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W numerze

28 września w Hotelu 
„Best Western Mazurkas” 
w Ożarowie Mazowieckim 
wystąpił angielski zespół 
„UK LEGENDS” w składzie: 
Simon Van Downham (wo-
kalista i gitarzysta), Martin 
Bland (wokalista i basista), 
Stevie Hutch (instr. klawi-
szowe i wokal), Geoff Ham-
mond (perkusja i wokal). 
Muzycy mieli zagrać pod-
czas sierpniowego festynu, 
ale niestety nawałnica, która 
przeszła przez nasz rejon, 
uniemożliwiła występ, dla-
tego zagrali w Ożarowie. 
Muzyka rockowa brzmiała wspaniale, 
publiczność po pewnym czasie wstała 
z miejsc i wszyscy zaczęli się bawić. Gru-
pa wykonała po mistrzowsku przeboje 

znanych zespołów, m.in: „Smokie”, „The 
Animals”, „Wings”.

Popis umiejętności dał perkusista, któ-
ry w pewnej chwili opuścił swoje bębny 
i zaczął pałeczkami wystukiwać rytm na 
wszystkim, co stało na scenie. Statywy 
mikrofonów, obudowy głośników, wresz-
cie deski sceny posłużyły mu za nowe in-
strumenty. Koncert przerodził się w arty-
styczny happening, który dostarczył pub-
liczności niezapomnianych wrażeń. 

Na zakończenie koncertu Wójt 
Krzysztof Turek w podziękowaniu od 
gminy wręczył muzykom symboliczną 
złotą płytę.  as.

Jednak nam zagrali!

Kilka dni temu za-
kończył się w gminie 
projekt systemowy 
finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej, 
w ramach programu 
operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Projekt zakła-
dał zorganizowanie 
kursu aktywizacji społecznej dla mło-
dych ludzi rozpoczynających swoją 
działalność zawodową. W Urzędzie 
Gminy wręczono certyfikaty i za-
świadczenia, a dokonał tego Łukasz 
Klimczewski z Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego. Po raz kolejny nasza 
gmina uzyskała środki unijne – tym 
razem GOPS pozyskał 75 tysięcy zł 
na wyżej wymieniony projekt.

Kurs zorganizowa-
ny przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
rozpoczął się w lipcu 
br., prowadziły go Kin-
ga Badowska- doradca 
zawodowy i Agata Gór-
ska- referent ds. szkoleń. 
Uczestniczyło w nim 7 

osób z terenu gminy. Oprócz zajęć teo-
retycznych dotyczących komuni-
kacji społecznej, słuchacze brali 
udział w zajęciach praktycznych 
uczących ich m.in. jak odkrywać 
swoje mocne strony, jak rozma-
wiać z pracodawcą i przygoto-
wywać się wcześniej do takich 
rozmów, zwłaszcza gdy brak 
pewności siebie. Wybrana gru-

pa była bardzo aktywna i uczestniczy-
ła we wszystkich zajęciach. Najwięcej 
trudności sprawiało młodym przełama-
nie własnej nieśmiałości w poważnych 
rozmowach. Wykładowcy zachęcali ich 
do aktywnego poszukiwania pracy – nie 
tylko do odpowiadania na ogłoszenia, 
ale również do wynajdywania samemu 
interesujących firm i przedstawiania 
swoich propozycji pracodawcom. Gra-
tulujemy młodym pomyślnego ukończe-
nia kursu i życzymy powodzenia. Więcej 
o kursie na str. 17.

Dajmy młodym szansę!

Urząd Gminy poszukuje samodziel-
nego lokalu na terenie Gminy Stare 
Babice do wynajęcia dla samotnej star-
szej kobiety. Kobieta jest osobą w pełni 
sprawną i nie wymagającą opieki. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt telefo-
niczny z Urzędem Gminy: 

(022) 722 90 06, 722 95 35.
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Kościół pw. Św. Wincentego Ferreriusza 
jest jednym z najpiękniejszych zabytków w na-
szej gminie. Mury obecnej świątyni zostały 
wzniesione dzięki Janowi i Tekli Rapackim, 
właścicielom pobliskich majątków w latach 
1856-1862. Historia samej parafii sięga jed-
nak XIII wieku. Co się wówczas w Borzęcinie 
działo, nie wiemy dokładnie, a szkoda. Mo-
żemy sobie jednak wyobrazić, że borzęcińskie 
ziemie kryją w sobie wiele tajemnic i warto 
pamiętać o tym przechadzając się po nich.

– Zabytki należące do parafii umieszczo-
ne są w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków, 
co znaczy, że należą do jednych z najbardziej 
wartościowych na Mazowszu. Dlatego też ich 
konserwacja jest kosztowna i pracochłonna. 
Przed renowacją każdego elementu należy 
uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, co pochłania bardzo dużo 
czasu.

– Jednak podjął Ksiądz to wyzwanie?
– Sądzę, że trzeba zrobić wszystko, aby 

uratować dzieła sztuki sakralnej dla następ-
nych pokoleń. Po czterech latach odbudowy 
poszczególnych części kościoła zbliżamy się 
do końca kolejnego etapu remontu. W tym 
czasie udało się odnowić kościół z zewnątrz, 
jak i w środku, odrestaurować kaplicę cmen-
tarną, figurę Matki Boskiej z 1904 r., wyko-
nano podświetlenie kościoła, doprowadzono 
także wodę do cmentarza i wykonano wiele 
mniejszych zabiegów remontowych. Odnowi-

liśmy również organistówkę. Obecnie znajduje 
się tam mieszkanie kościelnego i nowego or-
ganisty, sala prób dla chóru, archiwum oraz 
parafialna biblioteka prowadzona przez rad-
nego Tadeusza Wiśniewskiego. Budynek ten 
także zalicza się do zabytkowych, pochodzi 
bowiem z XIX wieku, jednak na pełny remont 
konserwatorski będzie musiał jeszcze pocze-
kać z powodu braku funduszy. W grudniu pla-
nujemy zakończenie konserwacji ołtarzy: Św. 
Tekli i Św. Stanisława. Większość naszych ołta-
rzy była odnawiana po raz pierwszy od czasu 
ich powstania, czyli od końca XVIII wieku.

– Przed rokiem zakończono 
renowację ołtarza głównego. Jego blask 
jest dziś olśniewający.

– To prawda, efekt prac jest imponujący, 
ale wielkość zniszczeń bardzo utrudniała pra-
cę konserwatorom, ołtarz główny wymagał 
wymiany w 70%. W jego konstrukcji znajdo-
wała się pleśń o półmetrowej średnicy. Ołtarze 
kolejno rozbierano i zawożono do pracowni 
konserwatorskiej, gdzie fachowcy spędzali 
długie godziny na jak najdokładniejszym ich 
odtworzeniu i zabezpieczeniu. Odnowione 
zabytki były montowane na swoich miejscach 
i pokrywane 23-karatowym złotem. 

– Czemu przypisać tak duże zniszc-
zenia?

– Niestety, tak to już jest, że korniki, 
zwłaszcza w murowanych kościołach, bardzo 
energicznie szukają drewnianych elementów 

wnętrza. Ich pastwą padają właśnie ołtarze 
i wszystkie drewniane obudowy innych ele-
mentów, jak np. organów. Eksperci osza-
cowali, że nasze XIX-wieczne organy są już 
zniszczone w 40%. One również będą wy-
magały renowacji. Zabytkom szkodzi także 
wilgoć. Okazało się, że jedno z okien kościoła 
było nieszczelne. Woda niepostrzeżenie do-
stawała się na tył ołtarza, stąd pojawiła się 
pleśń i uszkodzenia. Dziś już wyeliminowali-
śmy te problemy.

Elektronika w służbie 
Pana Boga

W tym roku księża z parafii w Borzęcinie Dużym obchodzą swoje jubileusze. 
50-lecie posługi Bogu świętował 10 września na uroczystej sumie ks. kanonik 
Józef Olczak, a proboszcz ks. prałat Bogdan Wosławski obchodzi w tym roku 
10-lecie pracy w borzęcińskiej parafii. Ks. Proboszcz jest osobą bardzo skrom-
ną i niechętnie wspomina o swoim jubileuszu, mówiąc, że dla Boga nie jest 
to ważne. A trzeba zauważyć, że to dzięki niemu w parafii przeprowadzono 
przez lata wiele prac konserwatorskich, wyremontowano kościół, odrestauro-
wano ołtarze, a ostatnio na wieży borzęcińskiego kościoła uruchomiono elek-
troniczny zegar, który nie tylko bardzo precyzyjnie odmierza czas, ale również 
wygrywa melodie... Poprosiliśmy Ks. Prałata o rozmowę.

21 września w Bliznem Jasińskiego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznego odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół ds. Pro-

mocji Zdrowia. Deszczowa po-
goda sprawiła, że uczestniczyło 
w nim niewiele osób, a szkoda 
bo organizatorzy zadali sobie 
dużo trudu, by urozmaicić pro-
gram spotkania. Przygotowano 
różne konkursy, pokazy spraw-
nościowe, a wszystko przy mu-
zyce i kiełbaskach z ogniska.  
Szersza relacja ze spotkania 
w następnym numerze „GB”.

I Piknik Trzeźwości Zapraszamy na koncerty z okazji rocznicy 
Pontyfi katu Papieża Polaka Jana Pawła II

W programie utwory Szymona Kawalli i recytacje 
wierszy Wojciecha Przybyłowicza poświęconych 
Papieżowi. Wystąpią: Maria Olkisz- mezzoso-
pran, Monika Chabrom – sopran, Joanna Kawalla 
– skrzypce, Szymon Kawalla – dyrygent, Orkiestra 
Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego 
z Wołomina i Chór Szkolny „Ichtis” z  Sulejówka. 

Koncerty odbędą się 19 października o godz. 
17:00 w Kościele p.w. Św. Wincentego Ferreriu-
sza w Borzęcinie Dużym i o godz. 19:00 w Koś-
ciele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babi-
cach. Serdecznie Zapraszamy!
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2 sierpnia br. Pani Natalia Sko-
wrońska (z domu Włodarczyk) ob-
chodziła swoje kolejne urodziny. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie to, że ukończyła równo 100 lat. 
Z tej okazji odwiedziliśmy ją w domu 
razem z władzami gminy i przedsta-
wicielami Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Natalia była bar-
dzo wzruszona i serdecznie 
dziękowała za ofiarowane 
jej życzenia, kwiaty i pre-
zenty. Zastaliśmy ją w do-
brej formie i nie musieliśmy 
długo prosić, by opowie-
działa nam trochę o swoim 
życiu. Urodziła się 2 sierp-
nia 1908 r. w Babicach. 
Wcześnie straciła rodziców 
i musiała się usamodzielnić. 
Pracowała na roli, a w póź-
niejszych czasach hodowała 
kwiaty i sprzedawała je na 
kiercelaku. To nie do wiary, 
ale z kwiatami do Warsza-
wy jeździła jeszcze sama w wieku 80 lat! 
Zawijała je w wielką chustę i dźwigała na 
plecach. A na skuteczną sprzedaż miała 
swoje sposoby. 

– Inni to tylko siedzieli z kwiatami 
– mówi – a ja tak niby udawałam, że je 
liczę, przekładałam z miejsca na miejsce 
i zawsze sprzedałam jako pierwsza. 

Czasy wojny wspomina z gniewem. 
– Niemcy wyrzucili nas z domu, wyrąbali 
w ścianie dziurę i ustawili tam karabin 
maszynowy, potem dom został zniszczo-

ny...Musieliśmy wszystko zaczynać od 
nowa.

Całe życie upłynęło jej na ciężkiej 
pracy, nie brakowało rodzinnych trage-

dii, wczesna śmierć męża nie pozwoliła 
długo cieszyć się małżeństwem. Dziś jed-
nak są wokół niej osoby, które otaczają 
jubilatkę miłością, opieką i szacunkiem. 
Pani Natalia z dumą pokazuje laurkę, 
którą dostała od praprawnuczka Danie-
la. Wnusio życzy jej 200 lat! – Może i tak 
będzie – mówi, śmiejąc się – bo i ksiądz 
mi powiedział- przeżyłaś setkę, prze-
żyjesz i drugą... Do najlepszych życzeń 
zdrowia i wszelkiej pomyślności dołącza 
się również Redakcja „GB”.

mł.

Fanfary dla 100-latki!

– Na wieży kościoła pojawił się ze-
gar?

– Nawiązaliśmy w ten sposób do tradycji 
historycznych. Zegar był w  Borzęcinie przed 
II wojną światową, został jednak uszkodzony 
w czasie walk. Ale tu podziękowania należą 
się naszym parafianom, którzy ofiarowali na 
ten cel pieniądze, a szczególnie Panu Sławo-
mirowi Sumce, który zajął się całym przed-
sięwzięciem, wynalazł odpowiednią firmę 
i zebrał środki finansowe. Jak mi opowiadał, 
udało mu się w ten sposób zrealizować ma-
rzenie sprzed wielu lat, którym była naprawa 
starego, uszkodzonego zegara.

– Jak parafianie przyjęli zegar grają-
cy melodie?

– Bardzo dobrze. Chociaż po uruchomie-
niu baliśmy się, że niektórzy będą narzekać, 
melodie wygrywane są bowiem od wczesnych 
godzin porannych, ale o dziwo spodobały się 
i kilka osób przybyło do mnie z prośbą, aby 
nastawić je głośniej. Tu jednak musieliśmy 
uszanować mieszkańców budynków poło-
żonych w bezpośrednim sąsiedztwie kościo-
ła. Codziennie o ustalonych godzinach me-
chanizm odtwarza kolejno: o 6.00 – „Kiedy 
ranne wstają zorze”, o 12.00 – Anioł Pański, 
o 15.00 – „Jezu ufam tobie”, o 18.00 – pieśń 
dostosowaną do aktualnego okresu liturgicz-
nego i o 21.00 – Apel Jasnogórski.

Ciekawostką jest również to, że mecha-
nizm zegara wyposażony w nadajnik DCF-7 
sterowany jest radiowo, dzięki temu nie trze-
ba zmieniać czasu ręcznie. Zegar łączy się 
z nadajnikiem umiejscowionym we Frankfur-

cie nad Menem i tu następuje zmiana czasu, 
np. z letniego na zimowy. Również po awarii 
prądu sam się nastawia, wskazówka biegnie 
wtedy szybko do prawidłowej godziny i znów 
wszystko działa poprawnie.

– Podwójne jubileusze księży pra-
cujących w jednej parafii to chyba miłe 
wydarzenie?

– Owszem. W ramach jubileuszu 50-lecia 
pracy duszpasterskiej ks. kanonika Józefa Ol-
czaka zorganizowaliśmy pielgrzymkę na Jas-
ną Górę, gdzie wraz z kolegami ze szkolnej 
ławy, m.in. biskupem Stanisławem Kędziorą, 
obchodził swoje święto. Warto wiedzieć, że 
ks. Olczak w borzęcińskiej parafii pracuje 

już 33 lata, z czego 18 lat był proboszczem. 
Znany jest parafianom ze swoich słynnych, 
długodystansowych wycieczek na rowerze. 
W 2006 r. otrzymał z rąk Wójta nagrodę Ba-
binicza „za wieloletnią posługę trwającą do 
dnia dzisiejszego na rzecz mieszkańców na-
szej gminy”. 

– A 10 jubileusz księdza?
– 10 lat mojego probostwa w Borzęcinie 

przypadło 28 czerwca br., teraz zatem nie ma 
już o czym mówić. Pan Bóg nie potrzebuje 
jubileuszy.

– A co jest potrzebne Panu Bogu? 
– Myślę, że odpowiednia ilość wiernych, 

którzy potrafią się szanować i wcielać w życie 
dziesięcioro przykazań. Tymczasem obser-
wuję niestety, że mniej ludzi przychodzi do 
kościoła. Nasza parafia jest rozległa, często 
w zimniejsze dni na Mszach Św. jest mało 
osób. Czy jednak Pana Boga możemy chwa-
lić tylko przy dobrej pogodzie? Warto zadać 
sobie pewien trud – czas ucieka, wieczność 
czeka.

– Na zakończenie pomówmy o pla-
nach na przyszłość.

– Chcemy wybudować parking na około 
40 samochodów pomiędzy plebanią a organi-
stówką. Kuria dała nam na ten cel ziemię, a 
Gmina zobowiązała się do budowy parkingu, 
który będzie służył parafii, szkole podstawowej 
i Strefie Rekreacji Dziecięcej. 

Marcin Łada, Malwina Fabianowicz

ks. kanonik Józef Olczak obchodził ks. kanonik Józef Olczak obchodził 
ostatnio 50-lecie święceń kapłańskichostatnio 50-lecie święceń kapłańskich
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XXII Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 19 września br. Podczas 
obrad radni przyjęli szereg uchwał, które 
dotyczyły między innymi nabycia grun-
tów przeznaczonych pod poszerzenie 
dróg gminnych w Koczargach Nowych 
i Starych oraz w Lipkowie. Zadecydowali 
także o zakupie terenów we wsi Wojcie-
szyn, na których powstanie boisko i plac 
zabaw. Członkowie Rady Gminy podjęli 
ponadto decyzję o wynajęciu nierucho-
mości w Wojcieszynie Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na 
okres 10 lat. Następnie przyjęli uchwałę 
o sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości należących do gminy, po-
łożonych w Bliznem Jasińskiego. 

W kolejnej części Sesji radni pozy-
tywnie zaopiniowali sprawę uznania la-
sów leżących w obrębie Nadleśnictwa 
Jabłonna (położonych jednocześnie 
na terenie naszej gminy) za ochronne. 
Zadecydowali również o przystąpieniu 
do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Buda, Mariew, Stanisławów, Bo-
rzęcin Mały i Duży, Zalesie, Wierzbin, 
Topolin, Wojcieszyn, Koczargi Nowe, 
Zielonki Wieś i Zielonki Parcele, oraz 
o zmianach części już opracowanych 
planów (dla Starych Babic, Babic No-
wych, Janowa, Latchorzewa, Kwiryno-
wa, Lipkowa, Klaudyna, Koczarg Sta-
rych, Bliznego Łaszczyńskiego, Blizne-

go Jasińskiego i Lubiczowa).
Szereg uchwał podjętych w czasie 

XXII Sesji dotyczył kwestii budżetowych. 
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie 
modyfikacji w budżecie gminy, mię-
dzy innymi na zwiększenie dochodów 
o 54.888,00 zł i zmniejszenie wydatków 
o 7.645.112,00 zł, a także na zaciąg-
nięcie długoterminowej pożyczki w celu 
sfinansowania planowanego deficytu na 
2008 rok. Pożyczka wyniesie 5.000.000 
zł, a termin jej spłaty ustalono na okres 
5 lat, począwszy od roku 2009. Podczas 
XXII Sesji członkowie RG podjęli ponadto 
decyzję w sprawie uchwalenia Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare 
Babice. (kg)

Z Sesji Rady Gminy

Wrzesień jest zawsze dla Polaków 
znających historię Ojczyzny miesiącem 
smutnym i niosącym ponurą refleksję. Do 
dziś zbieramy „żniwo” II wojny świato-
wej, a strat, jakie wówczas ponieśliśmy, 
nikt nam nigdy nie wynagrodził. Trzeba 
pamiętać, że w latach wojny zginęło 
ponad 2 mln Polaków, straciliśmy doro-
bek materialny wielu pokoleń, a z 388 
tys. km2 terytorium II Rzeczpospolitej 
dziś mamy zaledwie ponad 312 tys. 
km2. Nasza dzisiejsza wschodnia grani-
ca jest wynikiem porozumienia Hitlera 
ze Stalinem, którzy dzielili między siebie 

polskie ziemie. Warto spojrzeć do atlasu 
historycznego, by uzmysłowić sobie, jak 
wiele ziem II Rzeczpospolitej straciliśmy. 
Zostaliśmy zdradzeni przez sojuszników 
zarówno w 1939 roku, jak i później, gdy 
ustalano w Jałcie strefy wpływów i grani-
ce powojennej Europy. Warto pamiętać 
o tych faktach, gdy wspominamy na-
szych bohaterów, którzy oddali życie za 
Ojczyznę.

Z a g o n i e n i 
w co dzienności , 
zapo minamy nieraz 
o ludziach i o naszej 
historii. Pamięć musi 
jednak trwać, jeste-
śmy to winni zarówno 
naszym przodkom, 
jak i pokoleniom, któ-
re przyjdą po nas.

W babickiej 
gminie co roku kul-
tywujemy pamięć 
bohaterów, którzy zginęli w walce z nie-
mieckim najeźdźcą. W ostatnią niedzielę 
września po Mszy Św. udaliśmy się na 
Cmentarz Wojenny, by złożyć tam wień-
ce, kwiaty i pobyć chwilę z tymi, którzy 
tworzyli tu historię naszej ziemi. Na tych 
bowiem terenach we wrześniu 1939 r. 
walczyli bohatersko żołnierze, utrzymu-
jąc zachodni przyczółek obrony Warsza-
wy, a w okolicach działała później AK 
„Grupa Kampinos”. 

W tegorocznych uroczystościach pa-
triotycznych uczestniczyli, jak co roku, 
przedstawiciele władz samorządowych 
gminy i powiatu razem z Wójtem Krzysz-
tofem Turkiem i Starostą Janem Żychliń-
skim. Obecny był również Wicemarszałek 
Woj. Mazowieckiego Waldemar Rosz-
kiewicz. Przybył także Michał Szweycer, 
który w imieniu Marszałka Sejmu Bro-

nisława Komorowskiego złożył wieniec 
pod pomnikiem. Stawili się kombatanci 
i strażacy. Obecni byli członkowie Związ-
ku Oficerów Rezerwy razem z Anną 
Mizikowską – uczestniczką Powstania 
Warszawskiego. Część artystyczną uro-
czystości przygotowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach, Chór 
Kościelny, Babiczanie, a także Orkiestra 
Dęta z Pruszkowa. Nie zabrakło rów-

nież asysty wojskowej i salwy na cześć 
poległych. Żołnierze przyjechali do nas 
z Jednostki Wojsk Rakietowych z Borzę-
cina i Warszawy.  Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do godnej oprawy 
patriotycznej uroczystości.

Marcin Łada

Wrześniowe refleksje

Kto zginął w Katyniu?
Prosimy o kontakt z redakcją osoby 

z terenu naszej gminy, których przodko-
wie zginęli na Wschodzie, w Katyniu lub 
innych miejscach straceń. 13 kwietnia 
2009 r. w dzień Pamięci Ofiar Katynia pla-
nujemy otworzyć uroczyście aleję dębów. 
Drzewa z tabliczkami będą upamiętniały 
osoby, które zginęły. Obecnie mamy dwa 
nazwiska: Henryka Mizikowskiego i Sta-
nisława Szubę. Wiadomość można po-
zostawić w sekretariacie Wójta Gminy.
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Co kilka miesięcy informujemy Czytel-
ników o postępach prac realizowanych 
przez GPK „Eko-Babice”, dotyczących 
wykonania projektu pod nazwą „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej Gminy Stare Babice w Otulinie Kam-
pinoskiego Parku Narodowego”. Prace 
opisywane w lutowym numerze „GB” 
dobiegają aktualnie do końca. Na ukoń-
czeniu jest Automatyczna Stacja Uzdat-
niania Wody w Borzęcinie Dużym, a jej 
uruchomienie przewiduje się w ciągu 
najbliższych tygodni. 
Kończą się również 
prace przy budowie 
sieci kanalizacyjnej 
w Bliznem i tej jesie-
ni pierwsi mieszkańcy 
będą mogli podłączać 
do niej swoje gospo-
darstwa. Wykonany 
został także kanał 
tłoczny z przepom-
pownią na odcinku 
Janów- Klaudyn, który 
pozwala już planować budowę kanali-
zacji Klaudyna. Uporano się tam z uzy-
skaniem zgód mieszkańców na przepro-
wadzenie instalacji przez ich tereny, co 
przyspieszy realizację tej inwestycji.

Warto wiedzieć, że obecnie inwe-
storom w uzyskaniu zgód mieszkańców 
pomaga ustawa dotycząca służebności 
przesyłu, ale jak twierdzi prezes „Eko- 
Babic” Paweł Turkot – zawsze lepiej jest 
załatwiać wszystkie sporne sprawy po-
lubownie, bez uciekania się do środków 
prawnych. Czasem, aby uzyskać zgodę 
na przeprowadzenie instalacji, wystarczy 
rozmowa, podczas której wyjaśnia się 
wszelkie wątpliwości. Tak właśnie było 
w lipcu w Borzęcinie, gdy projektanci 
instalacji spotkali się z mieszkańcami. 
W tamtym rejonie już wiele osób wyrazi-
ło zgody na przeprowadzenie rurociągu 
przez ich tereny. Oprócz wygody samych 
gospodarstw ( i podniesienia ich warto-
ści) wszystko to przyczynia się bowiem 

do ochrony środowi-
ska naturalnego naszej 
gminy.

Najwięcej wysiłku Jednostki Realizują-
cej Projekt (działającej w strukturze GPK 
„Eko-Babice”) wymaga obecnie nad-
zorowanie prac projektowych dotyczą-
cych budowy kanalizacji w pozostałych 
częściach gminy – w części środkowej 
obejmującej: Zielonki, Koczargi (Stare 
i Nowe), Wojcieszyn i w zachodniej obej-
mującej: Borzęcin (Mały i Duży), Topolin, 
Wierzbin, Stanisławów i Mariew. Praca 
nad dokumentacją powinna zakończyć 
się pod koniec br. Po jej zgromadzeniu 
Jednostka Realizująca Projekt wystąpi 

o pozwolenia na budo-
wę dalszych odcinków 
kanalizacji. 

Dużo czasu wyma-
gają niestety sprawy 

formalne. Opracowanie Studium Wyko-
nalności (przez projektanta wyłonione-
go w przetargu) ciągnie się już od wielu 
miesięcy. W międzyczasie zmieniają się 
różne wymogi formalne nakładane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 
Ostatecznie zakończenie prac nad tym 
dokumentem zaplanowano w listopa-
dzie br. Później po paromiesięczniej pro-
cedurze GPK „Eko-Babice” będzie mogło 
ubiegać się o refundację części środków 
poniesionych na inwestycje z tzw. Fun-
duszu Spójności, a przypomnijmy, że do-
tąd wszystkie prace realizowane są dzięki 
środkom z budżetu gminy.

Podczas minionych miesięcy popra-

wiły się także warunki lokalowe pracow-
ników „Eko- Babic” działających w Jed-
nostce Realizującej Projekt. Budynek ad-
ministracyjny usytuowany na terenie 
Oczyszczalni Ścieków został rozbudowa-
ny i uzyskał kilka nowych pomieszczeń 
biurowych i salę konferencyjną. Jest to 
wymóg formalny Unii Europejskiej. Dla 
potrzeb komórki realizującej projekt, 
pracuje tam obecnie 9 osób na 8 eta-

Prace postępują!
Kolejne miejscowości w gminie będą mogły podłączyć się do kanalizacji

Ostatnie prace przy budowie 
Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie.
Kostkę układano przy pomocy maszyny, która pobiera 
z palety na raz jedną warstwę ok. 1 m2

Nowa sala konferencyjna 
i pomieszczenia biurowe 
dla Jednostki Realizującej 
Projekt
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tach, a warunki lokalowe umożli-
wiają wygodną pracę i odpowiedni 
standard przyjęcia i obsługi miesz-
kańców naszej gminy.

-Jesteśmy obecnie dobrze przy-
gotowani zarówno merytorycznie 
jak i lokalowo- twierdzi prezes Pa-
weł Turkot. Realizacja obecnego 
projektu będzie trwała około 4-5 
lat. Później przez 5 lat możemy 
jeszcze spodziewać się audytów 
unijnych, a być może będziemy jeszcze 
realizować kolejne projekty. Wszystkie po-
mieszczenia biurowe na pewno się przy-
dadzą. Po skanalizowaniu całości gminy 
i przyjęciu na naszych terenach nowych 
mieszkańców musimy przewidywać kolej-

ne powiększenie wy-
dajności oczyszczalni 
ścieków. Dziś jej wy-
dajność wynosi oko-
ło 3 tys. m3 na dobę, 
a docelowo przepu-
stowość oczyszczalni 
osiągnie poziom 6-7 
tys. m3 na dobę. Pla-
ny zagospodarowa-
nia przestrzennego 
określają, że na te-
renie babickiej gmi-
ny może zamieszkać 
docelowo ponad 40 

tys. mieszkańców i musimy być przygo-
towani na obsługę wodno-kanalizacyjną 
wszystkich gospodarstw, w których będą 
mieszkały te osoby.

Przeciągające się procedury nasuwają 
pytanie, czy nie ma niebezpieczeństwa, 
że zostaniemy pozbawieni środków unij-
nych, które w dużej części miały refundo-
wać nam poniesione nakłady na inwesty-
cje? Zdaniem Prezesa „Eko- Babic” - nie 

ma takiego niebezpieczeństwa. 
Mimo że Studium wykonal-
ności przygotowywane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska nie zostało jeszcze 
zatwierdzone, my od ponad 
roku realizujemy projekt, prze-
prowadzając wszystkie zadania 
zgodnie z harmonogramem. 
Możemy liczyć zatem na pełną 
akceptację wykonanych prac 
i zwrot ich kosztów.

 Przesunięcia proceduralne 
dotyczą obecnie całego kraju. 
Wydaje się jednak, że naciski 
Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego na ich przyspiesze-
nie odniosą pożądany skutek 
i wszystkie działania zostaną 
pomyślnie zakończone jeszcze 

w br. A my robimy swoje, czego efek-
ty widać nie tylko na łamach „GB”, ale 
i w rzeczywistości.

 mł

 Harmonogram prac JRP
1. W dniu 5 czerwca została zakoń-

czona budowa kanału tłocznego Janów 
– Klaudyn.

2. Dla zadania „Budowa Automa-
tycznej Stacji Uzdatniania Wody w Bo-
rzęcinie Małym” aktualnie trwają prace 
rozruchowe i tak jak już wcześniej wspo-
minaliśmy woda z tego ujęcia popłynie 
po uzyskaniu decyzji o użytkowaniu sta-
cji.

3. W trakcie realizacji jest zadanie 
pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi 
Blizne Jasińskiego” (ulice: Świerczew-
skiego, Prusa, Reja, Kochanowskiego, 
Kraszewskiego, Kościuszki, Mickiewicza). 
Termin zakończenia zgodnie z harmono-
gramem przewidziany jest na paździer-
nik 2008 r. Od tego też momentu będzie 
możliwe wykonanie przyłączy kanaliza-
cyjnych.

4. W dniu 14 maja 2008 r. podpisa-
ne zostały umowy: z firmą „WODROL” 
na realizację zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babi-
ce, ul. Koczarska” z terminem realizacji 

4 miesiące, jak również umowa z firmą 
„ORPA Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Drogowe Sp. j. Hanna Orłowska i Paweł 
Orłowski” na zamówienie uzupełniające 
dotyczące dodatkowych przykanalików 
dla zadania pn. „Budowa sieci kanaliza-
cyjnej we wsi Blizne Jasińskiego” (ulice: 
Świerczewskiego, Prusa, Reja, Kocha-
nowskiego, Kraszewskiego, Kościuszki, 
Mickiewicza).

5. W dniu 27 czerwca 2008 r. podpi-
sana została umowa na realizację zadań 
pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi 
Kwirynów” i „Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Kwirynów”. Prace trwają 
i obejmują ulice: Agawy, Białej Brzozy, 
Świerkową, Łosiowe Błota, Bukową, 
Kasztanową, Grabową, Wierzbową i Ja-
śminową.

6. W lipcu został wyłoniony wyko-
nawca zadania pn. 
„Przedłużenie kanału 
sanitarnego w ul. Gru-
py Kampinos w Lat-
chorzewie”. W dniu 5 
sierpnia 2008 r. nastą-
piło podpisanie umo-
wy, w której termin 
realizacji inwestycji 
został określony na 3 
miesiące.

7. Ponadto trwa-
ją prace projektowe 
w zakresie sieci wo-
dociągowej: w Klau-
dynie na ul. Krzyża-
nowskiego i w ul. 

Trakt Królewski obie dotyczą magistrali 
wodociągowej. Trwają także prace pro-
jektowe w zakresie spinek istniejącej sieci 
wodociągowej: na ul. Ogrodniczej – Sze-
ligowskiej – Hubala-Dobrzańskiego, na 
ul. Zielonej – Thomme oraz na Klonowej 
– Koczarskiej. Projekty dotyczą także sieci 
kanalizacyjnej dla: „Budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej Borzęcin Mały – Topo-
lin”, „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
Borzęcin Duży – Mariew”, „Budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej Wierzbin – Wojcie-
szyn”, „Budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej Koczargi Nowe – Zielonki Wieś” oraz 
„Budowy pompowni ścieków „Borzęcin” 
i „Koczargi” wraz z rurociągami tłoczny-
mi do oczyszczalni Stare Babice”.

8. W trakcie aktualizacji jest do-
kumentacja na następujące zada-
nia: „Budowa wodociągu łączącego 
Gminę Stare Babice z wodociągiem 
M. St. Warszawa, ul. Arkuszowa”, „Bu-
dowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice 
Nowe, ul. Ożarowska i ul. Wieruchow-
ska”, „Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej we wsi Klaudyn – etap I i II”, „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi 
Klaudyn – etap III i IV”, „Budowa sieci 
kanalizacyjnej wzdłuż ul. Warszawskiej 
w miejscowościach Latchorzew, Lubi-
czów i Stare Babice”.

Budowa kolektora ściekowego w Kwirynowie
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9. Gminne Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o. o. jest w trakcie prowadze-
nia prac wyposażeniowych związanych 
z rozbudową biura przedsiębiorstwa 
dla potrzeb Jednostki Realizującej Pro-

jekt. W najbliższym czasie będą mogli 
Państwo uzyskać informacje związane 
z inwestycją pn. „Uporządkowanie go-
spodarki wodno – ściekowej Gminy Stare 
Babice w otulinie Kampinoskiego Parku 
Narodowego” planowaną do współfi-
nansowania ze środków Funduszu Spój-
ności w nowym biurze znajdującym się 
na II piętrze w siedzibie przedsiębiorstwa 
przy ul. Kutrzeby 36 w Starych Babi-
cach.

10. W dniach 29 lipca w Gimnazjum 
w Koczargach i 30 lipca w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 
odbyły się zebrania z mieszkańcami doty-
czące budowy kanalizacji. W spotkaniach 
uczestniczył Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek, Przedstawiciele Gminne-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko 

– Babice” Sp. z o. 
o. i Jednostki Re-
alizującej Projekt 
oraz projektanci 
sieci kanaliza-
cyjnej wyłonieni 
w przetargu. Ze-
brania miały na 
celu zapoznanie 
m i e s z k a ń c ó w 
z planowaną 
trasą sieci ka-

nalizacyjnej oraz wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości, jakie towarzyszą, przy ta-
kiego typu inwestycjach. Informujemy, 

że w najbliższym czasie projektanci będą 
odwiedzali posesje, na których planowa-
na jest budowa kanalizacji w celu uzy-
skania zgody na położenie sieci.

Projektantami dla zadań: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe 
– Zielonki Wieś”, „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej Wierzbin – Wojcieszyn”, 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bo-
rzęcin Duży –Mariew i „Budowa pom-
powni ścieków „Borzęcin” i „Koczargi” 
wraz z rurociągami tłocznymi do oczysz-

czalni Stare Babice” jest 
firma MASKO Spółka 
z o. o. mająca swoją sie-
dzibę w Warszawie przy 
ul. Bukowieckiej 92, repre-
zentowana przez Zbignie-
wa Moroza, a dla zadania: 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej Borzęcin Mały 
– Topolin” MGGP S.A. ul. 
Kaczkowskiego 6, 33-
100 Tarnów i tylko oni 

są uprawnieni do zbierania oświadczeń 
i umów udostępniania terenu dla prze-
biegu sieci kanalizacyjnej.

Prosimy mieszkańców o współ-
pracę z projektantami. Dziękujemy 
również za pomoc wszystkim oso-
bom, które do tej pory wyraziły zgo-
dę na przeprowadzenie inwestycji 
przez ich tereny. Im wcześniej zosta-
ną zebrane zgody od mieszkańców, 
tym wcześniej uzyskamy pozwole-
nie na budowę, a to oznacza, że sieć 
kanalizacyjna na terenie objętym 
projektem zostanie wybudowana w 
planowanym terminie.

Marcin Łada

Przepompownia ścieków w Klaudynie 
wyposażona jest w antenę nadawczą

Monitoring radiowy przepompowni ście-
ków obejmuje obecnie w gminie 
15 obiektów. Na jednym monitorze 
w biurowcu „Eko- Babic” można na bie-
żąco kontrolować ich pracę. W następ-
nych latach planuje się podłączenie do 
systemu kolejnych przepompowni ście-
ków. W sumie jest ich na naszym terenie 
ponad 20.
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Parafia Objawienia Pańskiego 
w Bliznem Łaszczyńskiego obcho-
dziła ostatnio swój jubileusz. Ery-
gowana została bowiem 26 sierp-
nia 1998 roku. Wtedy to, po uro-
czystości przeniesienia Najświętsze-
go Sakramentu z Babic, odprawio-
no w Bliznem pierwszą Mszę Świę-
tą. 26 sierpnia tego roku, po 10 
latach budowania tutejszego koś-
cioła parafianie wspólnie świętowa-
li okrągłą rocznicę.

Ks. proboszcz Marian Rowicki wło-
żył wiele starań w to, by uroczysta 
Msza Święta jak 
najdłużej pozo-
stała w sercach 
parafian. Na jego 
zaproszenie do 
Bliznego przybyli 
honorowi goście: 
ks. Kacper Kisie-
liński- pierwszy 
proboszcz pa-
rafii, a także ks. 
prałat Jan Szubka 
– inicjator jej po-
wstania.

Ks. Marian 
zadbał także o to, aby i miejsce święto-
wania było niecodzienne – Msza Św. od-
była się bowiem w murach powstające-
go przy dotychczasowej kaplicy kościoła. 
Do tej pory mieszkańcy mogli podziwiać 
kościół jedynie z zewnątrz, cały czas 
trwają tam bowiem prace budowlane. 
Tego dnia jednak, wszyscy mogli modlić 
się w środku nowej świątyni. Co prawda, 
jak mówi proboszcz, było z tym trochę 
problemów: „musieliśmy pokonać pew-
ne zastrzeżenia techniczne, które nie 
pozwalały na przebywanie osób na bu-
dowie”. 

Przy pomocy parafian przyozdobio-
no wnętrze, a artysta malarz Marek Ja-
romski, wymalował pięknie ołtarz. Szare 
mury kościoła stały się kolorowe i wesołe, 
tak jak wesołe były nastroje licznej grupy 
wiernych przybyłych na tę uroczystość. 

Sam Ks. Proboszcz patrzył na para-

fian ze wzruszeniem 
i jak przyznaje, mo-
mentami odbierało 
mu ono głos. – Cóż, 
po raz pierwszy od-
prawiłem Mszę Św. 
w naszym wyma-
rzonym kościele. Sa-
krum w połączeniu 
z surowością murów 

niedokończonej budowli na wszystkich 
wywierało duże wrażenie. 

Niestety kościół udostępniono jedy-
nie na krótki czas. Obiekt nie jest jesz-
cze wykończony na tyle, aby można było 
w nim przebywać w chłodniejsze dni. 
Główną przeszkodą jest brak kilku okien, 
które ze względu na swoje rozmiary są 
bardzo drogie. 

-Miło byłoby, gdyby znaleźli się ofia-
rodawcy, którzy chociaż w części pomo-
gliby nam w zakupie najpotrzebniejszych 
elementów i tym samym ofiarowaliby 
parafianom godne miejsce do modlitwy 
– mówi ks. Marian. 

Okazji do spotkań dla parafian Blizne-
go będzie coraz więcej. Jednym z najbliż-
szych planów ks. Mariana Rowickiego 
jest założenie w Bliznem „Domowego 
Kościoła”. Idea tego ruchu wynika wprost 
z formacji oazowych i jest skierowana 
do grup małżeńskich. Polega na umac-
nianiu więzi między dwojgiem kochają-
cych się ludzi i pomocy innym w trud-
nych czasach dla związków małżeńskich. 
Raz w miesiącu pary małżeństw będą 
spotykały się z innymi i dzieliły swoimi 
doświadczeniami. Podczas pierwszych 
spotkań pary zapoznają się ze sobą. Póź-
niej każda z nich będzie czyniła jakieś po-
stanowienie, które zrealizuje przez dany 
miesiąc, a następnie podczas wspólnych 
posiedzeń podzieli się z innymi wynikami 

swoich założeń. Takim postanowieniem 
może być np. spokojna, szczera rozmo-
wa ze współmałżonkiem, prowadzona 
raz na tydzień, która pozwoli dwojgu 
ludziom umacniać swój związek i ułatwi 
rozwiązywanie rodzinnych problemów 
– mówi ks.proboszcz Marian Rowicki.

Parafia Objawienia Pańskiego powi-
tała ostatnio nowego wikariusza. Ksiądz 
Adrian Zawadzki przyjechał do Bliznego 
w czerwcu tego roku. Znają go już dzie-
ci z babickiej podstawówki, gdzie uczy 
religii. Życzymy Księżom: Proboszczowi 
i Wikaremu powodzenia w ich wszyst-
kich przedsięwzięciach, a parafianom 
ciepłego kościoła.

Prosimy o wsparcie budowy koś-
cioła w Bliznem. Nr konta: 
74 1060 0076 0000 4042 8018 7516

 Malwina Fabianowicz

10-lecie Parafii Objawienia Pańskiego 
w Bliznem

Podczas pierwszej Mszy Św. w kościele w Bliznem. 
Od prawej: ks. proboszcz Marian Rowicki, ks. prałat dr Jan Szub-
ka, ks. Kacper Kisieliński, ks. kanonik dr Grzegorz Kozicki (Dzie-
kan Dekanatu Laseckiego), ks. wikary Adrian Zawadzki
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Coroczny Wielki Festyn Babicki 
zawsze jest okazją do miłych spot-
kań i wspólnej zabawy. Jak to jed-
nak z imprezami plenerowymi bywa, 
dużo zależy tam od pogody. W 
tym roku prawie się udało. Pogoda 
cały czas straszyła, ale jednak przez 
kilka godzin nie padało. Nawałnica 
przyszła dopiero pod koniec impre-
zy, kiedy to miała wystąpić gwiaz-
da wieczoru- angielski zespół „UK 
Legends”. Deszcz i porywisty wiatr 
sprawiły, że przemokły urządzenia 
nagłaśniające, a w końcu zabrakło 
także prądu. Koncert musiał zatem 
zostać przełożony. 

Sympatyczni Anglicy z „UK Legends” 
zagrali dla nas 28 września w Centrum 
Konferencyjnym „Mazurkas” w Oża-
rowie Mazowieckim (czytaj str. 2). Po-
wróćmy jednak do festynu. Przez kilka 
godzin można tam było dobrze się 
bawić. Organizatorzy zadbali o to, by 
nikt się nie nudził. Przygotowano wiele 
konkursów z nagrodami i loterię. Cały 
czas na scenie występowały zespoły 
muzyczne. Swoje umiejętności zapre-
zentowali m.in. „Sami Swoi”, „Babi-
czanie, Angelika Podsybirska”, „Partita” 

i „EYAA”. Festynowi 
towarzyszyły także 
imprezy sportowe- 
turniej bokserski, 
turniej piłki siatko-
wej, a także rozegrany w godzinach 
porannych konkurs wędkarski. Mniejsze 
konkursy z nagrodami zorganizowali 
również sami wystawcy m.in. Kampi-
nosport i Oriflame. 

Podczas festynu można było po-
wspominać dawne czasy i obejrzeć 
wystawę zdjęć sprzed lat pod tytułem 
"Babice i Lipków kiedyś". Najstarsze 
zdjęcie pochodziło z 1917 roku i przed-
stawiało dwór w Lipkowie. Organiza-

torem wysta-
wy było Sto-
warzyszen ie 
Przyjaciół Lip-
kowa i Okolic 
oraz w zakre-
sie udostęp-
nienia części 
zdjęć: redakcja 
strony interne-
towej www.
babice.waw.pl. Zdjęcia zostały zdo-
byte dzięki uprzejmości mieszkańców 

gminy. Szcze-
gólne podzię-
kowania skła-
damy Teresie 
Karczmarek 
z Lipkowa 
i Krzysztofowi 
Grzybowskie-
mu z Babic. 
Na stoisku 
Stowarzysze-
nia Przyjaciół 

Lipkowa i Okolic odbył się także kon-
kurs rysunkowy dla dzieci pod tytu-
łem: "Namaluj pas kontuszowy". Dzieci 
malowały wzór zaprojektowanego 
przez siebie pasa kontuszowego, po-
czym rozlosowano nagrody (w postaci 
kredek do rysowania).

Uwagę wielu osób zwrócił turniej 
bokserski. W roli sędziego wystąpił 
Mistrz Olimpijski Paweł Skrzecz. Oprócz 
młodych zawodników walczyły także 
panie. W ringu wystąpiła m.in. Ewa 
Brodnicka – dwukrotna Wicemistrzyni 

Polski i brązowa me-
dalistka Mistrzostw 
Unii Europejskiej. 
Pani Ewa trenuje 
boks od blisko 3 lat 
i jak widzimy już ma 
duże sukcesy. Na co 
dzień jest studentką 
warszawskiej AWF 
i bardzo sympatycz-
ną, spokojną osobą. 
Jak twierdzi, boks 
rozładowuje dosko-
nale stresy i agresję. 
Zainteresowała się 
tą dyscypliną szu-
kając dobrego spo-
sobu samoobrony, 

a dziś już sama posiada papiery in-
struktora i może uczyć innych. W przy-
szłym roku zamierza zdobyć tytuł Mi-
strzyni Polski- trzymamy kciuki i życzy-
my powodzenia!

Pod koniec festynu na scenie odby-
ło się losowanie nagród dla publiczno-
ści i wręczenie medali i statuetek uzy-
skanych w konkursach. Przeprowadzo-
no także licytację rękawic bokserskich 
Pawła Skrzecza i koszulki z podpisami 
mistrzów bokserskich (m.in. Diab-
lo Włodarczyka). Dochód z licytacji 
przekazano na potrzeby Ośrodka dla 

Festyn 
z pompą w tle

Gra Partita

Ewa Brodnicka dała piękny popis walki, Ewa Brodnicka dała piękny popis walki, 
zwyciężyła z Sylwią Gaczwyciężyła z Sylwią Gac

Mistrz Paweł Skrzecz podpisuje rękawice Mistrz Paweł Skrzecz podpisuje rękawice 
dla zwycięzcy licytacjidla zwycięzcy licytacji
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Dzieci Niepełnosprawnych w Bliznem 
Jasińskiego. Imprezę zakończyła nie-
spodziewanie nawałnica, wiele osób 
schroniło się w dużym namiocie przy-
gotowanym przez organizatorów, co 
uratowało je przed przemoknięciem. 

Dziękujemy wszystkim osobom, 
które przygotowywały festyn. 

Tekst i fot. Marcin Łada

11

16 sierpnia odbył się w Zielon-
kach coroczny Konkurs w Skokach 
Konnych przez Przeszkody. Przyby-
ła czołówka polskich zawodników, 
startujących zarówno w kadrze 
narodowej, jak i na olimpiadach. 
Nic dziwnego, bowiem organiza-
torzy zapewniają tu dobrą pulę 
nagród, a konkurs jest zawsze bar-
dzo dobrze przygotowany. Tak było 
również i tym razem.

Na konkurs przybyło około 70 za-
wodników, spodziewaliśmy się jednak 
udziału dużo większej grupy osób. Wielu 
zniechęciła niestety pogoda. Deszcz pa-
dał przez wiele godzin, w nocy poprze-
dzającej imprezę, wielu zawodników 
zrezygnowało zatem ze skoków obawia-
jąc się kontuzji.

Na szczęście w dniu zawodów opa-
dów nie było, a parkur nadspodziewanie 
dobrze odprowadził wodę. W skoku na 
wysokość zwyciężył Eugeniusz Koczor-
ski na „Unesco”, pokonując przeszkodę 
o wysokości 165 cm, drugie miejsce za-
jął Antoni Tomaszewski na „Conquista-
dorze”, a trzecie Marta Piekarska na 
„Cavaliers Clover”.

Grand Prix Zielonek zdobył Antoni 
Tomaszewski na „Conquistadorze”, 
przed Karoliną Olesińską na „Raca-
morkusie” i Markiem Szewczykiem 
na „Marabucie”. Zawody sędziował, 
jak co roku, Jan Ratajczak.

O komentarz na zakończenie 
sportowych zmagań poprosiliśmy 
Eugeniusza Koczorskiego, naszego 
olimpijczyka z Seulu. 

-Zawody w Zielonkach zawsze ce-
chuje dobra, sportowa atmosfera i do-
bra organizacja. Tym razem po desz-
czu podłoże było bardzo elastyczne 

(trzymające nieco konie), co spowodowa-
ło, że nikt nie pokusił się o bicie rekordu. 
Nie wszyscy również przyjechali obawiając 
się złej pogody.

Zapytany o osobiste plany sportowe 
Mistrz odpowiedział: – Wcześniej star-
towałem w WKKW (Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego), aktu-
alnie w konkurencji skoków. Wychowuję 
obecnie młode konie (5-6 lat), to jednak 
zbyt wcześnie dla nich by mogły pokusić 
się o rekordowe wyniki, ich szczyt formy 
przypadnie dopiero w wieku 10-12 lat. 
Jest to długotrwały proces, ale za to koń, 
jeśli jest w dobrych rękach, może skakać 
z powodzeniem nawet do 21 roku życia. 
Czego brakuje z Zielonkach? -Boksów dla 
koni. Zwłaszcza z ogierami trudno po-
radzić sobie w otwartym terenie, te ko-
nie mają naprawdę duży temperament. 
Poza tym w Zielonkach zawsze miło jest 
się spotkać z publicznością i innymi za-
wodnikami. Pozdrawiam wszystkich mi-
łośników sportów konnych- powiedział 
na zakończenie Eugeniusz Koczorski.

Konkurs skoków konnych 
w Zielonkach 
Tym razem rekordu nie było…

Nagrodę odbiera Eugeniusz KoczorskiNagrodę odbiera Eugeniusz Koczorski
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Uwaga fotoradar!
BEZPIECZNA GMINA

Przyczyną  wielu groźnych wy-
padków na ulicach naszej gminy 
jest nadmierna prędkość pojazdów. 
Miejmy nadzieję jednak, że teraz w 
okolicach zrobi się bezpieczniej, bo 
w kilku miejscach na drogach poja-
wiły się fotoradary i tablice ostrze-
gające przed nimi. 

Warto zdjąć nogę z gazu, bo „zapę-
dy sportowe” mogą kierowców słono 
kosztować. Fotoradary pojawiły się na 
ulicach: Ogrodniczej, Sikorskiego (w po-
bliżu szkoły) i Hubala-Dobrzańskiego, 
a zatem wszędzie tam, gdzie policja 
odnotowywała często przekroczenia do-
zwolonej prędkości. Jak zauważyliśmy, 
już wielu kierowców zwalnia, co z sa-
tysfakcją przyjęli mieszkańcy zwłaszcza 
ul. Ogrodniczej. Tam wcześniej aż strach 
było przejść przez jednię. Teraz okazało 
się, że można jednak Ogrodniczą jeździć 
powoli. Inwestycje dotyczące fotorada-
rów na pewno podniosą bezpieczeń-
stwo na naszych drogach. Sfinansował 
je samorząd Gminy Stare Babice.

W związku z podjętą Uchwałą 
Nr XIX/183/08 Rady Gminy Stare Ba-
bice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia programu zapobiegania 
bezdomności zwierząt domowych na 
terenie Gminy Stare Babice uprzejmie in-
formuję, że do dnia 18 grudnia 2008 
roku możliwa jest: sterylizacja/kastracja 
psów i kotów, uśpienie ślepych miotów 
oraz czipowanie psów. Ww. zabiegi są 
sfinansowane właścicielom psów i kotów 
w wysokości 100% kosztów (bez kosz-
tów dodatkowych, np. dojazdu) przez 
Gminę Stare Babice.

Urząd Gminy w 2008 roku przezna-
czył na akcję 10 000 złotych, w tym 

7 000 złotych na sterylizację/kastrację 
zwierząt oraz 3 000 złotych na czipowa-
nie psów.

Warunkiem bezpłatnej sterylizacji/
kastracji psów i kotów oraz czipowania 
psów jest:

– wypełnienie przez właściciela wnio-
sku o wykonanie ww. zabiegów (dostęp-
ny jest w Urzędzie Gminy Stare Babice, 
Referat Ochrony Środowiska, pokój Nr 
1, lub w Lecznicy Weterynaryjnej, z którą 
Gmina Stare Babice ma podpisaną umo-
wę),

– okazanie dowodu tożsamości,
– okazanie książeczki szczepień psa 

lub kota, rodowodu lub innego do-

kumentu potwierdzającego prawa do 
zwierzęcia, a w przypadku jego braku 
złożenie stosownego oświadczenia.

Po zaczipowaniu, właściciel psa 
otrzymuje dowód elektronicznego ozna-
kowania psa. 

Lecznica weterynaryjna, która wy-
konywać będzie zabiegi sterylizacji/ka-
stracji psów i kotów, eutanazji ślepych 
miotów oraz czipowania psów znajdu-
je się w Latchorzewie, ul. Warszawska 
236. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać 
z finansowania ww. zabiegów proszeni 
są o kontakt telefoniczny z lecznicą we-
terynaryjną pod nr tel.: (22) 796-02-00 
w celu ustalenia terminu zabiegu.

Zadbajmy o zwierzęta, 
teraz można bezpłatnie...

Policja Powia-
towa z siedzibą 
w Starych Babicach 
otrzymała ostatnio 
nowy samochód. 
Jest to najnowszy 
Volkswagen Passat 
z silnikiem o mocy 
200 KM. Policjan-
ci wreszcie dostali 
pojazd, którym sku-
tecznie będą mogli 
doganiać piratów 
drogowych. Samo-
chód wyposażony 
jest w GPS, a tak-
że specjalne tabli-
ce świetlne, które 
mogą zaskoczyć 

niejednego kie-
rowcę. Są bowiem 
przeważnie ukryte 
i pojawiają się tylko, 
gdy policjant chce 
zatrzymać jakiś 
pojazd i uruchomi 
specjalny mecha-
nizm. Widzieliśmy 
je z bliska – robią 
duże wrażenie. Za-
pewniamy, że lepiej 
oglądać je tylko 
w gazecie. Samo-
chód został zaku-
piony przy pomocy 
środków Powiatu 
Warszawskiego Za-
chodniego. mł.

Dogonią każdego!
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Prawie 50 zawodników zgłosiło 
się do udziału w rozgrywanym już 
po raz XII turnieju piłki plażowej 
w ramach „sienkiewiczowskiego 
festynu”. Poranny deszcz w czasie 
rozpoczęcia turnieju skutecznie od-
straszył kilkunastu z nich. Na placu 
boju pozostało 18 par „sportowych 
marzycieli”, o których przed cere-
monią dekoracji zaśpiewał zespół 
Partita. Marzyciele mieli rację, bo po 
godzinie gry w strugach deszczu wyszło 
słońce i zapanowały wspaniałe warunki 
do sportowej rywalizacji. I choć była to 
przysłowiowa cisza przed burzą mieliśmy 
okazję podziwiać prawdziwe siatkarskie 
fajerwerki. W rozegranych 44 meczach 

na trzech boiskach 
w Dolinie Dwóch 
Stawów (których 
pozazdrościć może 
nam większość klu-
bów w Polsce) były 
wspaniałe ataki, 
bloki , świetne ase-
kuracje, a co naj-
ważniejsze atmosfe-
ra fair-play. W finale 
sędziowanym trady-
cyjnie przez Henryka 
Kuncewicza prze-
wodniczącego Rady 
Gminy Stare Babice, 
a zarazem promotora turnieju po dra-
matycznym meczu zakończonym tie-bre-
akiem do 12. Sebastian Dryński i Przemy-
sław Kowalczyk (Zielonki) zrewanżowali 
się utytułowanym warszawiakom, bra-
ciom Tomaszowi i Pawłowi Grabowskim 
za przegraną w fazie wstępnej turnieju. 
W meczu o trzecie miejsce Karol Rusak 
i Marcin Jakubowski (Stare Babice) poko-
nali braci Aleksandra i Andrzeja Mameł-
ka z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Zwycięskie pary otrzymały pamiątkowe 
puchary z rąk Wójta Gminy Stare Babice 
Krzysztofa Turka oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Stare Babice Henryka Kunce-

wicza, a 10 najlepszych zawodników se-
zonu 2007/2008 odebrało nagrody i pu-
chary. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji 
przypadły mieszkańcom naszej gminy; 
Sebastianowi Dryńskiemu 60 pkt, Karo-
lowi Rusakowi 50 pkt i Przemysławowi 
Kowalczykowi 40 pkt, ale szczególne 
owacje przypadły 54 w klasyfikacji 54 
-latkowi Henrykowi Kuncewiczowi, któ-
ry otrzymał od środowiska lekarskiego 
olimpijski laur w podziękowaniu za kre-
owanie poprzez sport zdrowego trybu 
życia, trybu do którego wszystkich, nie 
tylko sportowych marzycieli, zachęcam.

Krzysztof Makuch

Sportowi marzyciele

Podczas sierpniowego fes-
tynu rozegrano kolejny konkurs 
wędkarski. Stawy w Zielonkach 
okazały się tym razem łaskawe dla 
Kamila Malinowskiego, który zdobył 
pierwsze miejsce łowiąc 8,3 kg ryb. 
Drugie miejsce przypadło Michałowi 
Sierpińskiemu- 7,3 kg, a trzecie Ja-

nuszowi Szulcowi- 5,6 kg. Nagrody- 
pamiątkowe dyplomy i statuetki wręczył 
prezes klubu wędkarskiego Janusz Pazu-
rek. 

Stawy w Zielonkach są ulubionym 
miejscem wielu wędkarzy z naszej gmi-
ny. Członkowie Koła dbają o porządek, 
a Prezes troszczy się o to, by ryb było za-

wsze pod dostatkiem. 
Przeważają tu karpie, 
szczupaki, karasie, 
można złapać także 
suma. Stawy są co pe-
wien czas zarybiane 
i na bieżąco prowadzi 
się różne prace pielęg-
nacyjne wokół nich.

Winni jesteśmy 
jeszcze Czytelnikom 
informację o wynikach 
wcześniejszego kon-
kursu wędkarskiego, 
który odbył się na po-
czątku sezonu. Wów-
czas wygrał Kazimierz 
Narożniak łowiąc 8 
kg ryb, drugie miejsce 
zajął Ryszard Domi-

niak, a trzecie Bogdan Powroźnik (obaj 
po 7 kg). Ryba, jak widać, dobrze bierze 
w Zielonkach.

mł.

Konkurs wędkarski

Kazimerz Narożniak – król połowów 
początku sezonu wędkarskiego
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Tegoroczne dożynki w naszej 
gminie rozpoczęły się tradycyjnie 
w Borzęcinie Dużym, gdzie 7 wrześ-
nia w kościele pw. Św. Wincente-
go Ferreriusza odprawiono uroczy-
stą Mszę Świętą. Dekorację kościoła 
i wieniec dożynkowy co roku przy-
gotowują tam mieszkańcy innych 
miejscowości należących do borzę-
cińskiej parafii. W tym roku zaszczyt 
ten przypadł mieszkańcom Pogro-
szewa i Kolonii Pogroszew. Tego-
rocznymi starostami dożynkowy-
mi zostali Renata Hofman i Stefan 
Boczkowski.

-Patrząc na człowieka roli musimy 
widzieć jego trud, pracę niezależną od 
pogody i poświęcenie- mówił podczas 
kazania ks. prałat Bogdan Wosławski.- 
Mimo rozwoju cywilizacji ciągle jeszcze 
na świecie panuje głód, widzimy często 
na zdjęciach, jak cierpią ludzie w Afryce 
i Azji, a tymczasem wiele żywności bez-
powrotnie się marnuje, choćby na śmiet-
nikach supermarketów. My jako chrześci-
janie, nie powinniśmy zgadzać się na taki 
obraz świata. Módlmy się o to, aby Mat-
ka Ziemia  zawsze nas żywiła i o to rów-

nież, abyśmy po-
trafili być pełnymi 
miłości dla innych 
ludzi, a zwłaszcza 
tych, którzy po-
trzebują naszej po-
mocy.

Na zakończenie 
uroczystości do ze-
branych w kościele 
przemówił Wójt 
Gminy Krzysztof 
Turek. Podziękował 
rolnikom za ich 
trud i ciężką pracę. 

Życzył także, aby praca dawała im zaw-
sze satysfakcję materialną, zadeklarował 
ponadto zmniejszenie podatków dla rol-
ników w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych fragmen-
tów borzęcińskich dożynek była 
procesja z Najświętszym Sakra-
mentem i wieńcem dożynkowym 
wokół kościoła. Dobra pogoda 
sprawiła, że wszystko doskonale 
się udało. Na zakończenie Mszy 
Św. podzielono się chlebem wy-
pieczonym z tegorocznych zbio-

rów. Za przygotowanie oprawy uroczy-
stości podziękowania, oprócz Starostów, 
należą się również Panu Kościelnemu 
i jego Małżonce.

Dożynkowe Świętowanie

Starości dożynkowi Renata Hofman 
i Stefan Boczkowski

Procesja z wieńcem jest tradycją 
dożynek w Borzęcinie

Procesję prowadzi radny z Borzęcina Tadeusz Wiśniewski
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W kolejną niedzielę 14 września 
spotkaliśmy się na dożynkach w Sta-
rych Babicach.

-Wieś zawsze była bastionem wiary 
i tradycji, a rolnicy pracujący na co dzień 
przy Ziemi- Matce Żywicielce, realizują 
szczególne zadanie, które powierzył im 
Bóg- mówił do wiernych ks. kanonik dr 
Grzegorz Kozicki. –Dziś w Święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego pochylamy 
się z szacunkiem nad symbolicznym 
bochenkiem chleba, który w rękach ka-
płana staje się ciałem Jezusa Chrystusa 
i chlebem eucharystycznym. Życzę ,aby 
każdy rolnik miał tyle sił, by codzienne 
nieść swój krzyż z godnością. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu za tych, którzy się po-
święcają. Dziś modlimy się za Ojczyznę 
i pojednanie, abyśmy byli jedną rodziną, 

która z szacunkiem spożywa ten sam 
chleb. Ofiarowujemy chleb Bogu jako 
gospodarzowi dożynek.

Od kilku lat w dożynkowej Mszy Św. 
w Starych Babicach uczestniczą nasi przy-
jaciele – Górale z powiatu tatrzańskiego. 
Tym razem również ich nie zabrakło. 
Przyjechali razem z zespołem „Białodu-
najcanie”. Ubarwili uroczystość pięknym 
śpiewem i góralską muzyką. 

W dożynkach w Starych Babicach 
uczestniczyło wiele osób. Wśród nich byli 
także przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy i powiatu: Przewodniczący 

RG Henryk Kuncewicz, Wójt Krzysztof 
Turek, Za-ca Wójta Jolanta Stępniak, Sta-
rosta Jan Żychliński, a także przedstawi-
ciel władz wojewódzkich Wicemarszałek 
Waldemar Roszkiewicz. Na zakończenie 
uroczystości wszyscy wspólnie podzielili 
się chlebem.

 Po zakończeniu dożynek wiele osób 
udało się na Eko- Piknik do Kampinosu, 
który również miał dożynkowy charakter. 
Można było tam spróbować różnych pro-
duktów regionalnych i obejrzeć wystawę 
owoców i warzyw wyhodowanych na te-
renie powiatu (również w babickiej gmi-
nie), a także posłuchać dobrej muzyki. 

Dożynki w Babicach są zawsze okazją do spotkania władz 
samorządowych gminy, powiatu i województwa. Od prawej stoją 
Wójt Krzysztof Turek, Marszałek Waldemar Roszkiewicz, Z-ca 
Wójta Jolanta Stępniak, Starosta Jan Żychliński i ks. Jan Szubka

Tradycyjne krojenie chleba na ołtarzu

Przyjaciele z powiatu tatrzańskiego ofiarowali w darze oscypki

Tekst i fot. Marcin Łada
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Już pięć miesięcy Gmina Stare 
Babice uczestniczy w pilotażowej 
akcji sortowania śmieci. Mniejsze 
koszty wywozu odpadów, wygoda 
i przede wszystkim ochrona środo-
wiska to zalety, które sprawiają, że 
coraz więcej mieszkańców gminy 
przystępuje do tego programu.

Z oficjalnych danych wynika, że już 
1300 gospodarstw domowych w babi-
ckiej gminie sortuje śmieci. Ich właścicie-
le – to osoby, które oficjalnie złożyły de-
klaracje u sołtysów lub w Urzędzie Gmi-
ny. Jak jednak mówią pracownicy Sekcji 
Ochrony Środowiska, kolorowe worki są 
zabierane z około 2000 domów. Akcja 
stale się rozwija, codziennie do Urzędu 
Gminy przychodzą kolejni zainteresowa-
ni, aby podpisać deklarację, co potwier-
dza tylko, że program jest dla mieszkań-
ców bardzo korzystny. 

Wszystkim, którzy jeszcze nie przy-
stąpili do akcji, przypominamy, że sor-
tując odpady możemy nawet o połowę 
zmniejszyć koszty wywozu śmieci z  po-
sesji. Segregowane śmieci wywożone są 
według obowiązującego harmonogramu 

w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, 
w specjalnych zielonych i niebieskich 
workach. Do zielonych worków wrzu-
camy: opakowania szklane bezbarwne 
i kolorowe, wolne od zanieczyszczeń 
metalami i tworzywami sztucznymi, do 
worków niebieskich wyrzucamy: makula-
turę i opakowania typu tetra pack, opa-
kowania z tworzyw sztucznych i folie, 
pojemniki metalowe po napojach i kon-
serwach oraz drobny złom żelazny i me-
tali kolorowych. 

Wszelkie pytania i sugestie należy 
zgłaszać do sołtysów lub Referatu Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Gminy. Tam 
też wszyscy, którzy nie podjęli jeszcze 
decyzji, mogą podpisać deklaracje, otrzy-
mać regulamin oraz kolorowe worki.

Ponieważ akcja segregacji przynosi 
gminie i jej mieszkańcom dużo korzyści, 
pracownicy Referatu Ochrony Środowi-
ska zachęcają do podpisywania deklaracji 
udziału w niej: im więcej posesji podpisze 
umowę, tym mniejsze będą jednostkowo 
koszty wywozu odpadów, a nasza okoli-
ca stanie się na pewno bardziej czysta.

mf 

Selektywna zbiórka odpadów

W maju gościliśmy w Babicach 
przedstawicieli zaprzyjaźnionej wło-
skiej gminy Esperia. Podczas wizyty 
podpisano porozumienie dotyczą-
ce wzajemnej współpracy pomię-
dzy samorządami. Aby ustalić szcze-
góły przyszłorocznych działań, pod 
koniec sierpnia delegacja z Babic 
pojechała do naszych włoskich przy-
jaciół.

Głównym celem wizyty babickich 
samorządowców w Esperii było omó-
wienie założeń „wymiany młodzieży”, 
jaką planują obie gminy w przyszłym 
roku. Miałaby się ona odbywać w dwóch 
wariantach. Pierwszy zakłada wymia-
nę młodzieży między rodzinami. Babic-
cy uczniowie pojadą do Esperii i będą 
mieszkać tam w domu swoich włoskich 
rówieśników, którzy w tym czasie przyja-
dą do polskich rodzin. 

Drugi wariant miałby polegać na 
wymianie większych grup, około 50-
osobowych, wraz z opiekunami. Grupa 
taka mieszkałaby w przygotowanych na 
tę okazję salach szkolnych, gdzie ucznio-
wie spaliby na łóżkach polowych i jedli w 
szkolnej stołówce.

 Dla uczniów zostaną opracowane 
programy pobytu, które goście będą mo-
gli ustawiać wariantowo, uwzględniając 
swoje zainteresowania. Pobyt taki trwałby 

około dwóch tygodni i obej-
mował prawdopodobnie 
młodzież w wieku gimna-
zjalnym. Wymiany uczniów 
mogą przynieść im wiele ko-
rzyści. Dla dużej grupy osób 
jest to bowiem jedyna szan-
sa na spędzenie wakacji za 
granicą i to w tak pięknym 
miejscu jakim są Włochy. 
Poza tym młodzież miałaby 
doskonałą okazję, by szkolić 
języki obce (włoski i angiel-
ski), a szansa wyjazdu jest 
zawsze dobrym czynnikiem 
mobilizującym do nauki.

Podczas wizyty omówio-
no także wymianę na płasz-
czyźnie kulturalnej. -Do tej pory odbyła 
się wymiana gminnych orkiestr, którą 
oczywiście chcemy kontynuować, ale w 
tej kwestii mamy jeszcze dużo do zaofe-
rowania – mówi Wójt Krzysztof Turek. 
Wymiany takie będą z pewnością atrak-
cyjne dla obu gmin. 

Warto przypomnieć, że gmina Espe-
ria leży niedaleko Monte Cassino. –Jest 
dla nas ważne to, że młodzież, która 
pojedzie do Włoch, będzie miała okazję 
zobaczyć miejsce uświęcone krwią Pola-
ków. To doskonały element wychowania 
patriotycznego – dodaje Wójt. Lekcja  hi-

storii, która odbędzie się na Monte Cas-
sino, na pewno wywrze na uczniach nie-
zapomniane wrażenie, tym bardziej, że 
w 2004 roku w pobliżu Monte Cassino 
otwarto nowoczesne muzeum multime-
dialne, które w ciekawy sposób przedsta-
wia historię II Wojny Światowej. 

Podczas sierpniowej wizyty babicka 
delegacja odwiedziła nie tylko muzeum, 
ale również polski cmentarz, gdzie zło-
żono wieńce i zapalono znicze. To miej-
sce zawsze wzrusza i na długo pozostaje 
w pamięci. 

Malwina Fabianowicz

Babiczanie we włoskiej Esperii

Zabierzemy starą 
elektronikę

Informujemy, że wraz z październiko-
wym wywozem odpadów posegrego-
wanych odbierane będą sprzed posesji 
odpady sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Wszystkich mieszkańców 
posiadających zużyty sprzęt elektryczny 
lub elektroniczny prosimy o jego wysta-
wienie przed posesje wraz z odpadami 
zbieranymi selektywnie w  workach. 
Przed posesje wystawiamy: zużyte pral-
ki, lodówki, telewizory,
Radioodbiorniki, monitory, komputery, 
drukarki oraz inny sprzęt RTV i AGD. 
Nie wystawiamy: starych mebli, opon, 
akumulatorów, odpadów budowla-
nych, okien, drzwi, przemieszanych od-
padów w workach itp.

Referat Ochrony Środowiska 
UG Stare Babice

Przedstawiciele naszego Przedstawiciele naszego 
samorządu na Monte Casinosamorządu na Monte Casino

gb_08-09-2008.indd   16gb_08-09-2008.indd   16 2008-10-08   15:14:042008-10-08   15:14:04



Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach realizuje projekt sy-
stemowy w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Pro-
mocja integracji społecznej, działanie 
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej, współ-
finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu,  który  
nazwaliśmy „Moja przyszłość w mo-
ich rękach – upowszechnianie ak-
tywnej integracji społecznej w Gmi-
nie Stare Babice”,  jest zwiększenie 
aktywności społecznej i zawodowej 
beneficjentów w wieku od 15 do 25 
lat, nieobjętych działaniami OHP. 

Osoby te pochodzą z rodzin zagro-
żonych  wykluczeniem społecznym, któ-
re korzystają ze świadczeń pomocy spo-
łecznej.

Cele szczegółowe projektu:

•  zwiększenie samooceny, zaufania 
we własne siły,

•  zwiększenie motywacji do działa-
nia,

•  nabycie umiejętności podejmowa-
nia własnych, właściwych decyzji,

•  zwiększenie zdolności komunika-
cyjnych młodych ludzi,

•  nabycie/podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych, zdobycie umiejęt-
ności ułatwiających i przyśpiesza-
jących znalezienie zatrudnienia.

Pierwsze zajęcia – moduł aktywizują-
cy „Kompetencje społeczne i aktyw-
ne poszukiwanie pracy dla osób do 
25 roku życia” o zakresie tematycznym: 
integracja grupy, komunikacja interper-
sonalna, współpraca, motywacja, bilans 
osobisty, asertywność, elementy zarzą-
dzania czasem, radzenie sobie ze stre-
sem, przedsiębiorczość, aktywne poszu-
kiwanie pracy –odbyły się: 22 i 23 lipca 
oraz 28 i 29 lipca 2008 r.

Szkolenie obejmowało 30 godzin za-
jęć (pięć dni szkoleniowych).

Prowadzone  zgodnie z umową za-
wartą w dniu 22 lipca 2008 r. pomiędzy 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Starych Babicach, ul. Rynek 11, 
a Zakładem Doskonalenia Zawodowego 
z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 13.

Następnie odbędą się:
• kurs komputerowy, 
• kurs prawa jazdy, 
• kurs fryzjerski,
•  kurs kosmetyczny z elementami 

wizażu.

Po zakończeniu w/w kursów zosta-
nie zorganizowane  ostatnie spotkanie 
podsumowujące całość projektu „Moja 
przyszłość w moich rękach – upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
społecznej w Gminie Stare Babice” z 
zakresu modułu aktywizującego. Popro-
wadzą  je wykładowcy z Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego.

W drugim miesiącu letnich waka-
cji już po raz czwarty dzieci i młodzież 
z Gminy Stare Babice uczestniczyły 
w bezpłatnych zajęciach w ramach ak-
cji „Wakacyjny wypoczynek dla dzieci 
z Gminy Stare Babice – LATO 2008”. 
Każdego dnia młodzi mieszkańcy naszej 
gminy w aktywny sposób spędzali swój 
wolny, wakacyjny czas. 

W programie akcji znalazły się wyjaz-
dy na basen, gdzie dzieci pod czujnym 
okiem ratowników i wychowawców ba-
wiły się i ćwiczyły umiejętności pływa-
ckie. Co tydzień byliśmy stałymi gośćmi 
na seansach kinowych. Dzieci obejrzały 
m.in. filmy „Kung-fu Panda” i „Walle”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wyjazdy na kręgielnie, gdzie dzieci po-
znawały tajniki tej, coraz bardziej popu-
larnej w naszym kraju gry.

Atrakcją, szczególnie dla najmłod-
szych uczestników, stały się wycieczki 
do Parku Rozrywki „Kolorado” oraz ca-
łodniowa wyprawa do warszawskiego 
ZOO. 

Ostatnią wspólną wyprawą była wy-
cieczka do Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Łubcu, gdzie dzieci mia-
ły okazję obejrzeć występ „Kolorowe, 
cygańskie drogi”, przygotowany przez 
uczestników ŚDS w Łubcu oraz zoba-
czyć następujące pracownie: plastyczną, 
komputerową, gospodarstwa domo-

wego, botaniczno-dekora-
torską, dobrego wyglądu, 
stolarską, w których pracują 
mieszkańcy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. 

Było ognisko, przejazd 
bryczką, wspólne zaba-
wy, konkursy i tańce. Ser-
decznie dziękujemy Pani 
Kierownik Iwonie Zielak  
i pracownikom Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Łubcu za zorganizowanie 
wszystkich atrakcji dla na-
szych dzieci. 

Akcja „Wakacyjny wypo-
czynek dla dzieci z Gminy 
Stare Babice - LATO 2008” 
została zorganizowana przy 
współpracy Urzędu Gmi-
ny Stare Babice, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych.

Dziękujemy Paniom: Jo-
annie Matuszczak, Moni-
ce Wasiak i Magdalenie 
Sobkiewicz, które każdego 
dnia otaczały całą grupę 
dzieci opieką wychowaw-
czą.

an.

Od prawej: Iwona Zielak, Alicja Napórka (kierownik 
GOPS) i Agnieszka Woźniak

Wspomnienie lata
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Na podstawie art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.)  zawiadamiam o podjęciu w dniu 18 września 2008 r. przez Radę Gminy 

w Starych Babicach  następujących uchwał: 

• Uchwała Nr XXII/207/08 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządzania  

zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego: 

wsi Buda uchwalonego uchwałą Nr XIX / 227 / 2000 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 27 kwietnia 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr. 77, Poz. 783) 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części gminy Stare Babice, 

wsi: Mariew, Borzęcin Mały, Borzęcin Duży, Zalesie, Topolin, Koczargi 

Nowe, Zielonki Wieś, Zielonki Parcele, części wsi: Stanisławów, Wojcieszyn, 

Wierzbin uchwalonego uchwałą Nr X / 59 / 03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 

25 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 281, Poz. 7449) w sprawie 

uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego zachodniej części gminy Stare Babice, oraz uchwalonego uchwałą Nr XV 

/ 105 / 04 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 lutego 2004 roku prostującą 

błąd w uchwale Nr X / 59 / 03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 

2003 roku i uchwalonego uchwałą Nr XXXI / 242 / 05 Rady Gminy Stare Ba-

bice z dnia 29 września 2005 roku prostującą błąd w uchwale Nr X / 59 / 03 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2003 roku, 

części wsi Wojcieszyn i części wsi Wierzbin uchwalonego uchwałą Nr III 

/ 10 / 06 z dnia 21 grudnia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 30, Poz. 593) 

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi 

Wojcieszyn i wsi Wierzbin,

części wsi Stanisławów uchwalonego uchwałą Nr III / 11 / 06 z dnia 21 

grudnia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 30, Po. 594) w sprawie uchwa-

lenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie kompleksu, składającego 

się z działek ew. nr 22/3, 22/4, 22/5 we wsi Stanisławów.

• Uchwała Nr XXII/208/08 – w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Stare Ba-

bice, Babice Nowe, Janów i Latchorzew uchwalonego uchwałą Nr X/60/03 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. 

Nr 281, Poz. 7450) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice.

• Uchwała Nr XXII/209/08 - w  sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi: Kwiry-

nów, Stare Babice, Janów i Klaudyn uchwalonego uchwałą Nr XX / 232 / 

2000 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2000 roku (Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 81, Poz. 818) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare 

Babice oraz uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII / 325 / 06 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 148, Poz. 4920) 

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi 

Janów.

• Uchwała Nr XXII/210/08 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządzania  

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Klaudyn 

uchwalonego uchwałą Nr XI / 65 / 03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 

października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 305, Poz. 8139) w sprawie 

uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wschodniej części gminy Stare Babice – w zakresie części wsi Klaudyn 

oraz uchwalonego uchwałą Nr XXXII / 257 / 05 Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 27 października  2005 roku prostującą błąd w uchwale Nr XI / 65 / 03 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2003 roku.

• Uchwała Nr XXII/211/08 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządzania  

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi Ko-

czargi Stare uchwalonego uchwałą Nr XXVII / 316 / 2001 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 29 marca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, Poz. 1819) 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części gminy Stare Babice – wieś Koczargi Stare oraz uchwałą 

Nr XXXIX / 333 / 06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2006 roku 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 160, Poz. 6274) w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Ba-

bice – w zakresie części wsi Koczargi Stare, stanowiącego zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare 

Babice – wieś Koczargi Stare zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stare Ba-

bice nr XXVII/316/2001 z dnia 29 marca 2001r. i opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2001r. Nr 132, poz. 1819.

• Uchwała Nr XXII/212/08 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządzania  

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi: Lipków 

uchwalonego uchwałą Nr XV / 122 / 99 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 

grudnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 32, Poz. 221 z 2000 roku) w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Lipków oraz uchwałą Nr XXV / 399 / 2001 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 

grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 63, Poz. 1279) w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lip-

ków, zwaną Kolonią Lipków, oraz uchwałą Nr XXXIX / 436 / 2002 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 14 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 205, Poz.  

5057) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lipków, oraz uchwałą Nr VI / 39 / 03 Rady Gminy 

Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, Poz. 

4758) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lipków.

• Uchwała Nr XXII/213/08 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządza-

nia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi 

Latchorzew uchwalonego uchwałą Nr XXVIII / 245 / 98 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 19 kwietnia 1998 roku    (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 33, Poz. 108) 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Latchorzew.

• Uchwała Nr XXII/214/08 - w  sprawie  przystąpienia  do sporządzania  

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi: Blizne 

Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego uchwalonego uchwałą Nr XXVI / 229 / 

98 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Warsz. 

Nr 19, Poz. 55) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów 

oraz uchwałą Nr XXXV / 288 / 2006 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 lutego 

2006 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 67, Poz. 2193) w sprawie uchwalenia zmia-

ny części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne 

Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów.

• Uchwała Nr XXII/215/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Lubi-

czów uchwalonego uchwałą Nr X / 61 / 03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 

25 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 281, Poz. 7451) w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne 

Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów – w zakresie wsi Lubiczów.

Zmiana planów ma na celu ich uaktualnienie i weryfikację poprawności 
ustaleń w obrębie terenów budowlanych. Nie będzie w tej zmianie żadnych 
nowych „odrolnień”. Planuje się natomiast wyznaczenie nowych terenów 
pod obiekty przeznaczone na nieuciążliwą działalność gospodarczą oraz 
pod zabudowę zagrodową dla posiadaczy gospodarstw rolnych w gminie 
Stare Babice.

Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie w Urzędzie Gminy Stare 

Babice przy ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w terminie do dnia 30 paź-
dziernika 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt  Gminy

mgr inż. Krzysztof Turek

WÓJT GMINY STARE BABICE
województwo mazowieckie

RPP-7322 /177 / 08
OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE STARE BABICE

OGŁOSZENIA
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Stare Babice, dnia 22.09.2008 r.
W Y K A Z

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

Blizne 
Jasińskiego

WA1P/00052432/3 211/5 191 23000 zł

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna (przył.
do działki sąsiedniej)

Blizne 
Jasińskiego

WA1P/00052432/3 211/10 148 6364 zł

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna (przył.
do działki sąsiedniej)

Blizne 
Jasińskiego WA1P/00052432/3 211/9 78 3354 zł

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna (przył.
do działki sąsiedniej)

Blizne 
Jasińskiego

WA1P/00052432/3 211/8 11 473 zł

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna (przył.
do działki sąsiedniej)

NAJEM
Wojcieszyn 57325 225/2 1456 2501 zł Zabudowa usługowa

OGŁOSZENIA
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Świetlica zaprasza
Świetlica dla Dzieci w Zielonkach ser-

decznie zaprasza  uczniów klas I-VI szkoły 
podstawowej na bezpłatne zajęcia pla-
styczne, sportowe, komputerowe od-
bywające się od poniedziałku do piątku 
w godz. 13.00-17.00 w Klubie Sportowym 
„Naprzód” ul. Białej Góry 4. Dzieci mogą ko-
rzystać z sali gimnastycznej i ogrodzonego 
boiska, otrzymają również  pomoc w odra-
bianiu lekcji (także z języka angielskiego) 
i wyrównywaniu zaległości szkolnych. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 
(022) 722-90-11 lub w siedzibie GOPS 
Stare Babice ul. Rynek 11 pok. nr 1, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
16.00.

Serdecznie zapraszamy

W związku z podpisanym porozumieniem o współpracy zawartym między 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Babicach a Mazowiecką 
Wojewódzką Komendą OHP - Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP or-

ganizuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babi-
cach dyżury pośrednika pracy Młodzieżowego Biura Pracy – Filii w Lesznie.

Dyżury dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbywać 
się będą 2 razy w miesiącu – w piątki od 9.00 do 15.00

(w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca)
szczegółowe informacje w GOPS ul. Rynek 11 lub tel. (022) 722 90 11

Zapraszamy na dyżur młodzież w wieku 15-25 poszukującą zatrudnienia 
stałego i czasowego oraz inne osoby poszukujące pracy. 

Młodzieżowe Biuro Pracy zajmuje się poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy dla 
młodzieży w wieku 15-25 lat oraz innych osób poszukujących pracy. MBP dysponuje oferta-
mi pracy krajowej krótko- i długoterminowej. MBP posiada również oferty pracy zagranicznej 
w zakresie prac sezonowych, w charakterze pomocy domowych oraz pracowników-gości, 
z których skorzystać mogą osoby pełnoletnie (18-55 lat). Centrum Edukacji i Pracy Mło-
dzieży realizuje szereg różnorodnych działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych. Oprócz zadań w zakresie pośrednictwa zawodowego, są to 
również kompleksowe usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej. 
Szczegółowe informacje o działalności Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy dostępne są na stronie www.mazowiecka.ohp.pl.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach 
poszukuje osób mogących świadczyć 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
dzieci z autyzmem.

Wymagane kwalifikacje:
1. Osoby posiadające kwalifika-
cje do wykonywania zawodu: pra-
cownika socjalnego, psychologa, 
pedagoga, logopedy, terapeuty 
zajęciowego, pielęgniarki, asystenta 
osoby niepełnosprawnej, opiekunki 
środowiskowej, specjalisty w zakresie 
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeu-
ty.
2. Posiadanie co najmniej półrocznego 
stażu w jednej z następujących pla-
cówek:

•  szpitalu psychiatrycznym;
•  jednostce organizacyjnej pomocy 

społecznej dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi;

•  placówce terapii lub placówce 
oświatowej, do której uczęszczają 
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub 
upośledzeniem umysłowym;

•  ośrodku terapeutyczno-edukacyj-
no-wychowawczym ;

• zakładzie rehabilitacji.

Uchwałą Nr XVIII/163/08 z dn. 30  
kwietnia 2008r. Rada Gminy Stare Ba-
bice ustaliła odpłatność za świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
w wysokości 15 zł brutto.

Szczegółowych informacji udziela 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach ul. Rynek 11 
(wejście od strony Straży Pożarnej - 
pok. nr 1) od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 16.00
tel. (022) 722 90 11
e-mail: gops@stare-babice.waw.pl

Zapraszamy na bezpłatne badania:
cytologiczne dla pań w wieku od 30 do 65 lat. Wykonującemu badanie należy zgłosić: 
datę ostatniej miesiączki i czas trwania cykli miesiączkowych (najdłuższy i najkrótszy) oraz 
aktualnie przyjmowane leki - zwłaszcza hormonalne,

jelita grubego dla: osób w wieku od 45 do 65 lat  z objawami : zaburzenia w rytmie wy-
próżnień,  pobolewania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, pojawienia się śluzu, 
krwi  z dolnych partii układu pokarmowego,

gruczołu krokowego P.S.A. dla  mężczyzn  w wieku od 50 do 70 lat.

Wszystkie badania przeprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starych 
Babicach ul. Rynek  w terminie od 15.10. do 15.12.2008 r. Informacje pod numerem 
telefonu: 022 722-90-02
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P.G.B.H. GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

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

www.geobaks.gratka.pl 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI 
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji

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

ZAPRASZAMY!

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!

Zapraszamy do nauki języków:
angielskiego i włoskiego

 Dzieci Młodzież Dorośli. 
Wszystkie poziomy

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca!
Sala katechetyczna kościoła w Starych Babicach

Tel. 0696-773-339
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