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27 maja, w Dniu Samorządowca, 
w dwudziestą rocznicę pierwszych 
wyborów do rad gmin odbyło się uro-
czyste spotkanie w sali Rady Gminy usy-
tuowanej w nowym budynku komu-
nalnym. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminy z Wójtem 
Krzysztofem Turkiem, radni, a także 
pracownicy Urzędu Gminy, placówek 
gminnych i sołtysi, którzy w ciągu 20 
lat uczestniczyli w pracach babickiego 
samorządu.

Ponieważ było to pierwsze spotka-
nie w nowym obiekcie tak dużego gre-
mium, postanowiono uroczyście doko-
nać poświęcenia sali konferencyjnej. 
Ceremonii tej dokonał ks. proboszcz 
dr Grzegorz Kozicki. Podarował także 
samorządowcom portret Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który zawsze żywo intere-
sował się polityką społeczną.

Następnie głos zabrał Wójt Krzysztof 
Turek. – Kiedy samorząd terytorialny 

powołany został 
ustawą z dnia 8 
marca 1990 r., mało 
kto z mieszkańców 
gminy intereso-
wał się tym zagad-
nieniem. Media 
nie nagłaśniały tej 
informacji i można 
powiedzieć, że to 
przełomowe wyda-
rzenie dokonało się 
w zaciszu gabine-
tów Parlamentu. Był 
to okres burzliwych 
przemian społecz-
nych, politycznych 
i gospodarczych. Wówczas nie zdawali-
śmy sobie sprawy z tego, że na początku 
transformacji ustrojowej Polski Parlament 
przyjął ustawę, która zgodnie przez wielu 
ekspertów z różnych środowisk uzna-
na zostanie za najbardziej udaną refor-

mę nasze-
go kraju po 
1989 r.

W dal-
szej części 
z e b r a n i a 
p r z y s zed ł 
czas na 
prezenta-
cję multi-
media lną. 
Pokazano 
to, co 

udało się dokonać naszemu samorządo-
wi przez minione 20 lat.

Prelegentami w tym wystąpieniu byli 
przedstawiciele władz gminy, kierownicy 
kilku referatów, a także redaktor „Gazety 
Babickiej”.

W pierwszych słowach tego cieka-
wego wystąpienia Wójt Krzysztof Turek 
wspomniał dokonania pierwszego Wójta 
Gminy Stare Babice Stanisława Zająca. 
Jego zasługi znane były już w latach 80. 
Dał podwaliny pod nasz samorząd i roz-
począł zmiany, które zaszły w babickiej 
gminie. Niestety okrutny los nie pozwolił 
mu długo działać. Zmarł w 5. rocznicę 
uchwalenia ustawy o samorządzie tery-
torialnym (8 marca 1995 r.).

Wójt wspomniał także zasługi Jana 
Żychlińskiego, obecnego Starosty nasze-

Minęło �0 lat od rozpoczęcia reformy samorządo-
wej w Polsce. Do istnienia został przywrócony Senat,  
a w pełni wolne wybory do tej Izby stały się symbolem 
powrotu Polski do rodziny państw demokratycznych.

Odrodzony Senat, cieszący się ogromnym zaufaniem 
społecznym w pierwszej kadencji, postawił sobie za cel 
opracowanie ram prawnych jednej z najważniejszych 
dla państwa reform, dotyczącej restytuowania insty-
tucji samorządu terytorialnego na jego podstawowym 
gminnym poziomie. Reforma samorządowa, której auto-
rem jest Senat, ugruntowała demokratyczne przemiany  
w Polsce.

Jak wspomina Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego pracowała w 
dużym tempie: �9 lipca 1989 r., w niespełna miesiąc po 
inauguracyjnym posiedzeniu Senatu I kadencji, odbyła się w Izbie debata na temat samorządu terytorialnego. 
19 stycznia 1990 r. Senat uchwalił, jako własne inicjatywy ustawodawcze, pakiet projektów ustaw: o samorządzie 
terytorialnym, o pracownikach samorządowych, Ordynację Wyborczą do organów gmin, o zmianach w Konstytu-
cji RP. Projekty te przywracały samorząd terytorialny na poziomie gmin. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie tery-
torialnym 8 marca 1990 r., a �7 maja odbyły się pierwsze demokratyczne, w pełni wolne wybory do rad gmin.

Warto wiedzieć, że historia prac nad koncepcją stworzenia samorządu jest jeszcze o 10 lat starsza. Profesoro-
wie Jerzy Regulski i Michał Kulesza rozwiniętą koncepcję przyszłego ustroju Polski przedstawili już wiosną 1981 
roku. Potem konsekwentnie ją rozwijali, aż wreszcie w 1989 r. mogli rozpocząć praktyczną realizację budowy 
nowego ustroju. Utopijne, jak się w latach 80. zdawało, zamierzenia zostały zrealizowane. Samorząd terytorialny 
istnieje i działa. Jest dziś fundamentem ustroju państwowego Rzeczypospolitej.

Dzień Samorządowca w 20-tą rocznicę 
powstania naszej gminy

U zbiegu ulic: Sikorskiego i Huba-
la Dobrzańskiego w Starych Babicach 
znajduje się rondo, które doskonale roz-
wiązało trudny układ komunikacyjny na 
tym skrzyżowaniu. Dziś jest tam nie tylko 
bezpiecznie, ale i pięknie. Gmina 
należycie zadbała o to miejsce, 
tworząc śliczną kompozycję kwia-
tową. Rondo ma niezwykłego pa-
trona – jest nim Błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko – legendarny ka-
płan Solidarności. Podczas uroczy-
stości beatyfikacyjnych na Placu J. 
Piłsudskiego w Warszawie było 
wielu mieszkańców babickiej gmi-
ny. Nie zabrakło również władz 

samorządowych z Wójtem Krzysztofem 
Turkiem. Przypomnijmy, że rondu imię 
ks. Jerzego nadała Rada Gminy podczas 
posiedzenia 25 kutego br.
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w gminie!

Gmina Stare Babice organizuje 
akcję pomocy na rzecz powodzian 
– mieszkańców gminy Wilków po-
łożonej obok Kazimierza Dolnego, 
w powiecie opolskim, w wojewódz-
twie lubelskim.

W związku z tym zwracam się z gorą-
cą prośbą do mieszkańców naszej gminy 
oraz firm działających na naszym terenie 
o składanie darów, w postaci: narzędzi, 
sprzętu oraz środków czystości i higieny 
osobistej, środków przeciwgrzybicznych 
i do odkażania budynków. Powodzianie 
potrzebują ponadto butów gumowych, 
pościeli, koców, żywności długotermi-
nowej (w puszkach lub słoikach), wody, 
odzieży (nowej).

Punkty zbiórki darów rzeczowych 
są zorganizowane na terenie naszej 
gminy:
1) w Szkole Podstawowej w Borzęcinie 
Dużym, ul. Warszawska 697 – tel.: 22 
753-05-24;
�) w Gminnym Gimnazjum w Koczar-
gach Starych, ul. Akacjowa 12,
tel.: 22 722-90-29;
�) w Szkole Podstawowej w Starych Babi-
cach, ul. Polna 40 – tel. 22 722-91-29;

4) w nowym budynku gminnym w Sta-
rych Babicach, ul. Rynek 21, 
tel. 22 722-90-11.

Dary można składać w terminie do 18 
czerwca 2010 r., w dni robocze, w wyżej 
wymienionych punktach, w godzinach: 
10:00-18:00 – w budynku gminnym, 
12:00-17:00 – w szkołach.

Akcję koordynuje Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach – Alicja Napurka, tel. 
22 722-90-11.

Powodzianie potrzebują również 
wsparcia finansowego. Dla osób, które 
zechcą pomóc w formie pieniężnej, po-
dajemy konto gminy Wilków:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dol-
nym Oddział w Wilkowie, nr 
45 87�1 0001 0�00 0055 �000 0040 
z dopiskiem „pomoc dla powodzian 
Gminy Wilków”, dane adresowe: Urząd 
Gminy Wilków 24-313 Wilków. Liczy się 
każda wpłacona złotówka.

Wszystkim osobom, które włączą się 
w tę akcję pomocy, w imieniu powodzian 
serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Informacja  
o gminie Wilków

Gmina Wilków jest położona 
nad przełomowym odcinkiem Wisły 
(wzdłuż drogi łączącej Kazimierz Dol-
ny z Opolem Lubelskim, na południe 
od Kazimierza). Gmina zajmuje 7954 
ha, liczy ponad 5 tysięcy mieszkańców, 
obejmuje 26 miejscowości.

Wilków dotknęła powódź, w wy-
niku której doszło do zalania ok. 90% 
powierzchni całej gminy. Kataklizm po-
zbawił dachu nad głową ponad 4000 
ludzi. Zostali oni bez środków do życia, 
utracili swój dobytek i sprzęt do pro-
dukcji rolnej. Zniszczeniu uległa prak-
tycznie cała infrastruktura gminy służą-
ca mieszkańcom.

Wójt Gminy Grzegorz Teresiński 
zwraca się do ludzi dobrej woli z ape-
lem o pomoc. Bez pomocy i wsparcia 
wielu osób i instytucji gmina Wilków 
i jej mieszkańcy nie udźwigną sami 
ciężaru kataklizmu, którym zostali do-
tknięci.
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go powiatu, a wówczas bardzo facho-
wego i rzetelnego Przewodniczącego 
Rady Gminy, który działając przez dwie 
kadencje, położył wiele zasług dla naszej 
małej Ojczyzny.

Przełomowym wydarzeniem dla 
gminy Stare Babice był podział jej tery-
torium i wyodrębnienie się z jej części 
gminy Izabelin. Wydarzenie to nastąpiło 
w 1995 r. i spowodowało, że gmina uzy-
skała ostatecznie 23 sołectwa. 

Podsumowano także pracę Rady 
Gminy. Przez lata swej działalności odby-
ła ona 189 sesji plenarnych, 1142 posie-
dzenia komisji i podjęła 1739 uchwał.

Co się zmieniło przez �0 lat?

W ciągu ostatnich 15 lat liczba miesz-
kańców w gminie wzrosła o 50%, przy 
czym trzeba zauważyć, że 2/3 gminnej 
populacji jest w wieku produkcyjnym.

Warto przeanalizować, jak w ciągu 20 
lat zmieniła się ilość podmiotów gospo-
darczych, działających na tym terenie. 
Większość z nich stanowią małe firmy. 
W 1990 roku było ich 564, a obecnie jest 
1822. Ten ponadtrzykrotny wzrost pod-
miotów gospodarczych obrazuje dosko-
nale dynamiczny rozwój gminy. W tym 
czasie zaobserwowano także stały wzrost 
dochodów mieszkańców.

Przez lata przemian, gmina Stare 
Babice przekształciła się z typowo rolni-
czej w gminę o charakterze mieszkanio-
wym i rezydencjonalnym. Dobre poło-
żenie pomiędzy Puszczą Kampinoską 
a stolicą powoduje, ze jest to bezpieczne 
miejsce dla mieszkańców (zarówno pod 
względem ekologicznym, jak i rynków 
pracy), co bardzo sprzyja osiedlaniu się 
na tych terenach nowych osób i powo-
duje dynamiczny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego.

Dobre planowanie i scalenia

Przemyślany rozwój gminy oparty 
jest o precyzyjne opracowania plani-

styczne – wielolet-
nie plany inwestycyj-
ne i plany miejscowe. 
Dzięki nim przeobra-
żenia następują rów-
nomierne na całym 
terenie.

Warto podkre-
ślić, że gmina Stare 
Babice jako pierw-
sza w Polsce przepro-
wadziła udany pro-
ces scalania gruntów 
o niekorzystnej struk-
turze własnościo-
wej. W wyniku tego 
powstało nowoczes-
ne planowanie dzia-
łek domów jednoro-

dzinnych w Kwirynowie, które stało się 
modelem do dalszych przekształceń.

W latach 1994-2009 gmina prze-
prowadziła scalenia i podziały nie-
ruchomości w 7 kompleksach, m.in. 
w Kwirynowie, Klaudynie, Lipkowie, 
Latchorzewie, Bliznem Łaszczyńskiego 
i w Zielonkach Wsi. Ogólna powierzch-
nia tych obszarów wynosiła ponad 90 
ha, z czego powstało 835 kształtnych 
działek oraz wiele dróg. Procesy sca-
leniowe wpłynęły stymulująco na roz-
wój budownictwa jednorodzinnego i ład 
przestrzenny.

Sukcesy w oświacie

Jednym z największych działów 
naszego samorządu jest oświata i wycho-
wanie. Tu również gmina ma się czym 
pochwalić. Szkoły, które przejęła w 1994 
r., były w opłakanym stanie. Centralne 
zarządzanie oświatą dawało na naszym 
terenie bardzo złe rezultaty. Aby zmienić 
ten stan rzeczy, przez kolejne lata ponad 
połowę budżetu przekazywano na cele 
oświatowe. Reforma oświaty w 1999 r. 
spowodowała, że gmina podjęła decy-
zję o likwidacji jednej ze szkół podsta-
wowych, do której uczęszczały dzie-
ci w klasach I-III, oraz o przekształce-
niu kolejnej podstawówki w gimnazjum. 
Jednocześnie rozbudowywano istniejące 
placówki.

Działania reformatorskie nasze-
go samorządu zostały bardzo wyso-
ko ocenione. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej stwierdziło, że gmina wpro-
wadziła modelowo nowy ustrój szkolny 
i w dowód uznania podarowało nasze-
mu samorządowi autobus do przewo-
żenia dzieci zwany popularnie gim-
busem. Warto zauważyć, że również 
dzieci i młodzież docenili te przemiany. 
Wyniki w nauce sprawdzane na koń-
cowych egzaminach plasują uczniów 
powyżej średnich powiatowych i woje-
wódzkich.

Inwestycje stymulują rozwój

 Gmina co roku przeznacza pokaźne 
środki budżetowe na inwestycje infra-
strukturalne. W ostatnich latach tenden-
cja ta nasiliła się jeszcze, wydatki inwe-
stycyjne w budżecie gminy osiągnęły 
poziom blisko 49%.

Największe nakłady przeznaczono na 
rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych, 
ujęć wodnych, rozbudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków. Dziś oczysz-
czalnia w Starych Babicach jest jedną 
z najnowocześniejszych na Mazowszu, 
a nowe źródło w Borzęcinie i nowoczes-
na Stacja Uzdatniania Wody zapewniły 
realizację potrzeb mieszkańców w tym 
zakresie.

Wśród wielu gminnych inwestycji 
trzeba zauważyć modernizację placówek 
oświatowych, wybudowanie nowego 
obiektu komunalnego, w którym mieści 
się m.in. ośrodek zdrowia i wiele refera-

tów gminnych, nowe boiska sportowe 
w Zielonkach i Strefę Rekreacji Dziecięcej 
w Borzęcinie. Aktualnie powstaje 
nowe sześciooddziałowe przedszkole 
w Bliznem Jasińskiego dla 150 dzieci.

W ciągu ostatnich lat (2000-2009) 
wykonano łącznie 47 km dróg, w tech-
nologii destruktu bitumicznego – 36 km, 
utwardzonych kostką – 2,5 km. 90% 
dróg gruntowych utwardzono kruszy-
wem. Łączny koszt inwestycji drogowych 
w tamtym okresie wyniósł 27 mln zł.

Samorząd potrafi pozyskiwać 
fundusze

Na zakończenie prezentacji podkre-
ślano zdolności babickiego samorządu 
do pozyskiwania środków finansowych 
z Unii Europejskiej i różnych źródeł 
zewnętrznych. W ostatnich latach pozy-
skano fundusze z Unii Europejskiej na 
zadania z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej w wysokości ponad 18 
mln zł, prawie 4 mln zł z Funduszu 
Norweskiego na budowę Strefy Rekreacji 
Dzięcięcej, a także środki z budżetu pań-
stwa i samorządu woj. mazowieckie-
go na różne inwestycje w dziedzinie 

oświaty i bezpieczeństwa. Łącznie zło-
żono 46 wniosków o dofinansowanie 
zadań z zewnętrznych źródeł finanso-
wych, z czego dofinansowanie otrzyma-
ły 24 wnioski z 8 różnorodnych źródeł. 
Pozyskano ponad 25 mln zł na tzw. pro-
jekty twarde. Aktualnie w trakcie oceny 
znajduje się 9 wniosków. Nasz samorząd 
ubiega się o dofinansowanie w wysokości  
141 mln zł, z czego 130 mln zł z Funduszu 
Spójności na program dotyczący upo-
rządkowania gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie gminy.

Stare Babice zawsze 
w czołówce gmin

Pod koniec spotkania głos zabrał 
ponownie Wójt Gminy Krzysztof Turek.

– W ciągu wielu lat działalności 
naszego samorządu byliśmy wielokrotnie 
oceniani przez niezależne gremia eks-
pertów. Nasza gmina znalazła się 9 razy 
w najbardziej prestiżowym rankingu – 
w „Złotej Setce Samorządów”, otrzyma-
liśmy od Centrum Badań Regionalnych 
i dziennika „Rzeczpospolita” tytuł 
„Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”, 
a w 2009 roku przyznano nam tytuł 
„Gminy Fair Play” – gminy przyjaznej 
dla inwestorów. Kilkakrotnie otrzyma-
liśmy również tytuł „Najlepszej Gminy 
Wiejskiej” i w tej kategorii zdobyliśmy 
nawet pierwsze miejsce na Mazowszu. 
Kolekcję nagród i wyróżnień dopełnia 
certyfikat „Przejrzystej Polski”, a także 
tegoroczna nagroda „Gmina Przyjazna 
Środowisku” uzyskana w Narodowym 
Konkursie Ekologicznym.

Po prezentacji multimedialnej zebra-
ni obejrzeli film dokumentalny o naszej 
gminie autorstwa Beaty Bethke.

Następnie Wójt Krzysztof Turek złożył 
serdeczne życzenia pracownikom samo-
rządowym. – Samorząd to wspólnota 
wszystkich mieszkańców, sukcesy gminy są 
zatem zasługą wszystkich członków wspól-
noty – mówił. – Obecnie kończymy piątą 
kadencję samorządu. Samorządowcom, 
którzy są z nami przez lata, składam 
zatem podziękowanie za codzienną pełną 
poświęcenia pracę. Wiem, że nie jest ona 
łatwa, wymaga fachowości, kompetencji 
i zaangażowania. Wiele obecnych tu osób 
jest z nami od samego początku działal-
ności babickiej gminy. Pragnę szczególnie 
je uhonorować.

Zasłużeni samorządowcy zostali 
nagrodzeni okolicznościowymi medala-
mi 20-lecia. Jedną z wyróżnionych osób 
była Mieczysława Majchrzak (na zdjęciu 
poniżej), która uczestniczyła we wszyst-
kich sesjach RG od samego początku ist-
nienia gminy Stare Babice.

Na zakończenie uroczystości 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz wręczył Wójtowi pamiątko-
wą statuetkę – kryształową kulę ziem-
ską. Niespodzianką dla Wójta Krzysztofa 
Turka był także wiersz, który na oko-

liczność 20-lecia samorządu napisała 
Mieczysława Majchrzak. Jedna z jego 
strof głosiła:

Już 20 lat rządzimy, jubileusz obcho-
dzimy i Babice z tego słyną, że Wójt 
dobrze rządzi gminą...

Dziękujemy wszystkim samorządow-
com za ich trud i codzienne budowanie 
przyszłości babickiej gminy.

Marcin Łada

Uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli
Dwudziesta rocznica powsta-

nia samorządu gminnego była rów-
nież okazją do wspomnienia Osób, 
które pracowały dla babickiej społecz-
ności w ciągu minionych lat. Mimo 

że nie ma ich już dziś wśród nas, 
zawsze o nich pamiętamy. 27 maja 
wieńce i kwiaty złożono na wielu gro-
bach. Uhonorowano pamięć Wójta 
Stanisława Zająca i radnych: Tadeusza 

Śladowskiego, Leszka Adamczewskiego, 
Henryka Dereckiego, Edwarda Jaworka, 
Kazimierza Moraczewskiego i Wiesława 
Osłony.

 mł.

Jednym z sukcesów ustawy samorzą-
dowej jest stworzenie warunków do 
wydawania  przez samorządy wolnej 
i niezależnej prasy. Tak właśnie 20 lat 
temu powstała „Gazeta Babicka”. Jej 
pierwszymi redaktorami byli Krzysz-
tof Turek, Jan Żychliński (obecny Wójt 
i Starosta) oraz Stanisław Fijałkowski 
– nauczyciel. W następnych latach 
gazetę redagowali Jolanta Stępniak 
(Z-ca Wójta). Wiesława Wojtachnio 
(Sekretarz Gminy) i Joanna Regulska. 
Obecna redakcja prowadzi „GB” już 
blisko 10 lat, oprócz bieżących nu-
merów planuje wydanie w tym roku 
specjalnego numeru z okazji 20-lecia 
gminy Stare Babice.
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Z Sesji Rady Gminy
XL Sesja Rady Gminy Stare Babice 

odbyła się �9 kwietnia �010 roku. Na 
początku obrad Przewodniczący RG i Wójt 
Gminy omówili działania podejmowane 
w okresie międzysesyjnym. W tym czasie 
Wójt Krzysztof Turek uczestniczył m.in. 
w spotkaniu wójtów i burmistrzów po-
wiatu warszawskiego zachodniego ze Sta-
rostą PWZ. Dyskutowano o zagadnieniach 
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożaro-
wej, a także o możliwościach wdrożenia 
systemu powiadamiania mieszkańców 
o zagrożeniach poprzez SMS. 

Wójt Gminy w okresie między sesja-
mi przeprowadził również negocjacje 

z przedstawicielami Zarządu Transportu 
Miejskiego w sprawie modernizacji sy-
stemu komunikacji zbiorowej na naszym 
terenie. Projekt zmian zakłada m.in. 

zwiększenie ilości ofe-
rowanych kursów 
i tras, umożliwienie 
mieszkańcom dojaz-
du do różnych części 
Warszawy, a także 
wprowadzenie pięciu 
linii autobusowych 
w miejsce czterech 
obecnie działających. 
Zmiany te mają na celu 
poprawę komunikacji 
w gminie, zwłaszcza 
w godzinach szczytu. 
Projekt nowego układu komunikacyjne-

go został złożony do akceptacji w ZTM 
– szczegółowe informacje na ten temat 
zostaną przekazane mieszkańcom po 
wydaniu pozytywnej opinii przez Zarząd 

Transportu Miejskiego.
W okresie międzysesyjnym Wójt 

Krzysztof Turek dokonał także uzgodnień 
z urbanistami w sprawie aktualizacji miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w gminie. Zapoznał się ponad-
to z prezentacją systemów do świadczenia 
e-usług oraz urządzeń informatycznych, 
tzw. infokiosków, oraz uczestniczył w ot-
warciu Klubu Historycznego Armii Krajo-
wej Grupy Kampinos w ZSP w Borzęcinie 
Dużym. Patronat nad działaniami Klubu 
objęły: Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz Uniwersytet im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Do zadań statuto-
wych należą:
– patriotyczne wychowywanie młodzieży 
w duchu miłości do Ojczyzny; 
– rozwijanie i kształtowanie najwyższych 
wartości moralnych i patriotycznych na 
przykładzie bohaterstwa patrona ZSP 
– Grupy Kampinos AK; 
– zbieranie materiałów i opracowywanie 
dokumentacji historycznej na temat Gru-
py Kampinos AK. 

Prezesem Klubu została Dyrektor ZSP 
w Borzęcinie Dużym Beata Błaszczak, a w 
skład zarządu weszły również panie wi-
cedyrektor oraz kombatanci. Powołano 
ponadto Radę Programową, którą tworzą 
przedstawiciele środowisk naukowych i 
mediów lokalnych. Członkami Klubu zo-
stali nauczyciele ZSP, przedstawiciele ro-
dziców i młodzieży. Szersza infromacja 
o powstaniu Klubu Historycznego pojawi 
się w następnym wydaniu „GB”.

Podczas XL sesji Rada Gminy przyję-
ła sprawozdanie Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania 
zadań za 2009 rok. Pozytywnie zaopinio-
wała również zmiany w Statucie GOPS, 
które wynikają ze przeniesienia siedzi-
by tej instytucji (obecnie mieści się ona 
w budynku komunalnym przy ul. Rynek 
21 w Starych Babicach).

Następnie radni rozpatrzyli sprawo-
zdanie z wykonania gminnego budżetu 
za rok 2009 i podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Uprzednio zapoznali się z opiniami Re-

Z mieczem na sesję?
Podczas kwietniowej sesji Rady 

Gminy wystąpił Marek Paweł Pilaszek 
– Prezes Stowarzyszenia „Szczerbiec” 
im. Gen. Wiktora Thommee w powiecie 
warszawskim zachodnim. Przyszedł na 
sesję z... mieczem, który oparł o stół pre-
zydialny, po czym zabrał głos z mówni-
cy. Przedstawił zebranym krótką historię 
stowarzyszenia zwykłego „Szczerbiec”, 
które swą nazwę zaczerpnęło od miecza 
koronacyjnego polskich królów. 

Szczerbiec symbolizuje trwałość i nie-
zniszczalność Polski, a jego motywy zdob-
nicze mówią o ścisłym związku władzy z 
kościołem. Stowarzyszenie w swej dzia-
łalności kieruje się wartościami chrześci-
jańsko-narodowymi. Pragnie podejmować 
inicjatywy w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, ochrony zabytków i miejsc 
pamięci narodowej, zamierza brać czynny 
udział w wyborach samorządowych. 

Po zakończeniu przemówienia miecz 
trafił do specjalnego, brezentowego 
pokrowca. – W razie potrzeby zawsze 
mam go pod ręką – zapewnił nas Prezes 
Pilaszek.

gionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji 
Rewizyjnej w tym zakresie. Absolutorium 
za rok 2009 zostało udzielone Wójtowi 
Gminy w głosowaniu jawnym, w obecno-
ści 14 radnych, przy 11 głosach „za” i 3 
głosach „przeciw”.

W dalszej części sesji Rada Gminy za-
twierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków, obo-
wiązujące w okresie od 1 czerwca 2010 
roku do 31 maja 2011 roku:
– cena wody 3,88 zł/m3;
– cena ścieków 10,57 zł/m3.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie 
dopłat do powyższych taryf dla wszystkich 
odbiorców, w wysokości:
– 1,14 zł/m3 netto do ceny 1 m3 wody,
– 6,30 zł/m3 netto do ceny 1 m3 ścieków,
w wyniku czego taryfowe ceny wyniosą:
– cena wody: 2,74 zł/m3 netto + VAT,
– cena ścieków: 4,27 zł/m3 netto + VAT.

Następnie radni zaaprobowali wpro-
wadzenie zmian w uchwale z 26 lutego 
2009 r. (w sprawie zmiany nazwy i statutu 
jednostki budżetowej gminy Stare Babice 
– Zespołu Obsługi Finansowej). Wprowa-
dzone poprawki mają związek z przenie-
sieniem siedziby tej instytucji do budynku 
przy ul. Rynek 21.

W dalszej części obrad zostały przyjęte 
uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiących 
własność gminy, położonych we wsiach: 
Latchorzew i Lipków.

Radni zaaprobowali również wprowa-
dzenie dwóch zmian w Statucie Gminy 
Stare Babice. 

Następnie radny Jan Puścian odczytał 
sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej 
oraz wniosek w tym zakresie.

Podczas XL sesji radni wyrazili po-
nadto zgodę na zbycie przez gminę 216 
udziałów w spółce Eco-Partners. Wydali 
także pozytywną opinię w sprawie zmian 
w Statucie Przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego, które ma zostać założone z dniem 
1 lipca br.

Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
Stare Babice na 2010 rok. Zadecydowano 
o zwiększeniu dochodów o 13.198,00 
zł (dochody po zmianach wynoszą 
68.210.888,00 zł) i zwiększeniu wydat-
ków o tę samą sumę (wydatki po zmia-
nach wynoszą 79.041.451,00 zł).

Na zakończenie sesji znalazł się czas 
na interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
uczestników. Dotyczyły one m.in. budowy 
kanalizacji w ul. Zachodniej, Okrężnej i Po-
łudniowej. Jak poinformował Wójt Gminy 
Krzysztof Turek, realizację prac w tym za-
kresie zaplanowano na bieżący rok.

(kg)

Podwyżki opłat  
nie będzie!
Nowe (stare) taryfy za wodę i ścieki...

Przed rokiem, kiedy uchwa-
lano taryfy za wodę i ścieki, 
przychody i koszty Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go „Eko-Babice” wynikające z 
tej działalności bilansowały się 
w okolicach zera, można było 
zatem przedłużyć istniejące ta-
ryfy na rok następny. Ponieważ 
ustawa o zaopatrzeniu w wodę 
i odbiorze ścieków nie pozwala 
na takie działanie w kolejnym 
roku, przedsiębiorstwo musia-
ło przeprowadzić nową kalku-
lację taryf.

Wyniki kalkulacji wykazały, że 
wzrost zużycia wody w gospodar-
stwach domowych w naszej gmi-
nie, a także odbiór większej ilości 
ścieków spowodowały w sumie 
możliwość kalkulacji taryf na niższym 
poziomie niż przed dwoma laty (i przed 
rokiem). Kiedy wniosek taryfowy trafił do 
Rady Gminy, radni stwierdzili, że taryfy 
zostaną utrzymane na dotychczasowym 
poziomie, a powstała różnica spowodu-
je, że dopłaty Gminy z tytułu amortyzacji 
instalacji wodno-ściekowej będą mogły 
zostać zmniejszone.

Przypomnijmy, że nasz samorząd, 
a dokładnie „Jednostka Realizująca Pro-
jekt” prowadzi na terenie gminy Sta-
re Babice ogromną inwestycję polega-
jącą na rozbudowie i modernizacji sieci 
wodno-kanalizacyjnej w ramach Fundu-
szu Spójności. Zarówno Wójt Gminy, jak 
i Rada Gminy zapewnili mieszkańców, że 
w okresie realizacji inwestycji i w latach 
następnych Gmina będzie ponosiła kosz-
ty dopłat do wody i ścieków (wynikające 
z amortyzacji instalacji) po to, aby koszty 
te nadmiernie nie obciążały gospodarstw 
domowych jej mieszkańców. Eko-Babice 
dopłaty przeznacza w całości na inwe-
stycje.

Jak widzimy, mieszkańcy już trze-
ci rok z rzędu płacą stałą cenę za wodę 
i ścieki, co oznacza, że relatywnie opłaty 
te są coraz niższe. Wszystko wokół dro-
żeje, choćby o procent inflacji, a wspo-
mniane opłaty pozostają na stałym po-
ziomie.

Z kalkulacji GPK „Eko-Babice” nasu-
wa się jeszcze jeden wniosek. Mimo że 
przedsiębiorstwo ponosi coraz większe 
koszty z tytułu podwyżek cen energii, to 
fakt, że udało się utrzymać taryfy na tym 
samym poziomie (a nawet skalkulować 

je nieco taniej), przy zwiększonych iloś-
ciach odbioru wody i oczyszczenia ście-
ków, świadczy o tym, że koszt jednost-
kowy wytworzenia wody i odbioru ście-
ków lekko spadł. Czy ten proces będzie 
postępował, dziś jeszcze nie wiadomo, 
ponieważ przy kalkulowaniu taryf w na-
stępnych latach będzie rosła pozycja do-
tycząca amortyzacji, która związana jest 
z gminnymi inwestycjami. W następnych 
latach coraz więcej elementów sieci wod-
no-kanalizacyjnej będzie oddanych do 
użytku. Możemy się jednak spodziewać, 
że wzrastające koszty amortyzacji będą 
niwelowane przez oszczędności wynika-
jące z dalszej obniżki kosztów jednostko-
wych i opłaty pozostaną na tym samym 
poziomie.

Czy możemy liczyć na obniżkę 
opłat dotyczących wody i ścieków w 
przyszłości?

Na to pytanie Prezes GPK „Eko-Babi-
ce” Paweł Turkot odpowiada:

– Jak Państwo widzicie, już mamy do 
czynienia z niewielką obniżką opłat, pła-
cimy dziś tyle samo, co dwa lata temu. 
A zatem mniej, jeśli uwzględnimy relacje 
złotówki w stosunku do inflacji. Jednak 
jeśli chodzi o przyszłość, to mogę stwier-
dzić, że od momentu skanalizowania ca-
łej gminy naliczanie amortyzacji nie bę-
dzie już rosło, a ponieważ w następnych 
latach zwiększy się ilość odbiorców, to 
jest duża szansa na to, że taryfy będą 
spadały.

mł.

Nowa sala obrad Rady Gminy Stare Babice
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W maju rozpoczęto prace dro-
gowe na ul. Henryka Sienkiewicza 
w Starych Babicach, niebawem roz-
poczną się kolejne prace na ul. Aka-
cjowej w Koczargach Starych. Obie 
ulice są drogami powiatowymi. Kie-
dy modernizacje tych dróg zostaną 
zakończone?

– Prace na ul. Henryka Sienkiewi-
cza są już zaawansowane i przebiegają 
zgodnie z harmonogramem – mówi Sta-
rosta Jan Żychliński. – Ich zakończenie 
planowane jest pod koniec sierpnia. Nie-
zwykle istotna jest tu sprawa wykonania 
właściwego odwodnienia drogi, bowiem 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Izabelińską 
przebiega ona w obniżeniu terenu i jest 
często podtapiana.

– Co jest tego przyczyną?
– Nie tylko podmokły teren, ale rów-

nież niewydolny system rowów odwad-
niających. Niektórzy mieszkańcy, budu-
jąc wjazdy na swoje posesje, zasypali 
przepusty. Wiele osób odprowadza rów-
nież wodę deszczową ze swoich posesji 
wprost do rowów i to nie tylko z dachów 
domów, lecz także z wybetonowanych 
podwórek. Tego oczywiście robić nie 
wolno i będziemy musieli uporządkować 
te sprawy. Każda droga podtapiana ule-
ga szybkiej degradacji. Dlatego tak dużą 
wagę przykładamy do właściwego od-
prowadzenia wody poprzez system ro-
wów. 

– Wzdłuż ul. Henryka Sienkiewi-
cza powstaje nowy chodnik.

– Tak, chodnik został poszerzony 
w stosunku do poprzedniego i będzie 
miał ujednoliconą szerokość na całej dłu-
gości tej ulicy.

– W stosunku do tej inwestycji 
były początkowo inne plany?

– Planowaliśmy wykonanie jej na 
dłuższym odcinku, aż do ul. Jakubowicza 
w Lipkowie. Ale warunkiem jej realizacji 
w tym zakresie było otrzymanie środ-
ków finansowych z programu rządowe-
go (z tzw. schetynówki). Niestety, mimo 
że nasz wniosek został dobrze oceniony, 
środków tych nie dostaliśmy i zostaliśmy 
zmuszeni do ograniczenia modernizacji 
tej ulicy do najbardziej zniszczonego od-
cinka, tj. od Rynku do ul. Izabelińskiej. 
Inwestycję tę wykonujemy całkowicie 
ze środków powiatu warszawskiego za-
chodniego.

– Niebawem rozpoczną się także 
prace na ul. Akacjowej...

– Warto zauważyć, że ul. Akacjowa 
jest przedłużeniem ul. Szkolnej, której 
gruntowną modernizację przeprowadzi-
liśmy kilka lat temu. Teraz przyszedł czas 
na jej drugi odcinek. Dokumentacja prze-
budowy tej drogi została już opracowana 
i pod koniec czerwca będzie rozstrzygnię-
ty przetarg na wykonawcę prac drogo-
wych.

– Inny niż zazwyczaj będzie spo-
sób finansowania tej inwestycji.

– To prawda. Z uwagi na ograniczone 
środki w budżecie powiatowym Zarząd 
Powiatu zaproponował poszczególnym 
gminom możliwość wykonania dodat-
kowych prac, poza przyjętym planem 
inwestycyjnym – warunkiem ich prze-
prowadzenia jest 50% udział w kosz-
tach wykonania inwestycji. Większość 
gmin, w tym również gmina Stare Ba-
bice, przyjęła tę propozycję. Koszt inwe-
storski przebudowy ul. Akacjowej wynosi 
ok. 3 mln zł (1600 mb drogi), samorządy 
gminny i powiatowy sfinansują po poło-
wie tę inwestycję.

Wspólne działania zawsze przyno-
szą większe korzyści dla wszystkich, 
przykładem takich działań z lat po-
przednich jest chociażby modernizacja 
ul. Ogrodniczej. Przebudowę tej drogi 
powiatowej wykonano nie tylko dzięki 
środkom z Unii Europejskiej, ale rów-
nież przy pomocy finansowej Gminy 
Stare Babice.

– Wracając do ul. Akacjowej, jest 
to chyba dość trudna inwestycja?

– Tak. Jest tam gęsta zabudowa, 
w pobliżu drogi znajduje się wiele me-
diów i jest ona kręta. Musimy tam rów-
nież wybudować system odwodnienia 
drogi i chodniki. Na pewno łatwo nie bę-
dzie, ale poradzimy sobie z tymi trudnoś-
ciami. Inwestycja powinna zostać zakoń-
czona we wrześniu br.

– Patrząc na drogi powiatowe na 
terenie PWZ, trzeba przyznać, że co 
roku wiele się na nich dzieje...

– Mamy w powiecie ok. 160 km dróg 
powiatowych. Większość z nich była 
w opłakanym stanie. Co roku jednak mo-
dernizujemy kolejne odcinki, powstają 
także ronda, które zdecydowanie popra-
wiają bezpieczeństwo w newralgicznych 
miejscach. Kiedyś w Piotrkówku prawie 
codziennie dochodziło do wypadków, 
teraz jest tam bezpiecznie, podobnie 
było w Strzykułach – po wybudowaniu 
ronda wszyscy kierowcy, którzy tamtędy 
jeżdżą, odetchnęli z ulgą. Rondo oprócz 
poprawy bezpieczeństwa rozładowało 
także korki.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze 
wiele dróg powiatowych wymaga mo-
dernizacji. Będziemy je przeprowadzać 
w miarę naszych możliwości. W złym 
stanie są np. ul. Kosmowska i Poprzecz-
na w Borzęcinie, mam nadzieję, że bę-
dziemy mogli przeprowadzić jej przebu-
dowę w przyszłym roku.

Marcin Łada

Ruszyły prace na drogach 
powiatowych w naszej gminie
Rozmowa ze Starostą Janem Żychlińskim W �009 roku w miejscu dawne-

go stawu na rogu ulic Warszawskiej 
i Spacerowej w Borzęcinie rozpoczę-
to prace mające na celu urządzenie 
skweru. Pierwsze efekty można było 
oglądać bardzo szybko. Utworzono 
alejki, posadzono drzewa oraz krze-
wy, a także ogrodzono i oczyszczono 
„stary” staw. Skwer otwarto 1 maja 
br. Mimo ulewnego deszczu, na uro-
czystość przyszło kilkadziesiąt osób.

Spotkanie rozpoczęto Mszą Św. bo-
rzęcińskim kościele. Wystąpiła tam rów-
nież Gminna Orkiestra Młodzieżowa, 
a uczniowie ZSP przybliżyli wszystkim po-
stać Fryderyka Chopina. Następnie uczest-
nicy udali się na skwer, który poświęcił Ks. 
Kanonik Józef Olczak. Uroczystość pro-
wadziła Agnieszka Matuszewska. 

Pomysł utworzenia skweru w Borzę-
cinie ucieszył mieszkańców, szukających 
ładnych miejsc na spacery z dziećmi i ro-
dziną.

Działkę zakupiła Gmina od Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Pisma w spra-
wie zagospodarowania tego terenu zo-
stały złożone już kilka lat temu do wie-

loletniego planu inwestycyjnego. Skwer 
powstał głównie z inicjatywy radnych: 
Tadeusza Wiśniewskiego, Justyny Szcze-
panik i Krzysztofa Grzelaka.

Na skwerze można spotkać nie tylko 
rodziny z dziećmi, ale również wędka-
rzy z borzęcińskiego koła wędkarskiego. 
Każda osoba może wykupić kartę węd-
karską u prezesa Witolda Zatorskiego. 
Młodzież do 15. roku życia nie płaci za 
kartę, a osoby mające powyżej 15 lat 
płacą 100 zł rocznie. Pieniądze przezna-
czane są na zarybienie stawu. Wędkarze 
dostają regulamin in-
formujący m.in. o tym, 
kiedy i jaką rybę można 
łowić, muszą go oczy-
wiście przestrzegać.

Skwer będzie zwią-
zany także z imprezami 
sportowymi. Co roku 
w jego pobliżu odbę-
dzie się „Bieg Chopi-
nowski”. Tak było rów-
nież 1 maja. Dodatkową 
atrakcją spotkania inau-
gurującego skwer stała 
się prezentacja daw-

nych samochodów i motorów z kolekcji 
Remigiusza Fijołka. Pojazdy zachwycały 
doskonałym stanem technicznym i mimo 
ulewy wzbudzały duże zainteresowanie 
przybyłych osób.

Radny Tadeusz Wiśniewski za pomoc 
w utworzeniu skweru składa serdeczne 
podziękowania Wójtowi Krzysztofowi Tur-
kowi, Zastępcy Wójta Jolancie Stępniak, 
a także kierownikowi Referatu Ochrony 
Środowiska UG Piotrowi Czajkowskiemu.

Paulina Więckowska
Marcin Łada

Otwarto skwer im. Fryderyka Chopina  
w Borzęcinie Dużym!

Skwer w Borzęcinie Dużym przyciąga wielu miłośników wędkarstwa

Prace na ul. H. Sienkiewicza w Starych Babicach



Turek uroczyście otworzył imprezę i po-
witał rodziców wraz z dziećmi. Rozpo-
częły się różnorodne występy. Na scenie 
prezentowały swoje umiejętności dzieci 

z przedszkoli, młodzi karatecy z Borzę-
cińskiego Klubu Sportowego, tancerze 
breakdance, a także teatr Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego prowadzony przez 
Jolantę Krasnodębską. Pojawili się rów-
nież artyści kabaretowi z pluszowymi 
maskotkami, które porwały publiczność 

do wspólnego tańca. Pod koniec imprezy 
wystąpił zespół taneczny, przedstawiając 
repertuar tańców latynoamerykańskich, 
zatem nawet starsze dzieci (tak po czter-

dziestce) miały na co popatrzeć.
Duże podziękowania nale-

żą się wszystkim osobom, które 
zadbały o kulinarną część borzę-
cińskiego spotkania. Nauczycielki 
z ZSP, kucharki, a także nasi rad-
ni: Justyna Szczepanik i Tadeusz 
Wiśniewski troszczyli się o to, 
aby nikt nie był głodny. Za dar-
mo wszyscy mogli posilić się gro-
chówką, kanap-
kami ze smal-
cem i ogórkami. 
Pod dostatkiem 
było także pra-
żonej kukury-
dzy. Dużym za-
interesowaniem 
cieszyły się kra-
miki, w których 
dzieci mogły 

pomalować sobie twa-
rze, wykonać biżuterię 
z różnokolorowych ko-
ralików i rozmaite pra-
ce artystyczne. Całości 
dopełniały stoiska z pa-

miątkami Stowarzyszenia Misji Afrykań-
skich i wyrobami artystycznymi wykona-
nymi przez dzieci z Borzęcina. Nie brako-
wało także strażaków z miejscowej OSP, 
Policji i Straży Gminnej. Przedstawiciele 
tych trzech jednostek pokazywali dzie-
ciom samochody i opowiadali o swojej 
codziennej pracy.

Wszystkim osobom, które napraco-
wały się, przygotowując Gminny Dzień 
Dziecka w Borzęcinie Dużym, serdecz-
nie dziękujemy. Dzięki takim imprezom 
mieszkańcy naszej gminy mogą lepiej się 
poznać i poczuć się prawdziwą wspól-
notą.

Tekst i fot. Marcin Łada
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Tego dnia wszystkie boiska Strefy tęt-
niły życiem. Dzieci pod okiem instrukto-
rów mogły brać udział w różnych dyscy-
plinach sportowych. Grały w siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa... a po 
wykonaniu kilku ćwiczeń i potwierdzeniu 
ich na specjalnej liście otrzymywały pre-
zenty. Czy można wyobrazić sobie lepszą 
promocję sportu?

Trzeba przyznać, że wybudowanie 
Strefy Rekreacji Dziecięcej jest dużym 
osiągnięciem naszego samorządu. Dzięki 
pozyskaniu środków z Funduszu Norwe-
skiego powstał obiekt, którego zazdrosz-
czą nam sąsiednie gminy. I przypomnij-
my – nie tylko obiekt z wieloma różno-
rodnymi boiskami sportowymi (razem ze 
skateparkiem), ale również cały program 
edukacji sportowej z trenerami, instruk-
torami i sprzętem sportowym. Wszyscy 
zainteresowani mogą korzystać z tych 
dobrodziejstw przez 4 lata zupełnie za 
darmo.

Mimo upowszechniania wiedzy na 
ten temat, okazuje się, że jeszcze nie 
wszyscy mieszkańcy gminy poznali Stre-
fę, a przecież działa ona już ponad 3 lata. 
Jeśli ktoś z Państwa jeszcze tam nie do-
tarł, radzimy odwiedzić Strefę koniecz-
nie w tym roku. Jest to bowiem ostatni 

rok czteroletniego programu, w którym 
ze sprzętu sportowego i porad instrukto-
rów można korzystać za darmo.

Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka 
upłynął pod znakiem dobrej pogody. 
Słońca nie brakowało, do Borzęcina przy-
było zatem wiele osób. Wójt Krzysztof 

Święto najmłodszych mieszkańców babickiej gminy już od kilku lat odbywa się na terenie 
Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Przy dobrej pogodzie jest to zawsze miły pik-
nik rodzinny, w którym sport odgrywa znaczącą rolę. Tak było właśnie w sobotę �9 maja.

Dzień Dziecka w Strefie Rekreacji Dziecięcej
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Zgodnie z uchwałą Rady Gmi-
ny nr XXV/�45/08 z dnia 19 grudnia 
�008 r. w sprawie powołania doraź-
nej Komisji Statutowej Rady Gminy 
Stare Babice, Komisja, w której skład 
weszli radni: Henryk Kuncewicz, Lu-
cyna Skrzeczkowska, Justyna Szcze-
panik i Jan Puścian – Przewodni-
czący Komisji Statutowej, dokonała 
opracowania projektu nowego Sta-
tutu Gminy.

Statut został przyjęty przez Radę 
Gminy podczas kwietniowej sesji i za-
stąpi Statut dotychczasowy, który obo-
wiązywał na mocy uchwały Rady Gmi-
ny Stare Babice nr IX/53/03 z dnia 4 
września 2003 r., zmieniony uchwałą 
nr XXVI/205/05 z dnia 17 marca 2005 
r. i nr XXXIII/263/05 z dnia 24 listopa-
da 2005 r.

Komisja rozpoczęła swoją pracę nad 
nowym Statutem w oparciu o założenia 
z dnia 11 stycznia 2009 r., opracowane 
przez jej Przewodniczącego i zaakcepto-
wane przez Radę Gminy. Tekst założeń 
znajduje się w dokumentacji prac Komi-
sji Statutowej.

Kryteria przyjęte dla nowego Statutu 
Gminy wynikają wprost z ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz z podstawowych 
zasad formułowania tekstów prawno-
administracyjnych, są to:

1. Zwięzłość i syntetyczność treści, 
użycie wyrażeń w ich powszechnym zna-
czeniu, unikanie określeń specjalistycz-
nych, zapożyczonych z obcych języków 
oraz neologizmów.

2. Treść ma odpowiadać zasadom 
wynikania oraz związku logicznego na-
stępujących po sobie zagadnień.

W organizacji pracy Komisji przyjęto 
indywidualne studiowanie zagadnień wy-
magających zmian w oparciu o najnow-
sze źródła (głównie dostępne w Inter-
necie), konsultowanie proponowanych 
rozwiązań w ramach Komisji ze wspar-
ciem Urzędu Gminy, po czym akcepto-
wanie ich poprzez głosowanie. Tekst do-
tychczasowego Statutu jako korygowany 
materiał podzielono pomiędzy członków 
Komisji Statutowej wg porządku: radna 
Lucyna Skrzeczkowska par. 1–18, radny 
Henryk Kuncewicz par. 19–60, radna Ju-
styna Szczepanik par. 61–73, 107–119, 
radny Jan Puścian par. 74–106. Komisja 
odbyła 7 wspólnych obrad, a poza nimi 
komunikowała się na bieżąco głównie 
przez Internet i telefonicznie.

Praca Komisji była ukierunkowana na 
wyeliminowanie licznych błędów i nieści-
słości dotychczasowego Statutu, a prze-

de wszystkim zapisów będą-
cych w sprzeczności z zasadą 
redagowania tekstów w spo-
sób zwięzły, syntetyczny, przy 
użyciu wyrażeń w ich potocz-
nym znaczeniu bez związku lo-
gicznego i wynikania treści na-
stępnej z poprzedniej.

Szczegółowa analiza nie-
zgodności obowiązującego 
(dawnego) Statutu zawarta jest 
w założeniach do pracy nad 
nowym Statutem. W całym tek-
ście nowego Statutu wprowa-
dzono ujednolicone określenia, 
takie jak: zapytania radnych 
(zamiast interpelacja i zapyta-
nia radnych), obrady (zamiast 
posiedzenia), przyjęcie wnio-
sku (zamiast wniosek przechodzi), zło-
żyć przewodniczącemu (zamiast na ręce 
przewodniczącego). Udoskonalono tak-
że redakcję trudnych do zrozumienia za-
pisów, np. w par. 6 o insygniach gminy, 
jako elementu Statutu określonego od-
rębną uchwałą (zał. Nr 2). Uwzględnio-
no również wniosek radnego Tomasza 
Druzda o inicjatywie uchwałodawczej 
mieszkańców gminy.

Odzwierciedleniem atmosfery pra-
cy Komisji w dążeniu do osiągnięcia wy-
sokiego poziomu nowego Statutu może 
być zawarte w nim przesłanie: „Wzajem-
ne wspieranie się radnych w pracy sa-
morządowej jest podstawą budowy za-
ufania i solidarności rady oraz osiągania 
jej celów”. Odnosi się ono do wszystkich 
osób, z którymi zetknąłem się na etapie 
od rozpoczęcia prac Komisji Statutowej 
aż do ich zakończenia. W pracach tych 
oprócz Komisji Statutowej wzięło udział 
wiele osób z Urzędu Gminy Stare Babi-
ce, radny Tomasz Druzd oraz mieszkań-
cy gminy.

Osobami spoza Komisji, którym na-
leży się szczególne podziękowanie za 
nadzór nad prawnymi aspektami nowe-
go Statutu, są prawnicy Urzędu Gminy: 
Krzysztof Bugla oraz Agata Kowalska. 
Wyjątkowy wkład pracy w doprowadze-
nie Statutu do podjęcia uchwały należy 
do Pań: Mieczysławy Majchrzak i Anny 
Nowak. Pierwsza z nich czuwała nieprze-
rwanie w procesie tworzenia nowego 
Statutu, konfrontując wątpliwości z naj-
nowszymi aktami prawa samorządowe-
go, poprawiając tekst i z niegasnącym 
optymizmem udoskonalając go na kolej-
nych spotkaniach Komisji. Pani Anna No-
wak zaś uzupełniała wyżej wymienione 
zadania i śledząc nowatorskie rozwiąza-

nia administracyjne, wprowadzała je do 
pracy Komisji Statutowej, dzięki czemu 
projekt nowego Statutu wraz z załącz-
nikami ma również nowoczesny elektro-
niczny zapis.

W dniu 15 lutego 2010 r. wpłynęło 
jednakże pismo grupy radnych, skiero-
wane do Przewodniczącego Rady Gminy 
Stare Babice w sprawie zorganizowania 
spotkania wszystkich radnych z Komisją 
Statutową. W obawie o skutki mogące 
wyniknąć z zaistniałej sytuacji wyjaśni-
łem Radzie, co następuje:

1. Projekt nowego Statutu przewi-
dziany do uchwalenia na sesji w dniu 
25 lutego 2010 r. był przedmiotem po-
nadrocznych prac przygotowawczych, 
zgodnie z „Założeniem do prac nad 
zmianą Statutu Gminy Stare Babice” 
z dnia 11 stycznia 2009 r.

2. Projekt ten był wielokrotnie przed-
stawiany do publicznej wiadomości na 
wszystkich etapach jego tworzenia.

3. Projekt został dogłębnie przeanali-
zowany przez liczne gremia opiniotwór-
cze, w tym zwłaszcza prawno-admini-
stracyjne i językowe.

4. Po uzyskaniu opinii przedstawi-
cieli innych samorządów projekt Statutu 
Gminy Stare Babice nie budzi najmniej-
szych wątpliwości. Komisja Statutowa 
w dniu 26 stycznia 2010 r. zakończyła 
prace nad jego przygotowaniem do pod-
jęcia uchwały.

5. Uwagi i propozycje do projektu Sta-
tutu zgłaszane przez poszczególne gremia, 
jak i pojedyncze osoby zostały w większo-
ści przypadków uwzględnione przez Komi-
sję Statutową po dogłębnym ich przeana-
lizowaniu. Zalicza się tu również wniosek 
radnego Tomasza Druzda w sprawie inicja-
tywy uchwałodawczej mieszkańców.

Nowy Statut Gminy
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Statutowej 
Rady Gminy Stare Babice

6. Poza wnioskiem radnego Tomasza 
Druzda nie wpłynął żaden inny wniosek 
w sprawie nowego Statutu od którego-
kolwiek z radnych spoza Komisji Statu-
towej.

7. Długotrwałe uzgodnienia z praw-
nikami oraz znawcami języka prawno-
administracyjnego zajęły kilka miesięcy.

8. Procedura legislacyjna na szczeb-
lu urzędu wojewody zajmie kilka miesię-
cy. Powyższe fakty budzą obawę o możli-
wość wdrożenia nowego Statutu w życie 
w bieżącej kadencji Rady Gminy w przy-
padku zwłoki z jakiejkolwiek błahej przy-
czyny.

9. Z obawy o brak spójności pozio-
mów przygotowań do omawiana przed-
miotowej problematyki pomiędzy radny-
mi zgłaszającymi prośbę a Komisją Statu-
tową, ta jest w stanie odpowiadać jedy-
nie na konkretne pytania przedstawione 
jej na piśmie.

W odpowiedzi na to w/w grupa rad-
nych na spotkaniu wspólnym Komisji za-
prezentowała na piśmie 54 uwagi do 
projektu Statutu, w przeważającej mie-
rze bez uzasadnienia, a w jednym przy-
padku z powołaniem się na słownik PWN 
– o zupełnie odwrotnym do faktycznego 
stanu rzeczy znaczeniu.

Przewodniczący Rady Gminy posta-
nowił jednak otworzyć dyskusję zwią-
zaną z tymi uwagami. Większość z nich 
została odrzucona, niemniej ze wzglę-
du na brak merytorycznego przygotowa-
nia, część zredagowanych przez Komisję 
Statutową zapisów zmieniono wbrew 

elementarnym zasadom wynikającym 
z prostej logiki i staranności. Przykła-
dem jest zmiana zapisu par. 21 p2. pp2 
– w wersji Komisji Statutowej „ustalenie 
czasu i miejsca sesji” na „ustalenie termi-
nu i miejsca sesji”.

Poniżej przedstawiam fakty dotyczące 
tego zapisu. „Słownik języka polskiego” 
(wyd. PWN, Warszawa 1978 r.) podaje: 
„Czas (str. 330) – wyodrębniony okres, 
wyodrębniona pora, gdy coś jest wyko-
nywane lub coś się dzieje”, „W swoim 
czasie – w momencie, okresie właściwym 
dla danej sprawy, rzeczy; o czasie – we 
właściwym czasie”. „Termin (str. 496) – 
czas, w którym jakaś czynność powinna 
być wykonana; krótki, roczny, umówiony 
termin, gwarancyjny, sądowy, ustawowy, 
termin upływa, kończy się, wygasa”.

Jak wynika z powyższego, w pierw-
szym przypadku chodzi o moment cza-
sowy, a w drugim o okres czasu. Jest to 
bardzo oczywiste dla większości gmin 
w Polsce i wystarczyłoby dołożyć staran-
ności i sprawdzić w Internecie.

Dla ściślejszego uzasadnienia poda-
ję różnice analizowanych określeń w in-
nych językach.

Po angielsku: wg „Websters Ency-
klopedic Unabridged Dictionary of the 
English Language”: „Time (str. 1984) – 
particular point in time when an event 
is schedulled to take place (train time)”, 
„Time – limit (str. 1985) – a period of 
time within which an action or proce-
dure must be done or completed (1875-
80)”. 

Jak widać, ścisłość obu określeń jest 
tu bardziej uwypuklona – chodzi do-
słownie o punkt w czasie i okres czasu.

Po rosyjsku: wg S.I. Orzegow „Sło-
war Russkowo Jazyka”, wyd. Rusikij Ja-
zyk, Moskwa 1983 r. – „Wremia (str. 
93), opredielonnyj moment, w kotoryj 
proischodit czto-nibud, w naznaczon-
noje wremia – w wyznaczonym czasie, 
w ukazannoje wremia – o wskazanym 
czasie”. „Srok (str. 677) – opredielonnyj 
promierzutok wremieni; na korotkij srok, 
w ustanowliennyje sroki”.

Podobnie i tu, w pierwszym przypad-
ku istnieje moment czasowy, a w drugim 
okres czasu – co było do udowodnienia.

W wyniku dokonanych zmian pro-
jekt Statutu Gminy, aczkolwiek niewiele, 
jednak stracił na wartości w stosunku do 
jego wersji przedłożonej przez Komisję 
Statutową. Aktualnie nowy Statut Gmi-
ny przyjęty Uchwałą Rady Gminy Stare 
Babice został przekazany do Urzędu Wo-
jewody Mazowieckiego w celu zatwier-
dzenia go.

Korzystając z okazji, wraz z podzię-
kowaniem wszystkim, którzy wsparli Ko-
misję Statutową w opracowaniu projek-
tu nowego Statutu Gminy, pragnę wy-
razić przekonanie, iż ich praca pomimo 
przedstawionego stanu rzeczy nie pój-
dzie na marne.

Jan Puścian
Przewodniczący Komisji Statutowej

Rady Gminy Stare Babice

Komandor Jan Puścian

Stare Babice, dnia 26 maja 2010 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Opis 
i położenie Oznaczenie KW

Oznaczenie działki 
wg ewidencji 

gruntów

Powierzchnia 
działki w metrach 

kwadratowych
Wartość nieruchomości w zł Przeznaczenie w planie zagosp. 

przestrzennego
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ZARZĄDZENIE  NR  �09/10
Wójta Gminy Stare Babice z dnia �� maja �010 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XL/378/10 i XV/379/10 z dnia 29 kwietnia 
2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1
Podać do publicznej wiadomości wykaz z danymi o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ust-

nego nieograniczonego, na okres 21 dni, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ �
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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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). 

� maja br. mieszkanki naszej gmi-
ny miały okazję wykonać badania 
mammograficzne w specjalnym sa-
mochodzie ustawionym przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy. Z badań 
w mammobusie skorzystały 84 pa-
nie. Była to już kolejna tego typu ak-
cja profilaktyki zdrowotnej w naszej 
gminie.

Tym razem badania wykonywali pra-
cownicy Przychodni Profilaktyki i Diag-
nostyki Obrazowej z Białegostoku. Przy-
chodnia ta posiada umowę kontraktową 
z NFZ (Oddział Mazowiecki) w Warsza-
wie na przeprowadzanie przesiewowych 
badań mammograficznych na terenie 
województwa mazowieckiego. Placów-
ka zobowiązała się do wysłania pocztą 
wyników każdej pacjentce w ciągu 2 ty-
godni od daty wykonania badania.

Badania mammograficzne są pro-
wadzone w naszej gminie od kilku lat. 
W październiku 2007 r. takie badania 
wykonało 37 pań, organizatorem akcji 
była wówczas Klinika Medyczna IBIS. We 
wrześniu 2008 r. przebadało się 21 pań, 
w maju 2009 r. – 16 pań.

Najwięcej osób wykonało badania 
w październiku 2003 r. Organizatorem 
badań był wówczas ZZOZ „Profilakty-
ka, Diagnostyka, Leczenie” Spółka z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Badania prowa-
dzone były przez 2 dni w dwóch specjal-
nych samochodach zlokalizowanych (jak 
zwykle) przy budynku Urzędu Gminy. 
Zostały wtedy wykonane badania: mam-
mograficzne – 177 pań, densytometrycz-
ne – 105 osób, jaskry – 141 osób, spiro-
metria – 98 osób.

Tegoroczne, majowe badania łączyły 
się z udziałem Gminy Stare Babice w kon-
kursie „Zdrowa Gmina”. Celem konkursu 
jest zwiększenie liczby osób zgłaszają-
cych się na badania profilaktyczne ukie-
runkowane na wykrywanie chorób no-

wotworowych. Badania obejmują: mam-
mografię, cytologię i kolonoskopię.

Oczywiście nadal zachęcamy Państwa 
do wykonywania badań: mammograficz-
nych, cytologii i kolonoskopii w ramach 
konkursu „Zdrowa Gmina”. Więcej infor-
macji o konkursie z wykazem wszystkich 
ośrodków przeprowadzających badania 
znajdą Państwo na stronie: www.kon-
kurszdrowagmina.pl. Informacji udzie-
lają także pracownicy naszego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który znajduje się 
w nowym budynku gminnym przy ul. 
Rynek 21.

Konkurs, w którym bierzemy udział, 
jest pilotażowym przedsięwzięciem zor-
ganizowanym w celu zwiększenia licz-
by osób zgłaszających się na w/w ba-
dania profilaktyczne, ukierunkowane na 
wczesne wykrywanie chorób nowotwo-
rowych. Badania organizowane są na 
terenie województwa mazowieckiego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
i Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych (NPZChN). 
Organizatorem konkursu jest 
Polska Unia Onkologii.

Warto przypomnieć, że 
do drugiego etapu konkursu 
zostaną zakwalifikowane tyl-
ko te gminy, w których od-
notuje się największy wzrost 
procentowy liczby osób zgła-
szających się na mammogra-
fię, cytologię i kolonoskopię, 
organizowane w ramach NFZ 
lub NPZChN. W drugim etapie 
ocenie podlegać będą opisy 
projektów działań promują-
cych profilaktykę nowotwo-

rową z wykorzystaniem nagrody głów-
nej, tj. 100.000 PLN. Opisy projektów 
działań należy przesłać do 18 czerwca 
2010 r. do organizatora konkursu. Spo-
śród 10 laureatów tytuł „Zdrowej Gmi-
ny” otrzymają trzy najlepsze, w których 
odnotowano największy wzrost procen-
towy liczby osób zgłaszających się na ba-
dania profilaktyczne finansowane przez 
NFZ i NPZChN.

Nagrodą w konkursie „Zdrowa Gmi-
na” są czeki o łącznej wartości 175.000 
PLN. Pierwsze miejsce otrzyma 100.000 
PLN, drugie 50.000 PLN, a trzecie 25.000 
PLN.

Również mieszkańcy babickiej gminy 
mogą mieć swój udział w konkursie. Na-
dal czekamy na dobre pomysły dotyczą-
ce działań promujących profilaktykę no-
wotworową na naszym terenie z wyko-
rzystaniem nagrody głównej, tj. 100.000 
PLN na te działania. Ciekawe oferty/po-
mysły prosimy przesyłać do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej (e-mail: 
gops@stare-babice.waw.pl) lub zgłaszać 
osobiście, tel. (22) 722-90-11 (od pon. 
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).

Więcej informacji o konkursie znajdą 
Państwo na stronie: 
www.konkurszdrowagmina.pl 
oraz pod nr tel. (22) 898-28-63
Biuro Organizacyjne Konkursu Zdrowa 
Gmina
ul. Racławicka 95, 02-634 Warszawa
e-mail: konkurs@konkurszdrowagmina.pl.

Alicja Napurka
Kierownik GOPS w Starych Babicach

Czy uzyskamy tytuł „Zdrowej Gminy”?
Badajmy się i żyjmy zdrowo – w ten sposób każdy  
z nas może również wziąć udział w konkursie gmin
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Gdy bolą nas plecy, mamy prob-
lemy z kręgosłupem, bolą stawy, 
mięśnie – możemy temu zaradzić 
i skorzystać z zabiegów w zakre-
sie fizykoterapii oferowanych przez 
Ośrodek Zdrowia „Sorno” w Starych 
Babicach.

Fizykoterapia jest dostępna bezpłat-
nie dla wszystkich pacjentów zapisanych 
do Ośrodka Zdrowia „Sorno”. Obejmu-
je ona 15 rodzajów prądów leczniczych, 
a także laseroterapię i krioterapię. Za-
biegi działają przeciwzapalnie, przeciw-
bólowo i przeciwobrzękowo. Korzystają 
z nich pacjenci z przewlekłymi zespołami 
bólowymi, a także z ostrymi bólami krę-
gosłupa, stawów i mięśni.

W powrocie do zdrowia pomaga nie 
tylko wiedza fizjoterapeutów, ale i naj-
nowsza technika. Zabiegi przynoszące 
ulgę w bólach wykonywane są bowiem 
przy pomocy lasera – punktowo i ze ska-
nerem, a także jeśli chodzi o krioterapię 
miejscową, przy pomocy ciekłego azo-
tu. Temperatura chłodziwa wynosi aż  
-190°C . 

Czy zabiegi przy pomocy tego 
urządzenia nie sprawiają bólu?

– Ależ nie – odpowiada 
fizjoterapeuta Jacek Stan-
kiewicz. – Pacjent czuje lek-
ki chłód, a później przyjem-
ne ciepło. Wszystkie zabiegi 
są bezbolesne. Fizykotera-
pia jest szczególnie wskaza-
na dla osób, które cierpią na 
dolegliwości ortopedyczne 
i reumatologiczne. Możemy 
skutecznie pomagać w przy-
padkach dyskopatii odcin-
ków kręgosłupa szyjnego, 
lędźwiowego i piersiowe-
go, a także gdy pacjenci 
mają zmiany pourazowe: 
zwichnięcia, skręcenia czy 
bóle stawowe wynikające ze 
zmian zwyrodnieniowych. 
Nie warto czekać, aż ból 
przejdzie sam, lepiej od razu 
przyjść do nas.

Co trzeba zrobić, aby 
skorzystać z zabiegów?

– Trzeba zapisać się do 
Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach 
i umówić na wizytę do lekarza pierwsze-

go kontaktu. Lekarz zaordynuje odpo-
wiednie zabiegi i leczenie będzie można 
rozpocząć jeszcze tego samego dnia.

Zdaniem specjalistów odczuwalna 
poprawa samopoczucia pacjenta może 
pojawić się już po kilku zabiegach. Z fizy-
koterapii mogą korzystać zarówno osoby 
młode – długo pracujące w jednej pozy-
cji i skarżące się na bóle kręgosłupa, jak 
i osoby w starszym wieku, cierpiące z po-
wodu zwyrodnienia stawów.

Już w pierwszym miesiącu działania 
Ośrodka „Sorno” w Starych Babicach 
z fizykoterapii skorzystało 50 osób, wy-
konano około 250 zabiegów. Warto za-
pisać się do tej placówki. Im większa bę-
dzie ilość pacjentów, tym więcej będzie 
darmowych zabiegów. 

Ośrodek zaprasza od pn. do pt. 
w godz. od 9:00 do 18:00.

mł.

Ból można zmniejszyć, nie warto 
czekać, aż przejdzie sam...

Jacek Stankiewicz – fizjoterapeuta przy aparacie do krioterapii. 
Urządzenie potrafi emitować strumień gazu o temp. -190°C. 
Jest to najniższa temperatura osiągana na ziemi, jej nośnikiem jest 
ciekły azot

Mammobus na Rynku w Starych Babicach

Przedstawicielki Stowarzyszenia Amazonek „Żonkil” z Warszawy 
promowały w „Dniu Dziecka” potrzebę wykonywania badań profi-
laktycznych. Wśród pań Prezes Stowarzyszenia – Barbara Cytry-
nowska (pierwsza z prawej)

Fizykoterapia jest metodą leczniczą, w której na organizm od-
działuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, takimi jak: ciepło 
i zimno, światło, woda, a także prąd elektryczny, ultradźwięki, 
pola magnetyczne. Początki tej metody sięgają V-IV w. p.n.e. – już 
wtedy zdawano sobie sprawę z leczniczych właściwości otaczają-
cej przyrody, wykorzystując w celach zdrowotnych promienie sło-
neczne, wody mineralne, a nawet prąd elektryczny, wytwarzany 
przez... niektóre gatunki ryb przykładane do ciała. Wraz z rozwo-
jem cywilizacji wzrastał arsenał środków stosowanych w fizyko-
terapii – obecnie do tego celu służą skomplikowane urządzenia, 
dające możliwość precyzyjnego dawkowania bodźców fizykal-
nych i zapewniające bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. 
Fizykoterapia jest metodą wspomagającą leczenie m.in. schorzeń 
mięśniowo-szkieletowych, działającą przeciwbólowo, przeciwza-
palnie i przeciwobrzękowo.
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Teatr Rodziców w Przedszkolu 
w Starych Babicach co roku zaskaku-
je publiczność nowym spektaklem, 
co roku pojawia się również pytanie, 
jak to jest możliwe, że w dzisiejszym 
zwariowanym świecie udaje się na-
mówić grupę dorosłych osób do za-
bawy w teatr?

Lata doświadczeń i pracy scenicznej 
z rodzicami przedszkolaków przynoszą 
niezwykłe efekty. Tegoroczny teatr zorga-
nizowano już po raz trzynasty. To zatem 
trzynaście lat doświadczeń, pracy z no-
wymi osobami, wyboru aktorów i odpo-
wiedniego scenariusza – a co roku spek-
takl jest przecież zupełnie inny.

Ktoś, kto usłyszy po raz pierwszy 
o Teatrze Rodziców w Przedszkolu, trak-
tuje ten pomysł z przymrużeniem oka. 
Jednak ten, kto zoba-
czy spektakl, zastana-
wia się, skąd wzięto 
środki na zatrudnienie 
profesjonalnych ak-
torów? A w sztukach 
występują przecież je-
dynie rodzice, którzy 
z miłości do swoich 
pociech potrafią się 
przeobrazić w bajko-
we postacie i zagrać 
z powodzeniem dla 
kilku grup dzieciaków 
zgromadzonych w przedszkolu. Ostatni 
spektakl przedstawiany jest z reguły do-
rosłej publiczności, wśród której zasiada-
ją nasi samorządowcy, wraz z Wójtem 

Krzysztofem Turkiem i Starostą Janem 
Żychlińskim.

Co roku zastanawiam się, dlacze-
go Teatr Rodziców swojej sztuki nie 
przedstawia szerszej publiczności, np. 
w Domu Parafialnym. Warto efekty tej 
wielotygodniowej pracy pokazać innym 
i podzielić się radością ze stworzenia ar-
tystycznego dzieła. Inaczej teatr ten jest 
jak mandala usypana z piasku przez bud-
dyjskich mnichów – daje poczucie rado-
ści nielicznym wybranym i znika w krót-

kim czasie, a przecież 
efekt tej pracy mógłby 
trwać nieco dłużej.

Tegoroczny XIII 
Teatr Rodziców opo-
wiadał o czarowni-
cach z Łysej Góry. 
Okazało się, że mimo 
licznych psot i niedo-
brych zaklęć sprawia-
jących masę kłopo-

tów mieszkańcom jednej wioski, dobro 
i tak zwycięża. Na zakończenie złe cza-
rownice postanowiły się poprawić i po-
magać ludziom. Pod koniec spektaklu 

rozdały nawet wszystkim dzieciom cu-
kierki.

Bożenna Pyć – Dyrektor Przedszko-
la powiedziała, że tegoroczny, trzynasty 
spektakl, mimo feralnej liczby, nie przy-
niósł aktorom pecha. – Wszyscy chętnie 
uczestniczyli w próbach, a końcowy efekt 
przeszedł oczekiwania rodziców. Już te-
raz zastanawiamy się, jaką sztukę bę-
dziemy mogli wystawić za rok. A może 
rozpiszemy konkurs na scenariusz bajki 
dla naszego przedszkola wśród miesz-
kańców gminy?

W sztuce pt. „Czarownice z Łysej 
Góry” wg K. Komińskiej-Bayer wystąpili: 
Katarzyna Kosińska, Piotr Dziedzic, Mag-
da Tybuś, Dorota Butrym, Agnieszka Bro-
dowska, Ewa Sablińska, Katarzyna Ostro-
wska, Piotr Domaradzki, Jerzy Gancar-
czyk, Małgorzata Skubiszak-Gołębiew-
ska, Kinga Ciechomska i Katarzyna Troj-
nacka-Zając. Reżyseria, scenografia i mu-
zyka: Małgorzata Siekierska i Ewa Saw-
czyniuk. Muzyka czarownic: Piotr Wi-
tomski. Efekty specjalne: Dariusz Smoliń-
ski. Pomoc techniczna: Aldona Gawlik. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Marcin Łada

Czarownice z Babic!
�0 maja �010 r. w I Gminnym 

Gimnazjum w Koczargach Starych 
odbyło się uroczyste podsumowa-
nie konkursu literackiego pt. „Wiersz 
o Chopinie”, połączone z wręcze-
niem nagród i wyróżnień.

Konkurs, któremu patronował Jan Ży-
chliński – Starosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, został zorganizowany 
w ramach obchodów 200. rocznicy uro-
dzin Fryderyka Chopina przez Wójta Gmi-
ny Stare Babice, we współpracy z I Gmin-
nym Gimnazjum w Koczargach Starych, 
i skierowany był do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i średnich.

Celem konkursu było przybliżenie 
biografii Fryderyka Chopina, jego twór-
czości muzycznej, pobudzenie wrażliwo-
ści literackiej i aktywności twórczej, jak 
również rozwinięcie i kształtowanie wy-
obraźni dzieci i młodzieży, zachęcenie 
ich do czytania i poznawania literatury 
oraz muzyki klasycznej.

Uroczystość rozpoczęła się przywita-
niem przybyłych gości i laureatów przez 
Piotra Szczepkowskiego – Dyrektora 
I Gminnego Gimnazjum w Koczargach 
Starych. 

Przed ogłoszeniem wyników prowa-
dząca uroczystość Ewa Dżyga przedsta-

wiła krótki wykład 
na temat Fryderyka 
Chopina, a uroczy-
stego wręczenia na-
gród dokonał Krzysz-
tof Turek – Wójt 
Gminy Stare Babice 
oraz Henryk Kunce-
wicz – Przewodni-
czący Rady Gminy. 
Po wręczeniu nagród 
odbyła się prezen-
tacja nagrodzonych 
wierszy przez uczen-
nice z I Gminnego 
Gimnazjum w Koczargach Starych. Pre-
zentacji tej towarzyszyła muzyka Fryde-
ryka Chopina w wykonaniu uczniów Stu-

dia Muzycznego w Starych 
Babicach.

Podsumowania kon-
kursu dokonał członek 
jury – Jarosław Płócien-
nik, Inspektor ds. Oświa-
ty z Urzędu Gminy Stare 
Babice. Jury konkursowe 
jednomyślnie wybrało pra-
ce, które zawierały jasny 
i zrozumiały przekaz. Za-
uważone przez jury utwory mają głębo-
ko humanistyczny wymiar i trafiają do 

wrażliwości czytelnika. Pobudzają wyob-
raźnię, nawiązują do uczuć patriotycz-
nych i są ważnym głosem młodego po-
kolenia.

Prace konkursowe nagradzano w 3 
kategoriach wiekowych.

Kategoria I (uczniowie klas pod-
stawowych IV-VI) – jury przyznało: 
I miejsce – Aleksandrze Chojnackiej (SP 
nr 2 w Błoniu) za wiersz pt. „Zaprosze-
nie do Żelazowej Woli”, II miejsce – Mi-
chałowi Zadrożnemu (SP w Starych Babi-
cach) za wiersz pt. „Kraina Chopina”, III 
miejsce – Sylwii Sucharskiej (SP w Borzę-
cinie Dużym) za wiersz pt. „Chopinow-
skie nutki”.

W y r ó ż n i e -
nia w tej kategorii 
otrzymali: Zuzan-
na Reklewska (SP 
w Lesznie) za wiersz 
pt. „Mistrz fortepia-
nu”, Paulina Kordek 
(SP w Starych Babi-
cach) za wiersz pt. 
„Bądź mi Frydery-
ku”.

Kategoria II 
(uczniowie klas 
gimnazjalnych) 
– jury przyznało: 

I miejsce – Dominice Bieńkowskiej (Gimn. 
w Ożarowie Maz.) za wiersz pt. „Koncert 
fortepianowy”, II miejsce – Dorocie Pta-
szek (Gimn. w Koczargach Starych) – za 
wiersz pt. „O Nim”, III miejsce – Aleksan-
drze Cyrek (Gimn. w Dziekanowie Leś-
nym) – za wiersz pt. „Twoja muzyka”. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: 
Michał Malarowski (Zesp. Szk. w Zaboro-
wie) – za wiersz pt. „Chopin”, Wojciech 
Rybka (Zesp. Szk. w Kampinosie) – za 
wiersz pt. „O Chopinie tak niewiele”. 

Wyróżnienie Specjalne w kate-
gorii szkół średnich uzyskał Robert 
Skrzypkowski (Techn. Ogrodnicze w Bło-
niu) za wiersz pt. „Do Chopina”.

Tekst A. Sztyler, 
fot. Marcin Łada

Wiersz o Chopinie

Laureaci konkursu poetyckiego
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Wspaniała pogoda, ponad trzy-
stu zawodników i dobrze przygo-
towane trasy biegowe – w takich 
warunkach odbywały się XI Biegi 
Przełajowe o Puchar Starosty PWZ. 
Impreza organizowana na obiek-
tach LKS „Naprzód” Zielonki na sta-
łe wpisała się do kalendarza sporto-
wego gminy Stare Babice i powiatu 
warszawskiego zachodniego.

Jak podkreślał obecny na imprezie 
Starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego Jan Żychliński – takie zawody 
są okazją do „wyłowienia” prawdziwych 
sportowych talentów, czego przykładem 
może być Robert Lewandowski. Jako re-
prezentant gminy Leszno startował we 
wszystkich imprezach sportowych po-
wiatu, odnosząc w nich wielkie sukce-
sy. Pokazał, że jest talentem, który warto 
„oszlifować”. Zaowocowało to tym, że 
Robert będzie grał w jednej z najsilniej-
szych piłkarskich lig europejskich, w ze-
spole Borussi Dortmund.

Tegoroczne Biegi Przełajowe o Pu-
char Starosty PWZ odbyły się w jedena-
stu kategoriach wiekowych, zarówno 
wśród dziewcząt, jak i chłopców: ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
warszawskiego zachodniego. Wśród za-
wodników panowała zacięta rywalizacja. 
Świadczą o tym niezwykle emocjonujące 
finisze poszczególnych biegów. Nadspo-
dziewanie dobrze wypadli reprezentanci 
gminy Stare Babice, zajmując w prawie 
wszystkich biegach czołowe lokaty.

A oto wyniki naszych zawodni-
ków:

Rocznik 1999 i młodsi chłopcy: 
w biegu na 600 m Jakub Małkowski zajął 
III miejsce, Mariusz Korzun – VII, obaj ze 
Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym.

Rocznik 1999 i młodsze dziew-
częta: w biegu na dystansie 600 m 

Anna Wieczorek za-
jęła miejsce II, a Kin-
ga Pytlakowska – III, 
obie zawodniczki ze 
Szkoły Podstawowej 
w Borzęcinie Dużym.

Rocznik 1997-
1998, dziewczęta: 
w biegu na dystan-
sie 800 m zwyciężyła 
Karolina Leśniewska, 
Katarzyna Chruściń-
ska zajęła miejsce III, 
a Sylwia Sucharska 
– VI. Zawodniczki re-
prezentują SP w Bo-
rzęcinie Dużym.

Rocznik 1995-
199�, dziewczęta: 
na dystansie 1000 m 
Agnieszka Bożyk z Gimnazjum w Koczar-
gach Starych zajęła IV miejsce.

Rocznik 1995-199�, chłopcy: 
w biegu na 1000 m zwyciężył Hubert 
Owczarek, Paweł Oracz zajął miejsce VI, 

Radosław Dąbrowski – VII, Zbigniew Do-
rocki – VIII i Łukasz Krauze – IX. Zawod-
nicy reprezentowali Gimnazjum w Ko-
czargach Starych.

Rocznik 199�-1994, dziewczęta: 
w biegu na 1000 m zwyciężyła Adrian-
na Kornelak – absolwentka Gimnazjum 
w Koczargach Starych, Karolina Łuszcz 
zajęła miejsce III, Natalia Szwengrub – 
IV, Katarzyna Osińska – V, Monika Druzd 
– VI, Elżbieta Nowicka – VII. Zawodnicz-
ki reprezentowały Gimnazjum w Koczar-
gach Starych.

Po raz pierwszy na tegorocznych za-
wodach rozegrano konkurs szybkości na 
dystansie 60 m, wyniki ustalane były przy 
pomocy fotokomórki. Najlepsi zarówno 
w biegach długich, jak i w biegu sprin-
terskim otrzymali z rąk Starosty Jana Ży-
chlińskiego statuetki, puchary, dyplomy 
i medale. Wszyscy zapowiedzieli swoją 
obecność na kolejnej odsłonie XII Bie-
gów Przełajowych o Puchar Starosty Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

Radosław Karpiński
Koordynator Sportu w PWZ

XI Biegi Przełajowe o Puchar Starosty 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

PRZEJRZYSTA POLSKA 
– program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wraz z partnerami, od 2004 roku prowadzi Program „Przejrzysta Polska”. 
Jego celem jest promowanie uczciwości i skuteczności w Samorządach, co przyczynia się do poprawy jakości życia publicznego 
oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. W trakcie realizacji Programu wypracowano i wdrożono rozwiązania sprzyjają-
ce przejrzystości działań Samorządów. Niebieski kryształ – logo akcji – stał się rozpoznawalnym symbolem dążenia do popra-
wy funkcjonowania samorządu i jakości komunikacji z mieszkańcami według 6 zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku 
tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości, rozliczalności. Do udziału w Programie zgłosiło 
się blisko 800 gmin i powiatów, ponad 400 ukończyło Program w 2006 roku, 127 kontynuowało uczestnictwo do 2007 roku, 
wdrażając kolejne zadania.

Akcja „Przejrzysta Polska” wywarła rzeczywisty, pozytywny wpływ na funkcjonowanie bardzo wielu urzędów gmin i powia-
tów w kraju.

Fundacja od sierpnia 2009 r., dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdraża program monitorowania re-
alizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych.

W programie, już po raz trzeci, uczestniczy Urząd Gminy Stare Babice. Efektem monitoringu realizacji zasady partycypa-
cji społecznej będzie stworzenie raportu na temat relacji między administracją a obywatelami. Wyniki raportu zostaną przed-
stawione na spotkaniu władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych grup mieszkańców 
i mediów lokalnych.

N O W O O T W A R T Y
SKLEP Z ORYGINALNĄ CHEMIĄ NIEMIECKĄ

Proszki i żele do prania, płyny do płukania,  
środki czystości do łazienki i WC.

Środki do zmywarek i wiele wiele innych produktów. 
Jesteśmy bezpośrednim importerem. 

Zapraszamy Poniedziałek – Piątek od 9:00 – 18:00  
Sobota 9:00 – 14:00.

 Parking dla klientów. Realizujemy również zakupy  
na telefon z dostawą do domu.

ul. Warszawska 283, Zielonki Parcele (koniec St. Babic) 
tel. 0790-209-209,  warszawska283@wp.pl

szklenie u klienta
• pełny zakres usług  • lustra

konkurencyjne ceny!
tel.: 602-285-338

Pilnie zatrudni:

SPRZEDAWCÓW
do nowo otwartego punktu 

firmowego 
w Starych Babicach 

przy ul. Sienkiewicza .
Wymagana książeczka sanepidowska

Praca na 2 zmiany.
Tel. 22/ 786 91 13 

(pn. - pt. w godz.7.30-15.00)
  e-mail:rekrutacja@kobus.com.pl

USŁUGI GEODEZYJNE AZYMUT SC. 
tel. 22 243 22 65 
kom. 602 555 073 

ul. Rynek 11 lok. 4 (nad pocztą) 
05-082 Stare Babice

DAM PRACĘ
• Zatrudnię młodego pracownika do 
przyuczenia w zawodzie kamieniarza 
– Stare Babice tel. 0605 410 448

• Zatrudnię panią do sprzątania biu-
ra – Stare Babice tel. 0609 806 106

• Poszukuję Pani/Pana do pomocy 
w domu. Praca w godzinach popołu-
dniowych i weekendy. Okolice Bożę-
cina. Tel.: 601- 307-343

• Poszukuję od września 2010 r. 
zmotoryzowanej opiekunki do od-
bioru dzieci ze szkoły i przedszkola w 
Warszawie oraz przywożenia ich do 
Starych Babic. Wymiar czasu pracy 4-
5 godzin dziennie. Tel. 603-913-174 
po 20-tej

Zapraszamy na wieczór współczesnej 
poezji patriotycznej 

Kazimierza Józefa Węgrzyna. 
Poeta jest autorem ponad 50 tomów poezji, 
m.in.: „Larum polskie”, „Kibitka pamięci”, 
„Czyściec”, „Ave Maryja”, „Ptaki umierają 
w locie”. Przez wiele lat współpracował 
z „Gościem Niedzielnym” i z Radiem Maryja. 
Mieszka i tworzy w Istebnej – Kubalonce 
koło Wisły. 
Spotkanie z poetą odbędzie się 9 
lipca 2010 r. o godz. 18.45 w  Starych 
Babicach, w Domu Parafialnym „ARKA”. 
Organizator spotkania – Stowarzyszenie 
Szczerbiec im. gen. Wiktora Thommee 
serdecznie zaprasza. Wstęp wolny!

Firma Budowlana J. Szopa
Budynki. Stany surowe. Elewacje. 

Nadzory budowlane.
Tel.: 22 722-07-73,  502-188-437,  

501-690-499

Karolina Leśniewska zwyciężyła w biegu na 
800 m. Cennych rad udziela jej zawsze tata 
– nauczyciel wf. – Jacek Leśniewski

Starosta Jan Żychliński gratulował najlepszym zawodnikom. W biegu na 
1000 m zwyciężył Hubert Owczarek
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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

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!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 792 601 601 
ul. Graniczna 37 

Stare Babice

•	 indywidualne	podejście
•	 rodzinna	atmosfera
•	małe	grupy
•	 kamery	on-line
•	ubezpieczenie	NNW
•	doskonała	lokalizacja
•	 atrakcyjne	ceny

www.kolorowekredki.waw.pl 

Wiecej 
     niż ŻŁOBEK


