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prof. Józefa Piotrowskiego z Klaudyna 
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Będzie bitwa w Lipkowie…

Koncert 
galowy 
na zakończenie
festiwalu

Wieczór romansów

Środowisko	 „Grupa	 Kampinos”	 Światowego	 Związku	 Żołnierzy	 AK,	 Wójt	 Gminy	 Stare	
Babice	 i	 Ks.	 Proboszcz	Parafii	 św.	Rocha	w	Lipkowie	 zapraszają	na	 inscenizację	historyczną	
„Rzeczpospolita	Kampinoska	2012”,	która	odbędzie	się	29	września	przy	Kościele	Parafialnym	
p.w.	św.	Rocha,	przy	ul.	Jakubowicza	w	Lipkowie.
Program:	godz.	14.00	–	Msza	Św.	w	intencji	żołnierzy	AK	Grupy	„Kampinos”,	godz.	15.00	

–	inscenizacja	historyczna;	godz.	16.00	–	piknik	partyzancki,	kiermasz	militarny,	pokazy	uzbro-
jenia	i	wyposażenia	wojskowego.

Tradycją	 letniego	festiwalu	muzycznego	„W	Krainie	Chopina”	 jest	 to,	że	rozpoczyna	się	
zawsze	w	Starych	Babicach,	a	kończy	w	Izabelinie.	Lato	dobiega	końca,	zapraszamy	Państwa	
zatem	na	koncert	 finałowy	kończący	 tegoroczną	VIII	edycję	 festiwalową.	 Impreza	odbędzie	
się	23	września	o	godz.	18:00	w	sali	widowiskowej	Centrum	Edukacji	Kampinoskiego	Parku	
Narodowego	przy	ul.	Tetmajera	38.
Wystąpi	Orkiestra	Kameralna	Polskiego	Radia	„Amadeus”	pod	dyrekcją	Agnieszki	Duczmal,	

przy	fortepianie	zasiądzie	Paweł	Wakarecy.
W	programie:	 koncert	 fortepianowy	 f-moll	 op.	 21	 Fryderyka	 Chopina	 i	 „Obrazki	 z	wy-

stawy”	Modesta	Musorgskiego	 (opracowane	 na	 orkiestrę	 smyczkową	 Agnieszki	 Duczmal).	
Podczas	 koncertu	 eksponowany	 będzie	wielkoformatowy	 portret	 Fryderyka	 Chopina	 autor-
stwa	Mariusza	Kałdowskiego.
Organizatorzy:	Wójt	Gminy	Izabelin,	Dyrektor	KPN,	Centrum	Kultury	Izabelin,	Towarzystwo	

Muzyczne	im.	Kazimierza	Wiłkomirskiego	serdecznie	zapraszają.	Koncert	dofinansowany	jest	
ze	środków	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.

Stowarzyszenie	 „Kuźnia	 Przyjaźni”	 zaprasza	 na	
„Wieczór	 romansów	 i	 literatury	 rosyjskiej”.	 Gościem	
specjalnym	spotkania	będzie	Olena	Leonenko	–	znana	
i	lubiana	w	Polsce	pieśniarka,	kompozytorka	i	aktorka.	
Wieczór	 jest	współfinansowany	 ze	 środków	 Powiatu	
Warszawskiego	Zachodniego.	Impreza	odbędzie	się	w	
piątek,	12	października,	o	godz.	18:30,	w	Gimnazjum	
w	Koczargach	Starych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 
prosi o przekazanie nieodpłatnie wózka inwalidzkiego 

dla mieszkańca gminy Stare Babice. 
Tel.: 722-90-11 od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00.
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Czy na Marsie jest życie?

– Proszę Pana Profesora o wyjaśnie-
nie laikom kilku naukowych kwestii 
związanych z zagadnieniami, którymi 
Pan się zajmuje. Jakie urządzenia pole-
ciały na Marsa?
–	 Półprzewodnikowe	 detektory	 średniej		

i	dalekiej	podczerwieni	pracujące	w	tempera-
turze	otoczenia.	Są	to	przyrządy,	które	wykry-
wają	 niewidzialne	 promieniowanie	 podczer-
wone.	 Trzeba	 wiedzieć,	 że	 wszystkie	 obiek-
ty	zarówno	na	Ziemi,	jak	i	w	kosmosie	inten-
sywnie	emitują	takie	promieniowanie.	Dzięki	
detektorom	 i	 odpowiedniej	 elektronice	mo-
żemy	widzieć	obiekty	w	ciemności,	we	mgle,	
w	 pyłach,	 zdalnie	 mierzyć	 ich	 temperaturę,	
określać	skład	chemiczny	i	inne	właściwości.		
W	naszej	firmie	stworzyliśmy	detektory	pod-
czerwieni,	 które	mogą	 pracować	 przy	 chło-
dzeniu	za	pomocą	miniaturowych	chłodzia-
rek	 termoelektrycznych,	 a	 nawet	 w	 tempe-
raturze	otoczenia,	uzyskując	wysoką	czułość	
i	 szybkość	 działania	 niezbędną	 dla	 zastoso-
wań	praktycznych.	Opracowujemy	 i	wytwa-
rzamy	również	moduły	detekcyjne,	które	 in-
tegrują	detektory,	 elementy	optyczne	 i	 elek-
tronikę	w	jedną	całość.	Firma	wytwarza	tak-
że	urządzenia	techniki	podczerwieni,	np.	ul-
traszybkie	pirometry,	głowice	detekcyjne	i	ka-
mery	termowizyjne.

– Taką kamerę widziało zapewne 
wiele osób – jeśli nie w bezpośrednio, to 
być może w naukowych programach te-
lewizyjnych...
–	Tak	przypuszczam.	Popularnym	zastoso-

waniem	takich	kamer	jest	badanie	strat	ciepła	
w	domach,	które	ogrzewane	są	zimą.	Jednak	
wykorzystuje	się	je	również	do	szerokiej	dia-
gnostyki	 wielu	 urządzeń	 elektronicznych,	
elektrycznych	 i	 mechanicznych.	 Przykładem	
zastosowania	kamery	termowizyjnej	jest	wy-
krywanie	nieprawidłowości	w	działaniu	sieci	
energetycznych.	W	 podczerwieni	 doskonale	

widać,	które	elementy	nadmiernie	się	nagrze-
wają,	to	samo	w	przypadku	badania	układów	
scalonych	 czy	 jakichś	 elementów	 w	 ruchu,	
np.	 całych	 pociągów.	 Wzrost	 temperatury		
w	poszczególnych	punktach	może	świadczyć	
o	 nieprawidłowościach	 działania	 różnych	
urządzeń	lub	nawet	awarii.	Wczesne	ich	wy-
krycie	pozwala	zapobiec	wypadkom	i	 innym	
niekorzystnym	procesom.
Kamery	 termowizyjne	 pomagają	 w	 po-

szukiwaniach	 osób,	 pojazdów;	 kiedy	 są	 za-
montowane	na	bezzałogowych	samolotach,	
mogą	docierać	do	trudno	dostępnych	miejsc.	
Ich	zastosowanie	jest	bardzo	szerokie.

– Badania nad wykorzystaniem pod-
czerwieni i ściślej – nad detektorami 
trwają od wielu lat... 
–	 Znaczenie	 techniki	 podczerwieni	 dla	

zastosowań	 militarnych	 spowodowało,	 że	
na	rozwój	i	badania	w	tej	dziedzinie	wydano	
ogromne	 środki,	 zwłaszcza	 w	 programach	
„wojen	 gwiezdnych”.	 Mimo	 intensywnych	
prac	badawczych	prowadzonych	w	rozwinię-
tych	krajach	świata	nie	udało	się	wprowadzić	
rozwiązań	 lepszych	niż	detektory	chłodzone	
kriogenicznie.	 Półprzewodnikowe	 detekto-
ry	 średniej	 podczerwieni	 i	 dalekiej	 podczer-
wieni,	 tej,	 która	 jest	 promieniowana	 przez	
obiekty	 o	 temperaturze	 pokojowej,	 wyma-
gają	chłodzenia	do	niskich	temperatur,	zwy-
kle	do	temperatury	ciekłego	azotu	 (-196°C).	
Detektory	chłodzone	ciekłym	azotem	uzysku-
ją	idealne	parametry,	zbliżone	do	fundamen-
talnej	 fizycznej	granicy,	 której	nie	da	 się	 już	
przekroczyć.	 Są	 jednak	 bardzo	 kosztowne,	
kłopotliwe	w	eksploatacji	i	mają	ograniczony	
czas	niezawodnej	pracy.

– Na czym polega innowacyjność de-
tektorów z Ożarowa Mazowieckiego?
–	Wybraliśmy	 inną	 drogę	 niż	 wyżej	 opi-

sana.	 Wiele	 lat	 temu	 doceniliśmy	 znaczenie		

 Prof. dr hab. Józef Piotrowski z Klaudyna, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju fir-
my „VIGO” System S.A., opowiada o udziale polskich naukowców w misji ko-
smicznej i innych osiągnięciach naszych uczonych.

 Na Marsie 6 sierpnia wylądowała bezzałogowa sonda kosmiczna, której ce-
lem jest zbadanie środowiska planety. Z modułu lądującego sondy oddzie-
lił się pojazd o nazwie „Curiosity” (Ciekawość). Aparatura zamontowana na 
nim pozwoli naukowcom na przeprowadzenie wielu specjalistycznych ekspe-
rymentów. Jednym z ważnych urządzeń tego automatycznego laboratorium 
jest system poszukiwania śladów życia na Marsie, w którym zastosowano de-
tektory podczerwieni powstałe w Ożarowie Mazowieckim w firmie „VIGO” 
System S.A. Przyrządy te są rezultatem wieloletnich prac badawczych i wdro-

żeniowych zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Józefa Piotrowskiego z Klaudyna. Eksportuje się je do niemal 
wszystkich krajów świata, a do najważniejszych odbiorców należą USA, Japonia i kraje UE. Dziś detektory są obec-
ne w kosmosie. Ten fakt napawa nas dumą, polski naukowiec jest mieszkańcem naszej gminy. Poprosiliśmy Pana 
Profesora o rozmowę.

Mars	 jest	 najbardziej	 podobną	 planetą	
do	 Ziemi	w	 naszym	Układzie	 Słonecznym	 –	
jego	lądy	zajmują	porównywalną	powierzch-
nię,	a	doba	trwa	tam	tylko	o	40	minut	dłużej	
niż	ziemska.	Atmosfera	składa	się	głównie	z	
dwutlenku	węgla,	 temperatura	waha	 się	od	
-140°C	do	+20°C.	Z	powodu	koloru	gruntu	
Mars	bywa	nazywany	„Czerwoną	Planetą”.
Hipotezy	sugerujące,	że	na	Marsie	może	

istnieć	 życie	 i	 cywilizacja	 starsza	 od	 ziem-
skiej	 pojawiały	 się	 co	 najmniej	 od	 XIX	 w.	
Autorzy	 licznych	 książek	 nieraz	 wspominali	
o	Marsjanach.	 Teorie	 te	 próbowano	 zwery-
fikować	w	dobie	 lotów	kosmicznych.	W	 la-
tach	 60.	 powierzchnię	 planety	 badały	 son-
dy	Mariner	4,	6	i	7,	a	później	sonda	Viking.	
Okazało	 się,	 że	powierzchnia	Marsa	poora-
na	 jest	 licznymi	 kraterami,	 kanionami	 i	 for-
mami	przypominającymi	zaschnięte	jeziora	i	
koryta	rzeczne.	
Na	 jednym	 ze	 zdjęć	wykonanych	 przez	

sondy	 informatyk	 Vincent	 di	 Pietro	 rozpo-
znał	 kształt	 twarzy	 ludzkiej	wyrzeźbionej	w	
skałach.	Dalsza	analiza	umożliwiła	 zaobser-
wowanie	 kolejnych	 struktur	 geometrycz-
nych	przypominających	budowle	i	komplek-
sy	miejskie.
Od	początku	lat	90.	XX	w.	badania	Marsa	

stały	 się	 intensywniejsze.	 Do	 najciekawszych	
odkryć	 ostatnich	 lat	 należy	 znalezienie	 lodu	
na	Marsie	i	wykazanie	wody	w	próbce	gleby.	
Łazik	„Curiosity”	wyposażony	jest	w	pol-

skie	detektory	podczerwieni.	Ciekawe,	co	no-
wego	odkryją	na	Marsie?
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detekcji	promieniowania	podczerwonego	bez	
chłodzenia	 kriogenicznego.	 Razem	 z	 moimi	
doktorantami	 opracowaliśmy	 i	 wdrożyliśmy	
do	 produkcji	 wygodne	 w	 użyciu	 przyrządy,	
które	pracują	bez	chłodzenia	kriogenicznego	
i	nie	wymagają	tak	wielkich	nakładów	finan-
sowych.	 Stworzyliśmy	 detektory	 integrujące	
w	miniaturowym	chipie	funkcje	optyczne,	de-
tekcyjne	i	elektroniczne.	Aktywny	element	de-
tektora	to	półprzewodnikowa	struktura	o	zło-
żonej	architekturze	przestrzennej	w	skali	ato-
mowej,	wykorzystująca	nowe	zjawiska	fizycz-
ne.	Produkowane	obecnie	przyrządy	są	opty-
malizowane	dla	różnych	zakresów	długości	fal	
promieniowania	 podczerwonego.	 Produkcja	
była	i	jest	stale	udoskonalana.	W	zakresie	śred-
niej	 podczerwieni	 parametry	 przyrządów	 są	
już	bliskie	do	fundamentalnych	granic,	w	pod-
czerwieni	dalszej	–	jest	jeszcze	wiele	do	zrobie-
nia.	Mogę	jednak	stwierdzić,	że	w	danej	klasie	
detektorów	nasza	firma	jest	najlepsza	na	świe-
cie	–	stąd	na	„Curiosity”	znalazły	się	urządze-
nia	z	Ożarowa	Mazowieckiego.

– Czy NASA postawiła firmie jakieś 
warunki?
–	 Detektory	 musiały	 spełniać	 bar-

dzo	 wysokie	 wymagania	 niezawodności.	
Zastosowaliśmy	 specjalne	 materiały,	 które	
są	odporne	na	specyficzne	narażenia	środo-
wiskowe	 –	 szoki	 termiczne	 i	 mechaniczne.	
Charakteryzują	się	wysoką	odpornością	che-
miczną	i	brakiem	wydzielania	w	próżni	nawet	
bardzo	niewielkich	ilości	substancji,	co	w	wa-
runkach	kosmicznych	mogłoby	spowodować	
wadliwe	działanie	urządzeń.	
Polskie	 detektory	 na	 Marsie	 są	 elemen-

tem	spektrofotometru,	który	służy	do	analizy	
składu	gruntu	i	atmosfery	w	otoczeniu	łazika.	

Być	może	dzięki	 nim	naukowcy	będą	mogli	
odpowiedzieć	na	pytanie,	czy	na	„Czerwonej	
Planecie”	istnieją	związki	organiczne,	woda	i	
inne	elementy	świadczące	o	tym,	że	 istniało	
tam	kiedyś	życie.	A	może	życie	 jest	tam	na-
dal?

– Czy udział w misji kosmicznej zmie-
nił w jakiś sposób Pana życie?
–	Raczej	nie,	zarówno	dla	mnie,	jak	i	dla	

naukowców	 pracujących	 w	 firmie	 „VIGO”	
nic	się	nie	zmieniło.	Oczywiście	udział	w	mi-
sji	kosmicznej	jest	ważny	ze	względów	presti-
żowych.	Zaczęli	się	nami	interesować	dzien-
nikarze,	 mamy	 zaproszenie	 nawet	 do	 Pana	
Premiera	 Waldemara	 Pawlaka,	 ale	 codzien-
na	 praca	 i	 badania	 toczą	 się	 jak	 zazwyczaj.	
Detektory,	które	poleciały	na	Marsa,	nie	były	
naszymi	 najbardziej	 zaawansowanymi	 przy-
rządami.	NASA	określiła	warunki,	 jakie	mają	
spełniać,	 a	my	 się	 do	 nich	 dostosowaliśmy.	
Cieszy	 nas	 to,	 że	 NASA	 pozwoliła	 ujawnić	
fakt,	że	dla	niej	pracowaliśmy.	Wielu	naszych	
światowych	 klientów	 zastrzega	 sobie	 w	 tej	
kwestii	tajemnicę.

– Jakie jeszcze przykłady zastosowa-
nia detektorów mógłby Pan Profesor 
wymienić?
–	Produkowane	przez	nas	detektory	znaj-

dują	szerokie	zastosowanie	w	aparaturze	na-
ukowej,	przemysłowej,	medycznej,	w	górnic-
twie	i	ochronie	środowiska	naturalnego	oraz	
wielu	 innych	 dziedzinach.	 Przykłady	 takich	
zastosowań	 to	 różnorakie	 głowice	 służące	
kontroli	procesów	produkcyjnych	w	przemy-
śle,	 spektrofotometry,	 urządzenia	 technolo-
gii	laserowych,	urządzenia	do	nieniszczących	
badań	materiałów,	systemy	urządzeń	łączno-
ści	optycznej	w	otwartej	przestrzeni.	
Zastosowań	jest	wiele,	wymienię	dwa	bar-

dziej	 spektakularne.	 Jednym	 z	 nich	była	 dia-
gnostyka	plazmy	w	badaniach	nad	kontrolo-
waną	syntezą	termonuklearną	w	USA,	Japonii,	
Polsce	i	innych	krajach.	Drugie	to	„elektronicz-
ne	nosy”	–	urządzenia	wykrywające	nawet	bi-
lionowe	części	substancji	w	mieszaninach	ga-
zowych.	 Mogą	 one	 wykrywać	 zdalnie	 nar-
kotyki	 lub	 materiały	 wybuchowe	 w	 walizce.	
Urządzenie	tego	typu	zostało	właśnie	zastoso-
wane	na	Marsie,	gdzie	poszukuje	śladów	wę-
glowodorów,	świadczących	o	możliwym	prze-
szłym	i	obecnym	życiu	na	tej	planecie.	

– Czy „elektroniczny nos” może mieć 
również zastosowanie w medycynie?

–	Tak.	Do	najbardziej	perspektywicznych	
zastosowań	tego	urządzenia	należy	nie-
inwazyjna	 diagnostyka	 medyczna.	
Człowiek	 wydziela	 masę	 substancji	
śladowych,	które	wskazują	na	róż-
ne	 choroby.	 Dzięki	 elektroniczne-
mu	 nosowi	można	 będzie	wykryć		
i	zbadać	np.	markery	raka,	być	może	
bez	 potrzeby	 wykonywania	 bole-
snej	 biopsji.	 Wystarczy	 zbadać	 od-
dech	człowieka	lub	zapach	skóry.	Przy	

odpowiednim	oprogramowaniu	urządze-

nie	może	pomóc	wykryć	chorobę	dużo	wcze-
śniej,	 zanim	pojawią	 się	 jej	odczuwalne	ob-
jawy.	 „Elektroniczne	 nosy”	 dla	 różnych	 za-
stosowań	 produkują	 już	 firmy	 zagraniczne,	
którym	dostarczamy	detektory.	Prototypowe	
urządzenie	 tego	 rodzaju	 powstało	 także		
w	Wojskowej	Akademii	Technicznej.

– Czy polski przemysł wykorzystuje 
odkrycia powstałe w Pana firmie? Czy 
nasze państwo wspiera badania wyko-
nywane w Ożarowie?
–	Większość	produkcji	 firmy	 jest	ekspor-

towana.	Wykorzystanie	detektorów	w	Polsce	
jest	 niewielkie,	 wyjątkiem	 jest	 ich	 aplikacja		
w	 urządzeniach	 ostrzegających	 załogi	 czoł-
gów	i	helikopterów	o	tym,	że	są	namierzane	
laserowo.	Wówczas	 żołnierze	mogą	 jeszcze	
podjąć	przeciwdziałania,	chociażby	wyrzucić	
granaty	dymne.
W	 przeszłości	 większość	 prac	 badaw-

czych	 i	 wdrożeniowych	 była	 realizowana		
z	 własnych	 środków	 firmy,	 uzyskiwanych		
z	działalności	produkcyjnej.	Wsparcie	ze	środ-
ków	publicznych	było	niewielkie.	Dziś	sytuacja	
się	 zmieniła,	 w	 ostatnich	 latach	 uzyskaliśmy	
spore	 środki	 na	 badania	w	 ramach	 europej-
skich	projektów	badawczych,	a	także	polskich.	
Przyśpieszyło	to	znacznie	rozwój	firmy.

– Jakie były początki działalności 
Pana firmy?
–	 Firma	 w	 obecnej	 postaci	 istnieje	 już	

ponad	20	 lat.	Powstała	w	Warszawie,	 zało-
żona	 razem	 z	moimi	 dwoma	 doktorantami	
i	 była	 związana	 z	 Instytutem	 Fizyki	 Plazmy	
i	 Laserowej	 Mikrosyntezy.	 Zajmowała	 kilka	
małych	pomieszczeń	w	kontenerze.	Po	prze-
kształceniach	 kapitałowych	 jest	 spółką	 ak-
cyjną,	 od	 kilku	 lat	 działa	 w	 specjalnej	 stre-
fie	ekonomicznej	w	Ożarowie	Mazowieckim.	
Dziś	 pracujemy	 w	 dwóch	 budynkach.	
Jednocześnie	 powstaje	 trzeci,	 największy	
obiekt.	Zatrudniamy	ponad	60	osób,	połowa	
zespołu	ma	wyższe	wykształcenie,	 10	 osób	
tytuły	 doktorskie.	 Szkolą	 się	 u	 nas	 studen-
ci	 z	 Politechniki	Warszawskiej	 (z	 wydziałów	
optoelektroniki,	 mechatroniki,	 fizyki),	 także	
z	WAT-u	i	Uniwersytetu	Warszawskiego,	któ-
rzy	odbywają	tu	praktyki	wakacyjne	i	przygo-
towują	prace	dyplomowe	związane	z	naszą	
działalnością.	Wielu	z	nich	zostaje	zatrudnio-
nych	 i	uczestniczy	w	działalności	produkcyj-
nej	 i	 badawczej	 firmy,	 przygotowując	 prace	
doktorskie.	Niektórzy	(w	tym	ja)	osiedlają	się	
w	okolicznych	gminach	Ożarów	Mazowiecki	
i	Stare	Babice.	

– Co spowodowało, że „VIGO” 
System S.A. stała się znana na świecie?
–	Firma	rozwinęła	się	dzięki	sprzedaży	za-

awansowanych	 technologicznie	 produktów	
optoelektronicznych,	 które	 znalazły	 uznanie	
użytkowników.	Świadczy	o	tym	np.	prestiżo-
wa	nagroda	 czołowego	 amerykańskiego	pi-
sma	w	 dziedzinie	 optoelektroniki	 „Photonic	
Spectra	Award”	–	za	najbardziej	innowacyjny	
produkt	wprowadzony	na	rynek	w	1996	r.

Nowoczesne detektory 
podczerwieni 
są wielkości paznokcia. 
Dr Mirosław Grudzień 
– Prezes Vigo System S.A.
zademonstrował je 
Wójtowi Krzysztofowi Turkowi
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MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

XIX Sesja Rady Gminy odbyła się 13 
sierpnia br. Podczas obrad podjęto dwie 
uchwały. 
Radni	 zaaprobowali	 zmiany	 w	 budżecie	

gminnym	na	 2012	 rok	 –	 zwiększenie	 docho-
dów	 o	 72.803,00	 zł	 i	 wydatków	 o	 tę	 samą	

kwotę.	Ogółem	dochody	 zamykają	 się	 kwotą	
67.051.414,97	zł,	a	wydatki	–	67.550.966,97	
zł.	 Radni	 przyjęli	 również	 uchwałę	 dotyczą-
cą	zmian	w	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	
Gminy	Stare	Babice	na	lata	2012-2020.	Polegają	
one	m.in.	na	dostosowaniu	prognozy	do	aktu-

alnego	 budżetu	 oraz	wprowadzeniu	 nowego	
zadania	pn.	„Dowożenie	uczniów	do	szkół”.	Ze	
szczegółami	 podjętych	uchwał	można	 się	 za-
poznać	na	stronie	http://bip.babice-stare.waw.
pl/public/?id=116280.

kg.

Z Sesji Rady Gminy

Z	 ciekawostek	 powiem,	 że	 jednym	
z	 pierwszych	 klientów	 było	 Los	 Alamos	
(Laboratorium	 Narodowe	 USA,	 Ośrodek	
Badań	 Jądrowych),	 które	 jeszcze	 u	 schyłku	
poprzedniego	ustroju	 kupiło	u	nas	detekto-
ry	–	zastosowano	je	do	badań	nad	techniką	
nuklearną.	Dziś	blisko	100%	produkcji	wysy-
łamy	na	eksport.	Głównym	odbiorcą	są	obec-
nie	państwa	Unii	Europejskiej,	USA,	Japonia,	
a	 ostatnio	 Chiny,	 które	 bardzo	 intensywnie	
rozwijają	 zaawansowane	 technologie	 we	
wszystkich	dziedzinach.	Od	czasu	współpracy	
z	NASA	zainteresowała	 się	nami	Europejska	
Agencja	 Kosmiczna	 (ESA),	 która	 zamówiła		
u	nas	dużą	partię	detektorów.	Kto	wie,	może	
nasze	urządzenia	wezmą	udział	jeszcze	w	in-
nych	misjach	kosmicznych...

– Zwiedzając siedzibę firmy, zauwa-
żyłem wiele skomplikowanych maszyn, 
czy może Pan przybliżyć ich charaktery-
stykę?
–	Misją	 naszej	 firmy	 jest	 detekcja	 pro-

mieniowania	 podczerwonego	 w	 każdym	
zakresie	widmowym,	stąd	konieczność	nie-
zwykle	 precyzyjnego	 instrumentarium.	 Do	
najważniejszych	 urządzeń	 należą:	 nowo-
czesny	 i	 kosztowny	 system	 do	 produkcji	
złożonych	 struktur	 półprzewodnikowych,	
urządzenia	 dla	 fotolitografii,	montażu	mi-
kroelektronicznego.	 Posiadamy	 numerycz-
nie	sterowane	urządzenia	do	produkcji	mi-
krosoczewek	 o	 średnicy	 0,5-3,2	mm,	 przy	

czym	 sam	 element	 fotoczuły	 jest	 półprze-
wodnikową	 strukturą	 monolitycznie	 wro-
śniętą	 wewnątrz	 soczewki.	 Mikrosoczewki	
razem	z	detektorem	montowane	są	na	płyt-
kach	szafirowych,	które	następnie	są	mon-
towane	w	 szczelnych	miniaturowych	 obu-
dowach,	zaopatrzonych	w	okna	z	materia-
łów	 przeźroczystych	 dla	 promieniowania	
podczerwonego	oraz	niezawodne	półprze-
wodnikowe	 mikrochłodziarki,	 które	 mogą	
ochłodzić	detektor	do	temperatury	-100°C.	
Mikromontaż	 i	 połączenia	 elektryczne	 za	
pomocą	złotych	drucików	o	grubości	0,02	
mm	są	wykonywane	przy	pomocy	półauto-
matycznych	urządzeń.
Do	 kontroli	 struktur	 detektorów	 korzy-

stamy	z	profilometru,	który	może	rozróżniać		
w	pionie	obiekty	o	 rozmiarach	 atomowych,	
posiada	 rozdzielczość	mniejszą	 niż	 1	 nano-
metr	(jedna	milionowa	milimetra).	Planujemy	
zakup	jeszcze	lepszego	urządzenia,	jakim	jest	
mikroskop	sił	atomowych.	Mamy	także	kom-
puterowo	 sterowane	 przyrządy	 do	 badania	
detektorów,	 w	 tym	 ich	 czułości	 dla	 różnej	
długości	 fali	 i	 szybkości	 działania.	 Obecnie	
dysponujemy	 urządzeniami,	 które	 umożli-
wiają	pomiar	 szybkości	działania	w	zakresie	
stałych	czasowych	mniejszych	od	jednej	dzie-
sięciomiliardowej	sekundy.	
Oczywiście	w	dziedzinie	urządzeń	po-

miarowych	 ciągle	 jesteśmy	 nienasyceni.	
Stały	 postęp	 badań	 jest	 wymogiem	 na-
szych	czasów.

– W gabinecie Pana Profesora całą 
ścianę zajmują oprawione w ramki pa-
tenty. Jak dużo ich jest?
–	 Ponad	 30.	 Jednak	 od	 długiego	 cza-

su	 nie	 patentowaliśmy	 wynalazków.	 Nasze	
produkty	 są	 bardzo	 szybko	 opracowywa-
ne	i	rozwijane,	ciągle	pojawiają	się	ich	now-
sze	wersje.	Jest	to	elastyczna	produkcja	uni-
kalnych	przyrządów	o	 relatywnie	małej	 ska-
li,	skomplikowanych	i	trudnych	do	podrobie-
nia.	Produkty	żyją	na	rynku	rok	lub	dwa	lata,	
potem	 wprowadzamy	 ich	 ulepszone	 wer-
sje.	 Przygotowanie	 wniosków	 patentowych	
jest	 pracochłonne,	 a	 koszty	 przygotowania		
i	utrzymania	patentu	są	duże.	
Obecnie	 rozważamy	 zmianę	 strategii	

ochrony	 patentowej.	 Coraz	 częściej	 wytwa-
rzamy	 jednorodne	produkty	w	większej	ska-
li.	Uczestnicząc	w	wielu	projektach	europej-
skich,	mamy	możliwość	utrzymania	patentu	
opłacanego	z	projektu.	 Jednak	my	działamy	
bardzo	szybko.	

– Czy jako naukowiec i Dyrektor ds. 
Badań i Rozwoju ma Pan czas na życie 
prywatne? 
–	 Postęp	 nauki	 w	 mojej	 dziedzinie	 jest	

tak	wielki,	 że	 dużo	 czasu	muszę	 poświęcać	
na	czytanie	literatury	fachowej,	na	korespon-
dencję	 e-mailową,	 konferencje	 naukowe	 i	
spotkania	z	naszymi	partnerami.	Na	inne	za-
jęcia	brakuje	czasu.	A	chciałoby	się	pospace-
rować	lub	pojeździć	na	rowerze	po	Klaudynie	
i	 okolicznych	 lasach.	W	 tym	 roku	 nie	mam	
szans	na	urlop,	problemy	technologiczne	cią-
gle	wymagają	nowych	rozwiązań…	

– Cieszy się Pan jednak z sukce-
su, jakim jest obecność detektorów w 
„Curiosity”?
–	Na	razie	o	rezultatach	jego	misji	dowia-

duję	się	tak	jak	Czytelnicy	„Gazety	Babickiej”	
–	 z	 programów	 telewizyjnych	 i	 z	 Internetu.	
Jeśli	 nasze	 urządzenia	wykażą,	 że	 jest	 życie	
na	 Marsie,	 wtedy	 będzie	 można	 mówić	 o	
prawdziwym	sukcesie.	

Dziękuję Panu Profesorowi za roz-
mowę.

Podziękowania składam również 
Pani Barbarze Pruszkowskiej – radnej z 
Klaudyna – za zorganizowanie spotka-
nia w firmie „VIGO” System S.A.

Marcin Łada

Urządzenie do montażu mikroelektronicznego detektorów
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Uczucia zaklęte 
w pomnikach
 Pamięć o naszych bohaterach będzie trwać!  
W Murnau 10 sierpnia odsłonięto dwie 
pamiątkowe tablice z brązu. Napisy w językach 
polskim i niemieckim mówią o wspólnej historii. 
Upamiętniliśmy mjr. Jacka Decowskiego – dowódcę 
Reduty Babice – i innych polskich oficerów 
przebywających w Oflagu VIIA. Odsłonięcie tablic 
jest ważne nie tylko dla babiczan, ale też dla 
wszystkich naszych rodaków, którzy odwiedzą 
Bawarię, szukając polskich śladów. Jest ich tam 
dużo, od wieków, warto je poznać…

Jak	ziarno	rzucone	na	urodzajną	glebę	
przynosi	obfity	plon,	tak	nasze	działania	za-
inicjowane	przez	przyjaciela	Babickiego	Koła	
ZOR	RP	płk.	Kazimierza	Dymka	z	Kwirynowa	
zakończyły	 się	 sukcesem,	 z	 którego	 wszy-
scy	możemy	 się	 cieszyć.	 Pułkownik	Dymek	
zaproponował	 przed	 dwoma	 laty,	 aby-
śmy	 uczcili	 godnie	 postać	 mjr.	 Jacka	
Decowskiego,	 składając	 na	 jego	 grobie	 w	
Murnau	pamiątkową	 tablicę.	Nie	 tylko	za-
proponował,	 ale	 również	 wykonał	 model	
tablicy,	na	której	znajdowała	się	czapka	ma-
jora	i	krzyż	Virtuti	Militari.	Pisaliśmy	o	tym	w	
„GB”	nr	6-7/2011.
Piękna	 idea	została	podjęta	przez	Koło	

Związku	Oficerów	Rezerwy	Rzeczypospolitej	
Polskiej	w	 Starych	 Babicach	 i	 jego	 Prezesa	
Marcina	 Ładę,	 do	 działania	 włączyły	 się	
również	 samorządy:	 gminy	 Stare	 Babice	
wraz	z	Wójtem	Krzysztofem	Turkiem	 i	po-
wiatu	 warszawskiego	 zachodniego	 ze	
Starostą	 Janem	Żychlińskim	 (obaj	 Panowie	
są	Członkami	Honorowymi	ZOR	RP).	

Do	Murnau	na	rekonesans	udał	się	po-
czątkowo	 Prezes	 Babickiego	 Koła	 ZOR	 RP,		
a	następnie	miasto	odwiedziła	delegacja	sa-
morządowa	ze	Starostą	Janem	Żychlińskim	
i	Z-cą	Wójta	Marcinem	Zającem.	Nawiązano	
wówczas	 kontakty	 z	 władzami	 Murnau.	
Jednocześnie	 prowadzono	 intensyw-
ne	 prace	 w	 porozumieniu	 z	 Konsulatem	
Generalnym	 RP	 w	 Monachium	 i	 Panią	
Konsul	Generalną	Elżbietą	 Sobótką,	 a	 tak-
że	w	porozumieniu	z	Radą	Ochrony	Pamięci	
Walk	 i	Męczeństwa	 i	 jej	Sekretarzem	prof.	
Andrzejem	Krzysztofem	Kunertem.
Okazało	się,	że	Konsulat	zabiega	od	kil-

ku	lat	o	postawienie	tablicy	w	Murnau	upa-
miętniającej	 5	 tysięcy	 polskich	 oficerów,		
w	 tym	 31	 generałów,	 którzy	 przebywali		
w	 tamtejszym	 oflagu	 w	 czasie	 II	 Wojny	
Światowej.	Byli	 to	 jeńcy	 z	Kampanii	Wrześ-
niowej	1939	r.	i	z	Powstania	Warszawskiego	
1944	 r.	 Pomysł	 postawienia	 naszej	 tablicy	
wpisał	się	w	szersze	działania	rządowych	in-
stytucji,	a	gdy	jeszcze	okazało	się,	że	może-

my	pomóc	Konsulatowi	Generalnemu	w	re-
alizacji	 jego	 idei,	całe	zagadnienie	nabrało	
dla	nas	większego	wymiaru.

O wszystkim decydują ludzie…

„Zgoda	buduje”	–	to	powiedzenie	zna-
ją	chyba	wszyscy.	Jest	to	złota,	ponadcza-
sowa	 i	 ponadnarodowa	 prawda.	 Polonia	
monachijska,	a	później	Konsulat	Generalny	
razem	z	kierującą	nim	Panią	Konsul	Elżbietą	
Sobótką	 przez	 lata	 zabiegali	 o	 postawie-
nie	 tablicy	upamiętniającej	polskich	ofice-
rów.	Wreszcie	na	przełomie	lat	2011/2012	
uzgodnienia	 prowadzone	 przez	 Konsulat	
sfinalizowano.	 Ideę	 i	 projekt	 tekstu	 tabli-
cy	 poparli	 Burmistrz	 Murnau	 dr	 Michael	
Rapp,	 Komendant	 Jednostki	 Wojskowej		
w	 Murnau,	 a	 po	 niezbędnych	 uzgodnie-
niach	 pozytywną	 opinię	 wyraziły	 rów-
nież	obecne	władze	Ministerstwa	Obrony	
Narodowej	 Niemiec	 oraz	 Rada	 Ochrony	
Pamięci	Walk	 i	Męczeństwa	w	Warszawie	
(która	sfinansowała	tablicę).	Również	tabli-
ca	upamiętniająca	mjr.	Jacka	Decowskiego	
uzyskała	 wszystkie	 niezbędne	 zgody	 (sfi-
nansowały	 ją	samorządy	gminny	 i	powia-
towy).	 Postanowiliśmy	 zatem	 połączyć	
obie	uroczystości	w	jedną	całość.

10 sierpnia w Murnau

Przed	 Koszarami	 w	 Murnau	 przy	
Wilheimer	 Str.	 zebrała	 się	 duża	 grupa	 lu-
dzi.	 Tablica	 przymocowana	do	głazu,	 ude-
korowana	biało-czerwoną	szarfą	znalazła	się		
w	centrum	uwagi.	Ciekawość	budziło	również	
czterech	panów	z	bawarskiej	orkiestry	dętej,	
którzy	w	 tradycyjnych	 regionalnych	 strojach	
oczekiwali	na	rozpoczęcie	uroczystości.
Wśród	 oficjalnych	 gości	 przyby-

li:	 Sekretarz	 Rady	 Ochrony	 Pamięci	 Walk		
i	 Męczeństwa	 prof.	 Andrzej	 Krzysztof	
Kunert,	 delegacja	 Konsulatu	 Generalnego	
RP	 w	 Monachium	 z	 Konsul	 Generalną	

Tablica na grobie mjr. Jacka Decowskiego w Murnau. Napis głosi: „Ma-
jorowi Jackowi Decowskiemu, bohaterskiemu dowódcy Reduty Babice, 
broniącej zachodniej części Warszawy w 1939 r. – Rodacy”

Ceremonia odsłonięcia tablicy przed dawnym Oflagiem VII A w Murnau

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Elżbietą	 Sobótką	 i	 Konsulem	 ds.	 Polonii	
Aleksandrem	Korybut-Woronieckim	wraz	z	
małżonką	 Iloną	 Rittą	 Korybut-Woroniecką	
(Radcą	 ds.	 Handlowych).	 Przybyło	 rów-
nież	 kilku	 polskich	 oficerów,	 m.in.	 płk	
dr	 Sylwester	 Szulc	 –	 Attaché	 Obrony,	
Wojskowy,	Morski	i	Lotniczy,	a	także	oficero-
wie	ze	szkoły	NATO	w	Oberammergau	z	ko-
mandorem	 Jarosławem	Berdą.	Obecni	byli	
oficerowie	niemieccy	z	jednostki	wojskowej	
w	Murnau	i	z	delegacji	Bundeswehry	wraz	
z	mjr.	Bertholdem	Honsbergiem-	Dowódcą	
Garnizonu	Bundeswehry	w	Murnau.
Na	 uroczystość	 przybył	 także	 gospo-

darz	 tych	 terenów	 –	 Burmistrz	Murnau	 dr	
Michael	Rapp	wraz	z	przedstawicielami	są-
siednich	samorządów	i	dr	Marion	Hruschką	
–	 Dyrektorem	 Archiwum	 Miejskiego.	
Wśród	 gości	 byli	 również	 Werner	 Meier	 –	
Przewodniczący	 Fundacji	 Polsko-Niemieckiej	
z	 małżonką,	 kilku	 mieszkańców	 Murnau,	
m.in.	Adolf	Stierl	(pamiętający	polskich	ofice-
rów	w	oflagu),	a	także	nasi	rodacy	mieszka-
jący	w	Monachium:	Nina	Kozłowska	–	histo-
ryk	i	współautorka	książki	o	polskich	śladach	
w	Bawarii,	Tomasz	i	Elżbieta	Kiniewiczowie.	
Polską	stronę	samorządową	reprezentowali:	
z	ramienia	powiatu	warszawskiego	zachod-
niego	–	Jolanta	Stępniak	(Członek	Zarządu),	
z	 ramienia	 babickiej	 gminy	 Wójt	 Krzysztof	
Turek,	 Jolanta	 Pieńkowska	 (Kierownik	
Referatu	Rozwoju	i	Promocji),	Marcin	Klimek	
(Kierownik	Referatu	Gospodarki	Komunalnej)	
i	 Marcin	 Łada	 –	 Prezes	 Babickiego	 Koła	
Związku	Oficerów	Rezerwy	Rzeczypospolitej	
Polskiej	i	Wiceprezes	Okręgu	Mazowieckiego	
tej	organizacji.	

Mazurek przed dawnym 
Oflagiem Murnau VIIA

Po	 odegraniu	 polskiego	 Hymnu	
Państwowego	 i	 kilku	utworów	bawarskich	
przyszedł	czas	na	oficjalne	wystąpienia.
Burmistrz	Murnau	dr	Michael	Rapp	po-

witał	gości	obecnych	na	uroczystości	 i	po-
wiedział	m.in.:	–	Pamiątkowa	tablica	będzie	
przypominać	 o	 tym,	 co	 tutaj	 się	 działo	w	
czasach	II	Wojny	Światowej.	Odsłaniając	ją,	
oddajemy	honor	ofiarom	wojny	i	upamięt-
niamy	przebywających	tu	polskich	oficerów.	
Budujemy	 jednocześnie	 nową	 przyszłość	

wspólnej	 Europy,	przy-
szłość,	w	której	narody	
żyją	ze	sobą	w	pokoju	
i	 wzajemnym	 szacun-
ku.	 Dziś	 nie	 potrafimy	
odpowiedzieć	w	prosty	
sposób	na	pytanie,	 jak	
stało	 się	 możliwe	 to,	
że	 ludzie	 występowa-
li	 przeciwko	 sobie,	 że	
odbierano	im	wolność	i	
życie.	Budując	wspólną	
przyszłość	 zjednoczo-
nej	 Europy,	 pragniemy	
działać	 tak,	 aby	 nigdy	
nie	powtórzyła	się	tra-
gedia	tamtych	dni,	aby	
nigdy	wolność	i	szacu-
nek	 nie	 były	 nikomu	
odbierane.	
Następnie	 Bur-

mistrz	 podziękował	
wszystkim	 osobom	
za	 zaangażowanie	 w	
stworzenie	tej	tablicy.
Minister	 Andrzej	 Krzysztof	 Kunert		

w	 swoim	wystąpieniu	 podkreślił	 doniosłe	
znaczenie	 odsłonięcia	 tablicy:	 upamiętnia	
ona	wydarzenia	z	najnowszej	historii	Polski.	
–	W	tym	oflagu	więziono	ponad	5	tys.	pol-
skich	 oficerów,	 przebywało	 tu	 31	 gene-
rałów	 i	 jeden	admirał	–	 Józef	Unrug,	do-
wódca	 floty	 marynarki	 wojennej.	 Jednym	
z	 najbardziej	 znanych	 polskich	 jeńców		
z	grupy	ponad	700	uczestników	Powstania	
Warszawskiego	 był	 rotmistrz	 Witold	
Pilecki,	 dobrowolny	 więzień	 Auschwitz,	

skazany	 po	 wojnie	 na	
śmierć	przez	władze	ko-
munistyczne	 i	 stracony.	
Przebywał	 tu	 również	
inny	znany	więzień	Jerzy	
Stefan	 Stawiński,	 tak-
że	 uczestnik	 Powstania	
Warszawskiego,	później-
szy	wybitny	scenarzysta	i	
reżyser	filmowy.	
Niemieckie	 wła-

dze	 wojskowe	 pozwo-
liły	 polskim	 jeńcom	 na	
prowadzenie	 działalno-
ści	 kulturalnej	 i	 oświa-
towej.	 W	 oflagu	 działał	

teatr	 obozowy,	 stworzono	 również	 kapli-
cę.	Kapelanem	obozowym	był	 ks.	 Tadeusz	
Kirschke,	 który	 po	wojnie	w	 Radiu	Wolna	
Europa	 w	 Monachium	 prowadził	 progra-
my	religijne.
W	ciągu	5	lat	wojny	rozstrzelano	w	ofla-

gu	w	Murnau	7	jeńców,	73	zmarło	z	powo-
du	chorób	i	są	pochowani	na	miejscowym	
cmentarzu	parafialnym.	
W	 imieniu	 Instytucji,	 którą	 mam	 za-

szczyt	 kierować,	 chciałbym	 podziękować	
Pani	 Konsul	 Generalnej	 Elżbiecie	 Sobótce,	
Niemieckim	Władzom	Cywilnym	 i	wojsko-
wym,	za	pomoc	i	życzliwość,	Burmistrzowi	
Murnau	 Michaelowi	 Rappowi,	 a	 także	
Dyrektorowi	 Archiwum	Miejskiego	Marion	
Hruschce	 i	 wszystkim	 osobom,	 które	 do-
pomogły	w	uczczeniu	naszych	bohaterów		
–	powiedział	Minister	Kunert.

Przy grobie Majora 
Decowskiego

Po	uroczystości	przed	budynkami	koszar	
wojskowych	zebrani	udali	 się	na	cmentarz	
parafialny	w	Murnau,	gdzie	w	polskiej	kwa-
terze	 wojennej	 odsłonięto	 tablicę	 poświę-
coną	mjr.	 Jackowi	Decowskiemu.	Wspólną	

Polscy oficerowie w niewoli w Murnau

Tablica przed dawnym Oflagiem VIIA w Murnau. Napis brzmi: „W budynkach 
dzisiejszych koszar Werdenfelser w okresie 25.9.1939 - 29.4.1945 istniał Oflag 
VIIA, obóz jeniecki dla polskich oficerów. W dniu wyzwolenia uwolniono ponad 
5000 Polaków oraz kilkunastu jeńców innych narodowości. Polscy żołnierze  
to oficerowie Wojska Polskiego (wśród nich 31 generałów), którzy walczyli  
w obronie Polski, napadniętej 1.9.1939 przez nazistowskie Niemcy. 19.10  
oraz 1.12.1944 przywieziono tu ze stalagu Lamsdorf blisko 700 oficerów Armii 
Krajowej (Armii Polskiego Państwa Podziemnego), uczestników Powstania  
Warszawskiego. Zmarli tutaj oficerowie spoczywają na polskiej kwaterze  
wojennej na cmentarzu w Murnau”.
Przy tablicy stoją przedstawiciele delegacji polskiej: Wójt Krzysztof Turek, 
Konsul Generalna Elżbieta Sobótka, Kierownik Ref. Gosp. Kom. Marcin Klimek, 
Wicestarosta Jolanta Stępniak, Kierownik Ref. Rozwoju i Promocji Jolanta 
Pieńkowska

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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modlitwę	w	językach	polskim	i	niemieckim	
poprowadził	 Ojciec	 Maciej	 Złonkiewicz	 –	
dominikanin	z	Monachium.
Podczas	 uroczystości	 Wójt	 Krzysztof	

Turek	 powiedział	 m.in.:	 –	 Pamięć	 o	 bo-
haterach	jest	powinnością	nas,	współcze-
snych.	Życie	złożone	na	Ołtarzu	Ojczyzny	
jest	największą	ofiarą,	a	jednocześnie	naj-
większym	ukoronowaniem	życia	mężczy-
zny	 i	 oficera.	 Major	 Jacek	 Decowski	 żył		
w	 czasach,	 gdy	 o	 wolność	 Polski	 trzeba	
było	 walczyć	 z	 bronią	 w	 ręku.	W	 czasie		
I	Wojny	Światowej	był	na	froncie	rosyjskim,	
dostał	 się	 do	 niewoli.	 Został	wywieziony	
na	Syberię,	a	następnie	skazany	przez	bol-
szewików	 na	 śmierć,	 której	 jednak	 uda-
ło	mu	się	uniknąć.	W	następnych	 latach,		
w	wolnej	Polsce	był	nie	tylko	żołnierzem,	
ale	 również	 nauczycielem	 –	wykładowcą	
taktyki	piechoty.

Po	wybuchu	II	Wojny	Światowej	bronił	
zachodniej	 części	 Warszawy.	 14	 września	
utworzył	wraz	z	podległymi	mu	żołnierza-
mi	Redutę	Babice,	 która	działała	na	obec-
nych	terenach	naszej	gminy	i	w	jej	najbliż-
szych	 okolicach.	 Reduta	 broniła	 się	 przez	
dwa	 tygodnie,	 a	 jej	 żołnierze	dawali	przy-
kłady	męstwa	 i	poświęcenia.	 Po	poddaniu	
Reduty	 Babice	 następnego	 dnia	 poddano	
Warszawę.	Obrońcy	 Reduty	 znaleźli	 uzna-
nie	 niemieckiego	 dowództwa.	 Oficerom	
pozwolono	zachować	białą	broń.
Major	 Jacek	 Decowski	 zakończył	 ży-

cie	w	Murnau	w	1941	roku	i	 jest	pocho-
wany	na	 tym	cmentarzu.	Dziś	my,	doce-
niając	 poświęcenie	 Majora	 dla	 Ojczyzny		
i	dla	Ziemi	Babickiej,	oddajemy	cześć	Jego	
Pamięci.
Następnie	 Wójt	 podziękował	 władzom	

Murnau	 za	 wzorowe	 utrzymanie	 kwatery	
polskiej	 na	 cmen-
tarzu	 parafialnym	
i	 za	 umożliwienie	
złożenia	tablicy	pa-
miątkowej	 nasze-
mu	bohaterowi.	
Głos	 zabrała	

także	Wicestarosta	
Jolanta	Stępniak.	–	
Takie	 piękne	 uro-
czystości	 jak	 dzi-
siejsza	 są	 prze-
jawem	 szacun-
ku	 i	 przyjaźni	 po-
między	 narodami.	
Myślę,	 że	 stano-
wią	one	doskonały	
budulec	 dzisiejszej	
Wspólnej	 Europy	
i	są	pomostem	do	
dobrych	działań	w	
przyszłości.	

W	 imieniu	 powiatu	 Pani	 Wicestarosta	
zaproponowała	 nawiązanie	 kontaktów	 na	
szczeblu	 samorządowym,	 wymianę	 mło-
dzieżową	 i	 kontakty	 dotyczące	 poznania	
wzajemnej	kultury	i	tradycji.
Podczas	 uroczystości	 głos	 zabrał	 rów-

nież	 Mariusz	 Decowski	 –	 wnuk	 nasze-
go	 bohatera,	 dziękując	 za	 godne	 uczcze-
nie	 pamięci	 swojego	przodka,	 oraz	 Prezes	
Koła	 ZOR	 RP	 Marcin	 Łada,	 który	 opowia-
dał	 o	 kulisach	 powstania	 pamiątkowej	 ta-
blicy.	Na	zakończenie	uroczystości	przemó-
wiła	 Konsul	 Generalna	 RP	 w	 Monachium	
Elżbieta	Sobótka,	która	podkreśliła	między-
narodowy,	 a	 także	 rodzinny	 charakter	 od-
słonięcia	pamiątkowych	tablic.	Wnoszą	one	
ważny	 wkład	 do	 wspólnej	 pamięci	 histo-
rycznej	 w	 Europie.	 Podziękowała	 również	
wszystkim	Osobom	i	Instytucjom	zaangażo-
wanym	w	ich	powstanie.	Odsłonięcie	tablic	
było	 ukoronowaniem	 jej	 pracy	 w	 Bawarii,	
misja	Pani	Konsul	w	Monachium	zakończy-
ła	się	15	sierpnia	br.

Budować 
na fundamencie miłości…

Zarówno	na	cmentarzu	w	Murnau,	jak		
i	w	wielu	okolicznych	bawarskich	miejsco-
wościach	czci	się	 lokalnych	bohaterów.	Na	
grobach	widać	portrety	młodych	mężczyzn	
w	niemieckich	mundurach,	którzy	polegli	na	
froncie	rosyjskim	i	w	innych	miejscach	dzia-
łań	I	i	II	Wojny	Światowej.	Ludzie	ci	często	
byli	zabierani	na	front	wbrew	ich	woli,	wy-
rwano	ich	z	rodzinnych	wsi,	tylko	po	to,	aby	
oddali	życie	tysiące	kilometrów	od	domu.
Nasz	 naród	 doświadczony	 wieloma	

wojnami	i	prześladowaniami,	jak	mało	któ-
ry	rozumie	ludzkie	dramaty.	Przerwane	mło-
de	życie,	zniszczony	cały	świat	wielu	rodzin.	
Oby	 nigdy	 więcej	 nie	 powtórzyła	 się	 żad-
na	wojna.	Ludzie	przecież	stworzeni	są	do	
miłości,	a	nie	do	zabijania.	Na	 fundamen-
cie	wzajemnego	szacunku,	poznając	histo-
rię	rodzin,	można	wiele	dobrego	zbudować		
i	to	się	właśnie	dokonuje.
Podczas	 uroczystości	 spotkaliśmy	 się		

z	 kilkoma	 mieszkańcami	 Murnau.	 Adolf	
Stierl	powiedział,	że	pamięta	polskich	ofice-
rów,	którzy	przebywali	tu	w	niewoli.	Wielu		
z	 nich	 zakochało	 się	w	miejscowych	 pan-
nach,	a	po	pewnym	czasie	pojawiły	się	na-
wet	 owoce	 tej	 miłości.	 Ze	 wzruszeniem	
opowiadał,	 jak	jego	siostra	pracując	w	ko-
szarach,	 dochowała	 się	 dziecka	 z	 polskim	
oficerem.	 Pokazał	 nam	 nawet	 jego	 zdję-
cie.	 Niestety	 ojciec	 –	 oficer	 wyjechał	 póź-
niej	z	Murnau	i	wieść	o	nim	zaginęła.	Takich	
przypadków	było	więcej.	Spotkaliśmy	Panią,	
która	jest	córką	polskiego	oficera.	Po	latach	
milczenia	odnalazła	swoją	rodzinę	w	Polsce	
i	wybiera	się	teraz,	aby	ją	poznać.	Tego	spo-
tkania	 ze	 wzruszeniem	 oczekują	 wszyscy.	
I	 czy	 nie	 jest	 to	 dowód,	 że	miłość	 potrafi	
wszystko	przezwyciężyć?

Marcin Łada, fot. Jolanta Pieńkowska, 

Marcin Klimek, Krzysztof Turek

Przed grobem mjr Decowskiego w polskiej kwaterze wojennej, wspomniano Bohatera z Babic

Dobre kontakty zostały nawiązane. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek i Bur-
mistrz Murnau dr Michael Rapp

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

Gminna Spółka Wodna „Babice” działa, 
przepisy prawne też…

22	sierpnia	odbyło	się	odebranie	prac	na	
rowie	Z-14	przebiegającym	w	północnej	czę-
ści	Klaudyna.	Rów	został	odmulony,	wybrano	
z	niego	osad	zalegający	warstwą	o	grubości	co	
najmniej	70	cm,	wykarczowano	krzewy,	które	
na	nim	porosły,	odtworzono	również	koronę	
rowu	i	skarpę.	Do	pracy	w	tym	miejscu	zaan-
gażowano	5	osób	i	ciężki	sprzęt.
–	Prace	przy	rowie	Z-14	planowaliśmy	już	

dużo	 wcześniej.	 Wielu	 mieszkańców	 dzwo-
niło	do	nas	w	tej	 sprawie	–	mówi	Zdzisława	
Baltyn,	 Inspektor	 Spółki	 Wodnej	 „Babice”.		
–	Jednak	mogliśmy	do	działań	przystąpić	do-
piero	po	odnowieniu	Kanału	Zaborowskiego,	
który	przejmuje	wodę	z	rowu	Z-14.	Kanał	bo-
wiem	był	tak	zamulony,	że	następowała	tzw.	
cofka.	 Woda	 zamiast	 odpływać	 z	 naszego	
rowu,	 trafiała	 tam	 z	 kanału.	 Po	 przeprowa-
dzeniu	prac	w	Kanale	Zaborowskim,	które	wy-
konał	Wojewódzki	Zarząd	Urządzeń	Wodnych	
i	 Melioracji	 z	 pomocą	 naszej	 Gminy,	 mogli-
śmy	doprowadzić	do	odnowienia	i	oczyszcze-
nia	rowu	Z-14.	Rów	ten	ma	1320	m	długości,	
zbiera	wodę	 z	 rejonu	 ul.	 Klaudyńskiej.	 Koszt	
prac	wyniósł	20	tys.	zł.
Tego	dnia	odwiedziliśmy	również	Wierzbin,	

gdzie	wykonywane	 jest	 odmulenie	 rowu	 Z-5	
na	odcinku	400	m.	Rów	przebiega	w	obniże-
niu	 terenu,	 na	 głębokości	 kilku	metrów,	ma	
utwardzone	betonowe	koryto.	Niestety	grunt	

(kurzawka)	w	 tym	miejscu	 powoduje,	 że	 po	
intensywnych	 opadach	 deszczu	 ziemia	 spły-
wa	ze	skarp	i	być	może	w	przyszłości	powinny	
one	 zostać	wzmocnione.	Dodatkowo	wysoki	
poziom	wód	gruntowych	utrudnia	prace	i	cza-
sem	trzeba	wypompowywać	wodę,	aby	zdjąć	
warstwę	mułu	o	grubości	70-80	cm.	Rów	na	
całej	długości	6820	m	(w	stronę	Mariewa)	bę-
dzie	oczyszczony	z	dzikiej	roślinności.
Trwają	 także	 prace	 na	 rowie	 Z-7		

w	Starych	Babicach.	Rów	o	długości	7230	m	
przebiega	od	Lipkowa	aż	do	granicy	z	gminą	
Ożarów	Mazowiecki.	Aktualnie	są	tam	wyka-
szane	trawy,	po	zakończeniu	tej	czynności	rów	
w	połowie	września	będzie	odmulany	mecha-
nicznie.	
Podczas	 kontroli	 wykonanych	 prac	 spo-

tkaliśmy	 Prezesa	 Spółki	 Wodnej	 „Babice”	
Wiesława	Skalskiego.	Zapytaliśmy	o	problemy	
dotyczące	naszej	melioracji.
–	 W	 tej	 kwestii	 w	 porównaniu	 do	 lat	

ubiegłych	 niewiele	 się	 zmieniło	 –	 odpowia-
da	 Prezes.	 –	 Mamy	 podobne	 problemy,	 są	
nimi	 dewastacje	 urządzeń	 melioracyjnych,	
zaorywania	 korony	 rowów,	 wgrodzenia		
w	 skarpy	–	w	pobliże	 rowów.	Ciągle	wystę-
puje	 konflikt	 pomiędzy	 przepisami	 dotyczą-
cymi	 terenów	 budowlanych	 i	 terenów	 rol-
nych.	 W	 rezultacie	 urządzenia	 melioracyj-
ne	 są	 przerywane,	 bo	 wydaje	 się	 takie	 ze-
zwolenia,	a	później	powstaje	problem	i	pod-
topienia,	 bo	woda	 nie	ma	 gdzie	 odpływać.	
Praw	fizyki	nie	da	się	uregulować	przepisami		
i	w	konsekwencji	na	niektórych	terenach	bu-
dowlanych	powstają	bagniska.	Gdy	teren	zo-
staje	 odrolniony,	 rusza-
ją	 budowy,	 wówczas	
przeważnie	 likwidu-
je	 się	 drenaż,	 podwór-
ka	 zostają	 utwardzone	
kostką	 lub	w	 inny	 spo-
sób	 i	 woda	 deszczo-
wa	nie	ma	gdzie	odpły-
wać.	Jak	zaradzić	tej	sy-
tuacji?	–	to	pytanie	kie-
ruję	do	Wojewódzkiego	
Zarządu	 Melioracji		
i	 Urządzeń	 Wodnych	
w	 Grodzisku	 Ma-
zowieckim,	który	wyda-
je	 wytyczne	 dotyczące	
likwidacji	urządzeń	me-
lioracyjnych.	Na	tej	pod-
stawie	 Starostwo	 okre-
śla	warunki	zabudowy	–	
mówi	Prezes	Skalski.

–	Realizujemy	wiele	prac,	możemy	działać	
dzięki	 pomocy	Gminy	 i	wpłatom	 tych	 człon-
ków	Spółki,	 którzy	płacą	 składki.	 Przed	nami	
jesień,	będzie	więcej	opadów	–	 czas,	w	któ-
rym	efektywność	wykonanych	prac	stanie	się	
widoczna.	Prace	trwają	nadal,	w	najbliższych	
tygodniach	 zamierzamy	wypożyczyć	 koparkę	
zakupioną	przez	Starostwo	Powiatowe,	dzięki	
której	 będziemy	prowadzić	bardziej	 zaawan-
sowane	 prace	 melioracyjne.	 Na	 zakończenie	
chciałbym	podziękować	 tym	wszystkim,	 któ-
rzy	 terminowo	opłacają	 składki	 –	 powiedział	
Wiesław	Skalski.
We	 wrześniu	 na	 terenie	 wspomniane-

go	 już	 rowu	 Z-7	 pracować	 będzie	 kopar-
ka	 zakupiona	 przez	 Starostwo	 Powiatowe,	
dzięki	 której	 rów	zostanie	odmulony.	W	 tym	
przypadku	 kosztem	 tej	 pracy	 będzie	 jedy-
nie	 zakup	 paliwa	 do	 koparki.	 Spółka	 planu-
je	 także	zlecenie	wykonania	odmulenia	prze-
pustów	 oraz	 odmulenia	 odcinków	 rowów		
w	miejscach	trudno	dostępnych	dla	maszyny.	
Przewidziany	koszt	prac	w	tym	miejscu	wynie-
sie	ok.	12.000	zł.

W październiku prace związane z ko-
szeniem rowów melioracyjnych zosta-
ną zakończone. Wg umów ogółem wy-
koszonych będzie 68 km 553 mb rowów 
(za 187.318 zł).

Ogółem w 2012 roku na konserwację 
urządzeń melioracyjnych Spółka Wodna 
wyda ponad 300 tys. zł.

Marcin Łada

 Coraz więcej terenów zmienia swoje przeznaczenie z rolniczego na 
budowlane. Powoduje to określone skutki dla gminnej melioracji. Prawo 
powinno nadążać za przekształceniami, jednak tak nie jest. Tymczasem 
Gminna Spółka Wodna robi, co może, aby dobrze przygotować nasze 
tereny do jesieni – mówi Prezes GSW Wiesław Skalski.
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 15 sierpnia w Zielonkach na Polanie Dwóch Stawów 
odbył się Rodzinny Piknik Babicki. Podczas imprezy 
przeprowadzono zawody wędkarskie, turniej siatkówki 
plażowej, a także wiele konkursów, gier i zabaw dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Podczas Pikniku zorganizowano 
m.in. "Kącik Adopcyjny" dla zwierząt szukających nowego 
domu, dzięki tej akcji zwierzęta znalazły nowych właścicieli. 
Rozlosowano i wręczono nagrody dla uczestników konkursu 
"Mieszkam w Gminie Stare Babice i tu sprowadzam swój 
podatek dochodowy". Atrakcjom imprezy towarzyszyły 
występy artystyczne, koncert zespołu "Horyzonty". Gwiazdą 
wieczoru był zespół „BOYS”.

Tego	dnia	już	o	6.	rano	rozpoczęto	zawo-
dy	wędkarskie.	 Gospodarzem	 Polany	 Dwóch	
Stawów	 jest	 Koło	Wędkarskie	 z	 Zielonek.	 To	
jego	 członkom	 i	 prezesowi	 Koła	 Januszowi	
Pazurkowi	specjalnie	dziękował	na	piknikowej	
scenie	Wójt	Krzysztof	Turek.	Członkowie	Koła	
dbają	o	stawy	i	"Polanę"	przez	cały	rok.
O	godzinie	10.	 rozpoczął	 się	Turniej	Piłki	

Plażowej.	W	 tym	 roku	 zgłosiło	 się	 do	 niego	
ponad	30	par	zawodników.	
Już	 przed	 południem	 „Polana	 Dwóch	

Stawów”	zamieniła	się	w	piknikowe	miastecz-
ko.	 Przygotowano	 urządzenia	 rekreacyjne	
dla	 dzieci:	 batuty	 i	 dmuchane	 zjeżdżalnie.	
Swoje	 stanowiska	 zajęli	 strażacy,	 policjan-
ci,	 straż	 gminna,	 firma	porządkowa	 i	 służ-
ba	medyczna.	
Rozłożono	 kramy	 z	 różnościami:	 dużo	

było	domowych	kiełbas,	miodów,	serów,	po-
wodzeniem	 cieszyły	 się	 pieczone	 ziemniaki,	

stragany	 oferowały	 również	 baloni-
ki	 i	 różne	 zabawki.	 Swoje	 stanowi-
sko	 zorganizował	 też	 Urząd	 Gminy.	
W	 gminnym	 namiocie	 przygotowa-
no	konkurs	wiedzy	o	gminie,	a	każ-
da	 prawidłowa	odpowiedź	 była	 na-
gradzana	upominkiem.	

Z	 zainteresowaniem	 oglądano		
2	zabytkowe	już	pięknie	odremonto-
wane	ciągniki	Zetor	i	Ursus.	Ktoś	ma-
rzył	nawet	o	ślubnej	przejażdżce	taką	
maszyną.
Ochotnicza	 Straż	 Pożarna		

z	 Borzęcina	 Dużego	 prezentowa-
ła	 nowy	 namiot	 pneumatyczny	 wraz		

BABICKI PIKNIK RODZINNY 
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z	 osprzętem,	 który	wyposażony	 był	w	 samo-
dzielne	ogrzewanie	i	oświetlenie.
Grupki	piknikowych	gości	gromadziły	 się	

też	podczas	pokazów	ratownictwa	medyczne-
go	zorganizowanych	przez	Ochotniczą	Straż	
Pożarną	ze	Starych	Babic.	Umiejętność	udzie-
lenia	pierwszej	pomocy	może	przydać	się	każ-
demu	z	nas.	Strażacy	prezentowali	pokazy	na	
fantomie	do	złudzenia	przypominającym	czło-
wieka.	Chętni	mogli	dowiedzieć	się	jak	ułożyć	
ciało	poszkodowanego,	z	jaką	siłą	i	częstotli-
wością	uciskać	klatkę	piersiową	i	robić	sztucz-
ne	oddychanie.	
Na	polanie	prezentował	się	również	Klub	

Motorowy	Cross	Team	Stare	Babice.
Imprezę	 na	 scenie	 prowadził	 Janusz	

Prokopczyk	 –	 dyrektor	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	w	Nowym	Mieście	nad	Pilicą.	Tu	wy-
stąpiły	gminne	zespoły:	"Babiczanie"	oraz	chór	
"Sami	Swoi"	z	Borzęcina.	Dla	dzieci	występo-
wały	Pluszaki.	 Janusz	Prokopczyk	niestrudze-
nie	namawiał	najmłodszych	do	licznych	kon-
kursów	 i	 zabaw,	 za	udział	w	nich	wręczano	
nagrody.
Artyści	z	Zespołu	"Horyzonty"	w	3	wystę-

pach	wykonali	 kilkanaście	piosenek,	najwięk-
szych	popularnych	przebojów	 "Takie	 tango"	 i	
"Warszawa".	Z	wielką	przyjemnością	bawiono	
się	przy	świetnych	aranżacjach	znanych	utwo-
rów.
Wielkim	hitem	imprezy	był	występ	gwiaz-

dy:	Zepołu	BOYS.	Już	zmierzchało,	a	tymcza-
sem	 na	 zielonkowską	 polanę	 ciągnęły	 tłu-
my.	Wszystkie	 autobusy	 były	 pełne	 chętnych	
do	obejrzenia	występu	 tego	znanego	zespo-
łu.	Nawet	pogoda	się	poprawiła	i	w	ciepły	let-
ni	wieczór	popłynęły	znane	przeboje,	takie	jak	

„Jesteś	szalona...".	Zespół	nie	za-
wiódł	i	zabawa	trwała	do	późna.

Finał II Etapu Konkursu
„Mieszkam  

w Gminie Stare Babice
i tu sprowadzam swój 
podatek dochodowy”
Podczas	 Pikniku	 w	 Zie-

lonkach	 rozlosowano	 nagro-
dy	 dla	 uczestników	 konkur-
su	 „Mieszkam	 w	 Gminie	 Stare	
Babice	 i	 tu	 sprowadzam	 swój	

podatek	dochodowy".	
Nagrody wylosowali: I.	Teresa	Borowska	

–	 Notebook	 Toshiba,	 którego	 fundatorem	
jest	 Miejskie	 Przedsiębiorstwo	 Oczyszczania		
w	 M.	 Sst.	 Warszawa	 sp.	 z	 o.o.	 II.	 Mariusz	
Kłosowski	–	karnet	na	usługi	w	Centrum	Body	
&	 Beauty	 w	 Zielonkach.	 III.	 Wioletta	 Anna	
Wnuk	–	karnet	na	10	wejść	dla	dwóch	osób,	
do	groty	solnej	w	Ośrodku	„KampinoSport”.	
Nagrodę	 główną	 wylosowała	 Katarzyna	

Ciszkowska	–	młoda	mieszkanka	naszej	gmi-
ny	 –	 otrzymała	 tablet	 Android	 Sony.	 Pani	
Katarzyna	jako	jedyna	z	laureatów	była	obecna	
na	 Polanie	Dwóch	 Stawów	podczas	 losowa-
nia	i	odebrała	nagrodę	z	rąk	Wójta	Krzysztofa	
Turka.	Radość	była	ogromna	–	prawdziwa	nie-
spodzianka.
W	obu	etapach	konkursu	wzięło	udział	69	

osób	–	to	wciąż	niewiele	w	stosunku	do	licz-
by	osób	mieszkających	w	gminie.	Gmina	Stare	
Babice	od	lat	rozwija	się	bardzo	dynamicznie,	

co	roku	osiedlają	się	tu	nowe	osoby.	W	poło-
wie	2012	r.	zameldowanych	na	pobyt	stały	 i	
czasowy	było	16.406	osób.	Szacunkowa	licz-
ba	osób	faktycznie	zamieszkałych	wg	GUS	to	
18.713	(wg	Bazy	TERYT).
Samorząd	realizuje	kolejne	inwestycje,	aby	

zapewnić	wszystkim	mieszkańcom	odpowied-
ni	 standard	 życia	 na	 tym	 terenie.	 Oczekują	
ich	 także	mieszkańcy	bez	meldunku,	 posyła-
ją	 dzieci	 do	 przedszkoli	 i	 szkół,	 korzystają	 z	
ośrodka	zdrowia,	wodociągu,	kanalizacji,	pla-
ców	zabaw,	oświetlenia	nowych	ulic.
Wielu	 nowych	 mieszkańców	 gminy	 po-

zostawia	 sobie	 dotychczasowy	 adres	 zamel-
dowania.	Co	prawda	nie	ma	dziś	obowiązku	
przemeldowania	się	w	nowe	miejsce,	 jednak	
dla	gminy	 taka	decyzja	powoduje	dużą	stra-
tę	wpływów	z	podatków.	Warto	wiedzieć,	że	
właśnie	z	tego	powodu	budżet	gminy	traci	co	

najmniej	kilka	milionów	zł	 rocznie.	Pieniądze	
te	można	zainwestować	w	naszą	infrastruktu-
rę,	a	 zatem	w	drogi,	 chodniki,	place	zabaw,	
obiekty	sportowe,	oświetlenie	itd.
Choć	 akcja	 się	 zakończyła,	 zachęca-

my	 do	 zameldowania	 się	 w	 naszej	 gminie.	
Przypominamy,	że	każdy	z	nas	ma	wpływ	na	
jej	rozwój.
Twój	 podatek	 dla	 gminy	 –	 Twoja	 gmina	

dla	Ciebie!

Siatkówka plażowa

Tradycyjnie	już	podczas	Pikniku	Babickiego	
trwały	zmagania	siatkarzy	plażowych.	Turniej	
rozegrano	o	Puchar	Wójta	Gminy	Stare	Babice	
–	 Krzysztofa	 Turka.	 Jego	 organizatorem	 był	
Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	 Rekreacji	 Stare	
Babice	 –	 fundator	 nagród	 dla	 trzech	 najlep-
szych	 par	 turniejowych.	 Bezpośrednio	 w	 or-
ganizację	i	przebieg	turnieju	zaangażowali	się	
Marcin	Jakubowski	i	Karol	Rusak.
Siatkówka	przyciągnęła	na	Polanę	Dwóch	

Stawów	32	pary	zawodników.	Przez	8	godzin	
rozegrano	 62	 mecze.	 Turniej	 zorganizowano	
systemem	brazylijskim	na	zasadach	obowiązu-
jących	w	Polskim	Związku	Piłki	Siatkowej.	Każda	
z	par	rozegrała	przynajmniej	dwa	mecze.

Jedyną kobietą star-
tującą w turnieju była 
Weronika Chajzer, która 
wraz z tatą – Zygmuntem 
Chajzerem, znanym pre-
zenterem radiowym i te-
lewizyjnym, tworzyła parę 
turniejową (fot. powyżej).
Zwycięska	 para	 turnie-

ju	to	Bartosz	Lewicki	i	Tomasz	
Maziarek	z	Płocka.	Na	miejscu	drugim	uplaso-
wali	się	Paweł	Zackiewicz	(Warszawa)	i	Jakub	
Trzciński	(Łomianki),	a	pozycja	trzecia	przypa-
dła	w	udziale	parze	Marcin	Jakubowski	(Stare	
Babice)	i	Filip	Lipowski	(Łask).	Gratulujemy!

tekst M. Pawlikowska, 
fot. Kamil Malinowski, MŁ, MP
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Budowa kanalizacji 
– to nie jest łatwa inwestycja…

Obecnie	 przedstawiamy	 Państwu	 kilka	
przykładów	 problemów	 związanych	 z	 reali-
zacją	 tego	 zadania,	 widzianych	 z	 nieco	 in-
nej	 perspektywy.	 O	 rozmowę	 poprosiliśmy:	
Katarzynę	 Warachim	 –	 inspektora	 nadzoru	
prac	w	Kwirynowie,	 Jacka	Ordakowskiego	–	
koordynatora	 umowy,	 Jarosława	 Jasińskiego	
–	kierownika	JRP,	Dariusza	Kamińskiego	–	in-
spektora	nadzoru	prac	w	Klaudynie	i	Marcina	
Michalskiego	–	koordynatora	umowy.

Trzeba stworzyć dwie sieci 
w Kwirynowie 
i wyprostować  

nieprawidłowości…

W	Kwirynowie,	na	osiedlu	powojskowym	
rozciągającym	się	przy	ul.	Pohulanka,	od	 lat	
występowały	 nieprawidłowości	 kanalizacyj-
ne.	W	wielu	gospodarstwach	domowych	do	
jednej	 sieci	 ogólnospławnej	 kierowano	 ście-
ki	 gospodarcze	 i	 deszczowe.	 Z	 punktu	 wi-
dzenia	mieszkańców	było	to	bardzo	wygod-
ne.	Deszczówka	odpływała	ze	ściekami	 i	nie	
było	problemu.	Niestety	problem	powstawał	
w	oczyszczalni	ścieków…
–	 Przy	 dużych	 opadach	 deszczu	mamy	

ogromne	 obciążenie	 hydrauliczne	 sieci	 ka-
nalizacyjnej,	 natomiast	 małe	 stężenie	 za-
nieczyszczeń	 –	mówi	 Katarzyna	Warachim.	
–	W	oczyszczalni	ścieków	wypłukany	zosta-
je	osad	czynny,	czyli	mikroorganizmy	odpo-
wiedzialne	 za	 usuwanie	 związków	 biogen-
nych	i	zanieczyszczeń.	W	porze	deszczowej	
powstaje	 bardzo	 duże	 obciążenie	 hydrau-
liczne	całej	instalacji.

–	 Generalna	 zasada	 mówi,	 że	 kanaliza-
cja	 sanitarna	 nie	 jest	 siecią	 ogólnospławną,	
przeznaczona	jest	bowiem	do	ścieków	z	go-
spodarstw	 domowych,	 a	 zatem	 nie	 powin-
no	być	tam	wód	deszczowych	–	mówi	Jacek	
Ordakowski.	 –	 Stan,	 który	 był	 tolerowany	
przez	 ostatnie	 lata,	 trzeba	 zmienić	 i	 działać	
zgodnie	z	prawem.	Dlatego	właśnie	została	
podjęta	decyzja	o	rozdzieleniu	sieci	deszczo-
wej	od	sanitarnej.	Powstają	dwie	odrębne	in-
stalacje.	Ta,	która	już	jest,	będzie	przeznaczo-
na	dla	wód	deszczowych,	a	nowa	sieć	będzie	
obsługiwała	kanalizację	sanitarną.

Kwirynów jest jedyny!

Jak	się	dowiedzieliśmy,	woda	deszczowa	
będzie	 przepompowywana	 przez	 istniejącą	

przepompownię	 ście-
ków	sanitarnych	 i	od-
prowadzana	do	 rowu	
melioracyjnego,	 na-
tomiast	 ścieki	 sanitar-
ne	 przez	 nową	 prze-
pompownię	będą	tło-
czone	do	sieci	sanitar-
nej.	 Będzie	 to	 jedyne	
tego	typu	rozwiązanie		
w	gminie.
Część	 miesz-

kańców	 Kwirynowa	
nie	 jest	 zadowolo-
na	 z	 wprowadzanych	
zmian.	 Przydomowe	

chodniczki	są	wyłożone	kostką,	w	ogrodach	
rosną	krzewy	i	drzewa,	przy	przebudowie	za-
wsze	powstaje	bałagan.	–	Czy	naprawdę	mu-
simy	 przebudowywać	 kanalizację?	 –	 pytają.	
Niestety	tak,	część	mieszkańców	rozumie	za-
istniałą	 sytuację	 i	 chce	 pomagać	 wykonaw-
com,	aby	jak	najszybciej	zakończyć	niezbęd-
ne	prace,	a	inni	(na	szczęście	w	mniejszości)	
kategorycznie	nie	zgadzają	się	na	budowanie	
przyłącza.	Co	wówczas	robić?
W	 każdym	 takim	 przypadku	 będziemy	

starali	 się	 rozmawiać	 i	 przekonywać	 miesz-
kańców	–	mówi	Katarzyna	Warachim.
Wszystkie	 sprawy	 dotyczące	 przyłącze-

nia	się	do	nowej	kanalizacji	trzeba	rozpatry-
wać	 indywidualnie.	Nawet	 jeśli	 ktoś	nie	od-
prowadzał	deszczówki	do	kanalizacji	sanitar-
nej,	może	się	zdarzyć,	że	będzie	musiał	zmie-
nić	przyłącze	na	swojej	działce,	aby	wpiąć	się	
do	nowej	 sieci.	 Często	nowa	 instalacja	pro-
wadzona	 jest	 na	 innej	 głębokości	 niż	 stara,	
stąd	 konieczność	 przebudowy.	 Alternatywy	
nie	ma.	Jeśli	ktoś	nie	zgodzi	się	na	przepro-
wadzenie	prac,	nie	będzie	miał	odprowadza-
nych	 ścieków	 sanitarnych	 z	 posesji,	 bo	 do-
tychczasowa	 instalacja	 służyć	 będzie	 tylko	
odprowadzeniu	wody	deszczowej.
Termin	 zakończenia	 prac	 w	 Kwirynowie	

określono	 na	 15	 listopada.	 Aby	 w	 terminie	
uzyskać	 pozwolenie	 na	 użytkowanie	 sieci,	
trzeba	 do	 15	 października	 wykonać	 przyłą-
cza	i	roboty	budowlane	w	pasie	drogowym.	
Wszystkie	 prace	 aktualnie	 realizowane	 są	
zgodne	z	harmonogramem.

 Na terenie gminy Stare Babice prowadzone są intensywne prace związane z realizacją 
największego projektu inwestycyjnego w historii gminy, jakim jest „Uporządkowanie 
Gospodarki Wodno-Ściekowej”. Co pewien czas przedstawiamy Czytelnikom materiały 
opisujące syntetycznie prace przy wykorzystaniu Funduszu Spójności i zagadnienia z nimi 
związane postrzegane z perspektywy Prezesa Eko-Babic Pawła Turkota. Przypomnijmy,  
że na tę inwestycję pozyskaliśmy z UE dofinansowanie w wysokości blisko 130 mln zł.

Prace na ulicy Żurawiowe Mokradła w Kwirynowie

Dariusz Kamiński, Katarzyna Warachim, Jacel Ordakowski przy planach rozbudowy sieci kanalizacyjnej
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Warto interesować 
się postępem robót

–	Obecnie	mało	osób	w	Kwirynowie	intere-
suje	się	tym,	co	robimy.	Zainteresowanie	wzro-
śnie,	kiedy	etap	inwestycyjny	będzie	dobiegał	
końca	–	mówi	Jacek	Ordakowski.	W	sprawach	
inwestycji	 wszystkie	 informacje	 posiada	 soł-
tys	 Kwirynowa	 Dariusz	 Sobczak.	 Mieszkańcy	
mogą	się	z	nim	na	bieżąco	kontaktować	albo	
pytać	 przedstawicieli	 Jednostki	 Realizującej	
Projekt,	 którzy	 codziennie	 są	 na	 budowie.	
Warto	 zwracać	 także	 uwagę	 na	 ogłoszenia.	
Na	 słupach	 w	 Kwirynowie	 wywiesiliśmy	 in-
formację	dotyczącą	podłączeń	do	nowej	 sie-
ci	 kanalizacyjnej.	 Niektóre	 gospodarstwa	 do-
mowe	 odprowadzają	 swoje	 ścieki	 pośred-
nio	przez	działki	 sąsiadów	do	ul.	 Pohulanka.	
Teraz	ich	właściciele	będą	mogli	mieć	bezpo-
średnie	przyłącza	do	rurociągu,	który	biegnie		
w	 ul.	 Kalinowej.	 Zdecydowanie	 namawiamy	
do	podjęcia	 tej	 decyzji.	 Indywidualne	odpro-
wadzenia	ścieków	tworzą	porządek,	dla	każ-
dego	domu	około	2	m	od	ogrodzenia	powsta-
je	studnia	rewizyjna,	wówczas	przyłącza	są	ta-
kie	same	dla	wszystkich.

Potrzeba zgód mieszkańców! 
Problem kanalizacji w Klaudynie

Na	 duży	 problem	 inwestorzy	 budu-
jący	 kanalizację	 natrafili	 w	 Klaudynie.		
W	tym	wypadku	przyda	się	pomoc	sąsiadów,	
a	może	powinniśmy	odwołać	się	do	solidar-
ności	społecznej,	w	rozmowach	między	sąsia-
dami	można	wiele	ustalić.
–	 W	 Klaudynie	 w	 rejonie	 ul.	 Krzyża-

nowskiego	i	jej	bocznych	uliczek,	należących	
do	 tej	 samej	 zlewni,	 zetknęliśmy	 się	 z	 pro-
blemem	braku	zgód	właścicieli	nieruchomo-
ści	 na	 przeprowadzenie	 kanalizacji	 –	 mówi	
Marcin	 Michalski,	 koordynator	 umowy.	 –	
Sytuację	pogarsza	jeszcze	to,	że	stan	prawny	
niektórych	działek	jest	nieuregulowany.	

Korzystając z okazji, chciałbym za-
apelować do mieszkańców tego rejonu 
Klaudyna i prosić o umożliwienie budo-
wy kanalizacji. Wszyscy muszą podpisy-
wać zgody, inaczej nie dostaniemy po-
zwolenia na budowę.	
Jak	 zauważył	 Kierownik	 J.R.P.	 Jarosław	

Jasiński,	w	tym	rejonie	rozpoczęły	się	już	pro-

cedury	 dotyczące	 przejęcia	
części	 nieruchomości	 przez	
gminę	 z	 przeznaczeniem	 na	
drogę.	 Aktualnie	 trwa	 po-
stępowanie	 o	 wydanie	 de-
cyzji	 na	 realizację	 inwesty-
cji	 drogowej	 (na	mocy	 spec-
ustawy).	 Dokumentacja	 do-
tycząca	tego	zagadnienia	jest	
w	 Starostwie	 Powiatowym.	
Po	 wydaniu	 decyzji	 i	 prze-
jęciu	 terenów	 przez	 gmi-
nę	 budowa	 kanalizacji	 na	
ul.	 Krzyżanowskiego	 będzie	
możliwa,	ale	nadal	będą	po-
trzebne	 zgody	 właścicie-
li	działek	położonych	w	bocznych	uliczkach.	
Projekt	kanalizacji	w	tym	rejonie	jest	już	wy-
konany.	–	Nie	chcemy	podejmować	czynności	
prawnych	w	tej	sprawie,	zawsze	bowiem	ko-
rzystniej	jest	dla	wszystkich	stron,	gdy	dojdzie	
do	 zawarcia	 porozumienia.	 Prosimy	 zatem		
o	wyrażenie	zgód,	w	przeciwnym	razie	grozi	
nam	opóźnienie	budowy	–	apeluje	 Jarosław	
Jasiński.
–	Niestety	czasem	czynności	prawne	stają	

się	jedynym	rozwiązaniem	–	zauważa	Marcin	
Michalski.	 –	 W	 ostatnich	 dniach	 przepro-
wadzono	 procedurę	 wywłaszczeniową	 na		
ul.	Paderewskiego.	Właściciel	posesji	z	niezro-
zumiałych	dla	nas	przyczyn	odmówił	przesu-
nięcia	 ogrodzenia,	 które	 było	 umieszczone	
w	drodze.	Aby	móc	wybudować	kanalizację,	
musieliśmy	odwołać	się	do	sposobów	praw-
nych.
Zakończenie	prac	w	 tym	rejonie	przewi-

dziane	jest	około	połowy	2013	roku.	Jednak	
dokładnego	 terminu	 nie	 można	 dziś	 okre-
ślić,	ponieważ	realizowany	będzie	projekt	za-
mienny,	uwzględniający	podłączenia	nowych	
domów,	 których	 nie	 było	 jeszcze,	 gdy	 two-
rzono	projekt	podstawowy.	Nowy	projekt	jest	
w	fazie	opracowywania.
Warto	 wspomnieć	 jeszcze	 o	 warunkach	

budowy	kanalizacji	w	Klaudynie.
–	Na	terenie	całej	gminy	mamy	duże	pro-

blemy	z	budową	kanalizacji,	wie	o	tym	każ-
dy	wykonawca	 –	mówi	Dariusz	 Kamiński.	 –	
Projekt	 kanalizacji	 Klaudyna	 jest	 szczególnie	
trudny	 ze	 względu	 na	 wysoki	 poziom	 wód	
gruntowych.	 Każdy	 odrzut	 (nitka	 instala-
cji)	od	sieci	do	posesji	musi	być	odwadniany,		

w	tym	celu	zakładane	są	tzw.	igłofiltry.	Woda	
jest	już	na	głębokości	1,5	m,	a	w	wielu	przy-
padkach,	 jak	 na	 ul.	 Ravela,	 zagłębienie	 ka-
nału	dochodzi	do	5	m.	W	tym	rejonie	musi-
my	stosować	częściową	wymianę	gruntu,	bo	
ten,	który	 jest,	nie	nadaje	 się	do	zagęszcze-
nia.	 Grunt	 stabilizujemy	 także	 przy	 pomocy	
cementu.	Docelowo	będzie	tam	5	przepom-
powni	–	to	wszystko	powoduje,	że	budowa	
kanalizacji	w	tym	rejonie	jest	jedną	z	najkosz-
towniejszych	inwestycji.	
Te	dwa	obszary	budów	w	gminie	są	przy-

kładami	realizacji	całego	dużego	projektu	pro-
wadzonego	 na	 naszym	 terenie.	 Podobnych	
placów	budowy	w	babickiej	gminie	jest	aktu-
alnie	około	10.	Inwestycja	w	Kwirynowie	jest	
jedyną	w	swoim	rodzaju,	tylko	tam	bowiem	
dochodzi	 do	 wymiany	 sieci	 kanalizacyjnej,		
w	innych	rejonach	sieć	kanalizacyjna	budowa-
na	jest	po	raz	pierwszy,	całkowicie	od	nowa.
Moi	 rozmówcy	 –	 przedstawiciele	 firmy	

Eko-Babice	Sp.	z	o.	o.	–	Jednostki	Realizującej	
Projekt	 –	 dziękują	 wszystkim	 mieszkańcom,	
którzy	okazują	pomoc	i	zrozumienie	w	prze-
prowadzeniu	 tej	 historycznej	 dla	 gminy	 in-
westycji.	 Podziękowania	 składają	 sołtysom	
Klaudyna	 i	 Kwirynowa,	 którzy	 zbierają	 zgo-
dy	na	przeprowadzenie	kanalizacji.	Dziękują	
także	mieszkańcom	 Klaudyna,	 w	 rejonie	 ul.	
Ciećwierza	 –	 za	 życzliwość	 okazywaną	 wy-
konawcy.	Może	warto,	aby	mieszkańcy	gmi-
ny	częściej	rozmawiali	ze	sobą?	Wówczas	ła-
twiej	 będzie	 pokonać	 wszystkie	 problemy	
związane	z	ogromną	inwestycją.

Marcin Łada

Pracowite wakacje 
drogowców
W	czasie	wakacji	wiele	dróg	w	naszej	gminie	uzyskało	 lepszy	

standard.	 W	 Klaudynie	 położono	 nakładkę	 na	 ul.	 Ekologicznej,	
a	 wcześniej	 także	 na	 ul.	 Sienkiewicza-	 na	 odcinku	 od	 ronda		
w	Klaudynie	w	 stronę	 Izabelina.	W	 ramach	gwarancji	 poprawio-
no	również	ul.	Ogrodniczą	techniką	powierzchniowego	utrwalenia	
nawierzchni.	 Lepiej	 jeździ	 się	 także	ul.	 Sobieskiego	w	Borzęcinie,	
nawierzchnia	została	tam	częściowo	poprawiona.	Szerszy	materiał		
o	naszych	drogach	przedstawimy	w	następnym	numerze	„GB”.
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Obie	 wymienio-
ne	 powyżej	 komór-
ki	 gminne	 działa-
ją	 razem	 pod	 jed-
nym	kierownictwem	
–	 ich	 szefem	 jest	
Jadwiga	 Sotomska.	
Pani	Jadwiga	co	pe-

wien	 czas	 zakłada	 złoty	 łańcuch	 i	 sprawia,	 że	
dla	 wielu	 par	 jeden	 dzień	 staje	 się	 najpiękniej-
szym	dniem	życia.	Jako	Kierownik	Urzędu	Stanu	
Cywilnego	udziela	bowiem	ślubów.	W	ubiegłym	
roku	wykonała	 tę	 czynność	 aż	 90	 razy,	 sporzą-
dziła	 90	 aktów	 zawarcia	 małżeństwa.	 Ogółem	
mieszkańcy	naszej	gminy	w	ub.	roku	zawarli	158	
małżeństw.

URZąD STANU CYWIlNEGO prowadzi	spra-
wy	związane	z:	zawieraniem	małżeństw,	rejestra-
cją	urodzeń	i	zgonów.	Warto	wiedzieć,	że	w	na-
szej	gminie	w	ub.	 roku	urodziło	 się	184	dzieci,	
zmarło	147	osób.	

USC	zajmuje	się	także	innymi	czynnościami	
wynikającymi	z	przepisów	o	aktach	stanu	cy-
wilnego,	m.in.	wydawaniem	zezwoleń	w	przy-
padkach	 szczególnych	 na	 zawarcie	 małżeń-
stwa	 bez	 miesięcznego	 terminu	 wyczekiwa-
nia,	udzieleniem	zgody	na	odtwarzanie	cało-
ści	lub	części	księgi	stanu	cywilnego,	wydawa-
niem	 zaświadczeń	 o	 zdolności	 prawnej	 oby-
watela	polskiego	do	zawarcia	małżeństwa	za-
granicą,	wydawaniem	zezwoleń	na	przegląda-
nie	 ksiąg	 stanu	 cywilnego	 przedstawicielom	
organizacji	 społecznych	 i	 instytucji	 nauko-
wych.	 Ponadto	 referat	 przechowuje	 i	 konser-
wuje	 księgi	 stanu	 cywilnego	 oraz	 akta	 zbior-
cze,	dokonuje	w	nich	wzmianek	i	przypisków	
dodatkowych	 oraz	 powiadamia	 o	 tych	 czyn-
nościach	organy	przechowujące	odpisy	i	przy-
pisy	 ksiąg.	 Przekazuje	 także	 księgi	 stuletnie	
do	Wojewódzkiego	Archiwum	Państwowego,	
wydaje	 odpisy	 skróconego	 aktu	 urodzenia	
dziecka	i	opatruje	go	odpowiednią	adnotacją	
do	wypłaty	zasiłku	z	tytułu	urodzenia	dziecka	

oraz	odpisy	aktów	Stanu	Cywilnego	znajdują-
ce	się	w	tutejszym	archiwum.

Dane kontaktowe USC: tel. (022) 722-90-
36; USC@stare-babice.waw.pl.

REFERAT EWIDENCJI lUDNOśCI	 zajmuje	
się	zagadnieniami	dotyczącymi	migracji,	a	także	
sprawami	 dotyczącymi	 zameldowania,	 wymel-
dowania,	spisami	wyborczymi,	przygotowaniem	
wykazów	przedpoborowych	 i	wydawaniem	do-
wodów	osobistych.	
Dzięki	temu	referatowi	możemy	dowiedzieć	się,	

ile	osób	zamieszkuje	naszą	gminę.	Okazuje	się,	że	
zameldowanych	jest	aż	16.100	osób	na	pobyt	sta-
ły	i	140	osób	na	pobyt	czasowy.	Liczba	mieszkań-
ców	zbliżyła	się	do	czasów,	kiedy	babicka	gmina	
była	 obszarowo	większa	 i	 funkcjonowała	 razem		
z	dzisiejszą	gminą	Izabelin.	Wówczas,	15	lat	temu,	
liczba	mieszkańców	wynosiła	16.400.
Referat	realizuje	zadania	zlecone	z	mocy	ustaw	

związane	z	ewidencją	ludności	i	wydawaniem	do-
kumentów	stwierdzających	tożsamość,	m.in.	przyj-

Referat	 ten	 zaj-
muje	 się	 szerokim	
wachlarzem	 spraw,	
począwszy	od	ana-
lizy	 wniosków	
związanych	z	inwe-
stycjami	 gminny-
mi	 napływających	
od	 radnych,	 sołty-
sów	i	mieszkańców	

gminy,	 poprzez	 sporządzenie	 projektu	budże-
tu	oraz	 realizowanie	 inwestycji,	 aż	po	 ich	od-
biór	i	rozliczenie.
Do	zadań	 referatu	należy	m.in.	planowanie		

i	przygotowanie	do	realizacji	zadań	inwestycyj-
nych	i	remontowych	ujętych	w	budżecie	gminy,	
w	szczególności	przygotowanie	niezbędnej	do-
kumentacji	do	wykonania	planowanych	zadań	
inwestycyjnych	 i	 remontowych,	 sporządzanie	

wniosków	o	wydanie	decyzji	o	pozwoleniu	na	
budowę,	realizacja	tych	zadań,	zgłaszanie	wy-
budowanych	przez	gminę	obiektów	do	użytko-
wania	itp.
Kierownikiem	 tego	 referatu	 jest	 Paweł	

Błażejewski.	 Poproszony	 o	 scharakteryzowanie	
inwestycji	 gminnych,	 odpowiada:	 –	 Nasze	 in-
westycje	możemy	 podzielić	 generalnie	 na	 dwie	
grupy	 –	 na	 inwestycje	 duże,	 takie	 jak	 budowa	
Ośrodka	Zdrowia	w	Starych	Babicach	czy	budo-
wa	przedszkola	w	Bliznem	Jasińskiego,	i	inwesty-
cje	małe,	 np.	 budowa	placów	 zabaw,	wykona-
nie	oświetlenia	ulic	czy	prace	remontowe	w	pla-
cówkach	oświatowych.	 Zajmujemy	 się	 zarówno	
obiektami	kubaturowymi,	jak	i	obiektami	otwar-
tymi	 –	 wybudowaliśmy	 Ogólnodostępną	 Strefę	
Rekreacji	Dziecięcej	w	Borzęcinie	Dużym	i	boiska	
w	Zielonkach.	Niezależnie	od	wielkości	inwestycji	
skala	uzgodnień	i	problemów	jest	podobna.

Do	zadań	referatu	należy	również:	przygoto-
wywanie	projektów	umów	na	realizację	zadań	
przypisanych	 referatowi	 i	 planowanych	w	bu-
dżecie	gminy,	zlecanie	opracowania	projektów	
budowlanych,	a	także	pełnienia	czynności	nad-
zoru	 inwestorskiego.	W	czasie	 realizacji	 inwe-
stycji	i	remontów	pracownicy	referatu	codzien-
nie	odwiedzają	plac	budowy.
Zakończenie	robót	budowlanych	przy	danej	

inwestycji	nie	zamyka	jeszcze	etapu	pracy	pro-
wadzonej	nad	nią	w	referacie,	pracownicy	mu-
szą	bowiem:	sprawdzić	dokumentację	powyko-
nawczą,	uczestniczyć	w	odbiorze	wykonanych	
robót,	a	także	uczestniczyć	w	rozliczeniu	inwe-
stycji,	współdziałając	z	Referatem	Finansowym	
gminy.	Rozliczenia	te	często	są	bardzo	skompli-
kowane,	 zwłaszcza	 gdy	 inwestycja	 realizowa-
na	 była	 przy	 pomocy	 środków	 zewnętrznych:	
z	 Unii	 Europejskiej,	 z	 Funduszu	 Norweskiego,	

Urząd Gminy bliżej mieszkańców (3)
Dwa referaty razem 
– Urząd Stanu Cywilnego i Referat Ewidencji Ludności

Referat Inwestycji

Kierownik USC i Referatu  
Ewidencji Ludności  
Jadwiga Sotomska

Kierownik 
Referatu Inwestycji 
Paweł Błażejewski

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych	–	spotkania	od-
bywają	 się	 w	 każdą	 trzecią	 środę	 miesiąca		
w	godz.	17.00-19.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	 przy	
Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	
Alkoholowych	dla	osób	 i	 rodzin	z	przemocą	
domową	zaprasza	wszystkie	osoby	zaintere-
sowane	w	poniedziałki	w	godz.	17.00-19.00	
oraz	w	czwartki	w	godz.	17.00-19.00.

Grupa „Rodzina bez przemocy”	 spotyka	
się	 w	 każdą	 sobotę	 w	 godz.	 16.00-19.00.	
Telefon	do	osoby	prowadzącej	grupę	czynny	
całą	dobę:	0-605-921-579.	Telefon	zaufania	
czynny	w	godzinach	pracy	Punktu	i	w	godzi-
nach	zajęć	grupy:	(22)	722-04-93.

Gminny Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny	dla Osób i Rodzin z Problemem 
Uzależnień	 zaprasza	wszystkich	 zaintereso-
wanych,	w	tym	osoby	mające	problem	alko-

holowy	 we	 własnej	 rodzinie.	 Spotkania	 od-
bywają	się	we	wtorki	w	godz.	16.00-18.00,		
w	soboty	w	godz.	13.00-15.00.

Telefon zaufania	czynny	w	godzinach	pracy	
Punktu	(22)	722-04-93.

Wszystkie wymienione organizacje znaj-
dują się w Starych Babicach, w nowym 
budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 21.

TU OTRZYMASZ POMOC PRAWNą I PSYCHOlOGICZNą:
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Od	2	do	7	lipca	Stowarzyszenie	„Kuźnia	Przyjaźni”	zrealizowało	międzynarodo-
wy	projekt	artystyczny	„O!Twórz	się”	finansowany	z	Polsko-Litewskiego	Funduszu	
Wymiany	Młodzieży.	 Dzięki	 środkom	w	wysokości	 19	 tysięcy	 złotych	w	 projek-
cie	mogło	wziąć	udział	10	gimnazjalistów	i	licealistów	z	podwarszawskiej	gminy	
Stare	Babice	oraz	10	młodych	ludzi	z	Wilna	–	uczniów	polskiej	szkoły,	której	pa-
tronem	 jest	 Antoni	Wiwulski.	 Koordynatorzy	 i	 opiekunowie	 pracowali	 jako	wo-
lontariusze.
Miejscem	„zakwaterowania”	uczestników	była	Twierdza	Toruń	–	Fort	IV.	Główny	

temat	 spotkań	 dotyczył	 otwierania	 się	 i	 tworzenia	 poprzez	 kulturę,	 która	 łączy	
ludzi,	poszerza	horyzonty	 i	uczy	wraż-
liwości.	 W	 ramach	 wspólnych	 działań	
przeprowadzono	 warsztaty	 twórcze,	
grę	 miejską,	 zwiedzano	 toruńskie	 mu-
zea	 i	 teatr	 „Baj	 Pomorski”.	 Projekt	 za-
kończono	plenerowym	happeningiem	z	
udziałem	 publiczności.	 Kulminacją	 im-
prezy	były	wspólne	tańce.

Więcej	informacji	o	projekcie	na	stro-
nie	 Stowarzyszenia	 „Kuźnia	 Przyjaźni”:	
www.kuzniaprzyjazni.art.pl/.

Informację tę kierujemy do przedsiębiorców, którzy otrzymali pocztą za-
wiadomienie o konieczności wniesienia opłaty za rejestrację firmy.

Na terenie Polski, w tym do mieszkańców naszej gminy, rozsyłane są 
pisma informujące o konieczności uiszczenia jednorazowej opłaty reje-
stracyjnej w wysokości zgodnej z aktualnym postanowieniem KRS lub 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wezwanie nie jest zgodne z prawem i pochodzi od nieuczciwej osoby 
lub firmy podszywającej się pod urzędy rejestrujące działalność gospodar-
czą osób fizycznych i spółek. 

Informujemy, że rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG - wolna jest od 
opłat. (więcej na stronie: www.ceidg.gov.pl).

W CEiDG rejestrują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą. W Krajowym Rejestrze Sądowym KRS - rejestrują się spółki. 

Jeśli otrzymaliście Państwo pismo w sprawie opłat dotyczących rejestra-
cji firmy lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, można 
sprawdzić je w Urzędzie Gminy, Rynek 32, pok. 7, tel. 22-722- 91-99. 

Urząd Gminy Stare Babice

„O!Twórz się”

Uwaga przedsiębiorcy

Młodzież ze Starych Babic i Wilna 
wzięła udział w międzynarodowym 

wakacyjnym projekcie artystycznym/

środków	Województwa	Mazowieckiego	lub	in-
nych.
Referat	 ściśle	 współpracuje	 z	 Inspektorem	

Nadzoru,	 Referatem	 Finansowym,	 Zamówień	
Publicznych,	 a	 także	 z	 innymi	 gminnymi	 refe-
ratami.
Mieszkańcy	gminy	najczęściej	przychodzą	do	

Referatu	 Inwestycji,	 sugerując	 pewne	 pomy-
sły	dotyczące	gminnej	 infrastruktury	 i	zgłasza-
jąc	 różne	 nieprawidłowości	 związane	 z	 inwe-
stycjami.	Wszystkie	takie	sygnały	są	sprawdza-
ne.	Polecamy	jednak	zainteresowanym	kontakt		
w	 sprawie	 inwestycji	 poprzez	 radnych	 i	 sołty-
sów,	którzy	mają	dużą	wiedzę	odnośnie	do	in-
westycji	wykonywanych	na	ich	terenie.
W	Referacie	Inwestycji	pracują	dwie	osoby.

Dane kontaktowe: tel. (0 22) 722 95-36, 
e-mail: inwestycje@stare-babice.waw.pl.

mowanie	 zgłoszeń	meldunkowych	 na	 pobyt	 sta-
ły	i	czasowy,	prowadzenie	ewidencji	w	tym	zakre-
sie,	wydawanie	decyzji	w	sprawach	zameldowania		
i	wymeldowania.
Ponadto	referat	zajmuje	się	sprawami	związa-

nymi	z	Powszechnym	Elektronicznym	Systemem	
Ewidencji	Ludności	PESEL,	udzielaniem	informa-
cji	 adresowej,	 prowadzeniem	 postępowań	 ad-
ministracyjnych	 i	 wydawaniem	 decyzji	 w	 spra-
wach	wykonywania	obowiązku	meldunkowego.	
Referat	 prowadzi	 także	 stały	 rejestr	 wyborców,	
wydaje	zaświadczenia	o	prawie	do	głosowania,	
wykonuje	 zadania	 związane	 z	 przygotowaniem	
wyborów:	na	Prezydenta,	do	Sejmu,	Senatu	RP,	
wyborów	samorządowych,	referendum	i	innych.	
Prowadzi	ponadto	rejestrację	i	ewidencję	przed-
poborowych	z	terenu	gminy.
Referat	 przyjmuje	wnioski	w	 sprawie	wydania	

dowodów	osobistych.	Właśnie	z	tą	sprawą	miesz-
kańcy	przychodzą	najczęściej.	Osoby	dorosłe	wy-
mieniają	 bowiem	 dowody	 osobiste	 co	 10	 lat,	 a	
dzieci	(którym	dokumenty	potrzebne	są	do	prze-
kraczania	granic)	co	5	lat.	Od	10	lat	nie	ma	już	do-
wodów	książeczkowych	i	właśnie	zbliża	się	termin	
wymieniania	dowodów	plastikowych	na	nowe.
W	obu	referatach	razem	pracują	4	osoby.

Dane kontaktowe Referatu Ewidencji 
ludności: tel. (022) 722-90-36; meldunki@
stare-babice.waw.pl.
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II Półmaraton PWZ

Pomimo	 padającego	 deszczu	 w	 niedzielę	 26	
sierpnia	na	 linii	 startowej	 stawiło	 się	ponad	360	
biegaczy	 z	 całej	 Polski.	 Start	 odbył	 się	w	 Błoniu	
na	 ulicy	 Lesznowskiej,	 niedaleko	 Ludowego	
Klubu	 Sportowego	 „OLYMP”.	 Uczestników	 bie-
gu	 powitali	 przedstawiciele	 władz	 samorządo-
wych:	Wicestarosta	PWZ	Paweł	Białecki,	Burmistrz	
Błonia	 Zenon	 Reszka,	 Wójt	 Kampinosu	 Tomasz	
Tymoftyjewicz	 oraz	 Paweł	 Nastula	 (fot.	 poniżej)	

–	 znakomity	 sportowiec,	
medalista	olimpijski,	a	tak-
że	Dariusz	Ciećwierz	–	po-
mysłodawca	 półmarato-
nu,	 mieszkaniec	 gminy	
Błonie.
Znak	 do	 rozpoczęcia	

rywalizacji	 na	 trasie	 dał	
znakomity	 trener,	 Prezes	

LKS	„OLYMP”	–	Zygmunt	Karlicki.	O	godz.	10.00	
zawodnicy	wyruszyli	na	trasę,	która	miała	długość	
ok.	 21	 km.	 Meta	 znajdowała	 się	 w	 Borzęcinie	
Dużym,	w	Strefie	Rekreacji	Dziecięcej.
Wystartowało	363	zawodników,	a	bieg	ukoń-

czyło	 355.	 Jako	 pierwszy	 linię	mety	 przekroczył	
Bartosz	Olszewski	z	grupy	„Warszawiaky”,	z	cza-
sem	01:11:23,	drugi	był	
Aleksander	 Celiński	 z	
czasem	01:14:14,	a	trze-
ci	Mateusz	Baran	z	cza-

sem	01:15:11.	Wśród	pań	wygrała	Ewa	Kalarus	
z	 KLA	 „Zabiegani”	 Częstochowa,	 z	 czasem	
01:26:00.	Kolejną	zawodniczką	była	Małgorzata	
Szadura	–	Grupa	Biegowa	„CHTMO”,	 z	 czasem	
01:42:23,	 a	 trzecia	 na	 mecie	 zameldowała	 się	
Jolanta	Wagner	–	z	czasem	01:42:40.
Większość	maratończyków	biegła	nie	po	rekor-

dy,	ale	dla	przyjemności.	Jak	twierdzili	przed	star-
tem,	najbardziej	liczy	się	dla	nich	zawsze	przebie-
gnięcie	całej	trasy	i	dobra	zabawa.	Na	mecie	na	
wszystkich	 czekały	 pamiątkowe	medale,	 napoje	
izotoniczne	oraz	pyszna	zupa.
Po	krótkim	odpoczynku	nastąpił	moment	de-

koracji	 zwycięzców	 całego	 biegu	 wśród	 męż-
czyzn	 i	 kobiet,	 a	 także	w	poszczególnych	 kate-
goriach	wiekowych.	 Puchary	 i	 nagrody	wręcza-
li:	Wicestarosta	 Paweł	Białecki,	 Burmistrz	Błonia	
Zenon	 Reszka,	 Wójt	 Gminy	 Leszno	 Andrzej	
Cieślak,	Wójt	Gminy	Stare	Babice	Krzysztof	Turek,	
Wójt	Kampinosu	Tomasz	Tymoftyjewicz.	To	wła-
śnie	dzięki	wsparciu	i	przychylności	władz	samo-
rządowych	 udało	 się	 z	 sukcesem	 zorganizować	
imprezę	na	tak	dużą	skalę,	kosztowało	to	wiele	
trudu	 i	wysiłku,	ale	opłacało	się.	Podziękowania	
należą	 się	 organizatorom	 całej	 imprezy,	 spon-
sorom,	 a	 także	 wszystkim	 służbom,	 które	 bra-
ły	 czynny	 udział	 w	 zabezpieczaniu	 trasy	 bie-
gu:	 policjantom,	 służbie	 medycznej,	 strażakom		
z	Komendy	Powiatowej	w	Błoniu	i	z	ochotniczych	
jednostek	z	terenu	powiatu	oraz	wszystkim	wo-
lontariuszom,	którzy	włączyli	 się	w	pomoc	przy	
organizacji	i	obsłudze	imprezy.
Na	 mecie	 spotkaliśmy	 trenera	 Zygmunta	

Karlickiego.	W	maratonie	biegli	 zawodnicy,	któ-
rych	kiedyś	trenował,	m.in.	Paweł	Szynal	(szósty	
zawodnik	Mistrzostw	 Polski	 w	 Supermaratonie)	
i	 Andrzej	 Radzikowski	 (Wicemistrz	 Polski	 w	
Supermaratonie).	Pan	Zygmunt	zawsze	miał	oko	
do	 wyszukiwania	 talentów	 sportowych	 i	 wy-
kształcił	wielu	mistrzów	Polski.	Jego	zdaniem	pół-
maraton	jest	świetną	promocją	powiatu	i	gmin,	
które	 organizują	 ten	 bieg.	 Uczestnicy	 chwalili	
pierwszą	edycję	tej	imprezy,	w	związku	z	tym	te-
raz	przybyło	ich	jeszcze	więcej.	Warto	populary-
zować	bieganie.	Szkoda	tylko,	że	w	naszym	po-
wiecie	 nie	 mamy	 stadionu	 lekkoatletycznego	 –	
mówi	Pan	Zygmunt.	Ale	jeśli	zainteresowanie	bie-
ganiem	będzie	dalej	rosło,	to	może	stadion	kie-
dyś	powstanie?

Ewelina	Świątek	z	Borzęcina	zdobyła	1.	miej-
sce	 w	 kategorii	 mieszkanek	 powiatu.	 Zapytana	
o	wrażenia	 z	 trasy,	 powiedziała:	 –	Deszcz	wca-
le	nam	nie	przeszkadzał,	 było	 chłodniej,	 niż	 się	
spodziewałam.	Taka	pogoda	pozwoliła	mi	prze-
biec	ten	dystans	10	minut	szybciej,	niż	sądziłam,	
miałam	czas	1,52.	Aktualnie	przygotowuję	się	do	

II Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego już za nami. Bieg odbył się pod hono-
rowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a organizatorami byli: Powiat Warszawski 
Zachodni, gminy Błonie, Ożarów Mazowiecki, leszno, Stare Babice, Kampinos oraz Klub Sportowy „Bieniewiczanka” 
z Bieniewic. Bieg był okazją do przypomnienia i upamiętnienia sylwetki wielkiego polskiego biegacza – olimpijczyka 
Janusza Kusocińskiego, który spędził swoje dzieciństwo i młodość w Ołtarzewie (gm. Ożarów Mazowiecki). 
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Tegoroczna	akcja	„Tenisowych	Wakacji”	zorga-
nizowana	została	 już	po	 raz	drugi.	Dzięki	 firmie	
„KampinoSport”	 dzieci	 za	 darmo	mogły	 uczest-
niczyć	 w	 ogólnorozwojowych	 zajęciach	 sporto-
wych	i	nauczyć	się	podstaw	gry	w	tenisa.	Podczas	
wakacji	na	zajęcia	przychodziło	ponad	150	dzie-
ci.	Wszystkie	treningi	odbywały	się	pod	okiem	wy-
kwalifikowanych	instruktorów.
Kiedy	 w	 połowie	 lipca	 odwiedziliśmy	

„KampinoSport”,	 spotkaliśmy	 tam	 dużą	 grupę	
dzieci,	które	ćwiczyły	zagrywki	pod	okiem	trene-
rów	ze	szkoły	tenisa	„Junior	Tenis	Club”.	Jak	po-
wiedział	nam	menadżer	ośrodka	Tomasz	Musiał,	
na	zajęcia	może	przychodzić	dowolnie	duża	gru-
pa	 dzieci,	 klub	 tenisowy	 nie	wprowadza	w	 tym	
kierunku	 żadnych	 ograniczeń.	 Zwykle	 na	 zajęcia	
przychodziło	po	30	osób	z	obu	grup	wiekowych.	
Były	to	przeważnie	dzieci	z	naszej	gminy,	a	także	
osoby	z	Izabelina	i	innych	sąsiednich	gmin.	
Dzieci	ćwiczyły	w	dwóch	grupach	wiekowych,	

lecz	podział	 ten	nie	był	 rygorystycznie	przestrze-
gany.	 Zdarzało	 się	 bowiem,	 że	 kilkoro	 dzieci	 w	
młodszej	 grupie	 wiekowej,	 które	 już	 wcześniej	
uczestniczyły	w	zajęciach	 tenisowych,	doskonale	
sobie	radziło	w	porównaniu	ze	starszymi	kolega-
mi.	Wówczas	trenerzy	proponowali	im	zajęcia	w	
grupie	starszej.
Pan	Tomasz	zapytany,	czy	dzięki	zajęciom	teniso-

wym	młodzi	zawodnicy	osiągnęli	już	jakieś	znaczą-

ce	wyniki,	odpowiedział:	–	Jeszcze	nie	mamy	osią-
gnięć	sportowych	naszych	podopiecznych,	lecz	ge-
neralnie	 nie	 nastawiamy	 się	 na	 to.	Głównym	 za-
daniem	 jest	 propagowanie	 wśród	młodych	 ludzi	
aktywnego	 trybu	 życia.	 Chcemy	 odciągnąć	 dzie-
ci	 i	młodzież	od	komputerów,	bo	często	się	zda-
rza,	 że	 spędzają	 przed	 nimi	 zbyt	 wiele	 godzin.	
Proponujemy	im	ciekawą	dyscyplinę	sportu	–	zain-
teresowanie	tenisem	może	odmienić	ich	codzienne	
życie,	a	sport	dla	młodych	ludzi	jest	bardzo	ważny,	
stymuluje	bowiem	rozwój	całego	organizmu.
Podczas	 turnieju	 tenisowego	 spotkaliśmy	

Marcina	 Szczepaniaka	 z	 Borzęcina	 –	 ojca	 dziew-
czynki,	 która	 uczęszczała	 na	 zajęcia.	 Pan	Marcin	
chwalił	profesjonalne	podejście	trenerów	i	pomysł	
zorganizowania	 „Wakacji	 Tenisowych”	 dla	 dzieci.	
Córka	z	dużą	przyjemnością	przychodziła	do	ośrod-
ka.	 Inni	 rodzice	z	zainteresowaniem	obserwowali	
treningi	swoich	dzieci,	a	przy	okazji	mogli	skorzy-
stać	z	innych	atrakcji	ośrodka,	np.	z	groty	solnej.
Jak	 powiedział	 nam	 Prezes	 „KampinoSport”	

Andrzej	 Głogowski,	 wiele	 dzieci	 nadal	 chce	
uczestniczyć	w	zajęciach,	dlatego	też	akcja	będzie	
kontynuowana	w	przyszłym	roku.	Dla	zaintereso-
wanych	zajęcia	tenisowe	(odpłatne)	prowadzone	
będą	także	w	ciągu	roku	szkolnego.	Dużą	popu-
larnością	cieszą	się	treningi	dwa	razy	w	tygodniu	
w	kilkuosobowych	grupach.

Wyniki Turnieju „Tenisowe Wakacje”
W	 grupie	 młodszej	 „Skrzatów”:	 I	 miejsce	 –	

Marta	Nowak;	II	miejsce	–	Mateusz	Nowakowski;	
III	miejsce	–	Patryk	Godawa.
W	 grupie	 starszej	 „Młodzików”:	 I	 miejsce	 –	

Paweł	Drzewiński;	II	miejsce	–	Kuba	Grzywiński;	III	
miejsce	–	Piotr	Skotnicki.

Dziękujemy firmie „KampinoSport” za 
zorganizowanie pięknych, sportowych wa-
kacji dla dzieci.

Marcin Łada, Kamil Malinowski

Turniej tenisowy 
na zakończenie wakacji
 W piątek 24 sierpnia w ośrodku sportowym „KampinoSport” odbył się 
turniej dla dzieci zorganizowany w ramach akcji „Tenisowe Wakacje”. 
Nagrody ufundował samorząd gminy Stare Babice, a wręczała je 
Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio. Zawodników podzielono na dwie 
grupy wiekowe: „Skrzaty” od 4 do 10 lat i „Młodzicy” od 10 do 18 lat. 
Wyniki podajemy poniżej.

biegów	na	80	i	100	km	po	górach.	Z	naszej	gmi-
ny	widziałam	 na	 trasie	Marcina	 Goraja	 i	Witka	
Dudzińskiego,	 biegło	 także	 wielu	 znajomych		
z	 Błonia	 i	 z	 Kiściennego,	m.in.	Medaliści	 Polski		
w	 biegu	 24-godzinnym,	 kadrowicze	 Polski:	
Andrzej	Radzikowski	i	Paweł	Szynal.	Od	nich	uczę	
się	biegania.	Teraz	będę	startować	w	„Biegu	7	do-
lin”	na	100	km.	Pani	Ewelino	–	trzymamy	kciuki!

MŁ, KM.

Ewelina Świątek z Borzęcina przybiegła 1. wśród kobiet z powiatu

Jako pierwszy półmaraton ukończył Bartosz Olszewski

Zatańczyło dla nas „Brawko” z Błonia
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Powiatowe Ratownictwo Medyczne działa w nowej strukturze

Odeszła Pani Marianna Szuba-Tomaszewska

DZWOńMY NA 999

– Jakich zmian w działalności ratow-
nictwa medycznego mogą spodziewać 
się mieszkańcy naszego powiatu? 
–	 W	 praktyce	 dla	 mieszkańców	 powiatu	

zmieni	 się	 bardzo	niewiele	 –	mówi	 Starosta	
PWZ	 Jan	Żychliński.	 –	Dotychczasowe	punk-
ty	 wyczekiwania	 karetek	 będą	 zachowa-
ne.	 Przypominam,	 że	 znajdują	 się	 one	 w	
Ożarowie	 Mazowieckim,	 Starych	 Babicach,	
Łomiankach	 i	Błoniu.	Zmieniło	się	natomiast	
miejsce	koordynacji	działań	medycznych	–	z	
Błonia	 na	Warszawę.	 Trzeba	 jednak	 zauwa-
żyć,	że	nasze	ratownictwo	medyczne	straciło	
samodzielność	 i	obecnie	funkcjonuje	w	cha-
rakterze	podwykonawcy.	Zmieniły	się	również	
warunki	kontraktowania	lekarzy	i	ratowników	
medycznych.	Pula	środków	na	tę	działalność	
została	zmniejszona	o	około	10%.	Podpisano	
nowe	kontrakty	i	nadal	mamy	pełną	obsadę.	
Zarząd	PWZ	jest	zainteresowany	tym,	aby	sta-
cja	 ratownictwa	medycznego	 działała	 dalej,	
nawet	jako	podwykonawca.	Liczy	się	bowiem	
bezpieczeństwo	mieszkańców	powiatu	 i	 za-
chowanie	nad	tą	służbą	kontroli	społecznej.
Nowym	 Dyrektorem	 Powiatowej	 Stacji	

Ratownictwa	Medycznego	jest	Piotr	Kosyl,	któ-
ry	wcześniej	 pracował	w	Wojewódzkiej	 Stacji	
Ratownictwa	Medycznego	w	Warszawie	i	od-
powiada	obecnie	za	sprawne	włączenie	nasze-
go	pogotowia	do	struktur	większego	systemu.

–	 Wszystkie	 zgłoszenia	 od	 mieszkańców	
powiatu	kierowane	na	numer	„999”	trafiają	
do	Centrum	Dyspozytorskiego,	które	znajduje	
się	przy	ul.	Hożej	w	Warszawie.	Stamtąd	dys-
pozytor	łączy	się	z	ośrodkami	wyczekiwania	i	
faksem	wysyła	zlecenia	z	wypisaną	kartą	wy-
jazdową	do	 akcji.	 Ratownicy	wiedzą	 zatem,	
jaki	 jest	powód	ich	wezwania.	Każdy	ambu-
lans	 został	 wyposażony	 w	 GPS.	 Dyspozytor	
łatwo	może	 zatem	 skierować	 najbliższą	 ka-
retkę	na	miejsce	wypadku.	Jeśli	wszystkie	na-
sze	karetki	będą	zajęte,	na	miejsce	akcji	poje-
dzie	ambulans	z	Bemowa	lub	z	Bielan	–	mówi	
Dyrektor	Kosyl.	
Wojewoda	 ustalając	 6	 rejonów	 opera-

cyjnych	 dla	 ratownictwa	 medycznego	 na	
Mazowszu,	 dokonał	 centralizacji	 sił	 ratow-
nictwa,	 co	 może	 być	 istotne	 w	 sytuacji	 ka-
tastrofy	 czy	 jakiegoś	 kataklizmu.	 Wcześniej	
na	 Mazowszu	 działały	 42	 rejony	 operacyj-
ne,	 swoje	 służby	 medyczne	 zorganizowały	
wszystkie	powiaty.	Wprowadzenie	tak	dużych	
zmian	 spowodowało,	 że	wiele	 stacji	 ratow-
nictwa	medycznego	zarządzanych	wcześniej	
przez	samorządy	zostało	zmuszonych	do	re-
zygnacji	z	tej	działalności	lub	włączono	je	do	
mazowieckiego	systemu.
Wprowadzono	 także	 kilka	 nowości	 or-

ganizacyjnych,	które	mogą	mieć	znaczenie	
z	 punktu	widzenia	mieszkańców	powiatu.	

Np.	w	punkcie	dowodzenia	przy	ul.	Hożej	
w	Warszawie	oprócz	dyspozytora	znajduje	
się	 lekarz	 –	 koordynator	medyczny.	W	 sy-
tuacjach	 wątpliwych	 to	 lekarz	 podejmuje	
ostateczne	 decyzje	 dotyczące	wyjazdu	 ka-
retki.
Wszystkie	 ambulanse	 wyposażono	 w	 sys-

tem	szczegółowego	monitoringu	satelitarne-
go,	a	także	w	urządzenia	pozwalające	na	te-
letransmisję	 EKG,	 które	 umożliwiają	 bezpo-
średnie	 połączenie	 się	 ze	 szpitalem	 i	 odczyt	
zapisów	przez	lekarza	kardiologa.	Oczywiście,	
jak	dotąd,	funkcjonuje	także	lotnicze	pogoto-
wie	 ratunkowe.	 Dwa	 helikoptery	 stacjonują	
na	lotnisku	bemowskim.
Analizując	 powyższe	 fakty,	 możemy	 się	

przekonać,	 że	 bezpieczeństwo	 medycz-
ne	 mieszkańców	 powiatu	 jest	 zapewnio-
ne.	 Cieszymy	 się,	 że	 karetka	 nadal	 znaj-
duje	 się	 w	 punkcie	 wyczekiwania	 przy	 ba-
bickim	 Ośrodku	 Zdrowia.	 Szkoda	 jed-
nak,	 że	 Powiatowa	 Stacja	 Ratownictwa	
Medycznego,	 tworzona	 przez	 lata	 z	 takim	
trudem,	w	wyniku	zmian	rejonów	operacyj-
nych	 straciła	 samodzielność	 i	 została	 spro-
wadzona	do	roli	podwykonawcy.	W	innych	
rejonach	Mazowsza	 ratownictwo	 powiato-
we	 zastąpiły	w	większości	 firmy	 prywatne,	
kosztem	jednostek	samorządowych.	

MŁ.

Od 1 lipca br. Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego została włączona do nowej struktury organi-
zacyjnej. Nasze ratownictwo działa obecnie w 1. Rejonie Operacyjnym, do 
którego należy Miasto Stołeczne Warszawa oraz powiaty: legionowski i wo-
łomiński. Karetki, których w tym rejonie jest 70, obsługują obszar zamiesz-
kiwany przez ok. 2,5 mln osób. Zmiany organizacyjne wynikają z decyzji 
Wojewody Mazowieckiego.

11 sierpnia pożegnaliśmy jedną z naj-
starszych mieszkanek naszej gminy – 
Panią Mariannę Szubę-Tomaszewską. 
Przeżyła 97 lat.
	Ceremonia	pogrzebowa	odbyła	się	w	ba-

bickim	kościele,	 celebrował	 ją	 ks.	prałat	 Jan	
Szubka.	 Jak	 wspominał	 podczas	 Mszy	 Św.	
–	 życiorysem	 Pani	 Marianny	 można	 by	 ob-
dzielić	co	najmniej	kilka	pokoleń.	Jej	losy	wy-
wiodły	 ją	 z	 Wojcieszyna	 na	 tereny	 Kresów	
Rzeczypospolitej,	 w	 okolice	 Grodna	 (dzisiej-
sza	Białoruś).	Tam	właśnie	Jej	mąż,	Stanisław	
Szuba,	 jako	 osadnik	 wojskowy	 otrzymał	 za	
zasługi	dla	Ojczyzny	ziemię.	Przez	lata	gospo-
darowali	na	niej,	aż	przyszła	tragedia	wojny	
1939	r.	Stanisław	Szuba	wraz	z	innymi	osad-
nikami	 został	 zamordowany	 przez	 bojówkę	

komunistyczną.	 Jedno	 z	 drzew	 w	 babickiej	
Alei	Dębów	Katyńskich	nosi	jego	imię.
Pani	 Marianna	 z	 siedmiorgiem	 dzieci	 zo-

stała	 zesłana	na	 Syberię,	 była	 zmuszona	do	
pracy	 przy	 wyrębie	 lasu.	 Troje	 dzieci	 pozo-
stało	 na	 zawsze	 pochowanych	 na	 nieludz-
kiej	 ziemi.	 Później	 pracowała	 w	 sowcho-
zie.	Do	Polski	udało	jej	się	powrócić	dopiero		
w	1946	r.	Przez	wiele	lat	mieszkała	przy	ryn-
ku	w	Starych	Babicach.	Uczestniczyła	w	na-
szych	 uroczystościach	 patriotycznych,	 chęt-
nie	 opowiadała	 o	 dziejach	 swojej	 rodziny		
i	losach	Polaków	na	Kresach	Rzeczypospolitej.	
Była	świadkiem	historii.
W	 ceremonii	 pogrzebowej	 uczestniczy-

li	 przedstawiciele	 Związku	 Sybiraków	 na	
Mazowszu	 oraz	 Stowarzyszenia	 Rodzin	

Osadników	Wojskowych	 i	Cywilnych	Kresów	
Wschodnich.	 Pożegnali	 ją	 także	 przedstawi-
ciele	babickiego	samorządu	z	Zastępcą	Wójta	
Marcinem	Zającem,	rodzina,	wielu	przyjaciół	
i	mieszkańców	Babic.

Rodzinie Pani Marianny Szuby-Toma-
szewskiej składamy głębokie kondolencje.   

Redakcja
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OGŁOSZENIA

 Wójt Gminy Stare Babice na podstawie art. 30 ust. 
2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 35 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przezna-
czonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 
do 3 lat: 

lokal użytkowy położony w Borzęcinie Dużym przy uli-
cy Warszawskiej 818

– powierzchnia użytkowa lokalu 16,6 m2 
– działka nr ew. 626/12
– lokal przeznaczony na gabinet stomatologiczny
– najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
– czynsz 200 zł + VAT miesięcznie oraz dodatkowo 
opłaty za użytkowane media

Stare Babice, dnia 21.08.2012 r.W Y K A Z
 Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy zo-
stały przeznaczone do najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis	i	położenie Oznaczenie	KW Oznaczenie	działki	
wg	ewidencji	gruntów Pow.	działki	w	m.	kw.

Wartość	
nieruchomości

Przeznaczenie	
w	planie	zagosp.	
przestrzennego

Stare	Babice
działka	zabudowana WA1P/00053633/9 670

671 54 2387,73	zł
(netto) teren	zabudowany

Klaudyn
działka	

niezabudowana
WA1P/00052613/6CZ 718/2 84 120	zł

(netto)
droga	22-5KDL	

ul.	Krzyżanowskiego

Stare Babice, dn. 14.08.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOśCI lOKAlOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

POWIATOWY URZĄD PRACY
dla Powiatu  Warszawskiego – Zachodniego

Zaprasza na:

WARSZAWSKIE ZACHODNIE
 TARGI PRACY

W programie:
– Propozycje ofert
–  Indywidualne porady  

doradców zawodowych
–  Porady ekspertów  

ZUS, PIP, US, WUP
 

Targi odbędą się  w dniu 10 października 2012 
w godzinach od 10.00 do 14.00

W  Centrum Kultury w Izabelinie ul. Matejki 21
Zapraszamy! Wstęp wolny!




