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aktualności

Zapraszamy na koncerty
IX Festiwalu Muzycznego
„W Krainie Chopina”
4 sierpnia o godz. 13.00 w Kościele pw. Świętej Anny w Zaborowie wystąpi
kwintet blaszany „Varsovia Brass Quintet”.
11 sierpnia o godz. 20.00 w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Meksyku
w Laskach wystąpią: Krzysztof Jakowicz – skrzypce i Krzysztof Marosek – organy.
15 sierpnia o godz. 13.00 w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Rocha
w Brochowie wystąpią: Henryka Trzonek – skrzypce (Niemcy) i Nasos
Grozas - fortepian (Grecja).
18 sierpnia o godz. 13.00 w Europejskim Centrum Artystycznym im.
F. Chopina – Pałac w Sannikach wystąpią: Henryka Trzonek – skrzypce
i Nasos Grozas – fortepian. Tego samego dnia o godz. 19.00 w Kościele NMP
Królowej Apostołów w Ołtarzewie wystąpią: Andrzej Chorosiński – organy
i Michał Chorosiński – recytacje.
25 sierpnia o godz. 13.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w Młodzieszynie
wystąpi: „Morpheus Saxophone Quartet”.
1 września o godz. 16.00 w dworku w Żelazowej Woli odbędzie się koncert
„W hołdzie Fryderykowi Chopinowi”. Wystąpią: Kayo Nishimizu – fortepian
(Japonia), Mariusz Dżyga – skrzypce i Andrzej Wróbel – wiolonczela.
Uwaga, kalendarium koncertów może ulec zmianie. Informacje na stronie:
www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl.

Poznajmy gminę!
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza do udziału w kolejnych tematycznych
spacerach krajoznawczych po gminie Stare Babice.
3 sierpnia w godz. 16.00-18.00 odbędzie się spacer pt. „Zagadki kampinoskich wydm”. Zbiórka w Lipkowie, przed wejściem do Kościoła. Grupę
poprowadzi Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy.
10 sierpnia w godz. 16.00-18.00 odbędzie się spacer o charakterze historyczno-przyrodniczym pt. „Mars i Syrena – powstańcy na zapleczu
Warszawy”. Zbiórka przed wejściem do Cmentarza Wojennego w Starych
Babicach. Grupę poprowadzi Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski
i terenowy.
17 sierpnia w godz. 16.00-18.00 zorganizowany będzie spacer pt. „Persjarnia pana Paschalisa, czyli lipkowskiej manufaktury historia”. Zbiórka
w Lipkowie, przed wejściem do Kościoła. Spacer poprowadzi Michał Krasucki – historyk sztuki, przewodnik warszawski, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
24 sierpnia, godz. 16.00-18.00, odbędzie się spacer pt. „Babickie Madonny,
święci Pańscy i Chrystus Frasobliwy, czyli szlakiem babickich kapliczek,
krzyży i figur przydrożnych”. Zbiórka w Starych Babicach przed kościołem.
Spacer poprowadzi Michał Krasucki – historyk sztuki, przewodnik warszawski, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Zadanie polegające m.in. na organizacji 15 spacerów tematycznych realizowane jest w ramach działania „Obchody 700-lecia Starych Babic”, dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013. Spacery prowadzi Fundacja Hereditas.
15 sierpnia zapraszamy na Wielki Festyn Babicki, szczegóły na str. 20.
25 sierpnia odbędzie się III Półmaraton PWZ, szczegóły na str. 19.
31 sierpnia w Stajni „Zielonki” - Zielonki Wieś ul. Warszawska 452,
w godz. 8:00 - 18:00 odbędą się kolejne Kampinoskie Spotkania Jeździeckie.
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Jestem radnym ponadgminnym…
Stanisław Lesisz – radny Zielonek Parceli, długoletni sołtys tej miejscowości – znany
jest chyba wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Funkcję radnego pełni od dwóch
kadencji, a sołtysem jest już cztery kadencje – to ponad 10 lat pracy dla lokalnej
społeczności. Zawsze ruchliwy i energiczny, przemierza na rowerze tereny naszej
gminy i gospodarskim okiem ocenia przemiany, które tu następują. Poprosiliśmy
Pana radnego o rozmowę.
– Odbieram bardzo źle likwidację wielu
zakładów pracy w kraju – niestety kilka
z nich zamknięto również w okolicy. Np.
na Bugaju była kiedyś „Libella”, pracowało
tam wielu ludzi, nie tylko z naszej gminy,
ale i z sąsiednich. Rozmawiałem ostatnio
z rolnikami. Niektórzy mówią, że woleli
dawniejsze czasy. Teraz owszem, dostają
dopłaty do hektara, ale dawniej wszystko,
co wyprodukowali, mogli od razu sprzedać – na pniu! Dziś jest zupełnie inaczej.
Polskie rolnictwo zabija import tanich
produktów z zagranicy. Rolnicy oddają
swoje plony, a później długo czekają na

– W jakim rejonie Pan działa? Widzimy
Pana w wielu miejscach gminy, a także
w Warszawie i w różnych rejonach Polski…

– To prawda, tak się złożyło, że pokazała mnie nawet telewizja, stąd wiele
osób wie, że bywam w różnych miejscach
Polski na uroczystościach patriotycznych.
Odprowadzam także często mieszkańców
naszej gminy w ostatnią drogę. Nasz organista, Pan Zbyszek Załęski, zagadnął
mnie kiedyś: „Panie Stasiu, ja dużo po
pogrzebach chodzę, ale Pan chyba jeszcze więcej?”. Ile moje ramiona przez całe
życie wyniosły istnień ludzkich, tego się
nie zliczy, później nosiłem chorągiew,
a teraz krzyż noszę. Mój rejon to: Laski,
Izabelin, Lipków, Babice, Borzęcin i Ołtarzew. Chodzę po wszystkich pogrzebach. Co miesiąc jestem na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, często bywam
też w Częstochowie – ostatnio z Rodziną
Radia Maryja. Interesują mnie wszystkie
sprawy, które mają wpływ na naszą Polskę, a także polityka…
– Co Pan sądzi o przemianach w naszej
gminie?
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Jestem bardzo
zadowolony z tego, co
robi się w gminie. Jest
tyle inwestycji! Cieszę
się zwłaszcza z remontu
ul. Mościckiego…
pieniądze. Podobnie jest z przemysłem.
Kupiłem ostatnio nowy rower. Wie pan
skąd? Z Chin!
– Ale powróćmy do spraw gminnych.

– Jestem bardzo zadowolony z tego,
co robi się w gminie. Jest tyle inwestycji!
Cieszę się zwłaszcza z remontu ul. Mościckiego. To droga powiatowa, podobnie jak
ul. Akacjowa, ale przecież w 87,5% chodzą
po niej mieszkańcy naszej gminy. Bardzo
dobrze, że w obu tych przypadkach udało
się remontować je wspólnie z powiatem.
Prace na ul. Mościckiego szybko postępują. Jeśli możemy dołożyć do remontu
i wykonać inwestycję wspólnie – to doskonale. Na wszystko to, co jest dobre,
jako radny będę dawał zgodę.
Interesuję się różnymi problemami
przy budowie kanalizacji. Np. przy ul. Po-

Chciałbym, aby Wójtowi
się udało i powstała
szkoła gimnazjalna
w Zielonkach.
łudniowej nie można było przedostać się
z instalacją pod drogą, bo była ona niedawno remontowana i objęta jest gwarancją. Rozmawiałem w tej sprawie ze Starostą PWZ. Konieczne okazały się różne
uzgodnienia pomiędzy inwestorem i wykonawcą, ale dowiedziałem się, że ostatecznie sprawa jest pomyślnie załatwiona.
– Kiedyś był Pan przeciwnikiem wejścia
Polski do Unii Europejskiej, a jak jest teraz?

– Dam panu przykład z moich młodych
lat. Gdy byłem mały, jak coś dostałem, to
dał mi to ojciec albo matka, może jeszcze
mój chrzestny… ale nie dostałem nic od
obcego. Wielu ludzi twierdzi: Unia jest
dobra i dużo nam daje. A ja odpowiadam,
że przecież środków tych wcale łatwo się
nie pozyskuje – trzeba włożyć w to dużo
pracy i mieć szczęście, a poza tym przecież my wpłacamy do UE ogromne pieniądze. W sumie dziś uważam, że dobrze się
stało, że weszliśmy do Unii, ale powinniśmy być traktowani na równi z innymi.
Tak jak Anglicy, Niemcy, Francuzi. Dlaczego nasi rolnicy dostają mniejsze dopłaty niż sąsiedzi z Zachodu? Czy to jest
sprawiedliwe?
– Jak Panu się żyje w babickiej gminie?

– Żyję skromnie, mam małą emeryturę, ale moja żona przez ponad 20 lat
była naczelnikiem poczty, więc dostaje
trochę więcej. Za to mogę powiedzieć, że
moim bogactwem jest rodzina. Oprócz
wspaniałej żony mam syna i synową,
córkę i zięcia, świetne wnuczki – jedna
z nich pisze pracę doktorską, a młodsza
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otrzymała nagrodę od Wójta Gminy za
doskonałe wyniki w nauce – w koczarskim gimnazjum, z kolei wnuczek bez
problemu dostał się na studia. W dniu,
w którym skończyłem 75 lat, urodził mi
się prawnuczek. Cała rodzina daje mi
wiele radości…
– Co sądzi Pan o gminnych inwestycjach?

– Dobrze, że się tyle robi, babicka
gmina idzie w górę. Kanalizacja w moim
sołectwie jest już na ukończeniu, chciałbym, aby po jej wykonaniu wyremontowano wszystkie drogi. Ucieszyły mnie
również plany rozwoju gminnej oświaty.
Chciałbym, aby Wójtowi się udało i powstała szkoła gimnazjalna w Zielonkach.
Mam zamiar zadzwonić do Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika. Słyszałem, że w Wyszkowie,
Warszawie, Radomiu i innych miejscach
mają likwidować szkoły, łączyć je ze sobą
i w rezultacie wielu nauczycieli, w całej
Polsce, straci pracę. Mówi się o kilku tysiącach osób, coś z tym trzeba zrobić. Tak
nie może być…
My w tej chwili, jako gmina, dostajemy
dotacje na szkoły, ale jeśli „kołdra będzie
za krótka”, dostaniemy mniej. Jeżeli nagle wszystko spadnie na gminę i będziemy
musieli sami utrzymać naszą oświatę, to
będzie bardzo źle.
– Jakie zadania chciałby Pan zrealizować
w swoim sołectwie?

– Jedną z najważniejszych spraw,
o którą zabiegam, jest wprowadzenie
nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu
ulic: Warszawskiej i Południowej. Chciałbym, aby tam było rondo, a w pobliżu po-

winny pojawić się światła na przejściu dla
pieszych. Zabiegając o to, zebrałem przed
„Biedronką” 1184 podpisy.
Gmina zleciła już opracowanie badań
natężenia ruchu w tym miejscu i okazało
się, że moje postulaty są zasadne i zapewne będą zrealizowane w przyszłości.
Nie jest to jednak łatwe, bo droga jest wo-

W sumie dziś uważam,
że dobrze się stało,
że weszliśmy do Unii,
ale powinniśmy być
traktowani na równi
z innymi.
jewódzka, z MZDW ciężko się negocjuje
i wszystko wiąże się z kosztami. Pomysł
ten poparł dotychczasowy Komendant
Powiatowy Policji Hubert Kowalczewski. Ruch na ul. Warszawskiej stale rośnie
i trzeba rozwiązać ten problem.
Z pozostałych spraw, chciałbym w ramach funduszu sołeckiego zagospodarować Polanę Dwóch Stawów przy ul. Południowej, tzn. doprowadzić do oświetlenia
terenu i boisk do piłki siatkowej, wytyczyć i wykonać ścieżki spacerowe, ustawić ławki, nasadzić nowe drzewa i krzewy.
Już dziś tereny te cieszą się dużym zainteresowaniem spacerowiczów, sporo osób
tam grilluje i opala się. Mam nadzieję, że
kiedyś powstanie w Zielonkach Parceli
park rekreacyjno-sportowy.
– Z czego Pan jest najbardziej dumny, jako
radny i sołtys?

– Udało mi się wyremontować kapliczkę w Zielonkach, wiele serca włożyłem też w odnowienie kapliczki w Lipkowie, przy tej okazji pragnę podziękować
Panu geodecie Dominikowi Marchlińskiemu za sporządzenie mapy geodezyjnej kapliczki. Ale chyba najbardziej cieszę się z tego, że powstało rondo im. ks.
Jerzego Popiełuszki w Starych Babicach,
bardzo poparł mnie w tej sprawie płk Kazimierz Dymek, któremu za to serdecznie dziękuję. Cieszę się także z tego, że
w moim sołectwie jest wiele utwardzonych dróg i ładny plac zabaw dla dzieci.
Mieszkam tu od 50 lat i niech pan mi
wierzy, zmieniło się przez ten czas bardzo wiele. Gdyby ktoś zasnął i obudził
się po tylu latach, nie poznałby naszej
gminy. Kiedyś były tu same polne dróżki.
A ja znam życie, bywałem w wielu miejscach. Czternaście razy byłem w wojsku,
raz w służbie czynnej i 13 razy w rezerwie. Jako saper byłem chyba na wszystkich poligonach w Polsce i raz nawet zostałem ranny. Odłamek spowodował, że
znalazłem się w szpitalu. Co robić, powiadają, że saper myli się dwa razy…
– Jak to dwa razy? Słyszałem, że jednak
raz…

– Drugi raz, gdy weźmie złą żonę.
– Co chciałby Pan powiedzieć Czytelnikom
na zakończenie?

– Chciałbym mieszkańcom naszej
gminy życzyć zdrowia i zadowolenia,
póki będę sprawny, będę ich wspierał
– ile będę mógł. Sporo ostatnio czytam
i znalazłem w Sochaczewie ciekawą rzecz.
Wymyśliłem, abyśmy ją przeszczepili na
nasz grunt. Otóż chciałbym wprowadzić
dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat życia, i dla małżeństw wielodzietnych 50%
zniżki na wywóz śmieci. Na terenie mojego sołectwa jest 27 osób powyżej 75 r.ż.,
a w całej gminie – 991. Nie wiem, ile jest
małżeństw wielodzietnych, ale zapewne
niedużo, w moim sołectwie trzy małżeństwa mają troje dzieci i jedno – czworo.
Napisaliśmy już w tej sprawie pismo do
Rady Gminy. Według moich szacunków
dopłaty te kosztowałyby gminę rocznie
ponad 100 tys. zł. Może się uda…
Z radnym,
sołtysem Stanisławem Lesiszem
rozmawiał Marcin Łada

Plac zabaw w Zielonkach
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Z Sesji Rady Gminy
XXIX Sesja Rady Gminy Stare Babice
odbyła się 27 czerwca br. Otwierając obrady, Przewodniczący RG Henryk
Kuncewicz poinformował, że Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował
Wójta Gminy Krzysztofa Turka Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
– za wybitne zasługi w działalności na
rzecz społeczności lokalnej i osiągnięcia w pracy samorządowej. W imieniu
Rady Gminy przekazał wyróżnionemu
gratulacje.
Następnie Przewodniczący RG i Wójt
Gminy omówili działania podejmowane
w okresie międzysesyjnym. W tym czasie
Wójt Krzysztof Turek uczestniczył m.in.
w naradach reprezentantów władz samorządowych PWZ ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Spotkał się także
z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych i GPK „Eko-Babice” w sprawie zasad korzystania z pasa dróg powiatowych
dla celów budowy infrastruktury technicznej. Uczestniczył w naradzie z pracownikami holenderskiej firmy RDH na temat
analizy stanu wód powierzchniowych
w gminie. Wójt przeprowadził ponadto
rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie zalewania naszych terenów wodami z węzła trasy S-8 w Bliznem.
W okresie między sesjami Wójt wydał 13 zarządzeń, m.in. o powołaniu sądu
konkursowego do oceny i wyboru najlepszych prac w konkursie pn. „Opracowanie
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele” i o sporządzeniu
planu obrony cywilnej gminy Stare Babice. Podpisał w tym czasie również 17
aktów notarialnych.
W dalszej części obrad radni podjęli
uchwałę dotyczącą porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w paśmie zachodnim województwa
mazowieckiego w sprawie sporządzenia
wstępnego studium wykonalności inwestycji pn. „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa,
dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”. Jak poinformował
Przewodniczący RG, projekt uchwały
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zakłada wyrażenie zgody na współpracę
z zainteresowanymi jednostkami samorządowymi w celu wspólnego pokrycia
kosztów przygotowania wstępnego studium wykonalności inwestycji pod ww.
nazwą. Gwarantuje także zabezpieczenie
w budżecie gminy 50.000 zł na realizację podpisanego przez Wójta porozumienia. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę
w tej sprawie.
Następnie członkowie RG zatwierdzili
sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy w roku ubiegłym. Udzielili również jednogłośnie absolutorium Wójtowi
Krzysztofowi Turkowi – z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły:
– sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości w Borzęcinie Dużym, o powierzchni 3026 m2
(wartość nieruchomości oszacowana
przez rzeczoznawcę majątkowego –
726.000 zł);
– sprzedaży w drodze bezprzetargowej
niezabudowanej nieruchomości w Borzęcinie Dużym celem przyłączenia do
działki sąsiedniej. Wartość rynkowa
działki o powierzchni 360 m2 została
oszacowana przez rzeczoznawcę na
73.000 zł. Z inicjatywą odkupienia wystąpiła Prowincja Polska Stowarzyszenia Misji Afrykańskich z siedzibą w Borzęcinie Dużym.
Radni wyrazili również zgodę na odpłatne nabycie gruntu położonego w tej
miejscowości od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wicentego Ferreriusza,
o pow. 7067 m2, w celu urządzenia miejsca
rekreacji i wypoczynku. Cena za działkę
wynosi 597.444 zł.
Kolejna uchwała dotyczyła nabycia dwóch działek w Klaudynie – o powierzchni 1000 i 800 m 2 – z przeznaczeniem pod drogę gminną (ul.
Paderewskiego). Właściciele nieruchomości oświadczyli, że sprzedadzą je gminie w cenie 97,50 zł za 1 m2.
Podczas XXIX sesji radni przyjęli także
uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa sołectwa Klaudyn w terminie do
30 września 2013 r. Dotychczasowy sołtys, Karol Brzozowski, złożył pisemną rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Następnie radni zaaprobowali zmiany
w uchwale budżetowej:
– zwiększenie dochodów o 238.929,49 zł
i wydatków o tę samą kwotę,
– udzielenie w roku budżetowym 2013
poręczeń spłat rat pożyczki do kwoty
1.071.000,00 zł,
– aktualizację dotyczącą dochodów i wydatków związanych z realizacją przez
gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– aktualizację dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów
publicznych.
W związku ze zmianami w budżecie
gminnym zadecydowano o aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W projekcie uchwały założono przedłużenie o kolejne 4 lata okresu obowiązywania tego dokumentu (będzie on obejmował lata 2013-2024).
Radni zapoznali się także z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej wydatków na promocję gminy
za 2012 r.
W ostatniej uchwale radni wyrazili
zgodę na przystąpienie gminy do realizacji zadania pn. „Projekt i wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych
Babicach”. Zaaprobowali również złożenie wniosku o dofinansowanie tego
projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Podjęli decyzję
w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu
dofinansowania.
Na zakończenie sesji znalazł się czas na
zapytania i wolne wnioski uczestników.
Dotyczyły one m.in. kontrowersji wokół
istnienia lotniska modelarskiego w Koczargach Starych. Do Przewodniczącego
RG wpłynęło pismo od mieszkańców Koczarg w tej sprawie. Niektóre osoby skarżą
się na hałas i uciążliwości związane z lotniskiem i jego użytkowaniem przez miłośników modelarstwa. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie
kompromisu między potrzebami mieszkańców a możliwością realizacji swoich
pasji przez modelarzy.
(kg.)
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Gmina Stare Babice w budowie
Na terenie naszej gminy w bieżącym sezonie budowlanym
wykonuje się wiele prac drogowych, kanalizacyjnych, odwodnieniowych, powstają także nowe obiekty sportowe. Trzeba
w tym miejscu przypomnieć, że dzieje się to wszystko w czasie kryzysu finansów publicznych.

Kolejne boiska, ale tym razem trawiaste,
powstają także w Wojcieszynie (za ok. 100
tys. zł) i w Bliznem Jasińskiego. W ostatnim
czasie plac zabaw w Bliznem Jasińskiego
wzbogacony został w nowe urządzenie rekreacyjne. Gmina zakupiła za 20 tys. zł linowy sprzęt rekreacyjny, tzw. małpi gaj.

Inwestycje drogowe

Inwestycje kubaturowe

Największą inwestycją drogową w naszej
gminie w br. jest modernizacja ul. Mościckiego – drogi powiatowej przebiegającej od Starych Babic do Lipkowa. Gmina
przeznaczyła na remont tej drogi 1 mln
zł, a inwestycja wykonywana jest razem
z powiatem przy znacznym udziale środków z Narodowego Programu Budowy
Dróg Lokalnych. Droga będzie wykonana
od nowa na odcinku 1,6 km, ulica uzyska
chodnik i odwodnienie.

Podpisano już umowę na wykonanie szatni
dla szkoły podstawowej w Borzęcinie Dużym. W tym roku budowę doprowadzi się
do etapu stanu surowego zamkniętego.
Szatnie wraz z nowymi łazienkami powstaną w dobudówce budynku szkoły od
strony południowej, ich otwarcie planowane jest we wrześniu 2014 r.
W bieżącym sezonie budowlanym wykonywana jest także ewakuacyjna klatka
schodowa przy przedszkolu w Starych Babicach. W związku z wprowadzeniem nowych norm bezpieczeństwa Państwowa
Straż Pożarna sygnalizowała konieczność
przeprowadzenia tej inwestycji. Jej koszt
wyniesie ok. 70 tys. zł.

Prace przed Ośrodkiem Zdrowia

Oświetlenie ulic

Na ul. Mościckiego praca wre

Aktualnie realizowane są prace przy dojeździe do nowego budynku komunalnego
– Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia. Wykonane będą tam: nowa droga dojazdowa,
nowe parkingi, a także odwodnienie. Na
tyłach budynku, w części parkowej terenu
gminnego powstanie ciąg pieszo-rowerowy
prowadzący do chodnika przebiegającego
w kierunku szkoły podstawowej. Wartość
tych prac wynosi ponad 1 mln zł. Gmina
wystąpiła o dofinansowanie tej inwestycji.
Rozstrzygnięto przetargi na remonty
dróg, zniszczona nawierzchnia będzie frezowana i drogi uzyskają nową nakładkę. Tą
metodą remontowane będą ul. Białej Góry
i Pohulanka – łącznie za ok. 0,8 mln zł.
Gmina planuje także wykonanie drobniejszych prac remontowych, m.in. na ul.
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Piłsudskiego, Lutosławskiego (na odcinku
400 m) i Szymanowskiego.

Boiska
Gmina realizuje prace przy szkole podstawowej w Starych Babicach związane z budową boiska wielofunkcyjnego (ze sztuczną
nawierzchnią) do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Wartość tych prac
wyniesie blisko 0,5 mln zł.
W następnym roku za blisko 1 mln zł
powstanie tam boisko ze sztuczną trawą
wysokiej jakości i bieżnią dookoła boiska.
Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane trudności, dzieci jeszcze podczas tegorocznych
wakacji będą mogły korzystać z pierwszych
boisk. Gmina ubiega się o dofinansowanie
tej inwestycji.

W tym roku gmina wykonała już oświetlenie ul. Królowej Marysieńki za blisko
60 tys. zł. Za kilka dni wyłoniony zostanie
wykonawca prac elektrycznych na kolejnych 5 ulicach: Kasztanowej i Tulipanowej
w Kwirynowie, Wieniawskiego i Brahmsa
w Klaudynie oraz na ul. Karabeli w Lipkowie. Do końca br. ulice te zostaną wyposażone w instalację oświetleniową, wcześniej
sporządzono niezbędne projekty, w sumie
inwestycja pochłonie ok. 200 tys. zł.
Aktualnie gmina realizuje prace dotyczące trzech projektów oświetlenia dróg:
Izabelińskiej, Sikorskiego (na odcinku, na
którym nie było oświetlenia w Klaudynie)
i na ul. Poprzecznej w Borzęcinie. Prace nad
projektami zakończą się w br., inwestycje
realizowane będą w roku przyszłym z wyjątkiem ul. Sikorskiego, gdzie MZDW wydał
zgodę na rozpoczęcie prac dopiero po 2015
r., kiedy zakończy się gwarancja na drogę.

Odwodnienia terenów
W wielu rejonach gminy realizowane są
prace przy odwodnieniach dróg. Wykonano już odwodnienia blisko 500 m przy
ul. Trakt Królewski. Odnawiane są rowy
gazeta babicka
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i przepusty przy ul. Białej Góry, na przeprowadzenie następnych prac ogłoszono
przetarg i jeszcze w bieżącym sezonie
wykonane będzie ok. 2,5 km rowów i 15
przepustów, a także ok. 800-1000 m drenażu drogi, tam gdzie nie ma ze względów
technicznych możliwości wykonania rowów otwartych.
Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę rowu i rurociągu łączącego ul. Maczka
w Kwirynowie z Janowem i Klaudynem.
Inwestycja ta pozwoli odwodnić wymienione miejscowości, a także pobliskie tereny, które w najbliższym czasie ulegną scaleniu. Podobnie gmina czeka na pozwolenie
na budowę rowu przydrożnego zbierającego
wodę od posesji, przy ul. Jastrzębiej w kolonii Lipków. Otrzymaliśmy natomiast pozwolenie na budowę rurociągu biegnącego
pomiędzy stawami w Latchorzewie, po prawej stronie ul. Warszawskiej.
Niebawem rozpoczną się prace przy ul.
Agawy w Kwirynowie, w tym rejonie rów
będzie połączony z rurociągiem, a w rejonie ul. Białej Brzozy zostanie połączony
z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej
w Kwirynowie. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wykorzystany fragment
dawnej kanalizacji sanitarnej, która po
przemyciu będzie służyła jako odwodnienie i zbierała wody deszczowe.
Gmina jest w trakcie podpisywania
umowy z GDDKiA dotyczącej konserwacji rowu, który został wcześniej zanieczyszczony przy budowie węzła komunikacyjnego. Rów przebiega od trasy S-8
do ul. Sikorskiego, a koszt jego konserwacji i wyłożenia płytkami oszacowano
na 150 tys. zł.
W Wojcieszynie wykonano już wcześniej 2 elementy odwodnienia przebiegające od Traktu Królewskiego, a w tym roku
realizowany jest trzeci odcinek rurociągu
biegnącego prostopadle do ul. Trakt Królewski w kierunku rowu Z-5. W planach
przewidziano budowę czwartego odcinka
rurociągu w tym miejscu.
W Klaudynie zakończono już prace przy
rurociągu przebiegającym pomiędzy ul. Lutosławskiego i Krzyżanowskiego. Rurociąg
zbiera wodę z posesji położonych przy prywatnej drodze i częściowo z ul. Krzyżanowskiego. Gmina planuje podłączyć do niego
instalację odwadniającą z ul. Kiepury.
W wielu rejonach gminy odtwarzane są
dawne rowy odwadniające, które po latach
straciły swoje odpływy, tak dzieje się np.
numer 7 (204)

Kolejny etap budowy wielofunkcyjnego boiska w Starych Babicach

Rowy odwadniające przy ul. Białej Góry

w rejonie Borzęcina Dużego. W tym roku
przy współpracy ze Starostwem Powiatowym wykonane będą prace dotyczące odwodnienia w rejonie ul. Mościckiego.
Aby zrealizować prace odwodnieniowe,
gmina wykupuje tereny, które umożliwią
przeprowadzenie instalacji, m.in. zakupiono pas ziemi przebiegający od ul. Andersa do Janowa, wykupiono także rów
melioracyjny przy ul. Mizikowskiego, rozpoczęto ponadto wykupy gruntów po drugiej stronie tej ulicy.
Realizacja prac dotyczących odwodnienia gminnych terenów napotyka różne problemy. Podstawowymi z nich są protesty
mieszkańców, którzy nie zgadzają się na
przejście rurociągu czy rowu odwadniającego przez ich teren.
Gmina posiada środki na inwestycje odwodnieniowe, ale gdy nie ma zgód mieszkańców, prace zostają zatrzymane. Wiele
osób nie chce mieć u siebie instalacji odwadniających, wszyscy jednak chcą, aby
im zabrać wodę z działki. Prace będą zatem realizowane tam, gdzie jest to możliwe.
Na terenie gminy przeprowadza się ponadto wiele prac kanalizacyjnych, ale o tym
napiszemy w następnym numerze „Gazety Babickiej”.

Plany i projekty
Ogromnym zadaniem inwestycyjnym dla
naszej gminy jest budowa nowego gimnazjum w Zielonkach. Miejsce na ten obiekt
przewidziano przy ul. Południowej, pomiędzy boiskami a stawami. Gmina ogłosiła
już konkurs architektoniczny, jego zwycięzca zaprojektuje budynek gimnazjum.
Szacuje się, że wykonanie tego obiektu
będzie kosztowało ok. 30 mln zł. Warto
wiedzieć, że będzie to nie tylko budynek
gimnazjum służący edukacji, ale cały kompleks budynków – hala sportowa i część
środowiskowa – biblioteka, czytelnia,
audioteka, sale do zajęć pozalekcyjnych,
pracownie malarskie itp.
Gmina w najbliższym czasie planuje zagospodarowanie stawów w Bliznem Łaszczyńskiego przy przedszkolu. Powstanie
tam malowniczy mostek łączący oba brzegi
stawu. Gmina występuje o dofinansowanie tej inwestycji, otrzymanie środków zewnętrznych jest warunkiem jej realizacji.
Gmina stara się także uzyskać środki
na modernizację centralnego ogrzewania
w szkole podstawowej w Starych Babicach.
Wymienione zostaną grzejniki wraz z instalacją i piecem szkolnej kotłowni. Wykonano już dokumentację za ok. 60 tys.
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złotych. Wartość całej inwestycji wyniesie ok. 1,3 mln zł.
Wśród projektów należy wymienić także
prace realizowane przy dokumentacji dotyczącej strażnic gminnych OSP: projektu
budowy nowej remizy w Starych Babicach
i projektu przebudowy remizy w Borzęcinie Dużym.
Ogłosimy niebawem konkurs na wykonanie koncepcji parku w Starych Babicach.

W przyszłym roku zrealizowane będzie
przez KPN zagospodarowanie Polany Lipkowskiej, gdzie znajdą się m.in. dwa place
zabaw dla małych i starszych dzieci, duża
wiata z miejscem na rozpalenie ogniska,
boiska do piłki siatkowej, ścieżka zdrowia
i ścieżka edukacyjna, przy których usytuowane będą pojedyncze wiaty z miejscami
do grillowania. Przy polanie zaprojektowany jest parking dla samochodów osobo-

Ożywienie przy babickim rynku!
Ul. Pocztowa dochodząca do rynku
w Starych Babicach wzbogaciła się ostatnio o nowy okazały budynek. Kilka dni
temu rozpoczęła tam działalność nowa
cukiernia, a w budynku funkcjonują
także sklepy z ciekawymi pamiątkami
z Babic i odzieżą. Warto odwiedzić to
miejsce.
Wszystkich łasuchów na pewno zainteresuje cukiernia „Słodki Zakątek”, która
oferuje pyszne ciasta, lody w wafelkach
i kompozycjach owocowych, a także gofry. Można kupić tam bombonierki, kosze upominkowe, torty i bukiety ze słodyczy. Właścicielem cukierni jest Pani

Agnieszka Maul prowadząca od wielu lat
salon fryzjerski przy rynku.
W nowym budynku Pani Agnieszka
uruchomiła także drugi salon fryzjerski,
w którym rozszerzono ofertę usług kosmetycznych. Klientki otrzymują tam
usługi z zakresu: manicure, pedicure,
pełną kosmetykę twarzy i ciała, oraz różne
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
i oczywiście modne fryzury.
W budynku przy ul. Pocztowej znajdziemy także sklep „Agohome”. Miejsce
to oferuje niezwykły asortyment artystycznych przedmiotów: rękodzieło, ceramikę, upominki i różne dekoracyjne dro-

Nowy budynek przy ul. Pocztowej w Starych Babicach.
Pod spodem sklepy: „Evento” „Agohome” „Słodki Zakątek”
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wych i autokarów. Teren będzie oświetlony
i monitorowany. Wartość inwestycji to ok.
1,5 mln zł. Gmina sfinansowała projekt.
W całej Polsce panuje kryzys finansów publicznych, który dotyka również nas. Mimo
to gmina Stare Babice nie ustaje w działaniach. Nowe inwestycje powstają coraz szybciej, a o kolejnych już myślimy. Wszystko
po to, aby podnosić poziom życia naszych
mieszkańców.
MŁ. MF.
biazgi do domu. Ciekawostką jest to, że
znajdziemy tu babickie pamiątki- pocztówki i kubeczki z wizerunkiem rynku
w Starych Babicach. Od sierpnia w sklepie ruszą warsztaty artystyczne, dla tych,
którzy chcą sami wytwarzać piękne i niepowtarzalne przedmioty. Informacje o zajęciach zainteresowani znajdą na stronie:
www.agohome.pl.
Duże zainteresowanie pań budzi usytuowany obok sklep z modną odzieżą
„Evento”. Słowo to po hiszpańsku oznacza imprezę i doskonale wpisuje się w atmosferę sklepu. Zainteresowani znajdą
tu duży asortyment rozmiarów ubrań
dla pań i panów- wyroby polskich producentów. Klienci z zainteresowaniem
oglądają różne dodatki: buty, torebki,
szale, apaszki, kominy. W nadchodzących
tygodniach pojawią się kurtki na jesień
i zwiększony będzie asortyment obuwia.
W niedalekiej przyszłości sklep uruchomi
także sprzedaż internetową. „Evento”,
jak zapewniła nas miła właścicielka- stawia na elegancję i przystępne ceny. I o to
właśnie chodzi!
Ożywienie przy babickim rynku staje
się faktem, a zatem wyruszajmy na zakupy do naszych gminnych sklepówpopierajmy lokalnych przedsiębiorców!
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Pierwsze dni „rewolucji śmieciowej”
już za nami…
Pierwsze dni od wprowadzenia w życie ustawy śmieciowej już
za nami. Jak poradziliśmy sobie z nowymi wytycznymi, które
nałożył na nas Sejm? Co jeszcze przed mieszkańcami?
Pierwsze dni i pierwsze
wywozy…
Od początku lipca wyłoniona w przetargu firma SITA odbiera od mieszkańców naszej gminy odpady. Niestety tak
jak w każdej gminie nie obyło się bez
problemów przy wprowadzaniu nowego systemu. Po pierwsze, nie wszyscy
mieszkańcy dostali pojemniki na śmieci.
Kłopot ten dotknął nie tylko nas. W całej Polsce wystąpiły trudności z ich zakupem, ponieważ – ze względu na ogromne
zapotrzebowanie w krótkim terminie
– firmy produkujące kazały czekać na
ich odbiór aż 2 miesiące! W większości
przypadków, wspólnymi siłami udało się
jednak zaradzić tym niedogodnościom.
Mieszkańcy zgłaszali brak pojemników
do Referatu Ochrony Środowiska, a jego
pracownicy starali się w jak najkrótszym
czasie zadbać o dostarczenie pojemnika
lub rozwiązać problem w inny sposób,
na który pozwalały warunki. Tak jest
do tej pory. Każdy mieszkaniec, który
zgłosi do referatu brak pojemnika, worków lub niewywiezienie śmieci z posesji w harmonogramowym terminie,
otrzyma odpowiednią pomoc. Wszelkie
problemy natychmiast są zgłaszane do
firmy SITA.

Nie obyło się bez kar…
– Trudności wynikające z braku pojemników czy niewywiezienia odpadów
z posesji nie mogły być zlekceważone.
Teraz to my musimy zadbać o mieszkańców, tak nakazuje nowa ustawa. Dlatego
nie możemy patrzeć na przyczyny tych
problemów, naszym zadaniem jest stawić im czoło i zatroszczyć się, by każda
posesja była należycie obsłużona, jeżeli
chodzi o gospodarkę odpadami – mówi
Piotr Czajkowski, kierownik ROŚ. – Te
przyczyny zaważyły o decyzji nałożenia na firmę SITA kary pieniężnej. Przepraszamy mieszkańców za
wszelkie utrudnienia. Na szczęście
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najgorsze już za nami i dołożymy wszelkich starań, aby sytuacja się unormowała.

Jakie są nasze prawa
i obowiązki?
Najważniejsze dla nas, mieszkańców, są terminy wywozu odpadów.
W Urzędzie, jak i na stronach internetowych (www.stare-babice.waw.pl, www.
czystagmina.stare-babice.eu) dostępne
są harmonogramy wywozu wszelkiego
rodzaju nieczystości stałych, a także
inne przydatne informacje. Każdy
mieszkaniec ma obowiązek wystawić
przed posesję pojemniki oraz worki
z odpadami posegregowanymi przed
7.00 rano w dzień wywozu lub wieczorem poprzedniego dnia. Pojemniki z odpadami zmieszanymi możemy wystawić
lub zostawić w otwartej wiatce (inne
rozwiązania są możliwe po porozumieniu się bezpośrednio z firmą SITA).

Przepraszamy
mieszkańców za
wszelkie utrudnienia.
Wszystkie pojazdy firmy SITA wyposażone są w GPS-y rejestrujące godzinę przejazdu daną ulicą, co będzie
podstawą do weryfikowania reklamacji
mieszkańców. Pamiętajmy, że w przypadku posesji, do których nie można
dojechać, pracownicy firmy SITA są zobowiązani do odbioru odpadów mimo
wszelkich trudności!

Nie bójmy się sortować
odpadów!
Referat Ochrony Środowiska szacuje, że około 20% gospodarstw nie
zdecydowało się na segregowanie
odpadów. Dlaczego? Jak twierdzi Katarzyna Sońta z ROŚ, ludzie wystra-

szyli się, że wraz z wejściem nowej
ustawy zaostrzyły się zasady segregacji. – Przecież nasza gmina już 5 lat
uczestniczy w programie segregacji
odpadów i mieszkańcy doskonale
wiedzą, jak to robić, czym zawsze się
chwaliliśmy i wyróżnialiśmy wśród
innych gmin. Trzeba działać tak jak
do tej pory. Nie bójmy się artykułów
w prasie, w których straszą nas, że
trzeba zdejmować nalepki ze słoików
czy szorować je. Rozmawiam na co
dzień z przedstawicielami firmy SITA
i nie mają oni żadnych zastrzeżeń co
do naszej segregacji – mówi Katarzyna
Sońta. Segregujmy tak, jak do tej pory!

Krótki komentarz
– Rząd mówi, że samorządy miały na
wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej
1,5 roku. To nie jest prawdą, ponieważ
faktycznie mieliśmy mniej niż pół roku,
a ustawa zmieniana była jeszcze 3 miesiące przed 1 lipca. Jednak nasza gmina
przygotowywała się do realizacji nowych
rozporządzeń. Zdążyliśmy z przetargiem, z czym nie poradziła sobie np.
Warszawa. Przy tak dużej zmianie, którą
określa się nawet „rewolucją śmieciową”,
problemy są nieuniknione. Jednak my
staramy się rozwiązywać je na bieżąco
i wszystko wskazuje na to, że wyjdziemy
z tego zamieszania obronną ręką. Organizacja nowego Punktu Odbioru Odpadów w pobliżu oczyszczalni (przy ul.
Mizikowskiego) jest już na ukończeniu
i za kilka dni zacznie działać. Niedługo
mieszkańcy dostaną także kolejne ulotki
informacyjne. Robimy wszystko, co
w naszej mocy i liczymy na zrozumienie
oraz współpracę – mówi Piotr Czajkowski, kierownik ROŚ.
Prosimy o wyrozumiałość i współpracę.
Malwina Fabianowicz

Kontakt:
Referat Ochrony Środowiska
tel. 22 722 90 06
środowisko@stare-babice.waw.pl
umowy6@sitapolska.com.pl
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Powitanie lata i wakacji w Borzęcinie
29 czerwca w Borzęcinie Dużym odbył się coroczny rajd
rowerowy na powitanie lata.
Tego dnia na Plac Chopina przybyło
około 100 rowerzystów. Na początku
przywitali wszystkich: radny Borzęcina
Tadeusz Wiśniewski – wieloletni organizator rajdu oraz kierownik GOSiR-u
Jarosław Płóciennik. Następnie zabrał
głos ksiądz Sławomir Podgórski, wikary
z Borzęcina, który wraz z uczestnikami
rajdu odmówił modlitwę i pobłogosławił
drogę.
Rajdowicze przejechali ok. 30 km,
trasa w większości wiodła leśnymi ścieżkami. Po powrocie na rowerzystów czekały poczęstunek oraz ognisko, przy
którym mogli upiec kiełbaski. Zorganizowano także oczekiwaną przez wiele
osób loterię, w której trzema głównymi
nagrodami były rowery ufundowane
przez Starostę PWZ i Wójta Gminy Stare
Babice.
Jako pierwszy rozlosowany został
rower dziecięcy, który wygrała młoda
dziewczyna, jednak zrzekła się nagrody,
ponieważ rower był dla niej za mały. Przy
kolejnym losowaniu wygrał go Wiktor
Zaporski, uczeń szkoły podstawowej,
mieszkaniec gminy Ożarów Mazowiecki.
Wiktor wystartował w naszym rajdzie
po raz pierwszy i już uśmiechnęło się do
niego szczęście. Powiedział nam, że na
kolejny rajd postara się zaprosić swoich
kolegów, bo bardzo mu się podobało!
Następny rower wygrała mieszkanka
Borzęcina – Grażyna Dobrzyńska, która
trasę tego rajdu oceniła bardzo pozy-

10

W borzęcińskim rajdzie wzięło udział ok. 100 osób. Rowery wylosowane wręczali: radny Tadeusz
Wiśniewski i kierownik GOSiR-u Jarosław Płóciennik

tywnie. Zdarzały się odcinki w puszczy,
gdzie było mokro i błotniście, ale dzięki
małej korekcie trasy wszyscy dali radę.
Pani Grażynie udało się wygrać rower
w trzecim rajdzie, w którym bierze
udział. Bardzo się ucieszyła z nagrody
i zapowiedziała, że na pewno pojedzie
również w następnych edycjach tej imprezy. Ostatni rower wygrała Elżbieta
Orzechowska – również mieszkanka Borzęcina, która w rajdzie jechała po raz
pierwszy. Było to możliwe dzięki pomocy
jej męża, który przejął w tym czasie domowe obowiązki. Pani Elżbieta oceniła
rajd bardzo dobrze, powiedziała również,
że z przyjemnością będzie przemierzać
trasę, którą przejechała w tegorocznym
rajdzie. Dotąd jej nie znała, a bardzo lubi
jeździć rowerem. Podobała się jej formuła
imprezy – połączenie rajdu z integracyjnym ogniskiem. Dzięki takim spotkaniom ludzie się poznają i wspaniale mogą
spędzić wolny czas.
Tegoroczny rajd zorganizowali: GOSiR Stare Babice, Towarzystwo Cyklistów
Stare Babice i radny Tadeusz Wiśniewski.
Kamil Malinowski

gazeta babicka
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Razem: szybciej, bezpieczniej, wygodniej
Gimnazjaliści z Koczarg Starych razem ze swoimi pedagogami,
działający w Stowarzyszeniu „Odkrywamy Świat”, stworzyli
ciekawą imprezę turystyczną: wyznaczyli szlak rowerowy dookoła gminy Stare Babice i zorganizowali rajd.
Oficjalne otwarcie szlaku było uwieńczeniem pracy nad projektem pod nazwą „Razem: szybciej, bezpieczniej,
wygodniej”, realizowanym przez stowarzyszenie w ramach programu „Równać
Szanse”.
Szlak rowerowy, który został wyznaczony, jest rodzinny, bezpieczny
i osadzony w lokalnej historii. Swoim
zasięgiem obejmuje cały teren gminy
Stare Babice i tworzy pętlę wokół niej.
Jego zaletą jest to, że łączy i zbiera istniejące już szlaki z nowymi trasami.
Jazdę można rozpocząć w dowolnym
momencie, chociaż początek trasy został
wyznaczony na rynku w Babicach. Cały
szlak liczy 30,5 km i w dużej części przebiega po terenie leśnym. Oznakowany
jest standardowymi znakami, zgodnie
z prawidłami sztuki znakowania. Korzystaliśmy z doświadczenia Magdaleny
Wielechowskiej, która ma uprawnienia
znakarza PTTK. Prace nad przygotowaniem całości przedsięwzięcia (tzn. zbieranie informacji, wyznaczanie szlaku
w terenie, znakowanie, przygotowanie
tablic informacyjnych i znaków oraz
uzyskanie wszystkich pozwoleń) zajęły
nam 6 miesięcy. Opiekunami projektu
były: H. Domańska, M. Ryczkowska
i M. Wielechowska.
W rajdzie wystartowało 58 zawodników. To duży sukces jak na imprezę organizowaną po raz pierwszy. O godz. 10.00
sprzed budynku gimnazjum w Koczargach Starych, w eskorcie policji, straży
gminnej, straży pożarnej i pod opieką
ratowników medycznych, uczestnicy wyruszyli na szlak. W Borzęcinie Dużym,
na terenie parafii, została odsłonięta
pierwsza tablica informacyjna związana
ze szlakiem rowerowym. Kolejne są przed
Urzędem Gminy w Starych Babicach
i w Lipkowie przy kościele. Projekty tablic
wykonał Kacper Szczepaniak – uczeń III
klasy gimnazjum.
Na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach uczestnicy nabierali sił, korzystając
numer 7 (204)

z napojów i słodkości przygotowanych
przez organizatorów. Rajd zakończył się
na polanie w Lipkowie ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek. Wolontariusze skupieni wokół stowarzyszenia
upiekli ciasta, którymi częstowali wszyst-

nała tablice informacyjne i znaki, firmy:
„Office Plus”, „Smart Gift”, „Js-POLI”,
Piekarnia Państwa Dąbrowskich z Babic.
Szczególne podziękowania chcemy
złożyć służbom, które wsparły nasz rajd
i sprawiły, że czuliśmy się bardzo bezpiecznie pod fachowym okiem profesjonalistów – dziękujemy: Ochotniczej
Straży Pożarnej z Borzęcina Dużego,
Straży Gminnej ze Starych Babic, Komendzie Policji ze Starych Babic, ratownikom medycznym z Błonia.

Tablica opisująca nowy szlak rowerowy została umieszczona na babickim rynku przed Urzędem Gminy

kich obecnych. Były również napoje pozyskane od sponsorów. Zorganizowano
loterię fantową, a w postać sierotki wyciągającej losy wcieliła się najmłodsza
uczestniczka rajdu.
Rajd został zorganizowany przy
wsparciu i zaangażowaniu wielu osób.
Nieustannie spotykamy na naszej społecznej drodze ludzi gotowych nieść pomoc. Coraz więcej osób włącza się w prace
stowarzyszenia. To bardzo cieszy.
Całe przedsięwzięcie objęli patronatem honorowym: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Krzysztof Turek – Wójt Gminy Stare Babice
Finansowo wsparli nas: Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Starosta
PWZ, Wójt Gminy Stare Babice, GPK
„Eko-Babice”, firma HEXE, która wyko-

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli razem z nami w tak ważnym dla
nas przedsięwzięciu. Wierzymy, że rajd
dookoła gminy Stare Babice zgodnie
z wyznaczonym szlakiem na stałe wpisze
się do kalendarza imprez Stowarzyszenia
„Odkrywamy Świat”, a nasz rodzinno-historyczny szlak rowerowy będzie długo
służył społeczności lokalnej. Już dzisiaj
zapraszamy wszystkich miłośników jazdy
rowerem i sympatyków stowarzyszenia
na kolejny rajd. Do zobaczenia na szlaku.
Hanna Domańska
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Święto Policji w Starych Babicach
18 lipca przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach odbyła się uroczystość związana z obchodami
Święta Policji.
Policjantów mianowano na wyższe stopnie, zasłużonym wręczono także odznaczenia. Obchody Święta Policji swoją
obecnością zaszczycili: I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp.
Robert Szydło, Wicestarosta PWZ Paweł
Białecki i przedstawiciele władz samorządowych powiatu warszawskiego zachodniego oraz służb i instytucji współpracujących z komendą w Starych Babicach.
Uroczystość rozpoczęła się zgodnie
z ceremoniałem od złożenia meldunku
I Zastępcy Komendanta Stołecznego

Zasłużeni policjanci otrzymali odznaczenia

Policji mł. insp. Robertowi Szydło. Następnie Komendant Powiatowy Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
mł. insp. Waldemar Perdion przywitał
zgromadzonych gości i w krótkim przemówieniu podziękował im za wsparcie
i współpracę. Podziękował również policjantom za ich zaangażowanie i trud
włożony w codzienną pracę.
Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej
służby jest szczególną okazją do wręczenia odznaczeń i awansów w stopniach
wyróżniającym się
policjantom. Zostały
odczytane rozkazy
Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego
Policji i Komendanta
Powiatowego Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w sprawie nadania
nominacji na wyższe
stopnie służbowe, odznaczeń Straży Pożar-

Komendant Powiatowy Policji dla PWZ
mł. insp. Waldemar Perdion

nej dla policjantów z komendy w Starych
Babicach.
Wszystkim wyróżnionym i awansowanym serdecznie gratulujemy.
Na zakończenie uroczystości I Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji mł. insp.
Robert Szydło oraz Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego mł. insp. Waldemar Perdion
złożyli życzenia sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym wszystkim pracownikom Policji i ich rodzinom.
EGO. MŁ.

Dlaczego jesteśmy podtapiani?
Podczas ostatnich ulewnych opadów deszczu część Latchorzewa, Lubiczowa i Bliznego została w dużym stopniu zalana.
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Przyczyną podtopień były bardzo intensywne
opady deszczu, zbyt szybkie (ponadnormatywne) odprowadzanie wody z węzła komunikacyjnego S-8 i…sabotaż nieznanych
sprawców.
Na zdjęciu pokazujemy zatamowanie rowu
odprowadzającego wodę, który położony jest
w Latchorzewie, w okolicach marketu „Lidl”.
Zatamowanie przepustu jest karygodne! Takie działanie w największym stopniu przyczyniło się do podtopienia terenów gminy
i wyrządziło szkody wielu osobom. W ten
sposób jedni mieszkańcy zatapiają innych.
Niestety tego typu dewastacji urządzeń odwadniających w okolicach jest więcej. Takie
postępowanie w sytuacji ulewnych opadów
deszczu możemy nazwać sabotażem!
gazeta babicka
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Dobre nawyki kształtujmy już u dzieci…
Przedstawiciele ARR przeprowadzili akcję edukacyjną w przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.
Krótko przed wakacjami w przedszkolu
w Bliznem Jasińskiego przeprowadzono
wśród dzieci ciekawą akcję edukacyjną
dotyczącą zdrowej żywności. Do przedszkola przybyli przedstawiciele Agencji
Rynku Rolnego, którzy opowiadali maluchom o walorach zdrowego żywienia.
Akcję połączono z zabawą i ciekawymi
konkursami.
Placówkę odwiedzili: Agnieszka Rembisz – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Katarzyna Małolepsza –
specjalista w Dziale Obsługi Branżowego
Programu Promocji i Rafał Chołubicki
– z Biura Promocji Żywności. ARR realizuje od lat działania dotyczące promocji
zdrowego odżywiania: „Szklanka mleka”
i „Owoce w szkole”. Korzystają z nich także

uczniowie szkół
w babickiej gminie. Teraz dzięki
Pani Agnieszce
Rembisz – mamie
przedszkolaka,
akcję edukacyjną
zorganizowano
w naszym przed- Przedstawiciele ARR odwiedzili przedszkole w Bliznem: Rafał Chołubicki,
Katarzyna Małolepsza i Dyrektor Agnieszka Rembisz
szkolu.
Akcja bardzo podobała się dzieciom. zdrową żywność, tłumaczyć, dlaczego
Dzięki niej poszerzyły swoją wiedzę na powinno się unikać chipsów i nadmiaru
temat żywności. Trzeba pamiętać, że słodyczy. Dodatkowo edukację prozświat postrzegany przez przedszkolaków drowotną połączono w ciekawy sposób
różni się znacznie od świata dorosłych. z nauką języka angielskiego.
Dzieci na pytanie, skąd bierze się mleko
Przedstawiciele ARR ofiarowali plaalbo owoce, odpowiadają po prostu – ze cówce swoją pracę i materiały promosklepu. Trzeba je uczyć, jak wybierać cyjne, a przedszkole dołożyło do tego
konkursy o smacznym i zdrowym jedzeniu oraz zabawy kulinarne. Dzieci robiły
szaszłyki i koreczki z przygotowanych
wcześniej produktów, które dostarczyli:
SM Mlekovita i Związek Sadowników RP.
Dyrektor przedszkola Małgorzata Siekierska dziękuje przedstawicielom ARR
za przeprowadzenie akcji edukacyjnej. Informujemy, że każde przedszkole i szkoła
mogą wnioskować do ARR o wsparcie
i patronat nad imprezą edukacyjną.
Marcin Łada

Po zakończeniu akcji edukacyjnej pt. „Młody, zdrowy, Europejczyk”
wykonano wspólne zdjęcie jej uczestników

Spotkanie integracyjne w Lipkowie
Na wniosek Sołtysa Lipkowa, Radnej
i Rady Sołeckiej, na polanie w pobliżu
kościoła zorganizowano spotkanie integracyjne.
W pikniku uczestniczyło ok. 100 osób.
Mieszkańcom przygrywał zespół muzyczny, który prowadził również program artystyczny i konkursy dla dzieci
z nagrodami. Organizatorzy zabezpieczyli się przed kaprysami pogody, wypożyczyli namioty, a także stoły z ZSP
w Borzęcinie- można było wygodnie rozmawiać i biesiadować.
Imprezę odwiedzili przedstawiciele
samorządu gminnego i powiatowego.
Obecny był Starosta Jan Żychliński,
numer 7 (204)

Wójt Krzysztof Turek, Z-ca Wójta Marcin Zając, a także Proboszcz lipkowskiej
parafii ks. Tomasz Sobecki. Widoczni byli
przedstawiciele Straży Gminnej i OSP
z Borzęcina Dużego.
W miłym towarzystwie szybko upłynął czas, wszyscy dobrze się bawili. Sołtys
Paweł Karczmarek poczynił wiele starań, aby impreza była udana. Osobiście
kosił trawę i przygotowywał teren. Za
naszym pośrednictwem składa podziękowania Wójtowi Gminy i Referatowi
Rozwoju i Promocji Gminy za pomoc
w organizacji imprezy, dziękuje również
Radzie Sołeckiej: Sławomirowi Brzozowskiemu, Michałowi Dyrowi i Arturowi

W Lipkowie przygotowano dla dzieci wiele
konkursów

Druzdowi za wszystkie działania dotyczące przygotowań do pikniku, podziękowania składa także Dyrekcji KPN za
udostępnienie miejsca.
MŁ, fot. kamil malinowski

13

wydarzenia

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie
Jazda konna wcale nie musi być trudna, jeśli pierwsze kroki
zrobimy pod okiem fachowców, a pierwsze zawody zachęcą nas do rozwijania umiejętności, możemy pokochać
ten sport na całe życie…
Kampinoskie Spotkania Jeździeckie
(KSJ) to cykl imprez towarzysko-sportowych, które rozgrywają się przez cały
rok w stajniach skupionych wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. Stajnie
położone są na terenie dwóch
gmin: Stare Babice i Izabelin,
współpracują ze sobą, dzięki
czemu stworzono cykl zawodów, przeznaczonych dla
młodych jeźdźców. Do grupy
stajni należą: „Kobra Park”
w Borzęcinie Dużym, „HorseWorks” i Stajnia Justyny Milej
w Koczargach Nowych, „Zielonki” w miejscowości Zielonki i „Sawanka” w Truskawiu.
– Chcemy dać szansę młodym jeźdźcom – młodym nie
tylko wiekiem, ale i stażem
uprawiana sportów konnych
– mówi Tomasz Olszewski,
współorganizator KSJ, prowadzący stajnię „HorseWorks”
w Koczargach Nowych. – Organizujemy imprezę sportową o charakterze pikniku. Poziom naszych zawodów jest niższy od imprez profesjonalnych, ale chodzi nam o to, by młodzi
jeźdźcy postawili pierwsze kroki w tej
dyscyplinie, aby mogli rozwijać swoje

umiejętności i po raz pierwszy zobaczyli, jak wyglądają zawody konne. Stąd
cała oprawa imprezy jest taka, jak na
zawodach sportowych o wyższej randze. Zawodników oceniają profesjonal-

ni sędziowie z uprawnieniami Polskiego
Związku Jeździeckiego (podczas czerwcowych zawodów głównymi sędziami
były Justyna Milej i Magdalena Jarmuła), zachowane są również wszystkie
wymogi bezpieczeństwa.

Na zawody zorganizowane 9 czerwca
na terenach stajni „HorseWorks” zgłosiło się 85 jeźdzców. Zorganizowano
3 konkurencje w ujeżdżeniu, w tym
– 1. krok – debiuty, były także skoki
przez przeszkody i konkurencje towarzyszące, m.in. zabawy z piłką. – Ideą
naszych zawodów jest edukacja, a każde
zawody mobilizują do tego, aby trenować i doskonalić umiejętności – dodaje
Tomasz Olszewski.
Zawodom towarzyszyły pokazy
umiejętności kawaleryjskich,
wystąpili ułani ze Szwadronu
Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im.
płk. Jana Kozietulskiego.
Kolejne zawody konne
w cyklu KSJ odbędą się 31
sierpnia w Zielonkach, a zawody finałowe 28 września
w „Sawance” w Truskawiu.
Organizatorom SKJ udało
się pozyskać licznych sponsorów, firmy: Schwarzmuller,
Mamba, Red Mills, TB Truck
& Trailer Service, Hartog,
Szkoła Pro Futuro, sklep
Oleńka, miesięcznik „Gallop”, kawiarnia Cafe Mama,
a partnerami zawodów są
m.in. Gmina Stare Babice,
GOSiR Stare Babice, Gmina Izabelin.
Patronat medialny objął miesięcznik
jeździecki „Gallop Koń & Jeździec”
i portal ZwalczNudę.pl.
Marcin Łada

Ruszyły spacery po gminie!
W sobotę 13 lipca w Lipkowie odbył się
pierwszy z piętnastu zaplanowanych
spacerów po gminie, zorganizowanych
w ramach obchodów 700-lecia Babic. Grupę prowadziła Ewa Andrzejewska – przewodnik warszawski i terenowy współpracujący z Fundacją Hereditas.
Na pierwszy spacer wybrało się około 20
osób. Grupa zapoznała się z historią Lipkowa, który w przyszłym roku będzie świętował 600-lecie. Spacerowicze z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o ostatnim
14
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Zawody wędkarskie o Puchar Starosty PWZ
Raz na 5 lat Koło Wędkarskie „FishingClub” w Zielonkach Parceli
jest gospodarzem Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty. W
rywalizacji uczestniczy po 5 zawodników z kół wędkarskich 5 gmin:
Starych Babic, Leszna, Łomianek, Błonia i Ożarowa Maz.
Zawodnicy tym razem spotkali się
7 lipca w Zielonkach. Na początku powitał wszystkich Prezes „FishingClub”
Janusz Pazurek- gospodarz imprezy.
Wywieszono flagę klubu i Polskiego
Związku Wędkarskiego. Przed zawodami członkowie zielonkowskiego koła
wraz z Gminą oczyścili tereny w pobliżu
stawów. Czyszczono również trzykrotnie same stawy, usuwając starą roślin-

Taaakie ryby pływają w Zielonkach

królu Polski Stanisławie Auguście Poniatowskim, który odwiedzał Lipków, przybywając tu do damy swego serca, Elżbiety
Grabowskiej. Podobno zasadził z nią dwa
świerki za dzisiejszą plebanią. W historiach
pani Ewy nie zabrakło również Henryka
Sienkiewicza, który w Lipkowie usytuował
słynny pojedynek Bohuna z Michałem
Wołodyjowskim. Pisarza do tego miejsca,
podobnie jak króla, ściągnęło uczucie. Autor trylogii romansował z Marią Szetkiewiczówną, która została później jego żoną,
a ojciec panny – Kazimierz Szetkiewicz
posłużył pisarzowi za pierwowzór słynnenumer 7 (204)

ność. Łowisko zdaniem sędziów było
bardzo dobrze przygotowane do imprezy. Dzięki pomocy Wójta Gminy Stare
Babice Krzysztofa Turka i jego Zastępcy
Marcina Zająca uzupełniono stan zarybienia, co znalazło odbicie w dobrych
wynikach wędkarzy.
Ryby brały. Dominowały karpie
królewskie, płocie i liny. Rekordzista
złapał ok. 5 kg ryb, zawodnicy oceniali
imprezę jako bardzo udaną. Sędziowie
w składzie: Jerzy Jarosz – sędzia główny klasy krajowej, Wiesław Godlewski- sędzia klasy okręgowej i Kazimierz
Dyrski- sekretarz zawodów, sędzia klasy podstawowej, skrupulatnie przeliczali wyniki. Ocena połowów trwała ok.

2 godzin. Zwycięzcami okazali się: Paweł Kowalski z Leszna, przed Ryszardem Kostrzewskim i Adrianem Kostrzewskim- obaj
ze Starych Babic.
Czwarte miejsce
zajął
Radosław
Czajkowski z Łomianek,
piąte
– Jacek Donoch
z Leszna, szóste –
Krzysztof Kucharczyk z Łomianek.
Drużynowo zwyciężyli wędkarze
z Leszna, przed
Najlepsi wędkarze otrzymali puchary i dyplomy od Starosty PWZ i Prezesa
Starymi Babica„FishingClub”
mi i Łomiankami.
Czwarte miejsce zajęło Błonie, a piąte
go Onufrego Zagłoby. Prócz tego spaceru- Ożarów Maz.
jący mogli usłyszeć o Jakubie Paschalisie
Pamiątkowe puchary wręczał zawodi jego fabryce pasów kontuszowych, a także nikom Starosta PWZ Jan Żychliński
o słynnych księżach Janie Twardowskim i Prezes Koła „FishingClub” Janusz Pai Jerzym Popiełuszce, którzy również by- zurek. Na zakończenie imprezy zorgawali w Lipkowie. Miejsce to jednak wielu nizowano dla wszystkich zawodników,
starszym mieszkańcom naszej gminy ko- sędziów i gości poczęstunek. Prezes
jarzyć się będzie z ks. Wacławem Kurow- Pazurek zaprasza zainteresowanych do
skim, długoletnim proboszczem tej parafii, udziału w otwartych zawodach wędkarktóry przez lata prowadził muzeum sien- skich, które odbędą się w Zielonkach
kiewiczowskie i kultywował niezwykłe tra- 15 sierpnia. Początek zawodów o godz.
dycje tego miejsca.
6:00 rano.
Kamil Malinowski
Projekt dofinansowano ze środków PROW 2007-2013

Marcin Łada,
fot. Kamil Malinowski
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Podstawówka z Borzęcina
najlepsza w sporcie powiatowym!
Pod koniec czerwca na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Julinku
odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, nauczycieli i działaczy sportowych ze Starostą PWZ
Janem Żychlińskim. Wspólnie podsumowano zakończony sportowy rok szkolny.
Radosław Karpiński – koordynator
sportu powiatowego – ogłosił oficjalne wyniki w rywalizacji międzyszkolnej. Klasyfikacja obejmowała 5 kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, porównywano
także gminy w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Okazało się,
że wśród szkół podstawowych w powiecie borzęcińska podstawówka już drugi rok z rzędu zajęła pierwsze miejsce.
Dyrektor Beata Błaszczak i Wicedyrektor Agnieszka Matuszewska z radością
przyjęły pamiątkową statuetkę z rąk
Starosty. Babicka gmina zajęła ponadto drugie miejsce w sportowej rywalizacji szkolnej gmin – w tym przypadku
statuetka trafiła do rąk Jarosława Płóciennika – kierownika GOSIR-u i Henryka Kuncewicza – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Podczas minionego roku szkolnego
powiat wspólnie z placówkami edukacyjnymi zorganizował ponad 60 imprez
sportowych, wymagało to dobrej współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami wf. Za tę owocną współpracę podziękowania pedagogom złożył Starosta PWZ.
Podczas spotkania głos zabrał także
Zygmunt Karlicki – nestor naszych trenerów, który wychował wielu lekkoatletycznych mistrzów. – Nie zapominajcie
Państwo o lekkoatletyce, która jest kró-

Sukces jest wspólnym dziełem: Starosta PWZ Jan Żychliński, Dyrektor ZSP Beata Błaszczak, Wicedyrektor ZSP
Agnieszka Matuszewska i nauczyciele wf.: Jacek Leśniewski i Jakub Wocheń

lową sportu, to dyscyplina najbardziej
potrzebna młodzieży w rozwoju fizycznym – przekonywał. Wspomniał także
braci Naklickich, dawniejszych uczniów
SP z Borzęcina, którzy odnosili sukcesy lekkoatletyczne w powiecie i na mistrzostwach Polski.
Warto pamiętać, że nasz wspaniały
piłkarz Robert Lewandowski (z Leszna)
również zaczynał swoją karierę sportową
od lekkoatletyki i reprezentował powiat
z wieloma sukcesami właśnie w tej dyscyplinie. Dziś rozsławia Polskę na świecie i możemy być z niego dumni. Mamy
nadzieję, że uda się zaprosić Pana Roberta do jednej z naszych szkół podczas
nadchodzącego roku szkolnego.
A oto skrócone wyniki sportowej rywalizacji powiatowej. W kategorii gmin,
uwzględniając szkoły podstawowe,
zwyciężyła: gmina Ożarów Mazowiecki przed Starymi Babicami i Błoniem.

W kategorii gmin, biorąc pod uwagę
szkoły gimnazjalne, pierwsze miejsce
zajęła gmina Ożarów Mazowiecki, następne Leszno i Błonie. Wśród szkół
podstawowych w powiecie najlepsze
okazały się: SP w Borzęcinie Dużym,
SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i SP
w Lesznie (SP w Starych Babicach zajęła
7. miejsce). Wśród gimnazjów zwyciężyło GM w Płochocinie przed GM w Lesznie
i GM w Ożarowie Mazowieckim (gimnazjum w Koczargach Starych – miejsce 4.). Wśród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej punktów zdobyły: Zespół Szkół im. Melchiora Wańkowicza
w Błoniu, Zespół Szkół im. Tony’ego
Halika w Ożarowie Mazowieckim i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu.
Pełna lista jest dostępna na stronach
internetowych powiatu: www.pwz.pl.
Marcin Łada

Strażacy na medal!
Zakończyły się już rozgrywki Strażackiej Ligi Piłkarskiej 2013 rozgrywanej
w powiecie warszawskim zachodnim.
Do rywalizacji stanęło 17 drużyn piłkarskich. Miło nam poinformować, że
nasi druhowie okazali się najlepsi! Zwyciężyli strażacy z OSP Stare Babice, drugie miejsce zajęli strażacy z OSP Bienie16

wice, a miejsce trzecie druhowie z OSP
Borzęcin Duży. Królem strzelców został
Kamil Nowicki z OSP Borzęcin Duży.
Serdecznie gratulujemy! Organizatorem SLP 2013 była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w PWZ
z siedzibą w Błoniu.
MŁ.

Drużyna OSP Stare Babice
gazeta babicka
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Stare Babice na przestrzeni wieków
W 2013 roku obchodzimy 700-lecie Babic. Od wielu lat dokumenty historyczne zbierane były przez lokalnych miłośników
historii z tego terenu. Artykuły historyczne publikowane były
na łamach „Gazety Babickiej”. Brakowało jednak dotąd opracowania książkowego opisującego dzieje Babic.

Ewa Pustoła-Kozłowska

Przygotowując program obchodów, postanowiono, że jednym z jego akcentów
będzie wydanie popularnonaukowego
opracowania dotyczącego historii naszej
gminy. Powstał projekt „Stare Babice na
przestrzeni wieków – wydanie książki”. Wniosek o dofinansowanie projektu
z PROW 2007-2013 sporządzili pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Gminy.
Dofinansowanie uzyskano dzięki udziałowi gminy w konkursie organizowanym
przez Lokalną Grupę Działania „Między
Wisłą a Kampinosem”.
Do współpracy nad projektem zaproszono specjalistów. Redaktorem książki została Ewa Pustoła-Kozłowska – historyk sztuki, autorka wielu książek i artykułów historycznych publikowanych
m.in. w czasopiśmie „Mazowsze”. Poprosiliśmy Panią Ewę o rozmowę na temat
projektu.
– Opisanie historii siedmiuset lat danego terenu to długa i żmudna praca –
mówi Ewa Pustoła-Kozłowska. – Materiały źródłowe są bardzo rozproszone.
Nie było dotąd żadnej publikacji naukowej dotyczącej historii Babic. Musimy
numer 7 (204)

istniejące materiały powiązać w spójną
całość. To praca, na którą potrzeba dużo
czasu, a od początku było wiadomo, że
jest go bardzo mało.
Do napisania książki zaproszono
5 osób. I tak dzieje najstarsze przedstawił
młody archeolog, pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego, ale także
absolwent koczarskiego gimnazjum – Łukasz Karczmarek. Okres wczesnego średniowiecza opisał dr Kazimierz Pacuski
– wybitny ekspert w dziedzinie średniowiecznej historii Mazowsza z Instytutu Historii PAN w Warszawie, autor wielu publikacji naukowych. Kolejnym autorem jest Stanisław Fijałkowski – dawny
nauczyciel historii i radny, jeden z pierwszych redaktorów „Gazety Babickiej” –
opracował fakty związane z walkami, zrywami powstańczymi, których nie brakowało na tym terenie. Obecny redaktor naczelny „Gazety Babickiej” Marcin Łada –
przygotował materiały dotyczące rodziny
Cholewińskich, dziejów straży pożarnych,
sądu w Babicach i Radiostacji Transatlantyckiej Babice. Materiały opracował na
podstawie wywiadów z mieszkańcami,
przeprowadził także własne badania historyczne. Ja z kolei zajęłam się historią
i dziedzictwem okresu od XVII wieku do
XX. Książka kończy się na roku 1939.
Jako redaktor starałam się nie ingerować w styl autorów, dzięki temu książka
będzie chyba ciekawsza.
Praca historyka przypomina pracę detektywa. W otaczającej nas rzeczywistości znajdują się ślady naszych przodków,
trzeba je tylko umieć dostrzec. Nie zawsze są to ślady materialne, jak dworki
i kościoły czy kapliczki. Śladami są układy urbanistyczne miejscowości, nazwy,
a nawet szata roślinna. Trzeba jednocześnie pamiętać, że fakty przekazywane
przez ludność nie zawsze są prawdziwe.
– Gdzie i jak można szukać śladów
historii?

– Doskonałym źródłem informacji
jest hipoteka – mówi Pani Ewa. – Akty
hipoteczne to ślad po transakcjach,
w nich są mapy, nazwiska właścicieli
i nabywców, a często inne szczegóły dotyczące okolicy czy osób. Są nimi również księgi metrykalne, akty sądowe.
Wszystkie zasłyszane historie należy potwierdzać w różnych źródłach.
W Babicach popularna jest historia
powstańca Jasińskiego i jego trzech córek: Kwiryny, Klaudyny i Janiny – od
których imion miały rzekomo otrzymać nazwy tutejsze miejscowości. Historia bardzo ładna, ale niestety źródła
historyczne jej nie potwierdzają, choć
znalazła się nawet w Wikipedii. Właścicielem babickich dóbr był od 1886 roku
Kwiryn Jan Cholewiński. Imię Kwiryn nadawano wszystkim chłopcom
w tej rodzinie, właśnie od Kwiryna Jana
powstały nazwy miejscowości: Janów
i Kwirynów. Nazwa Klaudyna została
nadana istniejącemu w tym miejscu już
w latach 30. XIX w. folwarczkowi na pamiątkę Teofili Klaudyny z Działyńskich
Potockiej, wielkiej patriotki, osoby wyjątkowej, całkowicie oddanej pomocy
uczestnikom powstania listopadowego.
W książce piszę także o życiu gospodarczym, o uprawach, hodowli i pracownikach folwarków.
– Dla kogo przeznaczona jest publikacja, komu ją Pani poleca?
– Książka przeznaczona jest dla
wszystkich zainteresowanych historią,
ale szczególnie – dla tutejszych mieszkańców, którzy chcą poznać przeszłość
tego miejsca; wydarzenia i ludzi związanych z tym właśnie terenem.
„Starzy” mieszkańcy Babic i okolic
znajdą tu uporządkowaną historię, której fragmenty zapewne znają. Tym, którzy są mieszkańcami od niedawna, książka przybliży dzieje i zabytki ich nowej
małej ojczyzny. Może sięgną po nią turyści licznie odwiedzający okolice Puszczy Kampinoskiej, na pewno będzie pomocna przewodnikom wycieczek po tym
terenie.
– Dziękuję za rozmowę i z tym większą ciekawością czekam na publikację.
Małgorzata Pawlikowska
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informacje
Stare Babice, dnia 03.07.2013 r.
WYKAZ
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 35 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
Opis i położenie

Oznaczenie KW

Borzęcin Duży, działka
niezabudowana

WA1P/00106469/5

Oznaczenie działki wg
ewidencji gruntów
617/5

Pow. działki w m.
kw.
3026

Wartość
nieruchomości
726 000 zł (netto)

Przeznaczenie w planie
zagosp. przestrzennego
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i usługi celu
publicznego

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Opis i położenie

Oznaczenie KW

Borzęcin Duży, działka
niezabudowana

WA1P/00091687/0

Oznaczenie działki wg
ewidencji gruntów
618/12

Pow. działki w m.
kw.
360

Wartość nieruchomości

ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy
o scaleniu i podziale we wsi Koczargi Stare

73 000 zł (netto)

Przeznaczenie w planie
zagosp. przestrzennego
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Stare Babice dn. 15.07.2013 r.

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 ze
zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości razem z załącznikami (mapa i rejestr) będzie
wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, w pokoju nr 26, II piętro, w terminie od 28 sierpnia do
18 września 2013 r. w godzinach pracy Urzędu.
W tym okresie uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi
i zastrzeżenia do tego projektu.
Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy
w Uchwale o scaleniu i podziale.

Załącznik do zarządzenia nr 73/2013 z dnia 04.07.2013 r.
WÓJT GMINY STARE BABICE
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz
§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.
2108)
OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
położonych w miejscowości Latchorzew i Borzęcin Duży
1. działka nr ew. 450/2 o pow. 0,0660 ha, położona w Latchorzewie, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza – 440 000,00 PLN netto
2. działka nr ew. 626/11 o pow. 0,3953 ha, położona w Borzęcinie Dużym, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, cena wywoławcza – 1 384 000,00 PLN netto
18

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się dnia 16 września 2013 r. o godz. 10.00
działka nr ew. 450/2, o godz. 12.00 działka nr ew. 626/11, w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie
wadium najpóźniej do dnia 12.09.2013 r. na konto Gminy:
WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030
0009.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia
umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.
Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu
notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice
(P. Grażyna Siemiątkowska lub P. Agnieszka Senterkiewicz) i pod
nr tel.: (22) 722-91-39.
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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

III Półmaraton PWZ
Trwają jeszcze zapisy do III Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Bieg odbędzie się 25 sierpnia br. Udział w biegu można zgłaszać za
pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie
www.polmaraton.pwz.pl w zakładce rejestracja lub osobiście
w dniu zawodów (szczegóły na www.pwz.pl). W półmaratonie prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 25
sierpnia 2013 roku ukończą 18 lat.
Start biegu odbędzie się o godzinie 10:00 z ul. Lesznowskiej w
Błoniu, meta znajduje się w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana
III Sobieskiego – w Strefie Rekreacji Dziecięcej. Zapraszamy
zawodników i kibiców.

PROJEKTY
ZJAZDÓW DO POSESJI, DRÓG, PARKINGÓW; PROJEKTY STAŁEJ I CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU; PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY I NADZÓR
POSIADAM DOŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Tel. 518-348-958, 792-059-922

Ogłoszenia społeczne
Zachęcamy instytucje i osoby prywatne do zgłaszania treści lokalnych ogłoszeń o charakterze społecznym: ofert pracy pracodawców, ofert pomocy, próśb o pomoc, ogłoszeń o akcjach pomocowych
i zbiórkach publicznych. Ogłoszenia zamieszczane są za darmo.
Komunikaty do zamieszczenia na gminnej stronie internetowej
w zakładce „Ogłoszenia Społeczne” można zgłaszać pod nr tel.
22 752-90-83.
Ogłoszenia do zamieszczenia w „Gazecie Babickiej” można zgłaszać na adres mailowy: redakcja.babice@gmail.com.

Na skraju Puszczy Kampinoskiej w miejscowości Truskaw przy
ul. 3 Maja 210 otworzył swoje podwoje Gościniec Dzika Fasola, który działa 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 – 21.00. W tym
urokliwym zakątku można zawsze zjeść domowe obiady i inne
smakowite dania. Nowi właściciele lokalu, mieszkańcy Izabelina, Państwo Agata i Dariusz Ptasznik mają fantastyczny pomysł
na to, aby to miejsce stało się mekką dla tych wszystkich, którzy
kochają przyrodę i wycieczki rowerowe po Kampinoskim Parku
Narodowym. Na posesji znajduje się wypożyczalnia rowerów.
Będąc zapracowanym mieszczuchem, można przyjechać autobusem komunikacji miejskiej nr 708 do pętli, po czym spacerkiem
ok. 200 m dojść do „Dzikiej Fasoli”, wypożyczyć rower i wyruszyć na nim do puszczy. Po powrocie można odpocząć w ogródku
piwnym i posilić się ciepłą strawą. Podczas wakacji, w weekendy
do Gościńca będą zapraszane kapele muzyczne.
Nowi właściciele baru to zagorzali rowerzyści i narciarze. W ten
sposób zwiedzili cały świat oraz Polskę wzdłuż i wszerz. W ramach swojej nowej działalności mają ambicje organizować wycieczki rowerowe po okolicach, jak i całej Polsce www.viaverde.
com.pl dla wszystkich zainteresowanych sportem rowerowym,
również dla szkół ponadpodstawowych.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje
kandydata na stanowisko pracy: Pracownik socjalny. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, na czas nieobecności pracownika.
Zgłoszenia w terminie: 11 lipca 2013 r. do 25 lipca 2013 r. do godz. 16.00
Hurtownia zabawek z terenu gminy Stare Babice zatrudni osobę na
stanowisko magazyniera lub pomocy magazyniera.
Oferowana umowa o pracę. Osoby zainteresowane prosimy kierować
swoje CV na adres warszawa@mltoys.pl. Tel. 601 44 35 59
Poszukuję opiekunki do rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu po 9
godzin dziennie, na dwa lata. Praca od 16.08.2013 w Mariewie - gmina
Stare Babice. Kontakt: 661-394-303, 605-467-781
Mieszkaniec Starych Babic PILNIE!!!!! podejmie pracę zawodową lub dorywczą jako informatyk - specjalizacja w systemach finansowo-księgowych. Tel.: 517-948-767
Księgowa poszukuje pracy, posiada doświadczenie samodzielnego prowadzenia księgowości firmy. Tel. 693 268 182
Agencja Ochrony zatrudni pracowników z licencją na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego.
Tel. w godz. 8.00 - 15.00 696-485-031, 513-186-118
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