
Numer 6 (215) CZERWIEC 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl

Wywiad 
z radnym 

Waldemarem 
Szelenbaumem 

str. 3

Przystanek 
Wolność 

str. 7
WF z klasą! 

str. 19

Finał konkursu 
ZOR RP 

str. 17

Przegląd gminnych inwestycji 
str. 13

MIEsIęCZnIk GMInny IStNIejemy od 1990 roku

Rozpoczęto X Festiwal Muzyczny 
„W krainie Chopina”!



2 GaZEta babICka CZerWIeC 2014

na okładCE

  Rozpoczęto X Festiwal Muzyczny  
„W Krainie Chopina”!

 Fot. Marcin Łada

GMIna, uRZąd, tEREn

3 Jestem częścią tej ziemi…
5 Z Sesji Rady Gminy
 Z wizytą u Prezydenta RP
6 Wybory do Europarlamentu
 To już 25 lat
7 Przystanek Wolność
8 Markowy Samorząd – nagroda dla 

Gminy
 Dzień Strażaka
9 Święto Samorządowców i Wolności
10 Gminny Dzień Dziecka  

w Borzęcinie Dużym
11 Inauguracja X Jubileuszowego 

Festiwalu „W Krainie Chopina”!
 Powiatowy Dzień Dziecka
12 Pytania do Wójta Gminy
13 Gminne inwestycje

kuLtuRa

16 Gimnazjalny Piknik Naukowy
17 Gala finałowa konkursu ZOR RP
18 „Dzieci – Dzieciom” w przedszkolu  

w Bliznem Jasińskiego
 Stare Babice BMX Challenge

sPoRt

19 WF z klasą!
20 Zapaśnik na medal
 Rekordowe Biegi Przełajowe!
21 II Piknik Lotniczy w Koczargach 

Starych

InFoRMaCjE

22 Kampinoskie Spotkania Jeździeckie  
w Koczargach

 Bezpiecznie na wsi
23 10 lat w UE
 Co dalej z Funduszem Spójności?  

– cz. XIV
25 Razem Bardziej Sprawni
26 Ogłoszenie gminne i inne

adres redakcji: 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, 
tel.: 22 730 80 40, 604 881 527
redaktor naczelny: marcin Łada
z-ca redaktora naczelnego: karolina Gwarek 
e-mail: redakcja.babice@gmail.com
wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Starych Babicach
05-082 Stare Babice, ul. Polna 40
tel.: 22 722 92 77, e-mail: bibbab@interia.pl
numer konta wydawcy: WBS o/Stare Babice 
37 8015 0004 3015 0734 2030 0001
projekt graficzny: woznkt.com
skład i druk: omIkroN Sp. z o.o.
www.omikron.net.pl

w numerze

redakcja

↓
Piknik rodzinny
Fundacja „Z Perspektywą” zaprasza wszystkich mieszkańców naszej 
gminy na Piknik Rodzinny – 13 lipca, godz. 13.00-17.00, na Skwerze 
im. Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym. Na uczestników czeka wiele 
atrakcji. Będzie można m.in. zagrać w siatkówkę plażową, powędkować, za-
planowano także warsztaty – „Mydlane Cuda”, animacje dla dzieci i ognisko 
z kiełbaskami. Piknik odbędzie się w ramach projektu „Promujemy się na 5+”, 
którego celem jest promowanie i integrowanie rodzin wielodzietnych na tere-
nie gmin Stare Babice i Izabelin. Do udziału w pikniku zachęcamy więc szcze-
gólnie rodziców z trojgiem i więcej dzieci! 
Impreza będzie także okazją do promowania akcji „Ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny”. Więcej o tej inicjatywie można przeczytać na stronie www.rodzina.
gov.pl. Informacje o Karcie Dużej Rodziny można znaleźć również w „Gazecie 
Babickiej” – str. 26.

Wielki Festyn Babicki
15 sierpnia na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach odbędzie się ko-
lejny Wielki Festyn Babicki. Początek imprezy o godz. 14.00. Gwiazdą wie-
czoru będzie zespół Big Cyc. Razem z Festynem zostaną zorganizowane różne  
imprezy towarzyszące, m.in. II Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych. Więcej 
informacji na stronie gminy i w „GB” str. 28.

600 lat Lipkowa!
24 sierpnia będziemy świętować jubileusz 600-lecia Lipkowa. Obchody 
rozpoczną się o godz. 13.00 Mszą Świętą w lipkowskim kościele pw. Świętego 
Rocha. Po nabożeństwie odbędzie się Jubileuszowy Piknik, na który serdecz-
nie zapraszamy! Szczegóły znajdą Państwo już wkrótce na stronie gminy.

Sportowy sierpień
W  sierpniu w  babickiej gminie nie zabraknie sportowych atrakcji.  
4 sierpnia przez nasze tereny przejadą kolarze 71. Tour de Pologne. Etap z Toru-
nia do Warszawy przebiegnie drogą nr 580, a premia lotna będzie zlokalizowana 
na ul. Warszawskiej, między ul. Piłsudskiego a rondem tuż za Hotelem Splendor. 
Z kolei 24 sierpnia wystartuje 4. Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego im. Janusza Kusocińskiego. Bieg rozpocznie się w Błoniu, meta będzie się 
znajdowała w Borzęcinie Dużym. Zapisy na tę imprezę wciąż trwają, limit miejsc 
wynosi 1000 osób. Więcej informacji na stronie: www.polmaraton.pwz.pl.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego
W ramach projektu „Edukacja dla aktywnych – punkt konsultacyjny dla or-
ganizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego” odbywają 
się porady i konsultacje w siedzibie Starostwa PWZ w Ożarowie Mazowiec-
kim (ul. Poznańska 129/133). Terminy najbliższych konsultacji: 4 i 11 lipca,  
1 i 8 sierpnia, 12 i 19 września – godz. 16.00-18.30. Porady prawne: 2 lipca,  
6 sierpnia, 3 września – godz. 16.30-19.00. Porady księgowe: 24 lipca, 29 
sierpnia, 25 września – godz. 16.30-19.00.

remont babickiej biblioteki
Szanowni Czytelnicy! 28 kwietnia rozpoczął się remont węzła cieplnego w budyn-
ku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach. Obecnie, ze względu na de-
montaż instalacji centralnego ogrzewania, nie ma możliwości prowadzenia wypo-
życzeń. Księgozbiór jest zabezpieczony przed zniszczeniem, a z uwagi na trudne 
warunki lokalowe nie ma dostępu do zbiorów. Do czasu zakończenia prac instala-
cyjno-remontowych w naszej placówce nie można też korzystać z internetu.
Prosimy o wyrozumiałość, a za wszystkie kłopoty przepraszamy. Niezwłocz-
nie powiadomimy Państwa o wznowieniu pracy wypożyczalni.

Dyrekcja Biblioteki

aktualności
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– Czuje się Pan związany z Lubiczowem?
– Nie tylko z Lubiczowem, ale z całą 

babicką gminą. Towarzyszy mi stale świa-
domość, że moi przodkowie mieszkali tu 
od dwóch wieków. Jest to również zobo-
wiązanie. Nie mogę przodków zawieść. 
Stąd właśnie czuję się odpowiedzialny 
za przyszłość tej ziemi, dlatego zosta-
łem radnym. Jestem dumny ze zmian 
zachodzących w naszej gminie. Nie chcę, 
aby zabrzmiało to jak chwalenie się, ale 
jako radny mam również swój udział 
w tych przemianach. Babice były kie-
dyś typową mazowiecką wsią, dziś prze-
kształciły się w małe miasteczko z pięk-
nym rynkiem i estetycznymi uliczkami. 
Pamiętam czasy, gdy rynek pokryty był 
piaskiem, a kanalizacja kojarzyła się wy-
łącznie z wielkim miastem.

– jednak nadal babice są gminą wiejską?
– To prawda, chociaż rolników jest co-

raz mniej, nadal jesteśmy wsią z formal-
nego punktu widzenia. Żyjemy tu jed-
nak jak w małym miasteczku. Zmiany 
zawdzięczamy samorządowi i nowemu 
ustrojowi państwa. Życie udowodniło, że 
oddolne organizacje najsprawniej działają 
właśnie w terenie, na najniższych szcze-
blach. Są po prostu blisko ludzi i ich ży-
wotnych spraw. Mam znajomych w Wiel-
kopolsce, to gospodarni, pracowici ludzie. 
Kiedy mnie odwiedzają, zawsze podzi-
wiają nasz rynek i rozwijającą się gminę, 
mamy co gościom pokazać.

– Z czym najczęściej przychodzą do Pana 
mieszkańcy gminy?

– Najwięcej wizyt mam zawsze wtedy, 
gdy coś się dzieje. Radny jest często pierw-
szą instancją do interwencji. Po awarii 

prądu i opadach deszczu zawsze mam 
telefony. Muszę wiedzieć więcej niż elek-
trownia i prognoza pogody. Ale mówiąc 
poważnie, po południowej stronie ul. 
Warszawskiej po opadach od dłuższego 
czasu mamy problemy z podtopieniami. 
Mimo działań podejmowanych, aby zmie-
nić ten stan rzeczy, sprawa daleka jest od 
pomyślnego finału.

– Z czego wynika ten problem?
– Przypomnę, że przy powstawaniu 

drogi szybkiego ruchu S8 zrzuty wody z bu-
dowy zamuliły nasz rów (Z7/8/4), który stał 
się od tamtego czasu niedrożny. Mimo za-
wartego porozumienia z Generalną Dy-
rekcją Budowy Dróg i Autostrad dotyczą-
cego naprawienia szkody, nic się dotąd nie 
zmieniło. Sprawa toczy się od kilku lat. 
Z przykrością muszę dodać, że na spotkaniu 
władz gminy z przedstawicielami GDDKiA  
nie wykazywali oni chęci rozwiązania tego 
problemu. Dziś próbują przerzucić odpo-
wiedzialność na Gminną Spółkę Wodną. 
Tymczasem kilkadziesiąt hektarów ziemi 
i gospodarstwa są nadal podtapiane.

Wszelkie decyzje o zrzutach wody do 
tego rowu są podejmowane przez instytu-
cje, które nie ponoszą za nie żadnej odpo-
wiedzialności. Gmina jest w tej sytuacji bez-
silna i może tylko stanowczo domagać się 
podjęcia działań, wysyłając kolejne pisma.

– a jak przebiega budowa kanalizacji 
w Pana okręgu?

– W moim okręgu – Latchorzew, Lu-
biczów i Babice Nowe – prace dotyczące 

jestem częścią tej ziemi…
gmina, urząd, teren

budowy kanalizacji zmierzają ku szczę-
śliwemu finałowi. Chciałbym jednak za-
uważyć, że pewne odcinki kanalizacji mo-
gły być wykonane znacznie wcześniej, 
gdyby nie sprzeciw niektórych właścicieli 
działek, niewyrażających zgody na przej-
ście instalacji przez ich teren. Zmusiło to 
wykonawców do poszukiwania alterna-
tywnych rozwiązań i wydłużyło realiza-
cję inwestycji w czasie. Kanalizacja jest 
dobrem dla nas wszystkich i nawet opo-
nenci będą z niej korzystać w przyszło-
ści. Prace w moim rejonie mają zakoń-
czyć się jesienią. W samym Lubiczowie 
kanalizacja funkcjonuje już od kilku lat.

– Co Pana jako radnego najbardziej de-
nerwuje?

– Myślę, że bezsensowna krytyka. 
Rada Gminy jest takim naszym małym 
parlamentem. To nie tylko miejsce podej-
mowania strategicznych dla gminy decy-
zji, ale również miejsce sporów. Trzeba 
pamiętać, że nie wszyscy głosowali za 
pozyskaniem środków z UE umożliwiają-
cych gminne inwestycje. Na ironię losu za-
krawa fakt, że teraz krytyka działań zwią-
zanych z inwestycjami pochodzi z kręgów, 
które poprzez odmowę przyjęcia pomocy 
unijnej chciały wstrzymać rozwój gminy. 
Głosowanie było imienne, protokoły są 
do wglądu. Można sprawdzić, jak kto gło-
sował. Dziś niektóre osoby nie powinny 
się na ten temat wypowiadać… Podob-
nie jest ze sprawą niedoszłego basenu.

Aby inwestycja mogła zostać zrealizo-
wana, należy wskazać źródła jej finanso-
wania. Tymczasem niektóre osoby wypo-
wiadają populistyczne hasła na ten temat. 
A gdzie jest odpowiedzialność za finanse 
publiczne? Ustawodawca nakłada na sa-
morząd ciągle nowe zadania. Musimy wy-
bierać pomiędzy „sercem a rozumem”. 
Mówiąc wprost – trzeba zapewnić miej-
sca dla dzieci w szkołach i przedszkolach, 
a basen jest na którymś miejscu, po zre-
alizowaniu podstawowych potrzeb naszej 

Waldemar Szelenbaum jest radnym już czwartą kadencję. od 
urodzenia mieszka w Lubiczowie, a jego rodzina zamieszkuje 
babicką gminę od blisko 200 lat. jak twierdzi – dziedzictwo 
przodków zobowiązuje go nie tylko do miłości do ziemi, ale 
również do pracy nad przyszłością i rozwojem naszej gminy. 
radny namawia Państwa także do lokalnego patriotyzmu…

Towarzyszy mi stale 
świadomość, że moi 
przodkowie mieszkali 
tu od dwóch wieków. 
Jest to również 
zobowiązanie.
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społeczności. Poza tym taka inwestycja 
generuje stały koszt dla gminy. Baseny 
są dostępne w Pruszkowie i Ożarowie 
Mazowieckim. Podsumowując, chciał-
bym dodać, że żaden z radnych nie pod-
niósł jako wniosku potrzeby budowy ba-
senu na naszym terenie. Niektórzy jednak 
wolą nagłaśniać ten temat w inny sposób. 
Być może wywołało go mocniej grzejące 
słońce, a może zbliżające się wybory sa-
morządowe… Wszystkim krytykantom 
gminnej polityki dedykuję jedno prze-
słanie – naprawianie świata powinno się 
zacząć od siebie! 

– jak ocenia Pan efektywność prac Rady 
Gminy w obecnej kadencji?

– Mam dobre porównanie, bo jestem 
radnym już czwartą kadencję, a w dodatku 
należę do Komisji Rewizyjnej. Jest to naj-
lepsza Rada Gminy w mojej karierze rad-
nego. Zagadnienia, nad którymi pracu-
jemy, są szeroko omawiane podczas prac 

poszczególnych komisji i wspólnych po-
siedzeń, dlatego też sesja może przebiegać 
bardzo sprawnie, a Rada szybko podejmo-
wać uchwały.

– Czym Pan się interesuje prywatnie?
– Bardzo lubię sport. Dużo jeżdżę na 

rowerze i uprawiam strzelectwo spor-

Działaliśmy w porozumieniu z przedsta-
wicielami Nadleśnictwa Jabłonna (gospo-
darzami terenów leśnych), którzy przy-
wieźli nam sadzonki drzew. Dzięki temu 
okoliczny drzewostan wzbogacony został 
sadzonkami: dębów, buków, lip i świer-
ków. Mieszkańcy pobliskiego osiedla obie-
cali, że będą je pieczołowicie pielęgnować. 

– Czy to prawda, że lasy w Latchorzewie 
znajdą się pod ochroną?

– Mamy nadzieję, że podczas naj-
bliższych prac urządzeniowych wszyst-
kie działki składające się na kompleks 
leśny zostaną wpisane do rejestru la-
sów ochronnych. Jest to postulat miesz-
kańców Latchorzewa. W tym celu Rada 
Gminy Stare Babice złoży odpowiednie 
wnioski do Nadleśnictwa, które póź-
niej, w trakcie opracowywania planu zo-
staną skierowane do Ministra Środowi-
ska. Mieszkańcy nadal będą mogli zbierać 
tu jagody i grzyby, dla nich w praktyce 
nic się nie zmieni. Kategoria ochronno-
ści może być przyznana ze względu na 
położenie tego miejsca.

– Co chciałby Pan powiedzieć Czytelnikom 
na zakończenie naszej rozmowy?

– Chciałbym wszystkim przypomnieć, 
że możliwości inwestycyjne gminy za-
leżą w dużej mierze od Państwa, dla-
tego też warto się zameldować na jej te-
renie. Mieszka tu coraz więcej osób, ale 
nie wszyscy płacą tutaj podatki, ponie-
waż zameldowani są w innych miejscach. 
Tracimy przez to co roku duże środki fi-
nansowe. A zatem – meldujmy się na 
tym terenie lub wskazujmy w dokumen-
tach podatkowych miejsce zamieszka-
nia w babickiej gminie. Warto być lokal-
nym patriotą i przyczyniać się do rozwoju 
swojej małej ojczyzny. Życzę wszystkim 
dobrych wakacji!

Z RadnyM WaLdEMaREM sZELEnbauMEM 

RoZMaWIał MaRCIn łada

towe. Zachęcam również młodzież do tych 
dyscyplin. Mieszkamy w pięknej okolicy, 
tu jazda rowerem może być prawdziwą 
przyjemnością, a strzelectwo sportowe, 
zwłaszcza w niepewnych czasach i w sytu-
acji, gdy zlikwidowano zasadniczą służbę 
wojskową, zawsze może się przydać kra-
jowi. Strzelanie sportowe wspaniale od-
stresowuje i jest dobrym sposobem na 
zdrowe współzawodnictwo.

Ze sportem wiąże się również zagad-
nienie rekreacji. Cieszy mnie to, że babicki 
samorząd przykłada dużą wagę do prze-
mian naszej gminy w tym kierunku. Po-
wstają kolejne publiczne tereny zielone, już 
wkrótce będziemy mogli korzystać z nowej 
siłowni na wolnym powietrzu (przy ul. Na 
skraju), powstanie także altana nad sta-
wem w Latchorzewie przy ul. Warszaw-
skiej, tuż obok „latchorzewskiego molo”. 
Dbałość o tereny zielone i ich piękny wy-
strój jest oczkiem w głowie Z-cy Wójta 
Marcina Zająca. Ja też się z tego cieszę.

– Powiedział Pan kiedyś, że ceni sobie 
współdziałanie? 

– I nadal podtrzymuję ten pogląd. Mój 
okręg wyborczy jest dwumandatowy. Po 
raz pierwszy moim partnerem jest w nim 
kobieta – radna Julianna Maj-Kowal-
ska. Bardzo cenię jej pracowitość i per-
fekcyjne przygotowywanie się do sesji 
Rady Gminy i prac komisji. W maju zor-
ganizowaliśmy w Latchorzewie wspólną 
akcję ekologiczną.

– na czym ona polegała?
– 10 maja w Latchorzewie posadzili-

śmy około 200 drzew w pobliżu ul. Gra-
bowskiego. Akcję przeprowadziliśmy 
wraz z mieszkańcami pobliskich tere-
nów, uczestniczyli w niej także: Wójt 
Krzysztof Turek, Z-ca Wójta Marcin Za-
jąc, radna Barbara Pruszkowska-Kubel 
i sołtys Latchorzewa Sylwester Klimek. 

Wszystkim 
krytykantom gminnej 
polityki dedykuję 
jedno przesłanie –
naprawianie świata 
powinno się zacząć od 
siebie!

uczestnicy ekologicznej akcji sadzenia drzewek w Latchorzewie
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XXXVIII Sesja Rady Gminy Stare 
Babice odbyła się 29 maja br. Na po-
czątku obrad radni wysłuchali informacji 
Przewodniczącego RG i Wójta Gminy 
z działań podejmowanych w okresie mię-
dzysesyjnym. 

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
m.in. uczestniczył w posiedzeniu Grupy 
Roboczej Tereny Inwestycyjne w ramach 
ZIT WOF. Przeprowadził także negocjacje 
ze Starostą Warszawskim Zachodnim ws. 
remontu ul. Kosmowskiej w Borzęcinie 
oraz z dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych 
ws. regulacji ewidencji i zarządzania dróg 
powiatowych i gminnych. Wójt Krzysztof 
Turek brał również udział w posiedzeniu 
Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospo-
litej Kampinoskiej, które było poświę-
cone możliwości ufundowania pomnika 
pamięci miejsc walki AK Grupy „Kampi-
nos”. Dokonał ponadto analizy sprawdza-
jącej oświadczeń majątkowych osób na 
stanowiskach kierowniczych w Urzędzie 
Gminy i jednostkach podległych. 

Podczas majowej sesji radni przyjęli 
informację o stanie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego w gminie Stare 
Babice w 2013 r., przekazaną przez Ko-
mendanta Powiatowego Policji. W ub. 
roku na naszym terenie odnotowano 
356 różnego rodzaju przestępstw po-
spolitych, wykrywalność wyniosła 54%. 
Policjanci zatrzymali 178 osób. Do zda-
rzeń przestępczych najczęściej docho-
dziło w rejonie osiedli mieszkaniowych 
i firm mających swoje siedziby w gminie. 
Najbardziej uciążliwe i powtarzające się 

zdarzenia to kradzieże i kradzieże z wła-
maniem do mieszkań i pojazdów. Po-
nadto w 2013 r. odnotowano 18 wypad-
ków drogowych; w ich wyniku 18 osób 
zostało rannych, a jedna osoba zginęła. 
Zatrzymano 60 nietrzeźwych kierow-
ców. W ub. roku w zakresie zapobiega-
nia wykroczeniom: sporządzono 265 
wniosków do sądu rejonowego i nało-
żono 372 mandaty karne. 

W 2013 r. KPP w Starych Babicach 
współpracowała z samorządem lokalnym 
w wielu dziedzinach, przyczyniając się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
Gmina Stare Babice przekazała Komen-
dzie 60 tys. zł na służby ponadnorma-
tywne – dzięki tym funduszom na uli-
cach było więcej patroli, z tych środków 
zabezpieczono też imprezy masowe na 
naszym terenie.

Następnie radni przyjęli sprawo- 
zdanie z działalności Straży Gminnej za 
2013 r., złożone przez jej Komendanta. 
Funkcjonariusze przeprowadzili w ub. 
roku 3574 interwencje. Wydali 1254 man-
daty na łączną kwotę 244.900 zł i skiero-
wali 132 wnioski do sądu, w 315 przypad-
kach zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego. Straż współpracowała 
z samorządem lokalnym i policją, m.in. 
w ramach spotkań-pogadanek w podsta-
wówkach, akcji „Bezdomni”, „Bezpieczne 
ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Bezpieczne wakacje”, a także w zakre-
sie zabezpieczania imprez masowych 
i stałej wymiany informacji o zagroże-
niach w gminie.

Podczas sesji radni przyjęli również 
sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starych 
Babicach za 2013 r. 

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
nadania nazwy – ul. gen. Nikodema Su-
lika – drodze położonej w Janowie.

Radni wydali również negatywną opi-
nię w sprawie projektowanego podziału 
powiatu warszawskiego zachodniego na 
okręgi wyborcze, zakładającego połącze-
nie gmin Stare Babice i Izabelin w jeden 
okręg wyborczy. Decyzja radnych została 
podyktowana naruszeniem art. 454 § 3 
Kodeksu Wyborczego.

Rada Gminy wprowadziła ponadto 
zmiany w uchwale budżetowej na rok 
2014 (m.in. zwiększono dochody i wy-
datki o 25 tys. zł). 

W kolejnej uchwale radni upoważnili 
GPK „Eko-Babice” Sp. z o.o. do złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz przyję-
cie do realizacji przedsięwzięcia „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w gminie Stare Babice – część II 
(opracowanie dokumentacji)” w ramach 
12. konkursu z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.    

W czasie sesji dokonano również ak-
tualizacji Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Stare Babice na lata 2014-2023.

Radni wprowadzili następnie zmiany 
w uchwale z 24 kwietnia br. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół i placówek oświatowych niepublicz-
nych oraz publicznych prowadzonych przez 
inny niż jednostka samorządu terytorial-
nego organ oraz trybu i zakresu przepro-
wadzenia kontroli prawidłowości wykorzy-
stania udzielonej dotacji. kG

Z sesji rady Gminy

Z wizytą u Prezydenta rP
25 czerwca na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP do Belwederu 
udała się delegacja mediów z gminy Stare Babice. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele Referatu Rozwoju i Promocji Gminy: kierownik 
Jolanta Pieńkowska, Malwina Fabianowicz, a także Marcin Łada – re-
daktor naczelny „Gazety Babickiej” wraz ze współpracownikami. Podczas 
spotkania z Prezydentem Bronisławem Komorowskim Marcin Łada 
wręczył Głowie Państwa książkę swojego autorstwa „Szlakiem Miejsc 
Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim”, w której opi-
sano również historyczne miejsca w naszej gminie. Prezydent przekazał 
delegacji pozdrowienia dla mieszkańców gminy Stare Babice i Wójta 
Krzysztofa Turka.

Fot. k. GWaREk

Z Prezydentem rP Bronisławem komorowskim jolanta 
Pieńkowska i marcin Łada
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Wybory do europarlamentu
W niedzielę 25 maja odbyły się wybory do Parlamentu 
europejskiego. uczestniczyli w nich także mieszkańcy 
gminy Stare Babice.

gmina, urząd, teren

Frekwencja wyborcza w  naszej gmi-
nie wyniosła 31,5% i  była wyższa niż 
frekwencja na terenie całego kraju 
(23,8%). Na tle ogólnej frekwencji w Pol-
sce i w wielu innych państwach euro-
pejskich jest to dobry wynik. Wyborcy 
mogli głosować na kandydatów z 10 list 
(zarejestrowanych w okręgu wyborczym 

4 czerwca 1989 r. z całą pewnością jest 
datą historyczną w dziejach Polski, po-
nieważ wtedy odbyły się pierwsze wy-
bory w PRL, które zasadniczo różniły się 
od wszystkich poprzednich. Nie nazy-
wam ich pierwszymi wolnymi, polemiki 
na tym tle nie mają sensu, bo z założenia 
takimi nie miały być, ale z całą pewno-
ścią były to wybory przełomu. Jak wielki 
przełom nastąpił w ich wyniku, naród 
dowiedział się dopiero po latach. 25 lat 
temu nikt naprawdę nie przypuszczał, 
że wypadki potoczą się tak szybko, a już 
na pewno nikt nie śmiał przypuszczać, 
że potoczą się tak daleko. Minęło ćwierć 
wieku i ich ocena po takim czasie może 
być pełna i obiektywna. Każdy, kto jest 
w stanie zdobyć się na ten obiektywizm, 
nie będzie się upierał, by je kwalifikować 
jako wolne. Ja skłaniam się do tego, by 
przypisać im określenie Wybory Prze-
łomu, bo to najkrócej i najpełniej oddaje 
ich znaczenie i rolę, jaką odegrały.

to już 25 lat
refleksja z okazji jubileuszu...

Skoro nie były wolne, to w takim ra-
zie czemu przywiązujemy do nich taką 
wagę, obchodzimy ich rocznice, nie zali-
czamy ich do grupy tak wielu wyborów 
przeprowadzonych przez rządzących 
w całym okresie PRL? Ano właśnie dla-
tego, że były to wybory wielkiego prze-
łomu. Wielkiego dlatego, że ich konse-
kwencje są widoczne nie tylko do dziś, 
ale będą jeszcze bardzo długo oddziały-
wać na naszą egzystencję. Nie jestem pe-
wien, czy nie należy im nawet przypisać 
większego znaczenia za to, że ich konse-
kwencje nie ograniczyły się tylko do Pol-
ski. Bo przecież w niedługim czasie po 
nich, prócz PZPR, rozwiązały się same: 
KPZR, RWPG, ZSRR, Układ Warszawski, 
wiele partii komunistycznych w krajach 
tzw. bloku wschodniego, po prostu roz-
sypało się olbrzymie imperium. W wielu 
krajach dawnego RWPG – ale nie tylko 
w nich – nastąpiły szybkie zmiany poli-
tyczne i gospodarcze. Kilkusettysięczna 

Armia Czerwona wycofała się ze środka 
Europy do Rosji, a już po dziesięciu la-
tach większość członków Układu War-
szawskiego należała do NATO.

Naturalnie zmian, jakie nastąpiły 
w Europie po 4 czerwca, lepiej nie przy-
pisywać wyłącznie temu wydarzeniu, bo 
przecież na te olbrzymie przemiany, ja-
kie nadal zachodzą, składają się liczne 
wydarzenia historyczne przed tą datą 
i wiele wydarzeń po niej. Niemniej jednak 
chyba ta data ma doniosłe znaczenie dla 
świata, skoro w świętowaniu jej 25. rocz-
nicy wzięły udział głowy wielu państw, 
w tym Prezydent Stanów Zjednoczonych. 

Stare chińskie porzekadło mówi: „Obyś 
żył w ciekawych czasach”. Nasze poko-
lenie ma to szczęście. Żyjemy w pokoju, 
w miarę dostatnio, a wojny znamy tylko 
z filmów i opowieści. Jednocześnie czasy 
są bardzo ciekawe, jesteśmy świadkami 
ogromnych przemian Polski i Europy. Mo-
żemy się cieszyć z tego, że dokonały się 
na drodze pokojowej, i z tego, że to wła-
śnie Polacy je zapoczątkowali.

kRZysZtoF tuREk

nr 4, który obejmował Warszawę i część 
woj. mazowieckiego, w tym powiat war-
szawski zachodni). Do głosowania było 
uprawnionych 13069 wyborców, karty 
do głosowania wydano 4118 osobom.  
W 8 obwodowych komisjach wyborczych 
w gminie Stare Babice oddano łącznie 
4026 ważnych głosów.

Wyniki głosowania na poszcze-
gólne Komitety Wyborcze w gmi-
nie Stare Babice: 1) KW Platforma 
Obywatelska RP – 42,5%; 2) KW Prawo 
i Sprawiedliwość – 28,5%; 3) KW Nowa 
Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 
8,8%; 4) KKW Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej-Unia Pracy – 4,8%; 5) KKW 
Europa Plus Twój Ruch – 4,4%; 6) KW 
Polska Razem Jarosława Gowina – 
3,9%; 7) KW Polskie Stronnictwo Lu-
dowe – 2,5%; 8) KW Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobro – 2,4%; 9) KWW 
Ruch Narodowy – 1,7%; 10) KW Par-
tia Zieloni – 0,5%

Na pierwszym miejscu uplasował się 
Komitet Wyborczy Platforma Obywa-
telska z wynikiem 42,5% głosów, drugie 
miejsce zajął KW Prawo i Sprawiedliwość 
(28,5%), a trzecie KW Nowa Prawica – Ja-
nusza Korwin-Mikke (8,8%).

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
w babickiej gminie przebiegły spokojnie 
i bez zakłóceń. Lokale wyborcze były 
czynne od godziny 7. do 21.  kG, Fot. Młmieszkańcy babickiej gminy podczas głosowania w koczargach Starych
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Tę datę należy i trzeba przypominać mło-
dym ludziom, by nie stracić nic z tego, co 
nasi rodzice, dziadkowie wywalczyli. Z tej 
okazji Stowarzyszenie Odkrywamy Świat 
zorganizowało gminną uroczystość pod 
nazwą „Przystanek Wolność”. Patrona-
tem Honorowym przedsięwzięcie objęli: 
Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam 
Struzik, Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński i Wójt Gminy Stare Ba-
bice Krzysztof Turek. Patronat Medialny 
sprawowała „Gazeta Babicka”.

O godz. 13.00 w Auli I Gminnego Gim-
nazjum w Koczargach Starych rozbrzmiały 
słowa wiersza Adama Asnyka „Miejcie na-
dzieję”, z muzyką Zbigniewa Preisnera, 
w wykonaniu Izy Wójcik. Chwilę później 
usłyszeliśmy zapomniany już sygnał wie-

czornych wiadomości, w których propa-
ganda PRL-u zagłuszała prawdę. Kolejno 
przewijały się przed nami obrazy, o których 
jedni chcieliby zapomnieć, dla innych były 
żywym wspomnieniem minionych dni. Pu-
ste sklepy i długie kolejki, wyjazdy wyma-
rzonym maluchem na wczasy do Bułgarii, 
strajki robotników – to tylko niektóre z ob-
razów zaprezentowanych w trakcie spek-
taklu. Kiedy usłyszeliśmy pamiętne słowa 
Jana Pawła II wypowiedziane w Warsza-
wie na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r.:  
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”, w niejednym oku zakręciła 
się łza i spłynęła wraz z dźwiękami piosenki 
„Mamy dla Was kamienie” (Róże Europy).

Całe przedstawienie zostało zbudowane 
na zasadzie kontrastu starych i nowych cza-
sów. Rozbrzmiewała muzyka Jacka Kacz-
marskiego w wykonaniu gimnazjalnego 
zespołu muzycznego. Przy dźwiękach „Ob-

Przystanek Wolność
25 lat to piękny jubileusz, ćwierć wieku...  
tyle lat upłynęło od pierwszych częściowo wolnych  
wyborów w powojennej Polsce. 

ławy”, zrzucanych ulotkach i manifestacjach 
wbiegło na salę ZOMO i przerwało anty-
państwowe wystąpienia. Spektakl rozgry-
wał się w kilku planach: na scenie, widowni, 
balkonie, przemawiał muzyką, filmem, grą 

aktorów i symbolami. Publiczność, począt-
kowo zdezorientowana, została włączona 
w rozgrywające się wydarzenia. Etiudę za-
kończyło wspólne wykonanie piosenki ze-
społu Lombard „Przeżyj to sam”. 

Kolejnym punktem uroczystości było 
spotkanie z osobą, która od początku, od 
1989 r. uczestniczy w organizacji wolnych 
wyborów – z Panią Mieczysławą Maj-
chrzak. Skierowała ona do uczniów cie-
płe słowa i podzieliła się wspomnieniami. 
Wójt Gminy Krzysztof Turek przywiózł 
gimnazjalistom pozdrowienia od Prezy-
denta RP. – W tych ważnych dniach, świę-
tując tak ważną rocznicę, jesteśmy jak 
jedna wielka rodzina – powiedział Wójt. 

Po spektaklu i wydaniu posiłków re-
generacyjnych – jak na poprzednią epokę 
przystało – grupa 100 gimnazjalistów 
wraz z gośćmi przemaszerowała na rynek 
w Starych Babicach. Tam ustawiono sym-

boliczną urnę wyborczą, przypominającą 
pierwsze wybory. Przybyłych z transpa-
rentami i skandujących hasła wolności na 
rynku przywitali: Wójt Krzysztof Turek, 
Z-ca Wójta Marcin Zając i inni pracow-
nicy Urzędu Gminy. Urna pozostała na 
babickim rynku przez kilka dni.

Następnie manifestacja udała się do 
nowego budynku UG, by w sali konfe-
rencyjnej obejrzeć film Andrzeja Wajdy: 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

Po projekcji odbyła się konferencja 
z udziałem uczniów gminnego gimna-
zjum. Młodzi prelegenci (Korneliusz Zda-
niewicz, Anna Snopkowska, Katarzyna 
Kaczyńska, Michał Zadrożny, Mikołaj 
Brzykcy) zastanawiali się, czym dla nich 
jest demokracja: pustym słowem, postawą 
czy celem? Zaprezentowane poglądy były 
odważne i bardzo dojrzałe, być może wy-
stąpienia te będą początkiem kariery po-
litycznej gimnazjalistów.

Po konferencji Hanna Domańska – 
odpowiedzialna za organizację całej uro-

czystości – zaprosiła zgromadzonych na 
poczęstunek przygotowany przez pra-
cowników Hotelu Splendor. 

„Przystanek Wolność” został zorgani-
zowany ze środków Fundacji Stefana Ba-
torego oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży. Olbrzymiego wsparcia udzielili: 
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Gim-
nazjum, Panie z Działu Promocji Urzędu 
Gminy, „Gazeta Babicka”, Piekarnia Pań-
stwa Dąbrowskich i Hotel Splendor. Dzię-
kuję Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej 
za zapewnienie nam bezpieczeństwa. Bar-
dzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie 
i pomoc, które od Państwa otrzymałam.

Hanna PIEnIak-doMańska, 

Fot. kaMIL MaLInoWskI

gmina, urząd, teren
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30 
Mszą Świętą w babickim kościele, której 
przewodniczył ks. wikary Piotr Marcha-
lewski. W nabożeństwie uczestniczyli 
strażacy z OSP w Starych Babicach, dru-
howie z OSP w Izabelinie i zaproszeni 
goście, w tym przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy i powiatu. 

Po Mszy Świętej wszyscy udali się 
na uroczystą zbiórkę przed nowym 
budynkiem Urzędu Gminy w Starych 
Babicach. Dowódcą uroczystości był  
dh Mirosław Lisiecki (Prezes Honorowy 
babickiej OSP). Pocztami sztandarowymi 
dowodził dh Andrzej Leszczyński (Na-
czelnik OSP). 

W  spotkaniu uczestniczyli także 
m.in. Komendant Powiatowy PSP w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim st. 
bryg. Mirosław Jasztal, Starosta War-
szawski Zachodni Jan Żychliński, Czło-
nek Zarządu Powiatu Jolanta Stępniak, 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek, Z-ca Wójta Marcin Zając, Prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk Kun-
cewicz, Proboszcz Babickiej Parafii Ks. 
Prałat Grzegorz Kozicki. Przybyli rów-
nież radni gminy Stare Babice i przed-
stawiciel policji.

dzień Strażaka
W sobotę 31 maja w Starych Babicach odbyły się obchody 
Strażackiego Święta.

Gmina Stare Babice zdobyła II miejsce 
wśród gmin wiejskich. Nagrodę z rąk 
przedstawicieli wydawnictwa odebrał 
Wójt Krzysztof Turek. Do pamiątkowego 
dyplomu dołączono bony na roczny abo-
nament produktów z rodziny „Lex Navi-
gator” i na szkolenia organizowane przez 
„Wolters Kluwer”.

Uroczystość otworzył Włodzimierz 
Albin, Prezes Wolters Kluwer S.A., który 
w kilku słowach przywitał przybyłych sa-
morządowców i przybliżył ideę konkursu. 
Podczas spotkania odbyła się dwugo-
dzinna debata w gronie ekspertów po-
święcona zagadnieniom finansowania 
samorządów.

Zaszczyt przedstawienia wyników 
konkursu i złożenia pierwszych gratula-

cji zwycięzcom przypadł przewodniczą-
cej jury konkursu dr Annie Augustyn.

Nagrody zostały przyznane w pięciu 
kategoriach: gminy wiejskie, gminy miej-
sko-wiejskie, gminy miejskie, powiaty, 
województwa samorządowe. Przyznane 
zostały również wyróżnienia specjalne dla 
jednostek, które najlepiej poradziły sobie 
z wykorzystaniem systemów wspierają-

cych w procesie zarządzania publicznego, 
szczególnie w zakresie e-kompetencji.

Więcej o konkursie na stronie: www.
wolterskluwer.pl. Mł

Markowy samorząd – nagroda dla Gminy
27 maja w sali konferencyjnej warszawskiego hotelu Westin 
odbyła się gala finałowa konkursu „markowy Samorząd” 
organizowanego przez wydawnictwo „Wolters kluwer”.

gmina, urząd, teren
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Po podniesieniu flagi państwowej i ode-
graniu hymnu gości powitał Prezes babickiej 
OSP dh Michał Kos. Przekazał strażakom 
życzenia od Waldemara Pawlaka – Prezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP. Następnie ze-
brani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych 
strażaków. W zeszłym roku pożegnaliśmy 
m.in. Komendanta Powiatowego PSP st. 
bryg. Tadeusza Wypychowskiego.

Podczas uroczystości strażakom wrę-
czono również odznaczenia. „Odznaki 

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego 
jest co roku okazją do spotkania samorządow-
ców z Prezydentem RP. Uroczyste obchody 
tego święta odbywają się w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. Ustanowiono je 14 
lat temu, na pamiątkę pierwszych wyborów 
samorządowych w wolnej Polsce (27 V 1990).

Podczas tegorocznej uroczystości Pre-
zydent Bronisław Komorowski przypo-
mniał tamto wydarzenie, powiedział 

także, że: – Reforma samorządowa sta-
nowi fundament demokracji i rozwoju 
naszego kraju. Polska samorządna jest 
źródłem polskiego sukcesu! Ludzie do-
strzegają dobre zmiany w swoich małych 
ojczyznach i to jest wielkie osiągnięcie sa-
morządowców. Za wszystkie te dokona-
nia pragnę dzisiaj Państwu podziękować.

Prezydent wręczył samorządowcom 
odznaczenia państwowe – za wybitne 

Święto samorządowców i Wolności
maj i czerwiec to miesiące, kiedy wspominamy narodziny 
polskiej demokracji i samorządu terytorialnego.

zasługi dla rozwoju samorządu teryto-
rialnego i osiągnięcia w podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej 
i działalności społecznej. Złoty Krzyż 
Zasługi otrzymał Starosta Warszaw-
ski Zachodni Jan Żychliński – miesz-
kaniec babickiej gminy, pierwszy Prze-
wodniczący Rady Gminy Stare Babice 
po przemianach ustrojowych. Serdecz-
nie gratulujemy!

Dzień Samorządu Terytorialnego był 
związany także z jubileuszem 25-lecia 
„Narodzin Polskiej Demokracji”. Powia-
towe obchody tego jubileuszu zorganizo-
wano 6 czerwca w Lesznie. Uczestniczyli 
w nich Wójt Gminy Stare Babice Krzysz-
tof Turek, jego Zastępca Marcin Zając, 
wielu naszych radnych i samorządowcy 
z powiatu warszawskiego zachodniego. 
Młodzież z Zespołu Szkół nr 1 z Błonia 
im. Melchiora Wańkowicza wystąpiła 
w spektaklu poetycko-muzycznym. Do ze-
branych przemówili, wspominając czasy 
przemian: Starosta Jan Żychliński, Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak i red. Ce-
zary Jagiełło. Spotkanie zakończył kon-
cert zespołu „Fabryka”.

kG, Mł, Fot. IREnEusZ FERtnER
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kolor grafit

obróbki blacharskie z blachy płaskiej
-kolor grafit

pokrycie dachu, blachodachówka
-kolor  grafit

prafabrykowane kominki wentylacyjne
-kolor  grafit

pokrycie dachu, blachodachówka
-kolor  grafit

syrena strażacka

bramy garażowe , segmentowe, z automatyką otwierania,
ciepły profil, z opcją przeszklenia w części segmentów

opaski ze styropianu ,, tynkowane , tynk mineralny
sylikatowy, kolor ceglasty

elewacja ,, tynkowana , tynk mineralny
sylikatowy, kolor złamana biel

stolarka aluminiowa, ciepły profil, z przeszkleniem
z szyby bezpiecznej, kolor grafit.

stolarka okienna i drzwiowa, zewnętrzna, PCV ,
kolor grafit, opcjonalnie aluminiowa , ciepły profil

zadaszenie wejścia szybą bezpieczną
na ściągach stalowych - kolor grafit
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prafabrykowane kominki wentylacyjne
-kolor  grafit

rynny , rury spustowe
-kolor  grafit

 elewacja ,, tynkowana , tynk mineralny
sylikatowy, kolor złamana biel

pokrycie dachu, blachodachówka
-kolor  grafit

Uroczystość zakończyła się strażacką 
defiladą. Uczestnicy zostali zaproszeni do 
siedziby OSP na poczęstunek i wieczorną 
potańcówkę. Babicki Dzień Strażaka upły-
nął wszystkim w miłej atmosferze, a po-
goda sprzyjała dobrej zabawie.

Przy okazji Strażackiego Święta zapyta-
liśmy Prezesa Michała Kosa o plany zwią-
zane z budową strażnicy dla babickiej OSP.

– Zamierzamy rozpocząć prace w naj-
bliższym czasie – powiedział. – Jesteśmy 
na etapie uzyskiwania pozwoleń na bu-
dowę i wyłaniania wykonawcy. W tym 
roku chcielibyśmy osiągnąć stan surowy 
zamknięty i ewentualnie ukończyć insta-
lacje. Część prac wykonamy we własnym 
zakresie. Liczymy, że dzięki temu budowa 
strażnicy będzie szybsza i tańsza.

Babicka OSP liczy 64 druhów, 8 człon-
ków młodzieżowej drużyny pożarniczej 
i 10 druhen. Życzymy naszym strażakom 
tyle samo powrotów, ile wyjazdów do akcji!

kaRoLIna GWaREk, 

Fot. kaMIL MaLInoWskI

za wysługę lat” otrzymali m.in. druho-
wie Andrzej Sotomski (45 lat), Stani-
sław Wierzbicki i Ryszard Pisocki (40 lat). 
Kilkunastu strażaków uzyskało awanse 
w stopniach funkcyjnych. 

Zaproszeni goście – Starosta WZ, Wójt 
Gminy i Komendant Powiatowy PSP złożyli 
strażakom życzenia z okazji ich święta. Po-
gratulowali sukcesów i podziękowali za za-
angażowanie w działaniach na rzecz lokal-
nej społeczności i dobrą współpracę.

Projekt remizy w Starych Babicach

gmina, urząd, teren
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Gminny dzień dziecka  
w Borzęcinie dużym
1 czerwca wielu mieszkańców naszej gminy uczestniczyło  
w kolejnym dniu dziecka w Strefie rekreacji dziecięcej  
w Borzęcinie dużym.

Frekwencja była rekordowa, pogoda 
również dopisała. Organizatorzy: Gmina 
Stare Babice i Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Borzęcinie Dużym postarali 
się, aby dzieciakom umilić ich święto. 
Dla najmłodszych przygotowano wiele 
atrakcji: trampolinę, basen z piłeczkami 
dla maluszków oraz dużą dmuchaną zjeż-
dżalnię. W pobliżu sceny zorganizowano 
warsztaty i atrakcje plastyczne (m.in. 
wyrób biżuterii i mydełek pn. „Mydlane 
Cuda”). Bezpłatnie oferowano watę 
cukrową, popcorn, a także chlebek ze 
smalcem. Przygotowano również wiele 
konkursów z  nagrodami: sportowe, 
sprawnościowe i dotyczące bezpieczeń-
stwa. Całą imprezę prowadzili animato-
rzy kultury: sympatyczny klaun i kra-
kowianka.

Na scenie tego dnia królowały dzieci. 
Przedszkolaki z Borzęcina, Bliznego Ja-
sińskiego i Starych Babic dały popisy ta-
neczne. Pokazano również najszybszy 
taniec towarzyski: boogie-woogie w wyko-
naniu Zofii i Jakuba Załęskich – rodzeń-
stwa ze Starych Babic – uczestników Mi-
strzostw Polski w tej dyscyplinie. Duże 
zainteresowanie budziły też popisy spor-
towych umiejętności w wykonaniu kara-
teków z Gminnego Klubu Rensei Borzę-
cin, występy taneczne uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Starych Babicach, dzieci ze Stowarzy-
szenia Kulturalnego „Kotwica”, a także 
uczestników kółka teatralnego działają-
cego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Borzęcinie Dużym. Na scenie nie zabra-
kło również występów młodzieży z I Gmin-
nego Gimnazjum w Koczargach Starych.

W Borzęcinie pokazano też sprawne 
działanie psa policyjnego z przewodni-
kiem oraz przedstawiono zainteresowa-
nia grupy miłośników militariów ASG.

Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka 
zaliczamy do bardzo udanych. Rekor-
dowa frekwencja udowodniła, że jest to 
potrzebna impreza, a wspólna zabawa 

na terenach sportowych daje wszystkim 
uczestnikom wiele radości. Przypomi-
namy, że kolejna duża gminna impreza 
(Festyn Babicki) odbędzie się 15 sierpnia 
w Zielonkach. Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy wszystkim firmom, 
które udzieliły wsparcia gminnej im-
prezie i umożliwiły zakup nagród na 
konkursy dla dzieci: Gminne Przed-
siębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” 
Sp. z o.o. – współfinansowało urządze-
nia rozrywkowe, Polski Bank Spółdziel-
czy w Wyszkowie Oddział w Starych Ba-
bicach – ufundował nagrody dla dzieci 
biorących udział w konkursach, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ufundował 
nagrody dla dzieci.

Mł
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Wystąpiła Polska Orkiestra „Sinfonia 
Iuventus” pod kierunkiem znakomitego 
dyrygenta Tadeusza Wojciechowskiego. 
Solistą był pianista, absolwent katowickiej 
akademii muzycznej Piotr Sałajczyk. Wy-
konano: II Koncert fortepianowy f-moll 
op. 21 Fryderyka Chopina oraz IV Symfo-
nię B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena. 
Po koncercie na babickim rynku odbył się 
pokaz fajerwerków ufundowany przez 
firmę „Tropic”. Sztuczne ognie odpalali 
strażacy z OSP Stare Babice.

Od 10 lat Towarzystwo Muzyczne 
im. K. Wiłkomirskiego wspólnie z wła-
dzami samorządowymi, parafiami, pla-
cówkami artystycznymi i oświatowymi 
prowadzi wiele działań zmierzających 
do uczynienia z Krainy Chopina znanego 
miejsca spotkań artystycznych. Piękne 
tereny Kampinoskiego Parku Narodo-
wego położonego na obrzeżach stolicy 
i do tego miejsce urodzenia Wielkiego 
Polaka, jednego z kilku najbardziej zna-

Powiatowy dzień dziecka

Tego dnia komendę opanowały dzieci… 
Z okazji ich święta mł. insp. Waldemar 
Perdion (Komendant Powiatowy Policji) 
przekazał swoje uprawnienia Oli i Huber-
towi. Uczniowie ZSP w Borzęcinie Dużym 
czuwali nad obchodami Dnia Dziecka 
razem z przedstawicielami służb mun-
durowych.

Atrakcji dla najmłodszych było co nie-
miara. Uczestnicy zobaczyli m.in. lądo-
wanie śmigłowca policyjnego na polanie 
obok komendy w Starych Babicach. Dla 
większości była to pierwsza okazja, aby 

30 maja odbył się Powiatowy dzień dziecka pod hasłem 
„Bezpieczny uśmiech”. Zorganizowali go pracownicy  
komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach.

wejść do kabiny pilota i usiąść za sterami. 
Dzieci obejrzały ponadto pokazy samo-
obrony, tresury psa służbowego i ratow-
nictwa drogowego. W tym celu zain-
scenizowano nawet wypadek! Maluchy 
uczestniczyły także w pokazie sprzętu 
i wyposażenia służb mundurowych i ra-
towniczych oraz w grze miejskiej „Przy-
jaciel w mundurze”. Tego dnia odbył się 
również garnizonowy finał konkursu „Po-
licjanci są wśród nas”, w którym drużyna 
ze szkoły podstawowej w Starych Babi-
cach zajęła I miejsce.

Powiatowy Dzień Dziecka zorgani-
zowano we współpracy ze Starostwem 
PWZ i Urzędem Gminy w Starych Babi-
cach. W akcję zaangażowali się policjanci, 
funkcjonariusze służby więziennej, stra-
żacy i ratownicy z różnych miejscowości 
naszego powiatu, Legionowa i Warszawy.

kG, /EGo/, Fot. kM

Inauguracja X jubileuszowego Festiwalu 
„W krainie Chopina”!
15 czerwca o godzinie 21.00 w kościele pw. Najświęt-
szej maryi Panny w Starych Babicach odbył się kon-
cert inaugurujący X jubileuszową edycję Festiwalu  
„W krainie Chopina”.

nych kompozytorów świata, 
są wyjątkowym punktem na 
mapie kulturalnej Polski. Dla-
tego każdego lata Kraina Cho-
pina rozbrzmiewa muzyką. 
W zabytkowych kościołach, 
dworkach i salach koncerto-
wych wokół Puszczy Kampi-
noskiej odbywają się recitale 
organowe, koncerty kame-
ralne, symfoniczne i jazzowe 
w mistrzowskich wykona-
niach. Tak będzie również 
i w tym roku.

Podczas koncertu inaugurującego pu-
bliczność pozdrowili: Starosta Jan Żychliń-
ski, Dyrektor KPN Jerzy Misiak, Dyrek-
tor Festiwalu Mariusz Dżyga, Ks. Prałat 
dr Grzegorz Kozicki. Festiwal otworzył 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek.

Orkiestra złożona z ok. 70 muzyków 
mistrzowskim wykonaniem klasycznych 
utworów oczarowała babicką publiczność. 

Kościół był wypełniony melomanami, 
którzy przybyli tam mimo późnej pory.

Mariusz Dżyga, Dyrektor Festiwalu 
zaprasza Państwa na kolejne koncerty, 
które odbędą się w ramach tegorocznej 
edycji tego wydarzenia. Więcej informa-
cji na stronie: www.chopinfestiwal.wil-
komirski.org.pl.

MaRCIn łada

orkiestrą „Sinfonia Iuventus” kierował światowej sławy dyrygent 
tadeusz Wojciechowski

gmina, urząd, teren
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Problem „babickiego basenu” rozwiązany
Sprawa zagospodarowania tego 
obiektu już od długiego czasu spę-
dzała sen z powiek babickim samo-
rządowcom. Miał być basen, kręgiel-
nia, restauracja... Pozostał jedynie 
„straszak” – tak go nazywają oko-
liczni mieszkańcy. Nie obyło się bez 
długich negocjacji między Gminą a in-
westorem. W końcu jednak udało się 
rozwiązać problem „babickiego ba-
senu” bez żadnych strat i wkładów 
finansowych Gminy, a i wcześniejsze 
plany dotyczące powstania centrum 
edukacyjno-sportowego zostaną zre-
alizowane.

Zachęcająca oferta i budowanie
W 2001 roku w gminie zjawił się inwestor, 
który szukał terenu pod budowę kom-
pleksu prywatnej uczelni, wraz z zaple-
czem, w tym basenu. Inwestor był wła-
ścicielem prywatnej szkoły z  wieloma 
ośrodkami zamiejscowymi, w  których 
studiowało kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Zatem wiarygodny. Rodzaj inwestycji był 
bardzo interesujący – miastotwórczy itp. 
Oferta była tak atrakcyjna, że wszyscy 
radni zachęcali do wspólnych działań,  
w tym głównie ówczesny Przewodniczący 
Rady Gminy, i popierali związanie się z in-
westorem. 

– Podjęcie decyzji pozornie wydawało 
się łatwe. Jednak negocjacje takimi już 
nie były, bo inwestor znał wartość swo-
jej oferty i domagał się bonifikaty na za-
kup gruntu, na cele społeczne, ustawa 
na takie działanie zezwala. Nie chciałem 
tak łatwo się poddać warunkom oferenta 
i wynegocjowałem dodatkowo darmową 
godzinę WF-u w basenie dla wszystkich 
uczniów gminnych przez 15 lat. To chwy-
ciło, nie trzeba dodawać, że z ekonomicz-
nej strony były to bardzo dobre warunki 
dla Gminy, a aspekt społeczny i rozwo-
jowy nie gorszy. Miałem obawy wynika-
jące z trudnych warunków do spełnienia 
przez inwestora, dlatego umowa zawierała 
wszelkie niezbędne zabezpieczenia inte-
resów Gminy – komentuje Wójt.

Prace projektowe i uzyskiwanie decy-
zji budowlanych poszły bardzo sprawnie, 
ale rozpoczęcie robót już nie tak szybko. 
Inwestor poinformował Gminę, że w jego 
szkole zmniejszyła się liczba studentów 

(„przejściowo”) i będzie miał trudności 
z terminowym wykonaniem całej inwe-
stycji, chociaż basen zostanie wybudo-
wany w terminie. Rzeczywiście budowa 
basenu ruszyła i wywiązanie się z kon-
traktu miało szansę powodzenia. Jednak 
po wybudowaniu konstrukcji szkieletowej 
prace ustały, a inwestor zwrócił się o pro-
longatę terminu. W tej sytuacji, aby nie po-
nieść straty finansowej, Gmina zażądała 
zwrotu bonifikaty, co niebawem nastąpiło. 

Rezygnacja
Po pewnym czasie inwestor oznajmił Gmi-
nie, że jego trudności finansowe się po-
głębiły i jest zmuszony zrezygnować z tej 
inwestycji. Jednocześnie zaproponował 
Gminie odkupienie terenu wraz z rozpo-
czętą budową. Dość długo broniono się 
przed tym zakupem, ponieważ wiązało 
się to z perspektywą dużych wydatków 
inwestycyjnych, a potem z dużymi kosz-
tami eksploatacji basenu. Jednocześnie 
powstało ryzyko pojawienia się innego 
właściciela, który niekoniecznie mu-
siałby mieć plany odpowiadające Gmi-
nie. Był to czas pojawienia się środków 
unijnych, a inwestycje tego typu miały 
szansę otrzymać dopłatę do 75% kosztów 
inwestycji. Rosła też presja społeczna na 
budowę basenu i decyzja Rady Gminy 
o zakupie zapadła jednogłośnie. Zanim 
Wójt przedłożył Radzie Gminy projekt 
stosownej uchwały, długo negocjował 
warunki transakcji i udało się osiągnąć 
taką cenę, która odzwierciedlała jedynie 
wartość gruntu. Inaczej mówiąc, Gmina 
przejęła rozpoczętą inwestycję wg war-
tości gołego gruntu, a ewentualne niepo-
wodzenie dokończenia budowy nie niosło 
ryzyka straty finansowej dla gminnego 
budżetu. W sytuacji korzystnego zakupu 
i dość dużej szansy na pozyskanie dofi-
nansowania, perspektywa wybudowania 
wielofunkcyjnego obiektu gminnego była 
bardzo obiecująca.

Walka o dofinansowanie, szukanie 
alternatyw i koniec marzeń...
W świetle zaistniałej sytuacji Gmina przy-
stąpiła do opracowania projektu zastęp-
czego w celu przystosowania rozpoczętej 
budowy do potrzeb nowego obiektu. Zle-
cono wykonanie projektu zastępczego 

z funkcjami do zaspokajania zadań wła-
snych, w którym przewidziano wówczas 
m.in. salę widowiskową, centrum kultu-
ralne, squash, kręgielnię i basen. Na tej 
podstawie został opracowany wniosek do 
RPO WM 2007-2013 (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2007-2013), który przewidywał dofinanso-
wanie tego typu inwestycji. Niestety rów-
nież ta próba ratowania przedsięwzięcia 
nie powiodła się. W naszym wojewódz-
twie przewidziana pula pieniędzy była 
dosyć mała i babicki wniosek, mimo bar-
dzo dobrej oceny, przegrał z wnioskami 
biedniejszych gmin. Znów trzeba było 
zmienić plany i poszukiwać dogodnych 
alternatyw.

Gmina szukała prywatnych inwesto-
rów, a w międzyczasie powstała potrzeba 
wybudowania gminnego gimnazjum. Po-
jawił się pomysł, aby konstrukcję dosto-
sować do funkcji obiektu edukacyjnego. 
Zlecona ekspertyza techniczna wyka-
zała, że budynek mieści się w granicach 
normy, jednak oszczędności prawie nie 
będzie w porównaniu z wybudowaniem 
nowego obiektu. Poza tym nie spełni on 
wszystkich założeń dotyczących budowy 
placówek oświatowych i sportowych. Po 
długim okresie szukania rozwiązań i pry-
watnych inwestorów Gmina zdecydowała 
się wyburzyć obiekt.

... ale i tak się uda!
Projekt rozbiórki został przedstawiony 
radnym, którzy prawie jednogłośnie 
(jedna osoba wstrzymała się) zadecydo-
wali o przeznaczeniu środków na ten cel. 
Ta liczba głosów była najlepszym potwier-
dzeniem trafności pomysłu i jednomyśl-
ności gminnych radnych. Nie zgłoszono 
żadnej innej propozycji z pomysłem na 
„straszaka”. Nie ma się co dziwić, w końcu 
po rozbiórce doskonale położony teren 
stanie się idealnym obszarem inwestycyj-
nym. Już w najbliższym czasie doczekamy 
się także centrum sportowo-kulturalnego 
w Zielonkach, które działać będzie przy 
nowym gminnym gimnazjum – to lepszy 
teren dla takiej inwestycji. Prace projek-
towe ruszyły w zeszłym roku. A „stra-
szak” zniknie już niedługo z  naszego 
krajobrazu...

REdakCja 

gmina, urząd, teren
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Jedne zadania są w fazie realizacji, inne 
w fazie projektowania lub przygotowania 
dokumentacji i pozwoleń na budowę. Od 
lat babicka gmina rozwija się bardzo dy-
namicznie. Tempo rozwoju nie zmniej-
sza się. Warto spojrzeć, co nowego po-
wstaje w naszej okolicy…

Nie sposób omówić wszystkich za-
dań, chyba że napisalibyśmy dla Pań-
stwa książkę. Chcemy jednak pochwalić 
się niektórymi przykładami działań na-
szego samorządu, które omawiamy z ko-
nieczności wyrywkowo.

boiska przy szkole  
podstawowej w starych 
babicach i nowe c.o.
Dobiega końca drugi etap budowy boisk 
ze sztuczną nawierzchnią przy babickiej 
podstawówce. Wartość całej inwestycji 
wynosi około 1,4 mln zł. Powstaje tzw. 
babicki stadionik z boiskiem do piłki noż-
nej i dookólną bieżnią. Prace przy dobrej 
pogodzie powinny zostać zakończone za 
miesiąc. Być może dzieci będą korzystać 
z tego obiektu jeszcze podczas tegorocz-
nych wakacji.

W szkole trwa całkowita wymiana in-
stalacji centralnego ogrzewania, zastoso-
wano nowe energooszczędne kotły i grzej-
niki. Prace powinny zostać ukończone do 
września br. Koszt tej inwestycji wynosi 
ok. 0,8 mln zł.

szatnia dla strefy Rekreacji 
dziecięcej i szkoły w borzęcinie 
dużym
Trwają intensywne prace przy budowie 
szatni wraz z zapleczem sanitarnym dla 
osób korzystających z boisk Strefy Rekre-
acji Dziecięcej i dla szkoły podstawowej 
w Borzęcinie Dużym. Aktualnie monto-
wane są glazury i terakoty. Przy okazji 
prac budowlanych wyremontowano małą 
salę sportową w szkole. Prace powinny 
zakończyć się we wrześniu br., tak aby 
dzieci od nowego roku szkolnego mogły 
korzystać z tego obiektu. Koszt inwesty-
cji wynosi około 1,4 mln zł.

Gminne inwestycje
ten rok należy do rekordowych, jeśli chodzi o ilość prac budowlanych na naszym terenie. 
Gmina realizuje obecnie 43 zadania inwestycyjne.

Remiza osP w borzęcinie 
dużym
Ruszają prace przy budowie remizy OSP 
w Borzęcinie Dużym. Dawny budynek zo-
stał rozebrany, a nowy będzie wzniesiony 
w tym sezonie budowlanym. Będzie to 
budynek parterowy z możliwością ada-
ptacji poddasza. Powierzchnia zabudowy 

nowej remizy wyniesie ok. 550 m2, na 
garaże wozów pożarniczych przeznaczy 
się ok. 250 m2. W remizie będą także: 
magazyny, zaplecze sanitarne, pokój biu-
rowy i duża (ok. 100 m2) sala do szkoleń 
strażaków, która powstanie w drugim, 
późniejszym etapie budowy tego obiektu. 
Koszt inwestycji wyniesie ponad 1 mln zł.

Zarysy „babickiego stadioniku” przy szkole są już widoczne

trwają prace wykończeniowe w Borzęcinie dużym

Widok remizy oSP Borzęcin duży

gmina, urząd, teren
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największy pomost dla 
wędkarzy w gminie!
W Bliznem Jasińskiego w stawie przy 
przedszkolu zamontowano już drew-
niane pale. Oparty na nich będzie 
drewniany pomost o długości ok. 20 m. 
Wędkarze znajdą tam dobre warunki do 
połowów. Wokół stawu powstaną ścieżki 
i ławki. Jest to urokliwe miejsce i do-
brze będzie służyć mieszkańcom naszej 
gminy. Pomost powstanie już za kilka ty-
godni. Koszt inwestycji to ok. 120 tys. zł.

Coraz więcej miejsc do rekreacji 
Gmina realizuje nie tylko tzw. inwesty-
cje kubaturowe, jak np. budynek gim-
nazjum w Zielonkach (aktualnie w fazie 
dokumentacji), ale pozyskuje też coraz 
to nowe miejsca dla potrzeb sportu 
i rekreacji. Nowa siłownia na wolnym 
powietrzu powstanie już za kilka tygo-
dni w Latchorzewie przy ul. Na skraju. 
Gmina pozyskała tam działkę o pow. 
ok. 1600 m2. Teren jest już ogrodzony 
i trwają prace przy budowie urządzeń do 
ćwiczeń fizycznych.

Trwają również prace w Wojcieszy-
nie na terenie gminnym, w pobliżu ul. 
Trakt Królewski, gdzie powstaje plac 
z nawierzchnią trawiastą do gry w piłkę 
nożną. Teren jest ogrodzony. Zamonto-
wano tam piłkochwyty. Utwardzono rów-
nież miejsca, gdzie parkować będą samo-
chody. Teren ten można będzie użytkować 
do celów sportowych już podczas wakacji.

Na bieżąco prowadzone są prace konser-
watorskie i uzupełnia się wyposażenie istnie-
jących placów zabaw. Ostatnio doposażono 
np. plac zabaw w Lipkowie, zamontowano 
tam karuzelę za 5,5 tys. zł. Już niebawem 
pojawi się wiata przy stawie w Latchorzewie 
– Gmina doposażając miejsca rekreacyjne, 
realizuje postulaty mieszkańców.

nowe oblicze Polany dwóch 
stawów w Zielonkach 
W miejscu, gdzie corocznie spotykamy się 
na babickim Festynie, stanęły estetyczne 
ławki i kosze. Cały teren został także 
oświetlony. Jest to wspaniałe miejsce 
do spacerów i uprawiania sportu. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 70 tys. zł. Przy 
okazji wykonano także kolejne odcinki 
oświetlenia przy ul. Poprzecznej i Iza-
belińskiej. Warto wspomnieć, że Gmina 
wykonuje także projekty oświetlenia 
kolejnych miejsc, m.in. osiedla wojsko-

wego w Kwirynowie, odcinków ulic w Bli-
znem Łaszczyńskiego, ul. Hetmańskiej 
w Lipkowie, ul. Agawy w Kwirynowie, 
ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych, ul. 

gmina, urząd, teren

Trakt Królewski w Borzęcinie Małym. 
Oświetlony będzie także przystanek 
autobusowy w Janowie. Łączny koszt 
projektów – ok. 60 tys. zł. 

W Latchorzewie prawie jak nad morzem… Pale są już widoczne

montaż ławek w Zielonkach

Plac do gry w piłkę nożną w Wojcieszynie
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babickie ogrody zdobią gminę
Coraz częściej na naszym terenie mo-
żemy zobaczyć różnorodne kompozy-
cje roślinne, pojawiają się nowe rośliny 
ozdobne i drzewa. W ostatnim czasie 
przy babickim rynku posadzono aleję 
buków kolumnowych, wokół nich po-
jawiły się rośliny płożące – bodziszek 
i liliowce. Na rynku posadzono pelargo-
nie, tradycyjnie królują tam także róże 
i malowniczo zwiesza się „million bells”.

Gmina realizuje wspomniany we wcze-
śniejszych numerach gazety projekt  
budowy parku, zadanie jest aktualnie 
w  fazie dokumentacji i  pozwoleń na  
budowę.

działania w zakresie 
odwodnienia terenów
Podtopienia terenów gminy, zwłaszcza 
po ulewnych opadach deszczu, są tema-
tem, który zawsze wywołuje emocje. 
Informowaliśmy już Czytelników o bu-
dowie rowu i rurociągu melioracyjnego 
w Janowie. Prace są w tym miejscu kon-
tynuowane. Inwestycja za ok. 215 tys. zł 
pozwoli wybudować ok. 600 m instalacji 
odwadniającej. Przewiduje się również 
wykonanie w przyszłości kolejnego od-
cinka w tym miejscu o dł. 400 m.

W ostatnim czasie odtworzono także 
rów w okolicach ul. Pohulanka w północ-
nej części Starych Babic, łączący rowy Z8 
i Z9. Dzięki niemu nadmiar wody z Klau-
dyna kierowany jest w stronę ul. Izabe-
lińskiej. W omawianym rejonie odtwo-
rzono ok. 400 m rowu.

Prace melioracyjne prowadzi się także 
w Borzęcinie na tyłach Ośrodka Zdrowia, 
powstaje tam ok. 150 m rowu i 50 m ru-
rociągu. Wody odprowadzane będą do 
pobliskiego stawu (o podłużnym kształ-
cie), który należy już do terenów rekre-
acyjnych w rejonie Placu Chopina.

Odwadniany jest także rejon ul. Sien-
kiewicza w pobliżu Alei Dębów Katyń-
skich. Tam również występowały pro-
blemy po ulewach. Gliniasty teren nie 
przepuszczał wody do głębszych warstw 
gleby. Zostanie tam wykonany rurociąg 
drenarski (ok. 200 m), który będzie zbie-
rał nadmiar wody z okolic przyszłego 
parku i ul. Sienkiewicza.

Instalacje odwadniające projektowane 
są także m.in. w Koczargach Starych w ul. 
Orzechowej, natomiast w Zielonkach Par-
celi w ul. Zachodniej i w Klaudynie. 

Gmina dziękuje wszystkim osobom, 
które zgodziły się na przejście instalacji 
odwadniających przez ich teren. Dzięki 
Państwa postawie i zrozumieniu moż-
liwe jest przeprowadzenie potrzebnych 
inwestycji. 

Wiele małych i dużych 
projektów
Referat Inwestycji Urzędu Gminy ma 
pełne ręce roboty. Stosy projektów i doku-
mentacji widoczne są na każdym biurku. 

Niestety tak to już jest, niezależnie od 
tego, czy zadanie dotyczy małej inwesty-
cji, np. budowy 15 m chodnika, czy 1 km 
trotuaru – wymaga tej samej dokumen-
tacji – precyzyjnych projektów i planów, 
a także pozwolenia na budowę.

Referat przygotowuje dokumentację 
dla wielu małych, ale bardzo potrzebnych 
inwestycji, m.in. dla: przystanku auto-
busowego w Stanisławowie, dla chod-
nika pomiędzy ul. Pohulanka i Modrze-
wiową, dla placu zabaw w Wojcieszynie. 
Są także większe zadania, jak chociażby 
przejęcie pod zarządzanie Gminy drogi 
powiatowej w Borzęcinie Dużym – ul. Ko-
smowskiej. Gruntowny remont tej ulicy 
planowany jest w przyszłym roku po za-
kończeniu prac kanalizacyjnych. Prze-
widywany koszt tego zadania wyniesie 
ok. 2,3 mln zł. Złożą się na niego środki 
„Eko-Babic” (ok. 20%), a także Gminy 
Stare Babice i Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, które sfinansują po poło-
wie pozostałą część kosztów inwestycji.

MaRCIn łada

Aleja buków kolumnowych przy urzędzie Gminy

odnowiony rów odwadniający w pobliżu  
ul. Pohulanka już odprowadza wodę

Coraz więcej ładnych roślin
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że przyszli uczniowie ze szkół podsta-
wowych z rodzicami i absolwenci gim-
nazjum, z którymi powspominaliśmy 
wspólne dzieje. A pogoda? Zamówienie 
zrealizowane w 100%!

Obserwowanie zaangażowania, współ-
pracy i odpowiedzialności, z jaką ucznio-
wie wraz z nauczycielami podchodzili do 
realizacji pikniku, przekonuje, że tego 
typu imprezy pozytywnie wpływają na 
wzmocnienie więzi szkolnych, integrują 
społeczność lokalną z placówką, do któ-
rej uczęszczają dzieci. Za to niesamowite 
przeżycie bardzo wszystkim DZIĘKUJĘ.

MaGdaLEna 

RyCZkoWska,

Fot. kaMIL 

MaLInoWskI

kultura

Dlaczego „piknik”? Ponieważ kojarzy się 
z zabawą, radością, jest doskonałą okazją 
do aktywnego, pożytecznego spędzenia 
wolnego czasu, a zarazem promuje wi-
zerunek naszego stowarzyszenia i gim-
nazjum. Zależało nam na pokazaniu, 
że nauka nie musi oznaczać siedzenia 
nad książkami i być tylko nudną teorią. 

Chcieliśmy udowodnić, że przy odrobinie 
chęci może stać się niesamowitą przy-
godą i zabawą.

Jednak żeby dobrze bawić się podczas 
pikniku, należało zorganizować tzw. za-
plecze techniczno-doświadczalne. I tu 
zaangażowali się wolontariusze ze Sto-
warzyszenia Odkrywamy Świat, którzy 
są uczniami naszego gimnazjum. Uczen-
nice klasy 1f: Ola Dębska, Magda Hrynie-
wiecka i Marta Michrowska zaprojekto-
wały plakat, który rozwieźli i rozwiesili 
na terenie gminy trzecioklasiści. Młodzież 
podzieliła się na zespoły i pod czujnym 
okiem nauczycieli młodzi naukowcy szu-
kali doświadczeń do pokazów.

W dniu pikniku przygotowania trwały 
od południa: rozkładanie namiotów, or-
ganizowanie stanowisk budziło wiele 
emocji. Rozpoczęliśmy o godzinie 14.30. 
Uczestnicy wyposażeni w „Karty Uczest-

Gimnazjalny Piknik Naukowy
Stowarzyszenie odkrywamy Świat i nauczyciele I Gmin-
nego Gimnazjum w koczargach Starych 23 maja zorganizo-
wali Gimnazjalny Piknik Naukowy, dzięki dotacji ze Staro-
stwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

nika” ruszyli zdobywać wiedzę na stano-
wiskach z: matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, geografii, a także w mobilnym 
planetarium – głównej atrakcji pikniku. 
Do dyspozycji były również stanowi-
ska językowe: j. polskiego, angielskiego 
i niemieckiego. Można było także spraw-
dzić swoją sprawność fizyczną oraz wie-

dzę i umiejętności z zakresu pierwszej 
pomocy. I tu podziękowania dla straża-
ków z OSP Stare Babice, którzy udzie-
lali instruktażu przy wykonywaniu 
ćwiczeń. Przejście i potwierdzenie wy-
konania wszystkich zadań dawało moż-
liwość udziału w losowaniu nagród (dzię-
kujemy firmie JS – POLI za pomoc). Tej 
chwili najbardziej wyczekiwała młodzież.

Młode organizmy nie mogą żyć samą 
nauką – potrzebują również energii. Za-
pewniła nam ją Restauracja HEDERA, 
przygotowując pyszne, zdrowe kanapki, 
oraz Rada Rodziców gimnazjum, dzięki 
której słodycz pączków umiliła wszyst-
kim popołudnie.

Każde przedsięwzięcie budzi pewne 
obawy: czy ktoś przyjdzie? czy będzie po-
goda? Te lęki rozwiały się szybko. Uczest-
nicy przybyli – nasi gimnazjaliści są nie-
zawodni! Bardzo ucieszyło nas także, 



Numer 6 (215) 17

kultura

Konkurs zorganizował Zarząd Główny w Warszawie Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat ob-
jęli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego 
i Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent M. St. Warszawy.

Do konkursu przystąpiły 143 szkoły, najwięcej z województwa 
mazowieckiego. Komisji konkursowej przewodniczył płk rez. 
dr hab. Janusz Zuziak – profesor Akademii Obrony Narodowej. 

W Sali im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego zgromadziło się około 100 uczniów, 
nauczycieli, dyrektorów szkół, a także rodziców.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bożena Żelazowska – 

Z-ca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, ppłk Ryszard Najczuk – reprezentujący Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Andrzej Laudy – przedstawiciel 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Wszystkich uczestników gali konkursowej powitał Prezes 
Zarządu Głównego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata.

Laureaci konkursu otrzymali puchary, nagrody rzeczowe 
i dyplomy. Wśród nagrodzonych znalazła się Julia Hałubicka, 
uczennica Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym im. Armii 
Krajowej Grupy „Kampinos”. Na uroczystości obecna była Dy-
rektor Szkoły Beata Błaszczak i mama Julii – Beata Smolarek.

Marcin Łada, Wiceprezes ZG ZOR RP i Prezes Koła ZOR RP 
w Starych Babicach wręczył Pani Dyrektor Beacie Błaszczak pa-
miątkowy ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Powstania Warszaw-
skiego – w uznaniu zasług szkoły w kultywowaniu pamięci o Armii 
Krajowej. – Wyrazy uznania należą się wszystkim nauczycielom 
przekazującym dzieciom wiedzę na temat Powstania Warszaw-
skiego i naszej historii – powiedział. – Bardzo się cieszę, że uczen-
nica borzęcińskiej szkoły znalazła się wśród laureatów ogólnopol-
skiego konkursu. Serdecznie jej gratuluję – dodał na zakończenie.

Dyplomy i upominki otrzymali nauczyciele, pod kierun-
kiem których młodzież przygotowywała prace konkursowe. 
Dyplomy z podziękowaniem przekazano także dyrektorom 
szkół. Puchar za najliczniejszy udział w konkursie otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie.

Podczas finału konkursu młodzież wraz z opiekunami zwie-
dziła Muzeum Powstania Warszawskiego, wysłuchała pieśni po-

wstańczych w wykonaniu Agnieszki 
Pawlik i Janusza Kani oraz zapo-
znała się z prezentacją multime-
dialną Pawła Kabaty nt. zdobytego 
przez powstańców czołgu „Magda”. 
Swoimi przeżyciami z Powstania 
Warszawskiego podzielili się kom-
batanci: druhna Hanna Szczepa-
nowska, łączniczka Zgrupowania 
„Żmija”, i Zygfryd Bernard z AK 
Grupy „Kampinos”.

Odczytano również pismo skierowane do Prezesa ZG ZOR 
RP płk. rez. Alfreda Kabaty przez Zastępcę Dyrektora Centrum 
Informacyjnego Rządu Urszulę Bednarz-Brzezińską, w któ-
rym napisano m.in.: „W imieniu Pana Premiera oraz własnym 
przesyłam pozdrowienia całej społeczności szkolnej. Pragnę 
podziękować organizatorom za wysiłek i zaangażowanie wło-
żone w edukację i wychowanie młodych ludzi”.

Gratulacje laureatom i wyróżnionym przekazała Minister Bożena 
Żelazowska, dziękując jednocześnie organizatorom za ogromny wy-
siłek włożony w zorganizowanie konkursu i przygotowanie gali fi-
nałowej. Szczególne słowa podziękowania skierowała do Prezesa 
ZG płk. rez. Alfreda Kabaty i Wiceprezesa Marcina Łady, których 
udekorowała medalami „Pro Patria” nadanymi przez Jana Stani-
sława Ciechanowskiego – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, za wieloletnią działalność na rzecz 
kultywowania tradycji narodowych, opieki nad miejscami pamięci 
narodowej i kształtowania patriotycznych postaw młodzieży. Me-
dale nadano na wniosek Starosty Nowodworskiego.

Wśród fundatorów nagród w tym prestiżowym konkursie, 
oprócz Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej i innych 
szacownych instytucji był również Wójt Gminy Stare Babice.

ZOR RP dziękuje serdecznie Dyrektorom Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego Janowi Ołdakowskiemu, Pawłowi Ukiel-
skiemu i Kierownikowi Karolowi Mazurowi. 

Szersza informacja o konkursie na stronach: www.
zorrp.org. ł-P

Gala finałowa konkursu Zor rP
10 czerwca w muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się gala finałowa ogólnopol-
skiego konkursu „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków”. 
uczestniczyli w nim także uczniowie i nauczyciele z naszej gminy.

Pieśni powstańcze śpiewała 
Agnieszka Pawlik 

julia Hałubicka (pierwsza z prawej) wśród laureatów konkursu Z pamiątkowym ryngrafem dyrektor ZSP w Borzęcinie dużym Beata 
Błaszczak wśród przedstawicieli ZG Zor rP
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Przedstawiły na przedszkolnej scenie bajkę 
„Tadek – Niejadek” – historię i przygody 
chłopca, który nigdy nie był głodny. Bajka 
z morałem i przesłaniem wychowawczym 
miała trafić do wszystkich oglądających, 
a w szczególności do „małych niejadków”.

Na spektakl zaproszono nie tylko dzieci 
z przedszkola, przybyli także goście z całej 

Wydarzenie przyciągnęło ponad 30 ama-
torów wyczynowej jazdy z różnych części 
Polski. Ostatecznie na udział w zawodach 
zdecydowało się 12 uczestników w ka-
tegorii „amator” i 5 w kategorii „pro”. 
Upalna niedziela sprawiła, że rywalizacja 
stała się jeszcze bardziej ekstremalna. 

„dzieci – dzieciom” w przedszkolu  
w Bliznem jasińskiego
Podczas międzynarodowego dnia dziecka dorośli obdarowują 
dzieci upominkami. tym razem w związku ze Świętem dziecka 
w przedszkolu w Bliznem jasińskiego starsze dzieci – 5-latki  
z grupy „Niezapominajki” przygotowały niespodziankę.

stare babice BmX Challenge
8 czerwca Gminny ośrodek Sportu i rekreacji Stare Babice wraz 
z partnerami zorganizował po raz pierwszy imprezę pod nazwą 
„Stare Babice BmX Challenge”. Zawody odbyły się w skateparku 
w Strefie rekreacji dziecięcej w Borzęcinie dużym.

naszej gminy w odpowiedzi na plakaty-za-
proszenia rozwieszone w kilku najważniej-
szych miejscach Starych Babic. Widownia 
z zaciekawieniem obserwowała występy 
młodych wykonawców. Wszyscy poka-
zali swój kunszt aktorski, bardzo ładnie 
i stosownie do ról przebrani, z przejęciem 
i emocjami wcielali się w wyznaczone role. 

Przedstawienie podobało się publiczności, 
a szczególnie po raz pierwszy przybyłym 
gościom. Życzenia z bajką okraszone były 
cukierkami spadającymi z sufitu.

Widać dobra to tradycja – integrować 
dzieci z gminy, otwierać drzwi placówki, do 
której trafią w przyszłości. Dobra to trady-
cja także dlatego, że warto wyrabiać w naj-
młodszych chęć zrobienia czegoś dla innych. 
W ten sposób dzieci nie tylko czekają, aż 
będą obdarowane – cieszą się z tego, że ob-
darowują i dzielą się radością. A przedszko-
laki z Bliznego mają dobre serduszka i już 
kilka razy pomagały, np. Marysieńce – zbie-
rając zakrętki na rehabilitację, pani logope-
dzie – zbierając makulaturę na doposażenie 
gabinetu logopedycznego, zwierzakom ze 
schroniska – zbierając karmę i koce na zimę.

Teatr „Dzieci – Dzieciom” wystę-
pował już po raz drugi. Narodził się 
w przedszkolu spontanicznie, zawsze 
otwiera swoją scenę na Dzień Dziecka. 
W przyszłym roku zapraszamy ponownie. 
Zachęcamy do śledzenia plakatów-za-
proszeń.

kataRZyna ŻyŻELEWICZ

Przejazdy były punktowane przez sę-
dziów, którzy podsumowali zawody: 
w kategorii AMATOR miejsce 1. zdobył 
Mariusz Mendrygał (17 lat, Pruszków),  
2. Adam Niemyjski (16 lat, Borzęcin 
Duży), 3. Maks Płuciennik (14 lat, Olsz-
tyn); w kategorii PRO pierwszy był Ra-
fał Kierc (21 lat, Olsztyn), 2. Stanisław 
Gońda (19 lat, Pruszków), 3. Marcin 
Szumiel (18 lat, Olsztyn); BEST TRICK: 
Łukasz Wysokiński (21 lat, Warszawa).

W przerwie zawodów swoje umiejęt-
ności w footbagu zaprezentował Mariusz 
Wilk. O fantastyczną oprawę muzyczną 
zadbał DJ Finger. Mogliśmy też spróbo-
wać hot dogów przygotowanych przez ja-
padogi.pl. Wśród partnerów imprezy na-

leży wymienić: AveBMX.pl, KRKPRO.com, 
Wyżej.org, HashBMX.pl, Freestyle.pl.

Podziękowania dla wszystkich ride-
rów, kibiców, partnerów i sponsorów! 
Widzimy się za rok! GosiR, Fot. kM

kultura
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Coraz więcej dzieci unika lekcji WF, co 
piąty uczeń przynosi do szkoły zwol-
nienie lekarskie. Nie ćwiczy 15% dzieci 
w podstawówkach i aż 30% w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Tak wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez Najwyższą 
Izbę Kontroli. Brak ciekawej oferty pro-
gramowej i względy zdrowotne – to naj-

częściej wymieniane przyczyny nieobec-
ności na lekcjach. Aktywność fizyczna 
ma też sporą konkurencję w postaci gier 
komputerowych, programów telewizyj-
nych i innych nowoczesnych rozrywek… 

– jak zachęcić dzieci do ćwiczeń fizycznych? 
– pytamy Piotra Płeszkę, nauczyciela WF 
w szkole podstawowej w starych babicach.

– W naszej szkole nie mamy z tym 
problemu. Babickim uczniom WF koja-
rzy się z Wielką Frajdą. Prowadzimy lek-
cje w profesjonalny i nowoczesny sposób 
i to działa! Dzieci, oprócz tradycyjnej gim-
nastyki i gier zespołowych, mogą skorzy-
stać z wielu ciekawych zajęć: unihokeja, 

WF z klasą!
Co zrobić, aby dzieci polubiły sport? Na ten temat roz-
mawiamy z Piotrem Płeszką – nauczycielem wychowania 
fizycznego w babickiej podstawówce, koordynatorem pro-
gramu „WF z klasą” i prezesem Akademii talentów Piłkar-
skich, która działa w naszej gminie.

tenisa, ćwiczeń na basenie, nauki narciar-
stwa biegowego czy snowboardu. Jako 
jedna z nielicznych szkół w Polsce uczymy 
także gry w palanta. To stara polska gra, 
z której wywodzi się baseball. Szkoła pro-
wadzi też klasy sportowe, których jestem 
nauczycielem. Bogata oferta i dobrze wy-
szkolona kadra – to podstawa sukcesu. 

Na naszych lekcjach WF nie narzekamy 
na niską frekwencję.

– W marcu szkoła przystąpiła do programu 
„WF z klasą”. na czym polega ten projekt?

– Celem programu jest poprawa jakości 
zajęć wychowania fizycznego w szkołach 
podstawowych. „WF z klasą” wspiera na-
uczycieli i przyczynia się do wypracowa-
nia pomysłów na nowoczesne i ciekawe 
lekcje. W ramach programu zorganizowa-
liśmy już m.in. Lokalną Akcję Sportową – 
turniej piłki nożnej, w którym uczestni-
czyły drużyny z 7 podstawówek (z Babic 
i z Warszawy). Odbył się także Sportowy 
Okrągły Stół – szkolna debata, podczas 

której nauczyciele i uczniowie wymienili 
się pomysłami na ulepszenie zajęć WF. 
Jednak „WF z klasą” to nie tylko okazjo-
nalne akcje, ale też codzienna praca dla 
dobra dzieci. Na zajęciach uczymy je, jak 
zdrowo żyć, dobrze się odżywiać, a one 
tę wiedzę przekazują dalej. Przemycamy 
też wiadomości z różnych przedmiotów 
– biologii, fizyki, matematyki... Poza tym 
prowadzimy blog, na którym opisujemy 
wszystkie inicjatywy związane z projek-
tem. To jeszcze bardziej motywuje do 
działania!

– „WF z klasą” to nie jedyna sportowa 
akcja, w którą jest Pan zaangażowany…

– Prowadzę też Akademię Talentów 
Piłkarskich, która działa w babickiej 
szkole i 6 podstawówkach na Bemowie. 
ATP realizuje unikatowy program szko-
lenia „Szkółki Piłkarskie Nivea” opraco-
wany przez Ajax Amsterdam (jeden z naj-
lepszych klubów piłkarskich na świecie). 
Trenujemy dzieci w wieku od 7-9 lat, obec-
nie mamy 320 zawodników. Metody szko-
lenia różnią się od stosowanych w więk-
szości polskich klubów. I tak np. nasi 
zawodnicy od początku poznają zarówno 
technikę, jak i taktykę gry w piłkę nożną. 

O szczegółach mógłbym długo opo-
wiadać, ale ważna jest sama idea Akade-
mii. Nie uczymy dzieci niezdrowej rywa-
lizacji. Dla nas każdy, kto uprawia sport, 
już jest zwycięzcą. Dlatego podczas tur-
niejów rozgrywanych co miesiąc nagra-
dzamy wszystkich zawodników. Najlep-
szych zgłaszamy do Mazowieckiej Ligi 
Piłkarskiej, a pozostałym nie podcinamy 
skrzydeł – ćwiczą dalej. Treningi prowa-
dzimy w spokojnej atmosferze, z naci-
skiem na ogólny rozwój fizyczny i radość 
ze sportu. W tak młodym wieku trudno 
przewidzieć, kogo czeka sportowa ka-
riera. Aby wychować mistrzów, trzeba 
dzieci wzmacniać i wspierać, a nie poka-
zywać im, że są słabe. I tak właśnie dzia-
łamy, pozwalając stopniowo ujawniać się 
młodym talentom.

O programie „WF z klasą” w ba-
bickiej szkole można przeczytać na 
blogu: http://blogiceo.nq.pl/stare-
babice/. Wiadomości o Akademii Ta-
lentów Piłkarskich znajdą Państwo 
na stronie: www.atp-warszawa.pl.

kaRoLIna GWaREk, 

Fot. FIRMa MaWI

dzieci ze szkoły w Starych Babicach – zawodnicy Akademii talentów Piłkarskich – z trenerem Piotrem 
Płeszką
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Impreza z roku na rok gromadzi coraz 
większą liczbę dzieci i młodzieży z terenu 
PWZ. Jej uroczystego otwarcia dokonał 
Starosta Warszawski Zachodni Jan Ży-

chliński i Przewodniczący Rady Gminy 
Stare Babice Henryk Kuncewicz. O 10.00 
wystartował pierwszy bieg na dystansie 
300 m dla najmłodszych dzieci w katego-

rii szkół podstawowych. W sumie prze-
prowadziliśmy rywalizację na 4 dystan-
sach w różnych kategoriach wiekowych. 
Liczba wszystkich dziewcząt i chłopców 
startujących w imprezie to 466 osób, co 
stanowi rekord frekwencji. Absolutnym 
hitem był bieg na 800 m chłopców w ka-
tegorii szkół podstawowych (kl. V i VI), 
w którym wystartowało 115 uczestników. 

Cieszy coraz powszechniejszy udział 
powiatowej młodzieży w imprezach spor-

Rekordowe Biegi Przełajowe!
W piątek 30 maja na obiektach GoSir-u Stare Babice  
w Zielonkach odbyły się otwarte Biegi Przełajowe  
o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego  
i Wójta Gminy Stare Babice. 

Trenuje zapasy od 5. roku życia. Miłość 
do sportu odziedziczył po rodzicach. 
Jego tata, Pan Adam Gut, był piłkarzem 
ręcznym w drużynie Górnika Katowice. 
Po przeprowadzce na Mazowsze zapisał 
syna do sekcji zapaśniczej na warszaw-
skiej Akademii Wychowania Fizycznego. 
Przez pierwsze lata trenował razem z nim, 
bo chłopiec był za mały, żeby walczyć ze 
starszymi kolegami. Wieloletnia praca pod 
okiem kilku trenerów (m.in. Wicemistrza 
Olimpijskiego z Atlanty Jacka Fafińskiego) 
dała efekty. W kwietniu tego roku Antoni 
Gut został Międzynarodowym Mistrzem 
Polski Kadetów w Zapasach w stylu kla-
sycznym, a w czerwcu wywalczył brązowy 
medal w tej dyscyplinie na XX Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży. Wcześniej 
osiągnął także wiele innych sukcesów, 
m.in. dwukrotnie był srebrnym medalistą 
Pucharu Polski, wielokrotnie wygrywał 
Warszawską Olimpiadę Młodzieży. 

– jaka jest twoja recepta na sportowy 
sukces? 

– Codziennie trenuję po około dwie go-
dziny. Po szkole, zamiast jechać do domu 
albo wyskoczyć gdzieś z kolegami, idę na 
trening do mojego klubu – AZS-AWF War-

Zapaśnik na medal
Antoni Gut z janowa ma tylko 17 lat i już jest mistrzem Polski… 

szawa. Ćwiczę pod okiem dwóch świetnych 
trenerów – Seweryna Szredera i Andrzeja 
Jaworskiego. W okresie startowym (tzn. 
kiedy jeżdżę na zawody) wykonuję głównie 
ćwiczenia szybkościowe. Jednym z ciekaw-
szych jest tzw. tarcza – zapaśnik staje po-
środku koła i co chwilę, np. co minutę, pod-
chodzą do niego inni zawodnicy, z którymi 
musi walczyć. Trudność polega na tym, że 
rywale są wypoczęci, a on stopniowo traci 
siły. Moi koledzy trzymają formę, więc na 
macie nie ma litości! 

Oprócz treningu podstawą sukcesu 
w sporcie jest zdrowe odżywianie i wła-
ściwy tryb życia. Sportowiec nie może ba-
lować do białego rana, musi odpowiednio 
długo ćwiczyć, pracować i wypoczywać. 

– Co pociąga Cię w sporcie? 
– Lubię trenować i czuć zmęczenie. Im 

cięższy trening, tym lepiej! Mam wtedy 
poczucie dobrze przepracowanego czasu 
i wiem, że z tego wysiłku będą efekty. 

– Czy poleciłbyś sport swoim rówieśnikom? 
– Oczywiście, to dużo lepsze od ślęcze-

nia przed komputerem. Sport jest receptą na 
nudę, pozwala odreagować stres, zmierzyć się 
z innymi i z własnymi słabościami. Na zaję-

ciach sportowych można poznać ciekawych 
ludzi, którzy mają w życiu cel. W naszej gmi-
nie jest coraz więcej miejsc, gdzie można ćwi-
czyć – wyczynowo albo towarzysko. Ruch jest 
dobry w każdej formie i dla każdego!

– a jak widzisz swoją przyszłość? 
– Chciałbym nadal osiągać sukcesy 

w zapasach... Ale najbardziej marzę o tym, 
żeby sportową pasję wykorzystać do po-
magania innym. W planach mam studia 
na AWF. Chciałbym zostać fizjoterapeutą. 
Czuję, że to moje powołanie. 

 – Życzymy Ci realizacji tego marzenia 
i wielu sukcesów na macie. 

kaRoLIna GWaREk, MaRCIn łada
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Szkoły podstawowe  
– klasyfikacja zespołowa

Miej-
sce

Szkoła
Suma 

punktów
Punkty 

PWZ

1
SP 1 Ożarów 
Mazowiecki

92 10

2 SP 2 Błonie 72 7
3 SP Bieniewice 60 5

*Dodatkowo z naszej gminy na miejscu 4. upla-
sowała się SP w Borzęcinie Dużym z sumą punk-
tów 57 i 4 punktami PWZ

Szkoły gimnazjalne  
– klasyfikacja zespołowa

1 GIM Leszno 54 10

2
GIM Koczargi 
Stare

41 7

3
GIM Ożarów 
Mazowiecki

27 5

towych. W Otwartych Biegach Przeła-
jowych może wystartować każdy, aby 
sprawdzić swoją kondycję na takich tra-
sach – nie ma eliminacji gminnych. Wszy-
scy, którzy ukończyli bieg, otrzymali pa-
miątkowy medal i dyplom. Dodatkowo 
pierwszych 3 zawodników otrzymało 
z rąk Starosty Jana Żychlińskiego i Prze-
wodniczącego RG Henryka Kuncewicza 
statuetki na specjalnie przygotowanej 
scenie. Między biegami odbywało się lo-
sowanie drobnych nagród, aby jak najwię-
cej uczestników miało satysfakcję z im-
prezy, którą współtworzyli. 

Trzeba podkreślić zaangażowanie dwóch 
grup wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1 
w Błoniu i Gimnazjum w Bieniewicach. Biegi 

Piknik lotniczy zorganizowano 25 maja 
pod Patronatem Honorowym Wójta 
Gminy Stare Babice. Pogoda dopisała, 
chociaż silny wiatr nieco utrudniał akro-
bacje małych samolotów. Na 
piknik przyszło wielu miesz-
kańców naszej gminy wraz 
z dziećmi. I to właśnie naj-
młodsi byli najwierniejszymi 
kibicami lotniczych pokazów. 
Zaprezentowano kilkadzie-
siąt modeli latających, naj-
szybszy w kształcie samolotu 
myśliwskiego latał podobno 
z prędkością ok. 150 km/h. 
Były także całkiem duże jed-
nostki o rozpiętości skrzydeł 
do kilku metrów. Wielkie za-
interesowanie budziły także 
modele samolotów z  silni-
kami spalinowymi holujące 
szybowce.

Wszyscy oczekiwali na konkurencję 
„Air-Combat”, w której samoloty w „po-
wietrznej bitwie” obcinają wstążki przy-
czepione do ogonów samolotów swoich 
rywali. Dynamiczna konkurencja budziła 
wiele emocji. Zwyciężyli w niej: Marcin 

II Piknik Lotniczy w koczargach Starych

Sałek z Warszawy, Włodek Li-
sik z Warszawy, a 3. miejsce za-
jął Wiktor Łaciński ze Starych 
Babic. Wójt Krzysztof Turek 

wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy.
Na piknik przybył również wóz stra-

żacki z OSP Stare Babice, dzieci jak zwy-
kle były nim bardzo zainteresowane. Teraz 
wiele z nich nie tylko chce zostać straża-
kami, ale także modelarzami. Kto wie? Za-

interesowania rozbudzone za młodu mają 
często swoje spełnienie w dorosłym życiu.

Kolejną imprezę lotniczą, ale już 
w mniejszym wymiarze, zorganizowano 
w Koczargach 14 czerwca. 

 Mł, Fot. kM

kilkadziesiąt modeli, od najmniejszych aż do takich, 
których rozpiętość skrzydeł wynosiła 6 m, elek-
tryczne, spalinowe, a nawet z napędem rakieto-
wym – wszystko to można było zobaczyć na lotnisku 
modelarskim w koczargach Starych.

przełajowe z tyloma uczestnikami to wiel-
kie wyzwanie organizacyjno-logistyczne. 
Dziękujemy Nauczycielom z Gimnazjum 
Nr 1 w Błoniu – Beacie Potępskiej i Pio-
trowi Rutkowskiemu oraz nauczycielom 
z Gimnazjum w Bieniewicach – Barbarze 
Siedleckiej i Ireneuszowi Gawryołkowi za 
zorganizowanie grup wolontariuszy. Po-
dziękowania także dla GOSiR-u Stare Ba-
bice za przygotowanie tras biegowych 
i całego obiektu do zawodów.

Najbliższa rywalizacja biegowa w Zie-
lonkach już pod koniec września 2014 r. – 
odbędą się tam Indywidualne Biegi Prze-
łajowe w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

R. kaRPIńskI – PWZ, Fot. k. MaLInoWskI

sport
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Konkurs „Pracuj bezpiecznie” był prze-
znaczony dla rolników, sołtysów, radnych 
i członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy 
Stare Babice. Jego celem było upowszech-
nianie zasad BHP w gospodarstwie rolnym. 
Konkurs zorganizowała placówka terenowa 
KRUS Błonie przy współpracy z babickim UG 
i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Sta-
rych Babicach. Zwycięzcami zostali: 1. miejsce  
– p. Aleksander Jadczak, sołtys Klaudyna, 
2. miejsce – p. Sylwester Klimek, sołtys Lat-
chorzewa, 3. miejsce – p. Józef Drzewiński, 
rolnik z miejscowości Latchorzew, a wyróż-
nienie otrzymał p. Dariusz Świątkowski – 
sołtys Wierzbina. Wszyscy laureaci, a także 

bezpiecznie na wsi
25 kwietnia w urzędzie Gminy w Starych Babicach odbył się 
konkurs pod hasłem „Pracuj bezpiecznie”. Sprawom bezpie-
czeństwa poświęcono również spotkanie dla dzieci zorgani-
zowane przez kruS 6 maja w ZSP w Borzęcinie dużym.

pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody, które wręczyli organizatorzy. Były 
wśród nich m.in. narzędzia przydatne każ-
demu rolnikowi, parasole i inne atrakcyjne 
upominki, ufundowane przez Oddział Re-
gionalny KRUS Warszawa, babicki Urząd 
Gminy i Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Starych Babicach. Uczestnikom złożono 
serdeczne podziękowania za przybycie i za 
wspaniałą wiedzę.

6 maja w borzęcińskiej podsta-
wówce odbyło się również szkolenie 
dla uczniów dotyczące bezpieczeń-
stwa w codziennych sytuacjach. Ra-
townicy Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Borzęcina Dużego przepro-
wadzili dla dzieci profesjo-
nalny pokaz pierwszej po-
mocy. Uczniowie aktywnie 
włączyli się w prezentację. Na-
stępnie obejrzeli dwa filmy 
„Rodzina Porażków” i „Za-
dbaj o zdrowie”, a Pani Te-
resa Młynarczyk, starszy spe-
cjalista z placówki terenowej 
KRUS Błonie opowiedziała 
o zagadnieniach związanych 

z tematem spotkania. Zainteresowanie 
szkoleniem było bardzo duże. Tego dnia 
rozstrzygnięto także konkurs pt. „Bez-
piecznie na wsi – Nie zbliżaj się zuchu 
do maszyny w ruchu”. 

– Do placówki terenowej KRUS w Bło-
niu zgłosiło się 7 gmin i 14 szkół chętnych 
do udziału w konkursie – mówi Pani Teresa. 
– W sumie uczestniczyło w nim 216 osób, 
były dwie grupy wiekowe – klasy 0-III i IV-
-VI. Dziś wręczyliśmy nagrodę uczennicy 
tutejszej szkoły – Zosi Piela z klasy II, któ-
rej praca została wyróżniona na etapie pla-
cówkowym. Zosia otrzymała piękne na-
grody ufundowane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – plecak, pen-
drive, koszulkę i worek z logo KRUS. Dzię-
kuję Dyrekcji Szkoły za umożliwienie tego 
spotkania, a Urzędowi Gminy za ufundo-
wanie upominków dla wszystkich uczest-
ników. Za bardzo dobrą współpracę dzię-
kuję także mediom Urzędu.

Obok serdecznych gratulacji dla uczniów 
biorących udział w konkursie Pani Teresa 
Młynarczyk przekazała również podzięko-
wania nauczycielom – opiekunom uczest-
ników zmagań konkursowych i rodzicom 
dzieci, którzy przygotowali je do wykona-
nia pięknych prac plastycznych.

W czasie szkolenia dzieci otrzymały 
także broszurki z informacjami o tym, jak 
unikać zagrożeń, a najbardziej aktywni 
uczniowie dodatkowo różne gadżety, m.in. 
opaski odblaskowe, dzięki którym będą bar-
dziej bezpieczni na drodze. kG, kM

W zawodach uczestniczyło kilkuset jeźdźców. Pierwszego dnia zorganizowano 
konkurencje w ujeżdżeniu, a drugiego – konkursy skoków przez przeszkody 
(od wys. 40 do 105 cm). Zawodnicy walczyli m.in. o Puchar Wójta Gminy Stare 
Babice – w konkursie skoków LL 80-90 cm. Rywalizacja w tej konkurencji 
dostarczyła widzom wiele emocji. Zwycięzcy otrzymali nagrody i gratulacje 
od Wójta Krzysztofa Turka. Ze szczegółowymi wynikami zawodów można się 
zapoznać na stronie www.ksj.waw.pl.

Kolejne spotkania z tego cyklu odbędą się: 20 i 21 września 
w stajni „Sawanka” w Truskawiu, 4 i 5 października w stajni „Zie-
lonki”. Serdecznie zapraszamy!

kaRoLIna GWaREk, Fot. kaMIL MaLInoWskI 

kampinoskie spotkania jeździeckie  
w koczargach
14 i 15 czerwca w stajni „HorseWorks” w koczargach  
Nowych odbyła się kolejna edycja kampinoskich  
Spotkań jeździeckich.

informacje

uczestnicy i organizatorzy konkursu „Pracuj bezpiecznie”
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W sobotę 10 maja, z okazji 10. rocznicy 
przystąpienia Polski do UE zorganizo-
wano dzień otwarty w Automatycznej Sta-
cji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym 
i w Pompowni Głównej w Borzęcinie Du-
żym. Obiekty te powstały w ramach pro-
jektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Stare Babice”, który 
realizowany jest przy wsparciu Funduszu 
Spójności. Środki pozyskane z UE przez na-
szą gminę w celu realizacji tego przedsię-
wzięcia wynoszą ok. 130 mln zł. Po zakoń-

Począwszy od poprzedniej publikacji do 
końca realizacji tego projektu będziemy 
Państwa informowali o najistotniejszych 
sprawach nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Odpowiemy tym samym na wyrażone na 
październikowej sesji Rady Gminy oczeki-
wania radnych i mieszkańców, aby infor-
macje docierały częściej do osób zamiesz-
kujących babicką gminę, zwłaszcza tych 

10 lat w ue

czeniu projektu cała babicka gmina będzie 
skanalizowana.

Obiekty udostępniane do zwiedzania 
są dobrą wizytówką przemian infrastruk-
tury na naszym terenie. Czystość, kom-
puteryzacja, nowoczesna technika i dba-
łość o ekologiczne otoczenie – to cechy, 
które je charakteryzują.

Na co dzień niedostępne obiekty od-
wiedzali przeważnie mieszkańcy pobli-
skich terenów, choć także nie zabrakło 
w Borzęcinie mieszkańców Babic. Jeden 

ze zwiedzających panów dziwił się, że 
w Babicach jest woda z Borzęcina.

 – Tak właśnie jest, Automatyczna Sta-
cja Uzdatniania Wody z Borzęcina Dużego 
dostarcza wodę do wielu terenów naszej 
gminy w kierunku wschodnim, aż do ul. 
Kutrzeby w Starych Babicach. Dalszą 
część gminy w kierunku Warszawy zasila 
babicka Stacja Uzdatniania Wody – wy-
jaśniali pracownicy ASUW w Borzęcinie.

Wielu mieszkańców gminy przyszło 
zwiedzać obiekty wraz z dziećmi, intere-
sowali się zarówno wydajnością pomp, jak 
i techniką komputerową sterującą wszyst-
kimi procesami zasilania stacji i ciśnie-
nia w sieci wodociągowej. Pracownicy 
GPK „Eko-Babice” i Jednostki Realizu-
jącej Projekt chętnie udzielali wszelkich 
informacji. Po zakończeniu zwiedzania 
na mieszkańców gminy czekały okolicz-
nościowe upominki.

tEkst I Fot. MaRCIn łada

Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XIV

1 maja obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do 
unii europejskiej. ministerstwo Infrastruktury i rozwoju wraz 
z licznymi partnerami przeprowadziło w kraju akcję informa-
cyjną dotyczącą korzyści Polski z integracji z ue. Na fundu-
szach unijnych skorzystała również gmina Stare Babice.

żywotnie zainteresowanych realizacją na-
szego projektu unijnego i przyłączeniem 
do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej. 

Zanim przejdę do omówienia stanu 
zaawansowania prac w każdym z reali-
zowanych zadań, chciałbym przekazać 
garść informacji dotyczących projektu 
jako całości. Oprócz prowadzenia dzia-
łań zaplanowanych na ten okres w har-

monogramie tego przedsięwzięcia, Jed-
nostka Realizująca Projekt dodatkowo 
pracowała nad rozszerzeniem projektu 
o nowe zadania w zakresie objętym 
umową o dofinansowanie podpisaną 
w 2010 r. Mam tu na myśli zwiększe-
nie ilości budowanej sieci kanaliza-
cyjnej w każdym z sołectw o odcinki 
umożliwiające podłączenie mieszkań-
ców w drugiej i w trzeciej linii zabu-
dowy, którzy zamieszkali albo wybu-
dowali się w tzw. międzyczasie.

W wyniku rozmów z NFOŚiGW oraz 
Ministerstwem Środowiska złożyliśmy 
także wniosek o rozszerzenie naszego 

informacje

od ostatniej publikacji na ten temat minęły co prawda 
tylko trzy miesiące (w marcu 2014 r. – nr 3 [212] GB), ale 
postanowiliśmy podzielić się z Państwem kolejnymi infor-
macjami na temat przebiegu realizacji projektu.
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projektu o zadania mające na celu mo-
dernizację i  rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w związku ze spodziewanym 
wzrostem ilości ścieków powstałych 
w wyniku realizacji projektu. Planowana 
modernizacja oczyszczalni odbędzie się 
w zakresie rozbudowy zaplecza magazy-
nowo-warsztatowo-socjalnego, moder-
nizacji i rozbudowy części mechanicznej 
i modernizacji części biologicznej. Mo-
dernizacja i rozbudowa powinna zaspo-
koić potrzeby gminy Stare Babice w okre-
sie 10-15 lat. 

Oprócz powyższych działań pracow-
nicy J.R.P. byli zaangażowani w złożenie 
wniosku aplikacyjnego do 12. konkursu na 
współfinansowanie dokumentacji tech-
nicznej sieci kanalizacji w obszarach, 
które w perspektywie paru lat można by 
zakwalifikować do realizacji budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, takich jak:
1)  w Borzęcinie Małym na północ od 

ulicy Kosmowskiej;
2)  w Koczargach Nowych na północ od 

ulicy Górki i na wschód od ulicy Aka-
cjowej;

3)  w Zielonkach pomiędzy ulicami Spor-
tową a Białej Góry;

4)  w Bliznem Łaszczyńskiego na połu-
dnie od ulicy Warszawskiej po obu 
stronach trasy S8.
Mamy nadzieję, że zaakceptowanie 

naszego wniosku i zakończenie uzupeł-
nienia dokumentacji technicznej bę-
dzie wstępem do późniejszego współfi-
nansowania budowy samej kanalizacji 
z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w perspektywie finansowej 2014-2020 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. 

Po tych uwagach natury ogólnej doty-
czących naszego przedsięwzięcia i planów 
rozszerzenia tego projektu pora na poin-
formowanie, jaki jest stan prac w poszcze-
gólnych miejscach ich realizacji.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Borzęcinie Dużym 
i Zielonkach. Wykonawca kanalizacji 
w miejscowości Borzęcin Duży realizuje 
swoje zadania z lekkim opóźnieniem, 
usprawiedliwionym częściowo złymi wa-
runkami gruntowymi, na jakie natrafił po-
między ulicą Kosmowską a Warszawską. 
Natomiast wykonawca realizujący zada-
nie w Zielonkach prowadził prace w spo-
sób tak opieszały, że z tego powodu by-
liśmy zmuszeni do wypowiedzenia tej 
umowy. Zadanie będzie musiał dokoń-

czyć wykonawca wyłoniony w kolejnym 
przetargu. 

Budowa wodociągu i kanaliza-
cji w  Klaudynie. Obecnie procedu-
jemy po raz kolejny uzyskanie zezwo-
lenia na budowę kanalizacji w zlewni 
ulicy Krzyżanowskiego wraz z bocznymi 
odejściami sieci. Stało się tak, ponieważ 
jeden z mieszkańców spowodował unie-
ważnienie pozwolenia na budowę, które 
już posiadaliśmy, pomimo iż obejmo-
wało także swym zakresem nierucho-
mość tego mieszkańca. Pozostawiamy 
to bez komentarza.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego, 
Lubiczowie, Latchorzewie i Babicach 
Nowych. Prace prowadzone przez firmę 
Wodrol w Bliznem Jasińskiego i Lubi-
czowie przebiegają z lekkim opóźnie-
niem w stosunku do przyjętego harmono-
gramu, ale dobiegają już końca. Natomiast 
wykonawca kanalizacji na odcinku Babice 
Nowe-Latchorzew, firma Knauber reali-
zuje swój zakres prac terminowo i bez 
większych problemów.

Budowa kanalizacji w Zielonkach 
w ulicy Południowej, Okrężnej i Za-
chodniej. Obecnie kończą się prace po-
legające na budowie bocznych odrzutów 
sieci od sieci głównej magistrali umożli-
wiające w przyszłości podłączenie pozo-
stałych, zwłaszcza niedawno wybudowa-
nych budynków do kanalizacji sanitarnej. 
Spodziewamy się, że jeszcze w wakacje 
zaprosimy także mieszkańców do pod-
łączenia się.

Budowa kanalizacji w centrum Bo-
rzęcina Dużego i w miejscowości To-
polin (wzdłuż ulicy Jana III Sobie-
skiego i Batorego). Mieszkańcy objęci 
zakresem zadania podstawowego zostali 
już poinformowani o możliwości pod-
łączenia się do sieci. Natomiast miesz-
kańcy objęci zadaniem uzupełniającym 
otrzymają taką możliwość w ciągu naj-
bliższych tygodni. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ulicy Spacerowej – Etap I i II 
Borzęcin Duży, Stanisławów i Ma-
riew. Obecnie wykonawca zakończył 
rozbudowę sieci podstawowej o odrzuty 
boczne, aby umożliwić mieszkańcom 
budynków zlokalizowanych w drugim 
i trzecim rzędzie zabudowy podłączenie 
do sieci. Jednocześnie jesteśmy w trak-
cie wyłaniania wykonawcy na budowę 
pozostałego do wykonania zakresu bu-

dowy kanalizacji sanitarnej w tych miej-
scowościach.

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Borzęcinie Dużym i Małym (ul. 
Kosmowska) i Topolinie. W wyniku 
przeciągających się negocjacji i uzgod-
nień udało się ustalić zasady wykonania 
i koszty budowy kanalizacji w ulicy Ko-
smowskiej. Konieczność zmiany techno-
logii posadowienia kanalizacji w tej ulicy 
była spowodowana faktem stwierdzenia 
mniejszej nośności gruntów, na których 
miały być posadowione w większości ka-
nały sanitarne. Zdecydowaliśmy, że w za-
istniałej sytuacji (tj. niesprzyjających wa-
runków gruntowo-wodnych) optymalne 
będzie posadowienie kanałów wewnątrz 
przewiertów i ograniczenie ilości wy-
kopów do minimum poprzez wykona-
nie komór przewiertowych. Ta zmiana 
technologii wykonania kanalizacji już 
spowodowała i spowoduje zmianę ter-
minu jej realizacji i wiąże się oczywiście 
ze zwiększonymi kosztami jej przeprowa-
dzenia. Aby ułatwić realizację tego zada-
nia, Gmina Stare Babice przejęła na dwa 
lata w zarząd ulicę Kosmowską i rozpo-
częła wykonanie projektu docelowej jej 
modernizacji, która nastąpi niezwłocz-
nie po wykonaniu kanalizacji.

Budowa kanalizacji w ulicy Trakt 
Królewski (na wschód od Spacero-
wej) w miejscowości Borzęcin Duży, 
Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn. Miesz-
kańcy Zalesia, Wierzbina i Borzęcina Du-
żego, ul. Trakt Królewski, objęci drugim 
etapem budowy sieci kanalizacyjnej wraz 
z odrzutami bocznymi w ostatnim mie-
siącu zostali poinformowani o możliwości 
podłączenia się do nowej infrastruktury.

Budowa kanalizacji w Koczargach 
Nowych (ulica Bugaj, Wiosenna i Ró-
żana). Obecnie trwają przeglądy odbio-
rowe kanalizacji, które zmierzają ku koń-
cowi. Przekazanie tej sieci do eksploatacji 
nastąpi w momencie, gdy zostanie wyko-
nany odcinek przewodu kanalizacji wzdłuż 
ulicy Warszawskiej pomiędzy ulicami Bu-
gaj i Szkolną oraz odcinek w ulicy Szkol-
nej wraz z przepompownią umożliwia-
jącą spływ ścieków do Pompowni Głównej 
w Koczargach. Niestety firma, która to re-
alizowała, wykonywała prace na tyle opie-
szale, że musieliśmy zrezygnować z jej 
usług. Dokończenie inwestycji nastąpi po 
wyłonieniu nowego wykonawcy. 

Budowa przepompowni głównej 
w Koczargach Starych oraz przewód 

informacje
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Na stronie internetowej Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego w zakładce „Razem 
Bardziej Sprawni” (http://www.pwz.
pl/63,1,razem-bardziej-sprawni.html) 
dostępny jest informator o usługach insty-
tucji i organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz środowiska osób z niepełno-
sprawnościami z naszego powiatu.

Do korzystania z tej internetowej 
publikacji zachęcamy osoby niepełno-
sprawne, ich rodziny, osoby, które ze 
względu na stan zdrowia planują wystąpić 
o orzeczenie o niepełnosprawności. Jed-
nocześnie mamy nadzieję, że będzie on 
także pomocny dla urzędów i instytucji, 
do których zwracają się o pomoc miesz-
kańcy gmin naszego powiatu.

Informator zawiera:
1.  Informacje o pomocy z zakresu opieki, 

wsparcia dziennego, stacjonarnego, za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, 
dane teleadresowe instytucji publicz-
nych i prywatnych.

2.  Informacje o placówkach z zakresu 
świadczeń socjalnych i pomocowych.

3.  Informacje o placówkach udzielają-
cych pomocy medycznej, w tym spe-
cjalistycznej.

Razem Bardziej Sprawni
4.  Adresy i zakres usług stowarzyszeń 

i fundacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

5.  Adresy stron internetowych z pora-
dami prawnymi. 

6.  Opis zakresu pomocy dla osób z za-
burzeniami psychicznymi.

7.  Informacje o zasadach przyznawania 
renty z tytułu niezdolności do pracy. 

8.  Informacje, kto może otrzymać rentę 
socjalną.

9.  Informacje o miejscu i zasadach orze-
kania o niepełnosprawności. 
O niepełnosprawności orzeka Powia-

towy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności, mieszczący się w Grodzisku 
Mazowieckim, tel. 22 724 07 09, ul. Da-
leka 11. Wniosek o wydanie orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności może zło-
żyć osoba zainteresowana lub jej przed-
stawiciel ustawowy. Wniosek można zło-
żyć osobiście, drogą pocztową, jak też za 
pośrednictwem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
10.  Informacje o sposobie uzyskania po-

mocy społecznej dla osób z zaburze-
niami psychicznymi.

11.  Informacje o formie i zakresie po-
mocy osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi poza miejscem zamiesz-
kania.

12.  Informacje o poradnictwie zawodo-
wym i aktywizacji zawodowej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowych informacji udzielają 
gminne i miejskie ośrodki pomocy spo-
łecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, ul. 
Poznańska 129, 05-850 Ożarów Mazo-
wiecki, tel. 22 733 72 50.

Informator „Razem Bardziej Sprawni” 
powstał w ramach realizacji projektu: 
„Edukacja dla aktywnych – punkt kon-
sultacyjny dla organizacji pozarządowych 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

informacje

tłoczny do oczyszczalni ścieków. Bu-
dowa ta została wykonana i przekazana do 
eksploatacji i użytkowania. Włączenie jej 
do naszego systemu kanalizacyjnego na-
stąpi w momencie wykonania przewodów 
tłocznych bezpośrednio przekazujących 
ścieki do naszej oczyszczalni w Starych Ba-
bicach. Przetarg na wyłonienie wykonawcy 
tych prac został rozstrzygnięty, a firma 
Skanska niezwłocznie przystąpiła do re-
alizacji zakresu objętego zamówieniem.

Budowa spinki wodociągowej Klo-
nowa-Osiedlowa. W wyniku rozstrzy-
gniętego przetargu przedsiębiorstwo 
Energo Wac rozpoczęło realizację powyż-
szego zadania. Wybudowanie tak waż-
nego odcinka naszej sieci wodociągowej 
pozwoli na łatwiejszy przesył wody z na-
szej stacji w Borzęcinie Małym w obszary 
środkowej części gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Izabelińskiej i Kampinoskiej. 
Przetarg na wykonanie kanalizacji w tym 
obszarze został ogłoszony i po wyłonieniu 
wykonawcy na początku sierpnia można 
się spodziewać, iż większość prac ziem-
nych zostanie wykonana do końca roku.

Inne, niewymienione w tym artykule 
zadania, przewidziane do rozpoczęcia 
zgodnie z harmonogramem, w tym roku 
będą sukcesywnie wdrażane.

Korzystając z  okazji, prosimy 
zwłaszcza mieszkańców, którzy 
osiedlili się na terenie naszej gminy 
w ostatnich latach, oraz osoby, które 
właśnie budują domy, o sprawdzenie 
w biurze Jednostki Realizującej Pro-
jekt, czy ich nieruchomości zostały 
uwzględnione w projekcie. Wnioski 
o doprojektowanie przykanalika, jak 
i inne kwestie można zgłaszać w biu-
rze J.R.P. osobiście, telefonicznie, 
mailowo, czy też pisemnie w godzi-
nach pracy biura (poniedziałek 8.00-
18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00).

Aktualny harmonogram prac jest za-
mieszczony na naszej stronie interne-
towej, w zakładce JRP – Harmonogram, 
a w podzakładkach znajdują się dokład-
niejsze informacje na temat każdego z za-
dań już realizowanych.

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będziemy 
Państwa informowali w kolejnych arty-

kułach zamieszczonych na łamach „Ga-
zety Babickiej” i na naszej stronie inter-
netowej.

tEkst: PaWEł tuRkot

PREZEs ZaRZądu „Eko-babICE”

koREkta P.o. kIERoWnIka j.R.P.

PaWEł boHdZIEWICZ

ZdjęCIE: MaGdaLEna WRóbLEWska

sPECjaLIsta ds. PRoMoCjI j.R.P.

Zagęszczanie gruntu w Latchorzewie
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informacje

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej, zgodnie z  art. 35 Ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.

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

Powierzchnia działki w m2 91 m²
Oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej

WA1P/00112885/2

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 849/3
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej 
zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kwirynów, Stare Babice, Janów i  Klaudyn zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona 
położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.

Cena nieruchomości w zł 20000,00 netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT
Uwagi Działka przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w spra-
wie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, 
jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co 
najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do insty-
tucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytu-
cji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przy-
rody, obiektów rekreacyjno-sportowych. 

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielo-
dzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma być dokumentem iden-
tyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

karta dużej rodziny Podstawą do otrzymania 
karty jest złożenie wniosku 
o przyznanie Karty Dużej Ro-
dziny. 

Wniosków o  przyznanie 
Karty Dużej Rodziny i szcze-
gółowych informacji udziela: 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29), tel. 
22 752-83-85 lub 22 722-90-11.

Informacje przedstawiające na bieżąco oferty Partnerów 
znajdą Państwo na stronie: www.rodzina.gov.pl. 

Więcej szczegółów dotyczących Karty Dużej Rodziny i for-
mularz wniosku o jej przyznanie można także znaleźć na stro-
nie www.stare-babice.pl, w zakładce Ważne dla mieszkańca.

RPP.6721.15.2014   Stare Babice, dn. 24 czerwca 2014 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego połu-
dniowej części wsi Klaudyn, gmina Stare Babice, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 
647 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr 
XXIV/240/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego południowej części wsi Klaudyn, oraz na podstawie art. 
54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go południowej części wsi Klaudyn, wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 7 lipca do 31 lipca 2014 r.  
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzi-
nach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, w sali nr 24 – Sala im. 
Stanisława Zająca, o godz. 14.

Zgodnie z  art. 17 pkt 11 Ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 
54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) osoby praw-
ne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez 
Wójta Gminy Stare Babice.

W  przedmiotowej sprawie postępowanie o  transgranicz-
nym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt GMIny staRE babICE

kRZysZtoF tuREk
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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

Profesjonalne usługi pedagogiczne
 

 wskazówki do pracy z dzieckiem, odnośnie jego rozwoju 
poznawczego, społecznego, emocjonalnego, motywowania do nauki 

 pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo 
 wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 

 
tel. 607‐588‐992 

www.pedagog‐olszowka.pl 
e‐mail: info@pedagog‐olszowka.pl 

 

Profesjonalne 
usługi pedagogiczne

  wskazówki do pracy z dzieckiem, odnośnie jego 
rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego, 
motywowania do nauki

  pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo

  wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji 
rodziny

tel. 607-588-992
www.pedagog-olszowka.pl

e-mail: info@pedagog-olszowka.pl

 Wycinki metodą alpinistyczną
 Wycinki powierzchniowe drzew
 Pielęgnacja drzew

tel. 797 449 702

Spotkanie zorganizowała Fundacja Promocji 
Rekreacji „KIM” w ramach projektu „Senior 
zdrowy i aktywny”, który od maja jest reali-
zowany w naszej gminie. Wykład pt. „Marsz 

po zdrowie – nie tylko dla serca” wygłosiła dr Liliana Kostana, 
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Oprócz kilku-
dziesięciu seniorów w spotkaniu uczestniczyła także Alicja 
Napurka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Eliza Chodorowska, reprezentująca Fundację.

Podczas wykładu seniorzy dowiedzieli się, że aktywność fi-
zyczna jest zalecana w każdym wieku. Ruch konserwuje mło-

Marsz po zdrowie
Aktywność fizyczna jest ważna w każdym 
wieku! 5 czerwca w babickim urzędzie Gminy 
wykładu na ten temat wysłuchali seniorzy.

dość i przedłuża życie, a także wspomaga leczenie wielu cho-
rób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy depresja. 
Ważne, aby aktywność była dostosowana do stanu zdrowia, 
a przede wszystkim żeby sprawiała przyjemność. „Ruch za-
stąpi niejedną tabletkę, a żadna tabletka nie zastąpi ruchu” – 
tę złotą myśl przekazała seniorom dr Liliana Kostana.

Uczestnicy wykładu realizują to przesłanie w praktyce. Bio-
rąc udział w projekcie „Senior zdrowy i aktywny”, korzystają 
z wielu zajęć sportowych (nordic walking, gimnastyka na ba-
senie, gimnastyka rekreacyjna/joga – zdrowy kręgosłup). Pro-
jekt, przeznaczony dla seniorów od 60. roku życia, otrzymał 
dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. 

Więcej o projekcie można dowiedzieć się ze strony: http://
www.fundacjakim.pl/. Tel. 606-225-863, e-mail: senior@fun-
dacjakim.pl.

kaRoLIna GWaREk

Przypominamy, że termin składania ofert dotyczących realiza-
cji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
upływa 10 lipca 2014 r. Więcej informacji: www.stare-babice.pl.




