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Nie wszyscy wiedzą, że nie trzeba 
rezygnować z warszawskiego meldun-
ku, aby podatki od naszych dochodów 
trafiły do babickiej gminy. Jeśli mieszka-
cie Państwo na tym terenie, a jesteście 
zameldowani gdzie indziej, wystarczy 
złożyć do Urzędu Skarbowego formu-
larz NIP 3 i określić w pozycji B5 miejsce 
zamieszkania w gminie Stare Babice. 

Wówczas zamiast zasilać budżety innych 
samorządów, przyczynicie się Państwo 
do rozwoju okolicy, w której mieszkacie. 
Dzięki tym środkom powstaną dodatko-
we fundusze na rozwój gminnych dróg, 
obiektów użyteczności publicznej i stwo-
rzenie nowych linii komunikacyjnych. 
Działajmy dla dobra naszej społeczno-
ści!

Nie trzeba się przemeldowywać, 
aby podatki trafiały do naszej gminy

Żywiołowy rozwój 
Internetu w ostatnich 
latach, a co za tym 
idzie coraz łatwiejszy 
dostęp do informacji, 
powoduje rozwój 
lokalnych mediów. W 
ostatnim czasie 
powstała w naszej 
gminie internetowa 

telewizja i radio. Inicjatorem powstania 
nowych środków przekazu jest sołtys 
Bliznego Jasińskiego- Marcin Jaskólski. 
Dzięki jego bezinteresownej pracy może-
my już dziś obejrzeć kilka krótkich pro-
gramów i posłuchać dobrej muzyki. 
Programy dotyczą aktualnych wydarzeń 
w gminie, a także zawierają różnorodne 
informacje potrzebne naszej społeczno-
ści. Pan Marcin stara się również eduko-
wać kierowców. Pokazując naganne 
zachowania na drogach nakłania do 
przestrzegania przepisów drogowych. 

Zdjęcia piratów drogowych już od pew-
nego czasu trafiają na policję. 

Dzisiejsze elektroniczne media w 
babickiej gminie stanowią pierwszy krok 
na długiej drodze rozwoju. Zielone 
światło zapali dla nich dopiero stworze-
nie szerokopasmowych łączy interneto-
wych, które projektowane są już dla 
okolicznych gmin na zlecenie Zarządu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Gdy powstanie szybki, darmowy Internet 
dla wszystkich, nastąpi prawdziwy boom 
informacyjny w naszym powiecie. 
W przyszłości planowane jest również 
uruchomienie lokalnego radia i telewizji, 
odbieranych przy pomocy anten i nor-
malnych odbiorników rtv. Marcin 
Jaskólski już dziś zaprasza do współpra-
cy osoby zainteresowane tym zagadnie-
niem. 

Zachęcamy do odwiedzenia stron 
internetowych: www.tvblizne.pl, www.
tvbabice.pl, www.mediababice.pl

Telewizja Blizne, 
Telewizja i Radio Babice...

Ratujmy przyrodę!
Czy zamiast zachwycać się pięknem 
kwitnących drzew, musimy patrzeć 
na śmieci? W gminie rusza akcja 
sortowania odpadów. Miejmy nadzieję, 
że dzięki niej więcej osób będzie dbać 
o środowisko.

1 CZERWCA1 CZERWCA

W KlaudynieW Klaudynie
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– Jak postrzega Pani rolę dyrek-
tora placówki szkolnej?

– Szkoła i przebywający tu ludzie są 
jak wielki dom i wielka rodzina, a wia-
domo, jak to w rodzinie, nie brakuje 
również problemów. Dlatego też zawsze 
wychodzę z założenia, że powinno się 
dokładnie omawiać wszystkie sporne 
zagadnienia. Wiem, że z każdej sytuacji 
jest jakieś wyjście, potrzeba tylko krót-
szych lub dłuższych negocjacji.

Dyrektor szkoły musi nie tylko słuchać 
ludzi, ale być także osobą kreatywną, ini-
cjującą różnorodne działania, powinien 
też potrafić zebrać wokół siebie ludzi do 
ich realizacji. Nie da się wszystkiego wy-
konać jedynie w godzinach pracy, trzeba 
zatem często poświęcać swój czas wolny 
dla lokalnego środowiska. Tylko w ten 
sposób można osiągnąć zamierzony cel. 
Dyrektor szkoły powinien angażować się 
w różne przedsięwzięcia. W 2003 roku 
byłam współzałożycielką Stowarzyszenia 
Kulturalnego Kotwica i do tej pory jestem 
członkiem jego zarządu.

– Szkoła w ostatnim czasie bar-
dzo wypiękniała...

– Pod koniec ub. roku szkolnego, 
przeprowadziliśmy konieczne remonty 
wszystkich budynków ZSP.  Dzięki fun-
duszom gminy wymieniono okna, ocie-
plono ściany i wykonano kolorową ele-
wację. Wygląd naszej placówki zaprasza 
do nauki i spędzania tu wolnego czasu. 
Również przedszkole stwarza bardzo do-
bre warunki dla rozwoju najmłodszych. 
Zdaję sobie sprawę, że obecnie przeży-
wamy swoisty „baby boom” – jest dużo 
dzieci w wieku przedszkolnym i brakuje 
dla nich miejsc w naszej placówce, liczy-
my się zatem z koniecznością jej szybkiej 
rozbudowy. 

– Już niebawem szkoła będzie 
mogła poszczycić się nowoczesnym 
obiektem sportowym?

– Z dziecięcą niecierpliwością ocze-
kujemy na otwarcie Strefy Rekreacji Dzie-
cięcej, która wypełnia teren wokół szko-
ły. Już wkrótce szereg boisk, ściana do 

wspinaczki, siłownia, skate-park, plac za-
baw, stoły do tenisa zapewnią dzieciom 
wiele atrakcji. Zadba o to Marcin Palczak 
– kierownik obiektu, z zamiłowania spor-
towiec. Dzięki tym obiektom nasza szko-
ła nabierze szczególnego, sportowego 
charakteru. Uczniowie i młodzież korzy-
stają chętnie z sal gimnastycznych, a od 
tego semestru gmina pokrywa koszty na-
uki pływania oraz przejazdu na basen w 
Ożarowie Mazowieckim. Otwarcie Strefy 
Rekreacji Dziecięcej planowane jest pod 
koniec br. szkolnego- w połowie czerw-
ca. Ale wcześniej jeszcze, przed oficjal-
nym otwarciem tych terenów, mieszkań-
cy gminy będą mogli zapoznać się ze 
wszystkimi obiektami sportowymi pod-
czas Gminnego Dnia Dziecka 1 czerwca. 
Wówczas planuje się tam wiele atrakcji 
dla rodzin z dziećmi, wspólne gry i za-
bawy, a także wiele konkursów i niespo-
dzianek. Serdecznie zapraszam na tę 
imprezę i pragnę jeszcze zaznaczyć, że 
1 czerwca w Borzęcinie  jest świętem dla 
wszystkich dzieci z całej gminy.   

Dyrektor z uśmiechem

 Od kilku miesięcy nowym Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Borzęcinie Dużym jest Beata Błaszczak. Uzyskała stanowisko w wyni-
ku wygranego konkursu. Pani Beata jest osobą dobrze znaną w środowi-
sku nauczycielskim, a w szkole w Borzęcinie pracuje od 17 lat. Jak mówi, 
wieloletnie doświadczenie pedagogiczne pomaga jej w  pracy, na co dzień 
ważne są również dobre relacje z ludźmi – wyrozumiałość i wzajemne zro-
zumienie w działaniach związanych z zarządzaniem szkolną placówką. 
W borzęcińskim ZSP pracuje 39 nauczycieli, uczęszcza tam 311 uczniów 
i 103 przedszkolaków. Dla wszystkich Pani Dyrektor ma piękny uśmiech...  

V edycja Konkursu 
Samorządowiec-Spółdzielca

Już po raz piąty środowisko spół-
dzielcze nagrodziło przedstawicie-
li samorządów lokalnych, a także 
urzędów samorządowych i pań-
stwowych, którzy z przychylnością i 
zrozumieniem współpracują ze spół-
dzielniami. Ogólnopolski konkurs 
zorganizowany przez Krajową Radę 
Spółdzielczą i redakcję magazynu 

„Tęcza Polska” 
u h o n o r o w a ł 
życzliwość władz 
samorządowych 
i ich współpracę 
ze spółdzielnia-
mi w lokalnym 
ś r o d o w i s k u . 
Wśród laurea-
tów nagrodzono 
Wójta Gminy Stare 
Babice Krzysztofa 

Turka, któremu za „owocną współpracę 
ze spółdzielniami w 2007 roku” przy-
znano tytuł Samorządowca-Spółdzielcy. 
Wyróżnienie wręczono pod koniec 
marca br.

Spółdzielczość jako ruch gospodar-
czy i społeczny przeciwstawiający się 
dominującemu obecnie na rynku nasta-
wieniu wyłącznie na zysk, nie ma dziś 
łatwego zadania. Ruch chce pozostać 
wierny swoim ideałom – działalności na 
rzecz swoich członków, zapewniając im 
godziwą pracę i wynagrodzenie, a tak-
że możliwość decydowania o wspólnym 
majątku. W sytuacji gdy lokalne władze 
nie wykazują zrozumienia dla tych war-
tości, spółdzielnie napotykają na wiele 
trudności nawet wówczas, gdy są jedy-
nym i najpoważniejszym pracodawcą 
w gminie. Dlatego właśnie KRS i „Tęcza 
Polska” zdecydowały się wyróżniać tych 

samorządowców i spółdzielców, którzy 
pomagają spółdzielniom w rozwiązywa-
niu ich codziennych problemów i zapew-
niają szansę dalszego rozwoju, poprzez 
korzystną politykę lokalnych podatków i 
wspieranie inicjatyw tworzenia nowych 
miejsc pracy.   

Na zdjęciu Wójt Gminy Krzysztof Turek 
i Prezes SBO Czesław Swacha
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– Szkoła to nie tylko zajęcia edu-
kacyjne...

– Nasza szkoła tętni życiem od wczes-
nych godzin porannych do późnego wie-
czoru. Już przedszkolaki mogą korzystać 
z różnorodnych zajęć, natomiast starsze 
dzieci z wielu kół zainteresowań. Dzia-
łające na terenie szkoły stowarzyszenia 
„Kotwica”, „Uczniowski Klub Sportowy” i 
„Borzęcińskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Sportowe” organizują naszym uczniom 
różnorodne formy spędzania wolnego 
czasu. Stowarzyszenie im. K. Wiłkomirskie-
go dostarcza wielu muzycznych wzruszeń 
podczas cyklicznych „Spotkań ze sztuką”.

Nasza placówka współpracuje z 
Kampinoskim Parkiem Narodowym, 
dzięki temu uczniowie mogą korzystać 
z ciekawych zajęć ekologicznych, które 
organizowane są w siedzibie Dyrekcji 
KPN w Izabelinie. Korzystamy również 
z bliskiego sąsiedztwa „Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich”. Kontakt z księżmi 
misjonarzami przybliża dzieciom świat 
ich afrykańskich kolegów.

– Wiele mówi się obecnie w me-
diach o przemocy w szkole i potrze-
bie odreagowania stresu...

– Zagadnienie to dotyczy raczej 
starszych uczniów, w szkołach ponad-
podstawowych. U nas nie mamy z tym 
problemu. Staramy się zapewnić dzie-
ciom rodzinną atmosferę i wiem, że to 
się udaje. Dzięki temu nie mamy z nimi 
większych problemów wychowawczych, 
a drobne rozwiązujemy na bieżąco. Ucz-
niowie lubią tu przebywać także poza 
godzinami zajęć. Z całą pewnością jest 
to zasługa wychowawczyń ze świetlicy 
szkolnej, które zapewniają im stałą opie-
kę i rozrywkę, a swoim godnym podziwu 
entuzjamem zarażają dzieci i wzbudza-
ją ich zainteresowanie sztuką teatralną 
i plastyczną. Ogromną popularnością 
cieszy się nasz szkolny „Klub Szachowy”. 
Jak magnes przyciąga też popołudniowa 
świetlica prowadzona przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci. Uczniowie spę-
dzają tu czas na zabawie i nauce, a także 
przy wspólnym stole.

– Wiele dzieci dojeżdża do szko-
ły z pobliskich miejscowości. Czy nie 
ma problemu z ich transportem?

– Nasza młodzież przyzwyczaiła się 
już do codziennych dojazdów do szko-
ły autokarami. Dzieci świetnie się w nich 
czują i chciałyby, żeby zatrzymywały się 
przy furtce koło domu. Nie jest to jednak 
możliwe. Informuję natomiast, że nie-
długo w miejscach przystanków szkol-
nych, dzięki staraniom Gminy,  pojawią  
się wiaty chroniące dzieci przed wiatrem, 
deszczem i zimnem.

– Rozmawiając o Szkole w Borzę-
cinie, nie sposób nie wspomnieć, że 
placówka ta kultywuje pieczołowi-
cie tradycje patriotyczne...

– Jest to związane z naszym patro-
nem – Armią Krajową Grupy Kampinos. 
Mamy to szczęście, że jeszcze żyją dawni 
żołnierze,  obrońcy Ojczyzny. Młodzież 
bardzo chętnie spotyka  się z nimi, są to 
najlepsze lekcje historii. Na naszym co-
rocznym święcie szkoły – 26 października, 
gościmy kombatantów i wspominamy ich 
bohaterskie działania. Jest to ważne za-
równo dla uczniów, którzy w ten sposób 
poznają historię Polski, jak i dla komba-
tantów, którym w ten sposób okazujemy 
szacunek. Wspominamy zawsze także 
tych, którzy odeszli: Stanisława Barana 
i Stanisława Znajewskiego – kolejnych 
prezesów Środowiska AK Grupy Kampi-
nos. Krzewienie patriotyzmu nie jest tylko 
częścią programu nauczania, ale i cre-
do naszego działania, jako pedagogów 
funkcjonujących w wolnym kraju. Jeszcze 
w latach osiemdziesiątych o wielu spra-
wach związanych z  historią Polski i AK 
w ogóle się nie mówiło. Warto zatem 
nadrabiać zaległości i docenić odpowied-
nio czas, w którym obecnie pracujemy.

– Jak ocenia Pani aktywność ucz-
niów ?

– Uważam, że jest ona na dobrym 
poziomie. Uczniowie naszej szkoły biorą 
udział w licznych konkursach organizo-
wanych zarówno przez nauczycieli, jak i 
organizacje zewnętrzne. Systematycznie 
uczestniczymy w rozgrywkach sporto-
wych organizowanych przez Starostwo 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
W Powiatowych Biegach Przełajowych  
mamy dwóch wicemistrzów, dwuna-
stu uczniów uzyskało awans do Mię-
dzypowiatowych Biegów Przełajowych. 

Dziewczęta z naszej szkoły zajęły trzecie 
miejsce w Powiatowym Turnieju Dziew-
cząt w Mini Piłkę Nożną. Dwie osoby w 
wyniku rozgrywek w Kamionie zakwali-
fikowały się do finałów Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach 
Przełajowych.  Nasze dziewczęta wygra-
ły ostatnio zawody w tenisa stołowego 
w gminie i powiecie, w związku z tym 
zakwalifikowały się do udziału w Mię-
dzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej, gdzie w rywalizacji 5 powiatów 
zajęły drugie miejsce.  

Uczniowie odnoszą liczne sukcesy nie 
tylko w sporcie, ale także w konkursach 
naukowych. Jeden uczeń zakwalifikował 
się do konkursu matematycznego dru-
giego stopnia, organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty, a czterech uczniów 
dostało się do kolejnego etapu konkur-
su matematycznego „Pitagoras”. Mamy 
także zwycięzców w konkursie na opo-
wiadanie misyjne i modlitwę, organizo-
wanym przez Stowarzyszenie Misji Afry-
kańskich. Znacząca liczba uczniów wzię-
ła udział w konkursie ortograficznym or-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową 
w Starych Babicach.

Dużym powodzeniem cieszyły się 
konkursy świąteczne, tj. Szopka Bożo-
narodzeniowa (52 uczestników) i Stroik 
Świąteczny - Wielkanocny (102 uczest-
ników). Szopki prezentowane były w 
parafialnym kościele, gdzie mogli je 
podziwiać wszyscy mieszkańcy. Stroiki 
Wielkanocne sprzedaliśmy na kiermaszu 
w Niedzielę Palmową, a cały dochód w 
kwocie 740 zł  został przeznaczony dla 
zaprzyjaźnionej szkoły w Zambii. 

– Kilkanaście dni temu odbyły się 
egzaminy szóstoklasistów, jakie są 
w związku z tym Pani odczucia?

– W Borzęcinie uczestniczyły w 
nich 3 klasy szóste. Mam nadzieję, 
że uczniowie dobrze poradzili sobie z 
testami. Wielu  rozwiązywało zadania 
do ostatnich minut egzaminu. Widzia-
łam, że dobrze rozplanowali czas pra-
cy. Cóż, wyniki będą znane dopiero za 
miesiąc. Za wszystkich trzymam kciuki 
i liczę na dobry wynik sprawdzianu 
wiedzy uczniów. 

mł.

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza 
wszystkie osoby zainteresowane tym problemem w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 
0-605-921-579. Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – spotkania odbywają się w każdą  trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby 
mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 17.00-19.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 (budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 
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XVI Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 28 lutego 2008 roku. 
Na początku obrad nowa radna Paulina 
Ostrowska złożyła ślubowanie i odebra-
ła od Przewodniczącej Gminnej Komisji 
Wyborczej zaświadczenie o wyborze do 
Rady Gminy. Następnie Przewodniczący 
RG Henryk Kuncewicz i Wójt Krzysztof Tu-
rek przedstawili informacje o działaniach 
podjętych w okresie międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt uczestniczył mię-
dzy innymi w spotkaniu poświęconym 
budowie systemu teleinformatycznego na 
naszym terenie, podpisał także umowę w 
sprawie wykonania koncepcji tego syste-
mu dla powiatu warszawskiego zachod-
niego. Przeprowadził ponadto konsulta-
cje dotyczące powołania straży gminnej i 
rozmawiał z przedstawicielami Komendy 
Powiatowej Policji w Starych Babicach na 
temat mapy zagrożeń w gminie. Uczest-
niczył również w spotkaniu wójtów i bur-
mistrzów zorganizowanym przez Komen-
dę Powiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Błoniu, które dotyczyło zagrożeń w 
powiecie warszawskim zachodnim, oraz 
odbył naradę z Wójtem Gminy Leszno i 
Wójtem Gminy Izabelin w sprawie wspól-
nej budowy mieszkań komunalnych na 
potrzeby naszych gmin.

W dalszej części sesji podjęto szereg 
uchwał. Zadecydowano między innymi o 
wprowadzeniu zmiany w „Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Stare Babice” w zakresie czę-
stotliwości wywozu odpadów z posesji 
– zamiast „raz na dwa tygodnie” wpro-
wadzono zapis „nie rzadziej niż raz na 
miesiąc”. W czasie obrad przyjęto także 
uchwałę o zakupie gruntów przeznaczo-
nych pod centrum sportowo-usługowe 
we wsi Zielonki Parcele, oraz o zakupie 
działek we wsiach Latchorzew i Blizne 
Jasińskiego w związku z planem posze-
rzenia dróg gminnych. 

Następnie podjęto decyzję w sprawie 
zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 
Powołano również dwoje radnych (Pauli-
nę Ostrowską i Witolda Maziarza) w skład 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu. Ustalono ponadto zasady i tryb przy-
znawania, sposób rozliczania oraz kontroli 
dotacji dla spółek wodnych, prowadzących 
działalność na naszym terenie.

W kolejnej części obrad znalazł się 
czas na interpelacje i pytania radnych. 
Radny Tomasz Druzd odczytał apel do 
właścicieli sklepów, barów i restauracji 
działających w gminie, o niesprzedawa-
nie alkoholu osobom nieletnim. Zachęcił 
jednocześnie wszystkich zebranych do 
podpisania się pod petycją. 

Wśród kwestii poruszonych przez 
radnych pojawiły się pytania o budowę 

fotoradarów na naszym terenie. Wójt 
Krzysztof Turek poinformował, że pro-
cedury administracyjne zakończyły się 
pomyślnie i pierwszy maszt stanie przy 
drodze 898, w okolicach skrzyżowania 
ulicy Sikorskiego z Polną, a drugi przy 
drodze 580 w okolicach Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 
Fotoradary przyniosą z pewnością pozy-
tywne efekty prewencyjne. W momencie 
powołania straży gminnej zostaną jej 
wydzierżawione przez policję. 

W dalszej części sesji Zastępca Wójta 
Jolanta Stępniak poinformowała, że w 
gminie zostanie przeprowadzona pilota-
żowa akcja segregacji odpadów. Jej za-
łożeniem jest to, aby mieszkańcy składali 
deklaracje przystąpienia do programu u 
sołtysów, od których otrzymają pierw-
sze worki do segregacji. Akcja ruszy od 
maja, ale worki zostaną udostępnione 
już w marcu. W późniejszym okresie 
będą przekazywane mieszkańcom przez 
firmę, która wygra przetarg na odbiór 
odpadów. 

* * *
W dniu 27 marca br. odbyła się 

XVII Sesja Rady Gminy Stare Babice. 
Na początku obrad Wójt Krzysztof Turek 
i Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz 
omówili działania podjęte w okresie mię-
dzysesyjnym. W tym czasie Wójt prze-
prowadził m.in. naradę w sprawie orga-
nizacji uroczystego otwarcia Strefy Re-
kreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. 
Uczestniczył także w spotkaniu wójtów i 
burmistrzów powiatu warszawskiego 
zachodniego ze Starostą Janem Żychliń-
skim, które było poświęcone budowie 
szlaków rowerowych na naszym terenie. 
Rozmawiał ponadto z dyrektorem War-
szawskiego Oddziału Agencji Nierucho-
mości Rolnych w sprawie wyrażenia zgo-
dy na przeprowadzenie rurociągów i 
usytuowanie przepompowni na grun-
tach należących do agencji. Poza tym 
przeprowadził kolejną turę negocjacji z 
przedstawicielami Miejskiego Przedsię-
biorstwa Oczyszczania co do umowy na 
wykorzystywanie terenu wysypiska Ra-
diowo w Klaudynie.

W kolejnej części obrad radni przyjęli 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych za rok 2007. Zade-
cydowali także o wprowadzeniu zmian 
do tego programu na bieżący rok – w 
zakresie zasad wynagradzania i czasu 
pracy członków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. Na-
stępnie przyjęli uchwały w sprawie sprze-
daży nieruchomości gruntowej położo-
nej w Klaudynie na rzecz jej użytkownika 

wieczystego oraz zamiany nieruchomo-
ści położonych w Bliznem Łaszczyńskie-
go i Bliznem Jasińskiego. Podjęli także 
decyzję o nabyciu czterech działek poło-
żonych we wsi Zielonki Parcele z prze-
znaczeniem pod centrum sportowo-
usługowe. Zadecydowali również o 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości we wsi Latchorzew, która 
należy do gminy, w celu połączenia z są-
siednią działką.

W ramach XVII Sesji powołano Komi-
sję Inwentaryzacyjną, w skład której we-
szli radni: Lucyna Molak, Adam Kotwicki, 
Tadeusz Wiśniewski. Zadaniem komisji 
będzie inwentaryzacja mienia w celu wy-
stąpienia o jego komunalizację. 

Radni przyjęli ponadto szereg zmian 
do gminnego budżetu na 2008 rok. W 
związku z tym zwiększono dochody gminy 
o kwotę 1.877.132,00 zł; kwota docho-
dów po zmianach wynosi 63.486.448,00 
zł. Wzrosły także wydatki – o kwotę 
4.074.628,00 zł, w sumie wynoszą więc 
one 91.961.547,00 zł. W ramach uchwały 
wprowadzono również zmiany w planie 
zadań inwestycyjnych, przychodów i roz-
chodów gminy, dochodów własnych Urzę-
du Gminy i GOPS. 

Ciąg dalszy na str. 7

Z Sesji Rady Gminy

Podczas jednej 
z ostatnich Sesji RG, 
radny Jan Puścian 
zademonstrował 
jak należy składać 
puste plastikowe 
butelki. Dzięki 
zgnieceniu i zwi-
nięciu, zajmują one 
zaledwie niewielką 
część swej normal-
nej objętości. Zakrę-
cony korek powo-
duje, że butelki nie 
rozwijają się.
– Sortowanie odpa-
dów i odpowiednie 
ich przygotowanie 
praktykowaliśmy 
już wiele lat temu 
na statkach ocea-
nicznych – wspo-
mniał komandor 
Puścian. Zachęcam 
Państwa do tej akcji 
również w naszej 
gminie.
 
Więcej o segregacji 
śmieci na str. 12
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Pod koniec stycznia br. odbyło 
się walne zgromadzenie delegatów 
„Gminnej Spółki Wodnej Babice”. 
Zatwierdzono roczne sprawozdanie 
finansowe i udzielono Zarządowi 
absolutorium za rok 2007. Przyjęto 
również plan pracy na rok 2008. 
Jednak najważniejsza z podjętych 
uchwał, z punktu widzenia niektó-
rych mieszkańców, dotyczyła przy-
stąpienia Spółki do działań praw-
nych, które mają doprowadzić do 
skutecznej windykacji należności. 
Planuje się ściągać opłaty za zaległe 
składki od uporczywych dłużników 
przy pomocy komorników. Dlatego 
też namawiamy tych z Państwa, któ-
rzy zalegają z opłatami, do szybkie-
go uregulowania wszystkich należ-
ności wobec Spółki Wodnej. Jeśli 
bowiem będzie je egzekwować ko-
mornik, oprócz długu i procentów 
należnych Spółce zapłacimy jeszcze 
za tzw. czynności komornicze, a te 
środki mogą poważnie naruszyć nie-
jeden domowy budżet.

– Co roku składki płaci jedynie poło-
wa osób, do których wysyłamy wezwa-
nia płatnicze. Trzeba wreszcie zmienić 
ten stan rzeczy, bowiem w rezultacie 
osoby obowiązkowo podchodzące do 
opłat kredytują tych, którzy lekceważą 
sobie obowiązki płatnicze wobec Spółki- 
mówi Prezes Zarządu Wiesław Skalski. 

– Babicka gmina charakteryzuje się 
wysokim poziomem wód gruntowych, 
łatwo tu zatem o podtopienia niektórych 
terenów. W latach suchych przeważnie 
wszystko jest w porządku. Wówczas 
mało kto interesuje się pracami Spółki 
Wodnej. Dopiero gdy pojawią duże opa-
dy deszczu lub nawałnice w czasie burz i 
woda wdziera się do podwórek i piwnic,  
wszyscy zaczynają interesować się praca-
mi Spółki. Tymczasem właściwe utrzy-
manie rowów melioracycjnych, przepu-
stów i innych urządzeń wymaga stałych 
nakładów finansowych i stałej pracy, po-
legającej zarówno na usuwaniu twardej, 
krzaczastej roślinności, tamującej prze-
pływ wody, jak i na usuwaniu śmieci, 
które wiele osób wrzuca wprost do ro-
wów.

W minionym roku Spółka realizowała 
prace zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem i budżetem. Obejmowały one 
m.in. konserwację rowów melioracyj-
nych – wykoszono 80% z nich, oraz od-
mulono i wykarczowano 40%.

Do konserwacji rowów przystąpiono 
w maju. W porozumieniu z Powiatowym 
Urzędem Pracy Spółka zatrudniła 11 osób 

w ramach robót publicznych. Osoby te 
zajmowały się odmulaniem rowów i kar-
czowaniem krzaków ze skarp. Do 30 li-
stopada ub. roku pracownicy Spółki Wod-
nej wykosili i oczyścili ponad 57 km ro-
wów melioracyjnych (74%). Dodatkowo 
przy pomocy firmy, wyłonionej w przetar-
gu, oczyszczono jeszcze ponad 12 km 
rowów, w których prace wymagały użycia 
sprzętu mechanicznego.

Ogółem możemy stwierdzić, że 
w ub. r. wykoszono roślinność 
na długości ponad 70 km  ro wów, 
(89,9%) i odmulono ponad 
35 km rowów (45,5%).

Wartość prac wykonanych przez 
spółkę w ub. roku wyniosła ogółem 
550,951,74 zł. Warto zauważyć, że ro-
boty publiczne refundowane były przez 
PUP w Błoniu. W związku z tym rzeczy-
wisty koszt konserwacji, jaki poniosła 
Spółka Wodna, wyniósł 91.578 zł. 
W 2007 r. Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki w Warszawie przekazał Spółce 
Wodnej dotację w wysokości 21.100 zł, 
która w grudniu wpłynęła na jej konto. 
Kończąc omawianie spraw finansowych 
należy stwierdzić, że na bieżąco prowa-
dzona jest aktualizacja ewidencji płatno-
ści członków i użytkowników urządzeń 
Spółki Wodnej. Ściągalność składek jest 
jednak nadal niezadowalająca i wynosi 
około 50%, stąd powstała konieczność 
rozpoczęcia działań prawnych zmienia-
jących ten stan rzeczy. 

– Czyszczenie rowów i przepustów 
jest nieustanną pracą, którą musimy co 
roku wykonać. Łatwiej jest, gdy możemy 
zatrudnić więcej osób, w czym pomaga 
Powiatowy Urząd Pracy - mówi prezes 
Wiesław Skalski. - Duży postęp prac za-
obserwowaliśmy odkąd w Spółce pracu-
je Pani Zdzisława Baltyn – dodaje Prezes. 
Wiele czynności 
trzeba po prostu 
dobrze zorganizo-
wać, a obszar prac 
jest bardzo duży, 
ponieważ urządze-
nia melioracyjne 
rozciągają się na bli-
sko 2500 ha.

Co roku pojawia-
ją się także nowe 
problemy. Rozwija-
jące się dynamicznie 
budownictwo indy-
widualne usiłuje 
wpuszczać wody 
deszczowe z posesji 
do naszych rowów. 

W ub. r. wykonano odwodnienie drogi 
Warszawskiej, z której woda również tra-
fia do naszych urządzeń. Tymczasem na 
wielu rowach po zakończeniu prac dro-
gowych pozostały liczne niedoróbki bu-
dowlane i zanieczyszczenia. Nie mogli-
śmy ich nawet zgłosić wykonawcy, bo 
nikt nas nie poprosił do odbioru zakoń-
czonego odcinka drogi. A pilnych spraw 
do rozwiązania nie brakuje. Zdarzyło się 
bowiem, że w Borzęcinie zniknął nawet 
jeden z rowów. Projektant przebudowy 
drogi nie uwzględnił po prostu części 
melioracji działającej od lat w naszej 
gminie!

Również część mieszkańców gminy 
podchodzi w piracki sposób do urządzeń 
melioracyjnych. Zdarza się, że ścieki z 
szamb wypompowywane są wprost do 
rowów, nie wspominając już o wyrzuca-
nych tam górach śmieci. Obecnie z tych 
powodów około 10 spraw trafiło do 
sądu, a kilku sprawców zanieczyszczeń 
zostało już ukaranych grzywnami. Sytua-
cję w tym zakresie poprawi zapewne 
Straż Wiejska, której powołania spodzie-
wamy się już niebawem. 

Jednak zamiast działań restrykcyjnych 
stosowanych wobec nieuczciwych osób, 
potrzeba większej solidarności sąsiedzkiej 
– przekonuje Prezes Skalski. Należyta dba-
łość o urządzenia melioracyjne babickiej 
gminy jest sprawą nas wszystkich, dzięki 
nim unikniemy przykrych niespodzianek 
w postaci podtopień, a nakłady poniesio-
ne na konieczne prace zwrócą się, zapew-
niając ochronę przed powodzią naszym 
gospodarstwom domowym.

Zarząd Spółki Wodnej tworzą 
obecnie: Prezes Wiesław Skalski i 
Członkowie Zarządu: Elżbieta Szelen-
baum, Włodzimierz Sulwiński, Kazi-
mierz Lade, Sylwester Klimek, Ag-
nieszka Kaczurba i Stanisław Lesisz. 

Co słychać w Spółce Wodnej? 
Czy wreszcie dłużnicy zapłacą zaległe składki?

Wiesław Skalski – Prezes Zarządu Spółki Wodnej i Zdzisława 
Baltyn – podinspektor ds. melioracji
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Szanowni Państwo!
17-go kwietnia br. otrzymałem od 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
„Wystąpienie pokontrolne” z kontro-
li, przeprowadzonej w naszej gminie w 
ubiegłym roku. Obejmowała ona szeroki 
zakres zagadnień gospodarowania fi-
nansami publicznymi i mieniem komu-
nalnym gminy w latach 2002-2007, a 
zwłaszcza zagadnień związanych z dzia-
łalnością Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Eko- Babice. W trakcie jej 
prowadzenia, zakres kontroli był posze-
rzany kilkakrotnie. 

Kontrola nie wykazała żadnego 
przypadku łamania prawa, ani ja-
kiejkolwiek szkody. Natomiast kontro-
lujący wnieśli cztery zastrzeżenia natury 
proceduralnej, z których faktycznie jed-
no było zasadne i zostało natychmiast 
wyeliminowane, jeszcze przed zakoń-
czeniem kontroli. Jednak, z nieznanych 
mi przyczyn, kontrolujący próbowali 
błędnie interpretować pewne przepisy 
proceduralne, co w konsekwencji mo-
gło skutkować zarzutem niedopełnienia 
obowiązków służbowych. Z tego po-
wodu dwukrotnie odmówiłem podpi-
sania protokołu, wystosowując szerokie 

wyjaśnienia i prawidłową interpretację 
odpowiednich przepisów. Najwyraźniej 
wyjaśnienia te rozwiały wątpliwości kon-
trolujących i ostatecznie ograniczono się 
do uwag i wniosków. Całe „Wystąpienie 
pokontrolne” można przeczytać na stro-
nach BIP, dostępnych z naszej oficjalnej 
strony gminnej. 

Liczne kontrole w naszej gminie to nie 
dzieło przypadku. Są one odpowiedzią 
różnych urzędów (instytucji kontrolnych, 
a nawet... organów ścigania!) na skargi 
składane przez moich przeciwników z 
opozycji. Cóż, taką drogę obrali, by zaist-
nieć na naszej scenie samorządowej. Jak 
widać są bardzo zdeterminowani, dlate-
go trudno się spodziewać końca tej ich 
„pisarskiej” działalności. Najsmutniejsze 
jest to, że przy okazji zgubili gdzieś cel 
nadrzędny, jakim powinni się kierować 
– Dobro Naszej Gminy. Przykre to, ale 
przede wszystkim bardzo męczące.

Rutynowe kontrole, prowadzone 
przez powołane do tego celu instytucje, 
są powszechną i pożądaną praktyką w 
każdym urzędzie. Jawność i poprawność 
decyzji, jakie podejmuje samorząd, jest 
najważniejsza. Wyniki pokontrolne dają 
naszym Mieszkańcom jasną informację 

o jakości naszej pracy. Zabierają jednak 
dużo czasu i powodują poważne za-
kłócenia w działalności Urzędu Gminy, 
przyczyniając się do spowolnienia wielu 
ważnych procesów.

Tak jak wcześniej wspomniałem, 
zakończona kontrola CBA nie stała się 
kresem serii pomówień. Niedawno prze-
szliśmy kontrolę Państwowej Inspekcji 
Pracy, a już mamy informację o kolejnym 
zawiadomieniu, tym razem do Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Wobec braku widoków na zaprzesta-
nie tych destrukcyjnych działań, jestem 
zmuszony do podjęcia kroków prawnych 
w celu przywrócenia normalnej pracy 
Urzędu Gminy i innych jednostek orga-
nizacyjnych. 

Dziękuję wszystkim współpracowni-
kom za wsparcie w minionym okresie. 
Cieszę się, że prawda potrafi się obronić, 
a moje przekonanie o zgodności z pra-
wem działań babickiego samorządu zna-
lazło potwierdzenie w kolejnej instytucji 
kontrolnej.

Z pozdrowieniami dla 
Mieszkańców Gminy

Wójt Gminy, Krzysztof Turek

Po kontroli CBA…

Stare Babice , dnia 28.03.2008r.
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy zostały 
przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

Opis 
i położenie

Oznaczenie
KW

Oznaczenie działki 
wg ewidencji 

gruntów

Powierzchnia 
działki w  m. kw.

Wartość 
nieruchomości

Przeznaczenie  w planie zagosp. 
przestrzennego.

Latchorzew WA1P/00074308/5 612/5    168 28 694,40 zł Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(przył. do działki sąsiedniej)

Klaudyn WA1P/00050956/8 843/9 121400 15290 330 zł Zabudowa usługowo-przemysłowa 
(sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)

Modyfikacje objęły także stan środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na początek roku.

Następnie podjęto uchwały w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia straży gmin-
nej oraz ustosunkowania się do projekto-
wanego przeznaczenia terenów pod za-
budowę wielorodzinną we wsi Kręczki. 

W ostatniej części sesji znalazł się czas 
na interpelacje i zapytania radnych, które 
dotyczyły między innymi modernizacji 
dróg na naszym terenie, wprowadzenia 
programu segregacji śmieci, budowy 
ośrodka zdrowia i przedszkola w gminie. 
Zastępca Wójta Jolanta Stępniak poinfor-
mowała, że został już ogłoszony konkurs 
na budowę przedszkola, zgłoszenia przyj-
mowano do końca marca, a dopuszczone 

do konkursu firmy mogą składać prace do 
16 maja. Wtedy to zbierze się komisja 
konkursowa i dokona wyboru najlepsze-
go projektu – prawdopodobnie do końca 
września gotowa będzie dokumentacja 
projektowa i pozwolenie na budowę. Być 
może już na jesieni ogłoszony zostanie 
przetarg i wykonawca będzie mógł roz-
począć prace budowlane. 

Następnie radny Tomasz Druzd prze-
kazał zebranym informację na temat 
ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz 
wybór”, w której bierze udział Stowarzy-
szenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic. Jest to 
inicjatywa organizowana przez Fundację 
im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie 
Szkoła Liderów, mająca na celu zachęce-
nie Polaków do udziału w życiu publicz-

nym. Uczestnicy akcji (organizacje poza-
rządowe i grupy nieformalne z całej Pol-
ski) prowadzą w swoich miejscowościach 
działania na rzecz włączenia mieszkań-
ców w rozwiązywanie lokalnych proble-
mów oraz budowania dialogu między 
nimi i władzami samorządowymi. W ra-
mach akcji w piątek 18 kwietnia br. od-
było się spotkanie Wójta Krzysztofa Turka 
z mieszkańcami naszej gminy (szersza re-
lacja z tego wydarzenia w kolejnym nu-
merze „Gazety Babickiej”). Projekt „Masz 
głos, masz wybór” będzie kontynuowa-
ny do kolejnych wyborów samorządo-
wych, które odbędą się w 2010 roku. Już 
teraz w związku z jego realizacją plano-
wane są kolejne inicjatywy.

(kg)

Z Sesji Rady Gminy – dokończenie ze str. 5
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RODZAJ ZADANIA : Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakre-
su upowszechniania kultury i sztuki pod nazwą : 
a) zadanie nr 1 – organizacja imprez artystycznych,
b)  zadanie nr 2 – organizacja koncertów w ramach Festiwalu 

„W Krainie Chopina”.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie udziele-
nia dotacji celowej na jego realizację.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania 
realizowane będą w okresie od 1.06.2008 r. do 31.12.2008 r. z 
zachowaniem poniższych warunków : 
1) organizacja koncertów muzycznych,
2) organizacja wernisaży i wystaw,
3) imprezy artystyczne mogą być organizowane w obiektach sa-

kralnych (Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Blizne) oraz w 
placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA :
1. Na poszczególne zadanie przeznacza się kwoty :
a) zadanie nr 1 –   10.000 złotych,
b) zadanie nr 2 –   20.000 złotych,
2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Stare Ba-

bice może zlecić zadanie jednemu lub kilku wykonawcom w 
granicach łącznej kwoty określonej w pkt 1.

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ  TEGO TYPU ZADAŃ 
PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI : 25.000 złotych

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI : Dotacja zostanie udzie-
lona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu który :
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasada-

mi uczciwej konkurencji, gwarantuje wykonanie zadania w spo-
sób efektywny, oszczędny i terminowy,

– posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, od-
powiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania 
na terenie gminy Stare Babice.   

TERMIN SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
26 maja 2008 r. do godz. 1600 w kancelarii Urzędu Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocz-
tową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla 
pocztowego).

TERMIN,TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE 
OFERTY : 
1.  Wójt Gminy najpóźniej do dnia 26 maja 2008 r. powoła  Komi-

sję konkursową opiniującą oferty. 
2.  Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 maja 2008 r. o 

godz. 1300 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wyma-
ganego zestawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuce-
niu o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wszystkich wniosko-
dawców, którzy złożyli oferty.   
4.  Oferty spełniające wymogi formalne , oceniane będą przez Ko-

misję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie 
będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 
1- 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, a ponadto :

– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z 
realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie 

poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi 

wnioskodawcy.
5.  Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić ne-

gocjacje w zakresie dotyczącym : 
1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikają-
cych ze złożonej oferty,
2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie 
oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stare Babice,
3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do 
finansowania dotacją,
4) zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej po-
zycji kosztorysu dotacją z budżetu gminy.

6.  Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwar-
tego konkursu ofert.

7.  Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji 
jest traktowana jako oferta ostateczna. 

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji 
zadania zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamiesz-
czenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i serwisie in-
formacyjnym.  
Formularz oferty oraz druk oświadczenia dostępne są w pokoju 
nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf 
Jarkowiec) oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.
babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKLADANIA OFERT : Oferty należy składać w kan-
celarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczal-
nym terminie do 26 maja 2008 r. godz. 1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publiczne-
go i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 
264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i 
adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisa-

ny przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku orga-
nizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty po-
świadczające osobowość prawną,

– regulamin organizacyjny placówki,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności za po-

przedni rok, a w przypadku podmiotów prowadzących działal-
ność przez krótszy okres – za okres działalności,

– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowa-
dzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-
zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego),

– dodatkowe oświadczenie o tym : „że wnioskodawca nie jest/
albo że jest/ pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji bu-
dżetowej na skutek przepisu ar. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 
2104 z późn. zmianami)”. Oferty bez dodatkowego oświadcze-
nia lub z oświadczeniem, że wykonawca pozbawiony jest prawa 
do otrzymania dotacji budżetowej – będą odrzucone. 

Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia 108/08

Wójta Gminy Stare Babice 
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu upowszechniania kultury  i sztuki w okresie od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 
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RODZAJ ZADANIA: Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art.13 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) ogłasza otwarty 
konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury i sztuki oraz  fi zycznej i sportu pod nazwą: 
a) zadanie nr 1 – organizacja imprez sportowych,
b) zadanie nr 2 – organizacja festynu „Zielonki 2008”.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr 1 i 2 nastąpi w formie wsparcia 
tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofi nansowanie ich realizacji.

CELE, WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadania realizowane będą w okresie od 2.05.2008 r. do 31.12.2008 r. 
z zachowaniem poniższych warunków: 
1. Zadanie nr 1

1) zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej biegów 
przełajowych o puchar Wójta Gminy Stare Babice,

2) zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych turniejów plażowej 
piłki siatkowej,

3) zorganizowanie w dniu 13 sierpnia ofi cjalnych zawodów 
jeździeckich w skokach przez przeszkody,

4) zorganizowanie eliminacyjnych zawodów międzyszkolnych w 
ramach Olimpiady Młodzieżowej,

2. Zadanie nr 2
1) organizacja festynu na polanie „dwóch stawów „ w Zielonkach 

w dniu 15 sierpnia 2007 r.
– przygotowanie terenu do realizacji imprezy,
– zapewnienie wykonawców i obsługi technicznej,
– zorganizowanie obsługi medycznej, służb porządkowych i 

ochrony imprezy,
– sprawne przeprowadzenie imprezy.

  
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
a) zadanie nr 1 –  30.000 złotych,
b) zadanie nr 2 – 70.000 złotych.

W ROKU POPRZEDNIM NA REALIZACJĘ TEGO TYPU 
ZADAŃ PRZEKAZANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI:
a) na zadanie nr 1 – kwotę 30.000 zł
b) na zadanie nr 2 – kwotę 35.000 zł

WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona 
podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami 

uczciwej konkurencji, 
– posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby 

osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej 
lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2008 r. do godz. 1600 
w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE 
OFERTY: 
1. Wójt Gminy najpóźniej do dnia 26 maja 2008 r. powoła Zespół 

opiniujący złożone oferty. 
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28  maja 2008 r. 

o godz. 1400 z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty.
3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego 

zestawu dokumentów lub informacji podlegają odrzuceniu o czym Wójt Gminy 
zawiadamia pisemnie wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli oferty.   

4. Oferty spełniające wymogi formalne , oceniane będą przez Komisję 
konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą 
brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto:

– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy 
z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

– doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania,
– wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie 

poprzednim,
– udział środków własnych oraz innych źródeł fi nansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi 

wnioskodawcy.
5. Z wnioskodawcami Komisja konkursowa może prowadzić negocjacje 
w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających 
ze złożonej oferty,
2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty 
do dofi nansowania dotacją z budżetu Gminy Stare Babice,
3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do 
fi nansowania dotacją,
4) zmniejszenia albo wykluczenia fi nansowania określonej pozycji 
kosztorysu dotacją z budżetu gminy.

6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego 
konkursu ofert.

7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest 
traktowana jako oferta ostateczna. 

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań 
zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w BIP i na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz na stronie internetowej  
www.bip.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w 
kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26 maja 2008 r. do godz.1600.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem 
podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku 
organizacji kościelnych lub związków  wyznaniowych – dokumenty 
poświadczające osobowość prawną,

– sprawozdanie merytoryczne i fi nansowe z działalności za rok 2006, 
a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez krótszy 
okres – za okres działalności,

– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu 
działalności w celu osiągnięcia zysku ( nie dotyczy organizacji 
posiadających status organizacji pożytku publicznego).

 Wójt Gminy Stare Babice
 Krzysztof Turek

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 
oraz kultury fi zycznej i sportu w okresie od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia  108/08
Wójta Gminy Stare Babice 
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
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Kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II uczciliśmy podczas okolicznościowych Mszy Świętych w Borzęcinie 
Dużym i w Starych Babicach. Uroczystości w obu kościołach uświetnił koncert zorganizowany ku czci Papieża 
Polaka, który odbył się pod patronatem ks. kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski oraz Adama Struzika 
– Marszałka Woj. Mazowieckiego.

Koncert pod dyrekcją światowej sławy dyrygenta i kompozytora Szymona Kawalli zrobił na słuchaczach 
niezapomniane wrażenie. Szczególnie utwór „Stabat Mater”, który wykonywany był również dla Ojca Świętego 
z okazji 20- lecia Jego pontyfikatu, wzruszał i nastrajał 
refleksyjnie do obchodzonej rocznicy śmierci. 

W programie koncertu oprócz utworów maestro 
Kawalli: „Stabat Mater”, kantaty „Santo Subito” 
wykonano również m.in.: „Medytację o Św. Joannie 
d’Arc” Charlesa Gounoda i koncert nr I H. Wieniawsk-
iego. Wystąpili Dima Bawab – sopran (z Jordanii), 
Joanna Kawalla – skrzypce, Marta Kluczyńska, Wo-
jciech Karaś, Paweł Rozbicki – organy, oraz Orkiestra i 
Chór Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Wi-
tolda Lutosławskiego z Wołomina. Po koncercie w 
Starych Babicach mieszkańcy gminy udali się pod głaz 
upamiętniający naszego Papieża, gdzie wspólnie 
modlono się i odśpiewano „Arkę”. 

Miliony ludzi są przekonane, że znały 
Jana Pawła II z bliska, osobiście. Kiedy 
cierpiał, odchodził, umierał, świat się za-
trzymał, zapłakał, przyklęknął. I nie dziwię 
się temu. Bo Papież reprezentował Boga 
całym sobą. Dlatego ludzie tak bardzo się 
spieszyli, aby się z nim spotkać. Bo kto do 
niego przychodził, spotykał Chrystusa. Oto 
tajemnica jego świętości – całym sobą re-
prezentować Boga. Proces przygotowujący 
orzeczenie świętości to nic innego, jak 
świadectwo wielu osób o tym, że Jan Pa-
weł II wybrał Boga, że ogołocił samego sie-
bie z tego wszystkiego, co nie jest Bogiem, 
że zrezygnował ze swojej woli, ze swych sła-
bości, skłonności, kaprysów, fantazji… Że 
uczynił z siebie wielkiego niewolnika Boga, 
stając się całkowicie wolnym, pełnym obec-
ności Bożej.

Swój dzień naj-
częściej zaczynał 
od leżenia krzyżem 
w prywatnej kapli-
cy. Sam na sam 
z Bogiem. Dosko-
nale rozumiał, że 
między przedsion-
kiem a ołtarzem 
muszą płakać ka-
płani, słudzy Pań-
scy! Muszą mówić: 
Przepuść, Panie, 
ludowi Twojemu 
(por. Jl 2,17). Dzień 

rozpoczynał od adoracji. Bycie z Chry-
stusem postawił w centrum swoich co-
dziennych zajęć i posług. Był „umówio-
ny” z Nim każdego dnia. Ponieważ po-
stawił modlitwę w samym centrum, po-
trafił radzić sobie z najbardziej wypeł-
nionym programem dnia, a każdy z nich 
był na większą chwałę Boga. Widzieliśmy 
to w Krakowie na Wawelu podczas ostat-
niej wizyty w Polsce. Papież, jak każdy 
kapłan każdego dnia, potrzebował roz-
mawiać z Tym, którego reprezentuje. 
Nie przejmował się tym, że media nie 
znoszą ciszy. Poprosił o brewiarz i mod-
lił się słowami psalmów, których używał 
także Jezus. Rozważał słowa Pisma Świę-
tego przeznaczone na dany dzień. Tak 
było podczas wielu podróży apostolskich. 
Zawsze znajdował czas na prywatną roz-
mowę z Bogiem. Zanim rozpoczął roz-
mowę z ludźmi, najpierw napełniał się 
Bogiem!

Chciałbym uklęknąć

Ostatnia procesja Bożego Ciała, któ-
rej przewodniczył Jan Paweł II. Już nie 
chodził. Wraz z arcybiskupem Marinim 
pomogliśmy Ojcu Świętemu zająć miejsce 
na platformie specjalnie przygotowanego 
samochodu. Na klęczniku, w monstrancji, 
znajdował się Najświętszy Sakrament. Ru-
szyliśmy ulicą Merulana w kierunku Ba-
zyliki Matki Bożej Większej. W pewnym 

momencie Papież dał znak, by się zbliżyć. 
Powiedział po polsku: „Chciałbym uklęk-
nąć”. Byłem tak zaskoczony tą prośbą, że 
zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć. 
Zdawałem sobie sprawę, że fizycznie jest 
to niemożliwe. Z wielką delikatnością 
i drżącym głosem tłumaczyłem, że samo-
chód bardzo trzęsie i będzie trudno 
uklęknąć. W odpowiedzi usłyszałem do-
brze mi znane: mmm… Kiedy byliśmy na 
wysokości Uniwersytetu Antonianum, Pa-
pież powtórzył jeszcze raz: „Chcę uklęk-
nąć”. Nieśmiało powiedziałem, że lepiej 
jeszcze trochę poczekać, że może jak bę-
dziemy bliżej bazyliki. I znów usłyszałem 
znajome: mmm…

Kiedy mijaliśmy kościół redemptory-
stów, powiedział stanowczo i głośno: „Tu 
jest Chrystus! Proszę!”. Nie odważyłem 
się sprzeciwić. Arcybiskup Marini domy-
ślił się, o co chodzi. Od ponad 20 lat znał 
dobrze Papieża. Spojrzeliśmy na siebie 
i bez słowa pomogliśmy Ojcu Świętemu 
uklęknąć. Z wielką trudnością trzymał się 
oburącz klęcznika, na którym stała mon-
strancja. Trwało to tylko kilkanaście se-

Minęły już trzy lata...

Świat się zatrzymał, ja płakałem
Nieznane epizody z życia Jana Pawła II wspomina ks. Konrad Krajewski, papieski ceremoniarz
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kund, choć wydawało mi się, że cały wiek. 
Musiał usiąść, bo kolana nie były w stanie 
utrzymać ciała w pokornym skłonie.

Uczestniczyliśmy z mistrzem cele-
bracji papieskich w wielkim świadectwie 
wiary. Choć ciało było już słabe, a cier-
pienie nie do zniesienia, wiara pozosta-
wała silna i zawsze gotowa do składania 
świadectwa. Na nic podpowiedzi, że taki 
gest jest już niemożliwy i nawet ryzykow-
ny. Kiedy jest się przed Bogiem, trzeba 
zawsze być pokornym. Nawet kiedy ciało 
odmawia posłuszeństwa, powinno razem 
z sercem taką właśnie postawę wyrażać.

Kiedy niosłem Ewangeliarz...

Po śmierci Jana Pawła II, godzinę 
przed rozpoczęciem egzekwii, arcybisku-
pi Dziwisz i Marini zakryli jego twarz je-
dwabną chustą. Jakby na znak, że całe 
jego życie zostało zasłonięte i ukryte 
w Bogu. Tak o tym geście mówi odma-
wiana wtedy modlitwa: „Jego oblicze, 
w którym zabrakło światła tego świata, 
niech będzie opromienione zawsze praw-
dziwym światłem, które w Tobie ma nie-
wyczerpane źródło. Jego oblicze, które 
poznawało Twoje drogi, by ukazywać je 
Kościołowi, niech zobaczy teraz Twoją 
Ojcowską Twarz. Jego Oblicze, które zo-
staje ukryte przed naszym wzrokiem, 
niech kontempluje Twoje Piękno i pole-
ca całą Owczarnię Tobie, Wieczny Paste-
rzu, który żyjesz i królujesz przez wszyst-
kie wieki wieków”.

Podczas zakrywania twarzy Papieża 

stałem przy 
trumnie, trzy-
mając Ewange-
liarz. Jan Paweł 
II nie wstydził 
się Ewangelii. 
Ona porządko-
wała całe jego 
życie. Miał ją 
n i e u s t a n n i e 
w pamięci. We-
dług niej żył. 
Zgodnie z nią 
r o z w i ą z y w a ł 
wszystkie prob-
lemy świata 
i Kościoła. We-
dług niej urzą-
dził całe swoje 
życie wewnętrz-
ne i zewnętrz-
ne.

Nie pamię-
tam, co myślałem, kiedy niosłem Ewan-
geliarz przed papieską trumną. Chciałem 
jedynie nieść go godnie. Tak jak się niesie 
najważniejszą Księgę swojego życia. 
Księgę życia Jana Pawła II. Tę najważ-
niejszą Księgę świata kładłem na jego 
trumnie, czując, że nie jestem godzien 
czynić tego gestu. Czułem się mały 
i grzeszny. Prosiłem Pana Boga, bym 
mógł ją nieść w moim życiu, tak jak to 
czynił Jan Paweł II. I żebym jej nigdy nie 
zamknął.

Spowiedź w Godzinie Miłosierdzia

Od czasu odejścia Ojca Świętego do 
domu Ojca, każdego dnia o godz. 15 
chodzę spowiadać do kościoła Ducha 
Świętego in Sassia. To Godzina Miłosier-
dzia… Kościół wypełnia się śpiewem Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego, po niej 
jest Droga Krzyżowa. Zdarzyło mi się 
wielokrotnie sugerować wielu osobom, 
by poszli do Grot Watykańskich i poleci-
li swoje problemy Bogu za pośredni-
ctwem Jana Pawła II, ponieważ on poka-
zał, jak można przezwyciężać samego 

siebie. Pokonywał cierpienia własnego 
ciała. Kiedy ukazywał się w oknie – cho-
ciaż nie mógł już mówić – dobrze wie-

dzieliśmy, co nam chciał powiedzieć. Gdy 
z trudnością podnosił drżącą dłoń, na-
tychmiast czyniliśmy znak krzyża. Bo on 
nam zawsze błogosławił.

*Ks. Konrad Krajewski (ur. 1963) ka-
płan archidiecezji łódzkiej, doktor liturgi-
ki. Od 1998 papieski ceremoniarz litur-
giczny, najpierw u boku Jana Pawła II, a 
obecnie Benedykta XVI.

Przeglądając prasę poświęconą na-
szemu Ojcu Świętemu, znaleźliśmy dla 
Państwa niezwykle piękny tekst. Mimo że 
nigdy nie robimy przedruków, tym razem 
uczyniliśmy wyjątek. Trudno nie wzruszyć 
się, czytając te słowa.  „Gość Niedzielny” 
nr 13/2008 (30-03-2008) Publikacja za 
wiedzą i zgodą redakcji. Dziękujemy! 

fot. Mariusz Kowszun, 
Marcin Łada

Wśród sponsorów koncertu znaleźli się m.in.: Staro-
stwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Hotel 
„Mazurkas” w Ożarowie Maz. i Gmina Stare Babice
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O potrzebie wcielenia w życie 
idei segregacji śmieci mówimy 
od kilku lat. Dziś jest to koniecz-
ność, wynikająca nie tylko z ra-
cjonalnego podejścia do spraw 
ochrony środowiska, ale również 
z przepisów Unii Europejskiej.

W pierwszych dniach kwietnia do-
starczono sołtysom komplety worków 
do segregacji śmieci. Każdy mieszkaniec 
otrzyma dwa worki: niebieski o pojem-
ności 120 litrów, przeznaczony na ma-
kulaturę, tworzywa sztuczne i drobne 
elementy ze złomu, oraz zielony o po-
jemności 80 litrów, do którego będziemy 
wrzucać szkło.

 Aby otrzymać pierwszy komplet wor-
ków, mieszkańcy będą musieli odwiedzić 
swoich sołtysów. Następne worki będą  
dostarczane już do wszystkich domów 
przez firmę zajmującą się zabieraniem 
posortowanych śmieci. 

Worki otrzymamy za darmo, rów-
nież wywóz posortowanych odpadów z 
posesji będzie realizowany bez opłat ze 
strony mieszkańców. Wszystkie koszty tej 
akcji pilotażowej pokryje nasza Gmina.

Zmiany 
w regulaminie

Pod koniec ub. roku mieszkańcy oko-
licznych terenów otrzymali pocztą Regu-
lamin dotyczący utrzymania czystości i 
porządku w gminie Stare Babice. Wpro-
wadzenie segregacji śmieci pozwoliło na  
niewielkie zmiany. Minimalną częstotli-
wość wywozu odpadów z posesji okre-
ślono obecnie na „jeden raz w miesiącu” 
(wcześniej dwa razy w miesiącu). W wy-
niku segregacji odpadów okazało się bo-
wiem, że statystycznie o połowę zmniej-
szy się ilość śmieci z naszych gospodarstw, 
które pozostają po odsegregowaniu.

Znakujemy worki

Na workach, które otrzymają miesz-
kańcy gminy, przewidziano  miejsce na 
ich oznakowanie. Nie będzie tam oczy-
wiście nazwisk, ale indywidualny kod cy-
frowy złożony z kodu ulicy i numeru po-
sesji. Ten wymóg będzie dyscyplinował 
właścicieli posesji do odpowiedniego 
sortowania odpadów. Śmieci niewłaści-
wie przygotowane do odbioru, nie będą 
odbierane bezpłatnie.  

Tylko 
dwa worki

Posortowane odpady 
będziemy umieszczać w 
dwóch workach. Jest to 
absolutny plan minimalny, 
ale był on konsultowany 
z firmami zajmującymi się 
recyklingiem. Ten sposób 
sortowania- makulatura, 
tworzywa sztuczne i złom- 
razem w jednym worku, a 
w drugim szkło, jest wy-
starczającym sposobem 
prowadzenia odzysku. 
Podobny sposób realizacji 
odbioru odpadów był już 
widoczny przy opróżnianiu 
pojemników do segrega-
cji, które stały na ulicach 
gminy. Wszystkie surowce 
wtórne wrzucano do jedne-
go samochodu, co dziwiło 
wiele osób starających się 
dokładnie sortować odpa-
dy. Trzeba jednak wiedzieć, 
że surowce te po dowiezie-
niu w miejsce składowania, 
są jeszcze specjalnie sor-
towane na taśmie i dopiero wówczas 
trafiają do odpowiedniej grupy asorty-
mentowej.

Odpady trzeba przygotować 

 Przygotowanie odpadów do zabra-
nia nie powinno sprawić nikomu trudno-
ści. Słoiki po przetworach powinniśmy 
opłukać z pozostałości jedzenia i po-
zbawić przykrywki. Słoiki wrzucamy do 
zielonego worka, a przykrywkę do nie-
bieskiego. Podobnie postępujemy z po-
jemnikami z tworzywa sztucznego, które 
również powinniśmy wstępnie umyć, tak 
aby nie zawierały resztek jedzenia. Rów-
nież butelki po napojach (np. po soku 
pomidorowym) muszą zostać opłukane. 
Natomiast butelki z tworzywa sztuczne-
go powinniśmy zgnieść, tak aby zabiera-
ły w worku jak najmniej miejsca.

A jeśli ktoś nie chce 
sortować ?

„Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy” jest aktem 

prawa miejscowego, uchwalonym przez 
Radę Gminy i obowiązuje  wszystkich 
mieszkańców. Istnieje zatem obowiązek 
sortowania odpadów, a za jego nieprze-
strzeganie przewidziano sankcje. Co jed-
nak zrobić, gdy ktoś ma podpisaną umo-
wę na wywóz śmieci, wrzuca wszystkie 
odpady do jednego pojemnika i nie chce 
zająć się ich sortowaniem?

Gmina na razie nie będzie kierować 
spraw do sądu.

– Zależy nam na tym, aby przekonać 
mieszkańców do tej akcji racjonalnymi 
argumentami, a nie straszyć wymierza-
niem grzywny – mówi Piotr Czajkowski, 
kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
UG. – Chcemy pokazywać korzyści pły-
nące z sortowania odpadów, zarówno 
dla portfeli właścicieli posesji, jak i dla 
środowiska. Dzięki akcji sortowania od-
padów połowa śmieci z gospodarstw 
domowych może być wywieziona za 
darmo. Warto zatem skorzystać z tej 
okazji, a przy tym zaoszczędzić trochę 
pieniędzy. 

Rusza segregacja śmieci 
w gospodarstwach domowych 
naszej gminy
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§ 1
Selektywnej zbiórce podlegają następu-
jące odpady: papier, tworzywa sztuczne, 
szkło oraz metal.

§ 2

Odpady pozostałe po wysegregowaniu 
odpadów nadających się do odzysku i 
dalszego wykorzystania należy groma-
dzić w pojemnikach przeznaczonych 
na odpady komunalne zgodnie z zasa-
dami określonymi w Regulaminie utrzy-
mania porządku i czystości na terenie 
Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 
2007 roku.

§ 3

Odpady przeznaczone do dalszego wy-
korzystania (surowce wtórne) groma-
dzone są dwóch workach: 
1. Worek niebieski przeznaczony jest 
do zbierania: papieru, tworzyw sztucz-
nych i metalu.
2. Worek zielony przeznaczony jest do 
zbiórki szkła.

§ 4

Wyszczególnienie rodzajów odpadów 
podlegających selektywnej zbiórce:
1. W worku przeznaczonym do zbioru 
papieru, tworzyw sztucznych i metalu 
należy gromadzić:
  a) gazety, książki, zeszyty, katalogi, 

prospekty, foldery, torby i worki pa-
pierowe, tekturę i kartony oraz opa-
kowania wykonane z tych materia-
łów, opakowania po napojach i środ-
kach spożywczych typu Tetra Pack

  b) opakowania po płynach i napo-
jach ( PET), plastikowe kubki i opako-
wania po produktach spożywczych, 
opakowania plastikowe po art. 
gospodarstwa domowego (płyny, 
szampony), folie, woreczki foliowe, 
reklamówki

  c) puszki po napojach i konserwach, 
drobny złom metali kolorowych, alu-
minium, drobny złom żelazny

2. W workach przeznaczonych do zbio-
ru szkła należy gromadzić:
a) opakowania szklane bezbarwne i ko-
lorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od 
zanieczyszczeń metalami i tworzywami 
sztucznymi

§ 5

Wyszczególnienie typów odpadów nie 
podlegających selektywnej zbiórce:
1. W worku przeznaczonym do zbioru 

papieru, tworzyw sztucznych i metalu 
nie można gromadzić:
  a) kalki, zabrudzonego i tłustego 

papieru np. z masła, margaryny, ar-
tykułów wykonanych z połączenia 
papieru z innymi materiałami, opa-
kowań po nawozach sztucznych i 
środkach ochrony roślin;

  b) tworzyw piankowych i styropianu, 
opakowań po farbach, worków i po-
jemników po nawozach sztucznych i 
środkach ochrony roślin, artykułów 
wykonanych z plastiku w połączeniu 
z innymi materiałami, wyrobów z 
PCV np. płytki, wykładziny;

  c) pojemników po smarach, pojem-
ników po lakierach i farbach, zuży-
tych akumulatorów i baterii, artyku-
łów wykonanych z połączenia metalu 
z innymi materiałami z wyłączeniem 
opakowań typu TETRA PACK;

1.  W worku przeznaczonym na szkło 
nie można gromadzić:
  a) szkła tłuczonego, luster i szkła 

zbrojonego, fajansu i porcelany, zu-
żytych żarówek, lamp jarzeniowych, 
szkła nietłukącego typu DURALEX, 
ARCOROC

§ 6

Opakowania przeznaczone do segrega-
cji należy opłukać z pozostałości i zanie-
czyszczeń.

§ 7

Puszki metalowe, papierowe opakowa-
nia i plastikowe butelki np. po napojach 
należy gromadzić w sposób minimalizu-
jący ich objętość (zgniatanie, składanie).

§ 8

Obowiązkiem właściciela nieruchomości 
biorącego udział w selektywnej zbiórce 
odpadów jest oznakowanie worka z od-
padami w następujący sposób:
– pierwsza liczba będzie odpowiadała 
kodowi ulicy przyznanemu wg załączni-
ka (czytaj na następnych stronach)
– druga liczba oddzielona kreską będzie 
odpowiadała numerowi posesji
Np: dla posesji przy ulicy Rynek 32, wor-
ki będą miały kod 32-32.
 

§ 9

Odpady segregowane w sposób nie-
uwzględniający zasad określonych w § 1 
– 7 będą traktowane jak odpady zmie-
szane (niepoddane segregacji) i odbiera-
ne z terenu posesji wyłącznie odpłatnie.  

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
NA TERENIE GMINY STARE BABICE

Gdzie trzymać worki?

To już zależy od właścicieli posesji. 
Warto jednak wiedzieć, że dla własnej 
wygody można kupić niedrogie stelaże, 
w których worki utrzymywane są  w po-
zycji stojącej, niektóre z nich wyposażo-
no  nawet w klapę. Ich koszt wynosi ok. 
20 zł, a reklamy wielu firm zaintereso-
wani znajdą w Internecie, np. na portalu 
Allegro.

Raz w miesiącu, określonego dnia, 
worki będziemy wystawiać przed pose-
sje. Należy to uczynić nie później niż do 
godz. 9:00 rano. Można również wysta-
wiać worki poprzedniego dnia wieczo-
rem. Harmonogram odbioru odpadów 
będzie dostarczony mieszkańcom, pub-
likujemy go również na następnych stro-
nach. 

W pierwszym terminie odbioru 
posegregowanych odpadów, prze-
prowadzi się również odbiór zuży-
tych urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych (sprzętu AGD, RTV, w 
tym telewizorów, lodówek, pralek, 
monitorów, odkurzaczy, drobnych 
AGD, np. suszarek do włosów, żela-
zek), a także odbiór śmieci wielko-
gabarytowych (mebli i sprzętu użyt-
ku domowego innego niż AGD, RTV, 
np. kuchni gazowych, mebli ogro-
dowych). Następny termin zbiórki 
urządzeń elektrycznych będzie we 
wrześniu.

 
Europejskość zobowiązuje

Jesteśmy już od kilku lat w Unii Eu-
ropejskiej, w Europie jednak byliśmy za-
wsze. Oceniając krytycznie zachowania 
naszych rodaków, musimy stwierdzić, 
że wielu Polaków wyrzuca śmieci tam, 
gdzie jest im wygodnie. Jeśli chodzi o 
to zagadnienie, zbliżamy się raczej do 
narodów arabskich niż do rozwiniętych 
państw Europy Zachodniej. W tej materii 
jest wiele do zrobienia. Dobrze zatem, że 
Unia narzuca nam pewne rozwiązania. 
Dzięki nim będzie mniej śmieci w lasach, 
zyska na tym przyroda i piękno okolicy. 
Warto również docenić to, że za akcję 
zabierania z posesji posortowanych od-
padów zapłaci Gmina. Po naszej stronie 
pozostaje jedynie niewielki wysiłek od-
powiedniego przygotowania odpadów 
i wrzucenia ich do specjalnych worków. 
Europejskość zobowiązuje – pamiętajmy 
o tym nie tylko podczas państwowych 
uroczystości, ale i na co dzień, na włas-
nych podwórkach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z Zasadami Segregacji Odpadów.

Marcin Łada
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Kody ulic oraz harmonogram 
wywozu odpadów

REJON I – terminy odbioru: 24.04.2008, 
26.05.2008, 24.06.2008, 25.07.2008, 
25.08.2008, 24.09.2008, 27.10.2008, 

24.11.2008, 15.12.2008
Lp Miejscowość Ulica Kod
1. Blizne 

Jasińskiego
- Chopina 170

- Hubala Dobrzańskiego 76
- Kochanowskiego 171
- Konopnickiej 172
- Kopernika 173
- Kościuszki 174
- Kraszewskiego 175
- Mickiewicza 176
- Moniuszki 177
- Okrzei 178
- Orzeszkowej 179
- Prusa 180
- Reja 181
- Sienkiewicza 182
- Skargi 183
- Świerczewskiego 184
- Topolowa 185
- Warszawska 1
- Zagłoby 186
- Żeromskiego 187

2. Blizne 
Łaszczyńskiego

- Batalionów Chłopskich 188

- Długa 189
- Fortowa 190
- Graniczna 191
- Jasna 192
- Łaszczyńskiego 193
- Mała 194
- Niska 195
- Przechodnia 196
- Przejazd 197
- Topolowa 198
- Warszawska 1
- Wysoka 199
- Zielna 200

3. Latchorzew - Adama Asnyka 201
- Aleksandra Janowskiego 202
- Armii Krajowej 203
- Armii Poznań 204
 Grupy Kampinos 205
- Hubala Dobrzańskiego 76
- Janusza Kusocińskiego 206
- Kazimierza Wójcickiego 207
- Kompanii Jerzyków 208
-  Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego
209

- Lwowska 210
-  Majora Jacka 

Decowskiego
211

- Na Skraju 212
- Oddziału Dzieci Warszawy 213
- Olimpijska 214
- Orła Białego 215
-  PŁK Zygmunta Padlews-

kiego
216

-  Powstańców Stycznio-
wych

217

- Romana Kobendzy 218
- Stanisława Zająca 219
- Szarych Szeregów 220
- Szeligowska 221
- Warszawska 1
- Władysława Reymonta 222
-  Wojciecha 

Jastrzębowskiego
223

-Henryka Grabowskiego 73
4. Lubiczów - Warszawska 1

- Willowa 105

REJON II – terminy odbioru: 
25.04.2008, 27.05.2008, 25.06.2008, 
28.07.2008, 26.08.2008, 25.09.2008, 
28.10.2008, 25.11.2008, 16.12.2008

Lp Miejscowość Ulica Kod
1. Janów - Gen. Stanisława Maczka 112

- Gen. Władysława Andersa 113
- Pohulanka 102
- Władysława Sikorskiego 88

2. Klaudyn - Antoniego Vivaldiego 114
- Ebro 115
- Ekologiczna 116
- Estrady 117
- Franciszka Liszta 118
-  Gen. Władysława Sikor-

skiego
88

- Giuseppe Verdiego 119
- Grażyny Bacewicz 120
- Henryka Wieniawskiego 121
- Ignacego Jana Paderews-
kiego

122

- Jana Kiepury 123
- Jana Sebastiana Bacha 124
- Jana Stefaniego 125
- Johanna Straussa 126
- Johannesa Brahmsa 127
- Juraty 128
- Karola Kurpińskiego 129
- Karola Szymanowskiego 130
- Kazimierza 
Wiłkomirskiego

131

- Klaudyńska 132
-- Krzysztofa Komedy 133
- Ludwiga van Beethovena 134
- M. Ogińskiego 135
- Maurycego Ravela 136
- Mieczysława Karłowicza 137
- Nicolo Paganiniego 138
- Piotra Czajkowskiego 139
- plut. Józefa Ciećwierza 140
- Płk. Aleksandra 
Krzyżanowskiego 

141

- Rodzinna 142
- Ryszarda Wagnera 143
- Sergiusza Prokofiewa 144
- Tęczy 145
- Witolda Lutosławskiego 146
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- Wolfganga Amadeusza 
Mozarta

147

- Zorzy 148
-Henryka Mikołaja Góreck-
iego

149

3. Kwirynów - Agawy 150
- Berberysowa 151
- Białej Brzozy 152
- Bukowa 153
- Cyprysowa 154
- Gen. Stanisława Maczka 112
- Grabowa 156
- Graniczna 89
- Irysowa 157
- Jaśminowa 158
- Kalinowa 159
- Kasztanowa 160
- Konwaliowa 161
- Lawendowa 162
- Łosiowe Błota 163
- Modrzewiowa 164
- Plac Kwirynowski 165
- Pohulanka 102
- Sienkiewicza 72
- Sikorskiego 88
- Świerkowa 166
- Tulipanowa 167
- Wierzbowa 168
- Żurawiowe Mokradła 169

REJON III – terminy odbioru: 28.04.2008, 
28.05.2008, 26.06.2008, 29.07.2008, 
27.08.2008, 26.09.2008, 29.10.2008, 

26.11.2008, 17.12.2008
Lp Miejscowość Ulica Kod
1. Babice Nowe - Dolna 75

- Hubala Dobrzańskiego 76
- Józefa Piłsudskiego 77
- Kresowa 78
- Leopolda Okulickiego 79
- Lwowska 80
- Miła 81
- Ogrodnicza 82
- Ożarowska 83
- Warszawska 1
- Wieruchowska 66

2. Stare Babice - Warszawska 1
- Andrzeja Kmicica 84
- Baśniowa 85
- Gen. Tadeusza Kutrzeby 86
- Gen. Wiktora Thomme 87
-  Gen. Władysława Sikor-

skiego
88

- Graniczna 89
- Gwiaździsta 90
- Hubala Dobrzańskiego 76
- Izabelińska 91
- Jana Szembeka 92
- Kampinoska 93
- Koczarska 94
- Kresowa 78
- Kręta 54
- Krótka 95
- Leopolda Okulickiego 79
-Leśnych Skrzatów 96
- Majora Jacka Decowskiego 97
- Małego Księcia 98

-  Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

77

- Michała Wołodyjowskiego 99
- Mjr Mizikowskiego 100
- Osiedlowa 56
- Ożarowska 83
- Pogodna 101
- Pohulanka 102
- Polna 103
- Rynek 32
- Sienkiewicza 72
- Tadeusza Kościuszki 106
- Wieruchowska 66
- Wincentego Witosa 107
- Wojciecha Oczki 108
- Zaciszna 109
- Zielona 110
- Zielony Zaułek 111

REJON IV – terminy odbioru: 29.04.2008, 
29.05.2008, 27.06.2008, 30.07.2008, 
28.08.2008, 29.09.2008, 30.10.2008, 

27.11.2008, 18.12.2008
Lp Miejscowość Ulica Kod
1. Koczargi Nowe - Warszawska 1

- Bugaj 28
- Czarnego Bzu 29
- Górki 30
- Klonowa 31
- Różana 104
- Szkolna 33
- Wiosenna 34

2. Koczargi Stare - Akacjowa 35
- Brzozowa 36
- Cisowa 37
- Dębowa 38
- Jarzębinowa 39
- Klonowa 31
- Leśna 40
- Lipowa 41
- Podleśna 42
- Sasanki 43
- Sosnowa 44
- Wiśniowa 45
- Wrzosowa 46

3. Lipków - Akacjowa 35
- Ignacego Mościckeigo 47
- Jastrzębia 48
- Józefa Paschalisa Jakubo-
wicza

49

- Karabeli 50
- Kontuszowa 51
- Przy Parku 52
- Rocha Kowalskiego 53

4. Zielonki Parcele - Kręta 54
- Okrężna 55
- Osiedlowa 56
- Parkowa 57
- Piaskowa 58
-Południowa 59
- Północna 60
- Prosta 61
- Rekreacyjna 62
- Słoneczna 63
- Spokojna 64
- Stacyjna 65
- Warszawska 1
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- Wieruchowska 66
- Zachodnia 67
- Zagrodowa 68

5. Zielonki Wieś - Białej Góry 69
- Cicha 70
- Dobra 71
- Henryka Sienkiewicza 72
- Osiedlowa 56
- Spokojna 64
- Sportowa 74
- Warszawska 1

REJON V – terminy odbioru: 30.04.2008, 
30.05.2008, 30.06.2008, 31.07.2008, 
29.08.2008, 30.09.2008, 31.10.2008, 

28.11.2008, 19.12.2008
Lp Miejscowość Ulica Kod
1. Borzęcin Duży - Warszawska 1

- Borowa Droga 2
- Kosmowska 3
- Krańcowa 4
- Poprzeczna 5
- Spacerowa 6
- Trakt Królewski 7
- Ukośna 8
- Wodnisko 9

2. Borzęcin Mały - Warszawska 1
- Dzikiej Róży 10

- Kosmowska 7
- Lasku Brzozowego 11
- Lawendy 12
- Zielonej Łąki 13
-Kwiatów Polnych 14
-Trakt Królewski 7

3. Buda - Zaborowska 15

4. Mariew - Dzika 16
- Kwiatowa 17
- Łąkowa 18
- Spacerowa 6
- Wólczyńska 19
- Zaborowska 15
- Zdrojowa 20

5. Stanisławów - Spacerowa 6
6. Topolin - Bolesława Chrobrego 21

- Jana III Sobieskiego 22
- Poprzeczna 23
- Stefana Batorego 24

7. Wierzbin - Jana III Sobieskiego 22
- Królewicza Jakuba 25
- Królowej Marysieńki 26
- Poprzeczna 23
- Trakt Królewski 7
- Warszawska 1

8. Wojcieszyn - Warszawska 1
- Trakt Królewski 7
- Wspólna 27

9. Zalesie - Trakt Królewski 7

REJON IV – dokończenie ze str. 15

Odbiór przeterminowanych 
leków:
Przypominamy Mieszkańcom gminy, że na bieżąco realizowany jest 
odbiór przeterminowanych wyrobów farmaceutycznych. Prowadzą 
go w godzinach pracy następujące instytucje: 
1.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUMAMED, Stare Babice 

ul. Rynek 21,
2.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny, Borzę-

cin Duży, ul. Warszawska 818
3. Apteka GABA, Babice Nowe, ul. Warszawska 187
4. Apteka ARNICA, Stare Babice,ul. Rynek 17

Odbiór zużytych baterii:
Nie wyrzucajmy zużytych baterii do śmieci. One również powinny 
zostać utylizowane, by nie szkodzić środowisku. Baterie przyjmują w 
godzinach pracy następujące instytucje:
1.  Sklep spożywczo-przemysłowy „Sagina” Zielonki Parcele, ul. 

Piaskowa 1
2.  Sklep z art. przemysłowymi (pawilony), Babice Nowe ul. War-

szawska 187
3. Dom Handlowy ,,SANBUD”, Latchorzew ul. Warszawska 214
4. Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, I piętro
5. Kiosk „Kubuś” przy Urzędzie Gminy
6. Szkoły na terenie gminy

Co zrobić z eternitem?
Przez wiele dziesiątków lat powojennej polski dachy 

domów i zabudowań gospodarskich kryto eternitem. 
Nikomu wówczas nie przychodziło do głowy, że 
produkt ten jest szkodliwy i może wywoływać choroby 
nowotworowe, w tym raka płuc. Płyty eternitowe powinny 
zatem jak najszybciej zniknąć z krajobrazu Polski. 

W związku ze wstępną deklaracją Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, dotyczącą dofinansowania zadania  pt. 
„Zdjęcie, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych 
w postaci eternitu z nieruchomości mieszkalnych i 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Babice” 
w roku 2008, Urząd Gminy planuje zorganizowanie 
przetargu w celu wyłonienia firmy, która zajmie się 
zbieraniem odpadów zawierających azbest. Wszyscy  
mieszkańcy zainteresowani usunięciem, w roku 2008,  
pokryć dachowych wykonanych z eternitu  mogą składać 
wnioski w Urzędzie Gminy lub u sołtysów, w terminie do 
dnia 10 maja 2008 roku. Wnioski złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane w roku 2008.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku 
dofinansowaniem objęte będą: demontaż, transport i 
unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.

Wysokość dotacji zostanie określona po otrzymaniu 
ostatecznej decyzji Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Sprostowanie
W styczniowym numerze „GB” pojawił się błąd 
w nazwisku Pana, który jest członkiem Rady 
Sołeckiej Lipkowa. Prawidłowo powinno być 
Piotr Ignatowski. Przepraszamy.
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Firma motoryzacyjna w Koczargach 
Nowych zatrudni pracowników:

– mechanika samochodowego
– blacharza samochodowego
– zbrojarza  samochodowego
– osobę sprzątającą
Preferujemy osoby mieszkające 

w okolicach.
Tel. 022- 666-13-52 lub 0503-071-291.

Twój 1% może pomóc innym
Szanowni Państwo, kończy się czas rocznych rozliczeń podatkowych. Przypominamy zatem 
o możliwości przekazania 1% z naszych podatków dla potrzebujących. Obecnie sposób 
przekazywania 1% został uproszczony i nie wymaga od nas wielu czynności. Teraz wystarczy 
obliczyć swój podatek za cały rok, a na końcu rozliczenia podatkowego PIT podać nazwę 

Organizacji Pożytku Publicznego  i jej nr KRS. 

Zachęcamy  do przekazania „1% dla Afryki”: Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, 
Centrum Charytatywno-Wolontariackie „SOLIDARNI”, KRS: 0000 2295 79
Lub dla: Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (w Laskach), KRS 0000 0540 86
Albo dla: Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej
z dopiskiem Blizne, KRS 0000 2155 85
Informacje dotyczące innych Organizacji Pożytku Publicznego znajdziecie Państwo na 
stronach  internetowych: http:/bazy.ngo.pl/opp

LIDER’S-K.G. 
FABRYKA CUKIERNICZA

ZATRUDNI : 
KIEROWCĘ - HANDLOWCA

Wymagania:
– Prawo jazdy kat. B
– Komunikatywność

Oferujemy:
– Bardzo atrakcyjne warunki płacy

– Elastyczne godziny pracy
Tel. 0 608 656 136

k.wojcieska@liderskg.com.pl

Ogrody – projekty, realizacje, 
nawodnienia, układanie kostki 
granitowej i kamienia naturalnego.

Tel. 022- 792-292-120

Poszukuję pracowników do Baru w Hotelu

tel.: 0728-324-927, 0604-264-841

Profesjonalne usługi Firmy Cezar-Bud:

budowlane, wykończeniowe 
i rozbiórkowe.

Uwaga! Oddajemy budynki pod klucz!!!
– Usługi brukarskie wraz z materiałami (wyceny).

– Murowanie, montaż, spawanie ogrodzeń na 
wymiar lub według potrzeb klienta.

Wszystkie prace wykonujemy profesjonalnie, 
rzetelnie i czysto. 

Oferujemy możliwość zakupu materiałów 
budowlanych po atrakcyjnych cenach, 

bezpośrednio od producentów.

Tel.: 0507-106-284 
Fax.: 046-861-62-20 

e-mail: p_cezary@wp.pl
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

SKUP MAKULATURY 
I FOLII

Jeśli macie problem ze zbędnymi opakowaniami,
tekturą, gazetami, książkami, folią…

ZAPRASZAMY DO NAS

Tel. 722-94-18

P.P.H.U.
„Feliks”

JACEK RACKI

STARE BABICE
UL.PIŁSUDSKIEGO 34

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!

Lingua 

Wakacyjne Intensywne Kursy Językowe

Angielski • Włoski
Wszystkie poziomy

Dzieci • Młodzież • Dorośli
Dojeżdżam • tel. 0696-773-339
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