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Piknik rodzinny w Starych Babicach
W  sobotę 10 maja zapraszamy na Piknik Rodzinny w  szkole podstawowej 
w  Starych Babicach. Impreza odbędzie się w  godz. 11:00-14:00 na terenie 
szkoły, przy ul. Polnej 40. Hasło pikniku brzmi „Nie ma nic piękniejszego nad 
człowieka rycerskiego”. Organizatorzy – Rada Rodziców przy SP w  Starych 
Babicach – zapowiadają wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne na scenie, 
konkurencje przygotowane przez uczniów, loterię, w której każdy los wygry-
wa, a także – kulinarne przysmaki.

rodzinny Piknik rowerowy
BIKER PUB w Stanisławowie (koło Mariewa) zaprasza mieszkańców gminy na 
Rodzinny Piknik Rowerowy – 18 maja w godz. 12:00-16:00. W programie tur-
niej łuczniczy, turniej badmintona, konkurs jazdy zręcznościowej na rowerze. 
Wśród uczestników zostanie także rozlosowana nagroda główna – rower Kross 
Hexagon X2. Więcej informacji pod nr tel. 664-086-200, (22) 752-01-44 oraz 
na Facebooku BIKER PUBU. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany 
terminu pikniku w przypadku złej pogody.

Bezpłatne badania mammograficzne
LUX MED organizuje bezpłatne badania mammograficzne 7-8 maja przy 
Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Rejestracja pod nr tel. (58) 
666 24 44.
Na bezpłatne badania, 20 maja, zaprasza także NZOZ GENEVA TRUST 
– Centrum Diagnostyki i  Usług Medycznych. Przy nowym budynku UG  
(ul. Rynek 21) zostanie ustawiony mammobus. Rejestracja telefoniczna na 
badania pod numerem telefonu: (58) 325-76-20, (58) 325-76-21. Bezpłatną 
mammografią objęte są Panie od 50. do 69. roku życia, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. 

obchody 25-lecia wolności!
Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza 30 maja do Koczarg Starych na 
obchody 25-lecia wolności. W programie: o godz. 13.00 – etiuda „Wolność”  
(w wykonaniu uczniów gimnazjum); 13.45-15.30  – Marsz Wolności z Koczarg 
Starych do Starych Babic; 15.30 – ustawienie symbolicznej Urny Wyborczej 
na babickim rynku; 16.00 –  projekcja filmu A. Wajdy „Wałęsa – człowiek z na-
dziei” w sali konferencyjnej Urzędu Gminy; 18.45 – konferencja z udziałem 
uczniów gimnazjum i mieszkańców gminy. Niech nikogo z nas nie zabraknie! 
Świętujmy i cieszmy się wspólnie wolnością!

BkF zaprasza na film
8 maja o godz. 19:00 Babicki Klub Filmowy zaprasza do sali konferencyjnej 
UG (ul. Rynek 21) na film pt. „Erratum” – dramat psychologiczny Marka Lech-
kiego. Film zdobył wiele nagród na festiwalach w  kraju i  za granicą. Wstęp 
wolny. Więcej na stronie Fundacji www.abalio.org.pl.

Gimnazjalny Piknik Naukowy
Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i I Gminne Gimnazjum w Koczargach Sta-
rych zapraszają młodzież w wieku 12 -15 lat na Gimnazjalny Piknik Naukowy, 
który odbędzie się 23 maja w godz. 14.30- 17.30 na terenie gimnazjum. W pro-
gramie wspólna naukowa zabawa, konkursy i zagadki z zakresu nauk przyrod-
niczych i humanistycznych. Na zwycięzców czekają nagrody.

Babickie zwierzaki
Zachęcamy do wysyłania zdjęć babickich zwierzaków na adres facebook@stare-
babice.waw.pl. Najciekawsze fotografie będą opublikowane na gminnym Face-
booku i na łamach „GB”.

aktualności
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Pani Julianna Maj-Kowalska pełni 
funkcję Przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych, Kul-
tury i Kultury Fizycznej. Jest miło-
śniczką przyrody i aktywnego stylu 
życia. Jak mówi, z  urodzenia jest 
Pomorzanką, z życiowego wyboru – 
mieszkanką babickiej gminy.

Na końcu wywiadu z Panią Radną 
znajdziecie Państwo także zapro-
szenie do akcji ekologicznej sadze-
nia drzew, do której serdecznie za-
chęcamy.

– Od dawna mieszka Pani w babickiej 
gminie?

– Urodziłam się nad morzem, do 
Warszawy przybyłam za miłością moje-
go życia, a od ponad 15 lat moim wyma-
rzonym miejscem na Ziemi jest Latcho-
rzew. Nie wyobrażam sobie życia gdzie 
indziej – cisza, spokój – nie zamieniła-
bym tego miejsca na inne. 

– Dlaczego?
– Bardzo lubię kontakt z  naturą, 

a w pobliżu znajduje się Puszcza Kam-
pinoska, która dla mnie i mojej rodziny 
jest ulubionym miejscem na wycieczki 
piesze i rowerowe. Poza tym śpiew pta-
ków, rechot żab, zdarza się także zoba-
czyć łosia lub sarnę. Czyż trzeba więcej? 
Mój ogródek także sprawia, że czuję się 
w tym miejscu po prostu dobrze.

– a czym zajmuje się Pani na co dzień?
– Moje życie zawodowe, od czasu 

przeprowadzki do Warszawy, jest zwią-
zane z  Wydziałem Geologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Oprócz tego od 

chwili zamieszkania na osiedlu Latcho-
rzew aktywnie działam w  Zarządzie 
Wspólnoty Mieszkaniowej i Rady Osie-
dla. W 2010 r. zostałam radną. 

– Jakie problemy dostrzega Pani jako Pre-
zes Wspólnoty Mieszkaniowej najwięk-
szego osiedla w gminie? 

– Zamiast określenia „Prezes” bardziej 
wolę „przedstawiciel mieszkańców”… 
Osiedle, na którym mieszkam (Latcho-
rzew), rzeczywiście może być uznane za 
największe, zwłaszcza że na terenie gminy 
dominuje budownictwo jednorodzinne. 

Zarządzanie osiedlem czy wspól-
notą można porównać do zarządzania 
miniaturową gminą. Tak jak w  gminie 
jest budżet, są plany inwestycyjne i pla-
ny wydatków na bieżące funkcjonowa-
nie (odśnieżanie, oświetlenie, remonty 
dróg i chodników, budowa i utrzymanie 
placu zabaw, czyszczenie stawu itp.). 

Zdarzają się także zupełnie nieprzewi-
dziane wydatki na różnego typu awa-
rie. Budżet w  całości finansowany jest 
z  portfeli mieszkańców, nie mamy do-
chodów z innych źródeł.

Mimo że osiedle jest dość młode, 
stan budynków wymaga ciągłych re-
montów i to wcale nie kosmetycznych, 
ale np. wymiany dachów, ocieplenia 
elewacji czy izolacji fundamentów. Za-
czynają także sypać się drogi i chodniki. 
Z tymi i podobnymi problemami radzi-
my sobie we własnym zakresie.

Jednak największy problem osiedla 
wiąże się z  wysokim stanem wód grun-
towych, co skutkuje wilgocią i  grzybem 
w  piwnicach. Kiedy do tego dochodzą 
ciągłe opady i  to niekoniecznie deszczu 
nawalnego, poziom wody w  piwnicach 

Babiczanka z wyboru
gmina, urząd, teren

podnosi się do ok. 20 cm. Na domiar złe-
go przy silniejszych opadach z kanalizacji 
wód deszczowych wybija woda, tworząc 
coś na kształt gejzerów, i  zalewa szcze-
gólnie budynki z garażami. Najprawdopo-
dobniej jest to spowodowane ilością wody 
opadowej, która wpływa do kanalizacji 
osiedlowej z  ul. Dobrzańskiego „Huba-
la”. Co prawda został uregulowany spływ 
wody od strony ul. Kobendzy w kierunku 
obu bram wjazdowych osiedla – poprzez 
rynienki wzdłuż ulicy i  podwyższenia 
przy bramach – ale to nie poprawiło sytu-
acji. Mieszkańcy wobec żywiołu są bezsil-
ni i oczekują dalszego wsparcia ze strony 
Urzędu Gminy w rozwiązaniu problemu.

– Co Pani zdaniem należałoby zrobić?
– Jedynym skutecznym rozwiąza-

niem wydaje się budowa odwodnienia 
tego terenu.

– a z jakimi sprawami mieszkańcy gminy 
najczęściej zgłaszają się do Pani?

– Na pierwszym miejscu są podtopie-
nia w różnych miejscowościach. Kłopo-
ty z  zalewaniem piwnic i  pól zgłaszają 
mieszkańcy tak Lubiczowa, Latchorze-
wa, jak i Babic Nowych. 

Pojawiały się też sygnały o  spuszcza-
niu dużej ilości wody z  trasy szybkiego 
ruchu S-8 do rowu melioracyjnego Z-7/8 
(po południowej stronie ul. Warszaw-
skiej). Obecnie po negocjacjach z GDDKiA  
mam nadzieję, że problem zostanie roz-
wiązany. Prace przebudowy i  uregulo-
wania rowów melioracyjnych od strony 
trasy szybkiego ruchu mają rozpocząć 
się niezwłocznie po przekazaniu Gminie 
funduszy na ten cel przez GDDKiA. Poza 
tym powstaje koncepcja usprawnienia 
odprowadzenia wód deszczowych ze 
wspólnego rowu melioracyjnego naszej 
gminy i gminy Ożarów do rzeki Utrata, 
co też powinno poprawić sytuację. 

Mieszkańcy kierują również prośby 
o  zmianę nieczytelnych znaków dro-
gowych, o  interwencję w  sprawie nie-
odśnieżonych odcinków chodników, 
dziur w  drogach, poprawę widoczności 
na skrzyżowaniach – najczęściej przez 
przycięcie drzew lub krzewów, czy też 

W tym numerze przedstawiamy Państwu rozmowę z radną 
julianną maj-kowalską.

Bycie radnym to duża 
odpowiedzialność: 
z jednej strony potrzeby 
mieszkańców, z drugiej 
– budżet, który nie jest 
z gumy.
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kierują uwagi dotyczące odbioru śmieci 
itp. Interweniowałam również w  spra-
wie podniesienia poziomu przystanku, 
który dla osoby niepełnosprawnej był 
ogromnym utrudnieniem przy wsiada-
niu i wysiadaniu z autobusu. 

– a jak wygląda sprawa kanalizacji na Pani 
terenie?

– Mieszkańcy są zaniepokojeni opóź-
nieniami w postępach budowy kanaliza-
cji. Zgodnie z uzyskanymi informacjami 
w  ciągu 6 miesięcy powinny zakończyć 
się prace kanalizacyjne wzdłuż ul. War-
szawskiej (na odcinku od ronda w Babi-
cach Nowych przez Latchorzew w  kie-
runku Lubiczowa). Oczywiście – jeśli nie 
będzie żadnych niespodzianek. Nato-
miast w Lubiczowie finał budowy kanali-
zacji ma nastąpić najdalej za miesiąc. 

– Jakie inwestycje gminne w Pani okręgu 
są planowane w tym roku?

– W tym roku na terenie całej gminy 
zaplanowano bardzo dużo inwestycji – na 
kwotę ponad 22 mln zł. Z  największych 
należy wymienić: budowę Gminnego 
Gimnazjum we wsi Zielonki Parcele z no-
woczesnymi rozwiązaniami architekto-
nicznymi (na ten rok zaplanowano prace 
projektowe), budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego Janów–Klaudyn czy chociażby 
zagospodarowanie terenu za budynkiem 
komunalnym w Starych Babicach. Wkrót-
ce także finisz projektu uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
całej gminy z  udziałem środków unij-
nych. Bardzo duże nakłady inwestycyjne 
zaplanowano na wykonanie budynku 
szatni w ZSP w Borzęcinie Dużym, boiska 
wielofunkcyjnego przy szkole w  Starych 
Babicach. Natomiast w  przyszłości pla-
nowana jest kolej dojazdowa Sochaczew–
Warszawa Bemowo przebiegająca przez 
naszą gminę. Mimo że te i  wiele innych 
inwestycji, których tu nie wymieniłam, 
nie dotyczą bezpośrednio mojego okręgu 
wyborczego, to należy o nich wspomnieć, 
ponieważ wszystkie one służą całej spo-
łeczności naszej gminy.

Natomiast w  planach dotyczących 
mojej najbliższej okolicy, które odczują 
bezpośrednio jej mieszkańcy, warto wy-
mienić: zakończenie budowy kanalizacji, 
o której była już mowa, zagospodarowa-
nie terenu rekreacyjno-sportowego na 
rogu ul. Dobrzańskiego „Hubala” i  Na 
Skraju oraz zagospodarowanie terenu 

przy stawie na ul. Szeligowskiej, budowę 
skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. War-
szawską, projekt i budowę oświetlenia ul. 
Ogrodniczej (od ul. Warszawskiej do ul. 
Lwowskiej w Babicach Nowych). 

– Jak ocenia Pani gminne inwestycje – re-
alizowane i planowane?

– Rozwój naszej gminy jest niezwykle 
dynamiczny, o  czym świadczą wymie-
nione wcześniej inwestycje, tak realizo-
wane, jak i planowane. Do chwili, kiedy 
obserwowałam gminę z  punktu widze-
nia wyłącznie mieszkańca, tych zmian 
tak bardzo nie zauważałam. Nie jest to 
dziwne, bo każdy z nas patrzy na zmiany 
przez pryzmat swojej najbliższej okolicy. 
Nie odzwierciedla to jednak w pełni prze-
mian, które następują w całej gminie. 

– Jakie są Pani pomysły na integrację 
mieszkańców?

– Od początku kadencji moim marze-
niem było stworzenie miejsc, gdzie można 
byłoby się spotykać, a tym samym pozna-
wać i  integrować – i  to nie tylko razem 
biesiadując, ale także podejmując decyzje 
dotyczące naszej małej społeczności. 

Spotkania integracyjne rozpoczęli-
śmy pod hasłem „Latchorzewskich Dni 
Sąsiada” przy ognisku z muzyką, tańca-
mi i  śpiewem. Motywem przewodnim 
było wzajemne poznanie się dwóch róż-
nych środowisk: z  jednej strony rdzen-
nych mieszkańców, z drugiej – ludności 
napływowej, osób takich jak ja. Dotych-
czas spotkania zaowocowały drobnymi, 
ale zauważalnymi gestami serdeczności 
i  wymianą pomysłów na zagospodaro-
wanie wspólnych terenów, które mogły-
by poprawić nasze otoczenie. 

Natomiast na corocznych roboczych 
spotkaniach staramy się określać cele 
i ustalać razem, co chcielibyśmy wyko-
nać w  kolejnych latach. Niezwykle ce-
nię sobie współpracę z  Sołtysami oraz 
członkami Rad Sołeckich Babic Nowych, 
Latchorzewa i Lubiczowa, a także kolegi 
radnego Waldemara Szelenbauma, wy-

branego z tego samego okręgu – wspie-
ramy się we wspólnych działaniach. 

W tym roku wreszcie uda się zrealizo-
wać dwie podstawowe inwestycje, o któ-
rych wspominałam, tj. zagospodarowa-
nie terenu sportowo-rekreacyjnego przy 
ul. Dobrzańskiego „Hubala” – z siłownią, 
stołami do ping-ponga. Także przy sta-
wie na ul. Szeligowskiej, gdzie już mamy 
ławki i  piękny pomost, zostanie wybu-
dowana altana. Już dziś zapraszam na 
oficjalne otwarcie na przełomie sierp-
nia/września. Niestety przeciągające się 
wykonanie inwestycji zagospodarowania 
terenów rekreacyjnych nie pozwoliło na 
przeprowadzenie niektórych zamierzeń.

– Jakie są Pani doświadczenia po pierwszej 
kadencji?

– Człowiek uczy się przez całe ży-
cie, ta kadencja nauczyła mnie przede 
wszystkim wsłuchiwania się w  po-
trzeby mieszkańców, bycia na bieżąco 
z  obowiązującymi przepisami, co jest 
konieczne, aby dobrze wykonywać tę 
robotę – a pracy się nie boję. Aktywność 
społeczna daje mi wiele satysfakcji.

Bycie radnym to także duża odpo-
wiedzialność: z  jednej strony potrzeby 
mieszkańców, z drugiej – budżet, który 
nie jest z gumy.

Na początku kadencji usłyszałam od 
kolegi radnego, że pierwsza kadencja to 
głównie nauka i  nie powinnam liczyć, 
iż uda mi się wiele spraw doprowadzić 
do końca. Z  perspektywy czasu muszę 
powiedzieć, że było w tym trochę racji, 
ale tylko trochę. Nie wszystko udało 
się zrealizować w terminach wcześniej-
szych. Jestem jednak zadowolona, że 
mimo trudności doprowadzimy nie-
które inwestycje do końca jeszcze w tej 
kadencji. 

Nie wiem, czy to dużo, czy mało – to 
pozostawię do oceny mieszkańców. K.G.

Człowiek uczy się przez 
całe życie, ta kadencja 
nauczyła mnie przede 
wszystkim wsłuchiwania 
się w potrzeby 
mieszkańców.

Radna zaprasza
Serdecznie zachęcam mieszkańców Lat-
chorzewa, Władze Gminy i  Urzędników do 
włączenia się do wspólnego sadzenia drze-
wek przy ul. Grabowskiego w Latchorzewie 
10 maja 2014 roku o godz. 11.00. Akcja 
sadzenia drzewek jest efektem porozumie-
nia z  Nadleśnictwem Jabłonna zawartego 
w styczniu br. Dzięki temu drzewostan wcze-
śniej wycięty będzie uzupełniony 200 sa-
dzonkami drzew – sosen, grabów, jarzębów.
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z Sesji rady Gminy
XXXVI Sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odbyła się 20 marca br. Na początku 
obrad Przewodniczący RG Henryk Kun-
cewicz złożył sołtysom z babickiej gminy 
życzenia z okazji obchodzonego w marcu 
Dnia Sołtysa. Następnie wraz z  Wójtem 
Krzysztofem Turkiem omówili działania 
podejmowane w okresie międzysesyjnym.

W  tym czasie Wójt Gminy przeprowa-
dził m.in. naradę dotyczącą perspektyw 
remontu drogi powiatowej – ul. Kosmow-
skiej w  Borzęcinie. Uczestniczył także 
w  spotkaniu z  Dyrektorem Kampinoskie-
go Parku Narodowego na temat przebiegu 
ścieżek rowerowych w otulinie KPN. Ścież-
ki mogą być utworzone w  ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. Wójt 
Gminy uczestniczył także w  posiedzeniu 
Komitetu Sterującego ZIT WOF. Odbył 
naradę z przedstawicielami OSP Borzęcin 
dotyczącą spraw bieżących i budowy nowej 
strażnicy. Uczestniczył w spotkaniach po-
święconych budowie gimnazjum w Zielon-
kach. Przeprowadził negocjacje dotyczące 
warunków przebiegu trasy i ustanowienia 
lotnej premii wyścigu kolarskiego Tour de 
Pologne w naszej gminie. 

Wójt Krzysztof Turek w okresie między 
sesjami wziął także udział w  posiedzeniu 
radnych m.st. Warszawy, dzielnicy Bielany 
i  przedstawicieli MPO ws. instalacji Ra-
diowo oraz w  spotkaniu ze Starostą War-
szawskim Zachodnim dotyczącym głównie 
zagadnień bezpieczeństwa. Odbył ponadto 
narady poświęcone obchodom 600-lecia 
Bliznego i Lipkowa.

Podczas XXXVI sesji radni przyjęli 
sprawozdanie z  wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w  szko-
łach prowadzonych przez Gminę Stare 
Babice. Podjęli także uchwałę dotyczącą 
przystąpienia do scalenia nieruchomości 

w  Borzęcinie Małym. Pozytywnie rozpa-
trzyli projekt uchwały w  sprawie nieod-
płatnego nabycia od ANR dwóch nieru-
chomości w  Borzęcinie Dużym – jednej 
przeznaczonej pod drogę gminną lokalną, 
drugiej pod zabudowę usług publicznych.

Następnie radni zadecydowali o sprze-
daży w  drodze bezprzetargowej nieru-
chomości w  Klaudynie. Podjęli również 
uchwałę ws. nadania nazwy „ul. Stani-
sława Lema” drodze w Latchorzewie. Za-
aprobowali sprzedaż gminnej nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej (nr ew. 
844/37) w Klaudynie w drodze przetargu.

W  trakcie marcowej sesji radni pod-
jęli uchwałę dotyczącą nowego Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przyjęli również Gminną Strategię Roz-
wiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2014-2020.

Radni określili ponadto wykaz przy-
stanków na terenie gminy Stare Babice, 
warunki i zasady ich wykorzystania. Wy-
razili także zgodę na okresowe przejęcie 
zarządzania drogą powiatową nr 4123W 
(ul. Kosmowską w  Borzęcinie Dużym 
i Małym) przez Wójta Gminy Stare Babice 
od Zarządu PWZ.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
wprowadzenia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Stare Babice na 2014 r.

Następnie radni przyjęli uchwałę 
ws. porozumienia jednostek samorzą-
du terytorialnego położonych w  obrębie 
powiatów: warszawskiego zachodnie-
go, nowodworskiego i  sochaczewskiego 
w  przedmiocie sporządzenia wstępnego 
studium wykonalności inwestycji pn. 
„Zintegrowana gospodarka wodna i  za-
rządzanie przestrzenią w  powiecie war-
szawskim zachodnim oraz powiecie no-

wodworskim i  powiecie sochaczewskim 
z uwzględnieniem obszaru funkcjonalne-
go Kampinoskiego Parku Narodowego”. 
W  projekcie uchwały założono zabezpie-
czenie na ten cel 50.000 zł.

Podczas sesji radni większością gło-
sów nie wyrazili zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy w 2015 r. środków 
stanowiących fundusz sołecki. Zadecydo-
wali także o wystąpieniu babickiej gminy 
z  dniem 30 czerwca 2014 r. ze Związku 
Międzygminnego „Kampinos”. Zobowią-
zali jednocześnie Wójta Krzysztofa Tur-
ka do poinformowania Zarządu Związku 
o planowanym terminie wystąpienia.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
skargi na działalność Wójta Gminy, którą 
uznano za bezzasadną.

W czasie sesji radni przyjęli plany pracy 
Rady Gminy i  poszczególnych jej komisji 
w  bieżącym roku. Zatwierdzili także plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Rada Gminy zaaprobowała ponadto 
wprowadzenie zmian w uchwale budżeto-
wej na rok 2014 – zwiększenie dochodów 
gminy o  kwotę 5663,00 zł i  wydatków 
o  12.641.843,86 zł oraz inne niezbędne 
poprawki i  aktualizacje. W  związku ze 
zmianami w uchwale budżetowej dokona-
no także aktualizacji Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 
2014-2023.

Radni przyjęli ponadto sprawozdanie 
z  prac Rady Gminy za rok 2013. Wydali 
również opinię do Uchwały Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego dotyczącej 
podziału obszaru powiatu na okręgi wy-
borcze. PWZ został podzielony na pięć 
okręgów wyborczych: 1. okręg – gminy 
Kampinos, Leszno i  Izabelin (5 radnych);  
2. okręg – gmina Stare Babice (4 radnych); 
3. – gmina Łomianki (5 radnych); 4. – gmi- 
na Ożarów Mazowiecki (5 radnych); 5. – gmi- 
na Błonie (4 radnych).

 KG

Wiosna w urzędzie Gminy
Przedszkolaki z Babic pierwszego dnia wiosny odwie-
dziły Urząd Gminy. 

21 marca dzieci z babickiego przedszkola razem z na-
uczycielkami zawitały do UG i zaśpiewały powitalną 
piosenkę o wiośnie. Wójt Gminy i jego Zastępca oraz 
pozostali pracownicy mile przywitali maluchy, a w po-
dziękowaniu za krótki występ przedszkolaki otrzy-
mały cukierki i drobne upominki. Na koniec wiosen-
nej wizyty wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii.

anna BanaSzCzyK
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wydarzenia

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:30 Mszą św. w babickim 
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po czym 
zebrani przeszli w asyście pocztów sztandarowych do Alei Dębów 
Katyńskich. W wydarzeniu wzięły udział poczty sztandarowe 
m.in. Kombatantów z babickiej gminy i AK Grupy „Kampinos”, 
Straży Gminnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podsta-
wowej w Starych Babicach. Wśród zaproszonych gości w uroczy-
stości uczestniczyli: Minister Maciej Jankowski (Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej), Zbigniew Czaplicki 
(przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego), przed-
stawiciele Wojska, Policji, władze samorządowe gminy i powiatu. 

Do zebranych przemówienie wygłosił Wójt Krzysztof Tu-
rek, który wspomniał tegoroczne jubileusze: 100-lecie wybu-
chu I Wojny Światowej, utworzenia Legionów Polskich, 70-lecie 
wybuchu Powstania Warszawskiego, a także 25-lecie odzyska-
nia pełni suwerenności przez Polskę. Wójt Gminy podkreślił, 
że z trudnej historii Polski zrodziła się nowa rzeczywistość, 
czego wyrazem jest istnienie Alei Dębów w Starych Babicach 
i Babickiej Rodziny Katyńskiej. Głos zabrała również mjr Anna 
Mizikowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członek 
babickiego Koła ZOR RP, która podziękowała za zorganizowa-
nie patriotycznego spotkania. 

Podczas uroczystości oddano hołd nie tylko Ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej, ale uczczono także pamięć Ofiar katastrofy sa-
molotu prezydenckiego w Smoleńsku. W wydarzeniu licznie 
uczestniczyli mieszkańcy gminy. Miłym akcentem była obec-
ność młodzieży szkolnej, która pod każdym dębem zapalała 
znicze – w ten sposób pamięć o historii Polski utrwala się  
w kolejnych pokoleniach. K.G.

fOt. KaMIL MaLInOWSKI

Uroczystość Katyńska w Starych Babicach
W Starych Babicach 6 kwietnia odbyła się 
coroczna uroczystość religijno-patriotyczna, 
związana z obchodami dni Pamięci ofiar 
katynia.

Przed tablicą matki Bożej katyńskiej złożono wieńce i kwiaty

Wójt krzysztof turek przemówił do zebranych

Poczty sztandarowe w babickiej Alei dębów katyńskich
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bezpieczna gmina

Za stołem prezydialnym zasiedli: Wice-
wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek,  
Zastępca Komendanta Stołecznego Po-
licji inspektor Dariusz Pergoł, Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński, 
a także Komendant Powiatowy Policji 
w Starych Babicach mł. inspektor Wal-
demar Perdion.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych wszystkich gmin po-
wiatu, bardzo licznie reprezentowana była 
policja powiatowa, przybyło także wielu 
mieszkańców Babic i okolicznych gmin.

Podczas spotkania poruszano zagad-
nienia związane z ruchem drogowym, 
a także poczuciem bezpieczeństwa miesz-

Debata społeczna w sprawie 
bezpieczeństwa
15 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu Gminy 
w Starych Babicach przy ul. rynek 21 zorganizowano drugą 
debatę powiatową poświęconą sprawom bezpieczeństwa. 

kańców w naszym powiecie. Wiele osób 
krytykowało reformę policji, która ma 
miejsce na naszym terenie, dotychcza-
sowa wieloletnia bardzo dobra współpraca 
samorządów z Komendą Powiatową Po-
licji – wspólne budowanie systemu bez-
pieczeństwa – na skutek decyzji nowego 
Komendanta została zakłócona. Z sali pa-
dły nawet pytania, kiedy będzie odwołany 
Komendant Powiatowy Policji.

– Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego: 
nie jest dobrze – powiedział Wójt Krzysz-
tof Turek, odnosząc się do wcześniejszych 
wypowiedzi uczestników debaty. – Policja 
cierpiała dawniej na wiele niedostatków, ha-
sło „pomożecie?” kierowane do samorzą-

dów spotkało się z pozytywnym odzewem 
gmin. Pomogliśmy. Dziś policja dysponuje 
nowoczesnymi samochodami, motocy-
klami z wideorejestratorami. Ma dobrą bazę 
i wyposażenie. Przyczyną niezadowolenia 
społecznego jest natomiast centralizacja 
służb. Zagrożenie wzrasta, tymczasem róż-
nymi sposobami ogranicza się kompeten-
cje straży gminnych. Może w takim razie 
powinna powstać policja municypalna, tak 
jak jest w wielu państwach europejskich? 
Czy Panowie skłonni będą poprzeć stara-
nia samorządów w tej dziedzinie? – pytał 
Wójt Krzysztof Turek.

Niestety zarówno Z-ca Komendanta 
Stołecznego Policji, jak i Wicewojewoda 
uchylili się od wyraźnej odpowiedzi w tej 
sprawie.

Zdanie samorządów na temat aktu-
alnego stanu bezpieczeństwa wypowie-
dział Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński. – Powiat warszawski zachodni  
był po reformie samorządowej powiatem 
nowo powstałym, który musiał budować 
swoje służby. Solidarnie współdziałały tu 
wszystkie samorządy gminne razem z po-
wiatowym. Nasz powiat wśród powia-
tów Mazowsza przekazał najwięcej środ-
ków finansowych dla policji. Dzięki temu 
powstały: nowa komenda w Starych Ba-
bicach, nowe komisariaty w Błoniu i Ło-
miankach, nowy posterunek w Kampi-
nosie, kupowaliśmy sprzęt… Wszyscy 
dobrze współpracowali i rosło poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców.  Dziś jest 
nowa sytuacja. Poczucie bezpieczeństwa 
spadło, zwłaszcza w gminach: Kampinos, 
Leszno i Izabelin. Niedawno uczestniczy-
liśmy w wielu spotkaniach, znaleźliśmy 
wspólnie dobre rozwiązanie, a dziś się do-
wiadujemy, że komisariat w Izabelinie bę-
dzie rozwiązany. Jesteśmy gotowi wspierać 
policję, ponieważ czujemy się współodpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Jednak brakuje komunikacji. Pewne 
rzeczy odbywają się poza nami…

Podczas spotkania postulowano zwięk-
szenie liczby policjantów w naszym po-
wiecie, podkreślano także trudności w do-
dzwonieniu się do funkcjonariuszy.

– Biorę pod uwagę wszystkie Państwa 
wystąpienia, będziemy prowadzili analizę 
tego, co się dzieje w powiecie warszaw-
skim zachodnim – zapewnił Zastępca Ko-
mendanta Stołecznego Policji inspektor 
Dariusz Pergoł.

MarCIn łaDa

Sala konferencyjna podczas debaty wypełniona była po brzegi

od lewej: komendant PP mł. insp. Waldemar Perdion, Z-ca komendanta Stołecznego Policji insp. 
dariusz Pergoł, Wicewojewoda mazowiecki dariusz Piątek, Starosta Warszawski Zachodni jan Żychliński
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Rajd pod patronatem honorowym Wójta 
Gminy Krzysztofa Turka przeznaczony 
był dla dzieci i młodzieży pogrupowa-
nych w patrolach szkolnych oraz dla osób 
dorosłych zainteresowanych historią. 
W sumie wzięło w nim udział ponad 200 
uczestników z naszej gminy, a także go-
ście z zewnątrz.

Rajd, jak co roku, został zorganizo-
wany przez babickie Koło Związku Ofi-
cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
i jego przyjaciół – członków Stowarzysze-

nia Historycznego „Cytadela”. Współorga-
nizatorami tegorocznej edycji byli także 
członkowie Stowarzyszenia „Park Kultu-
rowy Radiostacja Babice”. 

Jak mówi Marcin Łada, Prezes Koła 
ZOR RP w Starych Babicach, ważne są 
dwa aspekty tej imprezy: poznanie histo-
rii okolicy, w której mieszkamy, i odda-
nie hołdu Obrońcom Ojczyzny. – Dlatego 
też zawsze zachęcam do tego, aby dzieci 
zabrały ze sobą choćby malutką lampkę 
pamięci i zapaliły ją na grobach polskich 

rajd historyczny w roku 
wielkich rocznic...
W sobotę 12 kwietnia na terenie gminy Stare Babice zorga-
nizowano XXIX edycję rajdu „Szlakiem Naszej Historii”.

historia

żołnierzy. Pamięć i uczucia patriotyczne, 
które zrodzą się w młodym wieku, będą 
trwać u osób dorosłych...

W tym roku obchodzimy 100. rocz-
nicę wybuchu I Wojny Światowej, po-
wstania Legionów Polskich, 75. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej, a także 70. 
rocznicę Powstania Warszawskiego i bi-
twy o Monte Cassino. Te daty zobowią-
zują do pamięci o tych, którzy zginęli, 
walcząc o wolną Polskę.

Na tegorocznej trasie rajdu znalazły 
się punkty: w Starych Babicach – Cmen-
tarz Wojenny, Aleja Dębów Katyńskich, 
Dwór przy ul. Kościuszki, maszt flagowy 
(miniatura masztu Radiostacji Babice); 
w Babicach Nowych – pomnik poświęcony 
Obrońcom Ziemi Babickiej; w Latchorze-
wie – pozostałości Radiostacji Babice; 
w Borzęcinie Dużym – Miejsce Pamięci 
Narodowej przy ul. Warszawskiej i Spa-
cerowej oraz Cmentarz Parafialny z gro-
bami wojennymi i kwaterą żołnierzy WP.

Organizatorzy starają się, aby każdy rajd 
miał odmienny, niepowtarzalny charak-
ter, i co roku wprowadzają nowe atrakcje 
dla miłośników historii. W tej edycji przy 
maszcie flagowym (nowym punkcie na ma-
pie rajdu) można było zobaczyć zdjęcie pa-
noramy Babic z 1939 r. wykonane z wieży  
kościoła. Pokazywano także replikę PIAT-a  
(granatnika) – broń tego typu powstańcy 
warszawscy otrzymywali z alianckich zrzu-
tów. Przy budce wartowniczej Radiostacji 
Babice (przy ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hu-
bala”) zorganizowano punkt historyczny 
żołnierzy września 1939. Tam członkowie 
Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” 
odgrywali scenkę „chwytania języka”, czyli 
pojmania niemieckiego żołnierza na polu 
walki. Po raz pierwszy do rajdu włączyli 
się także przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Park Kulturowy Radiostacja Babice”, któ-
rego celem jest m.in. objęcie szczątków Ra-
diostacji opieką konserwatora zabytków. 

Rajd odbywał się przy pięknej, sło-
necznej pogodzie, jego twórca, żołnierz 
AK, por. hm. Jan Cierliński patrzył za-
pewne na uczestników z niebios. Stwo-
rzył tę piękną formułę historycznych spo-
tkań ponad 30 lat temu, wcielił ją w życie, 
a organizatorzy kontynuują jego dzieło. 

Powitanie uczestników rajdu przed szkołą podstawową w Starych Babicach

rajdowicze przy miejscu Pamięci Narodowej w Borzęcinie dużym
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historia

rzy zabrali swoje pociechy na rajd. Po-
dziękowania składamy także wszystkim 
członkom ZOR RP i Przyjaciołom, któ-
rzy pełnili wartę na punktach rajdowych 
i opowiadali uczestnikom o Miejscach Pa-
mięci Narodowej.

Zapraszamy Państwa serdecznie do 
udziału w jubileuszowym XXX Rajdzie 
„Szlakiem Naszej Historii”, który od-
będzie się w kwietniu przyszłego roku.

K.G.

fOt. KaMIL MaLInOWSKI

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” 
rozpoczyna realizację projektu „Senior 
zdrowy i aktywny”, który otrzymał dofi-
nansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-
2020.

W okresie od maja do listopada br. na 
terenie wybranych gmin powiatu war-

Senior zdrowy i aktywny
szawskiego zachodniego zostaną zorgani-
zowane regularne zajęcia nordic walking, 
gimnastyka na basenie, gimnastyka re-
kreacyjna/joga – zdrowy kręgosłup. Za-
prosimy również na spotkania ze specja-
listami – kardiologiem, rehabilitantem, 
dietetykiem i innymi w zależności od po-
trzeb beneficjentów projektu. Planujemy 
rajdy nordic walking w Puszczy Kampi-
noskiej oraz spływy kajakowe rzekami 

Mazowsza. Projekt  skierowany jest do 
osób w wieku 60+. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 
6 maja o godz. 18.00 w sali konferencyj-
nej nowego budynku Urzędu Gminy, ul. 
Rynek 21.

Więcej o programie: tel. 606-225-863 
i http://www.fundacjakim.pl/.

Dziękujemy wszystkim nauczycie-
lom i opiekunom grup, którzy prowa-
dzili uczniów na rajdowych szlakach, 
dziękujemy również wspaniałym rodzi-
com dzieci z przedszkola w Bliznem, któ-

Przy budkach wartowniczych radiostacji Babice… replika PIAt-a wzbudzała duże zainteresowanie najmłodszych

trasa tegorocznego rajdu obejmowała 8 punktów. Wszystkie zaznaczono na specjalnych mapacho radiostacji opowiadali przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Park kulturowy radiostacja 
Babice”
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– Kiedy Pan zaczął trenować?
– Swoją przygodę z  judo rozpocząłem 

w wieku 10 lat. W międzyczasie trenowa-
łem też zapasy, ale wybrałem jednak judo. 
Ważyłem wówczas 35 kg, byłem bardzo 
drobny. Moja mama trochę obawiała się, 
czy dam sobie radę w tej dyscyplinie. Żeby 
ją przekonać, któregoś dnia położyłem się 
na ulicy i powiedziałem, że nie wstanę, jeśli 
nie zapisze mnie na zajęcia judo. 

– I poskutkowało? 
– Zdecydowanie. Gdy zaczynałem 

trenować, byłem bardzo żywym chłopa-
kiem, można powiedzieć, że miałem super 
ADHD… Teraz wiadomo, co to jest, ale kie-
dyś, gdy ktoś się tak zachowywał, był trak-
towany jak mały łobuziak, trzeba go było 
za wszelką cenę utemperować. Z tego też 
powodu moja mama chciała mnie zapisać 
na jakiś sport, żebym mógł się wyżyć i był 
spokojniejszy w domu.

– Które zwycięstwo wspomina Pan najchęt-
niej?

– Oczywiście największym moim 
sukcesem było wygranie Igrzysk Olim-

Mistrz Olimpijski w Borzęcinie!
W kwietniu szkołę podstawową w Borzęcinie dużym odwie-
dził Paweł Nastula – mistrz olimpijski w judo. mistrz odpo-
wiadał na pytania uczniów. oto główne wątki rozmowy.

pijskich w Atlancie w 1996 roku. Oprócz 
tego były też mniejsze zwycięstwa, bez 
których medalu olimpijskiego bym nie 
zdobył. Zaczynając od pierwszych star-
tów, w  czasie których bardzo się stre-
sowałem, na Mistrzostwach Warszawy, 
na zawodach klubowych, które czasami 
wygrywałem, czasem przegrywałem 
– to wszystko się łączy i  myślę, że bez 
tych mniejszych sukcesów nie byłoby 
większych. Mam gablotę, w której trzy-
mam najcenniejsze medale z  igrzysk, 
z  Mistrzostw Świata i  Europy, znajdują 
się tam również takie malutkie medale 
z Mistrzostw Warszawy, które też są dla 
mnie bardzo ważne.

– Czy mógłby Pan przedstawić swoją drogę 
do osiągnięcia sławy?

– Oj, nie starczy nam na to czasu. 
W wielkim skrócie – moja droga do sukce-
su była trochę trudna, a trochę łatwa. Jak 
wspominałem, nie zawsze się wygrywa, 
staram się to tłumaczyć wszystkim młod-
szym adeptom sztuk walki. Raz się wygry-
wa, raz przegrywa, najważniejsze, żeby 
w tym końcowym okresie, kiedy szykuje-

my się do najważniejszych zawodów – dać 
z siebie wszystko.

Moja przygoda zaczęła się rozwijać, 
gdy miałem 21 lat i  pojechałem na Mi-
strzostwa Świata seniorów do Barcelony. 
Wcześniej byłem na takiej imprezie raz, 
jako młody człowiek, który pojechał tam 
po doświadczenie. W  Barcelonie zdo-
byłem srebrny medal. To był początek 
i pierwszy poważny sygnał, że mam pre-
dyspozycje i mogę odnieść sukces w judo, 
tylko muszę się skoncentrować na tre-
ningach, mniej przebywać z kolegami na 
podwórku, a  więcej na sali treningowej. 
W wieku 21 lat, kiedy zdobyłem ten me-
dal, rzeczywiście wziąłem się mocno do 
pracy i szykowałem do kolejnych imprez. 
Niestety w  1992 r. na Igrzyskach Olim-
pijskich w Barcelonie, gdzie jechałem już 
jako faworyt, zająłem 5. miejsce. To naj-
gorsze miejsce dla sportowca – jest się 
bardzo blisko medalu, ale jednocześnie 
bardzo daleko. Mocno to przeżywałem – 
myślałem nawet, żeby skończyć już swoją 
przygodę z judo. 

– Jednak nie zrezygnował Pan ze sportu?
– Na szczęście nie. Sukcesy przyszły 

2 lata później. W  1994 r. zorganizowano 
Mistrzostwa Europy w  Gdańsku. Trener 
poprosił mnie, żebym skoncentrował się 
na przygotowaniach. Jeśli zdobędę medal 
– mówił, wszystko się otworzy, będę miał 
stypendium, będę mógł dalej trenować. 
Bardzo mocno trenowałem i udało mi się 
wygrać mistrzostwa. Przez kolejne prawie 
4 lata miałem złotą passę, nie przegrałem 
żadnej walki, startując na Mistrzostwach 
Świata – jednych, drugich, na igrzyskach, 
trzy razy zdobyłem mistrzostwo Europy, 
puchary świata, wszystko wygrywałem, 
co było do wygrania. Zostałem uznany 
najlepszym judoką w  Europie we wszyst-
kich kategoriach wagowych – to też jest 
ogromny sukces i docenienie tego, że rze-
czywiście w swoim czasie byłem tym naj-
lepszym. 

– Którego z rywali zapamiętał Pan jako naj-
groźniejszego?

– Najtrudniejsze boje toczyłem z Bra-
zylijczykiem, z którym walczyłem zarów-
no w finale Mistrzostw Świata, jak i o wej-
ście do finału na Olimpiadzie w Atlancie. 

sport

mistrz Paweł Nastula udzielił wywiadu uczennicom z Borzęcina
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Z  pewnością wiele osób zauważyło już 
w  przeddzień zawodów autokary i  mi-
krobusy zjeżdżające na jedną z najważ-
niejszych krajowych imprez Polskiego 
Związku Karate, organizowaną już 
drugi rok z rzędu w Borzęcinie Dużym. 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików Karate WKF strefy C rozgrywa-
ne były dotychczas wyłącznie w dużych 
miastach – Białymstoku i  Łodzi. Prze-
niesienie tej prestiżowej imprezy do 
Borzęcina stało się możliwe dzięki sku-
tecznym staraniom miejscowego klu-
bu RENSEI BORZĘCIN, przy wsparciu 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa  
młodzików karate WkF
W sobotę 12 kwietnia gmina Stare Babice gościła w Borzę-
cinie dużym karateków z całej Polski.

Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
Stare Babice i Gminy Stare Babice. 

W  rozgrywkach MMM Karate WKF 
strefy C walczyło 83 zawodników i  za-
wodniczek w  wieku 12-13 lat z  woje-
wództwa mazowieckiego, łódzkiego, 
podlaskiego i lubelskiego. Stawką były nie 
tylko medale, ale również stypendia spor-
towe i  punkty w  klasyfikacji reprezenta-
cji narodowej. O  poziomie wyszkolenia 
zawodników najlepiej świadczyły walki, 
które transmitowane były nawet przez 
regionalną telewizję. Nad przebiegiem 
zawodów czuwało 20 sędziów, w tym sam 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej 
PZK/WKF Remigiusz Powroźnik, a  tak-
że Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej 
PZK/Shotokan Ewa Ambroszczyk. Wśród 
gości znalazł się również Wiceprezes PZK 
Piotr Wiśniewski. 

Historyczny wynik zanotowały nasze 
gminne zawodniczki – Karolina Dzien-
kowska oraz Natalia Drewnik, które 
wywalczyły pierwsze w  historii Klubu 
medale na zawodach MMM; Karolina 
brązowe medale w  konkurencjach: kata 
młodziczek (pow. 6.1 kyu) i kumite mło-
dziczek (-50 kg), zaś Natalia brązowy 
medal w kata młodziczek (9.1-7.3 kyu). 
Klubem, który wygrał w  klasyfikacji 
medalowej, zostało Kaisho Białystok. 
W  klasyfikacji województw najwięcej 
punktów zdobyło województwo łódzkie. 

DanIEL KUCharSKI, 

fOt. KaMIL MaLInOWSKI

sport

Podczas igrzysk przez dwadzieścia parę 
sekund przed końcem walki przegrywa-
łem i  niewiele brakowało, a  nie wszedł-
bym do finału. Ale tuż przed zakończe-
niem udało mi się rzucić przeciwnika 
i wygrałem. Gdy wróciłem do Polski, moi 
przyjaciele krzyczeli na mnie, że prawie 
ich doprowadziłem do zawału. Niektórzy 
chcieli nawet wyrzucać telewizory przez 
okno. Do końca walki trzymałem ich 
w napięciu, ale udało się zwyciężyć.

– Jaka jest cena zwycięstwa?
– Ciężka praca, dużo wyrzeczeń, rozłą-

ka z rodziną i ta świadomość… że nie za-

wsze się wygrywa. Jednak gdy się stoi na 
najwyższym stopniu podium, przepełnia 
człowieka radość i pojawiają się myśli, że 
warto było tak ciężko trenować…

– Pana nazwisko pojawiło się wśród osób 
patronujących półmaratonowi, który po raz 
kolejny, pod koniec lata odbędzie się w na-
szym powiecie. Swoją metę będzie miał w Bo-
rzęcinie Dużym. Czy Pan też biega?

– Tak. Może nie półmaratony, ale co 
najmniej trzy razy w  tygodniu po 50-60 
minut. Skoro patronuję takiej imprezie, to 
wiadomo, że w jakimś stopniu też muszę 
być z nią związany.

– Czym na co dzień zajmuje się Mistrz Olim-
pijski?

– Oprócz tego, że dalej trenuję – w tym 
sensie, że uprawiam sport, ruszam się 
i dbam o swoje zdrowie, mam jeden klub 
na Bielanach, w  którym są sporty walki. 
Poza tym niedawno otworzyłem drugi klub 
sportowy w  Łomiankach, gdzie oprócz 
sportów walki jest siłownia i  fitness. Sta-
ram się zachęcać wszystkich ludzi, nie tylko 
tych młodych, do uprawiania sportu.  

Dziękujemy za zorganizowanie spotka-
nia z Mistrzem Olimpijskim Panu radne-
mu Krzysztofowi Szubie. Mł
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Na parkingu przed UG powstało małe 
miasteczko zbudowane z  20 krami-
ków z różnościami. Oferowano m.in. 
świąteczne stroiki, kompozycje kwia-
towe, a  także wielkanocne przysma-
ki, w  tym jajka podawane na różne 
sposoby, które przygotowała babicka 
Pierogarnia. Za darmo można było 
też napić się kawy i herbaty. 

Na pobliskiej scenie zorganizo-
wano konkursy dla najmłodszych, 
a  przed sceną warsztaty malowa-
nia pisanek i  konkurs chodnikowy 
na najładniejsze świąteczne jajko. 
Animatorzy kultury zachęcali dzie-
ci do aktywności, a  najmłodsi chęt-
nie uczestniczyli w  przygotowanych 
atrakcjach – zwłaszcza że za udział 
w świątecznych konkurencjach otrzy-
mywali nagrody ufundowane przez 
Gminę Stare Babice. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko Fundacji Promocji Re-
kreacji „KIM”, która przeprowadzała 
podczas kiermaszu edukację ekolo-
giczną. Dzieci z  rodzicami budowały 
pod okiem Prezesa Fundacji Marcina 
Chodorowskiego budki dla małych 
ptaszków – sikorek, mazurków i wró-
bli, a także dla nietoperzy. Warto pa-
miętać, że są to gatunki chronione. 

– Wszyscy, którzy chcą się pozbyć 
komarów ze swoich ogrodów, powinni 
zaprosić do siebie ptaki i  nietoperze 
– mówi Prezes Chodorowski. – Dla 
przykładu, jeden nietoperz może zjeść 
w ciągu doby ok. 3 tysięcy komarów. 

Widzieliśmy, że wspólna budo-
wa domków integrowała całe rodzi-
ny i  sprawiała dzieciom dużą przy-
jemność. Warto tę akcję ponawiać 
w przyszłości!

Wiele osób skorzystało z  bogatej 
oferty kiermaszu i odchodziło od sto-
isk z  pięknymi ozdobami świątecz-
nymi. Przedświąteczne spotkania 
mieszkańców przed Urzędem Gminy 
weszły już do kalendarza naszych lo-
kalnych imprez. K.G.

fOt. K.M., M.ł.

Kiermasz Wielkanocny w Starych Babicach
W niedzielę 13 kwietnia przed nowym budynkiem urzędu Gminy zorganizowano  
po raz drugi kiermasz Wielkanocny.
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Dzień dobry, Good morning, Guten Tag, Sza-
nowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Sehr 
geehrte Damen und Herren – w  tak nieco-
dzienny sposób publiczność zebraną w auli 
I  Gminnego Gimnazjum powitali konfe-
ransjerzy – Karolina Maliszewska i  Bar-
tłomiej Magiera, otwierając Dni Języków 
Obcych. Uczniowie 21 marca w międzyna-
rodowej konwencji przywitali wiosnę. 

Organizatorami przedsięwzięcia były 
nauczycielki języków obcych, Panie: 
Anna Odachowska, Zuzanna Jaworek, 
Lucyna Dec i Marlena Oszczyk. Partne-
rem działań była Strefa Języka Mileny 
Orlińskiej z Latchorzewa.

Uczniowie zaprezentowali swoje 
zdolności wokalne, wykonując piosenki 
w  obcych językach. Najlepszą solistką 
została Aleksandra Kaczurba z  kl. IIIc, 
która zaśpiewała piosenki pt. „Neu-
nundneunzig Luftballons” i „Valerie”.

W kategorii „Najlepszy zespół” nagro-
dę otrzymała gimnazjalna grupa uczniów 

Cieszyłam się na myśl o  takiej lekcji – 
w  hotelu Splendor uczestniczyliśmy 
w zajęciach savoir-vivre’u z elementami 
protokołu dyplomatycznego. Nasza wy-
chowawczyni, Pani Hanna Domańska 
już wcześniej podkreślała, jak ważne 
jest dobre wychowanie – bo nigdy nie 
wiadomo, kim będziemy w  przyszłości, 

Wieża Babel w koczargach
W gimnazjum w koczargach Starych 21 marca zainauguro-
wano dni języków obcych.

z  klasy IIId w  składzie: Wojciech Siwek, 
Michał Zadrożny, Adrian Artymiuk, 
Korneliusz Zdaniewicz i  Piotr Jastrzęb-
ski, która wykonała dwa utwory: „Schni 
Schna Schnappi” i „Let her go”.

Wśród nagrodzonych młodych muzy-
ków znaleźli się również uczniowie klasy 
IIe – Andrzej Peplak, Julianna Sumka, 
Klaudia Ostrowska i  Aleksandra Witt 
z piosenką pt. „Biene Maja” i Magdalena 
Stasiak z utworem pt. „Ein Teil”.

Publiczność zabawiali młodzi akto-
rzy, którzy przygotowali skecze i scenki 
rodzajowe przybliżające życie Brytyjczy-
ków i  Niemców. Całość została zapre-
zentowana w  językach, których gimna-
zjaliści uczą się w szkole. 

W  trakcie imprezy bardzo oblegane 
było stoisko przygotowane przez Stre-
fę Języka. Uczniowie z  chęcią i  dużym 
zaangażowaniem walczyli, rozwiązu-
jąc przygotowane zadania. Chęć walki 
wzmagały nietuzinkowe nagrody, np. 

kurs pieczenia pizzy, lekcja dowolnego 
języka nauczanego w  Strefie Języka, 
profesjonalna sesja zdjęciowa ze Stref-
kiem – maskotką szkoły.

Dodatkową atrakcją był pokaz filmów 
nagranych przez gimnazjalistów. Młodzi 
reżyserzy przybliżyli kulturę krajów an-
glo- i  niemieckojęzycznych. Uczniowie 
zachwycili nas swoim profesjonalizmem, 
grą aktorską, montażem. Aula gimna-
zjum stała się małym lokalnym kinem, 
w  którym odbywały się przedpremiero-
we pokazy filmów wyreżyserowanych 
i nakręconych przez uczniów.

Całą imprezę uświetniła przepiękna 
scenografia wykonana przez uczestni-
ków konkursu plastycznego na symbol 
kraju anglo- i niemieckojęzycznego. Tu-
taj zdecydowaną faworytką była Anna 
Jurczak z  kl. IIc, drugie miejsce zajęła 
Kinga Derecka z kl. IIe i trzecie miejsce 
Paulina Lubańska z kl. Ib.

Po wszystkich doznaniach intelek-
tualnych zebrani udali się do sali gim-
nastycznej, która w  Dniach Języków 
zmieniła się w  wytworną restaura-
cję i  dostarczała wrażeń kulinarnych. 
Uczniowie każdej klasy przygotowali 
stoisko z  potrawą z  wybranego kraju. 
Potrawy nie powtarzały się, a szczegól-
ną uwagą cieszyły się: hot dogi, hambur-
gery, pancakesy, muffiny, apfelstrudel, 
obstsalat i Dresdner Stollen.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni 
i  mamy nadzieję, że kolejne Dni Języ-
ków odbędą się już za rok. Wierzymy, 
że znajomość języków obcych otworzy 
młodzieży drzwi w dorosłość.

Wiosna została przywitana z honora-
mi i  jak widać – rozgościła się u nas na 
dobre. zUzanna JaWOrEK, 

fOt. KaMIL MaLInOWSKI

Gimnazjaliści w Splendorze
uczniowie z koczarg Starych wzięli udział w lekcji dobrych 
manier w hotelu Splendor.

ale kulturę musimy zachowywać zawsze 
i wszędzie. 

Podczas zajęć poznaliśmy podstawo-
we zasady kulturalnego zachowania przy 
stole. Prowadzący lekcję odkrył przed 
nami bogactwo i  różnorodność zastawy 
stołowej – byliśmy pod wrażeniem, jak 
wiele jest rodzajów sztućców i talerzy.

Po wstępie teoretycznym mieliśmy 
możliwość zastosowania nabytych umiejęt-
ności w praktyce. W sposób profesjonalny, 
pod czujnym okiem specjalisty, nakryliśmy 
stół, przy którym mieliśmy zjeść oficjalny 
obiad. Zastawiliśmy go według wszystkich 
prawideł savoir-vivre`u. Do obiadu użyli-
śmy 144 sztućców, nie licząc tych podanych 
do kawy, herbaty i gorącej czekolady. Przez 
trzy godziny wcielaliśmy się w  role gości 
wystawnego przyjęcia, znawców zasad bon 
tonu i protokołu dyplomatycznego. Ta lek-
cja stanowiła dobry start w dorosłe życie.

JULIa ratyŃSKa I hanna DOMaŃSKa
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Wieloletnia praca 
i miłość do sportu za-
owocowały kolejnym 
sukcesem młodego 
zawodnika z naszej 
gminy. Antoni Gut 
z  Janowa uzyskał 
6 kwietnia br. tytuł 
Międzynarodowego 
Mistrza Polski Ka-
detów w  Zapasach 
w stylu klasycznym. 
Mistrzostwa odbyły 
się w Kostrzyniu nad 
Odrą.

Cieszymy się 
z sukcesu kolejnego 
mieszkańca babic-
kiej gminy i serdecznie gratulujemy wspaniałych sportowych 
wyników. Antoni jest członkiem reprezentacji Polski. Sport 
jest bardzo ważny również dla jego rodziców. Rozmowę z Mi-
strzem z Janowa przedstawimy w następnym numerze „Gazety  
Babickiej”. Mł

Mistrz z janowa

Spotkanie rozpoczęto od złożenia kwia-
tów przed Pomnikiem Leśników Puszczy 
Kampinoskiej poległych i zamordowanych 
w czasie II Wojny Światowej. Następnie 
zgromadzonych w sali Centrum Edukacji 

55 lat kampinoskiego Parku Narodowego
W Centrum edukacji kPN w Izabelinie 1 kwietnia odbyła 
się uroczystość z okazji 55-lecia utworzenia kampinoskiego 
Parku Narodowego.

KPN gości powitał Dyrektor Parku Je-
rzy Misiak, który zaprosił wszystkich do 
obejrzenia premierowej projekcji filmu pt. 
„Kampinoski Park Narodowy – w sercu  
Polski”.

W  uroczystym ju-
bileuszu uczestni-
czyli przedstawiciele 
świata polityki, samo-
rządowcy z  okolicz-
nych gmin i powiatów, 
a także przedstawiciele 
duchowieństwa i woj-
ska. Dyrektor Misiak 
przypomniał, że choć 
park powołany został 
na mocy Rozporządze-
nia Rady Ministrów 
16 stycznia 1959 r., to 
pierwszym dniem jego 

funkcjonowania był właśnie 1 kwiet-
nia 1959 r.

Po przemówieniu Dyrektora wręczono 
odznaczenia, wyróżnienia, medale, dy-
plomy oraz podziękowania dla pracowni-
ków parku i osób zasłużonych dla ochrony 
i promocji przyrody KPN. Dyrektor Mi-
siak nagrodzony został medalem pamiąt-
kowym „Pro Masovia”, a także medalami 
„Pro Patria” i Złotym Medalem „Za Dłu-
goletnią Służbę”. 

Zaangażowanie Pana Dyrektora 
w działania ekologiczne i patriotyczne 
jest od lat znane wielu mieszkańcom 
naszych terenów, dlatego również i my 
przyłączamy się do serdecznych gratula-
cji z okazji jubileuszu. Najlepsze życzenia 
przekazujemy również wszystkim Pra-
cownikom KPN. 

Spotkanie uświetniły: koncert Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
im. gen. Józefa Wybickiego pod batutą 
Mirosława Rytla, a także wystawa ma-
larstwa Państwa Miszalskich. Mł

14 kwietnia babicką podstawówkę odwiedziła Joanna Olech – 
autorka popularnych książek dla młodzieży, m.in. „Dynastii 
Miziołków”. Pisarka oczarowała młodą publiczność swoim 
humorem, przepowiadała przyszłość i opowiadała  o tajni-
kach własnej twórczości literackiej. Spotkanie odbyło się na 
zaproszenie Stowarzyszenia „Kuźnia Przyjaźni”. Szersza relacja 
z tego wydarzenia w następnym numerze „GB”.

Pisarka Joanna Olech 
w Starych Babicach

dyrektor kPN jerzy misiak otrzymał medal i pamiątkowy dyplom  
„Pro masovia”
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Urząd Gminy bliżej mieszkańców (10)
W kolejnej części cyklu poświęconego poszczególnym  
referatom i samodzielnym stanowiskom w urzędzie 
Gminy przedstawiamy stanowisko Skarbnika. tę funkcję 
pełni Pani Irena Sotomska.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 Ustawy o samo-
rządzie gminnym Skarbnik jest powoływany 
przez organ stanowiący jednostkę samorzą-
du terytorialnego na wniosek Wójta.

Skarbnik Gminy jest głównym księgo-
wym w zakresie budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego. 

Ogólny zakres jego zadań i  obowiązków 
zawarto w  art. 54 Ustawy o  finansach pu-
blicznych. Wójt jako kierownik jednostki po-
wierza Skarbnikowi Gminy obowiązki i  od-
powiedzialność w zakresie:
−  prowadzenia rachunkowości jednostki, co 

obejmuje w  szczególności: opracowanie 
zasad polityki rachunkowości, prowadze-
nie ksiąg rachunkowych, okresowe ustala-
nie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego 
stanu aktywów i  pasywów, sporządzanie 
sprawozdań finansowych;

−  wykonywania dyspozycji środkami pie-
niężnymi;

−  dokonywania wstępnej kontroli zgodno-
ści operacji gospodarczych i  finansowych 
z  planem finansowym oraz kompletności 
i  rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i  finansowych. 
Kontrola wstępna obejmuje przede wszyst-
kim badanie legalności dokumentów. Do-
wodem przeprowadzenia kontroli wstęp-
nej jest podpis złożony przez Skarbnika 
j.s.t. na dokumentach dotyczących danej 
operacji. Złożenie podpisu przez Skarb-
nika na dokumencie, obok podpisu pra-
cownika właściwego rzeczowo, oznacza, 
że nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowo-
ści tej operacji i  jej zgodności z  prawem, 
kompletności oraz formalno-rachunkowej 
rzetelności i  prawidłowości dokumentów 
dotyczących tej operacji, a  zobowiązania 
wynikające z operacji mieszczą się w planie 
finansowym jednostki. Skarbnik w  razie 
ujawnienia nieprawidłowości zwraca doku-
ment właściwemu rzeczowo pracowniko-
wi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowo-
ści odmawia jego podpisania. O odmowie 
podpisania dokumentu i  jej przyczynach 
powiadamia Wójta.
Realizacja powyższych obowiązków na-

stępuje poprzez:
−  przygotowywanie materiałów planistycz-

nych niezbędnych do uchwalenia budżetu 

gminy i  Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej, w  tym udzielanie niezbędnych 
wskazówek kierownikom podległych 
i nadzorowanych jednostek organizacyj-
nych przy ustalaniu projektów ich pla-
nów finansowych;

−  przygotowywanie projektów uchwał i za-
rządzeń w sprawie budżetu gminy i jego 
zmian w trakcie roku budżetowego;

−  bieżącą analizę struktury budżetu i stop-
nia realizacji dochodów i wydatków oraz 
informowanie Wójta o  konieczności 
wprowadzenia zmian do uchwały budże-
towej;

−  przygotowywanie projektów uchwał 
związanych z prowadzeniem gospodarki 
finansowej gminy (np. w sprawie stawek 
i zwolnień z podatków oraz opłat lokal-
nych, zasad udzielania ulg w  należno-
ściach gminy, wysokości czynszów i  in-
nych opłat); 

−  analizowanie wolnych środków budże-
towych i przedkładanie Wójtowi propo-
zycji najbardziej korzystnego ich loko-
wania;

−  nadzorowanie realizacji budżetu (w tym 
podległe jednostki budżetowe poprzez 
analizę ich okresowych sprawozdań) 
i  bieżące informowanie Wójta o  stanie 
finansów jednostki oraz o wszelkich nie-
prawidłowościach w realizacji dochodów 
i wydatków budżetowych;

−  sporządzanie sprawozdawczości budże-
towej z zakresu wykonania budżetu gmi-
ny oraz operacji finansowych j.s.t.; 

−  sporządzanie sprawozdań finansowych;
−  wnioskowanie o  przeprowadzenie in-

wentaryzacji oraz nadzorowanie jej 
przebiegu;

−  organizowanie procesu sporządzania, 
obiegu i  kontroli dokumentów w  celu 
zapewnienia właściwego przebiegu ope-
racji gospodarczych oraz terminowego 
i  prawidłowego dokonywania rozliczeń 
finansowych;

−  przygotowywanie dokumentów doty-
czących zaciągania kredytów i pożyczek 
przez j.s.t.;

−  współpracę z  bankami w  zakresie ob-
sługi rachunku podstawowego, lokat, 
kredytów.

Zgodnie z art. 262 Ustawy o finansach pu-
blicznych Skarbnik dokonuje kontrasygnaty dla 
następujących czynności prawnych: zaciągania 
kredytów i pożyczek; udzielania pożyczek, po-
ręczeń i gwarancji, emitowania papierów war-
tościowych. Kontrasygnata Skarbnika jest ko-
nieczna do ważności wymienionych czynności.

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio na-
stępujące komórki organizacyjne Urzędu: Re-
ferat Finansowo-Księgowy; Referat Podatków 
i Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Funkcja Skarbnika jest kluczowa z  punktu 
widzenia sprawnego działania j.s.t. Wymaga do-
brej znajomości przepisów zarówno dotyczących 
rachunkowości, jak i szeroko pojętej gospodarki 
finansowej – a  więc nie tylko stricte finanso-
wych, ale także dotyczących zamówień publicz-
nych, kodeksu cywilnego, prawa pracy itp.

Ponadto zmienność przepisów prawnych 
wymaga bieżącego śledzenia procesów legisla-
cji. Jest mnóstwo niejasnych, niespójnych prze-
pisów, a  ich interpretacji – jeszcze więcej. Pod 
tym względem praca Skarbnika jest naprawdę 
trudna i wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy. 

W gminie Stare Babice obowiązki Skarb-
nika wykonuje Pani Irena Sotomska. 
Dane kontaktowe: tel. (22) 730-80-22,  
e-mail: skarbnik@stare-babice.waw.pl.

 KG

informacje

Uwaga, wiosenne 
porządki
W  dniach 12-16 maja odbędzie się na 
terenie gminy wiosenna akcja wywozu 
odpadów wielkogabarytowych oraz zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Szczegółowy harmonogram wy-
wozu na stronie www.stare-babice.pl  
w zakładce „Ochrona środowiska” oraz 
na tablicach sołeckich.
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informacje

W artykułach „Urząd Gminy bliżej mieszkańców” przedstawiamy poszczególne referaty i samodzielne stano-
wiska w Urzędzie Gminy. Omawiamy zakres spraw, którymi się zajmują, i najczęstsze problemy, z jakimi zgła-
szają się do nich mieszkańcy. 

Poniżej przedstawiamy spis referatów i stanowisk, które opisaliśmy do tej pory.

Nr 5/2013 Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio.  
Tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, e-mail: wojtachnio@stare-
babice.waw.pl.
Nr 2/2013 Biuro Rady, Kierownik Mieczysława Majchrzak.  
Tel. 22 730-80-15, e-mail: m.majchrzak@stare-babice.waw.pl.
Nr 12/2012 Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, Kierownik Agnieszka Senterkiewicz.  
Tel. 22 730-80-26, e-mail: geodezja@stare-babice.waw.pl.
Nr 11/2012 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych oraz Stanowisko do spraw: Zarządzania 
Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej – kpt. Roman 
Balcerowiak. Tel. 22 752-87-52, e-mail: r.balcerowiak@stare-
babice.waw.pl.
Nr 10/2012 Referat Podatków i Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, Kierownik Barbara Komór. Tel. 22 722-91-99,  
e-mail: bkomor@stare-babice.waw.pl.
Nr 9/2012 Referat Zamówień Publicznych, Kierownik 
Iwona Mika. Tel. 22 730-80-37, e-mail: i.mika@stare-babice.
waw.pl.
Stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego – Krzysztof Salwin.  
Tel. 22 722-95-36, e-mail: k.salwin@stare-babice.waw.pl.
Nr 8/2012 Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik Jadwiga 
Sotomska. Tel. 22 730-80-96; usc@stare-babice.waw.pl.

Referat Ewidencji Ludności, Kierownik Jadwiga Sotomska.  
Tel. 22 722-90-36; meldunki@stare-babice.waw.pl.
Referat Inwestycji, Kierownik Paweł Błażejewski.  
Tel. 22 722-95-36, e-mail: inwestycje@stare-babice.waw.pl.
Nr 7/2012 Referat Organizacyjno-Kadrowy, Kierownik 
Elżbieta Cieniak. Tel. 22 730-80-14, e-mail: kadry@stare-
babice.waw.pl.
Referat Finansowo-Księgowy, Kierownik Lidia Engler.  
Tel. 22 722-90-07, e-mail: budzet@stare-babice.waw.pl,  
finanse@stare-babice.waw.pl.
Nr 6/2012 Referat Planowania Przestrzennego, Kierownik 
Kazimierz Steć. Tel. 22 722-90-04, architektura@stare-
babice.waw.pl.
Referat Rozwoju i Promocji Gminy, Kierownik Jolanta 
Pieńkowska. Tel. 22 752-87-51, e-mail: programy-rozwoju@
stare-babice.waw.pl; tel. 22 752-90-83, e-mail: promocja@
stare-babice.waw.pl.
Referat Ochrony Środowiska, Kierownik Piotr Czajkowski.  
Tel. 22 722-90-06, e-mail: srodowisko@stare-babice.waw.pl.
Referat Gospodarki Komunalnej, Kierownik Marcin Klimek.  
Tel. 22 722-95-35, e-mail: rgk@stare-babice.waw.pl.

W  tegorocznej edycji Pucharu Mazow-
sza Karate WKF współorganizowanej 
przez Polski Związek Karate, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 
oraz klub karate RENSEI wzięło udział 
13 krajowych klubów. Po raz pierwszy 
gościliśmy na turnieju zawodników klu-

bu Sakura z pomorskiego miasta – Ru-
mia. 

W konkurencji kata (układy formalne) 
rywalizowało ze sobą 125 zawodników, 
w  konkurencji kumite (walka) było ich 
aż 174. Z wielką przyjemnością możemy 
ogłosić, że nasi gminni karatecy zajęli 2. 

miejsce zarówno 
w  klasyfikacji me-
dalowej klubów, jak 
i  klasyfikacji punk-
towej, zdobywając 
łącznie aż 10 zło-
tych, 8 srebrnych 
i  17 brązowych 
medali! Pełna lista 
zwycięzców dostęp-
na jest na stronie 

www.klubkarate.net oraz www.gosirsta-
rebabice.pl/category/karate.

Szczególne podziękowania za po-
moc w  organizacji turnieju kieruje-
my do Pana Krzysztofa Turka – Wójta 
Gminy Stare Babice, Pana Tadeusza 
Wiśniewskiego – Radnego Gminy 
Stare Babice, Pani Beaty Błaszczak – 
Dyrektora ZSP w Borzęcinie Dużym. 

Dziękujemy ponadto wszystkim ro-
dzicom i  zawodnikom zaangażowanym 
w  przygotowanie i  obsługę zawodów, 
ponieważ tylko dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu stało się możliwe tak sprawne 
przeprowadzenie dwóch rozgrywających 
się w tym dniu turniejów. 

 DanIEL KUCharSKI, 

fOt. KaMIL MaLInOWSKI

V Puchar mazowsza karate WkF

Miejsce Klub Złoto Srebro Brąz

1 KAISHO Białystok 12 11 10
2 GOSiR RENSEI Borzęcin 10 8 17
3 BIAŁOSTOCKI K.K. 5 6 7
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informa-
cję o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przy-
stosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Nr obwo-
du głoso-

wania

Granice obwodu 
głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa: Blizne 
Jasińskiego; Blizne 
Łaszczyńskiego, 
Lubiczów

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

2
Sołectwa: Babice 
Nowe, Zielonki 
Parcela; Lipków 

Urząd Gminy, Stare Babice, ul. Rynek 21
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

3
Sołectwa: 
Latchorzew; 
Kwirynów, Janów

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

4
Sołectwo Stare 
Babice

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

5
Sołectwo Klaudyn Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40

(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

6

Sołectwa: Zielonki 
Wieś, Koczargi 
Nowe, Koczargi 
Nowe-Bugaj; 
Koczargi Stare

I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych,  
ul. Akacjowa 12
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

7

Sołectwa: 
Wojcieszyn; 
Wierzbin, Zalesie, 
Mariew i Buda, 
Stanisławów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym,  
ul. Warszawska 697
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

8

Sołectwa: Borzęcin 
Duży; Borzęcin 
Mały, Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym,  
ul. Warszawska 697 
(lokal niedostosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

UWAGA:
1.  Wyborcy niepełnosprawni do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głoso-

wania korespondencyjnego. Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową 
Komisję Wyborczą nr 2 w Urzędzie Gminy, Stare Babice, ul. rynek 21.

2.  Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) mogą składać 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostoso-
wany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym 
obwodzie przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabe-
cie Braille’a.

3.  Wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie nieza-
mieszkali do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) mogą składać wnioski o dopisanie do 
spisu wyborców. 
Wnioski należy składać w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Gminy, Stare Babice, 
ul. Rynek 21, w pok. nr 34: w poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek-czwartek 
8.00-16.00, piątek 8.00-15.00. 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) będą 
otwarte w godz. 7:00–21:00.

Wójt
(-) Krzysztof Turek

informacje

OGłOSZeNIe  
o ustnym przetargu pojazdu marki 

Renault Master MR`06

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny 
przetarg (licytację) na sprzedaż pojazdu 
marki: ReNAULT model: MASTeR MR`06 
3,9 t, wersja 2.5 dCi 150 (145 kM), rok 
prod.: 2008, którego Gmina Stare Babice 
jest pierwszym właścicielem. Data pierwszej 
rejestracji: 17.12.2008 r., przebieg: 116 696 
km, kolor: szary metaliczny, pojemność sil-
nika: 2464 cm3.

Przeznaczenie: autobus przystosowany 
do przewozu 3 osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich.

Liczba miejsc: 15 lub 10 + 3 wózki in-
walidzkie.

Cena wywoławcza samochodu wynosi 
– 76 875 zł brutto (wartość rynkowa pojaz-
du wg wyceny).

Postąpienie w licytacji wynosi – 800 zł.

Przetarg odbędzie się w  dniu 
20.05.2014 r. o  godz. 10.00 w  Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice, Sala im. Stanisława Za-
jąca, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości 5% 
ceny wywoławczej = 3850 zł, na rachunek 
bankowy Gminy Stare Babice, konto: WBS 
Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 
1124 2030 0008 z  dopiskiem „Wadium – 
sprzedaż autobusu marki Renault Master 
MR 06” w terminie do dnia 19.05.2014 r. 
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu na konto Gminy Stare Babice. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
samochodu. Cena osiągnięta w  przetargu 
stanowi cenę zakupu. 

Wójt Gminy Stare Babice zastrzega so-
bie prawo unieważnienia lub odwołania 
przetargu bez podania przyczyny. W takim 
przypadku wadium wpłacone przez uczest-
ników podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Regulamin przetargu (licytacji) dostępny 
jest na stronie internetowej www.bip.stare-
-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Stare Babice. Bliższe informacje o przedmio-
cie przetargu można uzyskać w  Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 
22 722-95-35. Osoba upoważniona do kon-
taktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1). 

Stare Babice, dnia 24.04.2014 r.



18 GazEta BaBICKa kWIeCIeŃ 2014

informacje

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomo-
ści, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy zosta-
ła przeznaczona do sprzedaży w  drodze przetargu oraz 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 
35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w  drodze 
przetargu

Opis i położenie
Klaudyn
działka niezabudowana, 
położona przy ul. estrady

Powierzchnia działki w m2 6 000 m² 
Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej

WA1P/00060541/9

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

844/37

Wartość nieruchomości 2 040 000,00 zł netto
Przeznaczenie w planie 
miejscowym

teren usługowo-produkcyjny (UP)

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w  drodze 
bezprzetargowej

Opis i położenie
Klaudyn
działka niezabudowana, 
położona przy ul. estrady

Powierzchnia działki w m2 2 000 m² 
Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej

WA1P/00060541/9

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

844/35

Wartość nieruchomości 680 000,00 zł netto
Przeznaczenie w planie 
miejscowym

teren usługowo-produkcyjny (UP)

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomo-
ści, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do najmu, zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis i położenie
Klaudyn
działka gruntowa niezabudowana,
położona przy ul. estrady

Powierzchnia działki w m2 7 545 m²
Oznaczenie nieruchomo-
ści wg księgi wieczystej

WA1P/00060541/9

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

844/36

Przeznaczenie nierucho-
mości, sposób jej zago-
spodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sta-
re Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r.,  
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na 
obszarze oznaczonym symbolem UP (przezna-
czenie podstawowe usługowo-produkcyjne).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona 
i niezagospodarowana.

Forma przekazania nie-
ruchomości i okres jej 
trwania

Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy 
niż 3 lata.

Wysokość czynszu Miesięczna stawka czynszu netto – 3500 zł.
Czynsz będzie powiększony o  podatek VAT, 
ustalony według obowiązującej stawki, która 
w 2014 roku wynosi 23%.

Warunki zmiany wysoko-
ści czynszu

Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana 
raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i  usług konsumpcyjnych za rok po-
przedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Termin wnoszenia opłat 
z tytułu najmu

14 dni od dnia otrzymania faktury.

Uwagi Umowa może być rozwiązana za trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia w przypadku niezbędnej 
przydatności działki na cele własne gminy.

Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych
Informuję, że zgodnie z  Ustawą z  dnia 
4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi 
w  wieku do lat 3 (Dz. U. z  2013 r. poz. 
1457) każda jednostka organizacyjna, 
osoba fizyczna czy osoba prawna, która 
chce prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, 
zanim rozpocznie działalność, musi doko-
nać wpisu do rejestru klubów dziecięcych, 
składając pisemny wniosek o wpis do re-
jestru prowadzonego przez wójta (burmi-
strza, prezydenta) gminy właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia żłobka 
lub klubu dziecięcego. 

Natomiast podmioty, które wcześniej 
prowadziły działalność gospodarczą, pole-
gającą na sprawowaniu opieki nad dzieć-
mi, zgodnie z  art. 72 ust. 2 powołanej 
ustawy, mogły prowadzić tę działalność 
na podstawie dotychczasowych przepi-

sów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
czyli do dnia 4 kwietnia 2014 roku. Biorąc 
pod uwagę, że okres 3 lat minął, przypo-
minamy tym podmiotom gospodarczym, 
które jeszcze nie złożyły wniosku o  wpis 
do rejestru żłobków lub klubów dziecię-
cych, a prowadzą taką działalność, o ko-
nieczności niezwłocznego dokonania po-
wyższej formalności. 

Ponadto z  tej samej ustawy wynika 
również obowiązek zgłaszania dziennych 
opiekunów do wykazu prowadzonego 
przez Wójta. Podmioty zobowiązane do 
zgłaszania dziennych opiekunów to: gmi-
na, osoba prawna, jednostka organizacyj-
na nieposiadająca osobowości prawnej – 
które zatrudniają dziennego opiekuna na 
podstawie umowy o świadczenie usług.

Jakie czynności należy wykonać, żeby 
spełnić ustawowy obowiązek?

Zachęcam do zapoznania się z opisem 
kart informacyjnych dotyczących: wpisu 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
oraz wpisu  do wykazu dziennych opieku-
nów wraz z wzorami wniosków, które są 
dostępne na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Stare Ba-
bice www.bip.stare-babice.waw.pl w  za-
kładce – działalność gospodarcza.

Informacji w  powyższej sprawie udzie-
la Sekretarz Gminy Wiesława Wojtachnio 
w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 
pok. nr 16, tel. 22 722-92-49, 22 722-94-51.

Informuję również, że rejestr żłobków 
i  klubów dziecięcych oraz wykaz dzien-
nych opiekunów jest jawny i podlega pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wójt
Krzysztof Turek
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Z A W I A D O M I e N I e
o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy
o scaleniu i podziale we wsi Zielonki Wieś

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że projekt 
uchwały Rady Gminy o  scaleniu i  podziale nieruchomości razem z  załącznikami 
(mapa i rejestr) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach,  
ul. Rynek 32, w pokoju nr 33, II piętro, w terminie od 23.04.2014 r. do 14.05.2014 r. 
w godzinach pracy urzędu.

W  okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z  dokumentacją 
oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczest-
ników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.

Szanownej Pani Jolancie Pieńkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Ojca

składa Wójt krzysztof turek 
wraz z pracownikami  

urzędu Gminy Stare Babice

Najszczersze kondolencje
z powodu śmierci 

Ojca
Szanownej Pani Joannie Janusek
przekazuje Wójt krzysztof turek 

wspólnie z pracownikami  
urzędu Gminy Stare Babice

Szanownej Pani Barbarze Komór
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Mamy

składa Wójt krzysztof turek 
z pracownikami babickiego urzędu Gminy

Szczere wyrazy współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Mamy
składają

Szanownemu Panu  
henrykowi zawadzkiemu

Wójt krzysztof turek i pracownicy uG  
w Starych Babicach

Właścicielowi barku „Pierogarnia”
 w urzędzie Gminy
Szanownemu Panu  

tomaszowi zawadzkiemu
i jego rodzinie składamy wyrazy 

współczucia
 z powodu nagłej śmierci Ojca
– redakcja „Gazety Babickiej”

Tereny powiatu warszawskiego zachod-
niego są szczególnie doświadczone wy-
darzeniami historycznymi związanymi 
z II Wojną Światową. Tu żołnierze Wojska 
Polskiego toczyli krwawe bitwy w obronie 
Ojczyzny, ginęła ludność cywilna mor-
dowana przez hitlerowskiego okupanta, 
a żołnierze Armii Krajowej i innych kon-
spiracyjnych ugrupowań walczyli z wro-
giem... Te wszystkie wydarzenia rozegrały 
się ponad 70 lat temu, mimo upływu czasu 
pozostawiły w okolicach trwałe ślady. 
W powiecie nie brakuje również wcześniej-
szych pamiątek związanych z Powstaniem 
Styczniowym. Na naszym terenie jest bli-
sko 100 Miejsc Pamięci Narodowej. Ich 
historię opisano w książce Marcina Łady 
pt. „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim”.

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Borzęcinie Dużym bierze udział w ogól-
nopolskim konkursie: „Najpiękniejsze miejsce 
w Twojej okolicy”. Zgłosiliśmy zdjęcie przed-
stawiające krajobrazy Puszczy Kampinoskiej.

Prosimy, aby oddawali Państwo głosy na 
naszą placówkę. Głosować można codzien-
nie do 31.05.2014.

W finale jury wybierze jednego zwycięzcę 
spośród pięciu przedszkoli, które zdobyły największą liczbę głosów.

Głosować można na stronie: http://konkurs.przyjacielenatury.pl/galeria,od-
daj-glos,148.html?order=0&search&province=14&city=0

Prosimy o głosy!!!
Z góry dziękujemy!  KInGa GOraJ

zagłosuj na Borzęcin!

Książka o miejscach Pamięci 
Narodowej

Książka będzie bezpłatnie dostępna 
w urzędach gmin, Starostwie, a także 
w bibliotekach gminnych i powiatowej.
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Szlakiem Miejsc
Pamiêci Narodowej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Marcin £ada

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w ob-
szary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Powiat Warszawski 
Zachodni w ramach operacji pn. „Szlakiem Miejsc 
Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim – przygotowanie publikacji”. Instytucja 
Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

SKŁAD OPAŁU „minex”

TeL. 22 722 90 31, 600 285 898
STARe BABiCe, UL. OGRODniCZA 2

Transport do 10 km 
GRATiS

  PODPAŁKA eKOLOGiCZnA 
DO węGLA – KOminKów  
i GRiLLA

 DRewnO ROZPAŁKOwe
 DRewnO KOminKOwe
 BRYKieT TROCinOwY
 PeLLeT GRAnULAT

 eKOGROSZeK
 KOKS, węGieL
 wYPALACZ SADZY

SKUP ZŁOmU 
STALOweGO

Biker Pub zaprasza!

Biker Pub Stanisławów k. Mariewa tel. 22 752 01 44
Wesela, komunie, chrzciny, atrakcyjne ceny.
Dużo zieleni, plac zabaw dla dzieci.  Zapraszamy.

www.bikerpub.pl

Wynajmę powierzchnię od 60 do 140 m2 
idealną na biuro/usługi 
wraz z magazynem 40 m2 i dużym 
parkingiem. 
Lokalizacja: ul. Warszawska 74 
kontakt: info@corral.pl


