  oświatą  specjalną  i  ponadgimna-
zjalną.  Prowadzimy  Liceum  Ogólno-
kształcące w Łomiankach, Zespół Szkół 
Hotelarsko-Gastronomicznych w Ożaro-
wie Mazowieckim, a także Zespół Szkół 
w Błoniu o kierunkach: ekonomicznym, 
elektronicznym,  mechatronicznym  itp. 
Udało  się  nam  ocalić  szkolnictwo  za-
wodowe  na  naszym  terenie,  co  było 
dobrym  posunięciem.  Wielu  uczniów 
otrzymuje dziś oferty pracy, będąc jesz-
cze w szkole. Po reformie oświaty dużo 
warszawskich  szkół  przekształciło  się 
w licea i dziś brakuje fachowców w wie-
lu dziedzinach. 
Powiat prowadzi także Specjalny Ośro-

dek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, jest 
to obecnie największa placówka tego typu 
na  Mazowszu.  Dysponuje  nowoczesną 
bazą dydaktyczną, terenem rekreacyjnym, 
na którym młodzież korzysta z  jazd kon-
nych i podlega rehabilitacji, a także Ośrod-
kiem Letniskowym w Zdworzu. 

Prace na ul. Akacjowej w Koczargach Starych. Inwestycja jest wspólnie 
realizowana przez samorząd gminny i powiatowy

Nowy Ośrodek Zdrowia i ambulans Powiatowej Stacji Ratownictwa 
Medycznego – to również przykład dobrej współpracy samorządów
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–  Co  można  zrobić,  aby  powiat 
mógł  działać  jeszcze  bardziej  efek-
tywnie?
–  Ogromną  barierą  ograniczającą 

możliwości działania samorządu powiato-
wego jest tzw. „janosikowe”, czyli poda-
tek wyrównawczy, który płacimy na rzecz 
biedniejszych gmin. W tym roku wyniósł 
on w naszym przypadku aż 18 mln zł, co 
stanowi ponad 50% dochodów powiatu! 
Uważam, że jest to rażąca niesprawiedli-
wość. Za tę sumę moglibyśmy np. wyre-
montować ok. 18 km dróg. 
Wszyscy  rozumiemy,  że  biednych 

trzeba wspierać, obowiązuje nas zasada 
solidarności, ale skala tego podatku jest 
zbyt wysoka. Optymalnym rozwiązaniem 
byłby  tu  podatek w wysokości  do 30% 
dochodów  własnych,  co  oznacza,  że 
w budżecie naszego powiatu zostawało-
by wówczas ok. 4 mln zł więcej. Warto 
wiedzieć,  że w  tym  roku,  aby wykonać 
najpilniejsze  prace  na  drogach,  mu-
sieliśmy  zaciągnąć  kredyt  w  wysokości 
18  mln  zł.  Działamy  właśnie  w  takich 
realiach. 

–  Obserwując  działania  samo-
rządu  powiatowego  na  przestrzeni 
lat,  możemy  zauważyć,  że  jest  on 
czynnikiem  inicjującym  wiele  cen-
nych działań, które prowadzi razem 
z gminami…
–  Powiat  nie  może  samorządom 

gminnym niczego narzucać, my  jedynie 
proponujemy  wspólne  działania  i  za-
wsze pozytywne jest to, gdy uda się coś 
dobrego wykonać razem. Ciągle jeszcze 
nasze społeczeństwo jest zbyt podzielo-
ne,  a  politycy  znani  z  pierwszych  stron 
gazet pogłębiają ten rozłam. Tymczasem 
oczywista  prawda  wszystkim  jest  zna-
na – wspólnymi  siłami można wykonać 
dużo więcej i my to robimy! Dlatego też 
korzystając  z  okazji,  chciałbym  podzię-
kować samorządowi gminy Stare Babice 
za zrozumienie potrzeby współdziałania 
z powiatem. Owocem tego myślenia są 
zarówno wspólne inwestycje, działalność 
poprawiająca bezpieczeństwo mieszkań-
ców, a także działalność patriotyczna do-
tycząca np. pomocy Polakom na Litwie. 
Współdziałanie  widoczne  jest  rów-

nież przy organizacji imprez kulturalnych, 
jak np. festiwalu „W Krainie Chopina”. 
Jedną  z  inicjatyw,  która  zrodziła  się 

w  ostatnim  czasie,  jest  wspólny  zakup 
busa  dla  podopiecznych  Domu  Samo-
pomocy w Łubcu – dla placówki prowa-
dzonej przez powiat, z której korzystają 
mieszkańcy wszystkich naszych gmin. Na 
zakup tego pojazdu złożyły się: samorzą-
dy gmin, powiatu i woj. mazowieckiego. 
Jest to kolejny dobry przykład współpra-
cy na naszym terenie.
Samorząd  powiatowy  zajmuje  się 

rozwiązywaniem  codziennych  proble-
mów mieszkańców. Obserwuję w ostat-
nim  czasie  upartyjnianie  samorządów. 
Nie  służy  to  dobrze  codziennej  pracy 
rady,  przenosi  bowiem wojny  na  górze 
do lokalnego środowiska. Sądzę, że bez 
względu na sympatie polityczne powin-
niśmy umieć się skupić na działaniu dla 
dobra naszego powiatu, tworząc praw-
dziwe społeczeństwo obywatelskie, wol-
ne od politycznych sporów.

Marcin Łada

Z Sesji Rady Gminy
XLIII Sesja Rady Gminy Stare Ba-

bice odbyła się 9 września br. Podczas 
obrad radni przyjęli uchwałę o sprzeda-
ży  w  drodze  przetargu  nieruchomości 
niezabudowanych  we  wsi  Mariew,  bę-
dących własnością gminy. Wyrazili  rów-
nież zgodę na sprzedaż bezprzetargową 
nieruchomości w Klaudynie, w celu przy-
łączenia  do  sąsiadującej  działki.  Przed-
stawiciele  RG  zadecydowali  ponadto  
o nadaniu nazwy „Czerwonych Maków” 
drodze  prywatnej  w  Janowie  oraz  na-
zwy „Solidarności” –  rondu w Babicach 
Nowych  (u  zbiegu  ulic  Warszawskiej, 
Ogrodniczej i gen. L. Okulickiego).
W dalszej części sesji radni zaaprobo-

wali zmiany w „Regulaminie dotyczącym 
niektórych  zasad  wynagradzania  na-
uczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i  szkołach  prowadzonych  przez  gminę 
Stare Babice”. Ustalono, że dodatek mo-
tywacyjny:
1)  dla  nauczycieli  –  przyznaje  się w 

wysokości nie wyższej niż 25% wypłaca-
nego wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektorów – w wysokości 

nie wyższej niż 30% wypłacanego wyna-
grodzenia zasadniczego,
3) dla dyrektorów – w wysokości nie 

wyższej niż 35% wypłacanego  wynagro-
dzenia zasadniczego.
Regulacja powyższych dodatków ma 

zastosowanie  do  wynagrodzeń  należ-
nych od 1 września tego roku.
Następnie  radni  zatwierdzili  zmiany 

w  tegorocznym  budżecie.  Zwiększono 
dochody  o  294.862,00  zł  (dochody  po 
zmianach wynoszą  68 714 887,00  zł)  i 

wydatki o tę samą kwotę (po zmianach 
wynoszą one 79.703.255,00  zł). Doko-
nano również zmiany limitów wydatków 
inwestycyjnych na lata 2010-2012.
W czasie XLIII sesji Rada Gminy ustali-

ła także tryb prac nad projektem uchwa-
ły  budżetowej.  Radni  określili  ponadto 
zakres  i  formę  informacji  o  przebiegu 
wykonania budżetu gminy i planu finan-
sowego samorządowej instytucji kultury 
za  I  półrocze  roku budżetowego.  Spra-
wozdania  te  do  31  sierpnia  każdego 
roku  przedstawia  Radzie  i  Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej Wójt Gminy.
Z  pełną  treścią  przyjętych  uchwał 

można  zapoznać  się  na  stronie  inter-
netowej  http://bip.babice-stare.waw.
pl/public/ (zakładka „Uchwały Rady Gmi-
ny”).  (kg.)

Prace drogowe na ul. Akacjowej (dro-
dze powiatowej) przekroczyły już półme-
tek i są kontynuowane. Wykonawcy bo-
rykali się tam z kłopotami powodowany-
mi wcześniejszymi opadami deszczu, ale 
ostatnie  suche dni pozwoliły  już o nich 
zapomnieć. Wzdłuż całej ulicy powstaje 
instalacja odwadniająca.
Mieszkańcy  Koczarg  Starych  długo 

czekali  na  tę  inwestycję.  Narzekali  na 
hałas  i  drgania  domów  powodowane 
przez pojazdy, które wpadały w dziury w 
jezdni. Jest tam gęsta zabudowa i uciąż-
liwości  związane  z  drogą  denerwowały 
wiele  osób.  Teraz  wszyscy  odetchną  z 
ulgą. Wzdłuż całej drogi budowany jest 
chodnik,  który  będzie  prowadził  aż  do 
Gimnazjum.  Poprawi  się  zatem  bezpie-
czeństwo uczniów, którzy tamtędy cho-
dzą do szkoły.
–  Chciałbym serdecznie podziękować 

Zarządowi Powiatu, że zdecydował się na 
tę inwestycję, przy pomocy naszej gminy. 
Dziękuję również naszym radnym, którzy 
podeszli do problemu mieszkańców Ko-
czarg z dużym zrozumieniem i uchwalili 
w budżecie dopłatę do przebudowy  tej 
drogi- mówi Przewodniczący Rady Gmi-
ny Stare Babice Henryk Kuncewicz.
Zakończenie  tej  inwestycji  zapla-

nowano  na  30  listopada.  Dzięki  niej 
powstanie  nie  tylko  droga,  ale  również 
chodnik pomiędzy Lipkowem a ul. War-
szawską.  Przypomnę,  że  2  lata  temu 
powiat wykonał  drogę  i  chodnik  na ul. 
Szkolnej,  co  sprawia,  że  po  zakończe-
niu  robót  powstanie  tam  nowoczesny 
ciąg ulic. Dodatkowo mieszkańcy zyskają 
wjazdy z kostki na posesje i kolejny przy-
stanek autobusowy.

Droga  powstaje  przy  dużym  zain-
teresowaniu  mieszkańców.  Spotkałem 
się  z  mieszkańcem,  który  chciałby,  aby 
chodnik powstał po obu stronach ulicy. 
Niestety nie wszędzie  jest  to możliwe z 
powodu  gęstej  zabudowy,  dodatkowy 
chodnik podniósłby także znacznie kosz-
ty tej inwestycji. Trzeba cieszyć się z tego, 
co  mamy.  Po  poło-
żeniu nakładki asfal-
towej  na  ul.  Klono-
wej  i  zakończeniu 
przebudowy  ul. 
Akacjowej,  główne 
ciągi  komunikacyj-
ne  tej  miejscowości 
będą w bardzo  do-
brym  standardzie. 
Jeszcze  raz dziękuję 
wszystkim,  którzy 
przyczynili się do re-

alizacji inwestycji w Koczargach Starych- 
powiedział Henryk Kuncewicz.

Przewodniczący Rady o ul. Akacjowej…

Z daleka wydawało się, że „asfalt przez pracowni-
ków rozwijany jest z rolki”, gdy podeszliśmy bliżej 
okazało się, że to specjalna włóknina, która zabez-
piecza spodnią warstwę drogi przed wilgocią  

Odcinek ulicy Akacjowej, od strony Lipkowa jest 
już gotowy – powiedział Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Kuncewicz

W siedzibie Starostwa Warszaw-
skiego  Zachodniego  odbyło  się 
spotkanie  władz  samorządowych 
powiatu  z  burmistrzami  i  wójtami 
okolicznych  gmin  oraz  przedstawi-
cielami  Biura  Planowania  Rozwoju 
Warszawy.  Omawiano  zagadnienia 
dotyczące  połączenia  kolejowego 
terenów  naszego  powiatu  z  nową 
linią metra.
Od pewnego czasu trwa już budowa 

nowej  linii metra w  układzie wschód  – 
zachód. Końcową stację tej linii zaplano-
wano w Chrzanowie (na Bemowie). Sta-
rosta  Jan  Żychliński  proponuje,  aby  już 
teraz, uwzględniając powyższy fakt, za-
planować  inwestycję ułatwiającą miesz-
kańcom powiatu dojazd do Warszawy.
W  gminach  należałoby  pozostawić 

korytarz  wolnej  przestrzeni,  w  którym 
w  przyszłości  powstanie  linia  kolejowa. 
Być może  za  kilka  lat  będziemy  jeździć 
do  stolicy  „Szybką  Koleją  Miejską”  lub 
jakąś  inną  koleją  elektryczną.  Jej  trasa 
będzie  przebiegać  przez  gminy:  Stare 
Babice  (w pobliżu granicy  z Ożarowem 
Mazowieckim), następnie przez  Leszno, 
Błonie  i  Kampinos,  aż  do  Sochaczewa. 
Przypuszczalnie dojedziemy koleją także 
do Żelazowej Woli.
Dzięki  powstaniu  linii  kolejowej  bę-

dzie można stworzyć na naszym terenie 
system  komunikacyjny  „parkuj  i  jedź”, 
który sprawdził się już w wielu miastach 
europejskich i działa również na linii pół-
noc  –  południe  warszawskiego  metra. 
Mieszkańcy  okolic  podmiejskich  dojeż-

dżają samochodami tylko do najbliższych 
stacji kolejowych. Auta pozostawiają na 
parkingach, a kolej dowozi ich do metra. 
Codzienne korki przed Warszawą wymu-
szają przyjęcie takich rozwiązań, a z no-
wej  linii  komunikacyjnej  chętnie  skorzy-
stają mieszkańcy wszystkich gmin.
–  Jest  to  bardzo  dobre  rozwiązanie 

– mówi Wójt  Krzysztof  Turek.  –  Na  te-
renie  naszej  gminy  pozostawiliśmy  już 
wiele lat temu korytarz, przewidując ko-
nieczność  wprowadzenia  w  przyszłości 
nowej linii komunikacyjnej. Gmina Stare 
Babice  rozwija  się  bardzo  intensywnie. 
W  następnych  latach  liczba  mieszkań-
ców znacząco wzrośnie, musimy zapew-
nić im dogodny dojazd do stolicy. 
Jak  zapewnił  nas  Andrzej  Koliń-

ski,  główny  specjalista  ds.  planowania 
w Gminie Stare Babice,  korytarz w pla-
nach  przestrzennych  gminy  zarezerwo-
wano już w 2003 r. Jego szerokość wy-

nosi ponad 30 m, pierwotnie planowano 
tam budowę dwupasmowej jezdni z po-
boczami  i  pasem  zieleni  pośrodku.  Po-
mysł budowy linii kolejowej jest zupełnie 
nowy, inwestycja ta nie powinna jednak 
być realizowana kosztem przestrzeni za-
rezerwowanej dla dróg. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, 

że  perspektywa  budowy  linii  kolejowej 
na  naszym  terenie  jest  jeszcze  odległa 
w  czasie,  ale  trzeba  przewidywać  takie 
rozwiązanie. Warto już teraz zarezerwo-
wać wolne miejsce w planach zagospo-
darowania  przestrzennego  wszystkich 
gmin, a w dalszej kolejności uruchomić 
prace projektowe. Wkrótce odbędzie się 
kolejne spotkanie w tej sprawie. Oprócz 
samorządów gmin naszego powiatu we-
zmą w nim udział  także władze  samo-
rządowe województwa mazowieckiego, 
które  będzie  potencjalnym  inwestorem 
tego przedsięwzięcia.  ł-p

Koleją z gminy do metra...
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Od ostatniej publikacji na temat 
Funduszu  Spójności  w  kwietniu 
�010  r.  (nr  �  „GB”)  minęło  kolejne 
pół roku. Niezależnie od przedłuża-
jących się procedur kwalifikacyjnych 
i niesprzyjających warunków atmo-
sferycznych, zaplanowane prace nad 
realizacją programu „Uporządkowa-
nie  Gospodarki  Wodno-Ściekowej 
w gminie Stare Babice” intensywnie 
postępowały.
Weryfikacja  II-go  stopnia  naszego 

wniosku  o  dofinansowanie  projektu 
wymagała przedłożenia kolejnych doku-
mentów i udzielania wyjaśnień pracow-
nikom Ministerstwa Środowiska. 
W wyniku  zakończenia  oceny mery-

torycznej  II-go  stopnia  powstała  nowa 
wersja  listy  rankingowej projektów apli-
kujących o dofinansowanie. Nasz wnio-
sek na w/w liście rankingowej składającej 
się  z  62  przedsięwzięć  został  zakwalifi-
kowany na miejscu 18. z liczbą punktów 
43,97. Oznacza to, że po kolejnej weryfi-
kacji utrzymaliśmy naszą pozycję w czo-
łówce listy rankingowej.
Pierwszych dwanaście projektów jest 

już  w  trakcie  negocjowania  i  podpisy-
wania  umów  o  dofinansowanie,  a  po-
zostałe  mają  obecnie  status  projektów 
rezerwowych.  Zmiana  statusu  projektu 
nastąpi  zgodnie z  zapewnieniami  Insty-
tucji Pośredniczącej w ciągu paru najbliż-
szych  miesięcy  po  uzyskaniu  środków 
zaoszczędzonych  w  wyniku  rozliczania 
wcześniejszych konkursów.

Otrzymanie  dofinansowania 
dla  naszego  przedsięwzięcia  jest 
już  pewne.  Nieznany  jest  jeszcze 
tylko  termin  podpisania  umowy 
umożliwiającej przekazanie pierw-
szych  kwot  z  Funduszu  Spójności 
Unii Europejskiej, dlatego Narodo-
wy  Fundusz  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki  Wodnej  umożliwia 
kontynuowanie  naszego  projek-
tu  poprzez  udzielenie  wsparcia  z 
własnych  środków  w  formie  po-
życzki pomostowej.

Zamierzamy skorzystać z tej możliwo-
ści, aby utrzymać dotychczasowe tempo 
realizacji  naszego  projektu  i  z  dużym 
frontem robót wkroczyć w rok 2011.

Budowa wodociągu  
i kanalizacji w Klaudynie

Prace  przy  budowie  wodociągu  łą-
czącego  gminę  Stare  Babice  z  siecią 
wodociągową MPWiK w ul. Arkuszowej 
właśnie  dobiegły  końca.  Wykonawca 

zgłosił  gotowość  do  odbioru  tych  prac 
i trwają procedury odbiorowe.
Prace przy budowie kanalizacji  sani-

tarnej w tej miejscowości (Klaudyn I i II) 
też  zostały  zakończone  i  trwają  proce-
dury odbiorowe, takie  jak kamerowanie 
poszczególnych odcinków sieci. Jednak-
że  równolegle  rozpoczęło się podłącza-
nie pierwszych gospodarstw domowych 
w Klaudynie do naszej  sieci kanalizacyj-
nej.  Przy  założeniu  sprawnego  zakoń-
czenia prac odbiorowych  i przy sprzyja-
jących  warunkach  atmosferycznych  jest 
możliwe, aby mieszkańcy zainteresowa-
ni podłączeniem zrealizowali te prace do 
końca bieżącego roku.

Budowa kanalizacji  
w ulicach: Wieruchowskiej  

i Ożarowskiej  
w Babicach Nowych

Warunki  atmosferyczne  i  gruntowe 
spowodowały,  że wykonawca  (pomimo 
wcześniejszych optymistycznych deklara-
cji)  skorzystał  z  prawa przesunięcia  ter-
minu zakończenia tej inwestycji i obecnie 
terminem obowiązującym  jest  początek 
października 2010. Niezwłocznie po fak-
tycznym zakończeniu prac budowlanych 
w czasie wykonywania prac odbiorowych 
zawiadomimy  pisemnie  mieszkańców 
tych ulic o możliwości  i  terminie podłą-
czenia się do sieci kanalizacyjnej.

Budowa przepompowni 
głównej w Borzęcinie Dużym

W  połowie  września  2010  roku  fir-
ma „Fambud” ze Skierniewic zakończyła 
prace budowlane tej tak istotnej dla nas 
i mieszkańców zachodniej  części  gminy 
inwestycji. Obecnie  trwają prace odbio-

rowe i czynności rozruchowe tego dość 
skomplikowanego  obiektu  inżynieryjne-
go. W międzyczasie został rozstrzygnięty 
przetarg na wyłonienie wykonawcy dru-
giego etapu tej inwestycji, to jest wyko-
nania przewodów tłocznych z przepom-
powni głównej w Borzęcinie Dużym do 
Koczarg Starych.
W ciągu najbliższych pięciu miesięcy 

firma  „SOBET”  S.A.  z  Opola  wybuduje 
dwa przewody tłoczne Ø 315 o długości 
ok.  4,5  km  każdy.  Równolegle  zostanie 
wybudowany  odcinek  magistrali  tele-
technicznej  –  światłowodowej  potrzeb-
nej  do  monitorowania  tego  obiektu. 
W przyszłości magistrala będzie elemen-

Co dalej z Funduszem Spójności cz. VI tem  gminnej  infrastruktury  światłowo-
dowej (internet szerokopasmowy +tele-
wizja cyfrowa + itp.)

Zadania  inwestycyjne  przewi-
dziane do rozpoczęcia realizacji jesz-
cze w �010 roku:
1.  Wymiana  kanalizacji  sanitarnej 

w osiedlu powojskowym w Kwirynowie 
wraz z budową kanalizacji deszczowej.
2.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej 

w  ulicach:  Południowej,  Zachodniej 
i Okrężnej.
3.  Budowa  pierwszego  odcinka  ka-

nalizacji w centrum Borzęcina Dużego.
4.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej 

wzdłuż ulicy Warszawskiej w rejonie uli-
cy Kutrzeby.
5.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej 

miejscowości Klaudyn (etap III).
Tak  jak  informowałem  Państwa 

w  poprzednim  artykule,  w/w  zadania 
inwestycyjne  przygotowane  do  rozpo-
częcia realizacji w 2010 roku oczekiwały 
na  uruchomienie  procedur  przetargo-
wych  tylko  ze  względu  na  brak  infor-
macji  o  możliwości  ich  sfinansowania. 
Obecnie, po upływie kolejnych miesięcy 
prac nad naszym wnioskiem  i pozytyw-
nej  weryfikacji  II-go  stopnia,  widzimy 
perspektywę  sfinansowania  w/w  zadań 
z wykorzystaniem pożyczki pomostowej 
otrzymanej  ze  środków  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W związku z tym nie cze-
kając  dłużej,  rozpoczęliśmy  ogłaszanie 
przetargów na wyłonienie wykonawców 
każdego  z  tych  zadań.  Otwarcie  ofert 
pierwszego z nich odbyło się pod koniec 
września,  a  kolejne  będą  otwierane  do 
końca grudnia br. 
Zgodnie  z  wymogami  Unii  Europej-

skiej  procedura  przetargowa  (od  dnia 
ogłoszenia  przetargu  aż  do  wyłonienia 
wykonawcy  i podpisania z nim umowy) 
trwa ok. trzech miesięcy. Rozpoczynając 
ją  już  teraz,  liczymy,  że  jej  zakończenie 
zbiegnie się w czasie z uzyskaniem pew-
nego źródła finansowania naszych inwe-
stycji,  co  pozwoli  na  rozpoczęcie  prac 
jeszcze w tym roku.

Kilka słów o finansach
Obecne szacunki wartości całe-

go  projektu  określone  w  Studium 
Wykonalności  mówią  o  kwocie  
1�5  mln  zł  netto.  Zgodnie  z  wyli-
czeniami  kwota  środków,  które 
możemy uzyskać z Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej będzie sta-
nowiła  ��,01%  wartości  całkowi-
tej, czyli maksymalnie może to być 
ok. 1�0 mln zł.

Całe przedsięwzięcie składa się z 14 
zadań projektowych i 37 zadań budow-
lanych  podzielonych  dodatkowo  na 

etapy. W  ciągu  dotychczasowej  trzylet-
niej realizacji tego zadania wykonaliśmy 
prace projektowe i budowlane o warto-
ści  ponad  30  mln  zł,  które  zostały  sfi-
nansowane  środkami  własnymi  gminy 
przekazanymi  w  różnych  formach  do 
przedsiębiorstwa. Jak widać, średnio wy-
datkowaliśmy  około  10 mln  zł  rocznie. 
Zgodnie z harmonogramem mamy jesz-
cze  trzy następne  lata na zrealizowanie 
całego  projektu,  oznacza  to,  że w  tym 
okresie  wydatki  mogą  sięgnąć  kwoty  
140 mln zł. 
Dotychczasowa praktyka w rozstrzy-

ganiu  przetargów  wskazuje,  że  kwoty 
uzyskane w ich wyniku są niższe od kwot 
kosztorysów inwestorskich, a zatem rze-
czywista suma kosztów całego przedsię-
wzięcia  może  być  niższa  od  wcześniej 
zakładanej.
Mając na względzie powyższe dane, 

przewidujemy, że w kolejnych trzech la-
tach realizacji tego projektu roczne kwo-
ty, które trzeba będzie wydatkować, będą 
oscylowały wokół 40 mln zł rocznie.

Zadania inwestycyjne 
przewidziane do realizacji  

w 2011 roku 

Z  porównania  przedstawionych  po-
wyżej rocznych wydatków wynika jasno, 
że  tempo  realizacji  inwestycji  w  trzech 
kolejnych  latach, począwszy od 2011  r. 
będzie musiało wzrosnąć czterokrotnie. 

Po  otrzymaniu  pierwszych  środ-
ków  z  puli  Funduszu  Spójności  za-
mierzamy  rozpocząć  w  �011  roku 
realizację następnych zadań budow-
lanych, których lista zawiera:
1.  Budowę  kanalizacji  sanitarnej 

wzdłuż ulicy Warszawskiej w Bliznem Ja-
sińskiego i Lubiczowie.
2.  Budowę  kanalizacji  sanitarnej 

wzdłuż  ul.  Warszawskiej  w  Latchorze-
wie.
3.  Budowę  kanalizacji  sanitarnej 

w  ul.  Spacerowej  w  Borzęcinie  Dużym 
(Etap I).
4.  Budowę  kanalizacji  sanitarnej 

w ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym 
i Wojcieszynie.
5.  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym.
6.  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Poprzecznej w Borzęcinie Dużym.
7.  Budowę  Przepompowni  Głównej 

w  Koczargach  Starych  wraz  z  kanałem 
tłocznym do oczyszczalni ścieków w Sta-
rych Babicach.
Powyższa  lista  została  stworzona 

w myśl podobnych kryteriów, jak w przy-
padku zadań przewidzianych do rozpo-
częcia w 2010 roku. Podstawą założenia 
był plan realizacji inwestycji umożliwiają-
cy dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej, 

który spowoduje w kolejnych latach do-
prowadzenie jej do najdalej położonych 
miejscowości  objętych  tym  projektem.
Drugim założeniem było doprowadzenie 
kanalizacji  do  obszarów  o  gęstej  zabu-
dowie, tak aby umożliwić jak najszybsze 
podłączenie się do sieci kanalizacji gmin-
nej największej grupie gospodarstw do-
mowych.
Przedstawiona  lista  inwestycji  prze-

widzianych do  rozpoczęcia w  roku 2010 
i  2011  obejmuje,  jak  widać,  większość 
miejscowości na terenie gminy Stare Babi-
ce, a skokowy wzrost tempa realizacji prac 
(po otrzymaniu środków unijnych) spowo-
duje zapewne sporo utrudnień w porusza-
niu się po drogach naszej gminy.
 Z góry przepraszamy za te utrudnie-

nia, ale są one nie do uniknięcia przy bu-
dowie sieci kanalizacyjnej już z definicji, 

ponieważ jest to najdroższa i najbardziej 
skomplikowana w wykonaniu infrastruk-
tura komunalna. O postępie prac i prze-
biegu  kolejnych  etapów  procedur  apli-
kacyjnych  naszego  projektu  będziemy 
Państwa niezwłocznie informować.

Tekst: Paweł Turkot 
Prezes Zarządu Eko-Babice
Zdjęcia: Jacek Ordakowski 

Kierownik działu technicznego 
Jednostki Realizującej Projekt

Budynek Przepompowni Głównej w Borzęcinie Dużym. Pod jego wiatą znajduje się komora czerpna, 
do niej właśnie trafią ścieki z Borzęcina, tam będą gromadzone, a następnie przepompowywane 
rurociągami do Koczarg Starych, skąd trafią do Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach. Jest to 
najniżej położona inwestycja w gminie. Jej dolny poziom schodzi na 10,5 m w głąb ziemi

Część technologiczna Głównej Przepompowni 
Ścieków w Borzęcinie odpowiedzialna za 
regulację przepływu ścieków

Wyposażenie studni wodomierzowej w Klaudynie 
łączącej wodociąg babicki z warszawskim

Kamera poruszająca się wewnątrz rurociągu 
przy odbiorze robót kontroluje jakość prac 
budowlanych. Dzięki niej eksperci sprawdzają 
m.in. jakość wszystkich połączeń i nachylenie 
spadków rurociągów (na zdjęciu obraz z kamery)



Aby nikomu chleba nie zabrakło…
Dożynki 2010 w naszej gminie
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Święto  dożynkowe  jest  jedną  z 
najpiękniejszych  polskich  tradycji. 
Od  wieków  związane  z  wsią  i  rol-
niczym  trudem  przetrwało  od  XVI 
wieku jako żywy obraz przeszłości.
Dożynki  postrzegane  jako  Święto 

Rolników  są  ukoronowaniem  całorocz-
nego  trudu  pracy  na  roli.  W  babickiej 
gminie od wielu lat obchodzimy dożynki 
podwójnie.  Organizowane  są  bowiem 
w dwóch parafiach. W pierwszą niedzie-
lę września w Borzęcinie Dużym i w ko-
lejną w Starych Babicach.
Nieodłącznym  elementem  borzęciń-

skich dożynek jest wieniec, który podczas 
Mszy Św. obnoszony jest wokół kościoła. 
Co  roku zachwyca wiernych  starannością 
wykonania, co  roku  jest  inny  i niepowta-
rzalny. Wspominamy wieńce,  które miały 
kształt kościoła, wozu drabiniastego z plo-
nami, tegoroczny był w formie korony.
–  Dziś  przyszliśmy  dziękować  Panu 

Bogu  za plony  i  prosić,  abyśmy  zawsze 
stanowili jedność i potrafili pomagać so-

bie wzajemnie, a także pomagać władzy, 
aby wszystkim żyło się lepiej- w gminie, 
w powiecie i w całej Polsce- mówił pod-
czas kazania ks. prałat Bogdan Wosław-
ski. – Niech radość z powodu uzyskania 
pięknych plonów będzie udziałem rolni-

ków, zarówno tych zgromadzonych dziś 
na  Jasnej Górze,  jak  i  tych z naszej pa-
rafii.  Łączymy się z Matką Bożą Często-
chowską, aby nas błogosławiła.
Ks.  Prałat  wspomniał  także  o  tego-

rocznych  klęskach  powodzi  i  trudnym 
doświadczeniu  rolników,  którzy  stracili 
swoje plony. 
Na zakończenie życzył wszystkim zgro-

madzonym błogosławieństwa bożego i siły 
do dalszej pracy dla dobra naszej Ojczyzny.

Podczas  Mszy  Św.  przemówił  do 
zebranych Wójt  Gminy  Krzysztof  Turek. 
Podziękował  za  wspaniałą  organizację 
dożynkowego  święta  i  życzył  rolnikom 
wszelkiej pomyślności.

Wieniec dożynkowy nazywany był 
dawniej plonem, uosabiał bowiem uro-
dzaj i wszystkie zebrane plony z pól. 
Tradycyjnie miał kształt korony lub 
koła. W dawnych czasach wykonywano 
go z pozostawionych na polach ostat-
nich kłosów zbóż, które nazywano prze-
piórką, brodą lub garstką. Zdarzało się, 
że wieniec niosła na głowie lub wyciąg-
niętych rękach najlepsza żniwiarka. 
Większe wieńce noszono oczywiście 
wspólnie. Przechowywano je zawsze do 
następnego roku, a wykruszone z nich 
ziarna wkładano do nowego siewu.

Barbara Ogrodowska
„Polskie obrzędy i zwyczaje”

W tym roku honory starostów dożynkowych w Bo-
rzęcinie pełnili: Bożena Trzpioła z Myszczyna i Jan 
Mielczarek z Borzęcina Małego

W  trzecią  niedzielę  września 
spotkaliśmy  się  na  dożynkach  w 
kościele  w  Starych  Babicach.  Prze-
sunięcie  terminu  święta  (z  drugiej 
niedzieli)  spowodowało,  że  uroczy-
stość zbiegła się w czasie z Dożynka-
mi Prezydenckimi, a co za tym idzie, 
nasze  święto przez  tę korelację na-
brało głębszego wymiaru. W uroczy-
stej  Mszy  w  Babicach  udział  wzięli 
przedstawiciele  władz  gminnych, 
powiatowych,  a  nawet  wojewódz-
kich: Wójt Krzysztof Turek, Starosta 
Jan Żychliński  i Wicemarszałek Wal-
demar Roszkiewicz.

– Rolnik jest człowiekiem, który kocha 
naród  i Ojczyznę.  Jest patriotą. Te pod-
stawy  wierności  religii,  ziemi  i  narodo-
wości sprawiły, że można było 
stworzyć  państwo- mówił  ks. 
prałat  dr  Grzegorz  Kozicki.  -
Bez nich nie moglibyśmy mieć 
wolności. Choć nie brakuje sy-
tuacji  trudnych, dziś możemy 
być  dumni  z  naszego  kraju. 
Ziemia  wydaje  piękny  plon. 
Jako wspólnota  ludzi  wierzą-
cych,  chcemy  podziękować 
gospodarzowi-  Bogu  w  Trój-

cy  jedynemu,  wyśpiewać 
wspólnie  wielkie  Te  Deum. 
W tym pachnącym bochnie 
chleba widoczny  jest wysi-
łek  wielu  ludzi,  pobłogo-
sławiony życzliwością bożą 
i  obfitością  bożego  błogo-
sławieństwa.
– Z wielkim szacunkiem 

pragniemy  dziękować  za 
symboliczny bochen chleba 
z nadzieją, że nigdy go ni-
komu nie zabraknie.
Oprócz plonów chcemy przynieść dar 

dziękczynienia za wspólnotę. Kolejny raz 
zadziałała solidarność między-
ludzka.  Podczas  dni  ciężkiej 
próby- powodzi, człowiek dla 
człowieka stał się prawdziwym 
bratem.  Również w  tej  para-
fii  i  tej  gminie  organizowano 
zbiórki  dla  potrzebujących. 
Okazano hojność serca. Spró-
bujmy  również  na  co  dzień 
żyć  tą  wielką  wartością,  jaką 
jest miłość do drugiego czło-
wieka,  w  zwykłych,  ludzkich 
relacjach. Umiejmy się cieszyć 
także  sukcesami  innych.  Bo 
dopiero  wtedy  dajemy  obraz 
miłości Jezusa Chrystusa, jaka 
promienieje  z  Chleba  Eucha-
rystycznego.  Dzisiejsze  świę-

to  skłania do wielu  refleksji,  ziemia  jest 
bowiem jak matka,  jak ołtarz i warsztat 
pracy.

Chcemy  podziękować  Bogu  za  rol-
niczy trud, za solidarność narodową, za 
ojczysty  dom.  Dzięki  Ci,  Panie,  za  Twe 
hojne dary  i  za dobrodziejstwa,  którym 
nie masz miary.
Tegorocznymi  starostami  dożyn-

kowymi  w  Starych  Babicach  byli:  Jerzy 
i Barbara Pudlak z Szelig. Wspólnie z Ks. 
Proboszczem Grzegorzem Kozickim dzię-
kują wszystkim osobom, które pomogły 
w organizacji babickich dożynek.

Marcin Łada

Starości dożynkowi w Starych Babicach:  
Barbara i Jerzy Pudlak z Szelig
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Wrzesień trzeba pamiętać…
1 września 19�9 roku okazał się 

punktem zwrotnym w historii Polski. 
Podczas  II  Wojny  Światowej  śmierć 
poniosły  miliony  Polaków,  zmieniły 
się granice Rzeczypospolitej, a póź-
niejszy  nowy  ustrój  dokonał  prze-
wrotu  zarówno  wartości  cywiliza-
cyjnych, jak i moralnych.
 Dziś Polska jest wolna, możemy z per-

spektywy lat oceniać 71-letni okres naszej 
historii  najnowszej.  Jest  w  niej  jeszcze 
wiele  tajemnic, archiwa sojuszników na-
dal są niedostępne. Pewne jest jedynie to, 
że miliony naszych rodaków, na różnych 
frontach  świata walczyły o wolność Pol-
ski. Należy im się wieczna pamięć i szacu-
nek. Polegli, abyśmy mogli żyć.
Pamięć  bohaterów  jest  w  naszej 

gminie  pieczołowicie  kultywowana.  1 
września przed pomnikami poświęcony-
mi Obrońcom Ziemi Babickiej  i Ofiarom 
1939-1944 w Borzęcinie Dużym złożono 
wieńce i zapalono znicze. Uczczono rów-
nież pamięć żołnierzy spoczywających na 
cmentarzach w Babicach i Borzęcinie.

Tradycyjnym  dniem  obchodów  pa-
triotycznych w naszej gminie  jest ostat-
nia  niedziela  września.  Tak  było  i  tym 
razem.
O godzinie 9:30 w kościele w Starych 

Babicach  rozpoczęła  się  Msza  Święta. 

Uczestniczyl i 
w  niej  repre-
zentanci władz 
s amo r z ądo -
wych  gmi-
ny,  powiatu 
i  wojewódz-
twa,  a  także 
p r z ed s t aw i -
ciele  wojska. 
Licznie przybyli 
również miesz-
kańcy  okolicz-
nych  terenów, 
a nawet goście 
z Warszawy.
Po  Mszy 

wszyscy  ze-
brani  udali  się 
przy dźwiękach 
orkiestry  na 
Cmentarz Wojenny w Starych Babicach, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczysto-
ści m.in. Apel Poległych, salwa honoro-
wa i złożenie wieńców, część artystyczna 

i przemówienia.
W i ą z a n k i 

złożyli: Stanisław 
Drzewiński-  Pre-
zes Zarządu Rejo-
nowego Związku 
Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej  i  Byłych 
Więźniow  Po-
litycznych,  płk 
Mirosław  Kaliń-
ski-  przedstawi-
ciel Ministerstwa 
Obrony  Narodo-
wej,  Wicemar-

szałek  Waldemar  Roszkiewicz,  Starosta 
Jan  Żychliński.  Nie  zabrakło  również 
przedstawicieli 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej: płk. Ta-
deusza Kozonia, ppłk. Mirosława Wikto-
rowskiego i ppłk. Antoniego Sidoruka.

Po  wielu  latach  przybył  na  uroczy-
stość wnuk mjr. Jacka Decowskiego- Ma-
riusz Decowski, który również oddał hołd 
przed pomnikiem.
Poczet  składających  wieńce  two-

rzyli  także  przedstawiciele:  Policji,  Stra-
ży  Gminnej,  OSP,  babickiego  koła  ZOR 

RP,  Stowarzyszenia  1.  Pułku  Strzelców 
Konnych  z  Garwolina,  Spółdzielni  Han-
dlowo-Usługowej  w  Starych  Babicach. 
Uroczysty  poczet  zamykali  przedstawi-
ciele władz naszej gminy: Przewodniczą-
cy Rady Gminy Henryk Kuncewicz, Wójt 
Krzysztof Turek i Sekretarz Gminy Wiesła-
wa Wojtachnio.  
Po złożeniu wieńców przyszedł czas 

na  program  artystyczny  przygotowa-
ny przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Starych  Babicach.  Na  zakończenie 
przemówił Starosta Jan Żychliński, któ-
ry podkreślił wagę pamięci historycznej 
dla wychowania młodego pokolenia Po-

laków. Głos zabrał także Wójt Krzysztof 
Turek: – Pamięć o bohaterach trwa- po-
wiedział –  jesteśmy z nich dumni  i nie 
zapomnimy. Następnie Wójt podzięko-
wał wszystkim osobom, które przybyły 
na uroczystość.

Pamięci Poległych

71  lat  temu,  1  września  1939  r., 
Niemcy napadły na Polskę. 
Rozpoczęła się II Wojna Światowa. 8 

września niemiecki korpus pancerny do-
tarł do okolic Warszawy i zajął zachodnie 
przedpole stolicy. Niemcy zajęli też Babi-
ce i tereny naszej gminy.
13 września  rozpoczął  się  kontratak 

Wojsk  Polskich.  W  skład  zgrupowania 
wchodziły  m.in.:  III  batalion  26.  Puł-
ku  Piechoty  należący  do  V  Dywizji  Pie-
choty  „Dzieci  Lwowskich”  dowodzony 
przez mjr.  Jacka  Decowskiego,  Batalion 
Stołeczny  dowodzony  przez  mjr.  Józe-
fa  Spychalskiego,  I  batalion  360.  Pułku 
Piechoty mjr.  Feliksa Mazurkiewicza  i  IV 
Batalion 360. Pułku Piechoty mjr. Stani-
sława  Piękosza  oraz  kompania  artylerii 
porucznika Franciszka Gibla.
W  tym czasie na pozycje niemieckie 

ruszyło także zgrupowanie ppłk. Leopol-
da  Okulickiego.  W  ataku  wzięły  udział 
również czołgi – 2. Kompania Czołgów 
Lekkich  Dowództwa  Obrony  Warszawy 
pod dowództwem kpt. Stanisława Grąb-
czewskiego i Kompania Czołgów Rozpo-

znawczych  Dowództwa 
Obrony  Warszawy  pod 
dowództwem    ppor.  An-
toniego Brażuka.
Działania  te  umożliwi-

ły  15 września  utworzenie 
przez  mjr.  Jacka  Decow-
skiego  tzw. Reduty Babice, 
w  skład  której  wchodziły 
m.in. tereny Radiostacji, Bo-
ernerowo i Fort Babice. Żoł-
nierze  umocnili  tam  swoje 
pozycje,  co  było  bardzo 
korzystne ze strategicznego 
punktu widzenia. Miejsce to 
doskonale blokowało ruchy 
wroga od zachodniej strony stolicy. W for-
cie znajdowały się składy amunicji i sprzętu 
bojowego. Major Decowski zdobył i utrzy-
mał również, siłą jednej kompanii, najdalej 
wysuniętą na zachód placówkę – w Jano-
wie. Przez cały czas dochodziło w tym re-
jonie do starć zbrojnych, a często nawet do 
walki wręcz. Na bagnety!

Utworzenie Reduty Babice umożliwiło 
przedarcie się do Warszawy grupy kawa-
lerii dowodzonej przez gen. Romana Ab-
rahama. Tą drogą dotarł do stolicy także 
gen. Tadeusz Kutrzeba z pozostałościami 
armii wracającej po bitwie nad Bzurą (18, 
19 września). Walki trwały. W tym czasie 
poległ wraz  z  żołnierzami  na  skraju  Ba-
bic  i Zielonek mjr Władysław Mizikowski 

z 22.  Pułku Piechoty 9. Dywizji  Piechoty 
należącej do Armii „Pomorze”.
Nasze  oddziały  utrzymywały  zajęte 

pozycje przez 12 dni. W końcu zaczęło 
brakować am              unicji i zaopatrze-
nia. Stale rosły również straty w ludziach. 
Redutę  Babice  poddano  27  września. 
Dzień później padła Warszawa.

O zaciętości walk w tym rejonie niech 
świadczy  fakt, że na zachodnich przed-
polach Warszawy straciło życie ok. 1000 
polskich żołnierzy. Wielu spoczywa tu na 
babickim Cmentarzu Wojennym,  razem 
z tymi, którzy dołączyli do nich w czasie 
okupacji. Wg naszych danych spoczywa 
tu co najmniej 388 osób. Oddali życie za 
Polskę!
Bohaterski  dowódca  Reduty  Babice 

mjr Jacek Decowski dostał się do niewo-
li, przebywał w Oflagu VII A w Murnau, 
tam zmarł 5  lipca 1941 r.  (jak podano- 
na zawał serca), przeżył 45 lat. 

Cześć Pamięci Poległych, Zaginio-
nych,  Pomordowanych  na  różnych 
frontach,  w  obozach,  łagrach,  wię-
zieniach!  Cześć  Pamięci  Żołnierzy 
Wojska  Polskiego,  Partyzantów  AK 
Grupy Kampinos, Powstańców War-
szawskich i ludności cywilnej.

1 września przed pomnikiem poświęconym Obrońcom Ziemi Babickiej

Hołd oddano również ofiarom wojny w Borzęcinie Dużym

Podczas uroczystości patriotycznych 
26 września w Starych Babicach wieniec 
złożył przedstawiciel Ministra Obrony 
Narodowej płk dr Mirosław Kaliński 
– Szef Oddziału Edukacji Obywatelskiej 
i Ceremoniału Wojskowego

Wieniec od samorządu gminnego złożyli: 
Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio, 
Wójt Krzysztof Turek i Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Kuncewicz

Nie zabrakło również uczniów Szkoły Podstawowej  
w Starych Babicach, którzy wystąpili z programem artystycznym

W uroczystości uczestniczyli także przyjaciele babickiej gminy z 1. Pułku Strzelców 
Konnych z Garwolina, dowodzeni przez  st. chorążego sztabowego Janusza  
Bylinkę-Nehrebeckiego
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wano na poddaszu,  przez okna wpada 
tu dużo światła. Obok znajdują się  sale 
na  zajęcia  dodatkowe:  sala  plastyczna, 
sala językowa, pracownia logopedy i po-
kój nauczycielski.

–  Jak  na  nową  placówkę  zarea-
gowali rodzice?
–  Są bardzo zadowoleni, po dwóch 

dniach  otwartych  mówili,  że  nie  spo-
dziewali  się  tak  szybkiego  zakończenia 
wszystkich  robót. Każdy miał  jakieś wy-
obrażenie  o  tym  przedszkolu,  czasem 
porównywał je ze swoimi własnymi do-
świadczeniami  i  muszę  powiedzieć,  że 
właściwie … nie ma tu żadnego porów-
nania.  Bez  przesady  mogę  powiedzieć, 
że  przedszkole  w  Bliznem  jest  nowo-
czesnym obiektem na miarę Europy i XXI 
wieku.

–  Oprócz  wspaniałej  infrastruk-
tury nie mniej ważne jest także po-
dejście do dzieci i pomysł na prowa-
dzenie tej placówki.
–  Oczywiście.  Oprócz  tego,  że  jako 

placówka  oświatowa  oferujemy  opie-
kę,  wychowanie,  zajęcia  dydaktyczne 
i  kształcenie  dzieci,  to  również  chciała-
bym, aby nasze przedszkole charaktery-
zowało się duchem artystycznym. Przez 

kilkanaście  lat  w  babickim  przedszkolu 
prowadziłam  rytmikę  i  byłam  zaanga-
żowana  w  działalność  kulturalną.  Jest 
mi ona bardzo bliska. Będę prowadzić ją 
również tutaj.
Moim założeniem jest, aby równole-

gle do wychowania i kształcenia progra-
mowego rozwijała się tu edukacja przez 
sztukę: muzykę, teatr, plastykę. Chciała-
bym,  by  nasze  przedszkolaki  prezento-
wały swoje umiejętności na różnych uro-
czystościach, uczestniczyły w konkursach 
gminnych  i przeglądach działalności ar-
tystycznej.  Będziemy  brać  udział  także 
w  konkursach  organizowanych  przez 
powiat i Warszawę.

–  Czy będzie tu również teatr ro-
dziców, podobnie jak w przedszkolu 
w Starych Babicach?

Nie  wiem,  czy  rodzice  za-
angażują  się  już  tak  bardzo 
w  pierwszym  roku  działalności 
placówki. Może będzie tu kiedyś 
teatr rodziców.
Aktualnie  opracowaliśmy 

już kalendarz  imprez, w których 
będą  uczestniczyć  dzieci  wraz 
z  rodzicami  i  rodzinami.  Mamy 
również  ustalone  terminy  za-
jęć  otwartych,  na  które  rodzice 
zostaną  zaproszeni.  Wówczas 
wszyscy zobaczą, jak prowadzo-
ne są zajęcia z dziećmi. Chcielibyśmy tak-
że  zaskoczyć  wszystkich  pewnymi  pro-
pozycjami. Nasze nauczycielki są twórcze 
i zaproponowały umieszczenie w kalen-
darzu  imprez, których  jeszcze w gminie 
nie było.
Pierwszą  imprezą  będzie  święto 

przedszkolaka.  Zwyczajowo,  na  po-
czątku  każdego  roku  przedszkolnego 
pasujemy  najmłodsze  dzieci  na  przed-
szkolaków, w tej placówce chcemy, aby 
wszystkie miały swoje święto pod koniec 
października. 

–  Jaki jest plan dnia przedszkola?
–  Zaczynamy  pracę  od  godz.  6:30. 

Przed  południem  dzieci  po  śniadaniu 
uczestniczą  w  zajęciach  edukacyjnych, 

zabawach i przebywają 
na świeżym powietrzu. 
Około  godz.  11:45-
13:15  jedzą  obiad, 
później  grupy młodsze 
leżakują. Dzieci się kła-
dą  i wyciszają,  ale  jeśli 
nie chcą spać- nie mu-
szą.  Słuchają wówczas 
muzyki  lub  nauczyciel 
czyta im książki.
O godz. 14:30 dzie-

ci  jedzą podwieczorek, 
po  którym  uczestniczą 
w zajęciach grupowych 
prowadzonych  przez 
nauczycieli,  wówczas 

jest pora na: zabawy, gry stolikowe i pra-
cę wyrównawczą. Część dzieci wcześniej 
wychodzi do domu, reszta 
oczekuje na  swoich opie-
kunów  do  godz.  17:00, 
po  której  przedszkole 
kończy pracę.

–  A  jeśli  ktoś  nie 
zdąży  odebrać  dziecka 
przed godz. 1�:00?
–  Na pewno żadnego 

z  dzieci  nie  wystawimy 
na  ulicę,  ale  bardzo  pro-
simy  rodziców  o  zdyscy-
plinowanie w  tej  sprawie 
i zorganizowanie odbioru 
dzieci  w  wyznaczonym 
czasie.  Jest  to  ważne 
z  wielu  względów.  Pla-

cówka musi być przecież przygotowana 
do  pracy w  dniu  następnym,  a  pracuje 
codziennie przez 10,5 godziny.

Do przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego chodzi 150 dzieci w wieku od 
� do 5 lat. W placówce istnieje 6 od-
działów, po dwie grupy: maluchów, 
średniaków i starszaków. Przedszko-
le  dostosowało  się  do  nowej  pod-
stawy  programowej,  stąd  nie  ma 
w nim dzieci 6-letnich, które uczęsz-
czają już do szkolnej zerówki.

Placówka dysponuje dużym tere-
nem zielonym oraz placem zabaw ze 
sztuczną, miękką nawierzchnią.

Tekst i fot. Marcin Łada

1  października  rozpoczęło  dzia-
łalność  przedszkole  w  Bliznem  Ja-
sińskiego.  Uczęszcza  do  niego  150 
dzieci. Placówka zachwyca świeżoś-
cią  i  nowoczesnymi  rozwiązaniami 
architektonicznymi.  Wszędzie  jest 
dużo  światła  i  bajkowych  kolorów. 
Miło  jest  patrzeć  na  uśmiechnięte 
buzie dzieci, które chętnie się bawią 
i z zainteresowaniem obserwują plac 
zabaw za oknem. Tam wykonywane 
są  właśnie  ostatnie  prace  porząd-
kowe- nasadzenia roślin  i gruntow-
ne  czyszczenie  terenu  po  budowie. 
Wszystko  zakończy  się  w  połowie 
października, kiedy to zaplanowano 
oficjalne otwarcie tej placówki.

Po nowym przedszkolu oprowa-
dzała nas Dyrektor Małgorzata Sie-
kierska.

–  Mamy 6 dużych, pięk-
nych  sal,  każda  w  innym 
kolorze, żółta i niebieska dla 
maluszków, zielona  i more-
lowa-  średniaków,  łososio-
wa  i  różowa  dla  grup  pię-
ciolatków.  Przy  każdej  sali 
jest  węzeł  sanitarny.  Grupy 
maluchów  i  średniaków 
mają także swoje sale do le-
żakowania na antresoli.

Wchodząc do sal, widzimy dużo 
miłych pań, uśmiechają się i coś tłu-
maczą dzieciom.
– W  grupach  maluchów  pracują 

po 3 osoby  – mówi Dyrektor  Siekierska 

–  nauczyciel  prowadzący  i  dwie  panie 
do pomocy, w grupach  starszaków  jest 
jeden  nauczyciel  i  jedna  osoba  do  po-
mocy. Oczywiście nauczyciele pracują na 
zmiany.  Przedszkole  działa  bowiem  od 
godz. 6:30 do 17:00, a zatem przez po-
nad 10 godzin. Nauczyciele zmieniają się 
po 5 godzinach pracy z dziećmi. Kadra 
jest dosyć duża. W przedszkolu pracuje 
w sumie 29 osób.
Pierwszego dnia zaglądamy także do 

kuchni.  Wszystkie  sprzęty  błyszczą  no-
wością  i  widać,  że  zostały  solidnie  wy-
konane  z  nierdzewnej  stali,  tak  jak  dla 
dobrej  restauracji.  Co  ciekawe,  szefem 
kuchni jest tu kucharz, a do pomocy ma 
kolegę.  Panowie  zdominowali  tę  część 
placówki, a Panie wykonują  inne prace, 

zmywały  właśnie  naczynia  po 
śniadaniu,  próbowaliśmy  popa-
trzeć, ale ze śmiechem schowały 
się na zapleczu.
Pani  Małgosia  zaprasza  do 

swojego gabinetu.  Tam  też  jest 
bardzo  ładnie.  Gabinet  uloko-

Przedszkole w Bliznem już działa!

Małgorzata Siekierska 
– Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1
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�6 września, punktualnie o godz. 
1�:00 na Polanie Dwóch Stawów w 
Zielonkach rozpoczęto Piknik Rybny. 
Impreza  została  przygotowana  w 
ramach  Kampanii  Promocyjnej  Kar-
pia  „Zdrów  jak  Ryba”  ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Rybnego 
w  ramach  Programu  Operacyjnego 
„Zrównoważony  rozwój  sektora  ry-
bołówstwa  i  nadbrzeżnych  obsza-
rów  rybackich  �00�-�01�”.  Nasza 
gmina otrzymała specjalne dofinan-
sowanie na organizację tej imprezy. 
Organizatorzy  zobowiązali  się  do 

przeprowadzenia  promocji  zdrowego 
odżywiania  poprzez  spożywanie  ryb, 
a  w  szczególności  polskiego  karpia. 
Wszyscy  obawiali  się  kapryśnej  pogody, 
tymczasem w południe słońce wyszło zza 
chmur i organizatorzy odetchnęli z ulgą, 
bo do samego końca imprezy ciepła, pra-
wie letnia pogoda pozwoliła na sprawną 
realizację  zaplanowanych  elementów 
kampanii.  A  przygotowano  ich  bardzo 
wiele:  w  punkcie  gastronomicznym  do 
degustacji wydawano porcje wędzonego 
karpia, w specjalnym namiocie zorgani-
zowano plenerowe Kino Rybne wyświet-
lające film o hodowli karpi, a w wydzie-
lonym  miejscu  polany  trwały  konkursy 
dla  najmłodszych.  Centrum 
dla  dzieci  przeprowadziło 
ponadto  konkursy  plastycz-
ne  i  plener  malarski  „Karp 
i  jego  środowisko”,  konkur-
sy zręcznościowe – „Wyścigi 
karpi” „Rybki  i  rekin”, „Ryb-
ki do stawu”, „Łowienie  ryb 
na  wędkę”,  „Ryby  w  sieci”. 
Uczestnicy konkursów mogli 
zdobyć  specjalne  nagrody: 
książeczki,  balony,  kamizelki 
odblaskowe, długopisy przy-
pominające  najmłodszym, 
że  ryby  stanowią  składnik  zdrowego 
żywienia. Dzieci w wieku szkolnym bra-
ły udział w konkursach „Ryby głosu nie 
mają”  i  „Bajka o  rybaku  i  złotej  rybce”. 
Podczas pikniku można było też zasięg-
nąć porady dietetyka.

Całą imprezę na plenero-
wej scenie prowadził Andrzej 
Frajndt,  który  nieustannie 
przypominał hasło przewod-
nie pikniku: „Zdrów jak ryba”.  
Ponadto na scenie odbywały 
się pokazy kulinarne mistrza 
kuchni  Marcina  Budynka 
i  konkursy  rodzinne.  Obok 
sceny  znajdował  się  telebim 
umożliwiający  zgromadzo-

nej  publiczności  oglądanie przygotowy-
wanych potraw na dużym ekranie. 
Kuchmistrzowi Marcinowi Budynkowi 

potrzebni byli  asystenci.  I  tak w dwóch 
rundach gotowania asystentem był Wójt 

Gminy Krzysztof Turek, a w trzeciej Justy-
na Szczepanik, przewodnicząca gminnej 
komisji oświaty. Wiele osób mogło spró-
bować  przyrządzanych  potraw. Wprost 
ze sceny serwował je Wójt Gminy. Chęt-
nych do degustacji nie brakowało. 

W  konkur-
sie  rodzinnym  z 
zakresu  wiedzy 
o  rybach  odpo-
wiadano  na  py-
tania  dotyczące 
karpia.  Okazało 
się,  że  pytania 
nie  były  trudne 
dla uczestników. 
Wszystkie  rodzi-
ny  zostały  na-
grodzone. Głów-
nymi  nagrodami 

dla dzieci były  statuetki  kar-
pia oraz dyplomy. 
Po  godzinie  17-tej 

wszystkie  porcje  karpia  zo-
stały wydane,  rozdano rów-
nież  nagrody  i  zakończono 
degustację  potraw  przygo-
towanych na scenie. Odczy-
tano  też  życzenia  dzieci  do 
złotej rybki. Były bardzo róż-
ne:  od  balonika  po  kompu-

ter,  rower,  wycieczkę  do  Disneylandu, 
a także złotą rybkę spełniającą wszystkie 
życzenia.  Pragnieniem  organizatorów 
była dobra pogoda i to marzenie wspa-
niale spełniła polska złota rybka – polski 

karp. O 17.30 Wójt Gminy Stare Babice 
dokonał oficjalnego zamknięcia Kampa-
nii Promocyjnej „Zdrów jak ryba”. 

 Beata Tuzimek, 
Małgorzata Pawlikowska

Piknik Rybny za unijne fundusze

•  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnychTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych 
środków: 294 556,00 zł);
•  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limitRóżnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej  (limit 
dostępnych środków: 294 556,00 zł).

I.  Termin  składania  wniosków  na  w/w  działania:  od 
�5  października  �010  r.  do  8  listopada  �010  r.  do 
godz.16:00.
II.  Miejsce  składania  wniosków:  Wnioski  wraz  z 
załącznikami  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  na  płycie 
CD  należy  składać  bezpośrednio  w  biurze  Lokalnej  Grupy 
Działania  –  Stowarzyszenia  „Między  Wisłą  a  Kampinosem” 
przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów, w godzinach 800-1600. 
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie 
zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią 
LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie 
złożenia  wniosku  decyduje  data  wpływu  do  biura  LGD. 
Wnioski  nadsyłane  pocztą,  faksem  lub  drogą  elektroniczną 

nie  będą  uwzględniane.  Wniosek  powinien  być  podpisany 
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz 
zawierać  adres  beneficjenta.  Za  prawidłowe  sporządzenie 
wniosku odpowiada wnioskodawca.
III.  Wzory  formularzy  wniosków  wraz  z  załącznikami 
oraz instrukcje wypełnienia wniosków znajdują się na stronach 
internetowych:  LGD  „Miedzy  Wisłą  a  Kampinosem”  www.
lgdkampinos.pl  oraz  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 
Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV.  Kryteria  wyboru  przyjęte  do  w/w  działań  znajdują 
się  na  stronie  LGD  „Między  Wisłą  a  Kampinosem”  www.
lgdkampinos.pl  oraz  w  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  LGD 
„Między Wisłą a Kampinosem”.

Pracownicy Biura LGD zapewniają bezpłatną pomoc  
w przygotowaniu wniosku. Wszelkie informacje dostępne są 
w biurze LGD: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów w godzinach 

800-1600; Tel. do biura LGD (22) 794-04-88;  
e-mail: lgd@czosnow.pl.

Pieniądze na założenie i rozwój małych firm
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem  

Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” wniosków w ramach działania �1� 
„Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata �00�-�010 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania  
pomocy w ramach następujących działań Osi �:

W sobotę, 11 września odbył się 
Rajd Rowerowy „Szlakiem Walk Par-
tyzanckich”.  Uczestnicy  (ponad  60 
osób) wyruszyli o godz. 9:00 z Placu 
Fryderyka Chopina w Borzęcinie na 
trzydziestokilometrową trasę, która 
przebiegała  szlakami  Kampinoskie-
go Parku Narodowego. 
Rajdowiczom towarzyszyła pogodna 

aura i dzielnie pokonywali nawet trudne 
przeszkody  -  trasa  w  dwóch  miejscach 
była  zalana  wodą.  Wszyscy  dotarli  do 
mety, nawet najmłodsi uczestnicy w wie-
ku 8 i 9 lat doskonale sobie poradzili.
Podczas  rajdu  złożono  wiązanki 

kwiatów  na Mogile Powstańców w Za-
borowie Leśnym oraz przy pomniku żoł-
nierzy Armii Krajowej w Wierszach. Nad 
bezpieczeństwem  uczestników  czuwała 
Straż Gminna,  która  zabezpieczała  całą 

trasę.  Sobotni  rajd był  również  inaugu-
racją  działalności  nowego  Towarzystwa 
Cyklistów Gminy Stare Babice. Prezesem 
Towarzystwa  został  Radosław  Karpiń-
ski,  Sekretarzem Marcin Palczak,  a  jego 
Skarbnikiem Tadeusz Wiśniewski.
Na spotkanie zaproszono firmę „Bike 

Studio”  z  Warszawy.  Eksperci  serwiso-
wali rowery i udzielali fachowych porad. 
Wśród  uczestników  rajdu  rozlosowano 
lampki rowerowe oraz zestawy napraw-
cze,  a  Wójt  -  Krzysztof  Turek  wręczył 
nagrody specjalne. Podczas rajdu zorga-
nizowano w Borzęcinie również konkurs 
wędkarski. Puchary zdobyli - Mikołaj Jusz-
czak za I miejsce, Sebastian Grzegorczyk 
za miejsce  II,  a  za  III  -  Łukasz Wilman. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy.
Impreza  została  zorganizowana 

przez radnego Tadeusza Wiśniewskiego, 

Wójta Gminy Krzysztofa  Turka,  Starostę 
Jana  Żychlińskiego  i  Towarzystwo Cykli-
stów Gminy Stare Babice.

Paulina Więckowska
Alicja Sztyler

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz

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

0601-33-83-86, 0601-35-39-45 
Przeglądy i porady bezpłatnie!

Szlakiem Walk Partyzanckich  
– drugi borzęciński rajd rowerowy



GAZETA BABICKA nr 9 (167) GAZETA BABICKA nr 9 (167)

sPORT • OGŁOsZENIA

19

OGŁOsZENIA

18

OGŁOsZENIA

19

KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
zarządzonych na �1 listopada �010r.

wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1� września �010 r. 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do 2 października 2010 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach 

wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza 
wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na 
radnych 

do 4 października 2010 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji 
wyborczych

do 7 października 2010 r. – powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych 
do 22 października 2010 r. 
do godz. 2400 

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie 
dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 października 2010 r. 
 do godz. 2400

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych 
komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów 
w wyborach do wszystkich sejmików województw,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

do 29 października 2010 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze 
ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały 
co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im 
przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
– zgłaszanie wójtowi kandydatów do obwodowych Komisji wyborczych 

do 31 października 2010 r.  – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu 
i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza 
wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych

do 6 listopada 2010 r. – rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów 
na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść 
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej 
nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu 
zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść 
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej 
i publicznego radia

do 7 listopada 2010 r. – powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada 2010 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 16 listopada 2010 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu 

w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
19 listopada 2010 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej
20 listopada 2010 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 listopada 2010 r. godz. 800–2200 – głosowanie

Numery  i granice  obwodów głosowania, okręgi wyborcze, liczba rad-
nych  wybieranych  w  okręgu    oraz  siedziby  obwodowych  komisji  wybor-
czych, w których będą przeprowadzone wybory �1 listopada �010 r. 
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Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

1 1 Blizne Jasińskiego Przedszkole w Bliznem Jasińskiego,  
ul. Kościuszki 1

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

2 1 Blizne Łaszczyńskiego

2 3 2
Lubiczów
Latchorzew
Babice Nowe

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 
Starych Babicach ul. Polna 40

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

3

4 1 Kwirynów, Janów, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 
Starych Babicach ul. Polna 40

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

5 1 Klaudyn

4 6 2 Stare Babice

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 
Starych Babicach ul. Polna 40

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

5
7 1 Lipków

Zielonki Wieś
Klub Sportowy „Naprzód” w Zielonkach, ul. 

Białej Góry 4
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych)8 1 Zielonki Parcela

6 9 1
Koczargi Stare
Koczargi Nowe
Koczargi Bugaj

I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. 
Akacjowa 12

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

7

10 1 Wojcieszyn
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Du-

żym, ul. Warszawska 697
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych)11 1

Wierzbin
Mariew, Buda
Stanisławów
Zalesie

8 12 2
Borzęcin Duży
Borzęcin Mały
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697

Siedziby i telefony komisji wyborczych:
–  Gminna  Komisja  Wyborcza  mieści  się  w  Urzędzie  Gminy  u.  Rynek  32,  

tel. 22 722-92-49, 22 722-90-36.
– Powiatowa Komisja Wyborcza dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego mieści 

się w Urzędzie Starostwa przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim,  
tel. 22 733-72-73
– Wojewódzka Komisja Wyborcza  mieści się przy Placu Bankowym 3/5 pok.143 

tel. 22 620-13-74
Komisarz Wyborczy w Warszawie Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w War-

szawie tel. 22 695-60-57, 22 695-61-37, fax: 22 695-66-97
Wiesława Wojtachnio

Sprzedam bezpośrednio 
działkę budowlaną 

433 m² (18x24m), w centrum Ożarowa 
Mazowieckiego (przy Urzędzie Gminy  
i stacji PKP).
Warunki zabudowy – 3 kondygnacje, 
wskaźnik zabudowy 0,50, pow. 
biol. czyn. 0,30, teren na budynek  
1/wielorodzinny z usługami i garażem 
podziemnym. Wszystkie media, 
ogrodzona. Możliwość płatności  
w ratach do końca roku. 

Kontakt 604-566-735

WÓJT GMINY STARE BABICE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 

38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz §  6 Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  

NIEZABUDOWANYCH
położonych w miejscowości  

MARIEW

1. działka nr ew.  218/3 o pow. 0,1177 ha
przeznaczona pod  zabudowę zagrodowo-mieszka-
niową, cena wywoławcza -  290 000,00 PLN netto
2. działka nr ew. 230/3 o pow. 0,1458 ha
przeznaczona pod budownictwo  mieszkaniowe jed-
norodzinne, cena wywoławcza - 360 000,00 PLN 
netto
3. działka nr ew. 230/4 o pow. 0,1280 ha 
przeznaczona pod  budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, cena wywoławcza  -  320 000,00 PLN 
netto

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek 
VAT (22%).
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wy-
woławczej
Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 
2010 r. o godz. 1000  w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
Warunkiem przystąpienia do przetargu bę-
dzie wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
13.11.2010 r. na konto Gminy: WBS W-wa 
Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000
1124 3030 0009.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia w przypadku wygrania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się od zawarcia umowy przez uczestnika, 
który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprze-
daży w formie aktu notarialnego ponosi 
nabywca. Organizator przetargu z uzasad-
nionej przyczyny może odwołać ogłoszony 
przetarg. Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Stare Babice, pok. nr 
33,   tel. (22) 722-91-39.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
W dniu 10 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 
32 o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż nieruchomo-
ści  zabudowanej  obiektem  sportowym,  położonej  w  Zielonkach  Parceli, 
stanowiącej działkę oznaczoną numerem 201, o powierzchni 0,9098 ha, opisaną 
w KW WA1P/00095228/3. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Pi-
semne  zgłoszenia  udziału w  rokowaniach, w  zamkniętych  kopertach,  opisanych 
"Rokowania Zielonki Parcele – działka nr 201" można składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pokój nr 18) w terminie do dnia 5 listopada 
br. do godz. 15.�0. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, tel. nr 22 722 91 39) lub na stronie 
www.stare-babice.waw.pl.

Sprzedam brykiet opałowy 
dębowy 

tel. 603 849 220

Szklenie u klienta
• pełny zakres usług  • lustra

konkurencyjne ceny!
tel.: 602-285-338
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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

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

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

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

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!

Kursy prawa jazdy   Kat. B
Jazdy doszkalające

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


