
Profesor Jerzy Regulski – współtwórca reformy  
samorządowej wystąpił na konferencji w Starych Babicach 

Premier Tadeusz Mazowiecki,  
który wówczas stworzył rząd, 
poprosił mnie o rozmowę.  
– Pan chciał samorządu 
terytorialnego? – zapytał.  
– To proszę go zrobić teraz!
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– Gmina Stare Babice prowadzi oświa-
tę na swoim terenie od 16 lat, przejęła ją 
na dwa lata przed ustawowym terminem 
przejmowania szkół od administracji rzą-
dowej. Znając rangę edukacji w rozwoju 
społeczności lokalnej i konieczność reali-
zowania polityki oświatowej w harmonii 
z aspiracjami mieszkańców i wyzwania-
mi, które niosły wówczas procesy gospo-
darcze, samorząd postanowił podjąć to 
zadanie.

– Czy nie obawialiście się Pań-
stwo wówczas trudności związa-
nych z jego realizacją?

– To była konieczność. Samorząd mu-
siał podjąć szybko wspomniane zadanie, 
ponieważ nasza oświata była w zupełnej 
„ruinie”. Otrzymaliśmy budynki szkolne 
wymagające pilnego remontu, wszyst-
kie były w złym stanie technicznym, 
w klasach brakowało sprzętów i pomocy 
dydaktycznych. Gmina musiała nadra-
biać wieloletnie zaniedbania wynikające 
z ułomności systemu centralnego zarzą-
dzania oświatą.

Przejmując wówczas oświatę, samo-
rząd uzyskał możliwość świadomego 
kierowania dodatkowych środków finan-
sowych na ten cel, rozpoczynając two-
rzenie wysokiego standardu edukacji, 
który mamy dzisiaj.

– Jaki był wówczas majątek na-
szej oświaty?

– Gmina przejęła trzy szkoły ośmio-

klasowe i jedną trzyklasową, uczyło się 
tam 1222 dzieci. Po przejęciu oświaty 
sytuacja zaczęła się radykalnie zmieniać. 
Oczywiście był to proces ciągły, który 
trwa do dziś. Polityka oświatowa, którą 
nasze władze samorządowe (dawniej 
Zarząd Gminy, a obecnie Wójt Gminy) re-
alizują przez ten czas, doprowadziła do 
poprawy i rozbudowy bazy oświatowej. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wyre-
montowano i rozbudowano wszystkie 
szkoły podstawowe, wybudowano hale 
sportowe w Koczargach i Borzęcinie. 
Gdy wydawało się, że zmierzamy do 
osiągnięcia optymalnej jakości edukacji 
w naszej gminie, wprowadzono w 1999 
roku reformę oświaty.

– Czy można powiedzieć, że re-
forma oświaty dokonała rewolucji 
na naszym terenie?

– Może to zbyt poważne słowo, ale 
na pewno wprowadzenie nowego ustro-
ju szkolnego stanowiło zasadniczą zmia-
nę w dziedzinie oświaty w naszej gminie. 
Powstały przecież sześcioletnie szkoły 
podstawowe i gimnazjum. Dla samorzą-
du oznaczało to konieczność wykonania 
kolejnych inwestycji. Sprostaliśmy rów-
nież i temu zadaniu.

– Mówi Pani bardzo skromnie. 
A przecież nie tylko sprostaliśmy, 
ale…

– ... ale odnieśliśmy również suk-
ces. Okazało się, że gmina modelowo 

wprowadziła nowy ustrój szkolny, za co 
została wyróżniona i nagrodzona przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzy-
maliśmy wówczas gimbus, który pozwo-
lił w dobry sposób zorganizować dojazd 
dzieci do szkół.

Jak już wspominałam, reforma po-
ciągnęła za sobą konieczność wydatko-
wania kolejnych środków finansowych 
i przeprowadzenia inwestycji. Musieli-
śmy rozbudować budynek w Koczargach 
Starych, w którym dawniej działała szko-
ła podstawowa. Wybudowano nowe 
skrzydło, w ramach rozbudowy powsta-
ła ładna aula, funkcjonalna stołówka 
z zapleczem, 12 pomieszczeń dydaktycz-
nych, nowa, w pełni skomputeryzowana 
biblioteka z czytelnią. Uzyskaliśmy zatem 
dobre warunki do nauczania w Gimna-
zjum w Koczargach.

– Czy dzisiejszy model oświaty 
Pani zdaniem spełnia oczekiwania 
mieszkańców gminy? 

– Obecnie gmina ma optymalny mo-
del oświatowy. Zdążyliśmy się już do 
niego przyzwyczaić, choć wiemy także, 
co wymaga dalszych zmian i ulepszeń. 
Prowadzimy Szkołę Podstawową i Przed-
szkole w Starych Babicach, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 
i Gimnazjum w Koczargach Starych. 
Łącznie do tych placówek uczęszcza 
1508 dzieci, liczba ta w ciągu kilkuna-
stu lat wzrosła o blisko 300 uczniów, co 
świadczy o tym, że nasza gmina stale się 

Oświata – wskaźnik 
przemian babickiej gminy!

Nadszedł czas wakacji, czas mi-
łych spotkań z przyjaciółmi i wyjazdów 
w ładne miejsca. Również w naszej gmi-
nie można znaleźć przyjaciół, a malow-
niczym miejscem jest na pewno Polana 
Dwóch Stawów w Zielonkach. Zaprasza-
my Państwa do jej odwiedzenia 14 i 15 
sierpnia br.

14 sierpnia w Zielonkach odbędą się 
Zawody Konne w Skokach przez Prze-
szkody. Jak zwykle przybędzie czołówka 

polskich zawodników w tej pięknej dy-
scyplinie. Początek imprezy zaplanowa-
no o godz. 10:00.

15 sierpnia zapraszamy na Wielki Fe-
styn Babicki. Organizatorzy przygotowa-
li wiele atrakcji, konkursy z nagrodami, 
spotkania z ciekawymi ludźmi i gwiazda-
mi estrady. Festyn jak zwykle rozpocznie 
się około godz. 13:00 i będzie trwał do 
zmierzchu. Na zakończenie imprezy wy-
stąpi Zespół „Brathanki”. Zaśpiewają nie 
tylko „Czerwone korale...”. Festynowi 
towarzyszyć będzie Turniej Siatkówki Pla-
żowej. Serdecznie zapraszamy!

Z Gminy•Z urzędów•Z terenu

3 Oświata – wskaźnik przemian 
babickiej gminy! – rozmowa z Z-cą 
Wójta Gminy Jolantą Stępniak

 Skończył się rok szkolny!

5 Z Sesji Rady Gminy

6 Przedsiębiorstwo z zyskiem  
– sprawozdanie z działalności GPK 
„Eko-Babice” w 2009 roku

Zdrowie

8 Nie bójmy się chirurga  – rozmowa 
z dr Krzysztofem Sarnackim, 
Kierownikiem Centrum 
Medycznego „Sorno” 

9 Kolektory słoneczne – zakończenie 
podpisywania umów

Temat miesiąca

10 Dwadzieścia lat nowego ustroju 
Polski. I co dalej?

Informacje

13 Wybory prezydenckie 
rozstrzygnięte! A jak przebiegały 
w naszej gminie?

14 Pomogliśmy powodzianom

 Zadbaj o swego pupila w wakacje

15 Lokalnych podtopień można 
uniknąć

Sport

16 Nowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią

 Są ryby w Zielonkach!

Ogłoszenia

17 Ogłoszenia gminne i inne

W numerze

Zapraszamy na Zawody 
Konne i Festyn

Wydatki na działalność oświatową są co roku największą pozycją 
w budżecie babickiej gminy. Wieloletnie nakłady finansowe pozwoliły 
stworzyć nowoczesną strukturę oświaty, która nadal jest każdego roku 
udoskonalana i modernizowana. Kiedy po �0 latach istnienia naszego 
samorządu wspominamy jego początki, mało kto pamięta, w jakich warun-
kach funkcjonowały gminne szkoły przed laty. O rozmowę na temat prze-
mian i perspektyw rozwoju naszej oświaty poprosiliśmy Jolantę Stępniak – 
Zastępcę Wójta Gminy Stare Babice.

Zespół „Brathanki” 

Wybory rozstrzygnięte!
Bronisław Maria Komorowski 
– Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Każde wybory są świętem demokra-
cji, a jest ono tym większe, im więcej 
osób idzie głosować. Możemy cieszyć 
się z tego, że mieszkańcy naszej gminy 
wykazują obywatelską postawę. W I tu-
rze głosowało 66% uprawnionych osób, 
przy średniej krajowej 55,31%. W II tu-
rze frekwencja wyniosła 64,38% przy 
średniej krajowej 54,94%. Najliczniej 
głosowali mieszkańcy Bliznego Jasiń-
skiego i Łaszczyńskiego, Starych Babic 
i Zielonek- tam frekwencja w drugiej tu-
rze wyborów wyniosła około 70%.

Protokoły 8 naszych obwodowych 
komisji wyborczych zostały przyjęte 
i sprawdzone w Urzędzie Gminy Stare 
Babice przez Pełnomocnika Okręgowej 
Komisji Wyborczej Mirosławę Majchrzak, 

a następnie przekazane do Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w War-
szawie, przy Pl. Bankowym 3/5.

cd. str. 13

Koniec roku szkolnego
25 czerwca uroczyście zakończono 

naukę w szkołach. Tym razem odwie-
dziliśmy babicką podstawówkę. Rok 
szkolny zakończyło tam 637 uczniów, 
aż 84 może pochwalić się średnią ocen 
powyżej 4,75. Dziesięciu najlepszych 
uczniów otrzymało stypendia naukowe 
i czterech stypendia sportowe. Wyniki 
egzaminów szóstoklasistów uplasowa-
ły szkołę w staninie siódmym oznacza-
jącym wysoki poziom nauczania.

Tego dnia wielu ucz-
niów otrzymało nagrody 
i wyróżnienia. Najlepszym 
uczniom wręczał je Wójt 
Krzysztof Turek. Przyzna-
no także nagrody i certyfi-
katy dla uczestników Rajdu 
„Szlakiem Naszej Historii”. 
Gratulujemy szkole do-
brych wyników i życzymy 
udanych wakacji. 

Uroczystość rozpoczęto polonezem
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rozwija. W Polsce mówimy o niżu de-
mograficznym, tymczasem u nas dzieci 
przybywa, ponieważ osiedla się tu coraz 
więcej osób. Zdajemy sobie sprawę, że 
dotąd zbyt mało było miejsc dla dzieci 
w gminnych przedszkolach, mimo że 
w naszej gminie funkcjonuje 7 niepub-
licznych przedszkoli dotowanych przez 
gminę, to są one tylko częściowym roz-
wiązaniem problemu. Dopiero budowa 
nowej placówki przedszkolnej w Bliznem 
Jasińskiego, która zakończy się już nie-
bawem, zdecydowanie poprawi sytuację 
w tym zakresie. Powstanie tam sześcio-
oddziałowe przedszkole dla 150 dzieci. 
Placówka ta zostanie uruchomiona we 
wrześniu br. Moim zdaniem funkcjonują-
cy obecnie model gminnej oświaty powi-
nien spełniać oczekiwania mieszkańców.

– Dziś wielu nowych mieszkań-
ców babickiej gminy nie wie, jak 
bardzo nasza oświata zmieniła się w 
ciągu minionych lat…

– To prawda, ludzie nie mają ska-
li porównawczej, znają oświatę już po 
przemianach. Poznali nasze szkoły już 
po tym, jak gmina zainwestowała w ich 
modernizację ogromne środki. Dzięki 
temu nasza infrastruktura edukacyjna 
jest na dobrym europejskim poziomie: 
sale komputerowe, pracownie języko-
we, multimedialne pomoce dydaktycz-
ne. Warto także przypomnieć, że mamy 
nowoczesne obiekty sportowe w Strefie 
Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie, a pla-
cówki oświatowe są stale modernizowa-
ne i ulepszane. Niedawno np. ukończo-
no gruntowną przebudowę dachu nad 
szkołą i przedszkolem w Starych Babi-
cach. Obecnie trwa tam modernizacja 
kuchni i stołówki dostosowująca je do 
wysokich norm unijnych, przebudowy-
wane są także sanitariaty. W Borzęcinie 
ocieplono budynek szkolny, wymieniono 
okna i wykonano nową, estetyczną ele-
wację całego obiektu. A to jeszcze nie 
wszystko. Zmodernizowano kotłownię 
i instalację grzewczą. Podobnie w Gim-
nazjum w Koczargach. W starej części 
budynku wymieniono okna, wykonano 
nową elewację. Przed budynkami po-
wstała nowa droga dojazdowa i funkcjo-
nalny parking. Tego wszystkiego nie było 
w czasie, gdy gmina przejmowała oświa-
tę. Nie było nawet takich planów. Warto 
zauważyć i docenić ten ogromny wysiłek 
naszego samorządu. Łączny koszt inwe-
stycji w dziedzinie oświaty w ostatnich 
latach wyniósł blisko 17 mln zł. 

– Gmina inwestuje nie tylko 
w bazę, ale również w ludzi…

– Istotnie, samorząd troszczy się nie 
tylko o poprawę warunków nauczania, in-
westując w bazę oświatową, ale również 
stara się motywować kadrę pedagogów 
do stałego podnoszenia swoich kwali-

fikacji. Wierzę, że kluczem do sukcesu 
są ludzie, a jest u nas wielu wspaniałych 
nauczycieli i to z nimi zmienialiśmy naszą 
oświatę. Wśród zatrudnionych w gmin-
nych placówkach oświatowych 150 na-
uczycieli dziś mamy już 54 nauczycieli dy-
plomowanych. Skutkuje to coraz lepszymi 
wynikami kształcenia uczniów.

W 2000 roku samorząd wprowadził 
nowe regulacje płacowe dotyczące do-
datków motywacyjnych, dodano średnio 
20% środków na etat, stworzono zatem 
doskonały instrument polityki płacowej  
dla dyrektorów szkół, który znakomicie 
motywuje nauczycieli, a to przekłada się 
na dobrą jakość kształcenia.

Płace nauczycieli w ostatnich 5 latach 
stanowią 70% wydatków bieżących na 
oświatę. Średnie wynagrodzenie nauczy-
cieli w poszczególnych grupach awansu 
zawodowego jest w naszej gminie dużo 
wyższe od średniego wynagrodzenia 
określonego w Karcie Nauczyciela. Np. 
średnie wynagrodzenie nauczyciela dy-
plomowanego według Karty wynosiło 
4074 zł (brutto), a w naszej gminie 4789 
zł (brutto).

– Jak dziś ocenia Pani naszą 
oświatę?

– Babicka oświata jest dziś na do-
brym poziomie. Jej osiągnięcia są efektem 
współpracy samorządu z dyrektorami 
placówek oświatowych, wiążą się rów-
nież z zaangażowaniem nauczycieli i po-
zostałych pracowników oraz aspiracjami 
uczniów i rodziców. Oczywiście zawsze 
istotne są środki finansowe, dzięki którym 
można tworzyć lepszy standard nauki 
i pracy, ale do osiągnięcia sukcesów po-
trzebna jest też świadomość konieczności 
współdziałania. Mamy dyrektorów i na-
uczycieli, którzy te zależności doskonale 
rozumieją. Nadaliśmy oświacie wyraźne 
kierunki przemian, postawiliśmy okre-
ślone cele – poprawę jakości nauczania 
i stanu technicznego budynków szkol-
nych, a także rozbudowę bazy sportowej. 
Muszę powiedzieć, że to się udało i co 
najważniejsze uczniowie osiągają coraz 
lepsze wyniki w nauce.

– Czy egzaminy zewnętrzne mogą 
być miarodajne?

– Wyniki egzaminów zewnętrznych 
są miernikiem jakości pracy szkoły i stały 
się dziś skutecznym narzędziem polityki 
oświatowej. W prawie oświatowym wpi-
sano obowiązek analizowania wyników 
sprawdzianów podsumowujących na-
ukę w szkołach, a wnioski powstające 
z tych analiz przyczyniają się do poprawy 
efektów kształcenia uczniów. Egzaminy, 
wbrew intencji ustawodawcy, spowodo-
wały nawet „presję” wyników i rywaliza-
cję pomiędzy szkołami. 

Szkoła, która rzetelnie traktuje wyniki 
sprawdzianów, ma dobrą podstawę do 

analizy swojej pracy i wyciągnięcia wnio-
sków na temat ewentualnych zmian. 
Oczekuję takich analiz od dyrektorów 
naszych szkół, bowiem bez pogłębio-
nych analiz, na bazie jedynie rezultatów, 
nie powinno się podejmować żadnych 
decyzji dotyczących spraw organizacyj-
nych i finansowych.

– Jak można postrzegać nasze 
placówki edukacyjne na tle innych 
szkół działających w powiecie?

– Analiza wyników sprawdzianów 
uzyskanych w naszych szkołach podsta-
wowych w ostatnich latach (2007-2009) 
wykazała, że w skali punktowej były one 
wyższe niż uzyskane w szkołach powia-
tu warszawskiego zachodniego, a także 
w szkołach województwa mazowieckie-
go. Również analiza wykonana w ramach 
stosowanej w oświacie metody oceny 
tzw. skali staninowej, wskazuje na utrzy-
manie w szkołach średniego i wysokiego 
poziomu nauczania w stosunku do norm 
staninowych w kraju. Staniny są bowiem 
pomiarem służącym uśrednieniu wyni-
ków egzaminów zewnętrznych w oświa-
cie dla całej Polski. Dziewięciostopniowa 
skala pozwala określić, czy w konkretnej 
szkole mamy do czynienia ze wzrostem 
lub spadkiem wiedzy i umiejętności ucz-
niów w kontekście całego kraju.

Podobnie dobre wyniki nauczania 
odnotowano w Gminnym Gimnazjum 
w Koczargach Starych. W omawianych 
latach wyniki uczniów z tej placówki 
w skali punktowej są wyższe od wyników 
w powiecie i województwie. A w skali 
staninowej wskazują na utrzymanie wy-
sokiego poziomu nauczania. Mam na-
dzieję, że wyniki egzaminów tegorocz-
nych utrzymają się na porównywalnym 
poziomie.

Warto wiedzieć, że w pierwszych la-
tach działalności naszego Gimnazjum 
duża część uczniów po zakończeniu pod-
stawówek wybierała gimnazja warszaw-
skie, ich liczba wynosiła nawet ok. 50 
osób rocznie. Dziś zaledwie 16 uczniów 
z całej gminy deklaruje chęć kontynuowa-
nia nauki w Warszawie. To dobrze świad-
czy o wzrastającej renomie tej placówki. 

– Gminne placówki oświatowe 
poza swoją rolą edukacyjną są ot-
warte również na inne prospołecz-
ne działania...

– Oczywiście, wydaje się to bardzo 
naturalne, szkoły bowiem dysponują 
dużym potencjałem, jakim są wspólne 
działania uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. W placówkach tych  odbywają się 
imprezy integracyjne związane z życiem 
szkolnej społeczności, np. Dzień Dzie-
cka, Święto Szkoły, Dzień Ziemi, Święto 
Rodziny. Szkoły pełnią również funkcję 
ośrodków życia kulturalnego. Właśnie 
tam odbywają się różne imprezy: uro-

czystości patriotyczne, sztuki teatralne 
i koncerty,  jak chociażby  w ramach Fe-
stiwalu „W Krainie Chopina”. W auli Gim-
nazjum rokrocznie odbywa się spotkanie 
noworoczne i wręczenie prestiżowej 
Nagrody Babinicza przyznawanej osobie 
zasłużonej dla naszej społeczności. 

– Kolejnym wyzwaniem dla ba-
bickiego samorządu jest obniżenie 
wieku rozpoczęcia nauki przez ucz-
niów szkół podstawowych...

– To prawda. Ale prawdziwym 
wyzwaniem jest nie obniżenie wieku 
szkolnego, ale upowszechnienie edu-
kacji małych dzieci, w tym zapewnie-
nie wszystkim pięciolatkom prawa do 
bezpłatnej edukacji. Jest z tym prob-
lem, ponieważ trzeba przygotować 
bazę szkolną. Pomysł na obniżenie 
wieku uczniów do 6 lat w roku szkol-
nym 2009/2010 spotkał się z dużym 
sprzeciwem rodziców. Szkoły nie były 
przygotowane na przyjęcie tak małych 
dzieci. Tych obaw nie należy jednak po-
dzielać. Planowane zmiany w systemie 
oświaty wchodzą rok po roku. Począw-
szy od roku 2009/10 pięciolatki mają 
prawo do edukacji przedszkolnej, od 
roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki 
będą realizować obowiązkowe przygo-
towanie przedszkolne. Rodzice dzieci 
urodzonych w rocznikach 2003-2005 
będą mieć prawo wyboru tego, czy ich 
dzieci pójdą do szkoły jako sześciolatki 

czy siedmiolatki. Warunkiem przyjęcia 
dziecka do szkoły w tym okresie jest 
posiadanie przez daną placówkę odpo-
wiednich warunków organizacyjnych, 
a także wcześniejsze objęcie dziecka 
wychowaniem przedszkolnym w roku 
poprzedzającym rozpoczęcie nauki 
w szkole.

Dyrektorzy naszych szkół mają obec-
nie już tylko dwa lata na dostosowanie 
swoich placówek do potrzeb najmłod-
szych uczniów, tak aby były one przy-
jazne i bezpieczne. W roku szkolnym 
2012/2013 już wszystkie sześciolatki 
będą chodzić do pierwszej klasy.

– Jakie sprawy w związku z tym 
wymagają najpilniejszego działania?

– Obecnie ważnym zadaniem jest 
przeprowadzenie analizy struktury 
bazy lokalowej szkół i podjęcie decyzji 
co do wyboru miejsca, w którym moż-
na wyodrębnić przestrzeń dla najmłod-
szych. Klasy dla sześciolatków powinny 
mieć przygotowane odpowiednie miej-
sce nie tylko do nauki, ale również do 
odpoczynku i zabawy. Dyrektorzy pla-
cówek edukacyjnych będą w tym roku 
mieć sporo pracy wynikającej z chao-
su wywołanego przez MEN sposobem 
obniżenia wieku szkolnego i wprowa-
dzenia nowej podstawy programowej. 
Trzeba włożyć dużo wysiłku, aby sześ-
ciolatków było jak najwięcej w pierw-
szych klasach.

– Ilu sześciolatków możemy się 
spodziewać w szkołach po waka-
cjach?

– W minionym roku szkolnym do 
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
uczęszczało 4 sześciolatków, do ZSP 
w Borzęcinie Dużym 6 sześciolatków. 
W nowym roku szkolnym spodziewamy 
się w Babicach całej klasy sześciolatków 
(18 uczniów), a w Borzęcinie 6 uczniów.

– Nadeszły wakacje, czy również 
w tym roku gmina ma propozycję 
dla dzieci, które pozostają na na-
szym terenie?

– Oczywiście, również w tym roku dla 
wszystkich zainteresowanych organizuje-
my Akcję Letnią. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i jego Świetlica w Zielonkach, 
a także TPD przygotowały ciekawą ofertę 
dla dzieci. Uczniowie będą mogli podczas 
wakacji korzystać z bezpłatnych zajęć re-
kreacyjno-sportowych, będą wyjeżdżać 
na basen, na kręgle, do kin i muzeów. Za-
interesowani odwiedzą Ogród Botaniczny 
w Powsinie, a także siedzibę Senatu. 

Oferta wakacyjna będzie dostępna dla 
wszystkich chętnych dzieci. Zainteresowa-
ni mogą zgłaszać się do Świetlicy w Zielon-
kach. Zajęcia będą organizowane od 2 do 
28 sierpnia, od godz. od 9:00 do 15:00.

Życzę wszystkim udanych wakacji 
i sukcesów w przyszłym roku szkolnym!

Marcin Łada

Z Sesji Rady Gminy
XLI Sesja Rady Gminy Stare Babi-

ce odbyła się �7 maja br. 
Na początku obrad Przewodniczący 

RG Henryk Kuncewicz i Wójt Krzysztof 
Turek omówili działania podejmowane 
w okresie międzysesyjnym. W tym czasie 
Wójt Gminy spotkał się między innymi 
z przedstawicielami Telekomunikacji Pol-
skiej S.A. – rozmowy dotyczyły budowy 
systemu światłowodów na naszym tere-
nie. Wójt Krzysztof Turek odbył również 
naradę z nowymi władzami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w sprawie 
rekultywacji wysypiska Radiowo. Prze-
prowadził ponadto negocjacje z przed-
stawicielami gmin Łomianki i Izabelin 
oraz reprezentantami Zarządu Transpor-
tu Miejskiego na temat planów moder-
nizacji systemu komunikacji zbiorowej 
w powiecie warszawskim zachodnim. 
Rozmowy odbyły się z udziałem Starosty 
PWZ Jana Żychlińskiego.

W dalszej części sesji radni przyjęli 
informację o stanie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego w gminie, złożo-
ną przez Komendanta Powiatowego Po-
licji. Następnie pozytywnie zaopiniowali 
sprawozdanie roczne z działalności stra-

ży gminnej na naszym terenie, przedsta-
wione przez jej Komendanta. Radni przy-
jęli również sprawozdanie Gminnego 
Komendanta Ochrony Przeciwpożaro-
wej ze stanu ochrony przeciwpożarowej 
w gminie Stare Babice za rok 2009.

Następnie Rada Gminy zadecydowała 
o nabyciu pięciu działek w Starych Babi-
cach na cele publiczne. Wydała również 
zgodę na nadanie drodze gminnej w Lip-
kowie imienia Kazimierza Szetkiewicza. 

Kazimierz Szetkiewicz był ojcem Marii 
Szetkiewiczówny, żony Henryka Sienkie-
wicza. Rodzina Szetkiewiczów pochodziła 
z Litwy, jednak po powstaniu styczniowym 
zakazano im powrotu w rodzinne strony, 
wyznaczając Warszawę jako miejsce za-
mieszkania. W 1880 roku nabyli oni daw-
ny majątek Jakubowiczów w Lipkowie.

Kazimierz Szetkiewicz był skarbnicą 
staropolskich zwrotów, anegdot i opowie-
ści o dawnych obyczajach, ludziach i wy-
darzeniach. To właśnie on stał się dla Sien-
kiewicza pierwowzorem postaci Zagłoby.

Jak podkreślono w trakcie sesji, nada-
nie drodze gminnej imienia Kazimierza 
Szetkiewicza jest uzasadnione tym bar-
dziej, że proponowana nazwa nawiązuje 

tematycznie do nazw ulic już istniejących 
w Lipkowie.

W czasie XLI sesji radni wyrazili rów-
nież zgodę na wprowadzenie zmian 
w budżecie gminy Stare Babice. Zwięk-
szono dochody o 127.943 zł (kwota do-
chodów po zmianach wynosi 68.338.831 
zł) i wydatki o 285.748 zł (po zmianach 
wynoszą one 79.327.199 zł). 

W ostatniej części obrad znalazł się 
czas na interpelacje, zapytania i wolne 
wnioski uczestników. Dotyczyły one mię-
dzy innymi spraw związanych z tego-
roczną falą powodzi w Polsce. Jak poin-
formował Wójt Krzysztof Turek, w naszej 
gminie zorganizowana została zbiórka 
darów i pieniędzy dla powodzian z gmi-
ny Wilków w województwie lubelskim. 
Gmina ta została zalana w około 90%, 
a kataklizm pozbawił dachu nad głową 
ponad 4 tysiące ludzi.

Na zakończenie sesji radny Tomasz 
Druzd podziękował przedstawicielom Ra-
dy Gminy i społeczności samorządowej za 
wsparcie udzielone jego rodzinie – dzięki 
ofiarowanej pomocy udało się zakupić 
wózek dla trojaczków, a także kojec do za-
bawy i krzesełko do karmienia.          (kg.)
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Przedsiębiorstwo z zyskiem!
Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w 2009 r.

„Eko-Babice” powstało przed dziesię-
cioma laty dla realizacji zadań własnych 
Gminy Stare Babice w zakresie zaopatry-
wania w wodę, odbioru ścieków, konser-
wacji zieleni i wykonywania innych zadań 
z zakresu gospodarki komunalnej.

Struktura przedsiębiorstwa

Struktura organizacyjna przedsię-
biorstwa w roku 2009 uległa niewielkiej 
zmianie, ze względu na konieczność 
przystosowania jej do realizacji nowych, 
dotychczas nieprowadzonych działań. 
W związku z zakończonym procesem 
przekazywania majątku wodno-kana-
lizacyjnego Gminy Stare Babice apor-
tem do Spółki oraz zwiększeniem ilości 
obiektów, którymi zarządza spółka (SUW 
w Borzęcinie, przepompownie ścieków) 
wystąpiła konieczność przebudowy do-
tychczasowej struktury organizacyjnej 
o piony eksploatacji sieci oraz nadzoru 
obiektów infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej.

Nowy schemat organizacyjny Gmin-
nego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 1 maja 
2009 roku wyodrębnił dwa podstawowe 
piony eksploatacji i konserwacji posiada-
nego przez nas majątku.

Pion dyrektora eksploatacji sieci 
zajmuje się bieżącym nadzorem nad 
wszystkimi sieciami wodociągowymi 
i kanalizacyjnymi przedsiębiorstwa. Dla 
umożliwienia realizacji tych zadań składa 
się z dwóch brygad wodno-kanalizacyj-
nych nadzorowanych przez kierownika 
eksploatacji. Ponadto dyrektorowi pod-
legają dwie brygady techniczne, których 
głównym zadaniem jest wymiana wodo-
mierzy, wykonywanie wcinek i przyłączy 
do sieci.

Osobna brygada komunalna zajmuje 
się wykonywaniem prac z zakresu pielęg-
nacji zieleni, jak i prac z zakresu gospo-
darki komunalnej na zlecenie gminy Stare 
Babice. W strukturze tej wyodrębniono 
także komórkę inwestycyjną służącą do 
prowadzenia całokształtu prac inwesty-
cyjnych przedsiębiorstwa, niebędących 
w zakresie Jednostki Realizującej Projekt.

Pion Dyrektora Technicznego obiek-
tów zajmuje się bieżącym nadzorem 
pracy naszych obiektów, takich jak: dwie 
Stacje Uzdatniania Wody, Oczyszczalnia 
Ścieków, 30 przepompowni ścieków. 
Dyrektorowi podlegają wszyscy konser-

watorzy, dozorcy i pracownicy zajmujący 
się konserwacją i ochroną tych obiektów. 
Dyrektor tego pionu odpowiada za pra-
widłowy przebieg procesów uzdatnia-
nia wody i oczyszczania ścieków. Drob-
ne prace naprawcze i modernizacyjne 
wykonuje siłami brygady technicznej 
(obiektowej).

Struktura i zadania pozostałych ko-
mórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 
w roku 2009 nie uległy zmianie.

Ze względu na obecną wielkość na-
szego przedsiębiorstwa i rozbudowany 
zakres naszej działalności i odpowie-
dzialności, Uchwałą nr 1 i Uchwałą nr 2 
z dnia 26 października Rady Nadzorczej 
Spółki „Eko-Babice” Sp. z o.o. powoła-
no dwóch nowych członków Zarządu 
w osobach Pani Agnieszki Cybulskiej 
– Głównego Księgowego i Pana Jarosła-
wa Jasińskiego – Kierownika Jednostki 
Realizującej Projekt.

Zaopatrzenie w wodę

W roku 2009 zaopatrzenie miesz-
kańców Gminy Stare Babice w wodę z 
wodociągów gminnych, tak jak w latach 
poprzednich, odbywało się w oparciu o 
trzy źródła jej pozyskiwania, choć źródła 
te uległy zmianie.

W stosunku do roku poprzedniego, 
jak i wszystkich lat minionych uległa za-
sadniczej zmianie struktura zaopatrzenia 
sieci wodociągowej Gminy Stare Babice 
w wodę, na co duży wpływ miało wybu-
dowanie i oddanie do eksploatacji na je-
sieni 2008 roku Stacji Uzdatniania Wody 
w Borzęcinie Małym.

W minionym roku obie eksploatowa-
ne przez nas Stacje Uzdatniania Wody 
zapewniły 84,40% ogółu potrzeb. Ilość 
ta została uzupełniona o zakup wody w 
trzecim źródle, w ilości 15,60%, jakim 
pozostała sieć MPWiK – Warszawa. Zre-
zygnowaliśmy całkowicie z zakupu wody 
z terenu Gminy Leszno.

Zestawienie źródeł wody i ich udział 
w sieci przedstawia się następująco:

1)  Stacja Uzdatniania Wody Borzęcin 
Mały – 427.921 m3 – 44,03%

2)  S.U.W. Stare Babice – 392.380 m3 
– 40,37%

3)  MPWiK – Warszawa – 151.622 m3 
– 15,60%

Razem: 971.923 m3 – 100%

Rok 2009 nie sprawił firmie żadnych 
trudności związanych z jakością wody, 
co potwierdziły kwartalne wyniki ba-
dań wody wyprodukowanej przez nasze 
urządzenia.

W roku sprawozdawczym nie wystą-
piły także żadne trudności z utrzymaniem 
ciągłości dostaw. Oparcie źródeł zaopa-
trzenia głównie na własnych Stacjach 
Uzdatniania Wody, oprócz zwiększenia 
pewności dostarczania wody o dobrej ja-
kości, pozwoliło na podniesienie ciśnie-
nia w sieci wodociągowej na większości 
obszaru naszej gminy.

Odbiór ścieków

Ogółem w roku 2009 przyjęliśmy 
do oczyszczenia: 96.824 m3 ścieków 
dowożonych oraz 668.810 m3 ścieków 
dopływających. Ilość ścieków dowożo-
nych w roku 2009 była o 65% większa 
niż w roku 2008. Jedną z przyczyn tak 
znaczącego zwiększenia ilości ścieków 
dowożonych mógł być korzystny dla do-
stawców system upustów, zmniejszają-
cych cenę jednostkową w miarę wzrostu 
ilości dowiezionych ścieków.

Realizacja przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

oraz wykonywanie usług 
komunalnych

Od wczesnej wiosny 2009 roku kon-
tynuowaliśmy wykonywanie przyłączy 
kanalizacyjnych do nowo powstałych 
sieci, zrealizowanych w roku 2008 przez 
Jednostkę Realizującą Projekt w ramach 
inwestycji planowanych do sfinansowa-
nia z udziałem Funduszu Spójności.

Na zlecenie Gminy Stare Babice wy-
konaliśmy w roku sprawozdawczym 
zagospodarowanie zielenią skweru na 
Placu Kwirynowskim oraz wykonaliśmy 
kompleksowe prace w zakresie zagospo-
darowania terenów zielenią i dostarcze-
nia obiektów małej architektury wokół 
dwóch nowo powstałych miejsc pamięci 
narodowej w Starych Babicach i Borzęci-
nie Dużym.

Realizacja zamierzeń 
inwestycyjnych

Bezsprzecznie największym wyzwa-
niem organizacyjnym naszego przed-

siębiorstwa w minionym roku było 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego 
o środki pomocowe Unii Europejskiej z 
tzw. Funduszu Spójności dla przedsię-
wzięcia pod nazwą „Uporządkowanie 
Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie 
Stare Babice”.

W wyniku przeprowadzenia sze-
roko zakrojonych prac projektowych, 
uzgodnieniowych oraz sprostania licz-
nym wymogom formalnym udało się 
skompletować w wymaganym termi-
nie wszystkie niezbędne dokumenty, 
pozwalające na skuteczne złożenie 
wniosku do 6. konkursu organizowa-
nego przez Ministerstwo Środowiska. 
W wyniku weryfikacji pierwszego 
stopnia Ministerstwo opublikowało 
listę rankingową zakwalifikowanych 
projektów aplikujących o środki z Fun-
duszu Spójności. Nasz wniosek na w/w 
liście rankingowej składającej się z 57 
przedsięwzięć został zakwalifikowany 
na miejscu 10. ex aequo z sześcioma 
innymi projektami, które uzyskały 
tak jak nasz 44 pkt. Obecnie pierw-
szych dziewięć projektów oraz siedem 
z miejsc od 10. do 16. jest w trakcie 
weryfikacji drugiego stopnia. Uzyska-
nie takiego wyniku w rankingu ogól-
nopolskim świadczy o wybitnym za-
angażowaniu pracowników Jednostki 
Realizującej Projekt i dobrze rokuje na 
przyszłą możliwość zrealizowania tego 
przedsięwzięcia.

Niezależnie od realizowania działań 
wymienionych powyżej J.R.P. kontynuo-
wała prace nad skanalizowaniem kolej-
nych obszarów gminy, o czym informo-
waliśmy na łamach „Gazety Babickiej”.

Przychody ze sprzedaży

Wzrost przychodów w roku 2009 w 
stosunku do 2008 wyniósł 2.735.028,09 
zł, co daje w skali roku skokowy wzrost o 
37,41%. Ten skokowy wzrost przychodów 
zwłaszcza w I i II kwartale był spowodo-
wany w niewielkim stopniu wzrostem 
opłat za wodę i ścieki od mieszkańców 
naszej gminy, natomiast w zasadniczym 
stopniu był efektem realizacji dopłat do 
wody i ścieków z budżetu Gminy Sta-
re Babice. Dopłaty te począwszy od 1 
czerwca 2008 roku zaczęły równoważyć 
koszty naliczania amortyzacji od w pełni 
przejętej na majątek przedsiębiorstwa in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy 
Stare Babice.

W porównaniu z rokiem poprzednim 
obserwuje się dalszy wzrost poziomu 
przychodów z innej działalności, spowo-
dowany realizacją dużych – jak na nasze 
możliwości – przedsięwzięć inwestycyj-
nych na zlecenie zleceniodawców indy-
widualnych (rozbudowy sieci wodno-ka-
nalizacyjnej).

Koszty uzyskania 
przychodów

W okresie sprawozdaw-
czym roku 2009 suma po-
niesionych kosztów wyniosła 
9.973.810,08 zł., co w porów-
naniu z rokiem 2008 w wy-
sokości 8.977.407,57 zł daje 
wzrost o 11,10%.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na sprzeda-
ży w 2009 roku zamknął się zy-
skiem w wysokości 60.722,76 zł.

Wynik na działalności ope-
racyjnej +61 tys. zł (czyli na poziomie 
0,6% przychodów) świadczy o prawidło-
wym wyliczeniu taryfy na wodę i ścieki 
na lata 2008-2009 i uzasadnionym prze-
dłużeniu obowiązywania tych taryf w la-
tach 2009-2010.

Po uwzględnieniu przychodów i kosz-
tów operacyjnych i finansowych wynik fi-
nansowy brutto wynosi +225.578,40 zł, 
a zysk netto wynosi 141.426,41 zł. Taki 
wynik roku 2009 pozwala na pokrycie 
części strat z lat poprzednich zgodnie 
z intencją Uchwał Zgromadzenia Wspól-
ników.

Plany na �010 rok

W roku 2010 planujemy zakończyć 
modernizację i poprawić funkcjonowa-
nie Stacji Uzdatniania Wody w Starych 
Babicach, będącej w naszej pieczy, aby 
sprostać wymogom sanitarnym i tech-

nicznym i dorównać poziomem energo-
chłonności do standardów, jakie wyzna-
czyła nam budowa SUW w Borzęcinie 
Małym.

Jednakże największym wyzwaniem 
dla przedsiębiorstwa w roku 2010 bę-
dzie doprowadzenie do końca procesu 
oceny wniosku aplikacyjnego o dofinan-
sowanie z Funduszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej przedsięwzięcia już od lat rea-
lizowanego przez J.R.P. oraz podpisanie 
umowy o dofinansowanie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że miniony 2009 rok (będący ju-
bileuszowym rokiem 10-lecia istnienia 
przedsiębiorstwa) był okresem rozbudo-
wy struktur przedsiębiorstwa oraz reali-
zowania i rozwoju swoich kompetencji 
zawodowych dla dobra naszej firmy, 
składam serdeczne podziękowania.

 
Prezes Zarządu GPK Eko-Babice

Paweł Turkot

Przedsiębiorstwo „Eko-Babice” 
poddało swoje sprawozdanie finan-
sowe opinii niezależnego biegłego 
rewidenta. Ryszard Sobkowiak – Klu-
czowy Biegły Rewident sporządził 
dwustronicowy dokument, który Pań-
stwu pokazujemy. 

Pkt IV opinii mówi: W dają-
cej przewidzieć się przyszłości nie 
stwierdzamy zagrożenia, co do moż-
liwości kontynuacji działalności przez 
Jednostkę.

Pkt V. Sprawozdanie z działalności 
Jednostki spełnia wymogi art.49 ust. 
2 ustawy o rachunkowości, a zawarte 
w nim dane liczbowe i informacje są 
zgodne ze zbadanym sprawozdaniem 
finansowym.
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Kolektory słoneczne  
– zakończenie podpisywania umów

Za nami kolejny etap przygotowa-
nia dokumentacji do projektu „Kom-
pleksowe zwiększenie udziału Od-
nawialnych Źródeł Energii w bilansie 
energetycznym Gminy Stare Babice 
poprzez instalację urządzeń solarnych 
dla mieszkańców gminy”.

Od 8 kwietnia 2010 r. potencjalni 
użytkownicy kolektorów, którzy wcześ-
niej złożyli kwestionariusz udziału w akcji, 
podpisywali umowy na użyczenie części 
budynku do celów instalacji kolektorów 
oraz umowy regulujące kwestie prawne 
i finansowe uczestnictwa w projekcie.

W okresie największego zaintere-
sowania akcją uruchomiono specjalny 
kilkustanowiskowy punkt obsługi miesz-
kańców w sali konferencyjnej, a następ-
nie w sali nr 10 na parterze Urzędu Gmi-
ny. Osoby, którym trudno było dotrzeć 
do Urzędu, mogły podpisać umowę 
bliżej domu. W sobotę 24 kwietnia dzia-
łał punkt w Szkole Podstawowej w Bo-
rzęcinie Dużym, 8 maja w Gimnazjum 
w Koczargach Starych i 15 maja w Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach.

Ostatecznie zawarto blisko 450 
umów. Daje to optymalną wartość cał-
kowitą projektu.

Początkowo udział w przedsięwzię-
ciu zadeklarowało niemal 1300 osób, 
jednak nie wszyscy zdecydowali się na 
zawarcie ostatecznych umów.

Głównymi przyczynami rezygnacji 
z udziału w projekcie były:
1) Mało zaawansowany stan budowy 

lub nierozpoczęcie budowy domu, 
co uniemożliwiało podpisanie dekla-
racji o zakończeniu budowy do koń-
ca 2010 r.

2) Nieuregulowany stan prawny nieru-
chomości.

3) Zastrzeżenia do zapisów umowy, 
zwłaszcza do długiego 10-letniego 
okresu amortyzacji.

4) Nieobecność w kraju jednego ze 
współwłaścicieli nieruchomości lub 
brak notarialnego pełnomocnictwa.

5) Po zapoznaniu się ze szczegółami 
uczestnictwa w projekcie część osób 
zrezygnowała, ponieważ oczekiwa-
ła możliwości wykorzystania kolek-
torów także do ogrzewania ciepłej 
wody w CO.

6) Warunki techniczne – brak miejsca 
na duży zbiornik.

7) Brak możliwości założenia kolekto-
rów w budynkach firm – ze względu 
na pomoc publiczną.
Na życzenie mieszkańców wprowa-

dzono nowy typ umów, umożliwiający 
udział w projekcie osób mieszkających 
w lokalach budynków wielorodzinnych, 
zarządzanych przez wspólnoty mieszka-
niowe. Umowy wprowadzone do rejestru 
i podpisane przez Wójta Gminy można 

będzie odebrać po 25 lipca, w Kancelarii 
na parterze Urzędu Gminy.

Na obecnym etapie jest przygoto-
wywany wniosek aplikacyjny, który zo-
stanie złożony w najbliższym konkursie, 
wyznaczonym przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów Unijnych. 
Dołożymy wszelkich starań, by nasz 
wniosek był konkurencyjny, wyróżniał 
się sposobem przedstawienia korzy-
ści, jakie wniesie instalacja kolektorów 
słonecznych w bilansie energetycznym 
gminy.

Beata Tuzimek
Inspektor w Referacie Rozwoju Gminy

Urzędu Gminy Stare Babice

Nie bójmy się chirurga!
W nowym Centrum Medycznym 

„Sorno” w Starych Babicach działa 
gabinet chirurgiczny. Jest to nowość 
na naszym terenie, bowiem dotąd 
takiej działalności nie prowadzo-
no w tutejszym ośrodku zdrowia. 
Z porad specjalisty można korzystać 
za darmo. Wystarczy zapisać się do 
Ośrodka. Gabinet chirurgiczny pro-
wadzony jest przez specjalistę chi-
rurga Krzysztofa Sarnackiego (Kie-
rownika Ośrodka „Sorno”). Popro-
siliśmy Pana doktora o rozmowę. 
Zapytaliśmy o zakres usług chirur-
gicznych świadczonych przez babi-
cką placówkę zdrowia.

– W ramach promocji, dla pacjentów 
zapisanych do Centrum Medycznego, 
wszyscy zainteresowani mogą korzystać 
z bezpłatnych konsultacji chirurgicznych, 
pomimo tego, że Ośrodek nie ma umo-
wy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
na taką działalność. Jeśli wymagane jest 
leczenie zachowawcze, to jest ono także 
prowadzone za darmo. Jeśli natomiast 
pacjent wymaga wykonania zabiegu 
ambulatoryjnego, możemy zapropono-
wać jego przeprowadzenie w warunkach 
komercyjnych. 

Mamy możliwości badania tkanek 
wyciętych u pacjentów przez specjalistę 
histopatologa. Tkanki oceniane są pod 
mikroskopem w celu uzyskania informa-
cji, czy choroba nie wymaga dalszego 
leczenia.

Oprócz chirurgii ogólnej możemy 
także zaproponować wizyty u lekarzy 
innych specjalności, związanych z chi-
rurgią. Zatrudniamy w Ośrodku chirur-
ga plastyka, w niedługim czasie będzie 
pracował tu także chirurg onkolog, który 
podpowie pacjentom, co robić, gdy do-
szło do rozpoznania choroby nowotwo-
rowej. Na miejscu jest również ortopeda 
– traumatolog – to też chirurg, który 
zajmuje się leczeniem chorób układu 
kostno-stawowego.

– Pacjentom chirurgia zazwyczaj 
kojarzy się z koniecznością wykona-
nia jakiejś operacji, tymczasem to 
nie jest cała prawda...

– Chirurgia jest taką dziedziną, 
w której często leczenie polega na dzia-
łaniu zachowawczym, na wprowadzeniu 
pewnych zmian w postępowaniu pa-
cjenta, zaleceniu mu odpowiedniej diety 
i podaniu leków. Sama ingerencja chirur-
ga, jeśli chodzi o zabieg operacyjny, nie 
zawsze jest potrzebna. Jednak zdarza się, 
że również taka forma leczenia musi być 
zastosowana. Wówczas kierujemy pa-
cjenta do szpitala, ponieważ w naszym 
Ośrodku mamy możliwość wykonywa-

nia jedynie drobnych, 
a m b u l a t o r y j n y c h 
zabiegów. Jeśli jest 
potrzebna kontynu-
acja leczenia w szpi-
talu, pacjent otrzyma 
od nas skierowanie 
i będzie dalej leczony 
w specjalistycznym 
ośrodku.

– Jakie zabiegi 
można wykonać 
w Babicach?

– Możemy usu-
wać różnego rodza-
ju guzki skóry, m.in. 
znamiona, które są 
podejrzane o charak-
ter nowotworowy. 
Wszystkie te zmiany 
będą badane przez 
specjalistę histopato-
logii, który oceni, czy 
zmiana jest łagodna 
i samo jej wycięcie 
wystarczy do wyle-
czenia, czy też trzeba 
kontynuować lecze-
nie w specjalistycznym ośrodku. Znamio-
na mogą być też oceniane przez lekarza 
dermatologa. W naszym Ośrodku pracu-
je już lekarz o tej specjalności.

– Jaki sprzęt jest używany pod-
czas zabiegów?

– Wszędzie tam, gdzie jest to moż-
liwe, działamy sprzętem jednorazowym. 
(strzykawki, igły, nici). W celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa pacjentom gmina 
zakupiła nowoczesny sterylizator, który 
spełnia wszystkie parametry przewidzia-
ne przez Sanepid. Niebawem zakupiony 
zostanie także sprzęt do elektrokoagu-
lacji, pozwalający usunąć część zmian 
nieco inną metodą niż przy pomocy 
skalpela.

– Jakie wnioski nasuwają się 
Panu doktorowi po kilku tygodniach 
pracy Ośrodka?

– Przez ten czas przyjąłem kilku-
dziesięciu pacjentów. Mam wrażenie, że 
większość z nich uzyskała taką poradę, 
jakiej oczekiwała. Część pacjentów zde-
cydowała się na drobne zabiegi, mamy 
pierwsze badania histopatologiczne. 
Powoli nasza dziedzina zyskuje na po-
pularności.

Część naszych pacjentów interesu-
je się chirurgią plastyczną. Wyjaśniam 
zatem, że w naszym Ośrodku będzie 
można wykonać drobne zabiegi w tym 
zakresie, typowo kosmetyczną korektę 
urody związaną z usunięciem znamion 
lub wygładzenie zmarszczek przy pomo-

cy botoksu. Poważniejsze zabiegi muszą 
być wykonywane w szpitalach.

– Większość chorób łatwiej jest 
leczyć, gdy pacjent wkrótce po poja-
wieniu się niepokojących objawów 
idzie do lekarza. Czy ta prawidło-
wość dotyczy także chirurgii?

– Oczywiście. Łatwiej jest leczyć pa-
cjentów, gdy ich choroby są mniej za-
awansowane, a także gdy powodują 
mniej powikłań i dolegliwości dla cho-
rych. Tak jest również w chirurgii, nieza-
leżnie od tego, czy to będzie kamica pę-
cherzyka żółciowego, czy to będą żylaki, 
proponuję zgłaszać się po ocenę. Wizyta 
u chirurga nie wiąże się od razu z uży-
ciem skalpela. Najpierw następuje oce-
na tego, czy pacjent wymaga leczenia 
zachowawczego, a może tylko zmiany 
charakteru pracy, czy charakteru życia. 
Czasami pacjent wymaga także zabiegu 
operacyjnego, wówczas ważne jest, że 
uzyskuje wiedzę dotyczącą rozpoznania 
jego choroby i proponowanej metody 
postępowania. Pacjent sam wybiera to, 
czy ryzykuje dalsze życie z chorobą, czy 

też pozbywa się w sposób planowy pew-
nych kłopotów po rozmowie lekarzem.

Dobrym przykładem takiej sytuacji 
jest kamica żółciowa. To jedna z częściej 
wykonywanych operacji na oddziałach 
chirurgii ogólnej. Muszę stwierdzić, że 
ponad 90% tych operacji wykonuje się 
laparoskopowo, o ile przeprowadza-
ne są w trybie planowym. W sytuacji, 
gdy trzeba wykonać operację w trybie 
ostrym, a zatem gdy wystąpiły już po-
wikłania (długotrwałe bóle i dochodzi 
do żółtaczki), często trzeba wykonać 
operację metodą tradycyjną. Zachęcam 
zatem osoby, które cierpią na kamicę 
żółciową do porozmawiania i ustalenia 
wskazań. A może już nadszedł czas, 
aby w trybie planowym usunąć pęche-
rzyk żółciowy? Do pracy można wrócić 
już po 2–4 tygodniach od operacji.

– Zawsze zatem lepiej wiedzieć?
– Zdecydowanie tak. Wówczas życie 

znacznie mniej zaskakuje nas nieprzewi-
dzianymi zdarzeniami. Jeśli ktoś już wie 
o swojej chorobie, zawsze warto ustalić 
wskazania lekarza specjalisty chirurga. 

W wielu przypadkach mamy ściśle prze-
widziane metody postępowania i może-
my dojść do wniosku, że u danej osoby 
należy wykonać operację szybciej, a ktoś 
inny np. może jeszcze poczekać, z mi-
nimalnym ryzykiem, bo ryzyko w przy-
padku opóźniania koniecznego zabiegu 
pojawia się zawsze.

– Jakie jeszcze inne przypadki 
często wymagają pomocy chirurga?

– Częstą przyczyną operacji w od-
działach chirurgicznych są także przepu-
kliny. Teoretycznie można z nimi chodzić 
przez wiele lat, ale gdy dojdzie do po-
wikłań, a najczęstszym z nich jest tzw. 
uwięźnięcie, to wówczas mamy kilkana-
ście godzin na skuteczną pomoc chore-
mu, aby uniknąć dalszych powikłań np. 
związanych z uszkodzeniem jelita. Plano-
wo można taki zabieg wykonać w pełni 
zdrowia. Dziś mamy już skuteczne me-
tody leczenia związane z wszczepieniem 
siatki, która uzupełnia ubytki tkanek i na-
wroty przepukliny (czego obawiają się 
pacjenci) są obecnie bardzo rzadkie.

Marcin Łada

Dr Krzysztof Sarnacki – Kierownik Ośrodka „Sorno” przy nowoczesnym 
urządzeniu do sterylizacji narzędzi chirurgicznych

W nowym budynku komunalnym w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 działa kilka referatów 
Urzędu Gminy i Centrum Medyczne „Sorno”. Aktualnie trwają tam prace przy budowie parkingu 
i zagospodarowywaniu terenów zieleni. 
Nr tel. do Centrum Medycznego „Sorno”: 22 722-90-02 i 22 722-92-76



Pomógł Lech
Udało się spowodować, że Lech Wa-

łęsa w ramach Komitetu Obywatelskiego 
powołał Komisję Samorządu Terytorialne-
go, której miałem zaszczyt przewodniczyć; 
po tym były zaraz obrady Okrągłego Stołu. 
Udało nam się wprowadzić ten temat pod 
obrady, mimo że początkowo miało go 

nie być. Niestety nasi liderzy wówczas nie 
bardzo rozumieli istotę samorządu, a ów-
czesne władze polityczne były temu zupeł-
nie przeciwne. Mimo to udało się! Temat 
wypłynął na szerokie wody, ale po trzech 
dniach dyskusji nie doszliśmy do porozu-
mienia, podpisano protokół rozbieżności. 
Ówczesny rząd proponował nam jedynie 
zmiany kosmetyczne. Stwierdziliśmy, że 
dalsza dyskusja nie ma sensu.

Potem nadeszły wybory. Uzyskałem 
mandat senatora, nasi liderzy przyjęli 
założenie, że przewodniczący zespołów 
przy Okrągłym Stole powinni wejść do 
parlamentu, by tam kontynuować dzia-
łanie. I tak się stało.

Wreszcie mogliśmy działać!
Przeżycia pierwszych wyborów oka-

zały się niezapomniane. Budzenie się 
społeczeństwa i przekonywanie, że moż-
na coś zrobić, było fascynujące. Senat 
podjął pierwszą uchwałę o inicjatywie 
ustawodawczej. Premier Tadeusz Ma-
zowiecki, który wówczas stworzył rząd, 
poprosił mnie o rozmowę. – Pan chciał 
samorządu terytorialnego? – zapytał. 
– To proszę go zrobić teraz!

Nagle z sytuacji osoby, która żąda 
i domaga się czegoś, znalazłem się 
w położeniu osoby, która ma sama 
spełnić swoje wcześniejsze postu-
laty. Okazało się to wtedy bardzo 
skomplikowane...

Zaraz po tym mieliśmy bardzo trudną 
pierwszą decyzję polityczną. Po sukcesie 
wyborów parlamentarnych był ogrom-
ny nacisk na to, aby natychmiast prze-
prowadzić wybory lokalne. Wiele osób 

stanowczo domagało się, żeby usunąć 
dawnych naczelników i wprowadzić no-
wych – naszych ludzi. 

Przeciwstawiliśmy się temu. Zawsze 
uważałem, że wprowadzenie nowych lu-
dzi, którzy nie mają doświadczenia w ad-
ministracji, do starego systemu prawnego, 
spowoduje spetryfikowanie tego, co było 

już wykonane, i uniemoż-
liwi przeprowadzenie fak-
tycznych reform. Podjęliśmy 
decyzję – najpierw zmieni-
my prawo, a nowych ludzi 
wprowadzimy dopiero do 
nowego systemu. Co ozna-
czało konieczność przesu-
nięcia wyborów w czasie.

Według moich ów-
czesnych szacunków, 
aby stworzyć przemy-
ślaną reformę, mimo 
naszych wcześniejszych 
studiów, potrzebowa-
liśmy półtora roku, 
a tego czasu wtedy nie 
było. Postanowiliśmy 

zatem, że wprowadzimy, 
co się da, ale tak radykal-
nie, aby nie było powrotu 

do poprzedniego stanu.

Stały opór materii
8 marca, w pierwszej ustawie sa-

morządowej zapisano, że prowadzenie 
szkół jest zadaniem własnym gmin. Ale 
już w kwietniu, 
kiedy uchwalano 
ustawę wdraża-
jącą nowy ustrój, 
parlament odsu-
nął realizację tego 
ustalenia o dwa 
lata. W rezulta-
cie przejęcie szkół 
przez gminy trwa-
ło 6 lat. W mię-
dzyczasie bowiem 
uruchomiono tak 
silne lobby antyde-
centralizacyjne, że 
parlament nie miał 
już siły, aby mu się 
przeciwstawić. Nie 
bardzo wtedy zdawano sobie sprawę ze 
skali tej operacji i jej skutków.

Trzeba pamiętać o tym, że re-
forma samorządowa to nie jest 
uchwalenie jednej czy drugiej usta-
wy. Uchwalenie ustaw jest dopiero 
początkiem reformy, ale skala zmian 
jest taka, że wprowadzenie reformy 
��. roku wymagało zmiany �� ustaw. 
Np. o utrzymaniu dróg publicznych, 
o szkolnictwie, o poborze wojsko-
wym, o środowisku, o ochronie zdro-
wia, itd. Zmiany dotyczyły całego 
sektora publicznego i wszystkich re-
sortów łącznie z MON i MSZ.

Rozwiązanie, które przyjął wówczas 
Premier Mazowiecki, powołanie (w mojej 
osobie) pełnomocnika rządu ds. reformy, 
było właściwym posunięciem. Miałem 
uprawnienia do ingerencji we wszystkich 
ministerstwach.

Padły monopole
Warto przypomnieć, że reforma 1990 

roku obaliła 5 podstawowych monopoli 
państwa komunistycznego:

1. monopol polityczny – odbyły się 
pierwsze swobodne wybory;

2. monopol władzy – trzeba pa-
miętać, że konstytucja PRL oparta była 
o zasadę jednolitej władzy państwowej, 
odrzucono podział władz na sądow-
niczą, wykonawczą i ustawodawczą. 
W rezultacie wszystko było skoncentro-
wane i znajdowało się w gestii rządu, 
jego administracji i partii. Z tego wy-
nikały wszystkie zależności hierarchicz-
ne – naczelnik gminy podlegał woje-
wodzie, wojewoda ministrowi, rada 
gminy podlegała radzie wojewódzkiej, 
a ta Radzie Państwa, która miała oczy-
wiście możliwość wydawania poleceń 
w dół. Nasza reforma spowodowała, 
że tę zależność odrzucono. Gmina jako 
związek mieszkańców działa w ramach 
prawa i nie podlega nikomu – jest sa-
morządna;

3. monopol własności – warto za-
uważyć, że gminy wcześniej nie miały 
żadnej własności i jedynie administro-

wały majątkiem państwowym. Nadanie 
gminom osobowości prawnej i przeka-
zanie ogromnej części majątku umożli-
wiło dostęp do kredytów bankowych;

4. monopol finansów – w poprzed-
nim systemie nie istniał budżet gminy, 
a administracja lokalna działała w ra-
mach budżetu państwa. Gminy nie miały 
własnych pieniędzy;

5. monopol administracji – wszy-
scy pracownicy byli pracownikami admi-
nistracji państwowej, a nie gminnej.

Dzięki tym zmianom powstały ko-
losalne możliwości działania. Widzi-
cie Państwo, jak na przestrzeni 20 lat 
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20 lat nowego ustroju Polski! I co dalej?

10 czerwca w Starych Babicach 
na konferencji poświęconej �0-le-
ciu polskich samorządów wystąpił 
prof. Jerzy Regulski – współtwórca 
reformy samorządowej. Dzięki jego 
wykładowi mogliśmy poznać kulisy 
powstania nowego ustroju Polski. 
To wystąpienie było wspaniałą lek-
cją naszej najnowszej historii. Warto 
wiedzieć nieco więcej o przeobraże-
niach, jakie dokonały się po obra-
dach Okrągłego Stołu w 1��� roku. 
Profesor Regulski uczestniczył we 
wszystkich tych przemianach.

Rozwój kraju
Zdaniem prof. Jerzego Regulskiego 

– Polska będzie mogła dynamicznie się 
rozwijać tylko wtedy, kiedy stworzy swo-
im obywatelom odpowiednie możliwości 
do podejmowania inicjatyw na rzecz do-
bra wspólnego, a także na rzecz dobra 
własnego. System demokratyczny musi 
polegać na tym, aby każdy z nas łączył 
swoje własne interesy, utożsamiając je 
z interesem wspólnym. Ustrój państwa 
musi być tak skonstruowany, aby nie 
było przeciwstawieństw, które znamy 
z czasów PRL-u, kiedy duża część spo-
łeczeństwa twierdziła, że „państwo jest 
złe, a my jesteśmy dobrzy”.

– Musimy mieć jako obywatele satys-
fakcję z państwa i swojej własnej działal-
ności – twierdzi prof. Jerzy Regulski.

Rocznica �0-ta, a może �0-ta?
Obchodzimy w tym roku dwudzie-

stolecie polskich samorządów. 27 maja 
1990 r. wszedł w życie nowy ustrój Pol-
ski, zmieniający w istotny sposób ustrój 
poprzedni. Prace nad koncepcją samo-
rządu rozpoczęły się jednak dziesięć 
lat wcześniej. Różni ludzie w różnych 
ośrodkach podejmowali to zagadnienie, 
a strajki sierpniowe i powstanie Solidar-
ności stworzyły możliwości do rozpo-
częcia prac, które dawniej wydawały się 
niemożliwe.

Poprzednio – jak wspomina Profesor 
– wiele działań natrafiało na barierę au-
tocenzury.

– Wszyscy uważaliśmy, że panują-
ce zasady są nie do ruszenia i nie war-
to nawet próbować, bo i tak nic się nie 
zmieni. Pierwszy zryw Solidarności dał 
ludziom nadzieję i stąd w różnych ośrod-
kach w Polsce podejmowano dyskusję 
nad nowym ustrojem państwa. Jednak 
potrzeba odbudowy samorządności nie 
była powszechnie rozumiana.

Ówczesna opozycja, która później 
tworzyła przekształcenia 1989 roku,  
oparta była na dwóch środowiskach. 
Na intelektualistach, którzy domagali się 
przywrócenia swobód obywatelskich, 
żądali likwidacji cenzury, możliwości 
zgromadzeń i wyrażania opinii – walczyli 
zatem o prawa człowieka i prawa oby-
watelskie.

Z drugiej strony działał Związek 
Zawodowy „Solidarność”, który był 
zainteresowany usprawnieniem 
gospodarki, nadaniem sensu pra-
cy przedsiębiorstw państwowych, 
co miało zaowocować poprawą 
warunków życia i satysfakcją ma-
terialną.

Nie istniało wówczas środowi-
sko, które zajmowałoby się prob-
lemem organizacji społeczeństwa 
wokół miejsca zamieszkania, sa-
morządności i administracji dosto-
sowanej do struktur demokratycz-
nego państwa. Pokolenie, które 
kiedyś pracowało w samorządzie 
przedwojennym, już wtedy prze-
minęło.

Potrzeba podstaw
– Korzystaliśmy jednak z doświad-

czeń i opinii kilku starszych panów 
– mówi prof. Jerzy Regulski – ale nie byli 
oni już w stanie zaangażować się do 
szerokich prac. Ja zainteresowałem się 
samorządem, ponieważ zajmowałem 
się ekonomiką rozwoju miast i plano-
waniem przestrzennym. Zastanawiałem 
się, dlaczego w PRL-u, który deklarował 
się jako państwo gospodarki planowej, 
planowanie było takie nieefektywne. 
Sporządzano plany, które wieszało się 
na ścianie, a życie szło zupełnie inną 
drogą. Pracowaliśmy nad usprawnie-
niem planowania. Dopiero gdy odrzu-
ciliśmy pewne samoograniczenia, stało 
się jasne, że plan ma sens wtedy, kiedy 
istnieje podmiot, któremu ma służyć.

Jeżeli rozwój miast ma być planowa-
ny i kierowany, to musi na szczeblu lo-
kalnym istnieć jednostka zdolna do pro-
wadzenia samodzielnej polityki rozwoju 
miasta czy gminy, a więc samorząd. 

I stąd na forum organizacji obywatel-
skiej „Konwersatorium: Doświadczenie 
i Przyszłość” w Warszawie, 12 czerwca 
1981 r. miałem możność przedstawienia 
pierwszych założeń reformy samorządu 
terytorialnego. Od tego czasu zaczęły 
się pierwsze dyskusje publiczne opar-
te o dokumenty, nakreśliliśmy bowiem 
koncepcje samorządu na 30 stronach 
maszynopisu z tezami, które w zasadzie 
były później realizowane.

Trudne początki
Początkowo trudno było zorgani-

zować grupę osób, która chciałaby zaj-
mować się tym zagadnieniem. Z czasem 
jakoś się udało. Później był Zjazd Solidar-
ności, opracowano dokument pt.„Polska 
Samorządna”, ale dotyczył on głównie 
samorządu pracowniczego, a samorząd 

terytorialny stanowił jedynie tło, na któ-
rym samorząd pracowniczy miał się roz-
wijać. Było to jednak silne wzmocnienie 
polityczne naszych działań.

Gdy wprowadzono stan wojenny, 
nie było żadnej szansy na kontynuowa-
nie prac. Udało nam się jednak stwo-
rzyć warunki do prowadzenia półlegal-
nych studiów i badań, które mogliśmy 
rozwijać z myślą, że kiedyś przyjdzie 
moment na to, aby samorząd mógł 
powstać. Oparcie w tych działaniach 
stanowili wówczas dla nas: Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN, Uniwersytet 
Łódzki i grupa Michała Kuleszy z Uni-
wersytetu Warszawskiego. W kilkana-
ście osób prowadziliśmy badania, mieli-
śmy rozbudowane kontakty zagranicz-
ne, które pozwalały nam zapoznawać 
się z doświadczeniami innych krajów. 
Badaliśmy także naszą historię i ana-
lizowaliśmy potrzeby społeczeństwa. 
W różnych formach tworzyliśmy zrę-
by koncepcji. Gdy przyszedł rok 1988, 
wiedzieliśmy już, czego potrzebujemy.

Profesor Jerzy Regulski

Konferencja rozpoczęła się koncertem fortepianowym. 
Krzysztof Trzaskowski wykonał kilka utworów Fryderyka 
Chopina. Grające ławeczki w Warszawie odtwarzają utwory 
nagrane właśnie przez tego pianistę

Starosta Jan Żychliński był pierwszym Przewodniczącym Rady 
Gminy Stare Babice. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Podczas 
konferencji otrzymał od Wójta Krzysztofa Turka pamiątkowy medal 
20-lecia samorządu 

Wśród uczestników konferencji było wielu samorządowców z okolicznych gmin, 
przybył także wicemarszałek województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz
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zmieniła się babicka gmina. Dla przy-
kładu obrazującego skalę przemian 
w Polsce dam tylko jedno porównanie, 
dotyczące inwestycji miejskich w latach 
80-tych (10 lat przed reformą). Wów-
czas do wodociągów publicznych pod-
łączyło się 320 tys. domów, a w latach 
90-tych 2 mln 200 tys. – 7 razy więcej. 
Nowy system stworzył nowe możliwo-
ści. Ożywił zaangażowanie społeczne, 
które zaowocowało znacznie większą 
efektywnością działań. Dostęp do kre-
dytów i własna gospodarka finansowa 
umożliwiły ogromny wzrost inwestycji. 
Przeorganizowany został cały sektor 
życia publicznego.

Trzeba obudzić społeczeństwo
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, 

że parlament może zmienić ustawy, 

rząd może przekształcić daną instytu-
cję, a ludzką mentalność może zmienić 
tylko organizacja pozarządowa. Sukces 
samorządu będzie zależeć od tego, jacy 
będą ludzie. Stąd powstała idea powo-
łania organizacji pozarządowej, która 
będzie wspierać działania samorządów. 
W 1989 r. powstała Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej.

Dziś mamy biura w 20 miastach, 4 
wyższe szkoły administracji publicznej, 
a w ubiegłym roku, 4 czerwca, przekro-
czyliśmy pierwszy milion uczestników 
naszych różnorodnych działań szkole-
niowych.

Fundacja chce być nadal rzecz-
nikiem samorządów w stosunku do 
władz. Organizujemy senaty i dyskusje 
nad barierami rozwoju samorządności 
po to, aby rozpocząć prace nad przy-
gotowaniem materiału, który będzie 
przedmiotem kolejnych uchwał Senatu. 
Istnieje kilka spraw do rozwiązania. Do-
tyczą one nie tylko problemów finanso-
wych samorządów, ale również spraw 
ustrojowych.

Jakiego państwa chcemy?
Samorząd będzie się rozwijał wte-

dy, kiedy państwo będzie obywatel-
skie, zdecentralizowane, w którym 
administracja centralna nie narzuca 
ludziom swojej woli, a jedynie służy 
społecznościom lokalnym. Obecnie 
w świadomości publicznej i debacie 
politycznej, jaka się toczy na temat 
przyszłości samorządów, nie ma jed-
noznacznego uzgodnienia na temat 
miejsca samorządu w organizacji pań-
stwa. Czy państwo ma być tą jednost-
ką, która określa standardy, potrzeby 
i wskazuje, jak je zaspakajać, czy też 
odwrotnie, państwo ma służyć lu-
dziom i wykonywać to, czego obywa-
tele od niego oczekują? W demokracji 
przecież jedynym źródłem władzy jest 
wola ludu.

Pytanie to na-
biera aktualności 
szczególnie w okre-
sie wyborów: pre-
zydenckich, par-
lamentarnych czy 
lokalnych. Nie 
wszyscy rozumieją, 
że samorząd może 
rozwijać się jedynie 
w państwie zde-
centralizowanym, 
w państwie, w któ-
rym nie władza cen-
tralna, a sami ludzie 
określają swoje po-
trzeby. Urzędnicy 
i politycy (nawet ci 
najwyższego rzę-
du) wcale nie mają 
większych praw do 
określania tego, 

czego ludziom potrzeba i jak mają dzia-
łać. Politycy muszą mieć zaufanie do ludzi 
w terenie, bo oni naprawdę wiedzą, cze-
go potrzebują. Ta sprawa jest ciągle aktu-
alna i nie może uciekać nam z panoramy 
myślenia, gdy zastanawiamy się nad tym, 
jakiego państwa chcemy.

Interpretacja prawa  
– konsekwencja dla samorządów

Problemy z interpretacją prawa 
utrudniają życie samorządom. W naszej 
codzienności funkcjonują przecież insty-
tucje, które nadzorują legalność działań 
władz samorządowych. W wielu przy-
padkach te instytucje same zaczynają in-
terpretować prawo, przyjmując zasadę, 
że jeśli w prawie czegoś nie ma, to nie 
wolno tego robić. A samorządność pole-
ga przecież na tym, że społeczność sama 
rozwiązuje swoje sprawy tak, jak chce. 

Jedna z Regionalnych Izb Obrachun-
kowych zawiesiła np. uchwałę pewnej 
rady miejskiej dotyczącą opłat targowi-
skowych, zróżnicowano je bowiem w za-
leżności od tego, czy stragan znajduje się 

w centrum miasta, czy poza nim. Pozba-
wiono w ten sposób radę prawa do de-
cydowania o lokalnych sprawach.

Takich absurdalnych sytuacji w skali 
kraju jest więcej. Jedna z izb skarbowych 
zażądała od radnych podatków w przy-
padku, gdy uczestniczą w szkoleniach 
opłacanych przez gminę, a nawet gdy... 
rozmawiają z telefonu w urzędzie gmi-
ny, bo takie działania powiększają ich 
dochód!

Tego rodzaju przepisów jest więcej 
i zdarzają się sytuacje dużo groźniejsze, 
ciągle wynikające jednak z przeświadcze-
nia, że państwo jest ponad samorządem 
i może samorządom wydawać polecenia.

Gminy prowadzą często poważną 
działalność gospodarczą, a jednocześnie 
sądownictwo administracyjne nie uzna-
je prawa do ryzyka. Burmistrz, któremu 
dana operacja nie powiodła się zgod-
nie z biznesplanem, jest od razu podej-
rzewany o działanie na szkodę gminy. 
Mamy w Polsce setki spraw sądowych 
tego typu, które ciągną się latami.

Partie – zostawcie samorządy!
Podobnie rozwiązania prawnego 

wymaga rola działalności partii poli-
tycznych w samorządach. Partia ma 
pokazywać alternatywne drogi roz-
woju, ale do wyborów i środowisk lo-
kalnych nie może przenosić konfliktów 
ogólnopolskich. Jakie znaczenie dla 
samorządów ma np. stosunek danej 
partii do wojny w Afganistanie? Dzia-
łalność partii politycznych jest w wielu 
rejonach Polski barierą rozwoju samo-
rządności. Partie z jednej strony mają 
wpływ na lokalne społeczności, 
a z drugiej – nie ponoszą żadnej od-
powiedzialności w samorządach, po-
wodując tam jednocześnie cały szereg 
konfliktów.

Zmiany są konieczne
Po 20 latach działalności polskich sa-

morządów trzeba zastanowić się, jak po-
konać bariery ograniczające ich rozwój. 
Wiadomo, że zmian może dokonać tylko 
odpowiednia siła polityczna i samorządy 
muszą spełnić to zadanie. Nie chodzi tu 
oczywiście o układ partyjny, ale o siłę po-
lityczną, która będzie w stanie rozwiązać 
swoje własne problemy. Bez rozwoju sa-
morządności nie można bowiem marzyć 
o rozwoju państwa.

Jeśli ktoś chciałby samorządy 
zniszczyć, to powrócimy do układu 
PRL-owskiego. Samorządność jest po-
trzebna Polsce. Trzeba zrobić wszyst-
ko, aby dać ludziom możliwość dzia-
łania po to, by mogli efektywnie 
pracować dla siebie samych i dla nas 
wszystkich razem – dla Polski – powie-
dział na zakończenie prof. Jerzy Regulski.

tekst i fot. Marcin Łada

Wybory rozstrzygnięte!  dokończenie ze str. 2

Państwowa Komisja Wyborcza, na 
podstawie protokołów zbiorczych wy-
ników głosowania, otrzymanych od 
wszystkich okręgowych komisji wy-
borczych, ustaliła następujące wyniki 
głosowania. 

Wybory przeprowadzono w 25773 
obwodach głosowania. Uprawnionych 
do głosowania było 30.883.924 wy-
borców. Karty do głosowania wydano 
17.054.690 osobom. Liczba głosów 
ważnych wyniosła 16.853.021. Liczba 
głosów nieważnych wyniosła 197.396.

Kandydaci otrzymali następujące 
liczby ważnych głosów:
Jarosław Aleksander Kaczyński  
– 7.919.134 głosy, poparło go 46,99% 
wyborców,

Bronisław Maria Komorowski  
– 8.933.887 głosów, poparło go 53,01% 
wyborców.

Przedstawione liczby muszą bu-
dzić refleksję, która nie jest niestety 
zbyt optymistyczna dla polityków. Na-

dal w Polsce blisko połowa 
osób uprawnionych do gło-
sowania nie bierze udziału 
w wyborach. Blisko 14 mln 
osób pozostaje w domach, 
nie interesuje się przyszłoś-
cią kraju lub też pokazuje, 
że żaden z kandydatów nie 
spełnia ich oczekiwań. Gło-
sy nieważne oddało blisko 
200 tys. wyborców – nie 
można przypuszczać, że 
osoby te nie trafiły długo-
pisem w kratkę i nie rozu-

mieją zasad wyborów. One po prostu 
pokazały politykom czerwoną kartkę. 
W gremiach fachowców rozważa się 
nawet możliwość wprowadzenia na 
kartach wyborczych specjalnej pozycji 
„nie popieram żadnego kandydata”. 
Czy tak się kiedyś stanie i wówczas do 
wyborów pójdzie 90% społeczeństwa? 
Przyszłość pokaże, a dziś życzymy po-
litykom efektywnego działania dla do-
bra Polski.

Marcin Łada

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
istnieje od 1922 r. Wtedy to, 9 grudnia, odby-
ły się pierwsze wybory prezydenckie – spośród 
5 kandydatów, w aż 5 turach, Zgromadzenie 
Narodowe wybrało Gabriela Narutowicza. 
Niestety, już kilka dni później, po zamachu na 
Prezydenta, trzeba było zorganizować kolejne 
wybory; zwyciężył w nich Stanisław Wojcie-
chowski. Po 1939 r. „depozytariuszami” naj-
wyższego urzędu w państwie byli Prezydenci 
Polski na Uchodźstwie w Londynie (funkcję tę 
jako pierwszy pełnił Władysław Raczkiewicz, 
od 30 IX 1939 do 6 VI 1947).

W Polsce Ludowej urząd prezydencki, po-
wołany w 1947 r., istniał krótko, bo tylko do 
roku 1952. Został przywrócony wskutek poro-
zumień Okrągłego Stołu w roku 1989. W zor-
ganizowanych wyborach zwyciężył Wojciech 
Jaruzelski. Już rok później nastąpiło przekazanie 
insygniów prezydenckich II RP przez Ryszarda 
Kaczorowskiego (Ostatniego Prezydenta na 
Uchodźstwie) – nowo wybranemu Prezydento-
wi III RP Lechowi Wałęsie. Od 1990 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez 
Naród „w wyborach powszechnych, równych, 
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym”. Pełni 
swą funkcję przez 5 lat, chyba że dojdzie do 
tzw. opróżnienia urzędu – w wyniku rezygna-
cji, złożenia z urzędu bądź śmierci, jak stało się 
w przypadku Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Funkcję głowy państwa można sprawować 
maksymalnie przez dwie kadencje.               kg.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

I tura wyborów:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr
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 1.  JUREK Marek  109 11 19 9 8 29 18 6 9 1,35%

 2.  KACZYŃSKI Jarosław Aleksander  2942 387 314 454 412 371 276 403 325 36,48%

 3.  KOMOROWSKI Bronisław Maria  3727 538 593 710 422 626 304 241 293 46,22%

 4.  KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard  262 38 32 67 38 31 16 22 18 3,25%

 5.  LEPPER Andrzej Zbigniew  54 2 8 6 6 6 11 10 5 0,67%

 6.  MORAWIECKI Kornel Andrzej  9 1 1 1 0 1 0 2 3 0,11%

 7.  NAPIERALSKI Grzegorz Bernard  749 75 87 151 95 78 59 87 117 9,29%

 8.  OLECHOWSKI Andrzej Marian  117 20 20 22 15 12 5 14 9 1,45%

 9.  PAWLAK Waldemar  84 8 17 6 16 6 8 10 13 1,04%

 10.  ZIĘTEK Bogusław Zbigniew  11 0 0 1 1 4 3 0 2 0,14%

RAZEM 8064 1080 1091 1427 1013 1164 700 795 794 100,00%

II tura wyborów: 
 1. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 3463 457 372 510 488 406 316 504 410 45,07%

 2. KOMOROWSKI Bronisław Maria 4221 588 648 786 465 699 339 334 362 54,93%

Razem 7684 1045 1020 1296 953 1105 655 838 772 100,00%

Oto numery obwodowych komisji wyborczych i miejscowości wyznaczające granice danego obwodu głosowania. Nr 1-Blizne 
Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego.Nr 2-Lubiczów, Latchorzew, Babice Nowe. Nr 3-Kwirynów, Janów, Klaudyn. Nr 4-Stare Babice. 
Nr 5-Lipków, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela. Nr 6-Koczargi Stare, Koczargi Nowe. Nr 7-Wojcieszyn, Wierzbin, Mariew, Buda, 
Stanisławów, Zalesie. Nr 8-Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin.

Podczas konferencji Wójt Krzysztof Turek i Zastępca Wójta Jolanta Stępniak 
odznaczeni zostali Srebrnymi Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 
Odznaczenia przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek 
Prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP – ppłk. Alfreda Kabaty. Medale wręczyli: 
Starosta PWZ Jan Żychliński i Prezes babickiego Koła ZOR RP – Marcin Łada 
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Minione tygodnie wykazały, że 
zmiany klimatyczne mogą powodo-
wać  różnego rodzaju anomalie pogo-
dowe. Obfite i długotrwałe opady mo-
gą powtórzyć się w przyszłości i po-
winniśmy być na nie przygotowani. 
Warto zastanowić się, w jaki sposób 
możemy zminimalizować skutki ży-
wiołu i uchronić dom przed zalaniem.

Należy pamiętać, że nawet niewielka 
ilość wody wdzierająca się do budynku 
wyrządza poważne szkody. Dlatego, jeśli 
usłyszycie Państwo prognozy zapowia-
dające obfite opady deszczu, nie nale-
ży ich lekceważyć. Trzeba przystąpić do 
odpowiedniego zabezpieczenia domu 
i położonych na parterach mieszkań 
oraz piwnic, co nie wymaga zbyt dużych 
umiejętności, pracy i wysiłku, a może 
uchronić przed ogromnymi stratami.

Szczególnie czujni powinni być właś-
ciciele domów wolno stojących, znajdu-
jących się na obszarze zagrożonym lo-
kalnymi podtopieniami od kanałów me-

lioracyjnych. Zalanie może spowodować 
także tzw. oberwanie chmury.

W tym pierwszym przypadku trzeba 
postawić pod ogrodzeniem podmurów-
kę o wysokości ok. 40 cm. Będzie to ba-
riera, która dość skutecznie zabezpieczy 
posesję przed niewielkim rozlewiskiem. 
Jeśli teren jest rozległy, w podmurówce 
trzeba zrobić przejścia dla małych zwie-
rząt. Te przejścia należy oznakować, aby 
wiedzieć w razie zalewania wodą, gdzie 
rzucić uprzednio przygotowany worek 

z piaskiem (na małych gospodarskich 
posesjach przejścia nie są konieczne, co 
znacznie ułatwi powstrzymanie wody). 

Do zabezpieczenia bramy i furtki na-
leży przygotować worki z piaskiem, z któ-
rych w przypadku zagrożenia układamy 
niewielką tamę. Podmurówka i worki za-
bezpieczą przed zalaniem piwnice oraz 
parter budynku. Jeśli podmurówka pod 
ogrodzenie już jest, ale wydaje się zbyt 
niska, trzeba zabezpieczyć sam budynek.

Okna do piwnic muszą się szczelnie 
zamykać i oczywiście najlepiej, gdy są co 
najmniej 20-30 cm nad gruntem. Drzwi 
wejściowe, o ile nie są na podwyższonym 
ganku, należy zabezpieczyć uprzednio 
przygotowanymi workami z piaskiem. 
To proste i skuteczne powstrzymanie 
wody do wysokości 30-40 cm. Należy 
też sprawdzić, czy wokół budynku nie 
ma innych otworów umożliwiających 
przedostanie się wody do piwnic i parte-
ru. Mogą to być na przykład kratki wen-
tylacyjne do piwnicy czy pomieszczeń 

gospodarczych, które warto wyposażyć 
w zamykane profilaktycznie szczelne 
drzwiczki.

W drugim przypadku, gdy grozi jedy-
nie podtopienie będące skutkiem gwał-
townej ulewy, należy zadbać o dobre 
odprowadzenie wody z posesji. Przy na-
prawdę wielkich opadach znaczna część 
wody może pochodzić z dachu własne-
go budynku. Gdy nie ma odpowiednie-
go odpływu, woda zaleje piwnicę i niżej 
położone miejsca. 

Wiele budynków jest położonych na 
terenie charakteryzującym się gliniastym 
podglebiem, nieprzepuszczalnym dla 
wody. Po opadach taki grunt wchłonie 
jedynie niewielkie ilości wody. Należy więc 
zadbać zawczasu o dobry drenaż oraz 
odprowadzanie zalegającej wody. Można 
to wykonać nawet samemu, korzystając 
jedynie z porady specjalisty. Kłopotliwe 
do zabezpieczenia są garaże pod budyn-
kiem, gdzie jedynie dobry refleks i na czas 
ułożone worki z piaskiem mogą zabez-
pieczyć przed poważnymi kłopotami.

Ogólnie rzecz biorąc, na terenach, 
gdzie występują częste burze czy gwał-
towne opady, odpowiednio przygoto-
wany przez mieszkańców budynek jest 
w stanie poradzić sobie nawet z dość 
wysokim stanem wody. Tym bardziej, że 
woda z oberwania chmury dość szybko 
się rozpływa.

Ale czy po kolejnym zalaniu ktoś 
przygotował sobie kilka worków z pia-
skiem? Czy zastanowił się, co trzeba na 
jego posesji poprawić, aby taka sytua-
cja nie powtórzyła się w przyszłości?

Trzeba sprawić, aby w krew we-
szła nam jedna z cnót - przezorność. 
Może warto przygotować kilka worków 
z piaskiem, które spokojnie mogą czekać 
w kącie na kolejną ulewę. Ułoży je szyb-
ko nawet jedna osoba, oszczędzając nie 
tylko kłopotu, ale też sporo pieniędzy.

Roman Balcerowiak
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, 

Obronnych i Obrony Cywilnej

Lokalnych podtopień można uniknąć!
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Samorząd Gminy Stare Babice 
zaangażował się w akcję pomocy 
powodzianom. W ostatnim nume-
rze „GB” opublikowaliśmy apel Wój-
ta naszej gminy z prośbą o pomoc 
dla potrzebujących. Odpowiedziało 
na niego wiele osób.

Dary składano w szkołach i w nowym 
budynku gminnym. Jedna z wolontariu-
szek - Małgorzata Turek uzyskała dla po-
wodzian niezwykły dar od firmy Reckitt 
Benckiser - dwa tiry środków czystości! 
Cały ten asortyment przyjechał do nas 16 
czerwca i został złożony tymczasowo na 
terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego „Eko-Babice”. 

W poniedziałek rano, 21 czerwca, 
zebrano wszystkie dary, po czym 
załadowano je na ciężarówki i do 
mikrobusów. Trzy busy były wypeł-
nione darami mieszkańców naszej 
gminy, pozostałe pojazdy wiozły 
kilka ton ziemniaków od Edwarda 
Nalepy i 32 tony środków czystości 
podarowanych przez firmę Reckitt 
Benckiser.

Przed wyruszeniem w trasę Wójt 
Krzysztof Turek - dowódca konwoju 
zarządził odprawę. Ustalono szcze-
góły dotyczące trasy i podziału da-
rów. Ponieważ udało nam się zgro-
madzić bardzo dużą ilość produk-
tów, postanowiono je rozdzielić i do-
wieźć do trzech gmin: w poniedziałek 

- do Wilkowa i Dwi-
kozów, a we wtorek 
do Świniar w gminie 
Słubice.

Po odprawie kon-
wój ruszył w drogę 
sprawnie pilotowany 
przez policję babicką, 
następnie pruszkow-
ską i dalej piaseczyń-
ską - dzięki czemu szybko pokonał pod-
miejskie korki. W Zwoleniu konwój się 
rozdzielił - dwie ciężarówki pojechały do 
Wilkowa, reszta ruszyła do Dwikozów. Nie 
obyło się jednak bez emocji. Już na trasie 
okazało się, że magazyn w Wilkowie jest 
przepełniony i nie może przyjąć naszych 

darów. Programy telewizyjne spowodo-
wały, że do tej gminy pomoc nadeszła 
z wielu rejonów Polski. Wójt Krzysztof 
Turek opanował jednak tę trudną sytua-
cję i odnalazł pusty magazyn w pobliskiej 
miejscowości.

Część konwoju dotarła do gminy 
Dwikozy, tam powitał wszystkich Wice-
wójt  Albin Gradziński. Alicja Napurka 
koordynująca zbiórkę darów, wraz z na-
szymi radnymi: Leszkiem Poborczykiem 
i Tadeuszem Wiśniewskim, którzy pro-
wadzili ciężarówki, obejrzeli najbardziej 
poszkodowane miejsca w Dwikozach. 
Jak wspominają, widok był przejmujący. 
Wielu mieszkańców nie tylko straciło cały 
swój dobytek, ale woda zniszczyła także 
wiele upraw. Ucierpiała również bardzo 

infrastruktura gminna: budynki i drogi.
Składamy w imieniu powodzian ser-

deczne podziękowania dla wszystkich 
osób, które włączyły się do akcji pomo-
cy. Szczególne podziękowanie kierujemy 
do Pani Małgorzaty Turek, która pozyska-
ła od firmy Reckitt Benckiser tak ogrom-

ne ilości darów dla potrzebujących. 
Zarząd tej firmy okazał wielkie ser-
ce. Reckitt Benckiser jest wiodącym 
producentem detergentów i środ-
ków czystości w Polsce i na świecie. 
Firma prowadzi swoją działalność 
w ponad 60 krajach, posiada 47 
fabryk, z których największa znaj-
duje się w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

Podziękowania należą się tak-
że wszystkim osobom, które za-
wiozły dary dla powodzian. Samo-
chody prowadzili: Jerzy Kalinowski, 
Krzysztof Kalinowski, Robert Ja-

worski, Tadeusz Wiśniewski, Leszek Po-
borczyk, Dariusz German i Rafał Wroń-
ski z firmy „Vipolimex”, Jacek Cieślak 
i dwóch kierowców, którzy pragnęli po-
zostać anonimowi z GPK „Eko-Babice”.

Do podziękowań przyłącza się także 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. 
–Szanowni Państwo! To dzięki Waszym 
sercom i poczuciu międzyludzkiej soli-
darności mogliśmy zorganizować kon-
wój ciężarówek z pomocą. Dary trafi-
ły do potrzebujących. Nasze społeczeń-
stwo jeszcze raz pokazało, że potrafi się 
jednoczyć w trudnych chwilach, to chy-
ba nasza najlepsza narodowa cecha. 
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, 
składam serdeczne podziękowania!

mł.

Pomogliśmy powodzianom

Nadeszło lato, czas urlopów i wy-
jazdów  na wakacje właścicieli wielu 
zwierząt. Niestety właśnie w tym cza-
sie wzrasta ilość bezdomnych psów 
i kotów. Niektórzy beztrosko pozosta-
wiają je samym sobie. Zdarza się, że 
również nasze zwierzaki chętnie robią 
sobie w lecie niezaplanowane (przez 
nas) wakacje. Później nie zawsze po-
trafią wrócić do domu. Warto zatem 

wyposażyć psa lub kota w obróżkę 
z adresem lub telefonem właściciela. 
W lecznicach weterynaryjnych moż-
na także nabyć estetyczne breloczki, 
na których graweruje się dane adre-
sowe. Dobrym rozwiązaniem, jest też 
wszczepienie pupilowi elektroniczne-
go czipa, wówczas weterynarz będzie 
mógł odczytać wszystkie dane zwie-
rzęcia. 

Przypominamy, że na naszej stro-
nie www.stare-babice.waw.pl na bieżą-
co zamieszczane są zdjęcia psów i ko-
tów, które czekają na nowych właścicie-
li. Również tam można zobaczyć zdjęcia 
zwierząt, które się zagubiły. Szczegó-
łowe informacje na ten temat uzyskają 
Państwo w Referacie Ochrony Środowi-
ska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, 
tel. 22 722 90 06).

Nadeszły wakacje, a czy twój pies ma obrożę z adresem? Pies szuka opiekuna
13 maja na terenie jednostki wojsko-

wej w Borzęcinie Dużym znaleziono psa 
rasy mieszanej. Pies obecnie przebywa 
w schronisku i czeka na opiekuna. 
Tel. 22 722-30-06

Zaginął kot    20 czerwca  
w okolicach ul. Dol-
nej i Ogrodniczej 
w Babicach Nowych 
zaginął kot. Jest 
duży, biały w czar-
ne łaty, ma sierść 
o dłuższym włosie. 
Wabi się Kicik. 

Znalazcę bardzo 
proszę o kontakt 
na numer telefonu: 
691 402 003.

Oddam pilnie 5 młodych kociąt (3 kocurki, 
2 kotki). Osoby, które chciałyby przygarnąć kociaki, 
proszę o kontakt pod nr tel.: (22) 733- 00- 28

Zaginęła kotka Luna 
25 czerwca w Koczar-

gach Nowych zaginęła kotka 
o imieniu Luna. Jest średniej 
wielkości, ciemno pręgo-
wana, z białym brzuszkiem 
i łapkami. 

Prosimy o informacje tel.: 
695 700 448 lub 793 64 64 74

Nasze samochody z pomocą ledwo 
zmieściły się na stacji benzynowej

Alicja Napurka – koordynator akcji  
i Wicewójt Dwikozów Albin Gradziński

Nagle okazało się, że nie ma gdzie złożyć darów. 
Wójt szybko zaradził sytuacji
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szklenie u klienta
• pełny zakres usług  • lustra

konkurencyjne ceny!
tel.: 602-285-338

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

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

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

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!

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego       Ożarów Mazowiecki, dnia 20.05.2010 r.
ul. Poznańska 1��/1��, 0�-��0 Ożarów Mazowiecki AB.7���/��/10

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 11 f  ust. 3 Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958 ),

z a w i a d a m i a m
o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji nr 957/10 (znak: AB.7330.7350.7351/32/10) z dnia 20.05.2010 r. o zezwo-

leniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 4125W (ul. Akacjowa) długości 1,7 km na odcinku 
od drogi gminnej (ul. Klonowa) w m. Stare Koczargi do skrzyżowania (włącznie) z drogą powiatową nr 4126W (ul. Jakubowicza) w m. 
Lipków na terenie Gminy Stare Babice.

POUCZENIE
Możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 

w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 217 piętro II w godzinach pracy urzędu. (w godzinach pracy tj. poniedziałek 
od  9.00 – 17.00, w pozostałe dni od 8.00-16.00).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Za-
chodniego , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z dnia 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie-doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

1 maja tradycyjnie rozpoczęto sezon 
wędkarski w Zielonkach. Tutejsze koło 
co roku tego dnia organizuje zawody. 
Po ciężkiej i długotrwałej zimie, podczas 
której niestety nie uniknięto niewielkich 
strat w rybach (wystąpiła bowiem tzw. 
przyducha), koło przeprowadziło nie-
zbędne prace i dziś znowu stawy w Zie-
lonkach spełniają oczekiwania nawet 
najbardziej wybrednych wędkarzy. Ryb 
jest pod dostatkiem, zbiorniki obfitują 
w karpie, liny, sumy i płocie.

Majowe zawody zgromadziły około 
50 uczestników. Mimo deszczowej po-
gody, ambicji nie brakowało i czuło się 
ducha zdrowej, wędkarskiej rywalizacji.

– Zawody trwały ponad 5 godzin, 
a w przerwie zorganizowaliśmy dla 
wszystkich poczęstunek – mówi Prezes 
Koła Wędkarskiego Janusz Pazurek.

– Najlepszy zawodnik złowił blisko 
30 kg ryb. Bardzo się z tego cieszymy, bo 
w sąsiednich gminach czołówka zawod-
ników podczas porównywalnych imprez 
łowi od 3 do 5 kg. 

A oto zwycięzcy zawodów: pierwsze 
miejsce zajął Jacek Bogucki (27 kg), dru-

gie – Adam Sroka (15 kg), trzecie – Sławo-
mir Jasiorowski (14 kg). Wszyscy otrzymali 
z rąk Wójta Krzysztofa Turka i Przewodni-
czącego Rady Gminy Henryka Kuncewicza 
medale i puchary. Nagrodę ufundowa-
no również dla najmłodszego zawodnika, 
otrzymał ją Dominik Domżałowicz. Ogól-
nie złowiono około 180 kg ryb, które po 
zawodach powróciły do łowiska.

Następne zawody odbędą się 15 sierp-
nia, w dniu Festynu w Zielonkach. Chęt-
nych zapraszamy już o 6:00 rano.

Są ryby w Zielonkach!

26 czerwca w Zielonkach otwarto boi-
sko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt 
Krzysztof Turek, Starosta Jan Żychliński, 
kilku radnych oraz okoliczni mieszkań-
cy. Wójt wspomniał o dynamicznym roz-
woju terenów sportowych w Zielonkach. 
Właśnie tu przeniesiona będzie w przy-
szłości siedziba klubu sportowego, a dal-
sze plany zakładają także w tym miejscu 
budowę gimnazjum.

Prace przy budowie nowego boi-
ska wykonywano pod koniec ub. roku, 
a pierwsze mecze rozgrywano tam już 
zimą. Również i tym razem nie obyło 
się bez sportowych emocji. Gwoździem 

programu był mecz pomię-
dzy drużyną piłkarską powia-
tu warszawskiego zachodnie-
go a drużyną reprezentującą 
gminę Stare Babice. Po stronie 
powiatu wystąpił m.in. Rado-
sław Karpiński – koordynator 
sportu w PWZ, a po stronie 
gminy: Przewodniczący Rady 
– Henryk Kuncewicz, Wójt 
Krzysztof Turek i ks. proboszcz 
dr Grzegorz Kozicki, który za-
dziwił wszystkich wspaniałą 
kondycją i piłkarskimi umie-
jętnościami. Mecz zakończył się 
wynikiem 6:5 dla Babiczan, ale przecież 
nie o wynik tutaj chodziło, liczyła się do-
bra, sportowa zabawa. 

Na boisku z taką nawierzchnią bie-
ga się doskonale (sami sprawdziliśmy). 
Jesteśmy pewni, że obiekt ten spełni 

oczekiwania wielu drużyn piłkarskich, 
zwłaszcza że LKS „Naprzód” Zielonki 
prowadzi ich aż 9. Wśród nich są dru-
żyny grające w 4. lidze, lidze okręgowej 
i drużyna oldbojów.

mł.

Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Urzędem Gminy Stare Babice ma przyjemność zaprosić przedstawicieli 

organizacji pozarządowych na spotkanie, mające na celu prezentację i wspólną dyskusję nad raportem na temat stopnia 
rozwoju partycypacji społecznej w Gminie Stare Babice. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w dniu 
�1 lipca �010 r. o godzinie 1�:00 do 1�:�0

Wezmą w nim udział przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych i mediów. 
Raport przygotowywany został w ramach Akcji Społecznej ”Przejrzysta Polska”, jako VI jej etap. Akcja miała na celu wspieranie sa-

morządów we wdrożeniu sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, prze-
widywalności, fachowości i rozliczalności. Badanie dotyczy skutków realizacji trzeciej z nich, czyli zasady „partycypacji społecznej” 
w 127 jednostkach samorządowych, uczestniczących we wszystkich dotychczasowych 
etapach Akcji. Wśród tych samorządów znalazła się Gmina Stare Babice.

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w naszym spotkaniu i dyskusji. Na 
podstawie wszystkich raportów i wniosków z dyskusji, przygotowany zostanie raport 
ogólny, analizujący sytuację we wszystkich badanych gminach. Mamy nadzieję, że 
wpłynie on na polepszenie jakości i rozwój samorządności w naszym kraju.

Z poważaniem,
Michał Wójcik

Ekspert Przejrzysta Polska 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Przejrzysta Polska – program monitorowania realizacji 
zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz 
oddawał atomowe strzały 

Wójt Krzysztof Turek był zadowolony z wyniku meczu. 
Wygraliśmy 6:5
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Stare Babice 23 czerwca 2010  r.
RA-7322/103/2010

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do dokonania oceny  aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go oraz planów miejscowych Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
oraz z 2004 r. Nr 6 , poz. 41) zawiadamiam o  przystąpieniu do spo-
rządzania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, 
ocenienia postępów  w opracowywaniu planów miejscowych, opra-
cowania wieloletniego programu ich sporządzania w celu oceny ak-
tualności studium i planów miejscowych

W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena aktualności  stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
jako podstawy sporządzania planów miejscowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sta-

rych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w terminie do dnia 
31.12.2010 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,  nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

O przebiegu prac nad oceną aktualności studium i planów miej-
scowych udzielane będą informacje  na stronie internetowej Urzędu 
Gminy oraz  w tutejszym  Referacie Planowania Przestrzennego. Ze 
względów organizacyjnych nie przewiduje się indywidualnych pisem-
nych odpowiedzi na składane wnioski.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Jolanta Stępniak

Ożarów Mazowiecki, dnia 28.06.2010 r.
Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 1��/1��
0�-��0 Ożarów Mazowiecki

AB.7���/7�/10

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

zgodnie z art.10d § 1 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 
poz.1071 z 2000r z późn. zm) oraz na podstawie art. 11d ust.5 usta-
wy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 721 – ze zm.)

p o d a j ę
do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postę-

powanie administracyjne na wniosek Gminy Stare Babice z siedzibą 
w Starych Babicach przy ul. Rynek 32 w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi 
gminnej – ul. Reymonta położona w Latchorzewie i składająca 
się z działek nr ew.: ��, ��/� (część dawnej działki nr ��/1), 
�0/�, �1�/�, ��/�, �10, �01, ��, ���, ���, ��1, ���/1, �7�, 
���/�, �0/�

POUCZENIE
Możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Ar-

chitektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 
pokój nr 217 piętro II w godzinach pracy urzędu. (w godzinach pracy 
tj. poniedziałek od  9.00-17.00, w pozostałe dni od 8.00-16.00).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania 
do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa Warszaw-
skiego Zachodniego: Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133. Telefon 
kontaktowy 22 733-72-22

Ożarów Mazowiecki, dnia 28.06.2010 r.
Starosta Powiatu   
Warszawskiego Zachodniego
 ul. Poznańska 1��/1��
 0�-��0 Ożarów Mazowiecki

AB.7���/7�/10

O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

zgodnie z art.10d § 1 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 
poz.1071 z 2000 r. z późn. zm) oraz na podstawie art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych za-
sadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 721 – ze zm.)

p o d a j ę
do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postę-

powanie administracyjne na wniosek Gminy Stare Babice z siedzibą 
w Starych Babicach przy ul. Rynek 32 w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi 
gminnej – ul. Białej Góry położona w Zielonkach i składająca 
się z działek nr ew.: 71, 111/10, 1�0/1, 1�0/�, 1�0/�, 1�1, 1��/�, 
1��, 1��/1, 170/1�, ���, �77, ��1, ��1, ��� i w Starych Babi-
cach dz. nr ���.

POUCZENIE
Możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Ar-

chitektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 
pokój nr 217 piętro II w godzinach pracy urzędu. (w godzinach pracy 
tj. poniedziałek od 9.00-17.00, w pozostałe dni od 8.00-16.00).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania 
do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa Warszaw-
skiego Zachodniego Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133. Telefon 
kontaktowy 22 733-72-22.

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie
Stare Babice, dnia 22 czerwca 2010 r.
RPP – 7322 / 102 / 2010 / KCN, ZW

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie 
części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – południo-
wa strona ulicy Warszawskiej

Na podstawie Art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 203 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz.717 z późn. zmianami) a także art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, art. 39 ust. 2 
pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  
oraz Uchwały Nr VII/42/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe obejmującego obszar 
położony po  południowej stronie ulicy Warszawskiej wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1� lipca do � sierp-
nia  �010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  
05-082 Stare Babice pokój nr 3 w godz. od 800 do 1600 w dni robocze.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu �7 lipca �010 roku (wtorek) 
w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca w budynku Urzędu Gminy 
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godz. 1700.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia �0 sierpnia �010 roku do godz. 1�00.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów, informuję, iż orga-
nem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Stare Babice.

Niniejsze ogłoszenie związane jest także z przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze spo-
rządzanego planu miejscowego.

Zastępca Wójta Gminy
Jolanta Stępniak

WÓJT GMINY STARE BABICE, woj. mazowieckie 
Stare Babice, dnia 22 czerwca 2010r.
RPP – 7322 /101 / 2010

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice
Na podstawie Art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami), a także art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, art. 39 ust. 2 pkt 
1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz dziewię-
ciu Uchwał Rady Gminy Stare Babice: Nr XXII/207/08, Nr XXII/208/08, Nr 
XXII/209/08, Nr XII/210/08, Nr XXII/211/08, Nr XXII/212/08, Nr XXII/213/08, 
Nr XXII/214/08 i Nr XXII/215/08 - wszystkie z dnia 18 września 2008, za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice obejmują-
cego obszar określony tymi uchwałami (prawie całej Gminy Stare Babice), 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od � sierp-
nia do �1 sierpnia �010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice,  
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, 
tj. Pn. 800-1800, od Wt. do Pt. 800-1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu �0 sierpnia �010 roku (poniedziałek) w „du-
żej” sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Gru-
py Kampinos w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska ��7 o godz. 1�00.

Jednocześnie informuję o możliwości składana uwag i wniosków. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1� wrześ-
nia �010 roku do godz. 1�00.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów, informuję, iż organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Niniejsze ogłoszenie związane jest także z przeprowadzeniem strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze sporządzanego planu miej-
scowego.

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
Jolanta Stępniak

Ożarów Mazowiecki, dnia 05.05.2010 r.
Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 1��/1��
0�-��0 Ożarów Mazowiecki

AB.7���/�1/10
O B W I E  S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 11 f  ust. 3 Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmia-

nie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw  ( Dz.U. 
z 2008 r. Nr 154 poz. 958 ),

z a w i a d a m i a m 
o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji nr 823/10 

(znak: AB. 7330.7350.7351/31/10) z dnia 05.05.2010r. o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej – ul. Żura-
wiowe Mokradła na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Wierzbowej (od 
km 0+000,00 do km 0+���,�0) na działkach nr ew. 1�1/�, 1��, 1��, 
1��, 1�7, 1��, 17� w Kwirynowie i dz. nr ew. ��� w Starych Babicach 
w gm. Stare Babice.

POUCZENIE
możliwość zapoznania się z aktami w/w sprawy w Wydziale Archi-

tektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 217 pię-
tro II w godzinach pracy urzędu. (w godzinach pracy tj. poniedziałek od 
9.00-17.00, w pozostałe dni od 8.00-16.00).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego Warszawa, 
Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z dnia 
2000r Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm. w przypadku zawiadomie-
nia stron przez obwieszczenie-doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Powiatu
Jan Żychlinski

Ożarów Mazowiecki, dnia 28.06.2010 r.
Starosta Powiatu   
Warszawskiego Zachodniego
 ul. Poznańska 1��/1��
 0�-��0 Ożarów Mazowiecki

AB.7���/7�/10

Z A W I A D O M I E N I E
o odwołaniu od decyzji

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

zawiadamiam
W dniu 24.06.10r. za pośrednictwem Starosty Warszawskiego 

Zachodniego zostało przesłane do Wojewody Mazowieckiego odwo-
łanie od decyzji nr 957/10 (znak: AB. 7330.7350.7351/32/10)z dn. 
20.05.10r.( wraz z aktami sprawy) dotyczącej przebudowy drogi 
powiatowej Nr 4125W (ul. Akacjowa) długości 1,7 km na odcinku 
od drogi gminnej (ul. Klonowa) w m. Stare Koczargi do skrzyżo-
wania (włącznie) z drogą powiatową nr 4126W (ul. Jakubowicza) 
w m. Lipków na terenie Gminy Stare Babice.

W związku  z powyższym informuję , że zainteresowani mogą 
uzyskać wyjaśnienie w sprawie - w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Po-
znańska 129/133,  pok. nr 219 w dniach:

– poniedziałki w godz. 930-1630, oraz  wtorki – piątki w godz. 
830-1530.
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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

Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
•  Laserowe operacje żylaków
•  Skleroterapia
•  Klasyczne zabiegi usuwania żylaków
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
•  Leczenie zmian trądzikowych i łojotokowych
•  Laserowe zamykanie naczynek
•  Laserowe usuwanie pajączków
•  Usuwanie znamion, naczyniaków, przebarwień
Zabiegi medycyny estetycznej
•  Usuwanie zmarszczek na twarzy 
•  Powiększanie i modelowanie kształtu ust
•  Leczenie nadpotliwości dłoni, pach i stóp
•  Likwidacja blizn
Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, 
podkolanówki) 

Zadzwoń: 022 721 81 05 lub +48 510147 711
Klinika w Klaudynie NZOZ, ul. K. Kurpińskiego 15
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

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

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

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

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!


