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Debata o Bezpieczeństwie
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy i powiatu do aktywnego udziału w de-

bacie społecznej, która odbędzie się 22 listopada 2012 roku w godz. 15.30-17.30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach. Tematem spotkania bę-
dzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo  
w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych.
Debata	 organizowana	 jest	 w	 związku	 z	 realizacją	 rządowego	 programu	 „Razem	

Bezpieczniej”,	 jak	 również	 policyjnego	 programu	 zapobiegania	 przestępczości.	 W	 debacie	
udział	wezmą	m.in.:	Wojewoda	Mazowiecki	 Jacek	Kozłowski	 i	Komendant	Stołeczny	Policji	
nadinspektor	Mirosław	Schossler.
Rządowy	 program	 ograniczania	 przestępczości	 i	 aspołecznych	 zachowań	 „Razem	

Bezpieczniej”	ma	 na	 celu	 ograniczanie	 skali	 zjawisk	 i	 zachowań,	 które	 budzą	 powszechny	
sprzeciw	i	poczucie	zagrożenia.
Jest	on	zgodny	z	przyjętym	przez	Radę	Ministrów	dokumentem	„Strategia	Rozwoju	Kraju	

2007-2015”,	którego	jednym	z	priorytetów	jest	„Budowa	zintegrowanej	wspólnoty	społecz-
nej	i	jej	bezpieczeństwa”.
Debata	 społeczna	ma	 na	 celu	między	 innymi	włączenie	 obywateli	 w	wypracowywanie	

propozycji	rozwiązań	zmierzających	do	podniesienia	poczucia	bezpieczeństwa	mieszkańców		
w	środowisku	lokalnym.

Babicki Plener Malarski
W nadchodzących tygodniach na terenie gminy Stare Babice zostanie zorganizo-

wany weekendowy, dwudniowy plener malarski.
Osoby	uzdolnione	artystycznie	będą	mogły	uczestniczyć	w	bezpłatnych	warsztatach	malar-

skich	prowadzonych	przez	specjalistę.	Tematem	prac	będą	ciekawe	kulturowo	obiekty	historycz-
nie,	które	mogą	stanowić	atrakcję	turystyczną	gminy	Stare	Babice.	Uczestnicy	pleneru	namalują	
obraz	w	dowolnej	technice,	do	dyspozycji	otrzymają	akcesoria	malarskie.	Prace	powstałe	pod-
czas	pleneru	zostaną	zaprezentowane	na	wystawie	podczas	uroczystości	obchodów	700-lecia	
Babic	w	2013	r.	
Spotkanie	organizacyjne	i	nabór	uczestników	odbędzie	się	15	listopada	o	godz.	17.30	w	sali	

konferencyjnej	Urzędu	Gminy	w	Starych	Babicach	(I	piętro),	ul.	Rynek	32.
	W	dniach	17-18	listopada	2012	r.	planowany	jest	dwudniowy,	weekendowy	plener	malar-

ski	na	terenie	Gminy	Stare	Babice.	Zbiórka	o	godz.	11.	na	Rynku	w	Starych	Babicach	przy	par-
kingu	przed	kościołem.
Zgłoszenia	można	przysyłać	na	e-mail:	anna@sobierajska.com.	Szczegółowe	informacje	pod	

numerem	tel.:	501-086-326	lub	w	Urzędzie	Gminy	w	Starych	Babicach	tel.:	22-752-90-83.
	 Realizatorem	 projektu	 jest	 Gmina	 Stare	 Babice,	 a	 wykonawcą	 pleneru	 i	 wystawy	

Stowarzyszenie	„Błoński	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku”.

Zapraszamy na Uroczystość Patriotyczną 
z okazji Święta Niepodległości Polski
Wójt	Gminy	 Stare	 Babice	 Krzysztof	 Turek	 i	 Dyrektor	 Szkoły	w	 Starych	 Babicach	Dorota	

Smolińska	 zapraszają	 na	 obchody	 Święta	 Niepodległości	 Polski.	 Uroczystość	 odbędzie	 się	
9	 listopada	 br.	 o	 godzinie	 17.30	 w	 sali	 gimnastycznej	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Henryka	
Sienkiewicza	w	Starych	Babicach	przy	ul.	Polnej	40.	

Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży
17	listopada	w	Hali	Sportowej	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Borzecinie	Dużym	przy	

ul.	Warszawskiej	697	zorganizowany	 zostanie	 Turniej	 Szachowy.	 Początek	 imprezy	o	godz.	
13:00.	Udział	w	turnieju	mogą	wziąć	osoby	do	lat	15.	Zgłoszenia	przyjmowane	są	do	15	listo-
pada	pod	nr.	tel.:	694-146-194	–	Jarosław	Kowalewski	–	instruktor	szachowy.

Szanownej Pani
Barbarze Mostowskiej

głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy

składają
Wójt Gminy Stare Babice, 

koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy

Wystawa gobelinów 
Serdecznie	zapraszamy	na	wystawę	gobelinów	
„Między	osnową	a	wątkiem”.	Prace	powstały	
w	pracowni	tkactwa	artystycznego	„Penelopa”	
działającej	w	naszej	gminie.	Eksponowane	
gobeliny	otrzymały	liczne	wyróżnienia	i	nagrody.	
Otwarcie	wystawy	nastąpi	20	listopada	br.	
(wtorek)	o	godz.	18:00	i	będzie	można	ją	oglądać	
do	7	grudnia.	Bemowskie	Centrum	Kultury		
ul.	Górczewska	201	(wejście	od	ul.	Konarskiego),	
Galeria	na	I	piętrze,	przed	salą	216.	Wstęp	wolny.

Potrzebny lektor języka angielskiego, godziny  
poranne, dobre wynagrodzenie, tel. 602 226 174
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Parafia w Lipkowie – perła Mazowsza i naszej gminy

– Czy nie przestraszył księdza ogrom 
prac, jaki trzeba wykonać w Lipkowie?
–	Rzeczywiście,	gdy	ks.	kardynał	zapropo-

nował	mi	 objęcie	 funkcji	 proboszcza	 lipkow-
skiej	 parafii,	 zobaczyłem	nie	 tylko	 piękny	 ko-
ściół	i	dwór,	ale	także	ogrom	pracy	przed	sobą.	
Szybko	jednak	stwierdziłem,	że	nie	ma	co	się	
załamywać,	trzeba	po	prostu	podjąć	planowe	
działania,	uzgadniać	wszystkie	decyzje	z	kon-
serwatorami	 zabytków	 i	 stopniowo	 realizo-
wać	rewitalizację	obiektów,	które	są	prawdzi-
wą	perłą	Mazowsza.

– Jak ksiądz postrzega Lipków?
–	 Lipków	 trzeba	 widzieć	 w	 kilku	 wy-

miarach.	 W	 wymiarze	 materialnym	 –	 dział-
ka	 o	 powierzchni	 ponad	 7	 ha	 jest	 bogac-
twem	należącym	do	parafii.	W	wymiarze	 hi-
storycznym	–	zabytkowy	dwór	 i	kościół,	słyn-
na	w	Europie	manufaktura	pasów	kontuszo-
wych,	w	której	bywał	podobno	król	Stanisław	
August	 Poniatowski.	 Przyjeżdżał	 tutaj	 także	
Henryk	 Sienkiewicz,	 kiedy	 właścicielem	 dwo-
ru	był	Kazimierz	Szetkiewicz	–	ojciec	jego	żony	
Marysi.	W	późniejszych	latach	przebywali	tutaj	
niezwykli	księża:	ks.	kardynał	Stefan	Wyszyński	
–	Prymas	Polski,	 który	powołał	 lipkowską	pa-
rafię	w	1952	r.,	poeta	ks.	Jan	Twardowski	czy	

błogosławiony	 ks.	 Jerzy	 Popiełuszko	 –	 a	 za-
tem	mamy	również	wspaniały	wymiar	ducho-
wy	tego	miejsca.	Uwzględniając	 to	wszystko,	
po	rozmowach	z	ks.	kardynałem	Kazimierzem	
Nyczem,	podjąłem	się	 trudu	odnowy	 lipkow-
skiej	parafii.	Udało	mi	się	już	pozyskać	fundu-
sze	m.in.	z	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	
Narodowego,	a	także	z	Sejmiku	Mazowieckiego	
–	w	 łącznej	wysokości	350	 tys.	zł.,	pozwoliły	
one	na	rozpoczęcie	niezbędnych	prac.

– Co udało się wykonać do tej pory?
–	 Od	 początku	 pracy	 duszpasterskiej	

w	 Lipkowie	 podjąłem	 dialog	 z	 parafiana-
mi.	Zacząłem	od	wysłuchania	 ich	oczekiwań.	
Okazało	się,	że	trzeba	pilnie	dokończyć	ogro-
dzenie	cmentarza,	przejście	od	strony	Lipkowa	
przez	 mostek	 oraz	 malowanie	 tymczasowej	
kaplicy	–	przeprowadziliśmy	te	prace.	Ponadto	
oczyściliśmy	stawy	i	powołaliśmy	stowarzysze-
nie	wędkarzy	 parafialnych,	 które	 dziś	 dobrze	
gospodaruje	tym	miejscem.	
Podjęliśmy	 także	prace	 związane	 z	 kościo-

łem.	Udało	się	osuszyć	i	zaizolować	fundamenty	
świątyni	oraz	fragment	fundamentów	plebanii.

– Czy jest szansa na pozyskanie środ-
ków finansowych z Unii Europejskiej?

–	 Liczę	 przede	 wszystkim	 na	 Fundusz	
Norweski,	można	stąd	bowiem	uzyskać	środ-
ki	na	remont	zabytków,	a	także	pozyskać	pie-
niądze	 na	 realizację	 nowych	 przedsięwzięć	
–	 to	wszystko	 jest	bardzo	potrzebne	w	przy-
padku	 lipkowskiej	 świątyni.	 Po	 konsultacjach		
z	konserwatorami	zabytków	okazało	się,	że	ist-
nieje	 możliwość	 nie	 tylko	 remontu	 kościoła,	
ale	i	jego	rozbudowy.	Dwie	istniejące	obecnie	
przybudówki-zakrystie	można	poszerzyć	i	wy-
dłużyć	–	tak,	aby	powstały	z	nich	dwie	bocz-
ne	nawy,	a	na	absydzie	kościoła	wybudujemy	
zakrystię.	Mury	świątyni	są	osłabione.	Kościół	
ponad	100	lat	stał	bez	dachu,	a	kiedy	odbu-
dowywano	go	w	latach	50.,	korzystano	wów-
czas	 z	 różnych	 przypadkowych	 materiałów,		
z	 cegieł	 rozbiórkowych	 i	 tego,	 co	 udało	 się	
zdobyć.	Dobudowanie	 dwóch	naw	wzmocni	
całą	budowlę	 i	stworzy	solidne	przypory	mu-
rów.	 Wysokość	 kościoła	 pozostanie	 niezmie-
niona,	również	jego	styl	będzie	zachowany.
To	oczywiście	plany	na	dalszą	przyszłość,	

w	najbliższym	czasie	czeka	nas	remont	dachu	
kościoła:	 wymiana	 stropu,	 wykonanie	 nowej	
więźby	 dachowej	 i	 pokrycia.	 Kiedy	 zadbamy		
o	 fundament	 i	 wykonamy	 remont	 dachu,	
wówczas	będzie	można	przystąpić	do	plano-
wej	realizacji	poszerzenia	świątyni.

 Parafia pw. Świętego Rocha w Lipkowie obchodziła we wrześniu 60. roczni-
cę swojego powstania. Jej proboszczem jest ks. kanonik Tomasz Sobiecki. To 
niezwykle urokliwe miejsce, ważne ze względów religijnych, kulturowych i pa-
triotycznych, doczekało się gospodarza z szeroką wizją działania. Ks. Sobiecki 
jest kapłanem od 15 lat, przez 2 lata był wikariuszem w Warce, a przez 11 
lat dyrektorem administracyjnym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie. To właśnie w kościele seminaryjnym zetknął się 
ze specyfiką historycznych budowli i nawiązał kontakty z konserwatorami za-
bytków. Od ponad 2 lat, za sprawą decyzji ks. kardynała Kazimierza Nycza 
– Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, swoje doświadczenia wykorzy-
stuje w Lipkowie. Pierwsza parafia, jak mówi, stała się jego wielką miłością. 
Poprosiliśmy Księdza Tomasza o rozmowę…

Mszę Św. koncelebrował ks. kard. Kazimierz Nycz. 
Samorządowcy z darami ołtarza: Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski
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W	 dawnych	 dokumentach	 odnalazłem	
szkic	kościoła	wraz	z	murem	okalającym	z	roku	
1801,	a	zatem	9	lat	po	wybudowaniu	świąty-
ni,	chcę	go	przedstawić	jako	żelazny	argument	
na	to,	że	można	pójść	z	rozbudową	w	tym	kie-
runku.	Zbudowanie	muru	okalającego	świąty-
nię	 zapewni	warunki	właściwe	 dla	 sacrum	 –	
mur	wyciszy	 okoliczny	 teren	 i	 stworzy	 specy-
ficzną	przestrzeń	modlitwy.

– Obchodziliśmy 60-lecie parafii, ale 
przecież historia tej świątyni sięga dużo 
dalej?
–	To	prawda,	kiedy	staramy	się	ustalić	po-

czątki	istnienia	tej	budowli	w	Lipkowie,	dowia-
dujemy	 się,	 że	pod	koniec	XVIII	w.	Ormianin	
Paschalis	 Jakubowicz	 stworzył	 tu	 manufak-
turę	 pasów	 kontuszowych.	 W	 tym	 czasie		
w	Lipkowie	wzniesiono	kaplicę	dworską,	któ-
ra	 służyła	 również	 pracownikom	 manu-
faktury,	 a	 trzeba	 zaznaczyć,	 że	 było	 ich	 tu		
w	 szczytowym	okresie	 działalności	 tkalni	 po-
nad	100.	Kaplica	miała	powierzchnię	100	m2	
i	 dla	 tamtejszej	 wspólnoty	 była	 wystarczają-
ca.	 Jednak	 akty	 erekcyjne	 tamtej	 świątyni	 są	
do	 dziś	 nieznane.	 Dlatego	 obecnie	 odnosi-
my	 się	 do	 postaci	 Sługi	 Bożego	 ks.	 kardyna-
ła	Stefana	Wyszyńskiego,	który	był	kapelanem	
Armii	 Krajowej	 Grupy	 „Kampinos”	 (pseudo-
nim	Radwan	III).	Partyzanci	wraz	z	kapelanem	
spotykali	się	podczas	wojny	w	ruinach	lipkow-
skiego	kościoła.	Nie	chcieli	narażać	świątyni	w	
Laskach,	gdzie	był	szpital	polowy.	Po	wojnie	w	
roku	1952	ks.	kard.	Stefan	Wyszyński	erygował	
parafię	dla	osady	Lipków,	która	wcześniej	była	
włączona	do	parafii	Babice.	Kiedy	poszukuje-
my	przedwojennych	ksiąg	chrzcielnych,	odnaj-
dujemy	je	w	Babicach,	a	po	1	sierpnia	1952	r.	
pojawiają	się	już	w	Lipkowie.	Ponieważ	wcze-
śniejsze	archiwa	 się	nie	zachowały,	obraliśmy	
jako	datę	powstania	parafii	rok	1952.

– Jubileusz wiązał się z niecodzien-
nym wydarzeniem…
–	Moja	obecność	jako	proboszcza	tej	para-

fii	przypadła	na	czas	jubileuszu.	Od	pierwszej	
chwili,	 kiedy	 dowiedziałem	 się,	 że	 Patronem	
parafii	 jest	 św.	 Roch,	 zacząłem	 zgłębiać	 jego	
życiorys.	 To	 Opatrzność	 Boża	 oddała	 mu	 to	
miejsce	w	 opiekę	 i	 dlatego	 postanowiłem	w	
tym	 czasie	 łaski,	 którym	 jest	 rok	 jubileuszo-
wy,	sprowadzić	do	Lipkowa	relikwie	św.	Rocha		
z	 Rzymu.	 Dzięki	 życzliwości	 moich	 przełożo-
nych	i	Kurii	Rzymskiej	te	starania	zakończyły	się	
szczęśliwie.	Otrzymaliśmy	tzw.	relikwie	pierw-
szego	stopnia	–	kawałek	kości	Świętego	–	zło-
żone	zostały	w	relikwiarzu	w	głównym	ołtarzu	
tymczasowej	kaplicy,	przy	obrazie	 św.	Rocha,	
który	 został	 odrestaurowany	 w	 ub.	 roku.	
Warto	 wiedzieć,	 że	 sarkofag	 św.	 Rocha	 jest		
w	 Wenecji.	 W	 jubileuszowym	 2000	 roku	
otwarto	 go	 i	 relikwie	 zostały	 zabezpieczone.	
Pozyskanie	 ich	dla	Lipkowa	sprawiło	mi	wiel-
ką	 radość.	W	przyszłości	myślę	o	utworzeniu	
tu	Sanktuarium	Świętego	Rocha.

– Święty Roch jest mało znany współ-
czesnym Polakom…
–	To	prawda.	Mówi	się,	że	 jest	to	patron	

„od	bydła	i	morowego	powietrza”.	Może	moc-
no	 i	dosadnie	powiem,	co	myślę	w	tej	 chwi-
li:	dla	mnie	 człowiek	bez	miłości	 i	bez	 zasad	
moralnych	jest	niczym	bydlę.	Św.	Roch	na	na-
sze	trudne	czasy	jest	doskonałym	patronem	–	
wiele	osób	potrzebuje	uzdrowienia	wewnętrz-
nego	 i	 zewnętrznego!	 Chciałbym	 w	 parafii	
rozwijać	 kult	 tego	 świętego.	W	każdy	pierw-
szy	czwartek	miesiąca	zapraszam	wiernych	do	
uczestniczenia	w	 nabożeństwie	 i	 ucałowania	
relikwii.
Warto	wiedzieć,	 że	 Roch	 został	 świętym		

w	 wieku	 32	 lat.	 Po	 śmierci	 ogłoszono	 go	
„Sancto	 Subito”	 –	 „świętym	 natychmiast”	

–	 bez	 procesu	 kanonizacyjnego.	 Urodził	 się		
w	Montpellier	we	 Francji	 w	 XIII	 wieku,	miał	
znamię	w	 formie	Krzyża	Świętego.	W	wieku	
19	 lat	 stracił	 oboje	 rodziców,	 po	 ich	 śmierci	
rozdał	wszystko	ubogim	i	wyruszył	do	Rzymu.	
We	 Włoszech	 zastała	 go	 epidemia	 dżumy.	
Roch	 opiekował	 się	 zarażonymi.	 W	 Rzymie	
spędził	 3	 lata,	 dokonał	 tam	 wielu	 cudow-
nych	uzdrowień.	Wracając	do	Francji,	 zaraził	
się	dżumą.	Aby	nie	narażać	innych	na	niebez-
pieczeństwo,	ukrył	się	w	lesie.	Według	podań,	
wytropił	go	tam	pies,	który	przynosił	mu	poży-
wienie.	Miał	wówczas	cudownie	wyzdrowieć.	
Udał	 się	w	drogę	 do	domu,	 lecz	 na	 granicy	
wzięty	został	za	szpiega	włoskiego,	uwięziono	
go	i	wkrótce	potem	zmarł.	Dopiero	po	śmier-
ci	został	 rozpoznany.	Przedstawiany	 jest	 jako	
młodzieniec	wskazujący	na	ranę.	Ma	to	sym-
boliczne	znaczenie:	właśnie	kiedy	zaczynamy	
obnażać	swoje	rany,	a	szczególnie	–	obnażać	
je	przed	Chrystusem,	doznajemy	uzdrowienia.	
Św.	Roch	nie	wstydził	 się	 swojego	 cierpienia		
i	ran,	dlatego	uznawany	jest	na	świecie	za	orę-
downika	uzdrowienia	duszy	i	ciała.
Na	ziemiach	polskich	św.	Roch	czczony	był	

przede	wszystkim	jako	patron	chroniący	od	za-
razy.	W	czasach	Polski	szlacheckiej	poświęcano	
mu	liczne	ołtarze,	figury	i	kapliczki.	Uważa	się	
go	 za	opiekuna	 zwierząt	domowych	 i	 patro-
na:	 aptekarzy,	 lekarzy,	 ogrodników,	 rolników		
i	więźniów.

– Jak przebiegła uroczystość 60-lecia 
parafii?
–	Wspominaliśmy	dawne	 czasy	 i	 Prymasa	

Polski	ks.	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego,	któ-
ry	erygował	tę	parafię.	Mszę	Św.	koncelebrował	
ks.	kardynał	Kazimierz	Nycz	z	duchowieństwem	
z	 dekanatu	 laseckiego.	 Uroczystości	 trwały	
dwa	 dni.	 W	 sobotę	 miały	 charakter	 religijny,		
a	w	niedzielę	 rodzinny.	Pokazaliśmy	wówczas	
minimuzeum	 pamiątek	 lipkowskich	 –	 doku-
menty	archiwalne,	albumy	ze	zdjęciami	i	kroni-
ki.	Autorem	wszystkich	przedstawionych	ekspo-
natów	był	ks.	Wacław	Kurowski,	pierwszy	pro-
boszcz	lipkowskiej	parafii.	Przy	okazji	chciałbym	
podziękować	władzom	samorządowym	gmin:	
Stare	Babice,	Izabelin	i	Powiatu	Warszawskiego	
Zachodniego	za	piękny	podarunek	–	tron	pod	
monstrancję	i	kielich	mszalny.	

– Lipków związany jest z wieloma nie-
zwykłymi księżmi.
–	 Jak	 już	wspominałem,	 z	 księdzem	pry-

masem	 Stefanem	 Wyszyńskim,	 z	 ks.	 Janem	
Twardowskim,	 ale	 również	 z	 ks.	 Jerzym	
Popiełuszką.	 Kiedy	byłem	w	 seminarium,	po-
znałem	ks.	profesora	Leonarda	Ostrowskiego,	
wybitnego	biblistę	i	świątobliwego	człowieka,	
dobrodzieja	 parafii,	 który	 wspomagał	 ją	 pie-
niędzmi	zarobionymi	na	wykładach	 lub	reko-
lekcjach.	Przez	30	lat	przebywały	tu	także	sio-
stry	prezentki.	Wiele	osób	wspomina	ten	zespół	
duszpasterski.	 Łącznikiem	wszystkich	 niezwy-
kłych	 postaci	 był	 niezapomniany	 ks.	Wacław	
Kurowski	–	proboszcz	lipkowskiej	parafii	przez	
40	lat.	Ksiądz	Wacław	był	z	zamiłowania	akto-
rem,	fotografem	i	artystą.	Organizował	w	pa-
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XX	 Sesja	 Rady	 Gminy	 Stare	 Babice	 od-
była	 się	 27	 września	 br.	 Na	 początku	 obrad	
Przewodniczący	RG	i	Wójt	Gminy	omówili	działa-
nia	podejmowane	w	okresie	międzysesyjnym.
Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 Henryk	

Kuncewicz	 poinformował	 m.in.	 o	 otrzyma-
niu	 pisma	 z	Ministerstwa	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	
Narodowego.	 Potwierdza	 ono	 udzielenie	 Parafii	
Rzymskokatolickiej	 p.w.	 św.	 Rocha	 w	 Lipkowie	
dotacji	 w	 wysokości	 139.383,12	 zł.	 Środki	 zo-
staną	 przeznaczone	 na	 pokrycie	 kosztów	 zada-
nia	pn.	„Lipków,	dwór-plebania	 (XVIII	w.)	–	wy-
konanie	 naprawy	 powierzchni,	 wzmocnienie,	
izolacja	 pozioma	 i	 pionowa	murów	 fundamen-
towych	 oraz	 sklepienia	 łukowego”.	 Beneficjent	
oświadczył,	że	całkowity	koszt	projektu	wyniesie	
147.267,08	zł.
W	 okresie	 międzysesyjnym	 Wójt	 Krzysztof	

Turek	 spotkał	 się	 m.in.	 z	 Burmistrzem	
Dzielnicy	 Bemowo	 Jarosławem	 Dąbrowskim	
i	 Wiceburmistrzem	 Bohdanem	 Szułczyńskim.	
Rozmowy	 dotyczyły	 spraw	 oświatowych	 i	 spor-
towych	 oraz	 modernizacji	 ul.	 Górczewskiej		
i	Batalionów	Chłopskich.	Wójt	Gminy	uczestniczył	
też	w	posiedzeniu	zespołu	ds.	 stosunków	wod-
nych	w	Kampinoskim	Parku	Narodowym.	Projekt	
naprawy	stosunków	wodnych	w	KPN	ma	na	celu	
m.in.	zabezpieczenie	okolicznych	obszarów	przed	
podtopieniami,	 które	 są	 skutkiem	 nieprawidło-
wo	płynących	cieków	wodnych	na	terenie	parku.	
Realizacja	projektu	w	dużej	mierze	zależy	od	po-
zyskania	środków	z	Funduszu	Norweskiego.
Wójt	Krzysztof	Turek	w	okresie	między	sesja-

mi	brał	ponadto	udział	w	negocjacjach	z	przed-
stawicielami	klubu	sportowego	„Legia”,	które	do-

tyczyły	ewentualnej	współpracy	w	zakresie	szko-
lenia	młodych	piłkarzy.
Podczas	 XX	 sesji	 radni	 zapoznali	 się	 z	 in-

formacją	 na	 temat	 sprawozdania	 Gminnego	
Przedsiębiorstwa	 Komunalnego	 „Eko-Babice”	 za	
2011	rok	i	z	wykonania	budżetu	gminy	za	pierw-
sze	półrocze	2012	roku.
Następnie	przedstawiciele	Rady	Gminy	pod-

jęli	 decyzję	 w	 sprawie	 „Programu	 bezpłatnych	
szczepień	 profilaktycznych	 przeciwko	 grypie	 dla	
mieszkańców	 gminy	 Stare	 Babice	 powyżej	 65.	
roku	 życia	 (na	 lata	2012-2016)”.	 Celem	projek-
tu	jest	zmniejszenie	zapadalności	na	grypę	–	cho-
robę,	 której	 skutki	 mogą	 objąć	 cały	 organizm.	
Jej	 najgroźniejsze	 powikłania	 to	 zapalenie	 płuc,	
mięśnia	 sercowego,	opon	mózgowych.	Do	gru-
py	zwiększonego	 ryzyka	powikłań	pogrypowych	
należą	osoby	powyżej	65.	roku	życia,	cierpiące	na	
przewlekłe	 choroby	 układu	 krążenia,	 oddecho-
wego,	 na	 cukrzycę	 itp.	W	 związku	 z	 tym	 radni	
przyjęli	uchwałę	o	realizacji	programu	szczepień	
–	termin	ich	rozpoczęcia	w	tym	roku	zaplanowa-
no	na	październik,	a	w	kolejnych	latach	na	prze-
łom	września	i	października.
W	dalszej	części	sesji	radni	wyrazili	zgodę	na	

zastosowanie	innej	stopy	procentowej	(niż	okre-
ślona	 w	 art.	 4	 ust.	 4	 ustawy	 o	 przekształceniu	
prawa	 użytkowania	 wieczystego	 w	 prawo	 wła-
sności	nieruchomości)	–	w	odniesieniu	do	rozło-
żonej	na	 raty	nieuiszczonej	części	opłaty	z	 tytu-
łu	przekształcenia	prawa	użytkowania	wieczyste-
go	w	prawo	własności.	Uchwała	ma	zastosowa-
nie	do	nieruchomości	przeznaczonych	w	miejsco-
wym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzennego	
na	cel	inny	niż	budownictwo	mieszkaniowe.

Kolejne	 uchwały	 dotyczyły:	 sprzedaży		
w	 drodze	 przetargu	 nieruchomości	 niezabudo-
wanych	w	Klaudynie,	nabycia	gruntu	w	Starych	
Babicach	z	przeznaczeniem	na	cel	publiczny	oraz	
zakupu	 gruntu	 w	 Klaudynie	 –	 pod	 poszerzenie		
ul.	Krzyżanowskiego.
Radni	przyjęli	 także	uchwałę	w	sprawie	po-

działu	gminy	na	 stałe	okręgi	wyborcze	 i	 ustale-
nia	ich	granic,	numerów	i	 liczby	radnych	wybie-
ranych	w	każdym	okręgu.	Projekt	uchwały	zakła-
da	 utworzenie	 15	 jednomandatowych	 okręgów	
wyborczych.
Podczas	XX	sesji	wprowadzono	także	zmia-

ny	w	budżecie	gminy	na	2012	 rok	 (zwiększono	
dochody	 o	 132.269,00	 zł	 i	 wydatki	 o	 tę	 samą	
kwotę).	W	związku	z	tymi	zmianami	uaktualnio-
no	również	„Wieloletnią	Prognozę	Finansową	na	
lata	2012-2020”.
W	 ostatniej	 części	 sesji	 znalazł	 się	 czas	

na	 pytania	 i	 wolne	 wnioski	 uczestników	 ob-
rad.	 Dotyczyły	 one	 m.in.	 inwentaryzacji	 dróg	
gminnych	 w	 zakresie	 utrudnień	 w	 widoczno-
ści	i	komunikacji,	a	także	efektywności	odzyski-
wania	podatku	VAT.	Jak	podkreślił	Wójt	Gminy	
–	 trwają	 prace	 nad	 ewidencją	 dróg	 gminnych	
pod	kątem	wspomnianych	ograniczeń.	Z	kolei	
efektywność	 odzyskiwania	 VAT	 wynosi	 100%,	
wszystkie	 wnioski	 zostały	 pozytywnie	 rozpa-
trzone.	 W	 celu	 wyegzekwowania	 należnego	
podatku	zatrudniono	również	firmę	specjalizu-
jącą	się	w	tym	zakresie.
Ze	 szczegółami	 uchwał	 podjętych	 podczas	

XX	sesji	można	się	zapoznać	na	stronie	http://bip.
babice-stare.waw.pl/public/?id=1679.

Dokończenie na str. 16

Z Sesji Rady Gminy

rafii	różne	misteria,	wystąpienia	i	inscenizacje.	
Młodzież	gromadziła	się	chętnie	przy	duszpa-
sterzu,	który	umiejętnie	i	z	fantazją	prowadził	
wiernych	do	Boga.
Chciałbym	właśnie	 pójść	 w	 tym	 kierun-

ku.	 Odremontować	 kościół,	 stworzyć	 ośro-
dek	 religijno-kulturalny,	 a	 w	 letnie	miesiące	
organizować	 koncerty	 i	 wieczory	 poetyckie.	
Wszystko	 jest	przed	nami.	W	pierwszych	 la-
tach	mojej	 posługi	 podstawowa	 jest	 jednak	
potrzeba	 remontów.	W	pierwszej	 kolejności	
podjąłem	 decyzję	 o	 remoncie	 kościoła,	 nie	
plebanii	–	co	chciałbym	podkreślić	–	najpierw	
potrzeba	odnowić	dom	Boży,	a	później	stwo-
rzyć	godziwe	mieszkanie	dla	księży	i	pracow-
ników	 parafii.	 Po	 zakończeniu	 niezbędnych	
prac	 będzie	 czas,	 by	 powrócić	 do	 dawnych	
lipkowskich	tradycji.

– Pod koniec września na terenie pa-
rafialnym odbyła się rekonstrukcja bitwy 
partyzanckiej, co spowodowało wybór 
tego miejsca?
–	Myślę,	że	była	to	wspaniała	 lekcja	hi-

storii	 dla	 młodego	 pokolenia,	 a	 obserwu-

jąc	 wzruszenie	 kombatantów,	 widziałem,	
że	warto	było	 ją	zorganizować	również	dla	
osób	 starszych.	 Powinniśmy	 pamiętać,	 że	
w	1939	roku	nieopodal	Lipkowa	toczyły	się	
walki	obronne,	a	w	Powstaniu	Warszawskim	
1944	roku	brało	udział	wielu	mieszkańców	
tych	 terenów,	 którzy	 działali	 w	 AK	 Grupy	
„Kampinos”.	Oddaliśmy	szacunek	tym,	któ-
rzy	 polegli	 za	Ojczyznę.	Chciałbym	podzię-
kować	 władzom	 lokalnym,	 szczególnie	
Wójtowi	 Krzysztofowi	 Turkowi	 za	 objęcie	
patronatu	nad	tym	wydarzeniem	i	Staroście	
Janowi	Żychlińskiemu.	Myślę,	że	takie	rekon-
strukcje	 będziemy	 organizować	 co	 pewien	
czas.	W	planach	mam	również	 inscenizacje	
pojedynku	Bohuna	z	Wołodyjowskim	i	dzia-
łania	upamiętniające	Powstanie	Styczniowe,	
którego	150.	 rocznicę	będziemy	obchodzić	
w	przyszłym	roku.

– Ma ksiądz bardzo wiele pięknych 
planów…
–	To	prawda,	zaplanowałem	już	następne	

20	 lat...	W	tym	miejscu	można	się	zakochać.	
Świątynia	 jest	 bardzo	 piękna.	 W	 miesiącach	

letnich,	 przy	 wschodzie	 słońca,	 ołtarz	 głów-
ny	 jest	 wspaniale	 oświetlony.	 Podziwiam	 ten	
piękny	zamysł	architektoniczny	 i	 to,	 jak	daw-
niej	 obserwowano	 przyrodę.	 Gdy	 wstawimy	
witraże,	 wnętrze	 świątyni	 zostanie	 oświetlo-
ne	naturalnym	światłem.	Wśród	marzeń	mam	
jeszcze	 wykorzystanie	 źródeł	 geotermalnych	
do	ogrzewania	kościoła,	budowę	Sali	Tradycji	
upamiętniającej	 ludzi	 i	 niezwykłe	wydarzenia		
z	Lipkowa.
Na	zakończenie	dziękuję	wszystkim	spon-

sorom	 i	 ludziom	dobrej	woli,	 którym	 leży	na	
sercu	 przyszłość	 Lipkowa.	 Szczególne	 po-
dziękowania	 składam	 Panom:	 Andrzejowi	
Januszańcowi,	 Andrzejowi	 Matrzakowi,	
Mieczysławowi	 Bartuszkowi	 i	 Właścicielowi	
Firmy	Theta	Group,	a	także	Pani	Urszuli	Uljasz	–	
za	ich	bezinteresowność	i	kompetencje.	Dzięki	
życzliwości	wielu	osób	widzę	szerokie	perspek-
tywy	dla	naszej	parafii.	
Mam	nadzieję,	że	jej	historia	będzie	zacho-

wana	i	pielęgnowana	dalej	przez	młode	poko-
lenia.

Rozmawiał Marcin Łada, 
fot. Kamil Malinowski
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Inwestycje GPK „Eko-Babice” 
to nie tylko rozbudowa kanalizacji…
 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” kojarzone jest przeważnie z rozbudową sieci wodno-
kanalizacyjnej prowadzonej przez wyłonioną ze struktury firmy Jednostkę Realizującą Projekt. Tymczasem 
przedsiębiorstwo prowadzi również inne inwestycje, o których warto wiedzieć. W ostatnim czasie rozbu-
dowano główny budynek GPK na terenie 
oczyszczalni ścieków i zmodernizowano 
Stację Uzdatniania Wody w Starych Babicach.  
O zagadnieniach tych rozmawiamy  
z Dyrektor Katarzyną Harasiuk, która nad-
zoruje inwestycje kubaturowe realizowane 
przez GPK „Eko-Babice”.

Budynek 
techniczno-magazynowo-socjalny 

rośnie w miarę potrzeb

Główny	budynek	GPK	„Eko-Babice”	roz-
budowywano	w	 ciągu	ostatnich	10	 lat	 już	
dwa	 razy.	 Przedsiębiorstwo	 zarządza	 coraz	
większymi	odcinkami	 sieci	wodno-kanaliza-
cyjnej,	a	do	ich	obsługi,	konserwacji	i	bieżą-
cego	utrzymania	potrzeba	coraz	więcej	ludzi	
–	 stąd	konieczność	wygospodarowania	ko-
lejnych	pomieszczeń.	Dzięki	ostatniej	rozbu-
dowie	budynek	zyskał	nowe	garaże	na	spe-
cjalistyczny	sprzęt	serwisowy	oraz	pomiesz-
czenia	magazynowe,	warsztatowe	i	socjalne.	
W	części	biurowej	powstały	trzy	nowe	poko-
je	dla	pracowników	administracyjnych,	a	tak-
że	przestronna	sala	konferencyjna.
–	 Modernizacja	 budynku	 związana	

jest	 z	 rozbudową	 infrastruktury	 wodno-
kanalizacyjnej	 –	mówi	Dyrektor	Katarzyna	
Harasiuk.	 Oczyszczalnia	 ścieków	 powięk-
szyła	dwukrotnie	swoją	wydajność	w	sto-

sunku	do	minionych	lat,	zwięk-
szyła	się	także	liczba	przepom-
powni	 ścieków	 (obecnie	 jest	
ich	 prawie	 40)	 i	 długość	 ru-
rociągów	 kanalizacyjnych	 (aktualnie	 po-
nad	80	km).	Wszystkie	urządzenia	wyma-
gają	obsługi	przez	pracowników.	Nad	pra-
widłowym	 funkcjonowaniem	 infrastruk-
tury	 wodno-kanalizacyjnej	 czuwają	 bry-
gady	 techniczne,	 w	 których	 skład	 wcho-
dzi	 31	 osób.	 W	 pomieszczeniach	 gara-
żowych	 oraz	 warsztatowych	 pracownicy	
będą	 remontować	 sprzęt	 serwisowy	 słu-
żący	 do	 obsługi	 oczyszczalni	 i	 całej	 sieci.	
Konieczność	 zwiększenia	 liczby	pracowni-
ków	technicznych	wynika	nie	tylko	z	reali-
zacji	projektu	rozbudowy	sieci	wodno-ka-
nalizacyjnej	w	gminie,	ale	także	związana	
jest	 z	 dalszym	 funkcjonowaniem	 rozbu-
dowanej	 infrastruktury	 technicznej.	Dzięki	
rozbudowie	 powierzchnia	 użytkowa	 bu-
dynku	zwiększyła	się	o	ok.	450	m2.
Do	tej	pory	w	siedzibie	„Eko-Babic”	nie	

było	 też	dużego	pomieszczenia,	gdzie	mo-
głyby	 odbywać	 się	 cotygodniowe	 narady	
techniczne	 lub	 spotkania	 z	 wykonawcami,	
stąd	powstała	konieczność	budowy	sali	kon-
ferencyjnej.

SUW w Starych Babicach 
ma już ponad 30 lat. 

Modernizacja była konieczna…

Stacja	 Uzdatniania	 Wody	 w	 Starych	
Babicach	istnieje	od	początku	lat	80.	Budynek	
stacji	 wymagał	 już	 remontu	 i	 moderniza-
cji,	nie	wspominając	o	zainstalowanych	tam	

urządzeniach	technicznych,	których	unowo-
cześnienie	stało	się	niezbędne.	
–	Przede	wszystkim	wymieniliśmy	stare	

pompy	na	 nowe.	Nowoczesne	 urządzenia	
pozwoliły	 na	 znaczne	 zmniejszenie	 zuży-
cia	prądu	–	mówi	Dyr.	Katarzyna	Harasiuk.	
–	 Początkowo	 stacja	 pełniła	 jedynie	 funk-
cję	hydroforni,	a	zatem	woda	była	tam	tyl-
ko	wydobywana.	W	1996	roku	zostały	za-
montowane	w	tym	obiekcie	pierwsze	filtry,		
a	w	roku	2002	kolejne	urządzenia	oczysz-
czające	wodę	–	od	tego	czasu	możemy	mó-
wić,	że	jest	to	Stacja	Uzdatniania	Wody.
Obecnie	woda	przechodzi	przez	dwa	ro-

dzaje	 filtrów,	a	na	końcu	tego	procesu	 jest	
chlorowana.	Najpierw	usuwa	się	z	niej	żela-
zo	i	mangan,	a	potem	przechodzi	przez	fil-
try	poprawiające	barwę	i	
zapach.	Na	końcu	woda	
poddawana	jest	chloro-
waniu	za	pomocą	pod-
chlorynu	 sodu	 wytwa-
rzanego	z	soli	 tabletko-
wanej.	Taki	sposób	chlo-
rowania	sprawdził	się	już		
w	 Stacji	 Uzdatniania	
Wody	 w	 Borzęcinie	
Małym,	teraz	został	za-
stosowany	 w	 Starych	
Babicach.	 Nowoczesna	
technologia	 daje	 nie	
tylko	 kolejne	 oszczęd-
ności,	 ale	 jest	 również	

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

Dyrektor Katarzyna Harasiuk

Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach po modernizacji
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Pytania do Wójta
 Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nowym 
cyklem artykułów w naszej gazecie pt. „Pytania do Wójta”. 
Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej 
zadawane przez mieszkańców gminy pytania. 
 Każdy z Czytelników naszej gazety może zadać pytanie 
Wójtowi Gminy Stare Babice. Zapraszamy do korzystania  
z tej formy kontaktu. Pytania można przesyłać drogą mailową 
na adres: pytaniedowojta@gazeta.pl lub składać osobiście w 
Urzędzie Gminy (w Kancelarii na parterze lub w sekretariacie 
Wójta na 1. piętrze). Listy można także przesyłać pocztą: 
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice  
z dopiskiem: „Gazeta Babicka – pytanie do Wójta”. 
Odpowiedzi będą publikowane co miesiąc na łamach „Gazety 
Babickiej”. W liście lub na kopercie prosimy o zamieszczenie 
nazwiska i adresu nadawcy – tylko listy z pełnymi danymi 
będą brane pod uwagę. Zapraszamy do pytania!

Panie Wójcie,
czy Gmina wyciągnie w końcu 

konsekwencje w stosunku do osób, 
które notorycznie wyrzucają śmie-
ci domowe do śmietników na przy-
stankach lub do przydrożnych ro-
wów? Codziennie jeżdżę do pracy au-
tobusem i nie mogę się nadziwić, jak  
ludzie mogą w ten sposób się zacho-
wywać. Widać, że są to śmieci domo-
we. Czy naprawdę nie stać ich na wy-
wóz?!

Szanowna	Pani,	
problem	śmieci	zalegających	przy	przy-

stankach,	w	przydrożnych	rowach,	czy	na	
terenach	 zielonych	 jest	 znany	Gminie	 nie	
od	dziś	i	myślę,	że	nie	tylko	naszej.	Od	dłu-
giego	czasu	„walczymy”	z	mieszkańcami,	
którzy	nielegalnie	wyrzucają	swoje	domo-
we	 odpady.	 Pierwszym	 elementem	 prze-
ciwdziałania	takim	zachowaniom	jest	funk-
cjonowanie	 Straży	 Gminnej.	 Bardzo	 czę-
sto	 się	 zdarza,	 że	 funkcjonariusze	 dosta-
ją	zgłoszenie	lub	sami	znajdują	nielegalnie	
pozostawiony	worek	ze	śmieciami	i	zaglą-
dają,	co	w	nim	jest.	Nawet	nie	zdaje	Pani	
sobie	sprawy,	ile	można	tam	odnaleźć	da-
nych	osobowych	ludzi,	którzy	go	pozosta-
wili:	 rachunki,	billingi	 itp.	Wówczas	Straż	
Gminna	wyciąga	konsekwencje	w	stosun-
ku	do	tych	osób.	
Z	myślą	o	środowisku	wdrożyliśmy	tak-

że	 kilka	 lat	 temu	program	 segregacji	 od-
padów.	Segregowane	śmieci	wywożone	są	
na	koszt	Gminy,	co	znacznie	obniża	mie-
sięczne	 koszty,	 które	 za	 wywóz	 ponoszą	
mieszkańcy.	W	programie	uczestniczy	 już	
większość	gospodarstw.
Trzecim	elementem	walki	 z	 zaśmieca-

niem	 gminy	 jest	 postawienie	 większych	
śmietników	 w	 miejscach,	 gdzie	 dotych-
czasowe	 okazały	 się	 nie	 spełniać	 swo-
jej	 roli.	 Tak	było	np.	 z	 koszem	przy	przy-
stanku	 naprzeciwko	 kościoła	 na	 rynku.	
Zaobserwowaliśmy,	że	jego	pojemność	nie	
była	 wystarczająca	 i	 w	 poniedziałki	 wo-

kół	przystanku	leżało	bardzo	dużo	śmieci.	
Dlatego	też	został	on	wymieniony	na	kosz	
o	dużo	większych	rozmiarach.
Zdajemy	sobie	sprawę,	że	nasze	dzia-

łania	 często	 nie	 wystarczają,	 aby	 przyła-
pać	na	gorącym	uczynku	ludzi	zaśmiecają-
cych	gminę.	Dlatego	też	po	wielu	apelach	
mieszkańców	i	naszych	obserwacjach	do-
szliśmy	do	wniosku,	że	dobrym	rozwiąza-
niem	byłoby	zakupienie	przenośnej	kame-
ry,	którą	umieszczalibyśmy	w	różnych	czę-
ściach	gminy.	Dzięki	temu	mielibyśmy	wię-
cej	możliwości	odnajdywania	osób	zaśmie-
cających	środowisko.
W	kwestii	nielegalnego	wyrzucania	od-

padów	liczymy	także	na	Państwa	–	miesz-
kańców.	Wszelkiego	rodzaju	złe	zachowa-
nia,	niszczenie	środowiska	lub	akty	wanda-
lizmu	można	zgłaszać	do	Straży	Gminnej	
(tel.:	22	721-02-11	lub	22	722-53-92).

*	*	*

Czy w tym roku na święta Gmina 
planuje znów dekoracje bożonaro-
dzeniowe? Czy rynek będzie oświe-
tlony tak, jak w zeszłym roku?

Tak,	w	tym	roku	w	naszej	gminie	tak-
że	 zabłysną	 bożonarodzeniowe	 ozdo-
by.	 Ze	 względu	 na	 zeszłoroczną	 apro-
batę	 mieszkańców	 zdecydowaliśmy,	 że	
również	 tym	 razem	 tego	 elementu	 nie	
może	zabraknąć.	Myślę,	że	przygotowa-
nych	 będzie	 więcej	 świątecznych	 atrak-
cji,	 ale…	 jakie	 to	 będą	 atrakcje	 i	 jak		
w	 tym	 roku	 „zabłyśnie”	 nasza	 gmina,	
niech	 jeszcze	 pozostanie	 tajemnicą...	
Miejmy	nadzieję,	że	będzie	to	dla	miesz-
kańców	miła	niespodzianka.

Na pytania odpowiadał 
Marcin Zając 

Z-ca Wójta Gminy Stare Babice

Nazwiska osób zadających pytania do wiadomości redakcji
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dużo	 bezpieczniejsza	 dla	 pracowników.	
Zastosowaliśmy	także	nowe	strumienice	do	
napowietrzania	 wody,	 które	 mogą	 działać	
bez	zasilania	prądem	elektrycznym,	wykorzy-
stując	energię	wody	wydobywanej	ze	studni	
do	zassania	powietrza.	
Reasumując,	 zmodernizowana	 Stacja	

Uzdatniania	Wody	w	 Starych	 Babicach	 jest	
dużo	 tańsza	w	eksploatacji	w	 stosunku	do	
poprzedniej	 i	 bardziej	 proekologiczna.	 Już	
tylko	 na	 marginesie	 dodam,	 że	 wszystkie	
istotne	 urządzenia	 SUW	podłączone	 są	 do	
sterowników,	 które	 przesyłają	 informacje	
do	 systemu	 komputerowego	 działającego		
w	 budynku	 biurowym	 GPK.	 Pracownicy	
mogą	 zatem	 na	 bieżąco	 obserwować	 np.	
przepływ	wody	wydobywanej	ze	studni,	ilość	
wody	wprowadzanej	 do	 sieci,	 czy	 też	 inne	
parametry	wody	świadczące	o	odpowiednim	
jej	uzdatnieniu.
Warto	zaznaczyć,	że	większość	prac	przy	

modernizacji	 Stacji	 Uzdatniania	 staraliśmy	
się	wykonywać	własnymi	siłami,	tylko	niektó-
re	prace	zleciliśmy	innym	wykonawcom,	np.	
utwardzanie	terenu	czy	ocieplenie	budynku	
–	dodaje	Dyrektor	Harasiuk.

Ważna jest również estetyka

Przed	Stacją	Uzdatnienia	Wody	w	Starych	
Babicach	 stoi	 tajemnicze	 (dla	 laików)	 urzą-
dzenie.	 Jak	 się	 dowiedzieliśmy,	 jest	 to	 tzw.	
zasuwa	wodna,	pochodząca	prawdopodob-
nie	z	Warszawy,	której	średnica	wynosi	100	
cm.	Dla	porównania	dodajmy,	że	największa	
zasuwa	wodna	zastosowana	na	terenie	na-
szej	gminy	ma	średnicę	30	cm.	Urządzenie	
przykuwa	 uwagę	 kierowców	 przejeżdża-
jących	 ul.	 Warszawską.	 Dziś	 możemy	 po-
kazać	 Czytelnikom	 kilka	 zdjęć	 tego	 obiek-
tu.	 Budynek	 Stacji	 Uzdatniania	 Wody	 zo-
stał	obsadzony	zielenią	i	podobnie	jak	SUW		
w	Borzęcinie	wykonano	go	z	dużą	dbałością	
o	estetykę,	dostosowując	do	stylu	architekto-
nicznego	naszej	gminy.
Modernizacja	 i	 rozbudowa	 budynku	

GPK	 „Eko-Babice”	 oraz	 Stacji	 Uzdatniania	
Wody	w	Starych	Babicach	pochłonęły	łącznie		
ok.	3	mln	zł.	Koszty	modernizacji	SUW	rozło-
żone	zostały	na	4	lata,	a	budynku	biurowo-
warsztatowego	na	2	lata.

Ewelina Kurzak
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Otwarto Plac Zabaw „Nivea” w Starych Babicach!

W	 uroczystości	 otwarcia	 nowego	 pla-
cu	 zabaw	 uczestniczyli	 m.in.:	 Dyrektor	
Bożenna	Pyć,	 Przedstawicielka	 Firmy	Nivea	
–	 Barbara	 Spychalska,	 Marcin	 Klimek	 –	
Kierownik	Referatu	Gospodarki	Komunalnej,	
Skarbnik	 Urzędu	 Gminy	 Irena	 Sotomska,	
Przedstawicielka	 Referatu	 Rozwoju		
i	 Promocji	 Gminy	 Alicja	 Sztyler,	 a	 tak-
że	 pracownicy	 przedszkola,	 dzieci	 i	 rodzi-
ce.	 Poświęcenia	 nowego	 obiektu	 dokonał		
ks.	Michał	Polny.
Podczas	uroczystości	Kierownik	Marcin	

Klimek	odczytał	list	Wójta	Gminy	Krzysztofa	
Turka	do	zebranych:
„Otwarcie	Placu	Zabaw	przy	Przedszkolu	

w	Starych	Babicach,	który	otrzymaliśmy	jako	
nagrodę	w	Konkursie	Nivea,	jest	bardzo	mi-
łym	 wydarzeniem	 dla	 całej	 babickiej	 spo-
łeczności.
Pięknie	 wyposażony	 Plac	 będzie	 służył	

dzieciom	 i	 sprawiał	 im	 radość.	 Wszystkie	
sprzęty	umieszczone	na	tym	obiekcie	mają	
potrzebne	 atesty	 Unii	 Europejskiej,	 dzięki	
nim	najmłodsi	 będą	mogli	 bezpiecznie	 się	
bawić.
Dzięki	 nowemu	 obiektowi	 służącemu	

rekreacji	dzieci	zyskało	także	całe	otoczenie	
szkoły	i	przedszkola,	Plac	Zabaw	stał	się	ko-
lejnym	pogodnym	kolorem	w	palecie	barw	
otaczających	budynki	służące	oświacie.

Udział	 babic-
kiej	 społeczności		
w	 Konkursie	 Nivea	 i	
zdobycie	I	Miejsca	w	tej	
szlachetnej	 rywaliza-
cji	 zawdzięczamy	 Pani	
Dyrektor	 Przedszkola	
w	 Starych	 Babicach	
Bożennie	 Pyć.	 Swoją	
obywatelską	 postawą	
potrafiła	 zaktywizo-
wać	 lokalną	 społecz-
ność	do	energicznego	
działania.	 Dzięki	 niej	
liczba	 głosów	 odda-
wanych	 w	 Konkursie	
na	tę	lokalizację	Placu	
systematycznie	 rosła.	
Codzienne	 działania,	
setki	 rozmów	i	godzi-
ny	aktywności	poświę-
cone	tej	sprawie	przy-
niosły	wspaniały	rezul-
tat.	Otrzymaliśmy	Plac	Zabaw,	który	dzisiaj	
uroczyście	otwieramy.
Z	 okazji	 otwarcia	 nowego	 obiektu	 w	

naszej	gminie	składam	wszystkim	Państwu	
serdeczne	 gratulacje	 i	 podziękowania.	 W	
pierwszej	kolejności	dziękuję	Pani	Dyrektor	
Bożennie	 Pyć	 i	 jej	 współpracownikom	 za	

ich	piękne	działanie,	dziękuję	Mieszkańcom	
babickiej	 gminy,	 którzy	 głosowali	 w	 tym	
Konkursie.	 Podziękowania	 kieruję	 do	
Fundatora	 Placu	Zabaw	–	do	 Firmy	Nivea,	
organizatora	 ogólnopolskiego	 Konkursu.	
Dziękuję	 również	 pracownikom	 Urzędu	
Gminy,	 którzy	dopomogli	w	 realizacji	wie-
lu	 zagadnień	 formalnych,	 potrzebnych	 do	
tego,	aby	Plac	Zabaw	mógł	powstać	na	na-
szym	terenie.	Dziękuję	Wszystkim	Osobom,	
które	 przyczyniły	 się	 do	 powstania	 tego	
obiektu	na	terenie	gminy	Stare	Babice”.
–	Piękne	wyposażenie	placu	dziś	wszyst-

kich	nas	cieszy.	Otwarcie	tego	obiektu	świad-
czy	również	o	tym,	jak	zgraną	gminą	jeste-
śmy.	Mimo	że	przystąpiliśmy	do	głosowania	
później	niż	 inni,	udało	nam	się	wszystkich	
wyprzedzić	–	powiedziała	Dyrektor	Bożenna	
Pyć.	–	Dziś	chciałabym	złożyć	podziękowa-
nia	 lokalnym	 bohaterom	 (osobom,	 któ-
re	 oddały	 najwięcej	 głosów	w	 konkursie),		
a	także	podziękować	firmie	Nivea,	której	ży-
czymy	dalszych	sukcesów	na	rynku	kosme-
tycznym.	 Bez	 osób,	 które	 mnie	 wspierały,	
nie	udałoby	się	wygrać	tego	konkursu.
Wypowiadając	 te	 słowa,	 Pani	Dyrektor	

udekorowała	 specjalnymi	 medalami	 przy-
gotowanymi	 przez	 przedszkolaków	 zasłu-
żone	osoby	z	grona	„lokalnych	bohaterów”.	

 28 września otwarto uroczyście nowy plac zabaw w Starych Babicach, który powstał 
przy tutejszym przedszkolu. Plac jest nagrodą w konkursie firmy Nivea zatytułowanym 
„100 placów na 100 lat Nivea”. Mieszkańcy 
naszej gminy zaktywizowani do działania 
przez Bożennę Pyć (Dyrektora Przedszkola 
w Starych Babicach) oddali bardzo wiele 
głosów na tę lokalizację placu. W rezultacie 
zdobyli I miejsce w konkursie, które zaowo-
cowało niezwykłą nagrodą dla dzieci.

Wstęgę przecinało kilka osób, także przedszkolak Kacperek

Dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
Marcin Klimek
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Wśród	nich	znaleźli	się:	Monika	Gościmińska,	
Małgosia	 Skubiszak-Gołębiewska,	 Karolina	
Jasiniak,	 Agnieszka	 Brodowska,	 Anna	
Pakulska,	 Władyslaw	 Trojnacki,	 ks.	 Michał	
Polny,	 Irena	Sotomska,	Alicja	Sztyler,	Anna	
Gąsińska,	Marta	Łowicka,	Monika	Szostak,	

Aneta	 i	Sylwia	Sulwińskie,	Anna	Kowalska,	
Maria	 Wolf,	 Beata	 Kozak,	 Elżbieta	
Popielarczyk,	 Krzysztof	 Grzybowski,	 Jerzy	
Pawlikowski,	 Elżbieta	 Gadomska,	 Marek	
Wyszyński,	 Anna	 Dębkowska-Gut,	 Aneta	
Maliszewska,	 Magdalena	 Wardzyńska,	
Anna	 Łuczak,	 Joanna	 Czajka-Kowszun,	
Józef	Lenartowicz	i	inni	nie	wymienieni,	ale	
też	bardzo	aktywni.
Podczas	 uroczystości	 głos	 zabrała	 tak-

że	 przedstawicielka	 firmy	 Nivea	 Barbara	
Spychalska.	–	Do	konkursu	przystąpiło	1001	
gmin	 i	 spółdzielni	 z	 całej	 Polski,	w	 pierw-
szych	 miesiącach	 głosowania	 oddano	 15	
mln	głosów,	z	czego	1,3	mln	w	wojewódz-
twie	 mazowieckim,	 co	 było	 4.	 wynikiem		
w	Polsce.	W	całym	kraju	głosowało	600	tys.	
osób.	Babicka	gmina	wykazała	się	niezwy-
kłą	 mobilizacją,	 wygrywając	 plac	 zabaw		
w	4.	 etapie	głosowania.	 Babiczanie	 i	 oso-
by	z	nimi	zaprzyjaźnione	oddali	łącznie	128	
tys.	318	głosów.	Akcja	„100	placów	zabaw	
na	100	lat	Nivea”	udowodniła,	że	wspólny	
cel	 i	 społeczne	 zaangażowanie	mają	 sens.	
Mam	nadzieję,	że	plac	zabaw	sprawi	dzie-
ciom	mnóstwo	radości	i	będzie	przyjaznym	
miejscem	wielu	rodzinnych	spotkań.
Po	 przemówieniach	 nadeszła	 chwila	

przecięcia	wstęgi.	Dzieła	dokonali	Dyrektor	

Bożenna	 Pyć,	 Kierownik	 Marcin	 Klimek,	
Monika	 Gościmińska	 i	 przedszkolak	 –	
Kacper	Brodowski.	
W	dalszej	 części	 spotkania	dla	wszyst-

kich	zebranych	w	budynku	przedszkola	wy-
stąpiła	na	scenie	grupa	sześciolatków.

Teatr Rodziców 
jak zwykle z sukcesami
Wspólne	działanie	zawsze	przynosi	do-

bre	efekty.	Babickie	przedszkole	udowodniło	
to	nie	tylko	wygrywając	konkurs	Nivea,	ale	
również	 realizując	 coroczne	 przedsięwzię-
cia	związane	z	przygotowaniami	do	sztuki	
wystawianej	przez	Teatr	Rodziców.	Tak	bę-
dzie	zapewne	i	w	bieżącym	roku	szkolnym.	
Rodzice	sześciolatków	już	zastanawiają	się,	
kto	wystąpi	w	kolejnej	sztuce,	a	tymczasem	
w	naszej	gazecie	nie	było	dotąd	relacji	z	XV	
Teatru	Rodziców...	Odbył	się	on	w	połowie	
maja	br.	Niniejszym	nadrabiamy	 to	niedo-
ciągnięcie,	 zamykając	10-letni	okres	opisy-
wania	babickich	teatrów.
Tegoroczny	 XV	 Teatr	 Rodziców	 zapre-

zentował	 sztukę	 „W	 podwodnym	 króle-
stwie”	autorstwa	Marzeny	Jaworskiej	i	Anny	
Witkowskiej.	Była	to	sztuka	muzyczna	z	fa-
bułą	 opartą	 na	 parodii	 „Bajki	 o	 Syrence”.	
Nie	 zabrakło	 także	 nowoczesnych	 akcen-
tów.	 Jednym	z	elementów	sztuki	było	 jury	
przeniesione	z	popularnych	programów	te-

lewizyjnych	takich	jak	np.	„You	Can	Dance”,	
które	oceniało	występy	podwodnych	posta-
ci.	A	w	królestwie	mórz	i	oceanów	dużo	się	
działo	–	pojawił	się	Neptun	z	małżonką,	za-
śpiewała	pięknie	Syrenka,	pląsały	rybki,	kra-
by,	a	nawet	ośmiornica…
–	Staramy	się	zawsze	poszukiwać	sztuk	

zabawnych	i	edukacyjnych,	aby	gra	w	na-
szym	teatrze	była	dla	rodziców	przyjemno-
ścią	–	mówi	Dyrektor	Przedszkola	Bożenna	
Pyć.	 –	 Praca	 nad	 rolami	 zawsze	 integruje	
środowisko	rodziców.	Od	lat	stopniowo	na	
scenę	wprowadzamy	coraz	więcej	muzyki,	
rozwijamy	 również	 środki	 multimedialne.	
Technika	 pozwala	 „aktorom”	 przełamać	
nieśmiałość	 związaną	 z	 publicznymi	 wy-
stępami	i	o	to	właśnie	chodzi,	a	przyjaźnie	
zawiązane	podczas	pracy	nad	rolami	trwa-
ją	przez	wiele	 lat.	Dlatego	też	zachęcamy	
rodziców	do	występów	w	kolejnych	sztu-
kach	naszego	teatru.
Podczas	tegorocznych	wakacji	w	przed-

szkolu	przeprowadzono	remont.	Po	22	 la-
tach	 odnowiono	 podłogi	 i	 pomieszczenia	
gospodarcze.	Remont	sfinansowała	Gmina,	
w	wielu	pracach	pomogli	również	sami	ro-
dzice.	 –	 Co	 roku	 poprawiamy	 coś	 nowe-
go,	 a	 rodzice	 chętnie	nas	w	 tym	wspiera-
ją,	udzielają	się	nie	tylko	w	teatrze,	ale	rów-
nież	w	pracach	 remontowych.	 Szczególne	
podziękowania	 składam	 Panu	 Pawłowi	
Kowalczykowi	 i	 Paniom:	 Katarzynie	 Zając		
i	Joannie	Kanteckiej-Kłos.	Liczy	się	wspólne	
działanie	dla	dobra	dzieci	 i	to	jest	najważ-
niejsze	–	dodaje	Dyrektor	Pyć.
W	tegorocznej	sztuce	Teatru	Rodziców	

wystąpili:	Mariola	Bitner,	Dariusz	Koba,	Anna	
Pakulska,	 Aneta	 Jannasz,	 Marta	 Łuczak,	
Anna	 Skowrońska.	 Magdalena	 Milewska,	
Katarzyna	Szala,	Anna	Jannasz,	Anna	Koba,	
Katarzyna	 Trojnacka-Zając,	Marta	 Łowicka,	
Sebastian	 Żywczyk,	 Barbara	 Krężelewska,	
Paweł	Świstek,	Elżbieta	Gadomska,	Monika	
Skrzeczanowska.	 Sztukę	 opracowały:	
Grażyna	 Bełz	 i	 Katarzyna	 Milewska,	 cho-
reografię	 –	 Katarzyna	 Trojnacka-Zając,		
a	scenografię	–	Anna	Pakulska,	Anna	Koba		
i	Katarzyna	Trojnacka-Zając.										M. Łada

Przedstawicielka firmy Nivea Barbara Spychalska
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Inscenizacja 
walk partyzanckich 
w Lipkowie

W	 ostatnich	 latach	 ruch	 rekonstrukcji	
militarnych	 rozwija	 się	dynamicznie	w	 całej	
Polsce.	Inscenizacja	bitew	z	czasów	II	Wojny	
Światowej	przyciąga	tłumy	widzów,	dla	wie-
lu	młodych	osób	jest	pierwszym	zetknięciem	
z	 żywą	 historią.	 Możliwość	 zapoznania	 się		
z	realiami	wojny,	dawnym	sprzętem	wojsko-
wym,	mundurami	obrońców	Ojczyzny	 i	na-
jeźdźców	–	zaciekawia	 i	 rozbudza	zaintere-
sowania	historyczne.	W	tym	roku	rekonstruk-
cje	 bitew	 odbyły	 się	 m.in.	 w	 Łomiankach,	
Ożarowie	Maz.,	w	Wierszach,	a	29	września	
także	w	Lipkowie.
Na	 naszych	 terenach	 podczas	 wojny	

działała	Armia	Krajowa	Grupy	 „Kampinos”.	
Jej	 żołnierze	 brali	 udział	 w	 Powstaniu	
Warszawskim,	 walczyli	 również	 na	 terenie	
naszej	gminy.
W	 Lipkowie	 pokazano	 inscenizację	 jed-

nej	 z	 takich	 potyczek.	 Wiele	 osób	 przy-
szło	 ją	 zobaczyć,	 wśród	 nich	 kombatan-
ci,	 przedstawiciele	 władz	 samorządo-
wych,	 dzieci	 wraz	 z	 rodzicami.	 Patronat	
nad	 imprezą	 objął	 Wójt	 Krzysztof	 Turek		
i	 ks.	 Tomasz	 Sobiecki	 –	 Proboszcz	 lipkow-
skiej	 parafii.	 Babicka	Gmina	 pomagała	 tak-
że	organizacyjnie.	Organizatorami	i	twórca-
mi	 scenariusza	 byli:	Marcin	 Biegas	 i	Marek	
Gizmajer.	 Wystąpiły	 Grupy	 Rekonstrukcji	
Historycznych:	„Kampinos”,	„II	Pułk	Ułanów	
Grochowskich”,	 „Wolf”,	 „Germania	 44”,	
„Theatrum	Historica”,	„503	Batalion	Czołgów	
Ciężkich”,	 Ludność	 Cywilna	 z	 Mławy	 oraz	
Grupa	Młodzieżowa	„AK	Kampinos”.

Fot.: Sylwia Kazimierska, Grzegorz Trynkiewicz, 
Kamil Malinowski, Marcin Łada
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Saharą na rekonstrukcję 
i… po bułeczki

We wrześniowej rekonstrukcji w Lipkowie brał 
udział mieszkaniec Starych Babic – Paweł Ptaszyński. 
Widzieliśmy go w mundurze polowym SS, jeżdżące-
go na motocyklu Zundapp KS 750 – popularnie zwa-
nym „Saharą”. Pan Paweł sam wyremontował i złożył 
z oryginalnych części motocykl z 1943 roku. Ten mo-
del zundappa był używany przez Niemców w Afryce, 
a także na froncie wschodnim. Do dziś uważany jest 
za szczytowe osiągnięcie motoryzacji lat czterdzie-
stych i co ciekawe, wiele rozwiązań zastosowanych 
w tej konstrukcji, jak chociażby blokada mechanizmu 
różnicowego, powielanych jest w dzisiejszych samo-
chodach. 
Okazuje	się,	że	gdy	w	1937	roku	rozpisano	przetarg	na	motory	dla	Wermachtu,	firma	

Zundapp	pokonała	BMW.	Niewiele	brakowało,	a	wojskowych	motorów	BMW	nie	byłoby	
wcale.	Jednak	jak	to	w	życiu	bywa,	zwyciężyła	polityka.	Zundapp	musiał	przekazać	część	do-
kumentacji	technicznej	do	BMW	i	powstała	również	„Sahara”	tej	marki.	Dziś	wiele	zabytko-
wych	części	pasuje	do	obu	motorów.
Skąd	takie	zainteresowanie?	–	zapytaliśmy.
–	Zbieram	niemieckie	motocykle	z	czasów	II	Wojny	Światowej	dlatego,	że	są	doskona-

łe	technicznie	–	mówi	Paweł	Ptaszyński.	–	Ich	restauracja	jest	przyjemnością.	Zbudowane	są	
z	materiałów,	których	obecnie	już	się	nie	stosuje,	m.in.	ze	stali	najwyższej	jakości.	W	tam-
tych	czasach	fabrykom	zależało	jeszcze,	aby	ich	produkty	były	niezawodne	i	długowieczne.	
Niemieckie	motocykle	prezentowały	szczyt	rozwoju	ówczesnej	motoryzacji.	Kosztowały	nie-
wiele	mniej	niż	samochód.
Na	początku	wojny	bardzo	ważną	rolę	odgrywały	bataliony	motocyklowe	jako	rozpozna-

nie.	Od	1943	roku	armia	niemiecka	była	w	defensywie	i	motocykle	w	znacznej	mierze	trafiały	
do	elitarnych	jednostek	SS,	podobnie	jak	czołgi	–	pantery	i	tygrysy.	Jednym	z	powodów	było	
nastawienie	Hitlera,	który	po	zamachu	przeprowadzonym	na	niego	w	„Wilczym	Szańcu”	
stracił	zaufanie	do	Wermachtu.	Podczas	rekonstrukcji	występuję	w	mundurze	SS	i	na	legen-
darnym	zundappie,	zaznaczam	jednak,	że	pasjonuję	się	tylko	techniką,	a	nie	ideologią.
–	 Zawsze	 lubiłem	 motocykle,	 to	 moja	 pasja	 życiowa	 –	 podkreśla	 Paweł	 Ptaszyński.	

Zainteresowanie	 to	podziela	 również	mój	 syn	 Janek,	który	podczas	 rekonstrukcji	malował	
symbol	„Polski	Walczącej”.	–	Przyjemnie	jest	robić	coś,	co	jest	perfekcyjne.	Ten	pojazd	ma	70	
lat,	jest	w	pełni	sprawny	i	zarejestrowany.	Po	remoncie	przejechał	7	tys.	km	bez	żadnego	de-
fektu.	Działa	nawet	oryginalny	70-letni	kranik	–	trzeba	było	jedynie	wymienić	gumkę.
Pan	Paweł	zundappem	przyjeżdża	nie	tylko	na	rekonstrukcje,	był	m.in.	w	Ogrodzieńcu		

i	na	warszawskiej	Starówce,	motorem	jeździ	także	czasem	po	bułki	do	sklepu.	Czy	ludzie	się	
nie	dziwią?
–	Zawsze	się	dziwią,	że	pojazd	z	1943	roku	może	być	jeszcze	użytkowany,	mylą	go	z	ju-

nakiem,	iżem	–	muszę	wtedy	wyjaśniać,	co	to	naprawdę	jest.	A	zundapp	jest	motocyklem	do	
jazdy	terenowej,	dopiero	wtedy	zaczyna	się	wspaniała	zabawa.
Być	może	za	pewien	czas	Pan	Paweł	pojawi	się	na	jeszcze	innym	zabytkowym	pojeździe.	

Ma	w	częściach	kilka	zabytkowych	motocykli,	najbliższy	ukończenia	jest	NSU	601	OSL.	Jak	
nas	zapewnił,	chętnie	opowie	o	nich	podczas	przyszłorocznego	festynu.	Tymczasem	zaintere-
sowane	osoby	mogą	zobaczyć	krótki	filmik	o	jego	zundappie	na	Onecie.	                M.Łada

Ciekawa
Postać
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Od planu przestrzennego do zabudowy terenu

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 Jednym z najważniejszych zadań Gminy jest zapewnienie tzw. ładu przestrzennego, czyli dbałość  
o to, aby rozwój materialny gminy, w tym głównie budownictwo, miał charakter harmonijny, a nowo 
zabudowywane tereny były jak najlepiej wykorzystane. Należy przez to rozumieć m.in. nienaruszalność 
praw współmieszkańców (głównie sąsiadów), zapewnienie należytej funkcjonalności, estetyki, ale przede 
wszystkim możliwość wyposażenia nowych terenów w infrastrukturę komunalną.

Kluczowym	 elementem	 tej	 infrastruk-
tury	 są	 drogi	 dojazdowe	 do	 nowych	 obiek-
tów.	Wraz	 ze	 zmianą	 przeznaczenia	 gruntu,		
np.	 z	 rolniczego	 na	 budownictwo	 mieszka-
niowe,	 powstaje	 potrzeba	 wyznaczenia	 no-
wych	 dróg,	 bez	 których	 tereny	 zabudowane	
nie	mogą	 funkcjonować.	Przy	 tym	droga	za-
pewnia	 nie	 tylko	 dojazd	 do	 poszczególnych	
posesji,	 ale	 także	 daje	 możliwość	 doprowa-
dzenia	 wodociągu,	 kanalizacji,	 gazu,	 energii	
elektrycznej,	linii	telefonicznej	itp.	Te	niezbęd-
ne	elementy	powinny	powstać	zaraz	po	doko-
naniu	zmiany	przeznaczenia,	wraz	z	postępu-
jącą	zabudową	gruntów.
Wiedza	wśród	mieszkańców	o	konieczno-

ści	 przeznaczenia	odpowiednich	 środków	na	
te	cele,	a	szczególnie	–	o	wysokości	koniecz-
nych	 nakładów,	 nie	 jest	 zbyt	 powszechna.	
Dlatego	dokonaliśmy	szacunkowego	wylicze-
nia	kosztów,	które	należy	ponieść,	by	dany	te-
ren	mógł	być	zamieszkały.	Ostrożne	szacunki	
wskazują,	że	są	to	nakłady	rzędu	ok.	1,5	mln	
zł	na	1	ha	gruntu.
Wszyscy	wiemy,	że	już	sama	zmiana	prze-

znaczenia	 (powszechnie	 nazywana	 „odrol-
nieniem”)	 znacznie	 podnosi	 wartość	 gruntu.	
Natomiast	 wyposażenie	 go	 w	 infrastrukturę	
powoduje	drugi,	bardzo	znaczący	wzrost	war-

tości	nieruchomości.	Proszę	zestawić	te	fakty	ze	
sobą,	a	zobaczycie	Państwo,	że	w	wyniku	„od-
rolnienia”	z	jednej	strony	pojawiają	się	znaczą-
ce	korzyści	dla	właścicieli	gruntów,	a	z	drugiej	
zobowiązania	(głównie	Gminy)	w	stosunku	do	
tych	właścicieli	 rzędu	1,5	mln	zł	na	1	ha.	We	
wszystkich	 krajach	 o	 unormowanym	 systemie	
prawnym	gminy	mają	 prawo	 do	 co	 najmniej	
częściowego	 zwrotu	 tych	 kosztów	od	właści-
cieli	 gruntów,	 którzy	 są	 beneficjentami	 „od-
rolnienia”.	W	naszym	kraju	istnieją	także	takie	
rozwiązania,	nazywane	opłatami	adiacenckimi,	
jednak	naliczanie	niektórych	z	nich	jest	w	prak-
tyce	 niemożliwe	 albo	 ich	 wysokość	 jest	 sym-
boliczna.	 Trzeba	 też	dodać,	 że	 zmiany	prawa		
w	tym	zakresie	są	niekorzystne	z	punktu	widze-
nia	pozycji	gmin.
To	wszystko	 powoduje	 sytuację,	 w	 której	

uchwalanie	 kolejnych	 planów	 przestrzennych	
na	dotychczasowych	zasadach	jest	niemożliwe,	
ponieważ	działanie	takie	generowałoby	obcią-
żenia	budżetu	gminy	wielokrotnie	przekracza-
jące	 jego	dochody.	W	celu	 rozwiązania	oma-
wianego	 problemu	 wypracowaliśmy	 sposoby	
na	 to,	by	pewną	część	 tych	nakładów	zredu-
kować	do	poziomu,	który	będzie	możliwy	do	
udźwignięcia	przez	budżet	gminy.	Chcę	zazna-
czyć,	że	Gmina	nie	ma	zamiaru	obciążać	wła-

ścicieli	 za	 wszystkie	 koszty	 urządzenia	 terenu	
budowlanego.	Takie	elementy,	jak	budowa	wo-
dociągu,	kanalizacji,	utwardzenie	drogi,	oświe-
tlenie,	 w	 100%	 pozostałyby	 w	 gestii	 Gminy.	
Natomiast	 za	 słuszne	 uważam,	 by	 w	 części	
kosztów	drogowych	partycypowali	właściciele	
i	to	nie	w	formie	gotówki,	ale	w	formie	rzeczo-
wej,	poprzez	wniesienie	do	wspólnego	przed-
sięwzięcia	gruntu	nieodpłatnie	lub	za	niewygó-
rowaną	cenę.
Nasza	Gmina	może	poszczycić	 się	dużym	

dorobkiem	 w	 tworzeniu	 nowego	 ładu	 prze-
strzennego.	Jednak	złe	prawo	naraża	ją	na	ol-
brzymie	wydatki.	Z	drugiej	strony	wszyscy	chce-
my,	 by	 gmina	nadal	 dynamicznie	 się	 rozwija-
ła,	a	tworzenie	nowych	planów	przestrzennych	
jest	niezbędnym	elementem	tego	rozwoju.	Aby	
to	pogodzić	i	by	właściciele	gruntów	mogli	się	
doczekać	zmiany	 ich	przeznaczenia,	wypraco-
waliśmy	inne	podejście	do	uchwalania	nowych	
planów.	Sprowadza	się	ono	do	tego,	że	nowo	
tworzone	drogi	pozostaną	własnością	dotych-
czasowych	właścicieli	albo	powstaną	drogi	pu-
bliczne	jako	wspólne	przedsięwzięcie	właścicieli	
i	Gminy.	Jestem	pewien,	że	tylko	tak	można	wy-
brnąć	z	trudnej	sytuacji	prawnej.

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

Zgodnie	 z	 oczekiwaniami	 właścicieli	
gruntów,	w	niektórych	rejonach	naszej	gmi-
ny	 planuje	 się	 przystąpienie	 do	 sporządza-
nia	zmian	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego.	Celem	ma	być	odrol-
nienie	obecnych	gruntów	rolnych	 i	przezna-
czenie	ich	pod	zabudowę	mieszkaniową	jed-
norodzinną.	Dlatego	w	Referacie	Planowania	
Przestrzennego	wykonywane	są	analizy	doty-
czące	zasadności	przystąpienia	do	sporządzania	
zmian	obowiązującego	od	30	września	2011	
roku	Planu	Zagospodarowania	Przestrzennego	
Gminy	Stare	Babice.	Te	tereny	to:
1.	 obszar	 22	 ha	 gruntów	 rolnych		

w	 Latchorzewie	 położony	 pomiędzy	 ulicami	
Reymonta	i	Prusa;
2.	 obszar	 29,5	 ha	 gruntów	 rolnych		

w	Starych	Babicach	położony	pomiędzy	ulica-
mi:	Warszawską,	Osiedlową,	 rowem	Z-7	 i	uli-
cą	Kutrzeby.	Przez	jego	środek	przebiega	ulica	
Mizikowskiego;
3.	 obszar	 17,7	 ha	 gruntów	 rolnych		

w	Starych	Babicach	położonych	pomiędzy	ulicą	
Koczarską	i	Sienkiewicza;

4.	 obszar	 72,4	 ha	 także	 gruntów	 rol-
nych	 położonych	w	 Starych	 Babicach	 pomię-
dzy	ulicami:	 Sienkiewicza,	 Izabelińską,	Zieloną	
i	Koczarską;
5.	 obszar	 o	 powierzchni	 blisko	 80	 ha		

w	Koczargach	Starych	–	tereny	rolne	położone	
po	obu	stronach	ulicy	Podleśnej.

Właściciele	 tych	 terenów	 działają	 w	 spo-
sób	zorganizowany.	Skupieni	są	wokół	radnych	
i	sołtysów	ze	swoich	wsi,	wybrali	osoby,	które	
są	 aktywnymi	 liderami	 w	 integrowaniu	 lokal-
nych	 społeczności	 w	 celu	 doprowadzenia	 do	
odrolnienia	 wspomnianych	 terenów.	 Odbyło	
się	 już	 kilka	 zebrań	właścicieli	 gruntów	 z	 ob-
szaru	pierwszego	i	drugiego	z	Wójtem	Gminy,		
a	także	spotkań	we	własnym	gronie,	bez	udzia-
łu	przedstawicieli	UG.	Z	reguły	pierwsze	zebra-
nia	 zwoływano	 na	 zbiorowy	 wniosek	 właści-
cieli	gruntów,	a	następne	–	z	inicjatywy	Wójta	
Gminy	 z	 jednoczesnym	 pisemnym	 zaprosze-
niem	przekazanym	na	adres	domowy	każdego	
właściciela.	Na	zebraniach	uczestnicy	udostęp-
niali	swoje	numery	telefoniczne	lub	adresy	ma-

ilowe,	w	celu	jeszcze	lepszego	współdziałania.	
Część	numerów	telefonicznych	udało	się	pozy-
skać	 także	pracownikom	Referatu	Planowania	
Przestrzennego.	 Dzięki	 temu	 właściciele	 te-
renów	 wymienionych	 w	 dwóch	 pierwszych	
punktach	są	już	dobrze	zorganizowani.	Z	wła-
ścicielami	obszaru	 trzeciego,	 czwartego	 i	 pią-
tego	odbędą	się	zebrania	na	jesieni,	o	ile	także	
wystąpią	do	Wójta	Gminy	z	taką	inicjatywą.
Na	zebraniach	przedstawiano	wyniki	ana-

liz	poświęconych	projektom	odrolnień	i	zasad-
ności	sporządzania	zmian	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego.	 Dostępne	
są	one	 także	na	stronie	 internetowej	pod	ad-
resem:	www.babice-stare.waw.pl,	link	„wybra-
ne”,	zakładka	„przyszłe	plany	miejscowe”.	Nie	
jest	 jeszcze	 całkowicie	 gotowa	 analiza	 odno-
sząca	się	do	obszaru	czwartego,	ale	także	ona	
wkrótce	 zostanie	 zakończona	 i	 zamieszczona	
na	 tej	 samej	 stronie	 internetowej.	Wykonanie	
analizy	 dotyczącej	 Koczarg	 Starych	 nastąpi	
również	jeszcze	w	tym	roku.
Z	punktu	widzenia	wymogów	prawnych	

i	 technicznych	 możliwe	 jest	 przystąpienie	
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do	opracowania	 takich	zmian.	Byłyby	zgod-
ne	ze	studium	uwarunkowań	i	kierunków	za-
gospodarowania	gminy,	a	dostawcy	mediów	
potwierdzili	 na	 piśmie	 gotowość	 inwesto-
wania	na	 tych	 terenach	w	 sieci	wodociągo-
we,	 kanalizacyjne,	 elektroenergetyczne	 i	 ga-
zownicze.	Tu	warto	zauważyć,	że	ze	wzglę-
du	 na	 podmokłość	 terenów	 i	 położenie	 w	
otulinie	 Kampinoskiego	 Parku	 Narodowego	
nawet	 przejściowo	 nie	 można	 będzie	 bu-
dować	 i	 użytkować	 szamb	 oraz	 oczyszczal-
ni	 przydomowych.	 Dlatego	 po	 ewentualnej	
zmianie	 przeznaczenia	 Gmina	 przez	 swo-
je	 przedsiębiorstwo	 „EKO-BABICE”	 będzie	
musiała	 w	 miarę	 postępu	 zabudowy	 szyb-
ko	zbudować	sieci	wodociągowe	 i	kanaliza-
cyjne.	 Przeprowadzone	 analizy	 umożliwiły	
oszacowanie	 kosztów,	 jakie	 Gmina	 poniesie		
w	przypadku	odrolnienia	tych	terenów,	a	tak-
że	 spodziewanych	 dochodów	 z	 podatków.	
Aby	 ograniczyć	 koszty	 ze	 środków	 publicz-
nych	na	tyle,	na	ile	się	da,	założono,	że	dro-
gami	 publicznymi	 zostaną	 tylko	 nowe	 ulice	
Kościuszki	i	Mickiewicza	w	Latchorzewie	oraz	

poszerzona	 ulica	Mizikowskiego,	 Osiedlowa		
i	 Koczarska	 w	 Starych	 Babicach.	 Pozostałe	
drogi	 byłyby	 drogami	 wewnętrznymi,	 czy-
li	prywatnymi.	Dla	zapobieżenia	powodziom	
czy	podtopieniom	Gmina	chce	także	wykupić	
rowy	i	odpowiednio	je	dostosować	do	odpro-
wadzania	wód	powierzchniowych.
Mimo	to	nakłady	Gminy	na	wstępne	przy-

gotowanie	terenów	do	zabudowy	wyniosą	dla	
trzech	 pierwszych	 wymienionych	 obszarów	
blisko	22	mln	złotych.	Dochodów	przez	naj-
bliższych	kilkanaście	 lat	nie	będzie.	Założono	
optymistycznie,	że	za	25	lat	połowa	terenu	bę-
dzie	już	zabudowana,	a	dochody	wyniosą	wte-
dy	około	830	tys.	zł	 rocznie.	 Jak	widać,	zysk		
z	 rozpoczętego	 procesu	 odniosą	 wyłącznie	
prywatni	 właściciele	 tych	 gruntów,	 jako	 że	
Gmina	nie	ma	tam	żadnej	działki.	Bogacenie	
się	właścicieli	 ziemi	 jest	 zjawiskiem	pozytyw-
nym.	Aby	 jednak	 istotnie	ograniczyć	 lokowa-
nie	pieniędzy	ogółu	podatników	na	gruntach	
nielicznej	garstki	właścicieli,	Wójt	Gminy	pod-
jął	rozmowy	z	nimi	–	celem	negocjacji	jest	do-
prowadzenie	 do	 wykupu	 gruntów	 na	 dro-

gi	publiczne	i	ich	poszerzenia	oraz	pod	rowy,	
jeszcze	 przed	 rozpoczęciem	 planu,	 po	 ce-
nach	 jak	za	ziemię	 rolną.	Spotkało	się	 to	 już	
z	 pełnym	 zrozumieniem	 i	 akceptacją	 wła-
ścicieli	 gruntów	 przy	 ulicy	 Mizikowskiego.	
Zadeklarowali,	że	sami,	korzystając	z	pomocy	
geodety,	wydzielą	działki	 służące	pod	posze-
rzenie	ulicy	Mizikowskiego	do	szerokości	pasa	
drogowego	16	m	oraz	działki	pod	rowem	Z-7.	
Droga	będzie	miała	jezdnię	szerokości	5,5	m,	
obustronne	 rowy	 odwadniające,	 obustronne	
chodniki	 i	miejsce	na	sieci	uzbrojenia	terenu.	
Gmina	zapewniła	wykup	tych	skrawków	ziemi	
po	uzgodnionej	cenie	jak	za	ziemię	rolną	i	po-
krycie	 kosztów	notarialnych.	 Zawarcie	 aktów	
notarialnych	 odbędzie	 się	 jednego	 dnia	 lub		
w	ciągu	dwóch	dni	w	siedzibie	Urzędu	Gminy,	
notariusz	będzie	obecny	na	miejscu.	Jest	więc	
bardzo	prawdopodobne,	że	właśnie	dla	tego	
terenu	nowy	plan	miejscowy	zostanie	wkrótce	
rozpoczęty	jako	pierwszy.

Kazimierz Steć
Kierownik Referatu 

Planowania Przestrzennego

Przewidywane ulice Mickiewicza i Kościuszki, na bazie których może się odbyć odrolnienie w Latchorzewie
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Niech brzmi muzyka!
Podsumowanie VIII edycji Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”

Na	tegoroczną	edycję	festiwalu	złożyły	się	
22	koncerty	i	imprezy	towarzyszące.	Festiwal	
co	tydzień	przenosił	się	do	innej	miejscowo-
ści:	Borzęcina	Dużego,	Izabelina,	Kampinosu,	
Koczarg	Starych,	Lasek,	Leoncina,	Łomianek,	
Młodzieszyna,	 Niepokalanowa,	 Ołtarzewa,	
Ożarowa	Mazowieckiego,	Strzyżewa	(pierw-
szy	raz	w	historii	festiwalu)	i	Żelazowej	Woli.	
Kilka	znaczących	koncertów	festiwalowych	–	
które	poniżej	omówię	–	odbyło	się	w	naszej	
gminie.
W	tym	roku	po	raz	pierwszy	festiwal	za-

gościł	 w	 placówkach	 oświatowych	 gmi-
ny	 Stare	 Babice.	 Wystąpili	 soliści	 –	 mło-
dzi	 muzycy	 z	 Krainy	 Chopina,	 laureaci	 XX	
Powiatowego	 Konkursu	 Muzycznego	 Stare	
Babice	 2012,	 oraz	 blisko	 trzydziestoosobo-
wy	 zespół	Gminnej	Orkiestry	Młodzieżowej.	
W	 programie	 znalazły	 się	 kompozycje	 mu-
zyki	poważnej,	filmowej,	a	nawet	rozrywko-
wej.	 Koncertom	 towarzyszyła	 niezapomnia-
na	atmosfera	wpływająca	pozytywnie	na	od-
biór	 muzyki	 przez	 setki	 młodych	 słuchaczy.	
Przechodziliśmy	 od	 skupienia	 podczas	 par-
tii	solowych	wykonywanych	na	cichych,	aku-
stycznych	instrumentach:	gitarze,	harfie,	wio-
lonczeli,	aż	po	czynne,	żywiołowe	uczestnic-
two	z	rytmicznymi	oklaskami	i	głośnym	śpie-
wem	podczas	występów	całego	zespołu	or-
kiestry.	 W	 zdumienie	 dorosłych	 organizato-
rów	 koncertów	 wprawiło	 współwykonanie	
z	 orkiestrą	 przez	 kilkaset	 dzieci	 z	 babickiej	

szkoły	 podstawowej	 i	 przedszkola	 piosenki	
„Koko,	koko	Euro	spoko”	zagranej	 jako	żar-
tobliwy	bis.
Koncerty	–	jako	imprezy	towarzyszące	fe-

stiwalowi	–	odbyły	się	w	ramach	prowadzo-
nych	od	lat	w	placówkach	oświatowych	przez	
władze	 samorządowe	 gminy	 Stare	 Babice	
cykli	 „Szkolne	 spotkania	 ze	 sztuką”	 oraz	
„Przedszkolaki	i	sztuka”.
Chciałbym	 przypomnieć,	 że	 inaugura-

cja	VIII	edycji	festiwalu	odbyła	się	w	sobotę	
23	czerwca	w	Kościele	pw.	Wniebowzięcia	
NMP	w	Starych	Babicach.	Wystąpiła	wów-
czas	Polska	Orkiestra	Sinfonia	Iuventus	pod	
dyrekcją	Michała	Niedziałka	złożona	z	naj-
lepszych	 studentów	 i	 absolwentów	 wyż-
szych	 uczelni	 muzycznych	 z	 całego	 kraju.	
Najpierw	młodzi	wirtuozi	wykonali	żywioło-
wą	uwerturę	do	opery	„Wesele	Figara”.	Po	
niej	solista	–	skrzypek	Wojciech	Proniewicz	
z	 niezwykłą	 gracją	 i	 muzykalnością	 zapre-
zentował	 się	 w	 koncercie	 skrzypcowym	
A-dur	 KV	 219.	 Na	 zakończenie	 zabrzmia-
ła	41.	 symfonia	C-dur	 Jowiszowa	KV	551.	
To	 wspaniałe	 dzieło	 pokazuje	 najwyższy	
kunszt	 i	geniusz	Mozarta.	Muzycy	Sinfonii	
Iuventus	 wykonali	 utwór	 po	 mistrzowsku.	
Michał	Niedziałek	prowadził	zespół	pewnie	
i	 dojrzale.	Wykonanie	 i	 interpretacja	 przy-
padły	 do	 gustu	 festiwalowej	 publiczności,	
która	nagrodziła	wykonawców	długimi	bra-
wami.	

15	lipca	publiczność	festiwalowa	wypeł-
niła	 salon	w	 pałacu	 Lasotów	w	 Zielonkach.	
Gwiazdą	wieczoru	była	Maria	Pomianowska.	
Ta	 niezwykła	 artystka	 znana	 jest	 już	 babic-
kiej	publiczności	i	ma	na	naszym	terenie	wie-
lu	miłośników	 jej	 talentu.	 Podczas	 koncertu	
wraz	z	Martą	Sołek	i	Pawłem	Betleyem,	grając	
na	dawnych	instrumentach,	przeniosła	nas	w	
zaczarowany	 świat	 sztuki	 inspirowanej	 pol-
ską	muzyką	 ludową	 i	 twórczością	 Fryderyka	
Chopina.
Po	raz	kolejny	festiwal	powrócił	do	na-

szej	 gminy	 19	 sierpnia,	 gdzie	 w	 Kościele	
Parafialnym	pw.	Św.	Wincentego	Ferreriusza	
w	 Borzęcinie	 Dużym	 wystąpił	 kwartet	
smyczkowy	„Fair	 Play	Quartet”.	Wykonane	
utwory	 Brahmsa,	 Rachmaninowa,	 Elgara,	
Chopina	 i	 Mozarta	 cechowały:	 piękny	
dźwięk,	romantyczne	brzmienie	i	młodzień-
czy	temperament.	Zespół	nie	ograniczał	się	
jednak	wyłącznie	do	utworów	kompozyto-
rów	klasycznych.	Na	zakończenie	słuchacze	
zachwycili	 się	parafrazą	popularnych	prze-
bojów	okresu	międzywojennego	w	bardzo	
ciekawym	opracowaniu	wiolonczelisty	Jana	
Stokłosy.
Ostatni	 koncert	 festiwalowy	 w	 naszej	

gminie	odbył	się	15	września	w	sali	koncer-
towej	 Gimnazjum	 w	 Koczargach	 Starych,	
zatytułowany	 był	 „Kurylewicz	 –	 muzy-
ka	 i	 poezja”.	 Pianistka	 Ewa	 Skardowska,	
skrzypaczka	 Katarzyna	 Bąkowska	 oraz	 po-

 Przez całe lato, w każdą niedzielę w miejscowościach 
wokół Puszczy Kampinoskiej i Żelazowej Woli – miejsca 
urodzenia Fryderyka Chopina – rozbrzmiewała muzy-
ka. Rozpoczęcie naszego dorocznego letniego święta 
muzyki odbyło się w Starych Babicach. Ósmej edycji 
festiwalu towarzyszył klimat odbywających się  
w Polsce Mistrzostw Piłkarskich Euro 2012.  
W Warszawie na plakatach pokazywano nawet  
portrety Chopina w stroju piłkarskim.
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Patronaty Honorowe nad tegorocznym festiwalem objęli: Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita 
Warszawski, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, 
Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski, Jerzy Misiak – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Jerzy Maksymiuk – 
Przewodniczący Rady Honorowej VIII Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”.

Wśród Członków Rady Honorowej Festiwalu znaleźli się m.in.: Wójt Krzysztof Turek, Ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki, 
Ks. Prałat dr Jan Szubka, Ks. Prałat Bogdan Wosławski, Piotr Szczepkowski – Dyrektor Gimnazjum w Koczargach, Dorota 
i Arkadiusz Grzegorczyk, Izabela i Zenon Lasota.

Szanowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam uczestników odbywającego się w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku 

Narodowego w Izabelinie Koncertu Galowego, wieńczącego VIII Festiwal Muzyczny ,,W Krainie Chopina’’.
Organizowane od 2005 roku muzyczne spotkania są cenną społeczną inicjatywą. Dzięki niej mieszkańcy 

Mazowsza, gdzie przyszedł na świat wielki Polak i genialny kompozytor Fryderyk Chopin, mogą uczestniczyć 
w ciekawych wydarzeniach artystycznych – recitalach organowych, koncertach kameralnych, symfonicznych  
i jazzowych. Pragnę wyrazić uznanie dla pomysłodawców projektu – Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza 
Wiłkomirskiego oraz wspierających to wartościowe przedsięwzięcie lokalnych władz samorządowych, miej-
scowych parafii i instytucji kultury. Promując ,,Krainę Chopina’’ i polską kulturę, stworzyli Państwo atrakcyj-
ną propozycję artystyczną nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również i turystów, którzy w czasie wakacyj-
nych miesięcy odwiedzą chętnie Kampinoski Park Narodowy. Dzięki Państwa zaangażowaniu Festiwal zysku-
je na popularności wśród melomanów i wykonawców, wzbogacając od ośmiu lat życie kulturalne Mazowsza. 
Jego otwarta formuła sprawia, że jest on także doskonałym miejscem dla muzycznej i estetycznej edukacji.  
W muzycznych dziełach każdy człowiek – mimo różnicy języka i narodowości – odnaleźć może własne przeży-
cia, pragnienia i nadzieje.

Życzę organizatorom i wszystkim instytucjom życzliwym temu przedsięwzięciu, aby Państwa starania przy-
nosiły jak najlepsze efekty, przyczyniając się do rozwoju Festiwalu i popularyzowania pełnionej przez niego 
kulturalnej misji.

Jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Życzę publiczności Koncertu Galowego zamykają-
cego VIII Festiwal Muzyczny ,,W Krainie Chopina’’ wielu niezapomnianych przeżyć.

Poniżej przedstawiamy list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wystosowany  
23 września do organizatorów festiwalu muzycznego „W Krainie Chopina” na zakończenie 
tegorocznej edycji festiwalowej.

etka	 Gabriela	 Kurylewicz	 odtworzyły	 kli-
mat	 Piwnicy	 Artystycznej	 Kurylewiczów		
z	 warszawskiej	 Starówki.	 Bardzo	 osobi-
sta	opowieść	o	ojcu,	oryginalne	prowadze-
nie,	 a	 także	wiersze	 recytowane	przez	 au-
torkę	 –	 Gabrielę	 Kurylewicz,	 przeplatane	

muzyką	 Andrzeja	
Kurylewicza	 i	Karola	
Szymanowskiego,	
na	 długo	 pozosta-
ły	słuchaczom	w	pa-
mięci.
I	 tu	 nasuwa	 mi	

się	osobista	refleksja	
–	 sala	 koncertowa		
z	fortepianem	w	po-
wszechnej	placówce	
oświatowej,	zwłasz-
cza	na	 terenie	wiej-
skim,	z	której	w	cza-
sie	 zajęć	 korzystają	
uczniowie,	 a	 gdzie	
wieczorami	 może	

skupiać	 się	 życie	 kulturalne	 miejscowości,	
to	 niestety	 wciąż	 jeszcze	 w	 Polsce	 rzad-
kość.	W	gminie	Stare	Babice	 takie	 rozwią-
zanie	 od	 lat	 funkcjonuje	 z	 powodzeniem		
w	 dwóch	 placówkach	 i	 sprzyja	 edukacji	
kulturalnej	 dzieci,	 młodzieży	 i	 dorosłych.		

W	niewielkiej	sali	koncertowej	im.	Kazimierza	
Wiłkomirskiego	 w	 szkole	 podstawowej		
w	Starych	Babicach	rocznie	odbywa	się	kil-
kadziesiąt	imprez	artystycznych,	konkursów	
i	 koncertów,	 głównie	 z	 udziałem	młodych	
artystów,	a	także	licznych	zajęć	baletowych,	
tanecznych,	teatralnych,	muzycznych,	prób	
chóru,	orkiestry	oraz	warsztatów	artystycz-
nych	z	różnych	dziedzin	sztuki.	Stworzenie	
warunków	 sprzyjających	 rozwojowi	 arty-
stycznemu	 dzieci	 i	 młodzieży	 oraz	 wspie-
ranie	sztuki	wysokiej	poprzez	zaangażowa-
nie	 w	 organizację	 Festiwalu	 Muzycznego	
„W	 Krainie	 Chopina”	 to	 wielkie	 osiągnię-
cie	 doceniane	 przez	 mieszkańców	 i	 naj-
wyższe	władze	samorządowe	i	państwowe.	
Dziękuję	 wszystkim	 Państwu,	 którzy	 bra-
liście	 udział	 w	 festiwalowych	 koncertach		
i	zapraszam	do	udziału	w	następnej	edycji	
festiwalu	za	rok.

Mariusz Dżyga
Dyrektor Festiwalu w Krainie Chopina
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Do	zadań	tego	re-
feratu	należy	prowa-
dzenie	wymiaru	po-
datków,	 księgowo-
ści	podatkowej	oraz	
ewidencji	 działalno-
ści	gospodarczej.
W	zakresie	zadań	

dotyczących	podat-
ków	 referat	 planu-

je	 dochody	 z	 podatków	 i	 opłat	 lokalnych	oraz	
opracowuje	sprawozdania	z	ich	realizacji,	doko-
nuje	obliczenia	wymiaru	podatku	rolnego,	leśne-
go	i	od	nieruchomości,	prowadzi	ewidencję	po-
datników	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	
i	bieżącą	aktualizacją.	Ponadto	referat	przygoto-
wuje	decyzje	w	sprawach	podatkowych,	wymia-
ru	podatku	i	opłat	lokalnych	oraz	dokonuje	ich	
korekt	na	podstawie	zmian	ewidencji	gruntów		
i	budynków	w	ciągu	roku.	Nalicza	także	podatki	
od	środków	transportu,	wydaje	decyzje	dotyczą-
ce	ulg	i	umorzeń	zobowiązań	podatkowych.

Referat	zajmuje	się	również	poborem	podat-
ków	i	opłat	lokalnych	oraz	prowadzeniem	kon-
troli	w	tym	zakresie,	prowadzi	księgowość	po-
datkową	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisa-
mi,	 podejmuje	 czynności	 egzekucyjne	w	 razie	
nieuregulowania	w	terminie	należności	stano-
wiących	 dochody	 budżetu	 gminy	 w	 zakresie	
podatków	i	opłat.
Do	 zadań	 tej	 komórki	 gminnej	 należą	 tak-

że:	 sporządzanie	obowiązujących	 sprawozdań		
z	 zakresu	 podatków	 i	 opłat,	 wydawanie	 za-
świadczeń	 dotyczących	 stanu	 majątkowego	
i	 dochodowości	 z	 gospodarstw	 oraz	 o	 nieza-
leganiu	w	 zobowiązaniach,	 nadzór	 nad	 prze-
strzeganiem	przepisów	ustawy	o	opłacie	skar-
bowej	i	przygotowanie	projektów	uchwał	Rady	
Gminy	w	sprawach	podatków	i	opłat.
Spośród	 zadań	 zleconych	 z	 mocy	 ustawy		

z	zakresu	ewidencji	działalności	gospodarczej:	
referat	przyjmuje	i	przesyła	wnioski	osób	fizycz-
nych	dotyczące	wpisu	do	Centralnej	Ewidencji		
i	 Informacji	o	Działalności	Gospodarczej	wyni-

kające	 z	ustawy	o	 swobodzie	działalności	go-
spodarczej,	 wydaje	 również	 zezwolenia	 na	
sprzedaż	napojów	alkoholowych	i	nalicza	opła-
ty	z	tego	tytułu.
Do	 pozostałych	 obowiązków	 referatu	 na-

leży	 też	prowadzenie	kasy	Urzędu	Gminy	dla	
rozliczeń	 gotówkowych,	 sporządzanie	 rapor-
tów	kasowych,	prowadzenie	rozliczeń	z	tytu-
łu	zwrotu	podatku	akcyzowego	producentom	
rolnym.
Wiele	spraw	w	działalności	tej	komórki	doty-

czy	naliczania	podatków	od	budynków	i	grun-
tów.	Przypominamy,	że	nowi	właściciele	nieru-
chomości	mają	obowiązek	w	ciągu	7	dni	od	jej	
nabycia	zgłosić	się	do	referatu	w	celu	nalicze-
nia	opodatkowania.
W	Referacie	Podatków	i	Ewidencji	Działalności	

Gospodarczej	pracuje	5	osób.

Osobą pełniącą obowiązki Kierownika 
Referatu jest Barbara Komór. Tel.: 22 722-91-
99, e-mail: bkomor@stare-babice.waw.pl.

Urząd Gminy bliżej mieszkańców (5)
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Obowiązki 
Kierownika Referatu 
pełni Barbara Komór

Numer 
okręgu wy-
borczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu

1.	 Sołectwo	Blizne	Jasińskiego 1

2.	 Sołectwa:	Blizne	Łaszczyńskiego,	Lubiczów 1

3.	 Sołectwo	Latchorzew 1

4.	 Sołectwa:	Babice	Nowe,	Zielonki	Parcela 1

5.	 Część	sołectwa	Stare	Babice	obejmująca	ulice:	Ożarowską,	Warszawską,	Okrężną,	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego,	Tadeusza	
Kościuszki,	Jana	Szembeka,	Michała	Wołodyjowskiego,	Mjr.	Władysława	Mizikowskiego,	Tadeusza	Kutrzeby,	Baśniową,	Małego	
Księcia,	Andrzeja	Kmicica,	Kubusia	Puchatka,	Osiedlową,	Koczarską,	Rynek,	Gen.	Leopolda	Okulickiego,	Wincentego	Witosa,	
Gen.	Władysława	Sikorskiego,	Mjr.	Henryka	Dobrzańskiego	„Hubala”,	Wieruchowską

1

6.	 Część	sołectwa	Stare	Babice	obejmująca	ulice:	Gen.	Wiktora	Thommée,	Izabelińską,	Kampinoską,	Krętą,	Krótką,	Leśnych	
Skrzatów,	Pogodną,	Pohulanka,	Graniczną,	Polną,	Henryka	Sienkiewicza,	Zaciszną,	Zielony	Zaułek,	Gwiaździstą,	Zieloną,	Bajkową

1

7.	 Sołectwa:	Kwirynów,	Janów 1

8.	 Sołectwo	Klaudyn 1

9.	 Sołectwo	Lipków 1

10.	 Sołectwa:	Zielonki	Wieś,	Koczargi	Nowe,	Koczargi	Nowe-Bugaj 1

11.	 Sołectwo	Koczargi	Stare 1

12.	 Sołectwo	Wojcieszyn 1

13.	 Sołectwa:	Wierzbin,	Zalesie,	Mariew	i	Buda,	Stanisławów	 1

14.	 Sołectwo	Borzęcin	Duży 1

15.	 Sołectwa:	Borzęcin	Mały,	Topolin 1

Podział Gminy na stałe okręgi wyborcze – dokończenie ze str. 5

30	października	odbyło	 się	XXI	posiedzenie	
sesji	 Rady	 Gminy.	 Podjęto	 17	 uchwał.	 Przyjęto	
m.in.	insygnia	gminy:	nowy	herb	gminy	–	zgod-
nie	 z	 najnowszymi	 ustaleniami	 heraldycznymi,	
sztandar	 i	 flagę	 gminy,	 pieczęć	 oraz	 łańcuchy	
ceremonialne	Wójta	Gminy	 i	 Przewodniczącego	

Rady	Gminy.	Zatwierdzono	również	dotychczaso-
we	logo	gminy.	
Podczas	sesji	przyjęto	uchwałę	w	sprawie	za-

sad	gospodarowania	nieruchomościami	i	uchwa-
lono	wysokość	stawek	podatku	od	nieruchomo-
ści	oraz	stawek	podatku	od	środków	transporto-

wych.	Określono	warunki	 i	tryb	udzielania	i	roz-
liczania	dotacji	 służących	 rozwojowi	 sportu.	 Jak	
zwykle	 dokonano	 również	 zmian	 budżetowych	
i	 zmian	 w	 Wieloletniej	 Prognozie	 Finansowej.	
Szersza	 relacja	 z	 sesji	 w	 następnym	 numerze	
Gazety	Babickiej.	

Z Sesji Rady Gminy
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TRADYCJA

O Obrońcach Ojczyzny zawsze pamiętamy

Wśród	 uczestników	 uroczystości	 obecni	
byli	członkowie	władz	samorządowych	gminy	
i	powiatu,	a	 także	pełnomocnik Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Zbigniew 
Czaplicki oraz	 reprezentant	Ministra	 Obrony	

Narodowej	płk	Mirosław	Kaliński.	Podczas	uro-
czystości	przemówił	do	zebranych	Wójt Gminy 
Krzysztof Turek,	 który	 wspomniał	 działania	
podjęte	 przez	 babicki	 samorząd	 w	 Murnau,	
upamiętniające	 oficerów	 przebywających	 w	
Oflagu,	głos	zabrał	także	Prezes	Stowarzyszenia	
Historycznego	Cytadela	Tomasz	Sarnecki,	który	

przedstawił	historię	Batalionu	Stołecznego	wal-
czącego	w	Babicach	w	Kampanii	Wrześniowej.	
Całą	 uroczystość	 prowadził	 przedstawi-
ciel	 Urzędu	 Gminy	 kpt.	 Roman	 Balcerowiak.	
Uczestniczyło	w	niej	wielu	mieszkańców	naszej	
gminy,	 kombatanci,	 a	 także	młodzież.	 Poczty	
sztandarowe	wystawili:	kombatanci,	Komenda	
Policji	 Powiatowej,	 OSP	 w	 Starych	 Babicach		
i	babicka	szkoła	podstawowa.
Podczas	uroczystości	Zbigniew	Czaplicki	od-

czytał	list	Marszałka	Adama	Struzika	do	zebra-
nych.	Powiedział	m.in.:	–	Żołnierzy,	którzy	spo-
czywają	 na	 babickim	 Cmentarzu	 Wojennym,	
możemy	zaliczyć	do	grona	bohaterskich	obroń-
ców	Ojczyzny	–	do	końca	pozostali	wierni	przy-
siędze.	Ich	legenda	przetrwała	i	była	niezwykle	
żywa	w	latach	okupacji,	budziła	kolejne	grupy	
Polaków	do	walki	o	niepodległość.	Aż	wresz-
cie	spełnił	się	sen	narodu	o	wolności	i	niepod-
ległości.	Zbudowano	proste	żołnierskie	mogiły,	
poświęcono	pomniki.	Cieszę	się,	że	ciągle	 tak	
wielu	Polaków	pamięta	i	oddaje	hołd	bohate-
rom	sprzed	73	lat.	Bez	ich	krwi	i	trudu	nie	było-
by	III	Rzeczypospolitej.	Uczestnikom	dzisiejszej	
uroczystości	składam	wyrazy	szacunku	 i	życzę	
wszelkiej	pomyślności.
Nowym	elementem	tegorocznej	uroczysto-

ści	było	wystąpienie	oddziału	Stowarzyszenia 
Historycznego Cytadela,	 który	 zaprezento-
wał	 się	we	wrześniowych	mundurach	Wojska	
Polskiego.	 Prezes	 Stowarzyszenia	 –	 Tomasz	
Sarnecki	przypomniał	podczas	uroczystości	syl-
wetkę	oficera,	 który	poległ	w	obronie	 tej	 zie-
mi	–	kapitana	Wacława	Sikorskiego,	dowódcy	
pierwszej	kompanii	Batalionu	Stołecznego.
Batalion	 Stołeczny	 przejął	 obowiązki	

Pułków	Warszawskich	podczas	najbardziej	 re-
prezentacyjnych	 uroczystości	 przedwojennej	
stolicy.	 Kapitan	 Wacław	 Sikorski	 jest	 pocho-

wany	 na	 babickim	
cmentarzu,	 tu	 spo-
czywa	również	jego	
adiutant	 podpor.	
Marian	 Koterba.	
Batalion	 Stołeczny	
był	najsilniejszą	jed-
nostką	 w	 zgrupo-
waniu	 pułkowni-
ka	 Okulickiego,	
wraz	 z	 360.	 puł-
kiem	 rezerwowym	
toczył	 ciężkie	 walki	
z	 Niemcami	 na	 na-
szych	 terenach.	 –	
Nie	 są	 znane	 oko-
liczności	 śmierci	ka-

pitana	 Sikorskiego,	 ale	 pragnę	 zauważyć,	 że	
taki	 dowódca	ma	w	 osobach	 obecnych	 tutaj	
oficerów	batalionu	reprezentacyjnego	WP	god-
nych	 następców.	 Pamiętajmy	 o	 naszych	 bo-
haterach,	 starajmy	 się	 poszukiwać	 informacji		
o	poległych	żołnierzach,	o	których	nieraz	bar-
dzo	 mało	 wiemy.	 Apeluję	 do	 młodzieży,	 do	
przedstawicieli	 najmłodszego	 pokolenia,	 aby		
w	 tej	 sztafecie	pamięci	 pokoleń	 zastąpili	 star-
szych	–	powiedział	Tomasz Sarnecki.

Członkowie	 Stowarzyszenia,	 pochodzący		
z	całej	Polski	pasjonaci	Wojska	Polskiego	Drugiej	
Rzeczypospolitej,	w	sposób	szczególny	traktu-
ją	podjętą	kilka	lat	temu	inicjatywę	odtworze-
nia	historycznego	oddziału	Baonu	Stołecznego,		
a	zwłaszcza	jego	drugiej	zmiany	górskiej	(pod-
halańsko-huculskiej).	 Zmiana	 ta,	 sformowana	
spośród	wybranych	 strzelców	 dziewięciu	 puł-
ków	11,	21	i	22	Dywizji	Piechoty	Górskiej	przy-
była	do	stolicy	na	ponad	sześć	miesięcy	służby	
w	październiku	1936	r.	
Sam	 baon,	 powołany	 do	 życia	 rozkazem	

ministra	Kasprzyckiego	jeszcze	w	marcu	1936	
roku	 pełnił	 służbę,	 wystawiając	 do	 wybuchu	
wojny	łącznie	siedem	zmian	spośród	ponad	60	
pułków	piechoty	niemal	wszystkich	dywizji.	
W	obronie	Warszawy	walczył	 na	 odcin-

ku	„Zachód”,	a	straciwszy	ponad	50%	swe-
go	pierwotnego	stanu,	po	kapitulacji	miasta	
opuszczał	stolicę	5	października	1939	r.	jako	
ostatni.
Uwieńczeniem	starań	o	pełen	wizerunek	

oddziału	 będzie	 zrekonstruowanie	 sztanda-
ru	Baonu,	wg	wszelkich	danych	wynikających	
tak	z	rozporządzenia	z	1927	r.,	 jak	 i	z	wzo-
rów	będących	w	największej	 kolekcji	 przed-
wojennych	 sztandarów	 w	 Muzeum	 Wojska	
Polskiego	 w	 Warszawie.	 Sztandar	 przejmie		
w	depozyt	Dowództwo	Garnizonu	Warszawa,	
eksponując	 go	 na	 co	 dzień	 w	 Sali	 Tradycji		
w	 siedzibie	na	Placu	Marszałka	Piłsudskiego		
4	(udostępniając	szerokiej	publiczności	i	wy-
stawiając	 w	 poczcie	 historycznym	 na	 czas	
ważnych	uroczystości).	

Marcin Łada, fot. Kamil Malinowski

 W ostatnią niedzielę września tradycyjnie spotkaliśmy się na 
uroczystości patriotycznej w Starych Babicach. Rozpoczęła się ona  
Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny, następnie zebrani 
w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry prowadzonej przez ka-
pelmistrza Zbigniewa Załęskiego przeszli na babicki Cmentarz Wojenny. 
Tam odbył się Apel Poległych, składano także wiązanki i kwiaty. Salwę 
honorową oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
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Dożynki w Starych Babicach

Październikowe przełaje w Zielonkach

Podczas	Mszy	proboszcz	babickiej	 pa-
rafii	 ks.	 dr	 Grzegorz	 Kozicki	 dziękował	
Panu	 Bogu	 za	 urodzajne	 żniwa	 i	modlił	
się	 o	 Boże	 Błogosławieństwo	 i	 zdrowie	
dla	 osób,	 które	 pracują	 na	 roli.	 Polecał	
Panu	Bogu	również	tych,	którzy	własnymi	
rękoma	przygotowują	produkty	 spożyw-
cze.	Zebrani	modlili	się	także,	aby	nikomu	
z	 nas	 nie	 zabrakło	 codziennego	 chleba		
i	by	wszystkim	żyło	się	w	dostatku.
Ks.	prałat	Grzegorz	Kozicki	zaznaczył,	
że	z	powodu	remontu	w	babickiej	świą-
tyni	tegoroczne	dożynki	zorganizowano	
z	mniejszej	skali	niż	zazwyczaj.	Niektóre	
części	kościoła	zostały	wyłączone	z	użyt-
ku,	umieszczono	tam	rusztowania	i	róż-
ne	 urządzenia	 niezbędne	 przy	 remon-

cie,	nie	dało	się	zatem	przygotować	du-
żej	 dekoracji	 ołtarza	 z	 darami.	 –	 Liczy	
się	 jednak	modlitwa,	 a	 nie	 ilość	 darów	
zgromadzonych	 na	 ołtarzu	 –	 podkreślił	
ks.	prałat.	–	Babiccy	parafianie	wykazu-
ją	 się	ofiarnością	 i	w	naszej	gminie	 jest	
wiele	 osób	 zawsze	 chętnych	do	pomo-
cy.	Nową	ideą	tegorocznych	dożynek	był	
pomysł	obdarowania	każdej	rodziny	ma-
łym	 chlebkiem,	 aby	 wszyscy	 mogli	 po-
dzielić	 się	 tym	darem	Bożym	ze	 swoimi	
bliskimi.
Zapytaliśmy	księdza	proboszcza,	kiedy	
zostanie	zakończony	remont	świątyni.	–	
Remonty	przeprowadzane	wcześniej	nie	
były	aż	tak	gruntowne	jak	obecny	–	po-
wiedział	ks.	prałat.	–	Kościół	sprawdza-

ny	 był	 przez	 różne	 komisje	 konserwa-
torskie	 i	 kurialne,	 które	 stwierdziły,	 że	
należy	 przeprowadzić	wiele	 szczegóło-
wych	prac	wraz	z	wymianą	całej	instala-
cji	 elektrycznej.	 Jak	pokazały	 odkrywki,	
przez	 lata	na	 ściany	 kościoła	nałożono	
wiele	warstw	farb	i	tynków,	co	przyczy-
niło	 się	 do	 powstania	 rozmaitych	 pęk-
nięć.	Z	tego	powodu	w	tak	dużej	mierze	
musimy	 przeprowadzić	 gruntowny	 re-
mont.	Dziś	trudno	powiedzieć,	kiedy	zo-
stanie	on	zakończony.	Mam	jednak	na-
dzieję,	że	Msze	Bożonarodzeniowe	od-
prawimy	 już	 w	 odnowionym,	 pięknym	
kościele	–	podkreślił	ks.	prałat	Grzegorz	
Kozicki.

Kamil Malinowski

W	bieganiu	trochę	przeszkadzała	wietrzna	po-
goda,	ale	młodzież	i	tak	pobiegła	na	sto	procent	
swoich	możliwości.	Rywalizację	przeprowadzono	
w	czterech	konkurencjach,	w	grupach	dziewcząt	
i	chłopców	ze	szkół	podstawowych	i	gimnazjal-
nych.	
Sztafetowe	biegi	przełajowe	to	niezwykle	emo-
cjonująca	dyscyplina.	Każda	drużyna	składała	się	
z	dziesięciu	osób.	Po	przebiegnięciu	800	m	nastę-
powało	przekazanie	pałeczki	w	wyznaczonej	stre-

fie	zmian.	Cała	sztafeta	trwała	ponad	trzydzieści	
minut.	Sytuacja	podczas	rozgrywania	konkuren-
cji	co	chwilę	zmieniała	się	diametralnie.	Do	same-
go	 końca	nikt	 nie	 był	 pewny	 zwycięstwa.	Dwie	
pierwsze	reprezentacje	szkolne	w	każdej	katego-
rii	wiekowej	uzyskały	awans	do	finałów	między-
powiatowych,	 które	 zostaną	 rozegrane	 wiosną	
2013	r.	w	Kamionie	(powiat	sochaczewski).

Radek Karpiński, fot. Kamil Malinowski 
Powiat Warszawski Zachodni

W Kościele w Starych Babicach 23 września odbyły się 
uroczystości dożynkowe. We Mszy Św. uczestniczyli licznie 
babiccy parafianie, nie zabrakło także przedstawicieli władz 
samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze 
Starostą Janem Żychlińskim oraz Jolantą Stępniak (Członkiem 
Zarządu PWZ). W tym roku Starostami Dożynkowymi zosta-
li Ewa i Krzysztof Dąbrowscy, którzy prowadzą piekarnię na 
babickim rynku. To właśnie Państwo Dąbrowscy ofiarowali w 
darze ołtarza największy skarb, który otrzymaliśmy od Pana 
Boga, czyli nasz chleb powszedni.

Dwieście pięćdziesiąt zawodniczek i zawodników z całego powiatu warszaw-
skiego zachodniego wzięło udział w Powiatowym Finale Sztafetowych Biegów 
Przełajowych. Impreza odbyła się na terenie GOSiR Stare Babice w Zielonkach. Jej 
uroczystego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek, Starosta 
Warszawski Zachodni – Jan Żychliński, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice – Marcin 
Zając oraz Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice – Henryk Kuncewicz. 



19GAZETA BABICKA nr 10 (191)

Tego	 dnia	w	 pierwszym	 turnieju	 squ-
asha	 w	 naszej	 gminie	 udział	 wzię-
ło	 około	 40	 znanych	 w	 Polsce	 zawod-
ników	 tej	 dyscypliny.	 Obecni	 byli	 m.in.	
trzej	 bracia	 Khan:	 Kama,	 Kaleem	 i	 Zee	
–	 Pakistańczycy	 na	 stałe	 mieszkający		
w	Niemczech.	Przyjechało	także	wielu	za-
wodników	z	różnych	stron	Polski.	Trzeba	
tutaj	wspomnieć,	że	Kama	Khan	jest	jed-
nym	z	najlepszych	zawodników	w	Polsce,	
jak	 i	 na	 świecie,	 co	 udowodnił	 również		
w	tym	turnieju,	zajmując	pierwsze	miej-
sce.	 W	 zawodach	 uczestniczyła	 tak-
że	 młoda	 mieszkanka	 Lipkowa	 Klaudia	
Marzec.	 Klaudia	 obecnie	 uczy	 się	 w	 li-
ceum,	 a	 w	 chwilach	 wolnych	 od	 na-

uki	 trenuje	 tę	 dyscyplinę.	Mimo	 że	 zaj-
muje	 się	nią	dopiero	ok.	2	 lata,	ma	 już	
wiele	doświadczeń,	 startowała	 także	na	
Mistrzostwach	Polski	Squasha.
Główny	organizator	turnieju	Waldemar	
Kobus	 –	 znany	 zawodnik	 tej	 dyscypli-
ny	 –	 zapytany,	 jak	 ocenia	 nowe	 obiek-
ty	 Klubu	 Squash	 Kort,	 odpowiedział:	 –	
Wykonanie	 kortów	 zostało	 powierzone	
profesjonalnej	firmie	i	jest	bardzo	dobre.	
Korty	są	nowe	–	gra	się	na	nich	doskona-
le,	trzeba	jednak	o	nie	dbać,	bo	w	innym	
wypadku	szybko	się	niszczą.	Na	kortach	
można	używać	jedynie	sportowego	obu-
wia	z	 jasną	podeszwą.	Buty	muszą	być	
czyste,	ponieważ	każde	ziarenko	piasku	
niszczy	 nawierzchnię.	 Polecam	 te	 korty	
wszystkim	 zawodnikom,	 wykonane	 są	
w	pełnych	wymiarach	klatek	6	m	x	9	m,	
z	bardzo	dobrych	materiałów.	Niestety,	
niektóre	warszawskie	kluby	mają	niepeł-
nowymiarowe	korty,	co	może	utrudniać	
grę,	 bo	 zawodnicy	 uderzają	 rakietami		
o	ściany.

Waldemar	 Kobus	 jest	 Wicemistrzem	
Polski	 sprzed	 2	 lat	 w	 kategorii	 +45		
i	 Mistrzem	 Poznania	 „Squash	 Masters”	
z	tego	roku,	mówi	jednak,	że	jego	osią-
gnięcia	 są	 o	 wiele	 większe	 na	 polu	 or-
ganizacyjnym	–	w	ciągu	ostatnich	10	lat	
zorganizował	blisko	300	turniejów	na	te-
renie	całego	kraju.
–	Cieszymy	się,	że	w	naszej	gminie	mo-
żemy	uprawiać	nowe	dyscypliny	sportowe.	
Świadczy	to	o	tym,	że	idziemy	z	duchem	
czasu,	mieszkańcy	mają	tu	dobre	warunki	
nie	tylko	do	życia,	ale	również	do	rekreacji	
i	wypoczynku	po	pracy	–	powiedział	pod-
czas	otwarcia	Wójt	Krzysztof	Turek.
Zamieszczamy	wyniki	najlepszych	zawod-
ników	turnieju.	Więcej	informacji	na	stronie	
internetowej:	www.squashmasters.pl.

	
Kolejność końcowa
TURNIEJ JUNIORSKI
1.	[U13]	Marcin	Hrycaj
2.	[U19]	Klaudia	Marzec
3.	[U13]	Franek	Kożuchowski

TURNIEJ OPEN
1.	[2]	Kama	Khan	(Pakistan)
2.	[31]	Kaleem	Khan	(Pakistan)
3.	[12]	Kuba	Wasilewski	–	Gliwice	
(SQUASHBALL)

Kamil Malinowski

SPORT

I Turniej Squasha 
w naszej gminie!

Finał Powiatowych Sztafetowych 
Biegów Przełajowych

KATEGORIA SZKOŁy PODSTAWOWE: 
Dziewczęta: 
I	SP	1	Ożarów	Mazowiecki	–	10	pkt,	awans	do	
finałów	międzypowiatowych,	II	SP	2	Błonie	–	
7	pkt,	awans	do	finałów	międzypowiatowych,	
III	SP	Leszno	–	5	pkt,	IV	SP	Borzęcin	–	3	pkt,	V	
SP	1	Błonie	–	1	pkt,	VI	SP	2	Ożarów	–	1	pkt
Chłopcy: 
I	SP	Borzęcin	–	10	pkt,	awans	do	finałów	mię-
dzypowiatowych,	II	SP	Leszno	–	7	pkt,	awans	
do	 finałów	 międzypowiatowych,	 III	 SP	 1	
Ożarów	–	5	pkt,	IV	SP	2	Ożarów	–	3	pkt,	V	SP	
1	Błonie	–	1	pkt,	VI	SP	2	Błonie	–	1	pkt,	VII	SP	
Bieniewice	–	1	pkt

KATEGORIA SZKOŁy GIMNAZJALNE: 
Dziewczęta: 
I	GM	Leszno	–	10	pkt,	awans	do	finałów	mię-
dzypowiatowych,	 II	 GM	 Płochocin–	 7	 pkt,	
awans	 do	 finałów	 międzypowiatowych,	 III	
GM	Koczargi	–	5	pkt,	IV	GM	1	Błonie	–	3	pkt,	
V	GM	Ożarów	–	1	pkt
Chłopcy: 
I	GM	Leszno	–	10	pkt,	awans	do	finałów	mię-
dzypowiatowych,	 II	 GM	 Kampinos	 –	 7	 pkt,	
awans	 do	 finałów	 międzypowiatowych,	 III	
GM	Ożarów	–	5	pkt,	IV	GM	Płochocin	–	3	pkt,	
V	GM	Koczargi	–	1	pkt.	VI	GM	Bieniewice	–	1	
pkt,	VII	GM	1	Błonie	–	1	pkt

W sobotę 13 października w Zielonkach w Klubie „Squash Kort” 
przy ulicy Warszawskiej 394 został rozegrany turniej „Squash Kort 
Open”. Impreza została połączona z otwarciem nowego klubu 
sportowego, którego dokonali: Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek i jego Zastępca Marcin Zając oraz właściciele klubu – Beata  
i Karol Miros. Podczas turnieju mieszkańcy naszej gminy mogli 
zwiedzić obiekt i bezpłatnie skorzystać ze wszystkich urządzeń 
sportowych dostępnych w tym miejscu.



CENTRUM MEDYCZNE SORNO 
i WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY

Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz 
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Centrum Onkologii w Warszawie
zaprasza wszystkie Panie na spotkanie poświęcone 

PROFILAKTYCE RAKA PIERSI I RAKA SZYJKI MACICY, 
które odbędzie się 16.11.2012r. o godz. 13.00 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32.

Od 25.10.2012 r. rozpoczęła się realizacja „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy 
Stare Babice powyżej 65 roku życia”.  Szczepienia przeznaczone dla osób zameldowanych w Gminie Stare Babice (na pobyt stały 

lub czasowy), wykonywane są bezpłatnie w dwóch punktach szczepień: NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia Izabela Zawada-Drynkowska 
punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. 

Zapisy pod nr telefonu: 22 752-08-28, Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO, punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 2; 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 722-90-02; 22 722-92-76.

Lokale do wynajęcia w nowym budynku przy Rynku w Starych Babicach
przy ul. Pocztowej. Pow. handlowo-biurowa od 22 do 200 m2

Tel.: 693-405-908, 661-331-300
e-mail: urbij@neostrada.pl

I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Restaurację Sushi 2012


