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Stowarzyszenie	Przedsiębiorców	Ożarowa	
Mazowieckiego	we	współpracy	ze	
Starostwem	Powiatu	Warszawskiego	
Zachodniego	uprzejmie	informuje	
przedsiębiorców	i	mieszkańców	powiatu,	
że	od	1	października	2012	roku,	radcy	
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UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA
Wójt	 Gminy	 Stare	 Babice	 Krzysztof	 Turek	 oraz	 Prezes	 Zarządu	 Rejonowego	 Związku	

Kombatantów	RP	i	Byłych	Więźniów	Politycznych	Stanisław	Drzewiński	serdecznie	zapraszają	
na	Uroczystość	Religijno-Patriotyczną	upamiętniającą	wydarzenia	września	1939	r.,	która	od-
będzie	się	w	dniu	30	września	2012	r.	o	godz.	9.30	w	Kościele	pw.	Wniebowzięcia	NMP	oraz	
od	godz.	11.00	na	Cmentarzu	Wojennym	w	Starych	Babicach.

Turniej Otwarcia SQUASHKORT OPEN
KLUB SQUASH KORT Zaprasza!

13 października 2012 r. o godz. 10.00 w Klubie 
SQuaSH KOrt przy ul. Warszawskiej 394 odbę-
dzie się turniej Otwarcia SQuaSHKOrt OPen kat. 
B+, który jest wpisany do kalendarza Polskiej 
Federacji Squasha. Podczas	 turnieju	 będą	 odby-
wać	się	również	zajęcia	fitness	(m.in.	ZUMBA,	STEP	&	
SHAPE,	SCHWINN	CYCLING	MARATON),	na	które	 za-
praszamy	osoby,	które	lubią	aktywnie	spędzać	czas.	Otwarcia	turnieju,	jak	i	oficjalnego	otwar-
cia	klubu	dokonają	władze	Gminy	Stare	Babice.	Wszystkich	chętnych	zapraszamy	do	odwie-
dzenia	naszej	strony	internetowej	www.squashkort.co.pl,	na	której	będą	szczegółowe	infor-
macje	dotyczące	atrakcji	związanych	z	otwarciem	klubu.	Wstęp	wolny!

Wieczór autorski
18 października o godz. 17:00 – w sali konfe-

rencyjnej, w nowym budynku urzędu gminy Stare 
Babice odbędzie się wieczór autorski marianny 
Zawadzkiej z okazji wydania powieści pt. „W cie-
niu styczniowych nocy”.
Zapraszamy	 na	 bliskie	 spotkanie	 z	 rodakami	 z	 XIX	

wieku,	 dla	 których	 walka	 o	 wolność	 była	 sprawą	 naj-
świętszą.	Przywołani	w	powieści	bohaterowie	 i	 ich	czy-
ny	 zadziwią	 nawet	 tych,	 którzy	 dobrze	 znają	 historię,		
a	wszystkich	nas	skłonią	do	jeszcze	większej	dumy.
W	 powieści	 wątki	 sensacyjne	 przeplatają	 się	 z	 ro-

mansami,	a	wszystko	 to	osadzone	 jest	w	 realiach	epo-
ki	i	dzieje	się	na	terenie	dawnego	powiatu	warszawskie-
go.	Warto	przeczytać	tę	książkę	i	spotkać	się	z	jej	autor-
ką.	Zapraszamy!

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
Wójt	Gminy	Stare	Babice	informuje,	że	od	1	października	2012	roku	Urząd	Gminy	Stare	

Babice	będzie	pracował	w	następujących	dniach	i	godzinach:
– poniedziałek – od godz. 8.00 do 17.00
– wtorek, środa, czwartek – od godz. 8.00 do 16.00
– piątek – od godz. 8.00 do 15.00.
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Jestem rehabilitantką ludzkich serc… 

– Jaki repertuar usłyszymy podczas 
koncertu 12 października?
–	Przedstawię	Państwu	cykl	pieśni,	który	

nosi	tytuł	„Miłość	po	rosyjsku”.	Jest	to	prze-
gląd	 romansów	 stworzonych	 przez	 poetów	
rozkochanych	w	języku	rosyjskim.	Utwory	te	
sięgają	 końca	 XVIII	 wieku,	 kiedy	 cały	 dwór	
rosyjski	mówił	w	 języku	 francuskim,	 a	 tylko	
wybitni	poeci	opowiadali	bajki	i	lubowali	się	
w	języku	narodowym.	W	tamtym	czasie	po-
wstał	 romans	 rosyjski	 –	 nowy	 gatunek	mu-
zyczny,	 łączący	włoskie	 belcanto	 z	 językiem	
rosyjskim.	 Początkowo	 nawiązywał	 do	 pie-
śni	 ludowej,	 później	wyodrębnił	 się	 z	 niego	
romans	 „klasyczny”.	 Słowa	 do	 pieśni	 pisali	
m.in.	 Puszkin	 i	 Lermontow,	 a	muzykę	 kom-
ponował	Piotr	Czajkowski.	W	dalszych	latach	
powstał	 romans	„mieszczański”	 i	„okrutny”.	
Ten	ostatni	nazywany	też	„knajpianym”,	mó-
wił	o	biedzie,	nienawiści	 i	niespełnionej	mi-
łości.	 Romans	pasuje	niezwykle	do	ekspresji	
narodu	rosyjskiego,	do	jego	serca	i	tzw.	du-
szyszczypatielnego	odbioru	świata.
Zabiorę	Państwa	w	podróż	przez	wszyst-

kie	 style	 muzyczne	 romansu.	 Będę	 śpiewa-
ła	po	rosyjsku,	ale	przed	każdym	z	utworów	
opowiem	o	jego	szerszym	kontekście.	Pieśni	
będą	 zatem	 czytelne	 dla	 wszystkich,	 nawet	
dla	osób,	które	nie	znają	 języka	rosyjskiego.	
Romanse	zostały	tak	ułożone,	 jak	w	spekta-
klu,	 jeden	wynika	z	drugiego.	Mówią	o	po-
szukiwaniu	miłości	i	są	próbą	dialogu	pomię-
dzy	 kobietą	 i	 mężczyzną.	 Romans	 jest	 nie-
zwykłym	 gatunkiem,	 ma	 w	 sobie	 bowiem	
uniwersalny	 język	miłości	 i	piękna,	 łatwo	się	
go	słucha	–	czujemy	podskórnie,	że	jest	bliski	
dla	każdego	z	nas.

– Czemu wybrała Pani romans?
–	 Jest	 to	 jeden	 z	 moich	 ulubionych	

gatunków	 muzycznych.	 A	 zaczynałam	

drogę	 rozwoju	 wokalnego	 i	 aktorskie-
go	 od	 rytualnych	 pieśni	 prasłowiańskich	
–	do	nich	również	mam	wielki	sentyment.	
Zademonstruję	Państwu	różne	brzmienia	i	
opowiem,	 czemu	 dawniej	 służyły.	 Warto	
wiedzieć,	 że	 Polacy,	 Rosjanie	 i	 Ukraińcy	
mają	 wspólny	 kulturowy	 pień	 słowiański,	
dlatego	też	sięgając	do	korzeni,	potrafimy	
wzruszać	się	naszą	muzyką.
Istotne	jest	też,	aby	pieśni	przekazywane	

były	z	sercem.	Chodzi	tu	nie	tylko	o	połącze-
nie	tekstu	z	melodią,	ale	również	o	przekaz,	
o	to	coś	trudnego	do	sprecyzowania,	co	po	
nas	pozostaje.
Słynna	mniszka,	wizjonerka,	uzdrowiciel-

ka	 oraz	 pierwsza	 kompozytorka	 Hildegarda		
z	 Bingen	 pisała,	 że	 „muzyka	 jest	 czystym	
wspomnieniem	z	raju,	a	śpiew,	tak	jak	modli-
twa,	przybliża	człowieka	do	zbawienia”.

– Jak taka wrażliwa osoba, jak Pani, 
czuje się w dzisiejszym świecie?
–	 Pracuję,	 ale	 jednocześnie	 staram	

się	 trochę	 izolować.	 Ostatnio	 odmawiam	
udzielania	wywiadów,	chronię	swoje	życie	
prywatne.	
Staram	 się	 żyć	 tak,	 aby	nie	 zagubić	 sie-

bie	 w	 codzienności.	 Mam	 na	 to	 receptę	 –	
robię	 swoje.	 Zawsze	 chcę	 być	 autentyczna.	
Skupiam	się	na	sztuce,	ciało	i	głos	są	narzę-
dziami	przekazu.	Serce	musi	być	przekazane	
do	serca,	tu	nie	powinno	się	udawać.	Śpiewak	
ma	śpiewać,	a	nie	udawać,	że	śpiewa.

– Czy jako artystka ma Pani poczu-
cie misji?
–	 Bardzo	 dużo	 podróżuję,	 utożsamiam	

się	 z	 trzema	narodami:	 polskim,	 ukraińskim		
i	 rosyjskim.	 Poprzez	 moją	 krew	 staram	 się	
uleczyć	nasze	wspólne	rany	związane	z	prze-
szłością.	 Nie	 lubię,	 gdy	 do	 stosunków	mię-
dzyludzkich	miesza	 się	polityka.	Narody	po-
winny	się	bliżej	poznawać,	a	politycy	w	tym	
często	przeszkadzają.	Zdarza	się,	że	genialna	
rosyjska	muzyka	i	literatura	jest	kojarzona	ze	
złem	–	bo	stworzyli	ją	„ruscy”.	Jeśli	przyjrzy-
my	się	 losowi	wybitnych	 twórców,	zobaczy-
my,	jak	strasznie	system	ich	niszczył.	Za	cza-
sów	cara	czy	Stalina	płacili	za	swoje	przeko-
nania	prześladowaniami,	a	nawet	życiem.
Dzisiejszy	 świat	 cechuje	 brak	 refleksji.	

Jesteśmy	 karmieni	 przeżutą	 papką	 mediów.	
Brakuje	nam	czasu	na	zdobywanie	prawdziwej	
wiedzy,	na	własne,	tak	cenne	zdanie.	Brakuje	
czasu,	aby	być	ze	sobą.	Organ,	którego	się	nie	
używa,	zanika.	Tak	właśnie	jest	z	sercem,	a	ja	
jestem	rehabilitantką	ludzkich	serc.

– Często Pani odwiedza rodzinne 
strony?
–	Do	Kijowa	jeżdżę	raz	w	roku,	mam	tam	

rodziców	i	młodszego	brata.	Pomagam	im	fi-
nansowo.	 Kijów	 jest	 niezwykle	 energetycz-
nym	 miejscem.	 Bułhakow	 powiedział	 kie-
dyś,	 że	 co	drugi	 tam	wariat	 albo	geniusz…	
W	Warszawie	mieszkam	już	22	lata,	czuję,	że	
teraz	tutaj	jest	mój	dom.

 Olena leonenko – aktorka, pieśniarka i kompozytorka muzyki teatralnej. 
Od 2 lat znana jest telewidzom jako Oksana – jedna z bohaterek serialu tVP 
„Barwy szczęścia”. artystka urodziła się w Kijowie, od 20 lat mieszka w Polsce, 
czuje się przedstawicielką trzech narodów – polskiego, ukraińskiego i rosyj-
skiego. dwunastego października o godz. 18:30 wystąpi w gimnazjum w 
Koczargach Starych w ramach „Wieczoru romansów i literatury rosyjskiej”.
 Jaka Olena leonenko jest na co dzień? Czym kieruje się w życiu i co jest dla 
niej ważne? O tym wszystkim opowiedziała nam w wywiadzie.

Organ, którego się nie używa, zanika. 
tak właśnie jest z sercem, 

a ja jestem rehabilitantką ludzkich serc...

Scena	Teatru	J.	Słowackiego	w	Krakowie
fot.	AGluc

fot.	M.	Łada
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– Co Pani robi, aby uciec od zgiełku 
codzienności?
–	 Szukam	 kontaktu	 z	 naturą,	medytuję.	

Chodzę	boso	po	parku,	wtedy	 każdym	kro-
kiem	całuję	Ziemię,	a	z	każdym	następnym	–	
ona	mi	oddaje.	Taki	kontakt	z	naturą	jest	bar-
dzo	 potrzebny,	 pozwala	 zachować	 równo-
wagę,	polecam	go	Państwu	–	spróbujcie.
Mój	 przyjaciel	 z	 Asyżu,	 gdy	 jestem	

smutna,	 mówi	 –	 Bóg	 jest	 zawsze,	 chodzi	
tylko	o	to,	abyś	sprawdziła,	czy	jest	–	wtedy	
będziesz	szczęśliwa.	Każdy	z	nas	jest	prze-
cież	ulubionym	dzieckiem	Boga.	Wtedy	py-
tam	w	myślach:	 „Jesteś?”.	 I	 On	mi	 odpo-
wiada.	Wówczas	 odzyskuję	 spokój	 i	 czuję	
się	 bezpieczna.	 Przez	 lata	 życia	 nabrałam	
pewności,	 że	 najlepsze	 rzeczy	 przychodzą	
do	mnie	podczas	modlitwy	i	medytacji,	za-
czynam	wtedy	słyszeć	więcej,	niż	umysł	jest	
w	 stanie	 wymyślić.	 Kiedyś	 ks.	 prof.	 Józef	
Tischner,	udzielając	 ślubu	naszemu	przyja-
cielowi,	powiedział:	„Bóg	teraz	przemawia	
wyłącznie	przez	artystów,	nie	zawsze	przez	
księży”.	
Każdy	z	nas	swoim	życiem	daje	świadec-

two,	dlatego	ważne	jest,	aby	życie	było	prze-
myślane.	 Czechow	 powiedział,	 że	 Rosjanie	
uwielbiają	przeszłość,	nienawidzą	przyszłości	

i	boją	się	teraźniejszości.	Nie	zauważają	przy	
tym,	że	przyszłość,	której	tak	się	bali,	stała	się	
już	teraźniejszością,	a	za	chwilę	stanie	się	tak-
że	przeszłością,	 którą	 tak	uwielbiają.	To	 jest	
bardzo	ludzkie	i	moim	zdaniem	również	pol-
skie...

– Jak dużo czasu zabiera Pani praca 
w filmach telewizyjnych?
–	Obecnie	najwięcej	czasu	zajmuje	gra	w	

„Barwach	 szczęścia”.	Na	 inne	 sprawy	 czasu	
mam	mniej.	Oksana,	bohaterka	pochodząca	
z	Ukrainy,	stała	się	tam	główną	postacią.	Na	
planie	spędzam	czasem	13	godzin	dziennie,	
również	w	soboty	 i	niedziele,	 jeszcze	godzi-
nę	zajmuje	mi	dojazd	na	plan.	Lubię	tę	rolę,	
chociaż	Oksana	ma	bardziej	charakter	mojej	
mamy	niż	mój.	Natomiast	 ja	wkładam	w	tę	
postać	swoją	wrażliwość	i	próbę	bycia	osobą	
poważną	 i	odpowiedzialną.	Oksana	 jest	po-
stacią,	która	bardzo	się	rozwija.

– ma Pani też na swoim koncie kom-
pozycję muzyki do spektakli?
–	Napisałam	muzykę	do	ponad	20	spek-

takli,	 również	 do	 teatrów	 telewizji	 i	 filmów	
dokumentalnych,	 także	 do	 filmu	 fabularne-
go	„Inside”	Anny	Błaszczyk.	 Staram	 się	 jed-

nak	 równoważyć	 grę	 w	 serialu	 z	 występa-
mi	 na	 scenie	 teatralnej,	 bo	 inaczej	 można	
się	szybko	spalić.	Prawie	10	lat	grałam	w	te-
atrze	 „Ateneum”	 spektakle	 przygotowane	
razem	 z	 Januszem	 Głowackim,	 m.in.	 „Noc		
z	 Wertyńskim”.	 Spektakl	 opowiadał	 o	 arty-
ście	polskiego	pochodzenia,	który	urodził	się	
w	Kijowie.	To	właśnie	on	romans	rosyjski	wy-
prowadził	 z	 salonów	na	estradę,	był	pierw-
szym	 sławnym	 bardem,	 który	 stworzył	 po-
most	pomiędzy	 sztuką	XVIII	wieku	a	 sztuką	
Okudżawy	i	Wysockiego.

– Pracuje Pani obecnie nad książką,  
o czym będzie ona opowiadać?
–	 Piszę	 książkę	 o	 mojej	 babci,	 zielar-

ce	 i	 uzdrowicielce,	 która	 była	 szeptuchą.	
Odkryłam	pewną	tajemnicę	i	chcę	ją	ludziom	
przekazać.	Podczas	moich	podróży	zebrałam	
prastare	 wierzenia,	 sposoby	 uzdrawiania,	
wiedzę	na	temat	ziół,	a	także	wiedzę	o	tym,	
jak	 „rozmawia	 się	 z	 wodą”.	 Najważniejsze	
jest	w	życiu,	aby	nie	czynić	zła,	za	żadne	skar-
by,	choćby	pokusa	była	nie	wiem	jak	wielka.	
W	tym	roku	chcę	tę	książkę	ukończyć.	Mam	
nadzieję,	że	Państwo	ją	przeczytacie…

Marcin Łada, Ewelina Kurzak

15 września w gimnazjum  
w Koczargach Starych odbył się ostat-
ni koncert w naszej gminie, organizo-
wany w ramach tegorocznego festi-
walu „W Krainie Chopina”. Wystąpili: 
ewa Skardowska – fortepian, Katarzyna 
Bąkowska – skrzypce i gabriela 
Kurylewicz – córka kompozytora, która 
prowadziła spotkanie i przedstawiła pu-
bliczności kilka swoich wier-
szy.
Usłyszeliśmy	 m.in.:	 	 „Mod-

litwę”,	 „Tango	 Rubio”,	 „Pavanę	
na	 fortepian,	 a	 także,	 taniec	
z	 baletu	 „Harnasie”	 Karola	
Szymanowskiego	 na	 skrzypce		
i	 fortepian.	 Publiczność	 z	 ra-
dością	 przyjęła	 wykonanie	

jednego	 z	 najbardziej	 znanych	 utworów		
A.	Kurylewicza	„Polskie	Drogi”.
Gabriela	 Kurylewicz	 jest	 wydawcą	

„Dzieł	 wszystkich”	 Andrzeja	 Kurylewicza.	
Zaangażowana	w	 działalność	 społeczną	 ra-
tuje	 zabytki	 w	 Polsce.	 Publikuje	 w	 pismach	
naukowych	 i	 literackich.	Od	2007	roku	pro-
wadzi	 Piwnicę	 Artystyczną	 Kurylewiczów		
w	Warszawie.

Organizatorami	 spotka-
nia	 byli:	 Wójt	 Gminy	 Stare	
Babice,	 I	Gminne	Gimnazjum	
w	 Koczargach	 Starych		
i	 Towarzystwo	 Muzyczne		
im.	K.	Wiłkomirskiego.	

trzy dni później kolejny koncert fe-
stiwalowy zorganizowano w budynku 
Starostwa Powiatowego w Ożarowie 
mazowieckim. tym razem wystąpił duet 
jazzmanów: mariusz Bogdanowicz – 
kontrabas (autor wielu utworów muzyki 
filmowej) i marcin Olak – gitara klasycz-
na i akustyczna.	Koncert	połączono	z	wer-
nisażem	malarskim	 „Kapliczki	 –	 dziedzictwo	
kulturowe”.	Pokazane	prace	powstały	w	sek-
cji	plastycznej	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	
w	Błoniu.
Kolejna,	8.	edycja	festiwalu	dobiega	koń-

ca.	Jedna	z	największych	imprez	artystycznych	
w	tej	części	Mazowsza	co	roku	dostarcza	słu-
chaczom	niezapomnianych	wrażeń.	W	kolej-
nym	 wydaniu	 „GB”	 przedstawimy	 Państwu	
podsumowanie	tegorocznego	festiwalu.	

MŁ

Muzyka Andrzeja Kurylewicza w Koczargach 
Z kart festiwalu w „Krainie Chopina”
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Pracowite wakacje drogowców
 Dla większości osób jeżdżących samochodami ważne jest, aby droga, po której się poruszają, 
była równa i dobrze oznakowana. Mało kto interesuje się tym, do kogo dany odcinek drogi 
należy. Tymczasem na naszym terenie mamy drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie – trzy 
różne zarządy, trzy różne fundusze na prace drogowe. Na wszystkich kategoriach dróg wiele się 
działo w ostatnim czasie.

Drogi gminne

W	 ostatnich	 miesiącach	 wyrówna-
no	 ponad	 30	 km	 gminnych	 dróg	 grunto-
wych,	 utwardzono	 je	 kruszywem.	 Najwięcej	
prac	 wykonano	 na	 drogach	 w	 Klaudynie,	
Starych	Babicach,	Kwirynowie	i	Latchorzewie.	
Destruktem	 bitumicznym	 utwardzono	 ul.	
Mozarta	w	Klaudynie,	ponadto	ul.	Osiedlową	
i	 Tulipanową,	 a	 także	 ul.	 Kasztanową		
w	Kwirynowie	i	ul.	Okulickiego.
Nakładkę	 asfaltową	 w	 ostatnich	 ty-

godniach	 wykonano	 na	 ul.	 Ekologicznej		
w	Klaudynie.	W	wielu	miejscach	droga	ta	była	
już	w	złym	stanie	technicznym.	Drogowcy	wy-
mienili	 miejscami	 jej	 podbudowę	 i	 wykona-
li	 odwodnienia,	 aby	 z	 podmokłych	 terenów	
lasu	woda	nie	wylewała	się	na	nawierzchnię.	
Nowa	 nakładka	 na	 ul.	 Ekologicznej	 spowo-
dowała,	że	obecnie	przedłużył	się	ciąg	dobrej	
drogi.	Jadąc	ul.	Sikorskiego	(drogą	wojewódz-
ką),	 od	 Babic	w	 kierunku	Mościsk,	 pojedzie-
my	 już	 równą	nawierzchnią.	 Starania	gminy,	
mieszkańców	Klaudyna	i	wkład	finansowy	na-
szego	samorządu	w	wykonanej	modernizacji	
drogi	przyniosły	dobry	skutek.	Wielu	kierow-
ców	cieszy	 się	z	nowej	nawierzchni,	ale	czę-
sto	na	tym	odcinku	jeździ	zbyt	szybko.	Jest	to	
niebezpieczne	 zwłaszcza	 wieczorem	 –	 przy-
pominamy	 Czytelnikom,	 że	 w	 rejonie	 Lasu	
Bemowskiego	często	wędrują	łosie	i	spotkanie	
z	nimi	na	drodze	może	doprowadzić	do	groź-
nego	wypadku.
Warto	wiedzieć,	że	dzięki	staraniom	Gminy	

nowa	nakładka	na	ul.	 Sikorskiego,	 która	po-
czątkowo	miała	być	wykonana	tylko	do	ronda	
w	Klaudynie,	została	położona	aż	do	granicy	
gminy	Stare	Babice	 z	gminą	 Izabelin.	Rondo	
w	Klaudynie	 zagospodarowano	 również	 sta-
raniem	naszych	władz,	przy	pomocy	środków	
przeznaczonych	na	ochronę	środowiska.

Nowa nawierzchnia 
po wykonaniu kanalizacji

Wielu	 mieszkańców	 naszej	 gminy,		
w	rejonach,	w	których	wykonywane	są	pra-
ce	 kanalizacyjne,	 boryka	 się	 z	 trudnościa-
mi	w	 dojeździe	 do	 posesji.	 –	 Jest	 to	 oczy-
wiście	 sytuacja	 przejściowa	 i	 po	 wykona-
niu	 prac	 w	 zakresie	 rozbudowy	 kanaliza-
cji	 droga	 przywracana	 jest	 do	 pierwotne-
go	stanu	–	mówi	Z-ca	Wójta	Marcin	Zając.	
–	Niektórzy	z	Państwa	piszą	 listy	do	Gminy	
w	tej	sprawie.	Rozumiemy	wszelkie	trudno-
ści	 i	prace	organizowane	są	tak,	aby	uciąż-
liwości	 dla	mieszkańców	były	 jak	najmniej-

sze.	Ul.	Wieruchowska	w	Starych	Babicach	
po	 wykonaniu	 kanalizacji	 jest	 przykładem	
tego,	że	dotrzymujemy	słowa.	Dziś	jest	tam	
dobra	nawierzchnia	i	osoby	mieszkające	na	
tej	 ulicy	 są	 zadowolone.	 Podobnie	 jest	 na		
ul.	Królewicza	Jakuba	w	Wierzbinie,	gdzie	po	
zakończeniu	 kanalizacji	 położono	 nakładkę	
od	ul.	Trakt	Królewski	do	Warszawskiej.
Nowe	drogi	utwardzone	kruszywem	wy-

konano	 przy	 ul.	 Hetmańskiej	 w	 Klaudynie,	
(wspólnie	 ze	 spółdzielnią	 „Wola”),	 a	 tak-
że	 we	 własnym	 zakresie	 na	 ul.	 Ogrodowej	
w	 Bliznem.	 Drogi	 utwardza-
ne	kruszywem	są	co	najmniej	
dwa	razy	w	roku.	Szczególnie	
narażona	 na	 destrukcję	 jest	
ul.	Szymanowskiego	–	jeszcze	
w	tym	roku	nawierzchnia	zo-
stanie	tam	utwardzona	masą	
bitumiczną.
Referat	 Gospodarki	

Komunalnej	na	bieżąco	prze-
prowadza	 prace	 w	 zakre-
sie	 utrzymania	 i	 konserwa-
cji	 dróg	 gminnych.	 Niestety	
w	 wyniku	 kryzysu	 dysponu-
je	mniejszymi	funduszami	niż	
w	latach	ubiegłych.	Do	końca	
października	 planuje	 położe-
nie	nakładki	asfaltowej	na	ul.	
Trakt	 Królewski.	 RGK	 zawarł	
w	 tej	 sprawie	 porozumienie		
z	 trzema	 wykonawcami	 roz-
budowy	kanalizacji	w	tym	re-
jonie	–	jeden	ciąg	nawierzch-
ni	powstanie	na	większej	czę-
ści	tej	ulicy.

Drogi wojewódzkie

Osoby	 dojeżdżające	 co-
dziennie	 do	 Warszawy	 py-
tają,	 kiedy	 wreszcie	 zakoń-
czą	 się	 prace	 przy	 budo-
wie	 ronda	 na	 skrzyżowaniu	
ul.	 Warszawskiej,	 Lazurowej	
i	 Górczewskiej.	 Jest	 to	 duża	
inwestycja	 (koszt	 24	mln	 zł).	
Poszerzanie	 ul.	 Górczewskiej	
od	pętli	tramwajowej	w	stro-
nę	Babic	jakoś	utknęło	w	mar-
twym	punkcie	–	a	słyszeliśmy	
już	 różne	 terminy	 zakończe-
nia	prac	w	tym	miejscu	(gru-
dzień	 2011,	 sierpień	 2012).	
Zarząd	 Miejskich	 Inwestycji	
Drogowych	tłumaczy	się	trud-

nościami	w	przejmowaniu	działek	pod	inwe-
stycję	 i	 skomplikowanymi	pracami	przy	prze-
kładaniu	instalacji	podziemnych.
Nowy	 termin	 zakończenia	 prac	 określo-

no	na	październik	 br.	 Jak	na	 razie	 na	budo-
wie	 specjalnego	 przyspieszenia	 prac	 nie	 wi-
dać.	Czy	nowy	termin	także	nie	będzie	dotrzy-
many?	Po	zakończeniu	prac	Górczewska	bę-
dzie	miała	dwie	dwupasmowe	jezdnie	prowa-
dzące	do	 ronda	 i	dalej	dochodzące	do	 trasy	
szybkiego	ruchu.	Inwestycja	po	stronie	naszej	
gminy	jest	realizowana	przy	wsparciu	finanso-

Ul. Wieruchowska w Zielonkach i Starych Babicach

Rondo w Klaudynie

Ul. Mozarta w Klaudynie
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Dożynki w Borzęcinie Dużym
 Jak co roku, w pierwszą nie-
dzielę września wierni z parafii 
pw. św. Wincentego Ferreriusza 
w Borzęcinie Dużym zebrali 
się na Mszy Św. dożynkowej. 
Staropolska tradycja została 
dopełniona. Procesja z wień-
cem i sztandarami kościelnymi 
okrążyła świątynię. Tym razem 
uroczystość przygotowali wierni  
z Koczarg Nowych.

Podczas	Mszy	Św.	 licznie	zebrani	wier-
ni	dziękowali	Bogu	za	wszystkie	dobra,	któ-
re	zrodziła	ziemia,	oraz	za	tych	ludzi,	którzy	
własnymi	 rękoma	w	 trudnych	czasach	na-
dal	pracują	na	roli	i	nie	poddają	się.	To	wła-
śnie	 dzięki	 ich	 ciężkiej	 pracy	możemy	 jeść	
zdrową	polską	żywność	 i	 cieszyć	 się	z	ob-
fitych	plonów.

Tegoroczna	 uroczystość	 rozpoczę-
ła	 się	 od	 wniesienia	 przez	 Starostów	
Dożynkowych:	Teresę	Karczewną	i	Dariusza	
Berkowskiego	 bochna	 chleba,	 który	 zo-
stał	ofiarowany	przez	Krzysztofa	Grzelaka.	
Mieszkańcy	 parafii	 przygotowali	 również	

wspaniały	wieniec,	który	do	świątyni	wnie-
śli:	 Stanisława	 Nieporęcka,	 Jadwiga	 Lade,	
Kazimierz	Lade	i	Zbigniew	Karczewny.	
Ks.	 prałat	 Bogdan	 Wosławski	 po-

święcił	 dary	 i	 rozpoczęła	 się	 Msza	 Św.	
Podczas	 nabożeństwa	 prosiliśmy	 o	 Boże	
Błogosławieństwo	dla	rolników	i	ich	bliskich	
oraz	dla	wszystkich,	którzy	pracują	na	roli.	
Zebrani	modlili	 się	 także	 o	 to,	 by	 nikomu		
w	 dzisiejszych	 czasach	 nie	 zabrakło	 chle-
ba.	W	parafialnych	dożynkach	wzięli	udział	
przedstawiciele	władz	samorządowych	po-
wiatu	i	gminy:	Starosta	PWZ	Jan	Żychliński,	
Wójt	 Gminy	 Stare	 Babice	 Krzysztof	 Turek.	
Wójt	 w	 swoim	 przemówieniu	 podzięko-
wał	wszystkim	rolnikom	za	codzienny	trud	

i	 przypomniał	 zebranym,	 jak	 waż-
ną	 rolę	 w	 naszym	 społeczeństwie	
odgrywają.	 To	 właśnie	 dzięki	 nim	
mamy	 nasz	 codzienny	 chleb.	Wójt	
życzył	 rolnikom	 urodzajnych	 plo-
nów	 w	 przyszłym	 roku	 oraz	 zdro-
wia	i	wytrwałości	na	przyszłe	lata.	W	
uroczystości	uczestniczył	także	tego-
roczny	organizator	dożynek	–	sołtys	
Koczarg	Nowych	Andrzej	Skoneczny	
wraz	z	małżonką	Teresą	Skoneczną.	
Na	zakończenie	wszyscy	księża	z	bo-
rzęcińskiej	parafii	dzielili	się	chlebem	
upieczonym	z	tegorocznych	zbiorów	

z	osobami	zebranymi	w	kościele.
Kamil Malinowski

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

wym	babickiego	samorządu.	Czekamy	na	za-
kończenie	prac	w	tym	miejscu.
Podczas	 wakacji	 naprawiana	 była	 w	 ra-

mach	 gwarancji	 ul.	 Warszawska.	 Referat	
Gospodarki	 Komunalnej	 zgłaszał	 do	
Mazowieckiego	Zarządu	Dróg	Wojewódzkich	
uszkodzenia	 i	 spękania	 nawierzchni.	 Na	 kil-
ku	odcinkach	tej	drogi	wykonano	frezowanie	
i	 położono	nową	nawierzchnię.	 Prace	wyko-
nano	sprawnie,	mimo	że	ul.	Warszawska	cały	
czas	obciążona	jest	dużym	ruchem.
Mieszkańcy	 Borzęcina,	 Topolina	 i	 innych	

miejscowości	oczekują	od	wielu	lat	na	wyko-
nanie	prac	na	ul.	Sobieskiego.	Przypomnijmy,	
że	jest	to	również	droga	wojewódzka,	łączą-
ca	 trasę	 poznańską	 z	 Borzęcinem.	W	 ostat-
nim	 czasie	wykonano	 tam	 remonty	 cząstko-

we	nawierzchni.	Od	dawna	potrzebę	wykona-
nia	prac	w	tym	miejscu	zgłaszały	władze	ba-
bickiej	 gminy,	 płynęły	 także	 skargi	 od	 rodzi-
ców	dowożących	swoje	dzieci	do	przedszkola	
w	Umiastowie	 (gmina	Ożarów	Mazowiecki).	
Miejmy	nadzieję,	że	ul.	Sobieskiego	będzie	re-
montowana	podobnie	jak	ul.	Sikorskiego	–	po	
remontach	cząstkowych	przyjdzie	tam	czas	na	
położenie	 nowej	 nakładki	 na	 całym	 odcinku	
drogi.	Prace	w	 tym	zakresie	zaplanowane	są	
podobno	w	przyszłym	roku.

Drogi powiatowe

Podczas	 wakacji	 wykonano	 także	 w	 ra-
mach	 gwarancji	 prace	 na	 ul.	 Ogrodniczej.	
Droga	 została	 poprawiona	 metodą	 po-

wierzchniowego	 utrwalenia	 nawierzchni,	
poprawiono	 również	 umocowanie	 studzie-
nek	 kanalizacyjnych,	 które	w	 zdecydowanej	
większości	 leżą	 już	 stabilnie,	 gdy	 jeżdżą	 po	
nich	 pojazdy.	 Niestety	 możliwości	 inwesty-
cyjne	 powiatu	 do	minimum	ogranicza	 „po-
datek	 janosikowy”,	 w	 tym	 roku	wyniósł	 on	
ok.	18	mln	zł.	Projekt	zmiany	ustawy	zmniej-
szającej	drakoński	podatek	niestety	przepadł		
w	Sejmie.
Gmina	 interweniuje	 w	 sprawach	 drogo-

wych	w	każdej	kategorii	dróg,	nie	zawsze	jed-
nak	 jej	 głos	 jest	 uwzględniany.	 Każdy	 z	 nas	
może	pomóc	w	tych	działaniach	i	zgłaszać	do	
zarządów	dróg	potrzebę	wykonania	prac	i	na-
prawy	uszkodzeń	nawierzchni.	

Ł-P, E.K.
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Uroczystość patriotyczna 
we wsi Pociecha
 Wrzesień jest miesiącem, w którym 
tradycyjnie upamiętniamy obrońców naszej 
Ojczyzny. Co roku w pierwszą niedzielę 
tego miesiąca, we wsi Pociecha, na polanie 
położonej w Puszczy Kampinoskiej odbywa się 
uroczystość patriotyczna. Dawniej miejscowość 
ta należała do gminy Stare Babice, po podziale 
terytorialnym, który dokonał się w 1995 r., 
znajduje się w gminie Izabelin. Tegoroczna 
uroczystość niepozbawiona była jednak 
babickich akcentów.

Wśród	 gości	 obecni	 byli	 przedstawiciele	
Ministerstwa	 Obrony	 Narodowej,	 Urzędu	 do	
spraw	Kombatantów	i	Osób	Represjonowanych,	
Dowództwa	 Garnizonu	 Warszawa,	 2.	 Pułku	
Saperów	 z	 Kazunia,	 władz	 samorządowych		
i	 administracyjnych	 regionu.	 Przybyły	 także	
poczty	 sztandarowe	 organizacji	 kombatanc-
kich,	szkolnych	i	harcerskich.	

naszą gminę reprezentowała Sekretarz 
Wiesława Wojtachnio, przybyła również 
dyrektor dorota Smolińska wraz z pocz-
tem sztandarowym ze Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Starych Babicach. Z	 ramie-
nia	 Powiatu	 w	 uroczystości	 uczest-
niczyła	 Wicestarosta Jolanta 
Stępniak.	 Obecny	 był	 także	 płk	 dr	
Mirosław	 Kaliński	 z	 Departamentu	
Wychowania	 i	 Promocji	Obronności	
MON,	 który	 zawsze	 uczestniczy	 w	
babickich	uroczystościach	patriotycz-
nych	w	ostatnią	 niedzielę	września.	
Wśród	 kombatantów	 zauważyliśmy	
też	żołnierzy	AK	Grupy	„Kampinos”,	
znanych	uczniom	i	nauczycielom	ZSP	
z	 Borzęcina	 –	 placówki,	 której	 pa-
tronem	 jest	 właśnie	 to	 ugrupowa-

nie.	Przybyło	również	wielu	mieszkańców	gmin	
Izabelin	i	Stare	Babice.
Spotkanie	 patriotyczne	 rozpoczęło	 się	 po-

lową	Mszą	 Św.,	 którą	 celebrował	 ks.	 koman-
dor	 Janusz	 Bąk.	 Po	 jej	 zakończeniu	 przedsta-
wiciel	Ministra	Obrony	Narodowej	–	radca	ge-
neralny	 –	 koordynator	 Krzysztof	 Sikora	 wrę-
czył	 medale	 za	 Zasługi	 dla	 Obronności	 Kraju.	
Otrzymali	 je	 m.in.	 członkowie	 Stowarzyszenia	
Żołnierzy	Powstańczych	Oddziałów	Specjalnych	
„Jerzyki”	 Armii	
Krajowej.	 Przyznano	
również	 Odznakę	
Honorową	 i	 Medal	
Pamiątkowy	 „Kustosza	
Tradycji,	Chwały	i	Sławy	
Oręża	 Polskiego”,	 któ-
ry	 otrzymał	 dyrektor 
Kampinoskiego Parku 
narodowego – Jerzy 
misiak.	
P r z e d s t aw i c i e l	

Urzędu	 do	 spraw	
Kombatantów	 i	 Osób	 Represjonowanych	 płk	
Marcin	Wasiński	 wręczył	 medale	 „Pro	 Patria”,	
otrzymali	 je	 m.in.	 Stowarzyszenie	 Żołnierzy	
Powstańczych	Oddziałów	Specjalnych	„Jerzyki”	
AK,	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Warszawy,	 a	 tak-
że	 dorota Smolińska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach.

Podczas	 uroczysto-
ści	 Jerzy Broszkiewicz 
– Przewodniczący 
Stowarzyszenia aK 
Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”	
powiedział:	 –	 Po	 raz	55.	 spotykamy	 się	na	 tej	
polanie,	aby	uczcić	pamięć	tych,	którzy	polegli	
w	II	Wojnie	Światowej,	oraz	tych,	którzy	przez	
45	 lat	 zniewolenia	walczyli	 o	 Polskę	niepodle-
głą.	 Puszcza	 Kampinoska	 jest	 rejonem	nie	 tyl-

ko	tragedii,	ale	i	zwycięstw	
Polaków.	Palmiry	to	cmen-
tarz	boleści	i	zagłady	naro-
du	zgotowanej	nam	przez	
najeźdźców,	 ale	 Puszcza	
Kampinoska	 jest	 również	
szczęśliwą	okolicą.	Tu	wła-
śnie	toczył	się	zwycięski	bój	
–	od	28	sierpnia	do	2	wrze-
śnia	1944	roku.	Była	to	je-
dyna	 bitwa	 partyzancka,	
w	 której	 regularne	wojska	
nieprzyjaciela	 zostały	 cał-

kowicie	 pokonane.	 Przez	 5	 dni	 broniliśmy	 na	
przedpolach	pomiędzy	Truskawiem	a	Pociechą	
pozycji,	aby	uniemożliwić	Niemcom	wejście	do	
puszczy.	Oddział,	który	nas	atakował,	został	w	
nocy	 z	 2	 na	3	września	 zlikwidowany	we	wsi	
Truskaw.	Zazwyczaj	to	partyzanci	wycofywali	się	
po	ataku,	odskakując	od	wroga.

Po	 przemówieniach	 odczytano	
Apel	 Poległych,	 oddano	 salwę	 hono-
rową	oraz	 złożono	wieńce	przed	po-
mnikiem.	Uroczystość	odbyła	się	w	73.	
rocznicę	wybuchu	II	Wojny	Światowej	
oraz	 68.	 rocznicę	 walk	 stoczonych	
podczas	 Powstania	 Warszawskiego		
w	Puszczy	Kampinoskiej.	Jej	organiza-
torami	 byli:	 Stowarzyszenie	 Żołnierzy	
Powstańczych	Oddziałów	 Specjalnych	
„Jerzyki”	 Armii	 Krajowej,	 Ośrodek	
Szkolno-Wychowawczy	 im.	 płk.	
Jerzego	 Strzałkowskiego	 w	 Lesznie	
oraz	Urząd	Gminy	Izabelin.

Tekst i fot. M. Łada

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
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Pozazdrościłem 
ptakom…
 Ludzie od wieków marzyli o lataniu. Mało kto 
decyduje się jednak to marzenie zrealizować. 
Większość z nas żyje zwyczajnie, wykonując swoje 
codzienne, przyziemne zajęcia. Czasem wystarczy 
jednak przypadek, chwilowe zetknięcie się ze 
sportami lotniczymi i człowiek się zmienia. 
 Marek Pioterczak – najmłodszy w Polsce 
zawodnik tej dyscypliny (22 lata), mieszkaniec 
Koczarg Nowych, kilka lat temu rozpoczął swoją 
przygodę z paralotniarstwem. Widzimy go często, 
gdy wznosi się nad naszą gminą. W sierpniu latał 
w pobliżu Polany Dwóch Stawów w Zielonkach, 
gdzie odbywał się babicki festyn, i fotografował 
nas z góry. Pan Marek odnosi już pierwsze sukcesy 
w ogólnopolskich zawodach. Poprosiliśmy go  
o rozmowę…

– Jak zaczęła się Pana przygoda z la-
taniem?
–	 Zacząłem	 przez	 przypadek.	 Kilka	 lat	

temu	razem	z	bratem	przejeżdżaliśmy	obok	
łąki,	na	której	odbywał	się	kurs	paralotnio-
wy	–	 zwróciło	 to	naszą	uwagę	 i	 postano-
wiliśmy	spróbować	swoich	sił	w	tej	dziedzi-
nie.	Kupiliśmy	stary	sprzęt	do	nauki.	Brat	po	
pewnym	czasie	zrezygnował,	a	ja	kontynu-
owałem	pasję,	zdobywając	nowe	doświad-
czenia	i	uprawnienia.	
Pierwszy	 raz	 wystartowałem	 na	 war-

szawskim	Natolinie.	Mimo	że	lot	trwał	tyl-
ko	30	sekund,	przesądził	o	moim	dalszym	
życiu,	uczucie	było	niesamowite.	Używałem	
wówczas	 paralotni	 do	 lotów	 swobodnych	
(bez	silnika).	Dziś	latam	głównie	z	silnikiem,	

startuję	z	łąki	za	domem,	na	Bugaju.	Mam	
licencję	 pilota,	 która	 uprawnia	 do	 lotów	
swobodnych,	 lotów	 holowanych,	 za	 wy-
ciągarką	mechaniczną	oraz	 lotów	 z	 napę-
dem	PPG.	Mam	pozwolenie	na	samodziel-
ne	procedury	przedstartowe,	co	sprawia,	że	
jestem	niezależny	od	innych	osób	i	w	każ-
dej	chwili,	przy	dobrej	pogodzie,	mogę	wy-
startować.

– myśli Pan o karierze sportowej?
–	Tak,	rywalizacja	sportowa	pozwala	do-

skonalić	umiejętności	i	spotykać	się	z	ludźmi	
o	podobnych	 zainteresowaniach.	Od	 tego	
roku	utrzymuję	kontakt	z	pilotami	polskiej	
kadry	 narodowej,	 od	 których	 tak	 napraw-
dę	uczę	 się	 latania	 zawodniczego.	 Brałem	

już	udział	w	„Slalomanii”,	 czyli	motopara-
lotniowych	 zawodach	 w	 lataniu	 precyzyj-
nym.	 Mimo	 że	 jestem	 debiutantem,	 uda-
ło	mi	 się	wyprzedzić	 kilku	 reprezentantów	
Polski	i	zawodników	z	Czech,	co	wywołało	
spore	 zdziwienie.	 Jako	nieznany	 zawodnik	
zakwalifikowałem	się	do	finału	i	zdobyłem	
10.	miejsce.	Przygotowuję	się	teraz	do	na-
stępnych	zawodów,	które	będą	na	począt-
ku	października.

– Co powoduje, że chce się latać?
–	 Trudno	 to	 jednoznacznie	 określić.	

Latanie	 daje	 uczucie	 niesamowitej	 wolno-
ści,	poczucie	przestrzeni,	swobody,	a	jedno-
cześnie	zniewala,	bo	stale	chce	się	to	robić	
–	jest	jak	nałóg!	Wrażenia	są	niezapomnia-
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ne	i	każdy	lot	jest	inny.	Podróże	powietrzne	
pozwalają	na	niezwykły	kontakt	z	przyrodą,	
można	 obserwować	 ptaki	 w	 locie,	 często	
widzę	 też	 z	 góry	 sarny	 i	 łosie.	Mieszkamy	
w	okolicach	o	pięknym	krajobrazie,	co	rów-
nież	potęguje	wrażenia.
Niestety,	czasem	widzi	się	też	negatyw-

ne	działania	ludzi,	jak	wyrzucanie	śmieci	do	
pobliskich	lasów	i	rowów.	Już	kilka	razy	zda-
rzyło	mi	się	przyłapać	sprawców	takich	czy-
nów.	Robiłem	wówczas	zdjęcia	i	dzwoniłem	
do	straży	gminnej	z	prośbą	o	 interwencję.	
Zdarzało	się	również,	że	zauważyłem	ogień	
w	lesie	–	zawsze	wtedy	dzwoniłem	do	stra-
ży	pożarnej.	Ze	strażami	współpracowałem	
przy	ostatniej	powodzi,	podczas	uszczelnia-
nia	wałów	w	Łomiankach.	Z	góry	zawsze	le-
piej	widać,	informacje	lotnicze	mogą	przy-
dać	się	wielu	służbom.

– Zapewne taki sposób podpatry-
wania świata nie wszystkim się podo-
ba, najmniej tym, którzy mają coś na 
sumieniu…
–	 To	 prawda,	 zdarzają	 się	 sytuacje	 za-

skakujące,	a	nawet	niebezpieczne.	Do	jed-
nego	z	moich	kolegów	strzelano	z	wiatrów-
ki.	Mimo	że	jest	to	z	reguły	broń	o	słabej	sile	
rażenia,	 śrut	 uszkodził	 śmigło.	Wiatrówka	
była	zapewne	nieco	przerobiona,	gdyby	ko-
lega	został	trafiony	w	oko,	wolę	nie	myśleć,	
co	by	się	stało.	Sam	też	podczas	lotu	spo-
tkałem	 kłusowników,	 ale	 na	 szczęście	 nie	
strzelali	do	mnie…

– Widzę, że bardzo lubi Pan poma-
gać…
–	Mieszkamy	w	naprawdę	pięknej	oko-

licy,	ale	wydaje	mi	się,	że	wielu	 ludzi	 tego	
nie	docenia.	A	przecież	każdy	z	nas	mógłby	
coś	zrobić,	by	przyczynić	się	do	zachowania	
urody	tych	terenów.	Myślę,	że	ludzie	mogli-
by	częściej	reagować,	gdy	ktoś	celowo	nisz-
czy	 otoczenie	 czy	 wyrzuca	 śmieci.	W	 jed-
nym	z	artykułów	„Gazety	Babickiej”	czyta-
łem	o	wiatrakowcach	dla	policji.	To	jest	do-
bre	rozwiązanie,	dużo	tańsze	od	helikopte-
ra,	ale	przecież	można	by	jeszcze	ograniczyć	
koszty.	Policjanci	lub	ludzie	współpracujący	
ze	służbami	mogliby	poruszać	się	na	para-
lotniach.	Ich	koszt	w	porównaniu	w	wiatra-
kowcami	 jest	 niewielki,	 a	 efekt	 pracy	wła-
ściwie	ten	sam.	Ja	również	chętnie	podjął-
bym	się	takiej	współpracy	dla	dobra	gminy		
i	Kampinoskiego	Parku	Narodowego.

– ile kosztuje paralotnia?
–	 Jeśli	 mówimy	 o	 lataniu	 swobod-

nym	(bez	silnika),	na	początek	można	wy-
dać	4	tysiące	zł.	Za	tę	sumę	kupimy	używa-
ne	skrzydło,	kask	i	uprząż	–	możemy	wtedy	
próbować	 podlatywać	 z	 jakiejś	małej	 gór-
ki.	Jednak	jeśli	myślimy	o	poważnym	lataniu	
paralotnią	z	silnikiem,	trzeba	ukończyć	od-
powiedni	kurs,	zdobyć	licencję	pilota	(która	
kosztuje	ok.	2500	zł),	a	na	sprzęt	musimy	
wydać	około	25-30	tys.	zł.

– Czy paralotnie różnią się między 
sobą? 
–	Obecnie	skrzydła	do	latania	swobod-

nego	 są	 inne	niż	 te	 z	napędem,	a	 jeszcze	
10	lat	temu	nie	różniły	się.	Fachowo	może-
my	określić,	że	mają	teraz	inny	profil	aero-
dynamiczny	–	w	praktyce	chodzi	o	to,	że	pi-
lot	latający	z	silnikiem	znajduje	się	w	innym	
położeniu	w	stosunku	do	skrzydła	niż	pilot	
latający	lotem	swobodnym.	Ja	latam	na	pa-
ralotni	 z	profilem	samostatecznym,	 jest	 to	
skrzydło	do	lotów	PPG,	czyli	z	silnikiem.
Ciekawostką	 jest	 to,	że	pierwsze	silniki	

do	paralotni	w	Polsce	powstawały	już	w	po-
łowie	 lat	90.,	prace	nad	nimi	zapoczątko-
wał	 Ryszard	 Żygadło	 (aktualny	 wicemistrz	
świata	w	klasie	PF2	–	tandem)	na	Lotnisku	
Babice	(lotnisko	na	Bemowie).	Silnik,	z	któ-
rym	obecnie	latam,	o	pojemności	120	cm,	
osiąga	moc	około	16	KM	 (siła	 ciągu	–	60	
kg).	Najmocniejsze	silniki	plecakowe	o	po-
jemności	180-200	cm	dysponują	mocą	po-
nad	30	KM,	niestety	wówczas	trochę	wię-
cej	ważą	–	ok.	30	kg,	gdy	do	tego	dochodzi	
jeszcze	10	litrów	paliwa,	pilot	ma	co	dźwi-
gać.

– Spotyka Pan kolegów w powie-
trzu, a może kogoś z naszej gminy?
–	W	początkach	mojej	przygody	z	pa-

ralotniarstwem	 poznałem	 kolegę	 Ryszarda	
Owczarka	 z	 Babic,	 to	 właśnie	 on	 wpro-
wadził	 mnie	 w	 świat	 latania	 z	 silnikiem,		
a	sam	był	pierwszym	pilotem	paralotni,	któ-
ry	zaczął	 latać	na	ziemi	babickiej.	 Podczas	
lotów	 często	 spotykamy	 się	 z	 kolegami.	
Dysponujemy	 łącznością	 radiową	 i	 łatwo	
zbieramy	 się	w	większą	grupę,	 aby	 razem	
polatać.	Często	spotykamy	się	w	okolicach	
Zaborowa,	 Żyrardowa,	 Łomianek,	 Zegrza.	
Warto	wiedzieć,	że	Polacy	odgrywają	zna-
czącą	 rolę	 w	 tej	 dyscyplinie.	 Ponad	 poło-
wa	zawodników	na	świecie	używa	skrzydeł	
produkcji	polskiej	 firmy	Dudek	Paragliders,	
a	kolega	Robert	Werenc,	były	Mistrz	Polski,	
jest	 konstruktorem	 najlżejszych	 napędów	
paralotniowych	–	również	mojego.	Tak	na-
prawdę	 od	 niego	 przejąłem	 zamiłowanie	
do	precyzyjnego	latania.	

– Czy każdy może latać na paralot-
ni?
–	 Właściwie	 tak,	 każdy	 przeciętnie	

sprawny	 człowiek,	 który	 może	 przebiec		
z	ciężarem	napędu	na	plecach	–	może	 la-
tać.	Są	również	paralotnie	na	kółkach,	które	
startują	z	ziemi,	a	zatem	może	to	być	sport	
dla	wszystkich,	którzy	lubią	podniebne	wy-
zwania.	Zaskakujące	jest	to,	że	często	osoby	
z	lękiem	wysokości,	które	dostają	w	prezen-
cie	lot	w	tandemie	i	decydują	się	go	wyko-
nać,	leczą	się	ze	swojej	przypadłości.

– Jednak pewne ryzyko zawsze ist-
nieje?
–	Bez	 ryzyka	nie	ma	zabawy.	Mimo	to	

uważam,	że	ludzie	dużo	większe	ryzyko	po-
dejmują	 codziennie	 na	 drogach	 niż	 ja	 na	
paralotni.	Po	to	kończy	się	kursy	i	zdobywa	
licencję,	aby	posługiwać	się	wiedzą,	a	ta	po-
zwala	wyeliminować	 ryzykowne	 zachowa-
nia.	Oczywiście	 zdarzają	 się	 nagłe	 porywy	
wiatru,	turbulencje	i	inne	zjawiska,	nie	moż-
na	wszystkiego	przewidzieć,	dlatego	trzeba	
zawsze	zachować	spokój.	W	pewnym	mo-
mencie	 wypracowałem	 własny	 sposób	 la-
tania,	dziś	z	moich	doświadczeń	korzystają	
już	koledzy.	Specjalizuję	się	w	niskim	lataniu	
precyzyjnym	(do	200	m	wysokości).

– Czy z paralotnią wyrusza Pan na 
dalsze trasy?
–	 Tak,	 bardzo	 lubię	 zwiedzać	 świat		

z	tej	perspektywy.	Najlepiej	wspominam	la-
tanie	w	górach	–	zarówno	swobodne,	 jak	
i	 z	 silnikiem.	 Latałem	 również	w	Alpach	–	
we	Włoszech	i	Słowenii,	bez	silnika	na	wy-
sokościach	2000-3000	metrów	nad	pozio-
mem	gruntu,	po	kilka	godzin	–	niczym	szy-
bowiec.	 Niezapomniane	 loty	 odbywałem	
również	na	Mazurach	i	nad	morzem.	Takie	
widoki	na	 co	dzień	można	zobaczyć	 tylko	
z	latarni	morskiej.	Kiedy	przelatywałem	nad	
plażą,	 dziewczyny	 pisały	 na	 piasku	 swo-
je	numery	telefonów.	Miałem	wiele	bardzo	
miłych	sytuacji,	ludzie	z	reguły	dobrze	przyj-
mują	 paralotniarzy.	 To	 dodatkowo	 powo-
duje,	że	chce	się	latać…

Marcin Łada, fot. Marek Pioterczak
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Rajd rowerowy na pożegnanie lata

 Na placu Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym 15 września zorganizowano Rajd Rowerowy 
połączony z otwarciem boiska do piłki siatkowej i imprezą integracyjną przy muzyce. Sto 
dwadzieścia osób zdecydowało się przejechać 30 km leśną trasą. 

Rajd	 rozpoczął	 się	 o	 godzinie	 10:00	
zbiórką	 wszystkich	 uczestników	 imprezy.	
Organizatorzy	 powitali	 przybyłych,	 a	 nowy	
wikariusz	 parafii	 w	 Borzęcinie	 ks.	 Stanisław	
Podgórski	 pobłogosławił	 sportowe	 zmaga-
nia	 kolarzy.	 Rajd	 zorganizowano	 na	 leśnej	
trasie	o	długości	ok.	30	km,	po	drodze	rowe-
rzyści	odwiedzili	m.in.	Budę,	Zaborów,	Truskaw	
i	Lipków.	Po	powrocie	w	Borzęcinie	czekało	na	
nich	 wiele	 niespodzianek.	 Przygrywał	 zespół	

muzyczny,	przygotowano	kiełbaski	i	ognisko,	
a	dla	najmłodszych	–	trampolinę,	nadmuchi-
wany	zamek	i	przejażdżki	na	kucyku.	Uwagę	
wszystkich	 przyciągnęła	 loteria	 fantowa,		
w	której	głównymi	nagrodami	były	trzy	rowery	
ufundowane	przez	Wójta	Gminy	Stare	Babice	i	
Starostę	PWZ.	Rozlosowano	także	wiele	drob-
nego	sprzętu	rowerowego	(bidony,	kaski,	 rę-
kawiczki)	ufundowanego	przez	Gminę.
Jako	 pierwszy	 został	 wylosowany	 ro-

wer	 dziecięcy,	 wygrała	 go	
młoda	 mieszkanka	 Borzęcina		
–	Oliwia	Fijołek,	która	w	rajdzie	
jechała	po	 raz	pierwszy.	Oliwia	
uczęszcza	 do	 szkoły	 podsta-
wowej	 w	 Borzęcinie	 Dużym.	
Zapowiedziała,	że	w	następnym	
rajdzie	również	weźmie	udział.
Jako	drugi	wylosowano	rower	

młodzieżowy,	wygrał	go	Dominik	
Łuczak,	 uczeń	 4.	 klasy.	 Dominik	
bierze	udział	w	każdej	edycji	rajdu	
w	Borzęcinie	i	sądzi,	że	„te	rajdy	są	
najlepsze	ze	wszystkich…”.

Trzeci	 rower	 ufundowany	 przez	 Starostę	
PWZ	wygrała	Jolanta	Żentażewska	–	mieszkan-
ka	 Borzęcina	Małego,	 która	 aktywnie	 udziela	
się	w	 sprawach	 lokalnej	 społeczności	 i	 należy	
do	rady	sołeckiej.	Pani	Jolanta	również	bardzo	
lubi	spędzać	aktywnie	czas	wolny	i	bierze	udział	
w	każdej	edycji	rajdu.
Dla	 zebranych	 na	 pikniku	 porajdowym	

wspaniale	przygrywał	zespół	muzyczny	„Flesz”.	
Kilka	par	postanowiło	nawet	zatańczyć	i	weso-
ła	atmosfera	udzieliła	się	wszystkim.
Za	 zorganizowanie	 zespołu	 muzycz-

nego	 i	 pozyskanie	 sponsorów	 podzię-
kowania	 należą	 się	 sołtysowi	 Wierzbina	
Dariuszowi	 Świątkowskiemu.	 Całą	 im-
prezę	 zorganizowali:	 Radosław	 Karpiński		
–	Prezes	Babickiego	Towarzystwa	Cyklistów,	
Tadeusz	 Wiśniewski	 –	 radny	 z	 Borzęcina	
Dużego	i	Alicja	Sztyler	z	Referatu	Rozwoju	
i	Promocji	UG.
Podczas	 imprezy	 oficjalnie	 otwarto	 i	 po-

święcono	nowe	boisko	do	plażowej	piłki	siat-
kowej.	Rozegrano	także	pierwszy	inauguracyj-
ny	mecz	–	wygrali	nasi!

dziękujemy sponsorom, którzy pomogli nam w organizacji rajdu rowerowego i pikniku. Wśród nich znaleźli się:	Krzysztof	
Żebrowski	 –	 „Auto-Babice”,	Marian	Wiśniewski,	 Beata	 Skrońska	 –	 radna,	 Ireneusz	 Tracz,	 Robert	 Sumka,	 Jan	Malarowski,	 „Drukarnia	
Borzęcin”,	Mariusz	Przychodzki,	Mariola	i	Sławomir	Majchrzak,	Tadeusz	Przybysz	Sklep	Spożywczy	„Delicja”,	Janusz	Sieczka-Jankowski,	
Iwona	Małkowska	–	„Salon	Fryzjerski”,	Piotr	Siudziński,	Jerzy	Cienkusz	–	Zakład	Szklarski,	Kazimierz	Zatorski	–	Prezes	Koła	Wędkarskiego.
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Kolarze w Broniszach!
 Na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego 
Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach w sobotę, 
15 września, odbył się wyścig kolarski. Sportowa 
rywalizacja toczyła się o Kryształowe Jabłko 
Prezesa Rynku Hurtowego Bronisze.

Wyścig	 zorganizowano	 jako	 wie-
czorne,	 kolarskie	 kryterium	 uliczne.	 Brali		
w	nim	udział	kolarze	zawodowi.	Jedna	run-
da	miała	1200	metrów	długości.	Na	60-ki-
lometrowej	trasie	zawodnicy	co	kilka	rund	
finiszowali,	walcząc	o	punkty.	Dodatkowo	
najszybszy	kolarz	został	uhonorowany	spe-
cjalnym	trofeum	–	Kryształowym	Jabłkiem.
Najlepszym	 kolarzem	 okazał	 się	

Sylwester	 Janiszewski	 (CCC	 Polsat	
Polkowice),	 który	 pokonał	 na	 punk-
ty	 Marcina	 Wolskiego	 (Wibatech)	 oraz	
Mateusza	 Komara	 (BDC	MarcPol).	 Wśród	
orlików	najlepszy	był	 Piotr	Wojciechowski	

(KTK	 Kalisz),	 drugi	 Eryk	 Latoń,	 a	 trze-
ci	Adrian	Banaszek	 (obaj	z	BDC	MarcPol).		
W	 klasyfikacji	 generalnej	 „Poland	 Bike	
Race”,	na	którą	składały	się	wyniki	dwóch	
wyścigów,	 wspomnianego	 w	 Broniszach	
oraz	 „Memoriału	 Stanisława	 Królaka”,	
zwyciężył	 Sylwester	 Janiszewski.	 Wśród	
orlików	 triumfował	 Arkadiusz	 Owsian	
(Mostostal	Puławy).
Za	 przygotowanie	 i	 przeprowadze-

nie	 I	Wyścigu	Kolarskiego	o	Kryształowe	
Jabłko	odpowiedzialna	była	firma	Poland	
Bike.	 Tworzą	 ją	 ludzie,	 dla	 których	 jaz-
da	na	rowerze	 jest	sposobem	na	aktyw-
ne,	 emocjonujące	 i	 zdrowe	 spędzanie	
wolnego	 czasu.	 Dyrektorem	 I	 Wyścigu	
Kolarskiego	 o	 Kryształowe	 Jabłko	 był	
Grzegorz	Wajs,	 kolarz	 zawodowy	 w	 la-
tach	 1997-2005.	 Reprezentował	 bar-
wy	 Legii	Warszawa,	Mroza	 Borek	Wlkp.	
i	DHL	Author.	
Wśród	 osób	 wręczających	 nagro-

dy	 obecni	 byli	 m.in.	 Grzegorz	 Wajs,		

Starosta PWZ Jan Żychliński, a także 
nasz wspaniały kolarz, wielokrotny 
mistrz Polski i mistrz Świata amato-
rów ryszard Szurkowski.	Osoby	dorosłe	
pamiętają,	 jaką	 radość	 Pan	 Ryszard	 spra-
wiał	 przed	 laty	 społeczeństwu,	wygrywa-
jąc	Wyścigi	Pokoju.	Dziękujemy	za	te	emo-
cje	sportowe,	zarówno	dawniej,	jak	i	dziś.

MŁ, Fot. Iwona Kołodyńska Adamczyk
Źródło: http://www.naszosie.pl

Jak	powiedział	nam	radny	z	Borzęcina	
Dużego	 Tadeusz	 Wiśniewski,	 był	 to	
już	 6.	 rajd	 rowerowy,	 który	 zorganizo-
wano	 wspólnie	 z	 Gminą	 Stare	 Babice.		
–	 Wcześniejsze	 edycje	 odbywały	 się	
skromniejszymi	 siłami.	 Cieszy	 nas	 to,	 że	
ludzie	 spotykają	 się,	 aby	wspólnie	pojeź-
dzić	na	rowerach	i	potrafią	dobrze	się	ba-
wić.	 Mamy	 uczestników	 w	 każdym	 wie-
ku,	ale	wszyscy	niezależnie	od	lat	są	mło-
dzi	–	bo	dobra	zabawa	i	ruch	konserwuje	
młodość.	 Zachęcam	 Państwa	 do	 udziału	
w	 następnych	 rajdowych	 edycjach	 –	 po-
wiedział	Tadeusz	Wiśniewski.

Marcin Łada, Kamil Malinowski

Podczas pikniku porajdowego rowery wręczali: w imieniu Wójta Gminy – Marcin Zając (Z-ca Wójta), w imieniu Starosty PWZ – Radosław Karpiński (Gł. Specjalista ds. sportu w PWZ).
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Święto Policji w Starych Babicach

Na	 uroczystość	 przybyli	 Komendanci	
sąsiednich	 powiatów:	 nowodworskie-
go	–	nadkom.	Marek	Ujazda	oraz	otwoc-
kiego	 –	 mł.	 insp.	 Robert	 Żebrowski.	
Obecni	 byli	 również	 przedstawiciele	 jed-
nostek	 samorządowych	 z	 terenu	 nasze-
go	 powiatu:	 Wicestarosta	 Paweł	 Białecki,	
Burmistrz	Ożarowa	Mazowieckiego	 Paweł	
Kanclerz,	 Burmistrz	 Błonia	 Zenon	 Reszka,	
Burmistrz	 Łomianek	 Tomasz	 Dąbrowski,	
Wójt	 Izabelina	 Witold	 Malarowski,	 Z-ca	
Wójta	 Kampinosu	 Krzysztof	 Radkowski	
oraz	 Wójt	 Gminy	 Stare	 Babice	 Krzysztof	
Turek.	Przybyli	także	przedstawiciele	Straży	
Pożarnej	i	Straży	Gminnej.
Po	 odegraniu	 Hymnu	 Państwowego		

i	 wciągnięciu	 flagi	 na	 maszt	 rozpoczęła	 się	
uroczystość.	 Komendant	 Powiatowy	 nad-
kom.	Hubert	 Kowalczewski	 przywitał	 zebra-
nych,	 podziękował	 również	 wszystkim	 poli-
cjantom	za	ich	ciężką	i	wielogodzinną	służbę	
na	rzecz	lokalnej	społeczności.
Po	 dekoracji	 zasłużonych	 policjantów	

i	 mianowaniu	 na	 wyższe	 stopnie	 głos	 za-
brał	 Wójt	 Krzysztof	 Turek,	 który	 z	 oka-
zji	 Święta	Policji	 złożył	na	 ręce	Komendanta	
Kowalczewskiego	 serdeczne	 życzenia	 i	 po-
dziękowanie	 za	 trud,	 który	 policjanci	 wkła-
dają	w	poprawę	bezpieczeństwa	naszej	spo-
łeczności.	Wójt	pogratulował	również	odzna-
czonym	i	wyróżnionym	policjantom.
Na	zakończenie	uroczystości	Komendant	

PP	nadkom.	Hubert	Kowalczewski	złożył	po-
dziękowania	 wszystkim	 służbom	 współpra-
cującym	z	Komendą	Policji:	Strażom	Miejskim	
i	Gminnym,	prokuraturom	rejonowym,	służ-
bom	wojskowym,	państwowym,	jak	i	ochot-
niczym	 jednostkom	 straży	 pożarnej,	 samo-
rządom	i	wielu	innym	instytucjom.

Komenda	 Powiatowa	Policji	 dla	 Powiatu	
Warszawskiego	 Zachodniego	 z	 siedzi-
bą	 w	 Starych	 Babicach	 powstała	 12	 lat	

temu.	 W	 dniu	 20	
listopada	 1999	
roku	 Komendant	
Powiatowy	 Policji	
w	 Pruszkowie	 pod-
insp.	 Zbigniew	
Czerwiński	 podpisał	
rozkaz	 organizacyj-
ny	 Nr	 01/ORG,	 któ-
ry	(na	podstawie	za-
rządzenia	 organi-
zacyjnego	 Nr	 043/
ORG	 Komendanta	
Wo j ewód z k i e g o	
Policji	 z	 siedzibą	

w	Radomiu	z	dnia	20	 listopada	1999	 roku)	
utworzył	z	dniem	1	stycznia	2000	roku	struk-
tury	Komendy	Powiatowej	Policji	dla	Powiatu	
Warszawskiego	Zachodniego.
Siedzibą	 Komendy	 Powiatowej	 Policji	

został	 mały	 budynek	
ówczesnego	 komisa-
riatu	 Policji	w	Starych	
Babicach.	Od	podstaw	
trzeba	 było	 stworzyć	
to,	 co	 sąsiednie	 jed-
nostki	 miały	 od	 dzie-
sięcioleci.	 Kolejni	 ko-
mendanci	 powiatowi	
wkładali	 wysiłek,	 aby	
nadrobić	 lata	zaległo-
ści	 –	 zapewnić	 budy-
nek,	który	pomieściłby	
wszystkich	 pracowni-
ków,	 jego	 wyposaże-
nie,	a	także	nowocze-
sny	 sprzęt	 podnoszą-
cy	standardy	pracy	policjantów.	Pierwszym	
Komendantem	 Powiatowym	 Policji	 dla	
Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego	 był	
podinsp.	 Jerzy	 Wierzchowski,	 następnie	
od	 1	 września	 2002	 roku	 do	 16	 czerw-
ca	2005	 roku	–	mł.	 insp.	 Jacek	Piłkowski,	
od	17	 czerwca	do	16	grudnia	 2005	 roku	
–	 nadkom.	Grzegorz	 Postek,	 od	 17	grud-
nia	 2005	 do	 20	 czerwca	 2006	 roku		
–	kom.	Sławomir	Rogowski,	od	21	czerwca	
2006	do	25	czerwca	2007	roku	–	podinsp.	
Tadeusz	 Niedźwiecki.	 Obecnie	 od	 kilku	
lat	 Komendantem	 Powiatowym	 Policji	 dla	
PWZ	 jest	 nadkom.	 Hubert	 Kowalczewski,	
który	to	stanowisko	zajmuje	od	26	czerw-
ca	2007	roku.
Przez	 te	wszystkie	 lata	 samorządy	 lokal-

ne	partycypowały	w	 kosztach	 funkcjonowa-
nia	Komendy	Powiatowej	Policji	i	jej	jednostek	
organizacyjnych.	Tylko	w	ubiegłym	roku	prze-
znaczyły	 na	 dofinansowanie	 komendy	 łącz-

ną	kwotę	1.210.531,89	złotych,	 co	pozwo-
liło	na	zainicjowanie	przedsięwzięć	istotnych	
dla	 bezpieczeństwa	 mieszkańców,	 a	 także	
budowę	 nowej	 siedziby	 Komisariatu	 Policji		
w	Błoniu.
Grudzień	 2005	 roku	 w	 annałach	

Komendy	 dla	 Powiatu	 Warszawskiego	
Zachodniego	 zapisał	 się	 w	 sposób	 szcze-
gólny.	Na	podwalinach	ówczesnego	komi-
sariatu	 powstał	 budynek,	 którego	 okaza-
łość	możemy	 dzisiaj	 podziwiać.	 To	wtedy	
na	 ręce	 Komendanta	 Powiatowego	 Policji	
zostały	 przekazane	 symboliczne	 klucze	
do	 nowej	 siedziby	 Komendy	 Powiatowej	
Policji	 w	 Starych	 Babicach.	 Wyrazem	 tej	
współpracy	 było	 wręczenie	 –	 16	 lipca	
2011	roku	–	Komendzie	Powiatowej	Policji	
dla	 Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego	
sztandaru	 ufundowanego	 przez	 społecz-
ność	lokalną.

Samorząd gminy Stare Babice od 
lat dofinansowuje zagadnienia zwią-
zane z bezpieczeństwem. W styczniu 
br. Wójt Krzysztof turek podpisał na 
mocy uchwały rady gminy porozu-
mienie z Komendantem Powiatowym 
Policji dotyczące realizacji służb po-
nadnormatywnych na terenie naszej 
gminy. na ten cel wydano 60 tys. zł, 
co pozwoliło na wykupienie 300 służb 
ośmiogodzinnych. dwuosobowe pa-
trole policyjne lub połączone ze Strażą 
gminną kierowane są w miejsca wska-
zane przez mieszkańców. dyslokacja 
służb określana jest za pośrednictwem 
Komendanta Straży gminnej, tam za-
tem mieszkańcy mogą się zgłaszać ze 
swoimi sugestiami dotyczącymi do-
datkowych patroli.

Kamil Malinowski

 Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach 27 lipca zorganizowano 
uroczystość, podczas której policjanci z naszego powiatu zostali mianowani na wyższe  
stopnie oraz odebrali odznaczenia z rąk Komendanta PP nadkom. Huberta Kowalczewskiego  
i Zastępcy Starosty PWZ Pawła Białeckiego.

Komendant PP Hubert Kowalczewski i Wójt Krzysztof Turek
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Spokojnie, 
policja jest wszędzie…

Szczęśliwej szkoły, bezpiecznej drogi…

Pewien kierowca znacznie przekroczył 
dozwoloną prędkość. Został zatrzyma-
ny przez policjanta w Starych Babicach 
i pouczony na okoliczność wykroczenia. 
Wsiadł do samochodu i pojechał dalej  
w kierunku Sochaczewa. droga była pu-
sta, nawet nie patrzył na szybkościo-
mierz, jechał bardzo szybko. nie przy-
puszczał, że tego dnia może zostać za-
trzymany po raz drugi. Kilkanaście mi-
nut później zobaczył uniesiony lizak  
w Kampinosie. Zatrzymał go, jak mu się 
zdawało, ten sam policjant...

– Jak pan to zrobił?! – zapytał kierow-
ca. – Przecież przed chwilą kontrolował 
mnie pan w Babicach! 

– i nadal jedzie pan zbyt szybko? 
Spokojnie, policja jest wszędzie, doku-
menty poproszę – odparł z uśmiechem 
funkcjonariusz.

Taka	 sytuacja	 wydarzyła	 się	 jakiś	 czas	
temu	w	naszym	powiecie.	 Redaktor	 „Gazety	
Babickiej”	 także	 został	 kiedyś	 zatrzymany	do	
kontroli	i	mocno	się	zdziwił,	że	znajomy	poli-
cjant	nie	reaguje	na	zwykłe	„cześć”	i	żąda	od	
niego	dokumentów	tożsamości.	–	Nie	pozna-
jesz	mnie?	–	zapytał	redaktor.	–	Przecież	zna-
my	się	już	od	paru	lat,	spotykaliśmy	się	na	róż-
nych	 posiedzeniach	 związanych	 z	 działalno-
ścią	„Komisji	Antyalkoholowej”	i	innych	doty-
czących	bezpieczeństwa	gminy.	–	No	tak	–	od-
powiedział	policjant	–	tylko	że	myli	mnie	pan	
z	moim	bratem	bliźniakiem,	Piotrem,	a	 ja	 je-
stem	Jacek…
W	 każdej	 zagadkowej	 historii	 jest	 ja-

kieś	 wyjaśnienie	 –	 także	w	 tej	 wszystko	 sta-
ło	się	jasne.	W	naszej	policji	powiatowej	pra-
cuje	 dwóch	 braci	 bliźniaków:	 Piotr	 i	 Jacek	
Kucharscy.	Obaj	są	bardzo	sympatyczni	 i	nie-
zwykle	 do	 siebie	 podobni	 –	 dlatego	 zdarza-
ją	 się	 im	 co	 chwilę	 jakieś	 zabawne	 sytuacje,	
które	 znoszą	 z	 cierpliwością	 i	 uśmiechem...		
A	uśmiech	mają	również	taki	sam,	co	dodat-

kowo	myli	osoby,	które	poznały	
tylko	jednego	z	nich.	Wcześniej	
zdarzało	 się,	 że	 „wkręcali	 na	
podobieństwo”	 różne	 dziew-
czyny,	kawałów	nie	żałowali	so-
bie	także	w	szkole,	kiedy	do	od-
powiedzi	 chodził	 zawsze	 ten,	
który	 był	 lepiej	 przygotowany.	
Nawet	 żony	 początkowo	 nie	
były	 pewne	 „który	 jest	 który”.	
Jednak	w	 dorosłym	 życiu	 oka-
zji	 do	 żartów	 jest	 zdecydowa-
nie	mniej,	 zwłaszcza	 że	 swoją	
służbę	 traktują	bardzo	poważ-
nie.	Praca	w	policji	jest	ich	wy-
borem	życiowym,	związali	się	z	
nią	na	wiele	lat.
Pierwszy	 do	 policji	 wstą-

pił	 Jacek,	 w	 1996	 roku	 rozpoczął	 służbę		
w	 KP	 w	 Lesznie,	 jako	 dzielnicowy	 pracował		
w	 Kampinosie,	 później	 w	 Ożarowie	
Mazowieckim.	W	 następnym	 roku	 do	 służby	
trafił	Piotr,	początkowo	pracował	na	warszaw-
skiej	Ochocie,	a	następnie	w	Starych	Babicach,	
gdzie	był	dzielnicowym,	po	pewnym	czasie	zo-
stał	kierownikiem	rewiru.	Obecnie	pracuje	w	ze-
spole	ds.	nieletnich.	Aktualnie	obaj	bracia	pra-
cują	w	babickiej	Komendzie	Powiatowej	Policji.	
Pamiętają	 czasy,	 kiedy	 policja	 musiała	

działać	w	trudnych	warunkach	lokalowych.	Po	
utworzeniu	 powiatu	warszawskiego	 zachod-
niego	 służba	 policyjna	 dopiero	 organizowa-
ła	się	na	tym	terenie.	Dzięki	pomocy	samorzą-
dów	 gminnych	 i	 powiatowego	 wybudowa-
no	KPP	w	Starych	Babicach	 i	wyposażono	 ją		
w	niezbędny	sprzęt.	Dawne	rozklekotane	po-
lonezy	 przeszły	 już	 do	 historii,	 dziś	 funkcjo-
nariusze	mają	 nowoczesne	 samochody	 i	 po-
ruszają	 się	 we	 wspólnych	 patrolach	 razem		
z	utworzoną	kilka	lat	temu	Strażą	Gminną.	
Zmienił	 się	 również	 stosunek	 społeczeń-

stwa	 do	 policji.	 Dzięki	 temu,	 że	 funkcjona-
riusze	 są	przez	dłuższy	 czas	na	 jednym	 tere-
nie,	 nawiązały	 się	miłe	 znajomości	 i	 przyjaź-

nie,	które	ułatwiają	kontakty	z	mieszkańcami	
gminy.	 Ludzie	 przekonali	 się,	 że	 bezpieczeń-
stwo	jest	sprawą	nas	wszystkich	i	warto	nieraz	
zadzwonić	 na	 komendę,	 aby	 powiedzieć,	 że		
w	okolicy	kręcą	się	podejrzane	osoby,	które	być	
może	nie	mają	dobrych	zamiarów.	Sprawdzić	
nigdy	nie	zaszkodzi…
Jak	 pracuje	 się	 w	 policji	 bliźniakom?		

–	 Dobrze	 –	 odpowiadają	 bracia.	 –	Miło	 jest	
wiedzieć,	 że	w	 razie	 czego	 zawsze	możemy	
na	siebie	liczyć.	Między	nami	i	tak	istnieje	spe-
cyficzna	więź,	znana	tylko	bliźniakom.	Nieraz	
gdy	spotykamy	się	na	rodzinnych	przyjęciach,	
okazuje	 się,	 że	 jesteśmy	 tak	 samo	 ubrani.		
W	 jednym	czasie	mamy	podobne	dolegliwo-
ści	i	podobne	nastroje,	a	przecież	już	od	daw-
na	nie	mieszkamy	razem.	Nawet	piłką	nożną	
emocjonujemy	się	w	podobny	sposób.	
–	 Nic	 dziwnego	 –	 dodają	 ze	 śmiechem		

–	przecież	 urodziliśmy	 się	 tego	 samego	dnia		
i	to	jeszcze	pod	znakiem	Bliźniąt…

Niektóre	dane	zaczerpnięto	z	art.	Elżbiety	
Sandeckiej-Pultowicz	 „Stołeczny	 Magazyn	
Policyjny”	nr	12/2010.

mł.

4 września policjanci z Wydziału 
ruchu drogowego KPP w Starych 
Babicach razem z reporterami „radia 
Kolor” pojawili się w rejonie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 
dużym. We wspólnych patrolach kon-
trolowano zachowania kierowców. 
Zmotoryzowanym, którzy przestrze-
gali wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
wręczano „Świadectwa Wzorowego 
Kierowcy” i latarki.

Działania	te	są	elementem	akcji	społecznej	
pod	 nazwą	 „Szczęśliwej	 Szkoły,	 Bezpiecznej	
Drogi”.	 Dbając	 wspólnie	 o	 bezpieczeństwo	
najmłodszych,	organizatorzy	akcji	 (policjanci	
i	dziennikarze)	spotykali	się	 także	z	dziećmi.	
Podczas	 pogadanek	 przypominali	 najmłod-
szym	zasady	bezpiecznego	poruszania	się	po	
drogach,	wręczali	 też	dzieciom	pakiety	bez-
pieczeństwa,	w	skład	których	wchodziły	od-
blaskowe	 gadżety.	 Dodatkowo	 na	 antenie	
„Radia	Kolor”	pojawiły	się	wywiady	z	eksper-

tami	z	różnych	dziedzin,	którzy	przestrzega-
li	przed	brawurowym	zachowaniem	na	dro-
gach	w	pobliżu	szkół.	Opowiedzieli	także,	jak	
zachować	 się	w	 sytuacji	 zagrożenia	 i	 na	 co	
zwracać	uwagę	podczas	drogi	do	szkoły	i	jaz-
dy	samochodem.
Na	terenie	naszego	powiatu,	oprócz	szko-

ły	w	Borzęcinie,	akcja	przeprowadzona	zosta-
ła	w	szkołach	w	Płochocinie	i	Kampinosie.

EGO

W naszej policji powiatowej pracuje dwóch braci bliźniaków: Piotr i Jacek Kucharscy.
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Figura Matki Bożej w Wojcieszynie 
odzyskała dawną świetność

Radny podjął dzieło, ludzie dopomogli i efekt jest!

Figurę najświętszej matki Bożej  
z lourdes stojącą w Wojcieszynie przy 
ul. Warszawskiej ufundował w 1945 
roku mieszkaniec Wojcieszyna Feliks 
Wdowiarek (1920-2000), żołnierz armii 
Krajowej grupy „Kampinos”, uczestnik 
Powstania Warszawskiego. Jego intencją 
było podziękowanie matce Bożej za oca-
lenie życia w czasie ii Wojny Światowej.
Mimo	 że	 powojenne	 władze	 komuni-

styczne	 nakazały	 rozbiórkę	 figury,	 nigdy	 do	
tego	nie	doszło.	Wiara	i	upór	fundatora	oka-
zały	się	silniejsze.	Przez	lata	Matka	Boża	cie-
szyła	 wiernych	 swoim	 widokiem	 i	 otaczała	
opieką	mieszkańców	Wojcieszyna.	
Z	upływem	czasu	schody	wokół	kamien-

nego	postumentu	popękały,	a	rzeźba	niszcza-
ła.	Kilka	lat	temu	z	inicjatywą	renowacji	figury	
wystąpił	radny	Wojcieszyna	Sławomir	Sumka,	
pozyskał	jednocześnie	ofiarodawców	i	mate-
riały	niezbędne	do	jej	odnowienia.	Prac	kon-
serwatorskich	podjęła	się	Elżbieta	Ostrowska-
Łysak	i	wykonała	je	nieodpłatnie.	Rozpoczęły	
się	jesienią	2011	roku.	Pani	Konserwator	usu-
nęła	 z	 rzeźby	wykonanej	 z	 piaskowca	 stare	
warstwy	 farby	 olejnej,	 odsłaniając	 kamień.	
Następnie	odtwarzała	poszczególne	elemen-
ty:	twarz	Matki	Bożej,	suknię,	fałdy	płaszcza,	
stopy,	 różaniec,	 róże.	 Z	 uwagi	 na	 utlenia-
nie	 się	 kamienia	 i	 duże	 ubytki	 spowodowa-
ne	działaniem	warunków	atmosferycznych	fi-
gurę	 zabezpieczono	 środkami	 chemicznymi.	
Kolejnym	 etapem	 prac	 renowacyjnych	 było	
pokrycie	złotem	brzegów	płaszcza	i	naniesie-
nie	warstw	farby.
Pracami	 związanymi	 z	 odbudową	 scho-

dów	 i	 samego	 postumentu	 zajęli	 się	 osobi-
ście	Janusz	Wdowiarek	–	syn	fundatora	figury		
–	i	radny	Sławomir	Sumka.	Odrestaurowana	
figura	 zyskała	 również	 nowe	 oświetlenie		
i	 otoczenie	 z	 posadzonych	 przez	mieszkań-
ców	Wojcieszyna	krzewów	czerwonych	róż.
Poświęcenia	 odrestaurowanej	 figury	 15	

września	 2012	 r.	 uroczyście	 dokonał	 pro-
boszcz	 parafii	 w	 Borzęcinie,	 ksiądz	 prałat	
Bogdan	 Wosławski,	 podczas	 uroczystości	
obecni	 byli	 także	 Z-ca	 Wójta	 Marcin	 Zając,	
sponsorzy	i	mieszkańcy	wsi.

Odzyskano dawne piękno

Konserwator	 rzeźby	 Elżbieta	Ostrowska-
Łysak	zapytana,	na	jakie	trudności	napotkała	
przy	pracy	nad	figurą,	odpowiedziała:
–	Rzeźba	była	cała	zacementowana	i	na-

leżało	podjąć	odważną	decyzję,	co	z	tym	da-
lej	robić.	Prawdopodobnie	osoby,	które	pró-
bowały	wcześniej	odnawiać	figurę,	nie	umia-
ły	 poradzić	 sobie	 z	 konserwacją	 piaskowca,	
który	zaczął	się	już	lasować,	dlatego	nałożo-
no	cement	i	kilka	warstw	farby.
Matka	Boża	nie	miała	już	różańca,	podob-

nie	było	z	szarfą,	której	pozostały	tylko	drob-
ne	 fragmenty.	 Trzeba	było	 odtworzyć	 znisz-
czone	elementy	i	wejść	trochę	w	głąb	kamie-
nia,	 a	 jednocześnie	wyrzeźbić	wszystko	 tak,	
jak	było	pierwotnie.	W	 rezultacie,	gdy	 zdję-
łam	warstwy,	którymi	rzeźba	była	przez	 lata	
pokrywana,	została	ona	maksymalnie	odchu-
dzona.	Cieszy	mnie	to,	że	udało	się	przywró-
cić	jej	pierwotne	piękno.
Warto	zwrócić	uwagę	na	źródełko,	 któ-

re	 jest	namalowane	na	niebiesko.	Aby	dojść	
do	tego	elementu,	ponad	miesiąc	musiałam	
odbijać	beton	bardzo	precyzyjnymi	dłutami,	
aby	nie	zniszczyć	pierwotnego	zamysłu	rzeź-
biarza.	Uwagę	zwraca	również	płaszcz	zdo-
biony	24-karatowym	złotem,	ale	to	już	zasłu-
ga	mojego	męża,	który	 jest	specjalistą	w	tej	
dziedzinie.
Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 mogłam	 praco-

wać	przy	renowacji	tej	figury,	mimo	że	pracę		
w	miesiącach	zimowych	przypłaciłam	później	
zapaleniem	płuc.	Matka	Boża	jest	tak	piękna		
i	dostojna,	że	mogłaby	stać	w	jakimś	kościele.	
A	Ona	tu	przez	całą	dobę	ma	kontakt	ze	spo-
łecznością,	błogosławi	wszystkim,	którzy	jadą	
do	Żelazowej	Woli	i	dalej.	Niech	widzą,	że	tu-
taj	Matka	Boska	jest…

Dałem sobie przyrzeczenie…

–	 Kiedy	 zostałem	 wybrany	 na	 radne-
go,	 przyrzekłem	 sobie,	 że	 doprowadzę	 do	
odnowienia	 figury	 w	 Wojcieszynie	 –	 mówi	
Sławomir	 Sumka.	 –	Gdy	 zorientowałem	 się,	
ile	 taka	 praca	może	 kosztować,	 postanowi-

łem	 poszukiwać	 sponsorów,	 znalazłem	 ich	
wśród	 naszych	 lokalnych	 firm.	 Konserwacją	
figury	 zajęła	 się	 pani	 Elżbieta	 Ostrowska-
Łysak	razem	z	mężem	Grzegorzem	Łysakiem	
(byłym	 wójtem	 Leszna).	 Nie	 korzystaliśmy		
z	 funduszy	 gminy,	 nie	występowałem	o	 nie		
z	uwagi	na	ogólny	kryzys.	Dzięki	Gminie	i	Z-cy	
Wójta	Marcinowi	 Zającowi	 dostaliśmy	 róże,	
które	 posadzono	 wokół	 figury.	 Jest	 jeszcze	
jedna	ogromna	korzyść	płynąca	z	tego	przed-
sięwzięcia	–	śmiem	twierdzić,	że	to	za	spra-
wą	aury	figury.	Otóż	działania	przy	renowa-
cji	 sprawiły,	 że	mieszkańcy	 najpierw	 ostroż-
nie	przyglądający	się	pracom	z	czasem	zaczę-
li	się	w	nie	angażować.	Płynęły	słowa	wspar-
cia,	sugestie,	były	wspólne	konsultacje	i	roz-
mowy.	Cieszy	mnie	fakt,	że	renowacja	figury	
dała	wyraz	chęciom	do	wspólnego	działania	
mieszkańców	wsi.
Bardzo	miłym	akcentem	kończącym	uro-

czystość	 poświęcenia	 figury	 było	 spotkanie	
przybyłych	mieszkańców	i	zaproszonych	gości	
na	posesji	 gospodarzy	–	Państwa	Kubiszów.	
Przygotowane	razem	potrawy,	pyszne	wypie-
ki	cieszyły	podniebienia	wszystkich	obecnych.	
Tak	 dobrej,	 radosnej	 atmosfery	 wspólnego	
wielogodzinnego	 biesiadowania	 chyba	 nikt	
się	nie	spodziewał.	To	napawa	optymizmem	
i	 utwierdza	mnie	w	 przekonaniu,	 że	miesz-
kańcy	Wojcieszyna	 są	otwartymi,	 serdeczny-
mi	 ludźmi,	 z	 którymi	 można	 podejmować	
wyzwania	i	dalsze	inicjatywy.	
Na	 zakończenie	 chciałbym	podziękować	

wszystkim	sponsorom	i	osobom,	które	brały	
udział	w	tym	przedsięwzięciu,	przede	wszyst-
kim:	Państwu	Januszowi	i	Irenie	Wdowiarek,	
Państwu	 Izabelli	 i	 Bogusławowi	 Kubiszom,	
Pani	Sołtys	Jadwidze	Wasiak,	Paniom	z	Rady	
Sołeckiej	oraz	wszystkim	gospodyniom	i	go-
spodarzom,	 których	wyroby	uświetniły	 stoły	
sobotniego	spotkania.
Renowacja	 figury	 odbyła	 się	 rów-

nież	 dzięki	 hojności	 i	 zaangażowaniu:	 Pani	
Heleny	 Mateńko,	 Państwa	 Alicji	 i	 Andrzeja	
Piekarniaków,	Pani	Krystyny	Abramczyk	oraz	
firm/instytucji:	 „EKAplast”,	 Gminy	 Stare	
Babice,	„Medicor”,	„Plantico”,	„Ranczo”.

Marcin Łada
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Jest	 to	 je-
den	 z	 najmłod-
szych	 referatów	
Urzędu	 Gminy,	 zo-
stał	 utworzony	 we	
wrześniu	 2010	 r.	
W	 tej	 komórce	 re-
alizuje	 się	 wszyst-
kie	 zamówienia,	

których	wartość	 przekracza	 14	 tys.	 euro,	 czy-
li	 powyżej	 69	 tys.	 zł	 brutto.	 Jeśli	 zamówienia	
przekraczają	tę	wartość,	muszą	być	realizowa-
ne	zgodnie	z	procedurą	„Prawa	zamówień	pu-
blicznych”.	Do	zadań	tego	referatu	należy	za-
tem	przygotowanie	i	prowadzenie	postępowań	
o	 udzielanie	 zamówień	 publicznych	 w	 zakre-
sie	procedury	„Prawa	zamówień	publicznych”,	
dotyczących	 dostaw,	 usług	 lub	 robót	 budow-
lanych	według	potrzeb	zgłaszanych	przez	ko-
mórki	organizacyjne	Urzędu	Gminy	oraz	jedno-
stek	budżetowych	gminy.	W	przypadku	gdy	ja-

kaś	jednostka	gminna	(szkoła,	przedszkole	itp.)	
planuje	 większy	 remont,	 składa	 odpowiednie	
dokumenty	 do	 tego	 referatu.	 Opracowuje	 się	
tam	 wówczas	 specyfikację,	 ogłasza	 postępo-
wanie	i	prowadzi	procedurę,	aż	do	wyboru	wy-
konawcy	i	podpisania	umowy.
Referat	 przygotowuje	 projekty	 zarządzeń	

Wójta	w	sprawie	zamówień	publicznych,	opra-
cowuje	specyfikacje	istotnych	warunków	zamó-
wienia	i	projektów	umów	przy	współpracy	me-
rytorycznych	 komórek	 organizacyjnych	 urzędu		
i	 jednostek	 organizacyjnych	 gminy	 wnioskują-
cych	 i	 realizujących	 planowane	 zamówienie.	
W	tej	komórce	opracowuje	się	także	regulami-
ny	 procedur	 i	 zasad	w	 zakresie	 udzielania	 za-
mówień	publicznych	w	urzędzie,	analizuje	sto-
sowane	procedury	i	wnioskuje	o	wprowadzanie	
odpowiednich	zmian.
Referat	dba	o	zapewnienie	terminowego	opu-

blikowania	 informacji	 i	 ogłoszeń	 związanych	
z	 udzielaniem	 zamówienia	 w	miejscach	 wska-

zanych	 w	 ustawie,	 współpracuje	 z	 Urzędem	
Zamówień	Publicznych	oraz	Urzędem	Oficjalnych	
Publikacji	Wspólnot	Europejskich	i	przygotowuje	
wystąpienia	 do	Urzędu	 Zamówień	 Publicznych		
w	zakresie	wynikającym	z	przepisów	prawa	za-
mówień	publicznych.
W	 tym	 miejscu	 prowadzi	 się	 także	 rejestr	

zamówień	 publicznych	 realizowanych	 przez	
Gminę,	 sporządza	 wymaganą	 sprawozdaw-
czość	 w	 zakresie	 realizacji	 „Prawa	 zamówień	
publicznych”,	a	także	kompletuje	i	przechowuje	
dokumentację	dotyczącą	prowadzonych	zamó-
wień.	Od	tego	roku	referat	zajmuje	się	również	
organizacją	konkursów	na	udzielanie	dotacji	dla	
organizacji	pozarządowych.		W	referacie	pracu-
ją	2	osoby.

Kierownikiem referatu Zamówień Pu-
blicznych jest iwona mika.

dane kontaktowe: tel. 22-722-95-36,  
e-mail: i.mika@stare-babice.waw.pl.

Specjalista	 ds.	
nadzoru	 inwestor-
skiego	 prowadzi	
nadzór	 w	 proce-
sie	 realizowanych	
przez	 Gminę	 in-
westycji	 zgodnie		
z	 przepisami	 wyni-
kającymi	 z	 prawa	
budowlanego.

Do	 jego	 zadań	 należy	 w	 szczególności:	
uczestniczenie	w	spotkaniach	organizowanych	
przez	Gminę	w	sprawach	dotyczących	realiza-
cji	gminnych	 inwestycji,	 sprawdzanie	 i	opinio-
wanie	dokumentacji	projektowej,	sprawowanie	
kontroli	zgodności	 realizacji	budowy	z	projek-
tem	 budowlanym,	 zasadami	wiedzy	 technicz-
nej,	przepisami	oraz	pozwoleniem	na	budowę.
Specjalista	ds.	nadzoru	inwestorskiego	czuwa	

nad	 przebiegiem	 robót	 budowlanych	 zgodnie		
z	harmonogramem	określonym	z	wykonawcami,	
kontroluje	prawidłowość	prowadzenia	dziennika	
budowy	i	dokonuje	w	nim	wpisów	stwierdzają-
cych	wszystkie	okoliczności	mające	znaczenie	dla	
właściwego	procesu	budowlanego	oraz	wyceny	
robót.	Do	jego	kompetencji	należy	także	rozstrzy-
ganie	wątpliwości	natury	technicznej	powstałych	
w	toku	prowadzonych	robót,	a	w	razie	potrzeby	
zaciąganie	opinii	autora	projektu.

Specjalista	 sprawdza	 faktycznie	wykonany	
zakres	 robót,	 który	 jest	 podstawą	 do	 faktu-
rowania	częściowego	zgodnie	z	postanowie-
niami	umowy	zawartej	pomiędzy	Gminą	i	wy-
konawcą.	Sprawdza	także	faktury	wykonaw-
cy	oraz	dokumenty	załączone	do	 rozliczenia	
robót	i	przedkłada	je	do	realizacji	Referatowi	
Inwestycji	i	Zamówień	Publicznych.
Specjalista	jako	inspektor	nadzoru	uczest-

niczy	 ponadto	w	przeprowadzeniu	wszyst-
kich	prób,	pomiarów	i	sprawdzeń	obiektów	
po	wykonanych	pracach,	w	odbiorach	tech-
nicznych	 instalacji,	 urządzeń	 technicznych	
i	 przewodów	 kominowych,	 a	 także	 w	 od-
biorach	częściowych,	końcowych	i	w	komi-
sjach	odbiorów	gwarancyjnych.	Potwierdza	
również	 faktyczne	 wykonanie	 robót	 i	 usu-
nięcie	wad.
Specjalista	współpracuje	z	organami	admini-

stracyjnymi	 w	 dziedzinie	 architektoniczno-bu-
dowlanej	 i	 nadzoru	 budowlanego,	 nadzoruje	
prowadzenie	 książek	 gminnych	 obiektów	 bu-
dowlanych	 i	współpracuje	z	komórkami	orga-
nizacyjnymi	Urzędu	Gminy	realizującymi	gmin-
ne	zadania	inwestycyjne.
Dodatkowe	 obowiązki	 specjalisty	 nadzo-

ru	inwestorskiego	to:	weryfikacja	i	aktualizacja	
kosztorysów	 inwestorskich	 zadań	 realizowa-
nych	przez	Gminę.

Specjalista	ds.	nadzoru	 inwestorskiego	pro-
wadzi	 nadzór	 techniczny	 nad	 wszystkimi	 re-
montami	i	przejmuje	teren	budowy	po	zakoń-
czeniu	 prac.	 Współpracuje	 z	 GPK	 Eko-Babice		
i	z	Jednostką	Realizującą	Projekt	w	zakresie	roz-
budowy	 sieci	 wodno-kanalizacyjnej,	 a	 także		
z	GOPS-em	w	zakresie	opiniowania	projektów	
pomocy	 dotyczących	 domów.	 Współpracuje	
ponadto	 ze	 szkołami	 i	 przedszkolami	 w	 za-
kresie	 uzgadniania	 potrzebnych	 remontów		
i	uczestniczy	w	ich	odbiorze.
W	 tym	 roku	 Specjalista	 nadzorował		

m.in.	 roboty	 kanalizacyjne	 na	 terenie	 gminy,		
a	 w	 ostatnim	 czasie	 wykonanie	 nakładki	 na	
ul.	 Ekologicznej.	 Uczestniczył	 również	 w	 ne-
gocjacjach	z	wykonawcami	dotyczących	wielu	
dróg	gminnych,	 a	 także	 nadzorował	wykona-
nie	remontu	dachu	w	ZSP	w	Borzęcinie	Dużym.	
Specjalista	ma	stały	kontakt	z	inwestorami	i	wy-
konawcami	 prac	 budowlanych,	 współpracuje	
ze	wszystkimi	referatami	gminnymi	zajmujący-
mi	się	inwestycjami.

Stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego 
zajmuje Krzysztof Salwin.

dane kontaktowe: tel. 22 722-95-36  
e-mail: k.salwin@stare-babice.waw.pl.

mł

Urząd Gminy bliżej mieszkańców (4)

Referat Zamówień Publicznych

Stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego

Dziś, w kolejnym odcinku naszego cyklu, przybliżamy Czytelnikom działalność Referatu 
Zamówień Publicznych i samodzielne stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego.

Kierownik Referatu 
Zamówień Publicznych 
Iwona Mika

Specjalista ds. Nadzoru 
Inwestorskiego
Krzysztof Salwin
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Czy znasz to miejsce?
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach

Księgozbiór	 jest	 wciąż	 uzupełniany	 o	 no-
wości	 wydawnicze	 i	 książki	 poszukiwa-
ne	 przez	 czytelników.	W	 2012	 r.	 z	 gminnej	
dotacji	 zakupione	 będą	 książki	 o	 wartości	
11.000	 zł,	 kolejne	 6000	 zł	 na	 uzupełnienie	
zbiorów	 przeznaczyło	 Ministerstwo	 Kultury		
i	Dziedzictwa	Narodowego.	Środki	na	zakup	
książek	 i	audiobooków	(w	pierwszym	półro-
czu	br.	było	 to	4290	zł)	pochodzą	 też	z	 re-
klam	zamieszczanych	w	„Gazecie	Babickiej”,	
której	wydawcą	od	stycznia	2012	r.	jest	wła-
śnie	Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	w	 Starych	
Babicach.
W	 bibliotece	 można	 skorzystać	 z	 miejsc	

czytelniczych,	 przejrzeć	 albumy,	 przeczytać	
bardziej	 cenne	 książki,	 np.	 te	 występujące		
w	pojedynczych	egzemplarzach,	które	nie	są	
wypożyczane	na	zewnątrz.
Biblioteka	dysponuje	też	pięcioma	kompu-

terami	 z	 dostępem	 do	 internetu,	 choć,	 po-
wiedzmy	szczerze,	nie	są	one	najnowszej	ge-
neracji.	Obecnie	wdrażany	 jest	elektroniczny	
system	rejestracji	wypożyczeń.	Od	2	lipca	czy-
telnicy	otrzymują	indywidualne	spersonalizo-
wane	karty	identyfikacyjne,	podobne	do	kart	
płatniczych.	Na	stronie	internetowej	bibliote-
ki	po	zalogowaniu	się	numerem	z	karty	moż-
na	zamówić	konkretną	książkę,	a	także	do	14	
dni	samodzielnie	przedłużyć	termin	jej	wypo-
życzenia.	Do	wydania	karty	elektronicznej	po-
trzebny	jest	nr	pesel	użytkownika.

Kierownikiem placówki od wielu lat 
jest Barbara maciaszek. Zapytaliśmy 
Panią Barbarę, jakie książki najchętniej 
czytają babiczanie.
–	Naszym	najmłodszym	czytelnikom	prze-

ważnie	czytają	 rodzice	 i	dziadkowie.	Sięgają	
najchętniej	po	tradycyjne	bajki,	często	te,	któ-

re	 pamiętają	 ze	 swojego	
dzieciństwa.	 Wypożyczają	
też	 książki	 z	 pięknymi	 ilu-
stracjami	 i	 tzw.	 książki	 ak-
tywne,	dzięki	którym	dziec-
ko	 uczy	 się	 spostrzegaw-
czości,	 rozwiązuje	 zagad-
ki	 i	 łamigłówki,	 doskonali	
sztukę	opowiadania.
Uczniowie	 przychodzą	

po	 lektury,	 zwłaszcza	 te	 z	
nowej	 listy	 lektur.	Wyboru	
dokonują	poloniści	i	zdarza	
się,	że	biblioteka	ma	tylko	kilka	sztuk	danego	
tytułu.	 Staramy	 się	 na	 bieżąco	 rozwiązywać	
ten	problem.
Nastolatki	chętnie	czytują	utwory,	które	zo-

stały	zekranizowane,	są	nagłośnione	przez	me-
dia	lub	ukazują	się	jednocześnie	z	grami	kom-
puterowymi.	Popularne	są	książki	dostarczające	
mocnych	wrażeń	–	horrory,	zwłaszcza	o	wam-
pirach	 i	 zombie,	 thrillery.	 Oczywiście	 wśród	
dziewcząt	popularna	jest	literatura	młodzieżo-
wa,	szczególnie	z	romantycznymi	wątkami.
Zainteresowaniem	cieszą	się	też	opracowa-

nia	 lektur,	 kompendia	wiedzy,	 słowniki	mo-
tywów	literackich,	książki	służące	utrwalaniu	
wiadomości	przed	egzaminami	na	poziomie	
gimnazjalnym	i	przed	maturą.	Młodzi	 ludzie	
muszą	 doskonalić	 sztukę	 szybkiego	 czyta-
nia,	zapamiętywania	 i	zdawania	egzaminów	
testowych,	 a	 także	 pisania	 zwięzłych	 tek-
stów	sprawdzanych	wg	konkretnego	klucza.		
W	tym	mogą	pomóc	książki-poradniki.

– Jakie nowości oferuje biblioteka mło-
dym i nieco starszym czytelnikom?
–	 Nowością	 w	 naszej	 placówce	 są	 audio-

booki,	na	razie	głównie	multimedialne	wersje	
znanych,	poczytnych	powieści	i	lektur.	Można	
ich	 słuchać	w	samochodzie	albo	do	podusz-
ki.	Umilą	czas	nie	tylko	młodym	czytelnikom,	
ale	i	osobom	starszym	lub	chorym,	którym	tra-
dycyjne	czytanie	sprawia	trudności.	Wszystkim	
zapewnią	wiele	radości	i	dostarczą	wzruszeń.
Rodzicom	 polecamy	 poradniki	 dotyczące	

wychowania	 dzieci,	 komunikacji	 i	 wspiera-
nia	ich	rozwoju,	pomocy	w	wyborze	kierunku	
edukacji	 i	rozwiązywania	rozmaitych	proble-
mów	współczesnej	młodzieży.	
Osobom	świadomie	kreującym	swoją	karie-

rę,	 którym	zależy	na	 rozwoju	osobistym	 lub	
które	przygotowują	się	do	zmiany	pracy,	ofe-
rujemy	również	ciekawe	pozycje	–	książki	zna-
nych	 psychologów	 i	 trenerów	 umiejętności,	
m.in.	Jacka	Santorskiego,	Iwony	Majewskiej-
Opiełki,	Grzegorza	Turniaka.

Uczniom	szkół	średnich	i	studentom	przy-
gotowującym	 prace	 zaliczeniowe	 przydadzą	
się	specjalistyczne	książki	z	różnych	dziedzin,	
wydawnictwa	 dotyczące	 rozwoju	 gospo-
darczego	 i	 lokalnego	oraz	Unii	 Europejskiej.	
Kopalnią	 wiedzy	 o	 rozwoju	 Mazowsza	 jest	
miesięcznik	 „Kronika	 Mazowiecka”	 –	 wy-
dawany	 przez	 Samorząd	 Województwa	
Mazowieckiego.
Na	 hobbystów	 i	 ludzi	 ciekawych	 świata	

czekają	 poradniki	 na	 temat	 zdrowego	 stylu	
życia,	 ogrodnictwa,	 budownictwa,	 urządza-
nia	wnętrz,	zwierząt	domowych,	prowadze-
nia	firmy...	
Wśród	 dorosłych	 czytelników	 popularno-

ścią	 cieszą	 się	 biografie,	 pamiętniki,	 wspo-
mnienia,	 książki	podróżnicze,	dotyczące	ob-
cych	kultur	i	religii	–	takich	pozycji	także	w	bi-
bliotece	nie	brakuje.	Pasjonujące	lektury	znaj-
dą	miłośnicy	romansów,	kryminałów	i	współ-
czesnych	 powieści.	 Żaden	 czytelnik	 nie	wyj-
dzie	od	nas	z	pustymi	rękami.

– Jakie są najcenniejsze zbiory biblio-
teki?
–	 Ze	 względu	 na	 wątki	 sienkiewiczow-

skie	 wplecione	 w	 historię	 gminy	 w	 posia-
daniu	 biblioteki	 są	 piękne	 jubileuszowe	wy-
dania	 utworów	Henryka	 Sienkiewicza	 –	 do-
stępne	tylko	w	czytelni.	Podobnie	na	miejscu	
można	zapoznać	się	z	cennymi	albumami	po-
święconymi	 Janowi	 Pawłowi	 II,	 encyklope-
diami,	 słownikami.	 Najstarszym	woluminem		
w	 bibliotece	 jest	 przedruk	 z	 1945	 r.	 książki	
„Trzy	 poemata	 przez	 Juliusza	 Słowackiego”,	
wydrukowanej	w	oryginale	w	Paryżu	17	listo-
pada	1839	r.

– Kto najchętniej odwiedza babicką bi-
bliotekę?
–	Dzieci,	młodzież	i	osoby	w	bardziej	za-

awansowanym	wieku.	Mamy	 już	stałe	czy-
telnicze	małżeństwa,	 wiernych,	 bardzo	 le-
ciwych	 „pożeraczy”	 książek.	 Jest	 też	wielu	

Choć biblioteka mieści się w skromnych salach na parterze babickiej podstawówki, warto tu zaglądać. do dyspo-
zycji czytelników jest 20.711 książek, blisko 60 audiobooków, broszury, foldery, wydawnictwa samorządowe i unijne. 
rocznie z zasobów biblioteki korzysta około 840 osób.

Każdy z czytelników ma swoją kartę elektroniczną. Barbara Maciaszek – kierow-
nik biblioteki zawsze wyjaśni, jak się nią posługiwać
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Dzień	 otwarty	 był	 okazją	 do	 aktywnego	 spę-
dzenia	 czasu	–	na	 łonie	przyrody	 i	w	aurze	 sło-
necznej,	wrześniowej	pogody.	Organizatorzy	za-
pewnili	uczestnikom	wiele	rozrywek,	zatem	tego	
dnia	gości	nie	zabrakło.	Po	przywitaniu	wyemito-
wano	film	„Z	łosiem	w	herbie”	i	prezentację	multi-
medialną	o	turystycznych	walorach	parku.	
Niemałym	wyzwaniem	okazała	się	gra	tereno-

wa	 „Puszczańską	 ścieżką	 do	 Leśnego	 Ogródka	
Botanicznego”.	Uczestnicy	musieli	 odpowiedzieć	
na	pytania	zawarte	w	karcie	zadań	i	pokonać	wy-
znaczony	szlak.	Zadania	były	ułożone	tak,	aby	za-
bawa	pozwalała	w	sposób	szybki	i	przyjemny	po-
znać	 środowisko	 KPN.	 Jest	 ono	 bardzo	 bogate		
i	 zróżnicowane.	W	parku	występuje	około	1370	
gatunków	 roślin	 i	 16	 tysięcy	gatunków	zwierząt	
(udokumentowano	 jednak	 istnienie	„tylko”	3	 ty-
sięcy).	Trzy	gatunki	zamieszkujące	KPN	są	efektem	
reintrodukcji	(ponownego	wprowadzenia	na	sta-
re	miejsca,	które	kiedyś	zamieszkiwały).	Są	to:	łoś,	
bóbr	 i	 ryś.	Obecna	populacja	 łosi,	 zdaniem	pra-
cowników	 Kampinoskiego	 Parku	 Narodowego,	
wynosi	 około	120	 sztuk.	 Problemem	w	 jej	 swo-
bodnym	 rozwoju	 są	między	 innymi	 liczne	 drogi	
przecinające	 szlaki	 wędrówek	 zwierząt.	 Dlatego	
dyrekcja	i	pracownicy	parku	apelują	do	kierowców	
o	zachowanie	ostrożności	podczas	podróżowania	
przez	te	okolice,	zwłaszcza	nocą.
Stale	 otwarte	 pokoje	 i	 gabinety	 osób	 zatrud-

nionych	w	KPN	pozwalały	poznać	specyfikę	pracy		
w	tym	miejscu.	W	pokoju	botanika	pod	mikrosko-
pem	można	 było	 obejrzeć	 nasiona	 i	 dowiedzieć	
się	więcej	o	roślinności	parku.	Dla	dzieci	zorgani-
zowano	 quizy	 z	 nagrodami.	W	 innym	pomiesz-

czeniu,	na	którego	drzwiach	widniał	napis:	„Czy	
monitoring	to	nauka	o	monitorach?”,	można	było	
poznać	szczególne	znaczenie	monitoringu	fauny	
i	 flory	KPN.	 Pracownie	udostępnili	 również	orni-
tolog	i	entomolog,	przedstawiając	ciekawe	okazy	
tutejszych	ptaków	i	owadów.	Przyjazna	atmosfera	
zachęcała	gości	do	aktywnego	zwiedzania	całego	
budynku	dyrekcji	KPN.	
Przez	 cały	 dzień	 otwarta	 była	 stała	 ekspozy-

cja	 „Przyroda	 i	 historia	 Puszczy	 Kampinoskiej”	 –	
ekrany	multimedialne	i	 liczne	eksponaty	ułatwia-
ły	szczegółowe	poznanie	miejscowej	 fauny	 i	 flo-
ry.	 Zwiedzanie	wystawy	umilały	odgłosy	 śpiewa-
jących	ptaków.	Przy	makiecie	parku	 jeden	z	pra-
cowników	opowiadał	zarówno	o	historii	KPN,	jak	i	
jego	perspektywach,	zagrożeniach	i	sposobie	pro-
wadzonej	gospodarki	leśnej.
Przedstawiona	 została	 wystawa	 zdjęć	 za-

tytułowana:	 „Pół	 wieku	 Kampinoskiego	 Parku	
Narodowego”.	 Ukazywała	 ona,	 jak	 zmieniał	 się	
KPN	na	przestrzeni	dekad	i	prezentowała	bogac-
two	jego	przyrody.	Na	jednej	z	tablic	widniała	hi-
storia	 KPN	 i	 opisane	 zostały	 niebezpieczeństwa	
dla	jego	mieszkańców.
Atrakcją	 dnia	 otwartego	 był	 jarmark	 produk-

tów	 regionalnych	 –	 można	 było	 kupić	 wyroby	
rzemieślnicze	z	wikliny	 i	drewna,	biżuterię	 i	 inne	
ręcznie	wyrabiane	przedmioty.	Dużym	powodze-
niem	cieszyły	się	tradycyjne	produkty	spożywcze,	
jak	kwas	chlebowy,	miód	i	oscypki.	Podczas	impre-
zy	odbyła	się	także	prezentacja	sprzętu	gaśnicze-
go	i	akcji	gaśniczej.	Spotkanie	zakończyło	wspól-
ne	ognisko.

Łukasz Błaszczyk

Dzień otwarty w KPN
 Już po raz czwarty odbył się 
„dzień otwarty w Kampinoskim 
Parku narodowym”. W budynku 
dyrekcji KPn przy ul. tetmajera 
w izabelinie, 8 września, 
przygotowano wiele atrakcji dla 
uczestników. Zabawy terenowe 
i konkursy, kiermasz produktów 
regionalnych, spotkania z 
pracownikami KPn i opowieści 
przyrodnicze przykuły uwagę 
zwiedzających, zarówno dzieci, 
jak i dorosłych.

czytających	 panów	 –	 wbrew	 opinii,	 że	 to	
kobiety	 częściej	 sięgają	 po	 literaturę.	 Nasi	
czytelnicy	to	osoby	z	różnych	środowisk,	o	
różnym	 wykształceniu.	 Szkoda	 jednak,	 że	
babiczanie	w	średnim	wieku	–	zapracowa-
ni,	 dorabiający	 się,	 pędzący	 przez	 życie	 –	
nie	 zawsze	 znajdują	 drogę	 do	 lokalnej	 bi-
blioteki.	

– O co najczęściej pytają stali bywal-
cy? 
–	 Kiedy	 biblioteka	 będzie	miała	 nowe	 lo-

kum	 i	nowocześniejsze	wyposażenie,	 audio-
booki,	e-booki	oraz	ich	czytniki...	Często	pada	
pytanie,	czy	 jest	szansa	na	cykliczne	spotka-
nia	z	autorami	książek.	Czytelnicy	pytają	także	
o	rozmaite	nowości.	Liczymy,	że	dzięki	dota-
cjom	z	lokalnych	funduszy	i	środkom	ministe-
rialnym	uda	się	coś	w	tej	sprawie	zrobić.

Książka	 wraca	 do	 łask,	 czytanie	 staje	 się	
modne	także	dzięki	akcjom	i	kampaniom	spo-
łecznym.	Współczesne	 życie	 zmusza	 nas	 do	
ciągłego	 doskonalenia	 swoich	 umiejętności,	
rozwiązywania	coraz	to	nowych	problemów	
–	w	 codziennych	wyzwaniach	 książka	może	
stać	się	naszym	sprzymierzeńcem	i	przyjacie-
lem	w	trudnych	życiowych	chwilach.

Zwracamy	się	do	lokalnych	drukarni	o	prze-
kazywanie	pojedynczych	egzemplarzy	unikal-
nych	pozycji	książkowych	o	niskim	nakładzie,	
np.	dotyczących	tematyki	regionalnej.	
„Gazeta	 Babicka”	 zaprasza	 przedsiębior-

ców	do	zamieszczania	ogłoszeń.	Środki	z	re-
klam	przeznaczone	są	na	zakup	nowości	wy-
dawniczych	dla	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	
w	Starych	Babicach.

Beata Tuzimek

Zapraszamy Państwa do rejestracji i ko-
rzystania z księgozbioru.
godziny otwarcia biblioteki:
pon.-wt. 10.00-18.00
śr.-pt. 10.00-17.00
www.biblioteka-starebabice.pl
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UKS GOSIR Stare Babice
ogłasza nabór zawodników do drużyn piłkarskich

Słoneczna	pogoda,	świetny	prowadzą-
cy	(Wujek	Samo	Zło)	i	jego	trafne	komen-
tarze,	 fantastyczna	 muzyka	 (DJ	 Frodo)		
i	meksykańska	kuchnia	serwowana	przez	
TacoBox	 odpowiednio	 dopełniły	 klimat	
turnieju.
Rywalizacja	 trwa-
ła	 przeszło	 4	 godziny.	
Walka	na	boiskach	mo-
mentami	 była	 twarda,	
ale	 czwórka	 sędziów	
Polskiego	 Związku	
Koszykówki	 łatwo	 wy-
chwytywała	 wszelkie	
faule	i	przewinienia	za-
wodników.
Zwycięzcą	 oka-
zał	 się	 team	 Dzikie	
Węże,	 na	 pozycji	 dru-
giej	 uplasował	 się	 ze-
spół	 o	 wdzięcznej	 na-

zwie	Ostre	Wariaty,	miejsce	 trzecie	 zaję-
ła	drużyna	Park	Squad.	Zwycięskie	druży-
ny	otrzymały	kupony	do	realizacji	w	skle-
pie	Kicks	 (Warszawa,	ul.	Chmielna	21)	–	
współorganizatora	turnieju.	

Wszystkim	 zawodnikom	 i	 widzom	
dziękujemy	 za	 udział	 i	 już	 teraz	 za-
praszamy	 na	 kolejny	 turniej.	 Wspólnie	
stworzymy	 jeszcze	 lepsze	 koszykarskie	
widowisko!													Jarosław Jasiński

Najmłodszych	 (4-6	 lat)	 zaprasza-
my	 na	 zajęcia	 rekreacyjne	 z	 elementa-
mi	piłki	nożnej.	Dzieci	i	młodzież	w	wie-
ku	10-16	 lat	mogą	zapisać	się	na	zaję-
cia	 boksu.	 Ponadto	 prowadzone	 będą	
zajęcia	 koszykówki	 i	 carrom,	 czyli	 bi-
lardu	 indyjskiego.	 Niebawem	 ustalimy	
terminy	 poszczególnych	 zajęć,	 o	 czym	
na	 bieżąco	 będziemy	 informować	 na	

stronie	 GOSiR-u,	 Gminy	 Stare	 Babice		
i	w	„Gazecie	Babickiej”.
Serdecznie	 zapraszamy	 dzieci	 i	 mło-
dzież	 do	 gry	 w	 piłkę	 nożną.	 Na	 tere-
nie	gminy	z	powodzeniem	działają	sek-
cje	 młodzieżowe,	 które	 biorą	 udział		
w	 rozgrywkach	 organizowanych	 przez	
Mazowiecki	 Związek	 Piłki	 Nożnej.	
Zajęcia	prowadzone	są	na	terenie	kom-

pleksu	 boisk	 przy	 ul.	 Zachodniej	 2		
w	 Zielonkach-Parceli,	 a	 także	w	 Borzę-
cinie	Dużym	przy	ul.	Warszawskiej	697	
(Strefa	Rekreacji	Dziecięcej).
Pragniemy	podkreślić,	że	wszystkie	za-
jęcia	 oferowane	 dzieciom	 i	 młodzieży	
przez	GOSiR	Stare	Babice	są	bezpłatne.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w amatorskich ligach, 
zapraszamy na treningi otwarte:
Seniorzy:	pn.,	śr.,	pt.	godz.	18:30
Rocznik	1999/2000:	wt.,	czw.,	pt.	godz.	18:30
Rocznik	2001/2002:	pn.,	śr.,	pt.	godz.	17:00
Rocznik	2003/2004:	wt.	godz.	17:00,	czw.	godz.	18:00
Rocznik	2005/2006:	wt.	godz.	16:00,	czw.	godz.	17:30
Kobiety:	pt.	godz.	19:00

Więcej	informacji	można	uzyskać	u	Marcina	Jasińskiego,	tel.	600-445-233	oraz	u	Pawła	Rosińskiego,	tel.	506-072-523;	
www.uksborzecin.futbolowo.pl.

na boiskach Strefy rekreacji dziecięcej w Borzęcinie 
dużym, 2 września gościliśmy zawodników i fanów ko-
szykówki. turniej StreetBall 3×3 o Puchar Wójta gminy 
Stare Babice zgromadził 23 teamy, które, rozgrywając 
mecze, stworzyły niesamowite koszykarskie widowisko.

Od października gminny Ośrodek Sportu i rekreacji Stare Babice proponuje dzieciom i młodzieży z naszej gminy 
poszerzoną ofertę zajęć ruchowych.
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WÓJt gminy Stare BaBiCe
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
położonej w miejscowości STARE BABICE

działka nr ew. 703/8 o pow. 0,2476 ha
przeznaczona pod zabudowę usługową,

cena wywoławcza – 1 500 000,00 Pln netto

do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług (Vat) według stawki obowiązującej w dacie 
sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku Vat wynosi 23%).

Wysokość wadium – 5% wartości ceny wywoławczej

Część jawna przetargu odbędzie się 14 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca  
urzędu gminy Stare Babice, i piętro

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a)  wpłacenie wadium najpóźniej do 8 listopada 2012 roku na konto Urzędu Gminy: WBS Warszawa Oddz. Stare Babice  

65 8015 0004 3000 1124 3030 0009; za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na ww. rachunek,
b)  złożenie oferty – załącznik nr 2, wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem wpłaty wadium – wg wzoru – w zamkniętej ko-

percie.

termin składania ofert upływa 8 listopada 2012 r. do godz. 15.00

Oferty można składać na adres Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub osobiście w sekretariacie Urzę-
du Gminy Stare Babice w pok. nr 18, I piętro.

2. Warunki dopuszczenia oferty do przetargu są zawarte w „Regulaminie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice” – załącznik 1 do ogłoszenia.

3. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości wystawionej do przetargu, bez podania przyczyn.

Uwaga –  Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z regulaminem przetargu, który można otrzymać w Referacie Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 32, II piętro (w poniedziałki w godz. 
8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej 
zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, powiększonej o należny podatek VAT i pomniejszonej 
o wpłacone wadium. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna 
nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności 
na rachunek gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice,  
ul. Rynek 32, pokój nr 32, II piętro, tel.: (22) 722-91-39.

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:



Bezpłatne badania profilaktyczne 
dla kobiet w wieku 25-59 lat

ZaPraSZamy na Badania CytOlOgiCZne 
i mammOgraFiCZne

W dniach 5-9 listopada w Starych Babicach przy budynku 
Urzędu Gminy, ul. Rynek 21, zaparkowany będzie nowocze-
sny gabinet mobilny, gdzie w komfortowych warunkach Pa-
nie będą mogły wykonać bezpłatne badania cytologiczne  
i mammograficzne. Badania te służą zachowaniu jak naj-
lepszego zdrowia kobiet. Bezpłatną profilaktyczną cytolo-
gię może wykonać kobieta w wieku pomiędzy 25 a 59 lat, 
która w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywała tego badania,  
a na bezpłatne badanie mammograficzne zapraszamy Panie 
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały 
wykonanej profilaktycznej mammografii.

Badania wykonywane będą w następujących terminach:
–  cytologia w dniach 5-9 listopada w godzinach od 10.30 

do 18.00,
– mammografia 5 listopada w godzinach 12.00-17.30,
– mammografia 6-9 listopada w godzinach 10.30-17.30. 

mammografia: rejestracja pod nr tel. 22-546-22-10,  
22-546-32-88
Cytologia bez rejestracji.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i okulary, 
jeśli używa się ich do czytania. 
Warto znaleźć chwilę, by zadbać o to, co najcenniejsze  
– zdrowie!

Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy i Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Starych Babicach we współpracy  
z Warszawskim Centrum Onkologii.
Informacje o badaniach można uzyskać pod numerem  
telefonu Centrum Onkologii 22-546-31-03.

nie ma możliwości wykonania badań odpłatnie 
(zarówno cytologii, jak i mammografii), 

np. dla Pań w innym przedziale wiekowym 
niż podany powyżej.

SerdeCZnie ZaPraSZamy!

Marianna Zawadzka zawiadamia przyjaciół, znajomych 
i miłośników powieści historycznej, że wydawnictwo 

„INICJAŁ” wydało już powieść pt. „W cieniu styczniowych 
nocy” i jest ona do nabycia w Starych Babicach, 

ul. Rynek 15 w sklepie KWIATY UPOMINKI  
(kwiaciarnia naprzeciw kościoła). 

Zakup możliwy jest również u wydawcy: 
www.wydawca.com.pl 


