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zaproszenie na obchody rocznicowe
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek serdecznie zaprasza 6 kwietnia br. na 
uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą 74. rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej i 4. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość rozpocznie 
się Mszą Świętą o godz. 9.30 w babickim kościele pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą do Alei Dębów Katyńskich, 
gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze przy tablicach pamiątkowych.

rajd Szlakiem Naszej Historii 
Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy RP organizuje w sobotę 12 kwietnia, 
godz. 10.00-14.00, kolejną, XXIX edycję Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”. Pod-
czas rajdu dzieci i młodzież pogrupowani w patrolach szkolnych odwiedzą Miejsca 
Pamięci Narodowej i  inne ciekawe punkty historyczne w  naszej gminie. W  tym 
roku organizatorzy wyznaczyli na trasie dodatkowy punkt – jest to kopia masz-
tu Radiostacji Babice przed nowym budynkiem Urzędu Gminy. W rajdzie mogą 
uczestniczyć również osoby niezrzeszone, zainteresowane historią. 

debata o bezpieczeństwie w powiecie
Komendant Powiatowy Policji dla PWZ z siedzibą w Starych Babicach zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych 15 kwietnia br. (godz. 18.00-20.00, nowy budynek Urzę-
du Gminy, ul. Rynek 21) do udziału w debacie społecznej. Spotkanie będzie dotyczy-
ło poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie. Gośćmi specjalnymi będą Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski i Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo.

konkurs „Pracuj bezpiecznie”
Doradztwo Rolnicze w  Starych Babicach i  KRUS organizują 25 kwietnia 2014 r. 
konkurs pt. „Pracuj bezpiecznie”. Do udziału w nim zapraszamy rolników i sołtysów 
z gminy Stare Babice. Konkurs odbędzie się w babickim Urzędzie Gminy w sali konfe- 
rencyjnej, 1. piętro, o godz. 10:00. Do udziału w konkursie zachęca Kierownik Doradz-
twa Rolniczego Zofia Rutkowska.

aktualności

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice  

spełnienia marzeń i wielu radości, które niesie w sobie 
oczekiwana chwila Zmartwychwstania Pańskiego.  

Życzę Państwu także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

Niech nadchodzące dni upłyną w zgodzie i pokoju,  
a rodzinna atmosfera świąt przyczyni się do wzmocnienia  

więzi między bliźnimi. Wesołego Alleluja!
Wójt Gminy Stare Babice

Krzysztof Turek 
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– czy warto być radnym?
– Tak, zdecydowanie. Wcześniej na-

wet nie spodziewałem się, jak wiele ta 
praca może dać satysfakcji. Działam na 
dobrym terenie. Mieszkańcy Borzęcina 
interesują się lokalnymi sprawami, a gdy 
trzeba, chętnie pomagają i włączają się do 
różnych akcji. Gdy pierwszy raz organizo-
wałem spotkanie dla dzieci „Malowanie 
bombek choinkowych”, zastanawiałem 
się, czy ktoś w ogóle przyjdzie. Okazało 
się, że przyszło bardzo wiele osób, całe 
rodziny miały uciechę z pracy twórczej, 
a bombki sprzedaliśmy wśród parafian, 
przeznaczając pozyskane środki na Cari-
tas. I tak się zaczęło.

– a co było później?
– Później działałem już odważniej. Na 

pewno w kontaktach z ludźmi pomaga 
moja praca w Urzędzie Starostwa Powia-
towego, spotykam się z wieloma osobami. 
Postanowiłem zapraszać do Borzęcina 
ciekawe postacie. Zorganizowałem m.in. 
spotkania dla dzieci z Mistrzem Boksu 
– Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem 
i słynnym choreografem Piotrem Galiń-
skim. Spotkania odbywały się w szkole 
w Borzęcinie Dużym, przy pełnej sali. Wi-
działem, że radość z nich mieli nie tylko 
uczniowie, ale także dorośli – nauczyciele 
i inne osoby, które w nich uczestniczyły.

– zadziałał Pan także z sukcesami w dzie-
dzinie promocji borzęcina?

– W pierwszym roku mojej kaden-
cji zgłosiłem Borzęcin do konkursu Wo-
jewody Mazowieckiego. Okazało się, 
że mamy najaktywniejsze sołectwo na 
Mazowszu! Razem z sołtysem Wojcie-

chem Wiśniewskim odbieraliśmy na-
grody w Urzędzie Wojewódzkim. Borzę-
cin Duży zdobył dwa pierwsze miejsca 
i nagrodę o wartości 5 tys. zł. Przyjechała 
telewizja, trochę wypromowaliśmy naszą 
miejscowość. Osiedla się tu coraz więcej 
osób. Cieszę się jednak, że nie jesteśmy 
sypialnianą okolicą. W Borzęcinie zawsze 
coś się dzieje…

– Później zajął się Pan infrastrukturą?
– Można powiedzieć, że działałem w tej 

sprawie równolegle. Postanowiłem dopo-
móc w remoncie organistówki, co pozwo-

liło zaoszczędzić trochę środków parafial-
nych. Warto wiedzieć, że w ostatnich latach 
ks. proboszcz Bogdan Wosławski razem 
z parafianami wyremontował dach świą-
tyni i wszystkie ołtarze kościoła w Borzę-
cinie Dużym. Organistówka również wy-
magała całościowego remontu – poszło 
tam dużo środków i pracy społecznej. Gdy 
jednak okazało się, że na remont świetlicy 
(która znajduje się w organistówce) możemy 
uzyskać środki finansowe, postanowiłem 
dopomóc w tej sprawie. Razem z ks. pro-
boszczem wielokrotnie przez półtora roku 
jeździliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, 
aby uzgadniać różne szczegóły inwestycji. 
Sporządziłem projekt i w rezultacie przy-
znano nam 25 tys. zł na remont świetlicy. 
Środki te pochodziły z Unii Europejskiej, 
a dokładniej z puli Lokalnej Grupy Dzia-
łania – „Między Wisłą a Kampinosem”. Ze 

razem możemy więcej
gmina, urząd, teren

środków tych wcześniej powstał także plac 
zabaw w Borzęcinie Dużym. Dziś świetlica 
dobrze służy naszej społeczności. Mamy się 
gdzie spotykać.

– Jest Pan podobno mocno zaangażowany 
w sprawy rozbudowy sieci wodno-kana-
lizacyjnej?

– Staram się uczestniczyć we wszyst-
kich spotkaniach dotyczących rozbudowy 
sieci na moim terenie i przekazywać wia-
domości mieszkańcom. Wiele osób inte-
resuje się tym zagadnieniem. Niektórzy 
już dziś chcieliby podłączyć swoje domy 
do kanalizacji. Radny musi być na bie-
żąco w sprawach inwestycji. Kilkukrotnie 
organizowaliśmy spotkania przedstawi-
cieli GPK „Eko-Babice” z mieszkańcami.

– W borzęcinie teren jest dość trudny dla 
prac tego typu…

– To prawda. Firmy, które wygrywały 
przetargi, miały ogromne problemy z roz-
poczęciem robót na ul. Kosmowskiej. Te-
ren jest tam bardzo trudny. Wystarczy 
wbić szpadel, aby wytrysnęła woda. Wiele 
osób twierdzi, że ze względu na uwarun-
kowania geologiczne jest to najtrudniej-
szy odcinek w budowie kanalizacji w na-
szej gminie. Niektóre firmy przestraszyły 
się trudności technicznych i nie podejmo-
wały prac. Konieczne stało się ogłosze-
nie kolejnych przetargów i wyłonienie 
nowych wykonawców, a niestety proce-
dury te są długotrwałe. Budowa kanali-
zacji przy ul. Kosmowskiej przeciągnęła 
się w czasie. Jest tam teraz nowy wyko-
nawca, który, mam nadzieję, poradzi sobie 
z trudnościami. Konieczne będzie zasto-
sowanie specjalnej technologii budowy.

– A jak jest na innych odcinkach budowy 
kanalizacji w borzęcinie?

– W większości wykonano prace na ul. 
Poprzecznej. Wspomniana wcześniej ul. 
Kosmowska jest ważna również z tego po-

krzysztof Szuba jest jednym z najmłodszych przedstawicieli 
rady Gminy Stare Babice. od lat związany jest z Borzęci-
nem dużym, tu chodził do szkoły i tu założył swoją rodzinę. 
rolę radnego postrzega jako działacza, który realizuje spo-
łeczne potrzeby lokalnego środowiska. Spełnianie ludzkich 
marzeń i oczekiwań daje mu wiele satysfakcji. jest radnym, 
by działać dla innych…

Działam na dobrym 
terenie. Mieszkańcy 
Borzęcina interesują się 
lokalnymi sprawami, 
a gdy trzeba, chętnie 
pomagają i włączają się 
do różnych akcji.



4 Gazeta babicka marzec 2014

gmina, urząd, teren

wodu, że jest to droga powiatowa, która 
będzie remontowana wspólnie z Gminą. 
Prace te rozpoczną się po zakończeniu 
budowy kanalizacji.

– Wspólne inwestycje Gminy z Powiatem 
są skutecznym rozwiązaniem w realiach 
podatku janosikowego. ulica kosmowska 
będzie kolejnym tego przykładem?

– Cieszę się, że Powiat wraz z Gminą do-
szli w tej sprawie do porozumienia, choć to 
dopiero początek. Nasz Powiat od lat płaci 
ogromny podatek janosikowy. W tym roku 
wyniesie on 18 mln zł. Mimo prób zmiany 
prawa w tym zakresie i działań podejmo-
wanych również przez naszych samorzą-
dowców, którzy złożyli w tej sprawie pro-
jekt obywatelski, Sejm nadal utrzymuje 
niesprawiedliwe prawo. Podatek janosi-
kowy płaci również babicka Gmina. W re-
zultacie inwestycje Powiatu są ograniczone 
do minimum. Jedynym rozwiązaniem jest 
ich wspólne finansowanie – razem z gmi-
nami po 50%. Dzięki temu remont ul. Ko-
smowskiej po zakończeniu prac kanaliza-
cyjnych będzie możliwy.

– Działał Pan również skutecznie w spra-
wach osP?

– Tak, udało mi się pomóc w przygo-
towaniach do zakupu średniego samo-
chodu pożarniczego dla OSP Borzęcin 
Duży. Druhowie z Borzęcina również na-
pracowali się przy tym. Dziś już jednostka 
może pochwalić się nowym renault mi-
dlum, który jest w pełni wyposażony 
w potrzebny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
Mówiąc szczerze, tak do końca nie wie-
rzyłem, że uda się zrealizować tę sprawę. 

Kiedy wcześniej wspólnie ze strażakami 
rozmawialiśmy z Wójtem Gminy w spra-
wie remizy i udało nam się wynegocjować 
środki finansowe na jej rozbudowę, zakup 
samochodu wydawał się nierealny. Wójt 
Krzysztof Turek jednak zachęcał nas do 
dalszych działań. Powiedział – Panowie, 
próbujcie, jak się uda, zrealizujemy temat!

– i spróbowaliście!
– Tak. Złożyliśmy wniosek do Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Warunki rzeczywiście były bardzo 
korzystne. Na zakup samochodu fundusz 
udzielił pożyczki rozłożonej na 12 lat, któ-
rej oprocentowanie wynosi 3,5% w skali 
roku. Pożyczka będzie także umorzona 
w 30%. Z tego programu skorzystała też 
OSP Stare Babice, która również zaku-
piła nowy samochód pożarniczy. (O spra-
wie tej pisaliśmy w nr 10/2013 „Gazety 
Babickiej”).

– Wspomniał Pan o borzęcińskiej remizie…
– To też cała historia. Gdy zostałem 

radnym, nawet nie wiadomo było, do 
kogo należy działka, na której stoi re-
miza. Trzeba było sprawę własności usta-
lić sądownie. Dziś już wszystko jest kla-
rowne, grunt należy do Gminy. Projekt 
rozbudowy remizy został zatwierdzony 
i budowa ruszy w tym roku. Najwyższy 
czas, bowiem remiza liczy sobie 60 lat.

– Powiedzmy coś o planach…
– Poczynione kroki zapewniają, że 

przez najbliższe lata Borzęcin Duży bę-
dzie się rozwijał. Myślę, że teraz czas na 
Topolin i Borzęcin Mały. W Topolinie nie-

zbędne jest wykonanie chodnika i oświe-
tlenia przy ul. Poprzecznej.

Powiat opracował projekt przebudowy 
całego odcinka drogi łączącej ul. Poznań-
ską z Warszawską, tj. ulicy Poprzecznej 
i dalej Rataja.

Jest to jeszcze większa inwestycja niż 
przebudowa ul. Kosmowskiej. Zdaję so-
bie sprawę, że jej sfinansowanie będzie 
trudne. W Borzęcinie Małym mamy 
plany zagospodarowania terenów po-
między ul. Kosmowską a Warszawską, 
niewykluczone, że trzeba będzie im się 
przyjrzeć i poprawić, aby ułatwić miesz-
kańcom dalsze działania inwestycyjne. 
W planach mamy także uruchomienie 
sieci monitoringu od terenów Strefy 
Rekreacji Dziecięcej, przez tereny ko-
ścielne, aż do skweru i pobliskich przy-
stanków autobusowych.

– co pomaga Panu w działalności radnego?
– Na pewno Rodzina. Mój tata (Grze-

gorz Szuba) kiedyś był radnym, w Radzie 
działa także mój kuzyn. Często spieramy 
się i dyskutujemy, mamy bowiem różne 
zdania na pewne tematy. Wspiera mnie 
także żona i córeczka. Czuję również 
pewną ciągłość pokoleń. Mieszkamy na 
Ziemi Babickiej od 100 lat. Moi przod-
kowie byli współzałożycielami Straży 
Ogniowej. To wszystko zobowiązuje za-
równo do pozytywnych działań, jak i do 
aktywności. Poza tym lubię działać i stwa-
rzać jakieś dobro dla naszej społeczno-
ści. Gdy coś nowego powstaje, wszyscy 
się cieszymy i żyje nam się trochę lepiej…

z raDnym krzysztofem szubą  

rozmaWiał marcin łaDa

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z  Pomocą” 
zwraca się z prośbą o wsparcie dla 23-let- 
niej Pauliny Berkowskiej, która od urodze-
nia cierpi na porażenie mózgowe i epilep-
sję, a także upośledzenie umysłowe w stop-
niu głębokim. Mieszka z mamą w jednym 
pokoju na piętrze. Aby wyjść na zewnątrz 
– na zajęcia rewalidacyjne czy na spacer – 
mama musi ją znosić na rękach. Nie jest to 
proste, bo z roku na rok dziewczynka jest 
coraz cięższa. Istnieje możliwość zamonto-
wania na schody krzesełka automatyczne-
go – jego koszt to 37,400 zł. 80% tej kwoty 
zrefunduje PCPR, pozostałą część mama 
Pauliny musi pokryć sama. Nie jest jednak 

apel o pomoc dla Pauliny
w  stanie tego zrobić. Od wielu lat samot-
nie wychowuje córkę, tata Pauliny zmarł 
w 2000 r. na białaczkę, utrzymują się z ren-
ty rodzinnej i socjalnej. Apelujemy o pomoc 
do wszystkich ludzi dobrej woli!

Paulina jest podopieczną Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z  pomocą” (http://
dzieciom.pl/podopieczni/21634). 

Wszelkie wpłaty prosimy kiero-
wać na konto: FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z  POMOCĄ”, ul. Łomiańska 
5, 01-685 Warszawa. Bank BPH S.A. 61 
1060 0076 0000 3310 0018 2660. Ty-
tułem: 21634 Berkowska Paulina – da-
rowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Można też przekazać 1% podat-
ku. Wystarczy w  rozliczeniu rocznym 
wpisać: KRS: 0000037904, a w polu IN-
FORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 21634 
Berkowska Paulina. Prosimy także 
o wyrażenie zgody w formularzu PIT na 
przekazanie swoich danych OPP.
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ustawa śmieciowa trafi do kosza?

co proponują posłowie?
Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, 
posłowie jednego z dużych klubów par-
lamentarnych przygotowują własny 
projekt nowelizacji ustawy śmieciowej 
(propozycje zmian przedstawili podczas 
sejmowej podkomisji 6 lutego). Planują 
m.in. wprowadzenie obowiązkowej se-
gregacji śmieci w całym kraju i wysokich 
sankcji za jej brak.

Zmiany miałyby dotyczyć również za-
kresu danych, jakich gminy mogą wyma-
gać w ramach deklaracji śmieciowych. 
Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych już kilka miesięcy temu alar-
mował, że wiele samorządów, zbiera-
jąc deklaracje, żądało od mieszkańców 
informacji niemających nic wspólnego 
z gospodarką odpadami. Były to m.in. 
numery kont bankowych czy dane do-
tyczące stopnia pokrewieństwa między 
współlokatorami. Zamknięty katalog da-
nych, które mogłyby pozyskiwać gminy, 
powinien rozwiązać ten problem.

Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”, posłowie chcieliby także ujed-
nolicić stawki opłat za odbiór śmieci. Oka-
zuje się, że radni w wielu gminach ustalili 
nierealnie niskie stawki, ulegając przed-
wyborczej atmosferze i chęci przypodo-
bania się przyszłemu elektoratowi. Po-
trzebna byłaby zatem jednolita instrukcja 
dla samorządów, według której ustalane 
byłyby stawki opłat. Minister określiłby 
w rozporządzeniu, jakie koszty powinny 
być brane pod uwagę podczas określa-
nia płatności.

Dla większej przejrzystości działań 
w zakresie gospodarki odpadami komu-
nalnymi gminy miałyby również obo-
wiązek publikowania w jednolity sposób 
informacji na ten temat w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Zmiany postulowane są także w spo-
sobie egzekucji opłat. Obecnie to na gmi-
nach spoczywa obowiązek ściągania opłat 
śmieciowych od dłużników – niektóre, 
zwłaszcza mniejsze samorządy nie ra-

dzą sobie z tym zadaniem. Po zmianach 
dłużnikami zajęłyby się urzędy skarbowe.

Posłowie planują ponadto wypraco-
wać minimalne standardy dla regional-
nych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK; to do nich tra-
fiają śmieci zebrane w gminach). Insta-
lacje te podlegałyby niezapowiedzianym 
kontrolom – obecnie ich właściciele są 
informowani o kontrolach z wyprzedze-
niem, co uniemożliwia faktyczną pieczę 
nad ich działaniami. Właściciele RIPOK 
powinni mieć też obowiązek przedstawia-
nia raz na pół roku danych dotyczących 
ilości odpadów poddawanych recyklin-
gowi i przekazywanych do składowa-
nia. Obecnie gminy muszą wnioskować 
o uzyskanie takich informacji, są one 
zaś niezbędne do poprawnego wylicze-
nia wymaganych ustawą poziomów od-
zysku. Warto w tym miejscu nadmienić, 
że w Polsce tylko 11% odpadów jest prze-
kazywanych do recyklingu, pozostałe zaś 
trafiają na wysypiska.

Kolejna z postulowanych zmian doty-
czy sytuacji, w której osoba przeprowadza-
jąca się do innego miejsca zamieszkania 
musi uiścić opłatę śmieciową podwójnie: 
za nieruchomość, którą opuszcza, i tę, do 
której się wprowadza. Posłowie chcą, aby 
opłata była wnoszona tylko raz.

czym zajmuje się ministerstwo?
Jednocześnie z inicjatywami poselskimi 
nowelizację przepisów dotyczących odpa-
dów komunalnych przygotowuje Mini-
sterstwo Środowiska, które uruchomiło 
specjalną stronę http://naszesmieci.
mos.gov.pl/, a na niej zakładkę – Zgłoś 
uwagi do ustawy. Korzystając z zakładki, 
każdy może przedstawić swoje uwagi 
i propozycje zmian dotyczących ustawy 
i systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Jak zapewnia Ministerstwo, 
wszystkie głosy są gromadzone i publi-
kowane – można się z nimi zapoznać 
na stronie „Nasze śmieci”. Zostaną one 
także przedstawione do rozpatrzenia 

zespołowi ds. wdrażania ustawy, który 
ma pracować do 30 czerwca 2014 roku.

co na to Gmina?
Przedstawiciele babickiego samorządu 
zgłosili również swoje uwagi do ustawy 
śmieciowej za pośrednictwem strony Mi-
nisterstwa Środowiska „Nasze śmieci”.

Zdaniem Urzędu Gminy niezbędne 
jest:
1.  Doprecyzowanie przypadków, w któ-

rych konieczna jest zmiana deklaracji, 
np. zmiana wysokości stawki opłaty 
nie wymaga zmiany deklaracji.

2.  Określenie maksymalnej pojemności 
pojemników.

3.  Wprowadzenie obligatoryjnej segre-
gacji i ujednolicenie systemu.

4.  Określenie minimalnego czasu za-
mieszkiwania wolnego od koniecz-
ności składania deklaracji i wnosze-
nia opłat.

5.  Doprecyzowanie instrumentów kon-
troli, kar, egzekucji należności, przy-
muszenia. Egzekucja należności po-
winna być prowadzona przez urzędy 
skarbowe, a nie gminy.

6.  Określenie postępowania dowodo-
wego w przypadku ujawnienia poda-
nia nieprawdziwych informacji w de-
klaracji (system kar).

7.  Uproszczenie systemu sprawozdaw-
czości.

8.  Określenie zasad stosowania ulg 
w opłatach.

9.  Wskazane jest także określenie spo-
sobu weryfikacji prawidłowości pro-
wadzenia segregacji w przypadku za-
budowy wielorodzinnej, gdy część 
mieszkańców deklaruje segregację, 
a część nie (wszyscy korzystają ze 
zbiorczych pojemników).

O zmianach w gospodarce odpadami 
komunalnymi na terenie naszej gminy 
będziemy informować Państwa na bie-
żąco w „Gazecie Babickiej”.

karoLina GWarek

W artykule zacytowano informacje 
z tekstu T. Żółciaka, Posłowie uporządkują 
gospodarkę odpadami. „Dziennik Gazeta 
Prawna”, 28 stycznia 2014, nr 18 (3659).

Nowe przepisy obowiązują od ponad pół roku, ale już teraz 
widać, że konieczne będą kolejne nowelizacje. uwagi do 
ustawy płyną z rządu, z ław sejmowych, zgłasza je również 
nasza Gmina.
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Głupota ludzka nie ma granic…
Ile razy można sprzątać to samo miejsce? 

Polna droga dochodząca do ul. Szyma-
nowskiego w Klaudynie nie ma jakoś 
szczęścia do dobrych ludzi. Okolica jest 
naprawdę piękna. Przy drodze zaczyna 
się Puszcza Kampinoska. Często przy-
chodzą tu łosie i sarny, również pobli-
skie łąki są bardzo malownicze… Wyda-
wałoby się – raj na ziemi. Czemu zatem 
ktoś stale zanieczyszcza okolicę?

W marcu pojawiły się tu kolejne hałdy 
budowlanych śmieci i góry części samo-
chodowych, przeważnie różnych plasti-
ków. Zdaniem Z-cy Wójta Marcina Zająca, 
nieodzowne będzie umieszczenie w po-
bliżu mobilnych kamer. – Trzeba wreszcie 
skończyć z tym procederem. Ciągle wy-
dajemy gminne pieniądze na sprzątanie 
okolicy Klaudyna. Przecież można by te 
środki spożytkować z lepszym skutkiem 
dla mieszkańców – mówi.

Fakt zaśmiecania irytuje tym bardziej, 
że przy ul. Mizikowskiego w Starych Ba-
bicach działa punkt zbiórki odpadów. 
Wszystkie śmieci, także gruz poremon-
towy, można oddać tam za darmo. Po 
co narażać się na mandaty, które za za-
śmiecanie może nałożyć Straż Gminna? 
W tym roku ukarano już kilku sprawców 
zanieczyszczeń terenów naszej gminy. Nie 
dość, że zapłacili wysokie mandaty, mu-
sieli jeszcze po sobie posprzątać. 

Ulica Szymanowskiego i dochodząca 
do niej polna droga po raz kolejny zostały 
posprzątane przez babicką Gminę. Dziś 
możemy ponownie cieszyć się pięknymi 
widokami, a jutro…? mł.

Piękna okolica została przez kogoś zaśmiecona. Gmina po raz kolejny wykonała prace porządkowe

to samo miejsce po zakończeniu prac porządkowych

z polnej drogi dochodzącej do ul. Szymanowskiego zebrano dwa kontenery 
śmieci

tu można wyrzucać śmieci, nie narażając się na mandat. Punkt zbiórki 
odpadów znajduje się w Starych Babicach, na końcu ul. mizikowskiego.
Przypominamy, że Gmina odbiera także eternit – w tym celu należy zgłaszać 
się do referatu ochrony Środowiska
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
warszawskiego obszaru Funkcjonalnego
Gmina Stare Babice przystąpiła do współpracy w ramach 
zintegrowanych Inwestycji terytorialnych warszawskiego 
obszaru Funkcjonalnego. 

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice 
Marcin Zając, przedstawiciele m.st. War-
szawy i pozostałych gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego podpisali po-
rozumienie dotyczące realizacji wspól-
nych przedsięwzięć z unijnym dofinan-
sowaniem w perspektywie finansowej 
UE 2014-2020. Uroczystość odbyła się 
w piątek 21 lutego 2014 r. na Zamku Kró-
lewskim w Arkadach Kubickiego.

W ramach działań na rzecz zintegro-
wanego rozwoju metropolii warszaw-
skiej oraz wspólnego pozyskania fundu-
szy europejskich w zakresie instrumentu 

Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, 
podpisano porozumie-
nie określające zasady 
współpracy między m.st. 
Warszawa z 37 podwar-
szawskimi gminami. 
Na realizację przedsię-
wzięć realizowanych 
w ramach podpisanego 
porozumienia między- 
gminnego została prze-
widziana kwota w wyso-
kości ok. 165 mln EUR, 
której uzupełnieniem 
będą środki poszcze-

gólnych gmin stanowiące wkład własny 
w projektach.

Aglomeracja warszawska aspiruje do 
bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospo-
darczym w Europie z zachowaniem per-
spektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami 
niezbędnymi do realizowania tego celu są 
działania na rzecz zintegrowania m.st. 
Warszawy z otoczeniem, a więc z gmi-
nami silnie powiązanymi z nim funkcjo-
nalnie. Głównym źródłem finansowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych realizo-
wanych w zakresie podpisanego poro-
zumienia będą środki unijne w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, a także środki własne 
poszczególnych gmin stanowiące wkład 
własny w projektach.

Porozumienie zostało podpisane przez 
m.st. Warszawa będące miastem na pra-
wach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miej-
sko-wiejskich oraz 11 wiejskich przyna-
leżnych administracyjnie do 10 powiatów 
(legionowskiego, mińskiego, nowodwor-
skiego, otwockiego, wołomińskiego, grodzi-
skiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
warszawskiego zachodniego i żyrardow-
skiego). Obszar ten, mimo że zajmuje sto-
sunkowo niewielką część województwa ma-
zowieckiego (7,7%), koncentruje aż połowę 
mieszkańców regionu (50,1%). Zawarcie po-
rozumienia zostało poprzedzone podpisa-
niem deklaracji współpracy w sierpniu 2013 
roku oraz uchwałą Rady Gminy Stare Ba-
bice z listopada 2013 r.

Kolejnym krokiem zacieśniającym 
współpracę gmin będzie przyjęcie wspól-
nej Strategii działania, precyzującej kon-
kretne projekty strategiczne o charakte-
rze zintegrowanym. W przygotowanych 
Założeniach Strategii Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych wskazano kluczowe 
obszary dla projektów Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, do których 
należą: transport publiczny, promocja 
gospodarcza oraz e-usługi.

dokończenie na str. 14

Obszar  
tematyczny Priorytet inwestycyjny Unii Europejskiej Deklarowana koncentracja  

tematyczna gmin WOF ZIT

Dofinansowanie w ramach 
instrumentu ZIT

[EUR]*

Transport 
niskoemisyjny

4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów
obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie 
zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania 
odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

Drogi rowerowe o znaczeniu 
komunikacyjnym oraz P+R 

83,6 mln

Rozwój 
gospodarczy

3.1. Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego 
wykorzystania nowych pomysłów

Tereny inwestycyjne oraz inkubatory 
przedsiębiorczości

34,9 mln 

3.2. Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych Promocja gospodarcza 5,7 mln 

8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy

Dotacje dla osób zakładających 
działalność gospodarczą oraz wsparcie 
informacyjno-doradcze tych osób

14,2 mln 

10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie 
postaw proprzedsiębiorczych 

9,5 mln

E-usługi 
publiczne

2.3. Wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych w ramach 
e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia

Elektroniczne usługi publiczne 16,18 mln

Prezydent warszawy Hanna Gronkiewicz-waltz i z-ca wójta Gminy 
marcin zając
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Nasz wspaniały rajdowiec – Pan Robert 
Burchard z Bliznego Łaszczyńskiego – po 
raz kolejny wystartował w rajdzie Monte 
Carlo swoim fiatem 125p. Tradycyjnie 
jego pilotem był Grzegorz Gac, a ser-
wisantem Michał Kowalczyk z Bliznego 
Jasińskiego. Dzielna załoga ukończyła 
rajd na 99. pozycji, co jest bardzo dobrym 
wynikiem. Dla niewtajemniczonych do-
damy, że sztuką jest w ogóle ukończyć 
ten rajd, odbywa się bowiem w arcytrud-
nych warunkach zimowych, a kręte drogi 
wiodą przez góry. W tym roku wystarto-
wało 307 załóg.

Robert Burchard wspomina, że był to 
bardzo trudny rajd. – Wiele samochodów 
powypadało z trasy, mimo kolców trudno 
było utrzymać się na drodze. Na odcin-
kach specjalnych panowały zmienne wa-
runki aury: rozmarzający śnieg, sucha 
pyląca nawierzchnia, a za chwilę lód…

– Na jednym z postojów przyszedł do 
nas młody książę Monako – Pierre Casi-
raghi. Zaglądał zaciekawiony przez szybę 
do wnętrza fiata. Otworzyłem drzwi i mó-
wię – proszę do środka. Wsiadł do samo-
chodu, bardzo mu się podobał, zapytał nas, 
czy mógłby nim wystartować w przyszłym 
roku. Jasne, czemu nie – odpowiedziałem. 
Księciu podobał się nie tylko samochód, 
ale również jego biało-czerwone kolory – 
to także barwy Monako – zauważył Casi-
raghi… Dlatego dziś mówię, że mamy no-
wego kolegę – śmieje się Pan Robert.

Ciekawostką tegorocznego rajdu jest 
duży w nim udział Anglików, którzy wy-
startowali na mini morrisach. Było to 
związane z 50. rocznicą zwycięstwa „mini” 
w rajdzie Monte Carlo. Jak zwykle wy-
startowały również załogi żeńskie, jedna 
z nich, jadąc porsche 911, okleiła cały sa-
mochód naklejkami w kwiatki i serduszka. 
A samochód Pana Roberta oklejony był 

mamy nowego kumpla!
kilka słów o tegorocznym monte carlo Historique.

herbem babickiej gminy i logiem „Eko-
-Babic”, w ten sposób promocja gminy 
sięgnęła Monte Carlo!

Gratulujemy Robertowi Burchardowi  
i jego pilotowi sukcesów, trzymamy kciuki 
za następne rajdy. Cieszymy się, że w ślady 
ojca idzie również syn. Patryk Burchard 
startuje od 2 lat w formule „Maluch Tro-
phy” i ma już na swoim koncie pierwsze 
sukcesy, dwukrotnie wywalczył drugie 
miejsce na zawodach w Niemczech. Na 
co dzień sport stara się pogodzić ze stu-
diami biotechnologii. Trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy! mł.

Fiat Roberta Burcharda 
reklamował babicką 
gminę i „Eko-Babice”  
w Monte Carlo.

mieszkańcy naszej gminy

Na trasie rajdu monte carlo Historique

chwila przerwy w rajdowych zmaganiach (od lewej: robert Burchard, książę Pierre casiraghi, Grzegorz Gac)
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uczciliśmy 166. rocznicę wiosny ludów 

Organizatorami uroczystości byli: Amba-
sador Nadzwyczajny i Pełnomocny Wę-
gier w Polsce Iván Gyurcsik, Zastępca 
Prezydenta M. St. Warszawy Jarosław 
Dąbrowski oraz Burmistrz Dzielnicy Be-
mowo Albert Stoma. 

Gminę Stare Babice reprezentował Wójt 
Krzysztof Turek, który złożył kwiaty pod 
obydwoma pomnikami. Zaprosił również do 
odwiedzenia naszych terenów płk. Szabolcsa 
Szilágyi – Attaché Obrony Węgier w Polsce. 

Przyjaźń polsko-węgierska ma wielo-
wiekową tradycję, ugruntowała się także 
podczas Powstania Warszawskiego, kiedy 
to Węgrzy w miarę możliwości pomagali 
powstańcom. Wielu z nich uratowało 
także życie żołnierzom AK, którzy pod 
koniec powstania dostali się do niewoli. 
Mimo nacisków SS Węgrzy nie wydali ich 
Niemcom, zwracając im po oddaleniu się 
wrogów wolność.

Szacowny Jubilat był w bardzo dobrej for-
mie. Cieszył się z odwiedzin: Z-cy Wójta 
Gminy Marcina Zająca, Kierownika USC 
Jadwigi Sotomskiej, Kierownika GOPS Ali-
cji Napurki i Księdza Proboszcza dr. Grze-
gorza Kozickiego. Jubilatowi towarzyszyła 
najbliższa rodzina, synowie i córka, z któ-
rymi wykonaliśmy wspólne zdjęcie.

Życiowym credo Pana Mieczysława 
Rawy jest zgoda. Zapytany, jak żyć, aby 
dożyć 100 lat, odpowiedział: – Trzeba 
starać się żyć zgodnie z ludźmi, ze swo-
imi najbliższymi – z rodziną i sąsiadami, 
wtedy życie jest łatwiejsze. I zawsze warto 
pomagać potrzebującym…

Jubilat z zainteresowaniem oglądał 
książkę wydaną z okazji 700-lecia Babic, 
cieszył się także z kwiatów, urodzino-
wego tortu i prezentów od Gminy. Bar-
dzo gościnnie przyjęła nas również jego 
rodzina. Dziękujemy i życzymy dużo zdro-
wia i wszelkiego dobra dla drogiego Ju-
bilata i jego miłej Rodziny. 

mł.

Pomnik gen. józefa Bema

Pan mieczysław rawa w otoczeniu gości z gminy i członków rodziny

wójt krzysztof turek i płk Szabolcs Szilágyi  
– attaché obrony węgier w Polsce 

13 marca przy pomnikach gen. józefa Bema i jego  
adiutanta, wielkiego węgierskiego poety Sándora  
Petőfiego na warszawskim Bemowie odbyły się uroczysto-
ści patriotyczne z okazji Święta Narodowego węgier  
i 166. rocznicy wiosny ludów.

Nieczęsto zdarza się nam taka okazja.  
20 lutego byliśmy na urodzinach 100-letniego mieszkańca 
naszej gminy – Pana mieczysława rawy w klaudynie.

W uroczystości wzięli udział m.in. 
przedstawiciele: Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ambasady Węgier w Rze-
czypospolitej Polskiej i Dowództwa Gar-
nizonu Warszawa, które wystawiło woj-
skową asystę honorową. mł.

200 lat dla 100-latka!

mieszkańcy naszej gminy
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Mistrzowie sportu z Bliznego
rzadko się zdarza, żeby cała rodzina dzieliła sportową 
pasję. w rodzinie Państwa kowalewiczów z Bliznego jasiń-
skiego wszyscy kochają sport. z trojga rodzeństwa każdy 
ma na koncie złote medale.

W pokojach Kuby i Kacpra, dwudziesto-
letnich braci, na ścianach i półkach roi się 
od pucharów i medali. Karierę sportową 
chłopcy zaczynali już w dzieciństwie. Od 
pierwszej klasy podstawówki codziennie 
trenowali judo, ćwiczyli pływanie, jazdę 
na nartach i akrobatykę. Dziś Kuba od-
nosi sukcesy na ringu, w dyscyplinie okre-

ślanej jako mieszane sztuki walki (MMA). 
Kacper jest złotym medalistą – reprezen-
tantem Politechniki Warszawskiej w pły-
waniu. Swoje pierwsze złoto z dumą poka-
zuje nam też 6-letnia Majka – wywalczyła 
je również w pływaniu, rywalizując ze star-
szymi o rok zawodniczkami.

– skąd w Waszej rodzinie tyle sportowych 
pasji? – pytamy tatę rodzeństwa, Pana 
Macieja Kowalewicza.

– Jako młody chłopak trenowałem 
boks na Gwardii, ale nabawiłem się kontu-
zji i musiałem przerwać treningi. Jednak 
styczność ze sportem i czynne uprawianie 
różnych rodzajów dyscyplin sportowych 
(łącznie ze sportami walki) pozostały do 
dnia dzisiejszego. Miłość do sportu sta-
rałem się zaszczepić swoim dzieciom. Od 
małego jeździliśmy na basen, na narty, 
chłopcy trenowali też karate. Wiedziałem, 
że muszą umieć się obronić, a do tego zale-
żało mi, żeby byli zdyscyplinowani. Sport 
pomagał w ich wychowywaniu, nie było 
między nimi konfliktów, bo energię wytra-
cali na macie. Od podstawówki codziennie 
trenowali judo i praktycznie od początku 

zaczęli zdobywać medale. Przez tę spor-
tową pasję cała rodzina była w rozjazdach 
– treningi, obozy sportowe, zgrupowania, 
zawody. Kosztowało nas to z żoną sporo 
wysiłku, ale dzisiaj wiemy, że było warto.

– najbardziej spektakularne sukcesy od-
nosi teraz kuba?

– Po 12 latach treningu i dużych osią-
gnięciach w judo, zainteresowały go tzw. 
mieszane sztuki walki (MMA). Zaczął tre-
nować amatorsko, pod okiem Mariusza 
Ziomka. I tak się to rozpoczęło... Zajął 
pierwsze miejsce: w Amatorskim Pucha-
rze Polski, w Otwartych Mistrzostwach 
Polski MMA, potem zdobył dwa Amator-
skie Puchary KSW. Wygrał w sumie 25 walk 
w ringach i klatkach amatorskiego MMA. 
Dziś ćwiczy już wyczynowo pod okiem Pio-
tra Jeleniewskiego, jednego z najlepszych 
trenerów w Polsce. Ćwiczą u niego takie 
sławy jak Anzor Azhiev, Arbi Shamaev, 
w jego teamie jest także Mariusz Pudzia-
nowski, z którym Kuba codziennie widzi 
się na treningach, i wielu, wielu innych.

– Gdzie zobaczymy cię w najbliższym cza-
sie? – pytamy kubę kowalewicza.

– Piątego kwietnia będę walczył na gali 
Slugfest 1. w Witkowie pod Poznaniem. 
Będzie to walka wieczoru, spotkało mnie 
więc naprawdę duże wyróżnienie. Zmie-
rzę się z Marcinem Wrzoskiem, mocnym, 
26-letnim zawodnikiem, który trenuje 
w Anglii, ma na swoim koncie siedem 
wygranych walk zawodowych. Jest ode 
mnie starszy o 5 lat i przez to bardziej 
doświadczony. Ale w tym sporcie tak na-
prawdę wszystko jest możliwe. Wystar-
czy ułamek sekundy, jeden cios i jest po 
walce. Ja w zawodowym MMA wygrałem 
dotąd trzy walki, na dużych imprezach: 
z Arturem Pawlakiem na IV Gali Sportów 
Walki w Międzychodzie, z Mateuszem 
Dubiłowiczem na KSW25 i z Wojciechem 
Lechem na Turnieju Areny Berserkerów 
5, gdzie dostałem się do finału zaplano-
wanego na wrzesień. Ta ostatnia walka 
odbyła się w marcu, zawodowo jestem 
na ringu od października zeszłego roku.

– Jak przygotowujesz się do walk?
– Dwa razy dziennie mam treningi, 

które trwają po 2,5 godziny. Wszystkie 
ćwiczenia są opracowywane indywidu-
alnie, m.in. na podstawie skomplikowa-
nych badań wydolnościowo-medycznych. 

mieszkaniec naszej gminy kuba kowalewicz odnosi 
sukcesy w zawodowym mma. możecie zobaczyć 
jego walkę w Internecie: http://www.youtube.
com/watch?v=ew9aviehdim&feature=youtu.be

Sportowe rodzeństwo: (od lewej) kuba, majka i kacper

mieszkańcy naszej gminy
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Takie badania przechodzi każdy nasz za-
wodnik. Co pół roku wchodzimy na bież-
nię i jesteśmy podłączani do aparatury 
medycznej. Biegniemy w maskach tle-
nowych, co minutę zwiększa się tempo  
o 2 km na godzinę, co minutę pobierana 
jest też krew i sprawdzane są jej parametry. 
Mierzone jest jej zakwaszenie, nasycenie 
tlenem itp. Na podstawie badań sprawdza 
się niedobory organizmu, jego wydolność 
w zależności od natężenia i wielkości wy-
siłku – na podstawie otrzymanych wyni-
ków trener ustawia natężenie ćwiczeń in-
dywidualnie dla każdego zawodnika.

– Duże znaczenie dla sukcesów ma też 
dieta?

– To szczególnie ważne przed zawodami. 
Walczę w wadze do 70 kg, normalnie ważę 
76, muszę więc zrzucić 6 kg. Najpierw eli-
minuję z diety węglowodany, a więc słody-
cze, makarony, pieczywo. Jadłospisem zaj-
muje się mama, która przygotowuje świetne 
potrawy: na śniadanie – omlety z płatkami 
i warzywami, na obiad pierś z kurczaka, ja-
rzyny i ryż. To przeważnie wystarcza do 
zrzucenia wagi, oczywiście w połączeniu 
z treningami. Niektórzy zawodnicy mają 
gorzej, muszą zrzucić nawet kilkanaście 
kilo. Żeby to osiągnąć, wypijają po 5-6 li-
trów wody dziennie przez tydzień, a dwa dni 
przed ważeniem – nie piją już prawie nic. To 
daje efekty, ale na pewno nie jest zdrowe. 

– a jak koncentrujesz się przed walką?
– Człowiek jest wtedy jak tygrys 

w klatce. Bardzo dokładnie rozgrzewam 
się i rozciągam, myślę tylko o jednym – 
wyjść i wygrać, jestem skupiony tylko na 
słowach trenera. Żadne codzienne sprawy, 
żadni inni ludzie nie mają teraz komplet-
nie znaczenia. Wiem dobrze: żeby osią-
gnąć sukces w walce, trzeba naprawdę 
dać z siebie wszystko i zrealizować to, co 
było wcześniej ustalone. Krzyki, światła, 
kibice i cała widownia są wtedy gdzieś 
bardzo daleko ode mnie.

– kacper, ciebie też fascynują sztuki walki? 
– pytamy brata kuby.

– Zaczynaliśmy z Kubą trenować w jed-
nym czasie, ja jestem o półtora roku starszy. 
Ćwiczyłem judo do 13. roku życia – wtedy 
poważnie złamałem rękę w przedramieniu 
na treningu, w czasie walki. Złożyli mi ją 
najlepsi lekarze w Polsce, ale o powrocie do 
szczytowej formy nie było już mowy. Przez 

półtora roku trenowałem piłkę nożną, po-
tem wróciłem na matę na kilka lat, też zdo-
bywałem medale, ale to już nie było to. Do 
15. roku życia trenowałem, potem zdecydo-
wałem, że chcę iść w inną stronę. Przesta-
łem uprawiać sport wyczynowo, zająłem się 
pływaniem. Wziąłem nawet udział w zawo-
dach i reprezentowałem swoją uczelnię, Po-
litechnikę Warszawską – zdobyliśmy wtedy 
złoty medal na zawodach ogólnouczelnia-
nych. Później skupiłem się jednak bardziej 
na nauce – studiuję trudny kierunek – in-
żynierię budowlaną na Wydziale Inżynie-
rii Lądowej PW, z wykładowym językiem 
angielskim. Wybrałem więc inną drogę niż 
Kuba, ale dobrze się dopełniamy. Zresztą 
Kuba, nawet zajmując się sportem wy-
czynowym, studiuje (uczy się w Wyższej 
Szkole Edukacji w Sporcie, którą ukończył 

m.in. Robert Lewandowski). Ja trenuję te-
raz wyłącznie hobbystycznie. Dzięki temu 
mam więcej czasu na naukę i... dla swojej 
dziewczyny, Moniki.

– Półtora roku temu wystąpiłeś jednak na 
zawodach ksW?

– To prawda, chciałem spróbować po-
ćwiczyć tak jak Kuba. Trenowałem i wal-
czyłem w amatorskim Pucharze KSW. Poje-
chałem nawet na obóz sportowy, były tam 
po trzy-cztery treningi dziennie, podo-
bało mi się, ale strasznie się namęczyłem. 
W 2012 roku startowaliśmy z Kubą w jed-
nych zawodach, w tej samej wadze – to był 
II Amatorski Puchar KSW w Olsztynie. 
Dwie walki wygrałem, w trzeciej niestety 
poległem. Przegrałem z przeciwnikiem, 
którego potem pokonał Kuba w finale.

Mieszane sztuki walki (MMA, Mixed Martial Arts) to dyscyplina sportowa, 
w której zawodnicy walczą wręcz w dużym zakresie dozwolonych technik. W za-
sadzie – dopuszcza się wszystkie chwyty, które są dozwolone w innych sportach 
walki bez broni. Rywalizacja toczy się zarówno w stójce, jak i w parterze. W typo-
wych walkach MMA można stosować rzuty, ciosy pięściami, kopnięcia, dźwignie, 
duszenia. Zabrania się natomiast technik stwarzających wyraźne zagrożenie dla 
zdrowia zawodników (np. gryzienie, wkładanie palców w oczodoły, usta czy nos, 
uderzanie głową, stosowanie dźwigni na palce). 

Zawody MMA odbywają się na całym świecie. W Polsce organizowane są tur-
nieje amatorskie (w tym mistrzostwa kraju) i gale zawodowe, z których najwięk-
sze odbywają się pod szyldem Konfrontacji Sztuk Walki (KSW), polskiej organiza-
cji promującej walki MMA. 

Pierwsza gala KSW odbyła się w 2004 r. w Warszawie. Od 2012 r. walczą rów-
nież kobiety. Do tej pory walki organizowano na ringu bokserskim, od maja będą 
się odbywać w okrągłej klatce.

O osiągnięciach Kuby Kowalewicza można więcej przeczytać (i obejrzeć 
relacje) m.in. na stronach www.mma.rocks.pl, www.mmatv.pl.

Sport jest ważny dla całej rodziny

mieszkańcy naszej gminy
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W ramach obchodów „Tygodnia Po-
mocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem” (Niebieski Tydzień) 
w dniach 24-28 lutego 2014 r. urucho-
miony został w Komendzie Powiato-
wej Policji dla Powiatu Warszawskiego 

niebieski tydzień
w kPP w Starych Babicach w ostatnim tygodniu lutego 
odbyły się konsultacje dla osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem.

Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 
punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw 
przemocy. 

W godzinach 10.00-14.00 policjanci ra-
zem z Konsultantem ds. Przemocy Do-
mowej, panią Wandą Morawską, pełnili 

wspólny dyżur. Udzielali bezpłatnych po-
rad osobom, które nie wiedzą, jak rozwią-
zać trudne życiowe, rodzinne sytuacje, 
doznającym krzywdy od najbliższych lub 
które są świadkami takiego przestępstwa. 
Wspólne dyżury spotkały się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców powiatu 
warszawskiego zachodniego.

Do punktu konsultacyjnego zgłosiły 
się 23 osoby, którym w związku z prowa-
dzoną akcją udzielono porad. W przewa-
żającej części były to kobiety. Najczęściej 
poruszanym problemem była przemoc 
psychiczna i ekonomiczna. W sporadycz-
nych przypadkach pojawił się również 
problem przemocy stosowanej wobec 
dzieci i osób starszych.

Wszystkim osobom udzielono sto-
sownych porad w zakresie zgłoszonego 
problemu. Podczas spotkań przekazano 
również dane adresowe placówek pomo-
cowych. Wskazanym osobom zapropo-
nowano także kontynuowanie spotkań 
w ramach indywidualnych konsultacji 
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyj-
nym do spraw Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Starych Babicach.

eGo, fot. km

– a jak w tym sportowym towarzystwie 
odnajduje się mama rodzeństwa? – to 
pytanie zadajemy Pani anicie kowa-
lewicz. 

– Jako nastolatka chciałam zdawać 
na AWF, więc dobrze rozumiem pa-
sję dzieci i męża. Jednak walki Kuby 
kosztują mnie sporo nerwów – boję się 
o syna i dopóki nie jestem pewna, że 
jest cały, zdrowy i wygrał, staram się 
nie oglądać relacji z zawodów. 

Na co dzień zajmuję się sprawami 
bliższymi kobiecemu sercu – zawodowo 
tworzę biżuterię, m.in. z kamieni natu-
ralnych. W zeszłym roku nauczyłam się 
profesjonalnego projektowania biżute-
rii w Łodzi i skończyłam kurs złotni-
czy. Wcześniej też zajmowałam się ar-
tystycznymi sprawami – szyłam m.in. 
stroje dla tak znanych projektantów, 
jak Emanuel Ungaro czy Maciej Zień. 

– czy córka podziela Pani artystyczne 
zainteresowania?

– Majce stanowczo bliżej na razie do 
taty i braci. Nie lubi chodzić w sukien-

kach, za to uwielbia sport. Zresztą ma już 
na koncie spore sukcesy. Wygrała zawody 
pierwszoklasistów w pływaniu na Wojsko-
wej Akademii Technicznej, chociaż rywali-
zowała ze starszymi zawodniczkami (była 
wtedy jeszcze w przedszkolu). Przepłynęła 
najszybciej 25 metrów stylem dowolnym. 
Ma indywidualną trenerkę i zapowiada się 
na świetną pływaczkę. 

– a jak zachęcilibyście młodych ludzi do 
sportu? – to pytanie zadajemy całemu ro-
dzeństwu. odpowiedzi udziela kuba.

– Sport może być treścią życia, zwłasz-
cza gdy przynosi sukcesy. Na treningach wy-
rabia się dyscyplinę, opanowanie i wzrost 
formy. Tego nie osiągnie się, ćwicząc sa-
memu i raz na dwa tygodnie. Dlatego też 
pomoc fachowego trenera i wytrwałość 
jest zawsze cenna. Ja mam konkretny cel 
i chcę go zrealizować: walczyć w zawodach 
o jak największym prestiżu, zdobyć lep-
sze miejsce w klasyfikacji, zawsze zwycię-
żać. Najważniejsze jest właśnie to dążenie 
do celu. Zdecydowanie zachęcam wszyst-
kich do uprawiania jakiegokolwiek sportu, 

ale wiadomo, jedni ludzie rodzą się na-
ukowcami, inni handlowcami, a jeszcze 
inni wojownikami. Jeśli o mnie chodzi, 
zdecydowanie wolę być wojownikiem! 

karoLina GWarek, marcin łaDa

Dziękujemy Panu Adamowi Kotwickiemu 
– Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy – za 
kontakt ze sportową Rodziną.

Gmina dofinansowuje sport
Gmina dofinansowuje organizowanie 
zajęć sportowych w różnych dyscypli-
nach, m.in. judo dla dzieci, grup śred-
niozaawansowanych i seniorów. Ponadto 
GOSiR organizuje zajęcia boksu i karate. 
Prowadzone są dwa kluby piłki nożnej 
– drużyny dziecięce i  młodzieżowe, 
carrom (bilard indyjski), koszykówka, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne w szko-
łach gminnych z elementami: siatkówki, 
piłki ręcznej, tenisa stołowego, uniho-
keja, lekkoatletyki. Oprócz tego zajęcia 
sportowo-rekreacyjne w ramach Małej 
Akademii Rozwoju Sportowego.

mieszkańcy naszej gminy
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Dżentelmen to mężczyzna, który stale wygląda na tak grzeczne-
go, jak bywa czasami – mówiła przekornie aktorka Grace Kelly. 
W  koczarskim gimnazjum odbyły się wybory prawdziwych 
dżentelmenów, którzy zasady savoir-vivre’u  stosują na co 
dzień i od święta. 

Najpierw w  eliminacjach klasowych z  15 klas wybrano 
uczestników konkursu. Z  tego grona komisja złożona z  na-
uczycieli i  samorządu szkolnego wyłoniła trzech finalistów. 
Podczas uroczystego finału w auli gimnazjum musieli oni od-
powiedzieć na podchwytliwe pytania dotyczące zasad dobre-
go wychowania.

– Staramy się co roku zmieniać zestaw pytań, aby zacie-
kawić nimi uczniów – mówi Wicedyrektor Gimnazjum Bo-
gusława Kuncewicz. – Zasady savoir-vivre’u  przedstawione 
w  zabawnej i  przystępnej formie łatwiej wchodzą do głowy 
i dłużej tam zostają. W tym roku pytaliśmy między innymi 
o to, czy powinno się przepuszczać kobietę w drzwiach i jak 
ofiarować jej kwiaty – w celofanie czy bez, łodygami do góry 
czy do dołu? Pojawiło się nawet pytanie, czy należy pukać do 
drzwi sekretariatu. Zwycięzca konkursu bezbłędnie poradził 
sobie z odpowiedziami.

W oczekiwaniu na ogłoszenie nazwiska laureata uczniowie 
i nauczyciele obejrzeli spektakl pt. „Dżentelmen przez wieki”. 
Koło Teatralne z humorem przedstawiło, jak zmieniał się wi-
zerunek dżentelmena w różnych epokach. Szczególny nacisk 
położono na stosunek do kobiet. Widzowie odbyli podróż 
w czasie – od prehistorii, poprzez starożytność, średniowie-
cze, aż po czasy dzisiejsze. Trzeba przyznać, że współczesne 
kobiety mają wiele szczęścia... Ze spektaklu wynikało bo-
wiem, że prehistoryczny człowiek traktował swoją wybrankę 
trochę jak… maczugę. Dziś tak nie jest, ale kurtuazji i grzecz-
ności nigdy za wiele! Koło Teatralne do występu przygoto-
wały Wicedyrektor Bogusława Kuncewicz i Pani Anna Szelen-
baum.

Dżentelmenem Roku 2014 został Piotr Łęski z klasy IIb, 
drugie miejsce zajął Jan Kosewski (IIe), a trzecie – Michał Oł-
tarzewski (Ib). Zwycięzca otrzymał odtwarzacz MP4 i słodki 
upominek, a dwaj pozostali laureaci pendrive’y i duże czeko-
lady. Dżentelmenowi Roku wręczono także podwójny bilet do 
kina – może zaprosić na film koleżankę, pamiętając o zasa-
dach dobrego wychowania. Nagrody ufundowała Rada Rodzi-
ców. Laureaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy i gra-
tulacje od Wicedyrektor Bogusławy Kuncewicz i  Pani Anny 
Szelenbaum.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich Panów 
zachęcamy do bycia dżentelmenami każdego dnia!

kamiL maLinoWski

Konkurs na dżentelmena roku
w gimnazjum w koczargach Starych  
na początku marca wybrano dżentel-
mena roku.

kultura
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Pani Emilia z Bliznego Jasińskiego podzie-
liła się z nami wiosenno-wielkanocnymi 
zdjęciami i opowiedziała o swojej foto-
graficznej pasji: – Już w czasach szkoły 
podstawowej tata powierzył pod moją 
opiekę niezawodny i ubóstwiany przeze 
mnie aparat fotograficzny marki Zenit. 
Takie były początki. Myślę, że ogromny 
wpływ na moją fascynację fotografią wy-
warł czas dzieciństwa, gdy obserwowałam, 
jak rodzice wywoływali zdjęcia. Te chwile 
w ciemnościach miały niesamowity czar. 
Fotografia towarzyszyła mi przez całe ży-
cie, nawet jeśli sprowadzała się wyłącznie 
do komponowania kadrów przy pomocy 
aparatu „małpki”, bo taki okres też mam 
za sobą. Miałam również pomysł pójścia 
do słynnego Technikum Fotograficznego 
przy Spokojnej 13 w Warszawie, ale liczba 
zajęć z fizyki mnie odstraszyła. Ostatecz-

Święta w obiektywie
Pani emilia kawczyńska-Banaszek, mieszkanka naszej 
gminy, od dziecka fascynuje się fotografią. jej zdjęcie zdobi 
naszą świąteczną okładkę.

nie jednak okazało się, że fizyka nie jest 
taka straszna i z powodzeniem jej prawa 
mogę stosować w praktyce fotograficznej. 
A  fotografuję wszystko, począwszy od 
ludzi (albumy rodzinne to plaga w moim 
domu), poprzez zwierzęta, naturę (szcze-
gólnie konie, ze względu na moją kolejną 
pasję – jeździectwo), a skończywszy na róż-
nych kompozycjach, w których tło stanowi 
istotny element obrazu. W sumie nigdy nie 

fotografowałam samochodów i motocykli, 
ale przecież nie wiadomo jeszcze, na co 
w przyszłości skieruję swój obiektyw…

Gratulujemy Pani Emilii talentu 
i przedstawiamy obok kilka jej zdjęć. 
Jak widać, warto rozwijać swoje pasje. 
O najciekawszych z przyjemnością na-
piszemy. kG.

ciąg dalszy ze str. 7.
W ramach współpracy gminy ZIT zo-

stały podzielone na 6 Grup lokalnych. 
Gmina Stare Babice współpracuje w gru-
pie z gminami: Błonie, Czosnów, Izabe-
lin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Pia-
stów, Pruszków, Michałowice.

W ramach prac nad ZIT WOF w dniu 
3 marca 2014 r. odbyło się pierwsze po-
siedzenie Komitetu Sterującego, w skład 
którego wchodzi 38 wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. Podczas 
głosowania reprezentanci gmin pod-
jęli uchwałę w sprawie koncentracji 
środków finansowych w ramach ZIT na 
trzech głównych obszarach tematycz-
nych: transport niskoemisyjny, rozwój 

gospodarczy, usługi publiczne, wg ta-
beli przedstawionej na str. 7.

Ostateczne decyzje odnośnie do za-
kresu wsparcia w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych zapadną 

w toku negocjacji z samorządem woje-
wództwa oraz po ostatecznej akcepta-
cji przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju.

Źródło: Urząd m.st.Warszawy

Gminy powiązane funkcjonalnie z m.st. Warszawa – sygnatariusze porozumienia 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego: Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina Czosnów, Gmina Góra Kalwaria, 
Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Halinów, Gmina Izabelin, Gmina Jabłonna, Mia-
sto Józefów, Gmina Karczew, Gmina Kobyłka, Gmina Konstancin-Jeziorna, Gmina 
Miejska Legionowo, Gmina Lesznowola, Gmina Łomianki, Miasto Marki, Gmina 
Michałowice, Miasto Milanówek, Gmina Nadarzyn, Gmina Nieporęt, Gmina Nowy 
Dwór Mazowiecki, Miasto Otwock, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Piaseczno, 
Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków, Gmina Radzymin, Gmina 
Raszyn, Gmina Stare Babice, Miasto Sulejówek, Gmina Wiązowna, Gmina Wieliszew, 
Gmina Wołomin, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka, Miasto Żyrardów.
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mistrzostwa Polski karate FSka
w dniach 22-23 lutego blisko 200 zawodników przybyło 
do karpacza, by stanąć do walki o medale mistrzostw 
Polski karate FSka. 

Wśród nich znalazło się dziewięcioro za-
wodników Rensei Team reprezentujących 
gminę Stare Babice, kierowanych przez 
trenerów senseia Daniela Kucharskiego 
(4 DAN) i senseia Witolda Kucharskiego 
(3 DAN).

Pierwszego dnia mistrzostw walczyli 
najmłodsi uczestnicy, Jakub Klepacki  
(6 lat), Karina Leus (7 lat) i Piotr Mał-
kowski (7 lat). Zarówno dla Kariny, jak 
i Piotrka był to debiut na tak dużej im-
prezie sportowej, niestety mimo zaan-
gażowania ukończony bez medalu. Kuba 
natomiast po kilkunastu sukcesach po 
raz kolejny potwierdził swoje możliwo-
ści, zdobywając w kategorii 6-7 lat dwa 
srebrne medale w konkurencjach kihon 

i kumite. O sporym pechu może mó-
wić natomiast Mikołaj Bożyk, który 
w przeddzień mistrzostw zachorował 
i w związku z tym nie mógł zaprezen-
tować pełni swoich umiejętności.

Drugi dzień mistrzostw przyniósł 
kolejne emocje związane ze startem 
starszych zawodników. Największym 
sukcesem było zdobycie tytułu Mistrza 
Polski Karate FSKA w najliczniejszej 
konkurencji (kata chłopców 8-9 lat) 
przez Jakuba Dobrzyńskiego. Warto za-
uważyć, że Jakub od dwóch lat jest jed-
nym z najlepszych zawodników Klubu, 
dzięki czemu już po raz drugi zakwalifi-
kował się do fundowanego przez GOSiR 
Stare Babice stypendium sportowego. 

Ponadto złoty medal i tytuł Mistrzyni 
Polski Karate FSKA zdobyła w konkurencji 
kata seniorek nasza najstarsza zawodniczka 
– senpai Ewa Gąsiewska. Do złotego me-
dalu dołożyła również bardzo wartościowy 
srebrny medal w konkurencji kumite kobiet 
18-29 lat (kat. open). Warto podkreślić, że 
Ewa wraz z senpai Dominikiem Karczew-
skim (srebro: kata chł. 16-17 lat) 16 marca 
2014 r. przystąpili we Wrocławiu do egza-
minu na czarny pas (1 DAN).

Na słowa uznania zasługuje jeszcze 
dwóch naszych zawodników. Senpai Ry-
szard Mętrak, który po długiej walce zdo-
był tytuł Wicemistrza Polski w konkurencji 
kumite juniorów (-63 kg) oraz brązowy me-
dal w konkurencji kata indywidualne. Sen-
pai Konrad Rusztecki natomiast, walcząc 
w konkurencji juniorów (+63 kg), w walce 
repasażowej wygrał bardzo trudny pojedy-
nek, zdobywając brązowy medal.

DanieL kucharski, rensei team

W poprzednim numerze namawialiśmy 
Państwa do adopcji zwierząt w zakładach 
pracy, dając za przykład naszą drukarnię. 
Koty zaadoptowało także Gminne Przed-
siębiorstwo Komunalne „Eko-Babice”. Są 
tu od 10 lat!

Gdy odwiedziliśmy przedsiębiorstwo, 
wywiadu udzieliły nam: „Mały” i „Lu-
dwik”. Mały jest całkowicie czarnym ko-
tem. Kiedy zamieszkał w „Eko-Babicach”, 
pewnego dnia okazało się, że ma dublera. 
– Wpuściliśmy wam kotka, takiego czar-
nego… – powiedzieli pracownicy oczysz-
czalni do pani Doroty pracującej w biu-
rze. – Ale kotek siedzi przecież na moim 
biurku – odpowiedziała zdziwiona i… oka-
zało się, że w firmie zagościły dwa czarne 
koty. Któregoś roku było ich nawet pięć! 
Zwierzęta mają pełną swobodę. Wycho-
dzą na zewnątrz i wracają. Zawsze je ktoś 
wpuści. Czasem idą gdzieś dalej i znikają, 
stąd ich liczba jest zmienna. „Mały” bar-
dzo lubi sprzęty biurowe, zwłaszcza teczki 
i segregatory, może ich pilnować godzi-
nami. Nieco inną naturę ma „Ludwik” – 
to kot meloman. Z upodobaniem kładzie 
się na radiu i słucha spokojnej muzyki. – 

Schodzi dopiero, gdy usłyszy rap – mówi 
pani Kasia. – Ten styl muzyki najwy-
raźniej go denerwuje. (Nie tylko jego!).

Koty w miły sposób integrują za-
łogę „Eko-Babic”. Wnoszą na co dzień 
dużo radości. Są także ulubieńcami 
Pana Prezesa, który również w domu 
ma kilku mruczących przyjaciół. Pole-
camy wszystkim zakładom, tam gdzie 
są pomieszczenia biurowe, przygarnijcie 
zwierzaki, dużo przyjemniej się wtedy 
pracuje. mł.

Koty z „eko-Babic”

informacje
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Dla uczestników wypoczynku zimo-
wego przygotowane zostały różnorodne 
atrakcje, według powiedzenia: Coś dla 
ducha, coś dla ciała. W ramach zajęć starsi 
uczniowie obejrzeli w kinie film w 3D 
„Pustkowie Smauga” (cz. II ekranizacji 
„Hobbita”), zwiedzili wystawę w Cen-
trum Nauki Kopernik, gdzie poznawali 
doświadczalnie różne zagadnienia nauki, 
uczestniczyli w spektaklu o tematyce ma-
tematycznej Teatru Robotycznego. 

Rozrywki dla młodszych uczestników 
były równie wspaniałe, na początek wy-
jazd do kina na film „Piłkarzyki rozra-
biają”, szaleństwa w sali zabaw i na lodo-

zima w szkole

Witajcie na matPlanecie

w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych, od 17 do 21 lutego, 
w babickiej szkole podstawo-
wej została zorganizowana 
akcja Zima w szkole. 

jak rozpoznać u dziecka zdolności matematyczne? jak zauwa-
żyć, że już na etapie przedszkola ma problem z rozumieniem 
matematyki? jak rodzice mogą wspierać dziecko w rozwijaniu 
myślenia  matematycznego? Fundacja laboratorium edukacyjne 
edulab w kwietniu rozpoczyna projekt diagnozy uzdolnień ma-
tematycznych.
Projekt „Witajcie na MatPlanecie!” polega 
na diagnozie uzdolnień matematycznych 
wśród dzieci z najstarszych grup przed-
szkolnych, a następnie przeprowadzeniu 
cyklu warsztatów rozwijających te uzdol-
nienia lub wyrównujących braki w rozu-
mieniu matematyki. Dla rodziców prze-
widziane są spotkania dotyczące tego, 

jak wspierać u dzieci rozwój umiejętności 
potrzebnych potem w nauce matematyki. 

Realizatorem projektu i pomysłodawcą 
jest Fundacja Laboratorium Edukacyjne 
EduLab oraz Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa EduLab w Starych Babicach. 
Zapisy ruszają od 28 marca, diagnoza 
uzdolnień matematycznych będzie re-

alizowana w kwietniu, zaś zajęcia warsz-
tatowe z dziećmi i rodzicami – w maju. 
Zajęcia odbywać się będą w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej EduLab przy ul. 
Polnej 36B w soboty, każde z nich bę-
dzie trwało 45 minut. Udział w projekcie 
jest bezpłatny, mogą w nim uczestniczyć 
dzieci z roczników 2007 i 2008, uczęsz-
czające do przedszkola.

Więcej informacji na stronie www.
edulab.edu.pl lub pod numerem telefonu 
605 449 412.

KK

wisku, następnie wizyta w OSP w Starych 
Babicach i pokazy strażackie. Nie mogło 
także zabraknąć rekreacji sportowej, czyli 
pływania, jazdy na łyżwach, meczów piłki 
nożnej i ręcznej.

Ostatniego dnia ferii odbył się spek-
takularny finał – wyjazd do Julinka i Po-

ciechy na ognisko z pieczeniem kiełba-
sek i przejażdżkę bryczkami. Choć ferie 
były zimowe, a aura wiosenna, ucznio-
wie i opiekunowie uważają ten czas za 
bardzo udany!

syLWia Witek

Fundacja Laboratorium Edukacyjne EduLab, Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa EduLab oraz Starostwo PWZ zapraszają 
mieszkańców naszego powiatu na konkurs fotograficzny. 
Zadanie polega na sfotografowaniu miejsc leżących na tere-

„tutaj mieszkamy, tu chcemy zostać” – konkurs fotograficzny

nie powiatu, urzekających swoim pięknem i magią, miejsc, 
które powodują, że lubimy tu mieszkać. Konkurs trwa od  
7 kwietnia do 1 czerwca 2014 r., regulamin konkursu dostępny 
od 7 kwietnia na stronie www.edulab.edu.pl. 
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Począwszy od poprzedniej publikacji do 
końca realizacji tego projektu będzie-
my Państwa informowali o  najistot-
niejszych sprawach nie rzadziej niż raz 
na kwartał. Odpowiemy tym samym 
na wyrażone na październikowej se-
sji Rady Gminy oczekiwania radnych 
i  mieszkańców, aby informacje docie-
rały częściej do osób zamieszkujących 
naszą gminę.

Zanim przejdę do omówienia stanu 
zaawansowania prac w każdym z reali-
zowanych zadań, chciałbym przekazać 
garść informacji dotyczących projektu 
jako całości.

Tematem przewodnim poprzednie-
go artykułu była odpowiedź na pyta-
nie „Czemu te prace muszą tak długo 
trwać?”. Wydawało nam się, że wyczer-
pująco omówiliśmy tę problematykę, 
ale – jak to zwykle bywa – życie jest 
bogatsze od rozważań teoretycznych 
i  okazało się, że dopisuje ciąg dalszy. 
W  tym konkretnym przypadku mam 
na myśli ostatni etap odbioru robót 
budowlanych, w  których ujawnione 
usterki i  wady powinny być usunięte 
przez wykonawcę w  ciągu określonego 
w umowie czasu (na ogół dwóch miesię-

Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XIII
od ostatniej publikacji na ten temat minęły co prawda tylko 
cztery miesiące (w październiku 2013 roku, nr 10 [207] GB), 
ale postanowiliśmy podzielić się z Państwem kolejnymi in-
formacjami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu. 

cy). Wydawałoby się, że wykonawca po-
winien być zainteresowany usunięciem 
tych usterek w  terminie umownym, 
a nawet krótszym, ponieważ dopiero po 
tym możliwe jest sporządzenie proto-
kołu przekazania do eksploatacji i każ-
dorazowe rozliczenie prac. Niestety, na 
jesieni poprzedniego roku spotkaliśmy 
się z  praktyką niespiesznego usuwa-
nia wad i usterek, kwestionowania na-
szych zaleceń i zapisów w protokołach. 
Ponieważ w  takim postępowaniu „wy-
specjalizowała się” jedna z  firm, która 
realizowała zadania w  wielu miejscach 
gminy, z tego (dla nas niezrozumiałego) 
powodu musieliśmy wstrzymać wysy-
łanie zaproszeń do mieszkańców infor-
mujących o możliwości podłączenia się 
do kanalizacji. Obecnie ten i  inni wy-
konawcy przyspieszyli prace, co spowo-
duje, że niebawem kolejne obszary już 
skanalizowane zostaną udostępnione 
do eksploatacji. 

Po tych uwagach natury ogólnej 
dotyczących wszystkich już realizowa-
nych (oraz będących w realizacji) sieci 
pora na poinformowanie, jaki jest stan 
prac w  poszczególnych miejscach ich 
wykonywania.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w  Borzęcinie Dużym 
i Zielonkach – mimo że jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia wprowa-
dziliśmy wykonawców na place budów, 
to z  powodu okresu świątecznego, jak 
i krótkotrwałego okresu zimowego wy-
konawcy nie prowadzili w  poprzednim 
roku żadnych prac budowlanych. Pona-
glenia z  naszej strony oraz sprzyjające 
warunki atmosferyczne pozwoliły na 
rozpoczęcie robót w połowie lutego br. 
Postęp prac w Borzęcinie Dużym i Zie-
lonkach jest przez nas monitorowany 
zwłaszcza pod względem możliwości 
wykonania ich w terminach umownych. 

Budowa wodociągu i  kanalizacji 
w  Klaudynie – obecnie procedujemy 
uzyskanie zezwolenia na budowę kana-
lizacji w  ul. Krzyżanowskiego oraz ulic 
do tej zlewni. W  międzyczasie udało 
nam się uruchomić wodociąg magistral-
ny w  tej ulicy i  w  tym roku będziemy 
łączyli wodociągi w  bocznych ulicach 
z wybudowanym przewodem. 

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Bliznem Jasińskie-
go, Lubiczowie, Latchorzewie i  Ba-
bicach Nowych – prace prowadzone 
przez firmę Wodrol w  Bliznem Jasiń-
skiego i  Lubiczowie przebiegają z  lek-
kim opóźnieniem w stosunku do przy-
jętego harmonogramu. Jesteśmy tym 
trochę zdziwieni, bo ta sama firma, bu-
dując sieci kanalizacyjne w  Klaudynie, 

informacje

Przepompownia koczargi Prace kanalizacyjne przy ul. warszawskiej  
w koczargach Nowych
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przykładała dużą wagę do terminowości 
wykonania. Natomiast wykonawca ka-
nalizacji na odcinku Nowe Babice-Lat-
chorzew (firma Knauber) został wpro-
wadzony na plac budowy. 

Budowa kanalizacji w  Zielon-
kach w ulicy Południowej, Okrężnej 
i  Zachodniej – sieci już wybudowane 
są gotowe do eksploatacji i mieszkańcy 
zostali poinformowani o tym pisemnie. 
Obecnie trwają prace polegające na bu-
dowie bocznych odrzutów sieci od sieci 
głównej, umożliwiające w  przyszłości 
podłączenie pozostałych, zwłaszcza 
niedawno powstałych budynków.

Budowa kanalizacji w  centrum 
Borzęcina Dużego i  w  miejscowo-
ści Topolin (wzdłuż ulicy Jana III 
Sobieskiego i Batorego) – co prawda 
udało się pod koniec roku podłączyć do 
sieci obiekty Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Borzęcinie Dużym, lecz 
przeciągające się odbiory i naprawy wad 
i  usterek uniemożliwiały zaproszenie 
mieszkańców, którzy mają posesje po-
łożone na terenie działania tej zlewni, 
do podłączenia się do sieci. Między in-
nymi ten obszar jest przykładem prze-
ciągających się prac odbiorowych, o któ-
rych pisałem na wstępie.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ulicy Spacerowej – Etap I i II 
Borzęcin Duży, Stanisławów i  czę-
ściowo Mariew – z podobnych powo-
dów, co powyżej, mieszkańcy Stanisła-
wowa i Mariewa zostali poinformowani 
o  możliwości podłączenia później, niż 
to planowaliśmy. Obecnie wykonawca 
rozbudowuje sieci podstawowe o odrzu-
ty boczne, aby umożliwić mieszkańcom 
budynków zlokalizowanych w  drugim 
i trzecim rzędzie zabudowy podłączenie 
do sieci. 

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w  Borzęcinie Dużym i  Małym 

(ul. Kosmowska) i  Topolin – w  wy-
niku przeciągających się negocjacji 
i  uzgodnień udało się ustalić zasady 
wykonania i  koszty budowy kanaliza-
cji w  ulicy Kosmowskiej. Konieczność 
zmiany technologii posadowienia ka-
nalizacji w tej ulicy była spowodowana 
faktem stwierdzenia mniejszej nośno-
ści gruntów, na których miały być posa-
dowione w większości kanały sanitarne. 
Zdecydowaliśmy, że w  zaistniałej sy-
tuacji gruntowej najbardziej optymal-
ne będzie posadowienie kanałów we-
wnątrz przewiertów, z  ograniczeniem 
liczby wykopów do minimum poprzez 
wykonanie komór przewiertowych. Ta 
zmiana technologii budowy kanalizacji 
już spowodowała i  spowoduje zmianę 
terminu jej wykonania i wiąże się oczy-
wiście ze zwiększonymi kosztami tych 
działań.

Budowa kanalizacji w ulicy Trakt 
Królewski (na wschód od Spacero-
wej) w miejscowości Borzęcin Duży, 
Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn – 
mieszkańcy Zalesia, Wierzbina i Borzę-
cina Dużego, ulicy Trakt Królewski, tak-
że odczuli, co oznaczają przedłużające 
się procesy odbiorowe, ale w  ostatnim 
miesiącu zostali poinformowani o moż-
liwości podłączenia się do nowej sieci.

Budowa kanalizacji w  Koczar-
gach Nowych (ulica Bugaj, Wio-
senna i  Różana) – obecnie trwają 
przeglądy odbiorowe kanalizacji, które 
zmierzają ku końcowi. Przekazanie tej 
sieci do eksploatacji nastąpi wtedy, gdy 
zostanie wykonany odcinek kanalizacji 
wzdłuż ulicy Warszawskiej pomiędzy 
ulicami Bugaj i  Szkolną oraz odcinek 
w ulicy Szkolnej wraz z przepompownią 
umożliwiającą spływ ścieków do prze-
pompowni głównej w Koczargach.

Budowa przepompowni głównej 
w  Koczargach Starych – budowa ta 

została wykonana i przekazana do eks-
ploatacji i  użytkowania. Włączenie jej 
do naszego systemu kanalizacji nastą-
pi w momencie wykonania przewodów 
tłocznych bezpośrednio przekazujących 
ścieki do naszej oczyszczalni w Starych 
Babicach. Przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy tych prac został ogłoszony w po-
przednim miesiącu. 

Inne, niewymienione w tym artyku-
le zadania, przewidziane do rozpoczę-
cia 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, któ-
re właśnie budują domy, o  spraw-
dzenie w biurze Jednostki Realizu-
jącej Projekt, czy ich nieruchomości 
zostały uwzględnione w  projekcie. 
Wnioski o  doprojektowanie przy-
kanalika, jak i inne kwestie można 
zgłaszać w  biurze J.R.P. osobiście, 
telefonicznie, mailowo, czy też pi-
semnie w  godzinach 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 zadań już realizowanych. 

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będzie-
my Państwa informowali w  kolejnych 
artykułach zamieszczonych na łamach 
„Gazety Babickiej” i  na naszej stronie 
internetowej. 

tekst: PaWeł turkot

Prezes zarząDu „eko-babice”

korekta z/ca kieroWnika J.r.P. 

Dariusz kamiŃski 

zDJęcia: maGDaLena WróbLeWska

sPecJaLista Ds. PromocJi J.r.P.

5 kwietnia (godz. 10–13) w Świetlicy Para-
fialnej w Borzęcinie Dużym zapraszamy 
dzieci i rodziców na warsztaty zdobienia 
kartek wielkanocnych i jajek. Zajęcia or-
ganizowane są w ramach działań statuto-
wych fundacji „Z perspektywą”.

Warsztaty fundacji „z perspektywą”
Fundacja rusza również z projektem 
„PROMUJEMY SIĘ NA 5+”, współfi-
nansowanym ze środków LGD. Rekru-
tację rozpoczniemy w połowie kwietnia 
2014. W ramach projektu przewidziano 
m.in. wspólne wędkowanie, teatr i piknik 

rodzinny oraz spotkania integracyjne 
dla rodzin. Więcej informacji na stronie 
https://pl-pl.facebook.com/Fundacjaz-
Perspektywa.
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informacje

Stare Babice, dnia 11 marca 2014 r.
RPP.6721.10.2014 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku 
z podjęciem przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXIII/334/13 
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
Gminy Stare Babice uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku na obszarach ozna-
czonych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.

Opis granic obszarów: 
1)   obszar Nr 1 – położony jest we wsi Latchorzew pomiędzy ulica-
mi: Warszawską, Władysława Reymonta, Hubala Dobrzańskiego 
i Bolesława Prusa,

2)   obszar Nr  2 – położony we wsi Stare Babice przy ul. Polnej i obej-
muje  działki  o następujących numerach ewidencyjnych: 625/3, 
625/26,  625/25,  638/1,  633/6,  633/7,  633/12  oraz  południową 
część działki 624/1 (ulica Polna),

3)   obszar Nr 3 – położony jest we wsiach Stare Babice i Janów i jest 
zamknięty granicami: od południa ul. Koczarską, od zachodu ul. 
Osiedlową  i  ul.  Izabelińską,    od północy granicą pomiędzy ob-
szarami MN4  i ZP 5 a obszarami MN1, od wschodu ul. Włady-
sława Sikorskiego, od południa ul. Władysława Andersa,  znów 
od wschodu ul. Pohulanka, znów od południa ul. Sienkiewicza, 
znów od wschodu ul.  Tadeusza Kutrzeby  i  dochodzi do  swego 
początku, czyli ul. Koczarskiej,

4)   obszar Nr 4 – we wsiach Borzęcin Mały i Borzęcin Duży pomiędzy 
ul. Warszawską, ul. Kosmowską, ul. Krótką  i  zachodnią granicą 
Gminy Stare Babice,

Załącznik do zarządzenia nr 30 /2014 Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10.03.2014 r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej.

zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice przy-
jętego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XXXVIII/326/06 z dnia  
1 czerwca 2006 r.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 
48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim o uzgod-
nienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium. 

Pismem znak: WOOŚ.411.026.2014.ARM z dnia 07.02.2014 roku 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił od-
stąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. zmiany studium, w uzasadnieniu stwierdzając mię-
dzy innymi: „Analizując charakter przewidzianych w ramach zmiany 
studium działań, można uznać, że realizacja postanowień nie wpły-
nie znacząco negatywnie na środowisko”.

Pismem znak: ZNS 717-12/02/14 z dnia 13.02.2014 roku Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachod-
nim uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium, w uzasadnieniu 
stwierdzając między innymi „Działania przedstawione w projekcie do-
kumentu nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko; 
stanowią niewielkie modyfikacje przyjętego już dokumentu”.

Pismem znak: RPP.6721.44.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wójt 
Gminy Stare Babice ogłosił przystąpienie do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz poinformował 
o możliwości składania wniosków w ramach strategicznej oceny od-
działywania na środowisko w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., 
w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęły żadne wnioski.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz to, że zachodzi przesłan-
ka określona w art. 48 ust. 1, czyli że przedmiotowa zmiana studium 
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy 
Stare Babice odstąpił w dniu dzisiejszym od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

Położenie Babice Nowe ul. Warszawska
Powierzchnia użytkowa 0,800 ha
Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów część dz. 60/2

Kwota czynszu 500 zł + VAT miesięcznie 

Przeznaczenie działalność gospodarcza 
w zakresie świadczenia usług

Okres trwania najmu 01.04.2014-31.05.2016

Apelujemy do mieszkańców gminy Stare Babice zameldowa-
nych poza jej terenem o wskazanie w rocznym zeznaniu po-
datkowym miejsca zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu 
w realny sposób przyczynią się Państwo do rozwoju babickich 
terenów, zamiast zasilać budżety sąsiednich samorządów. Do-

chody z podatków będą wykorzystane na rozbudowę dróg, 
obiektów użyteczności publicznej, stworzenie nowych linii ko-
munikacyjnych itp. Dzięki osobom, które już tego dokonały,  
w gminie jest więcej inwestycji, a w kolejnej Radzie Powiatu 
zasiądzie więcej naszych przedstawicieli.

TWój PODATEK DlA GmINY





Informator
 Reklamowy

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

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

SKŁAD OPAŁU „minex”

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

Transport do 10 km 
GRATiS

  PODPAŁKA eKOLOGiCZnA 
DO węGLA – KOminKów  
i GRiLLA

 DRewnO ROZPAŁKOwe
 DRewnO KOminKOwe
 BRYKieT TROCinOwY
 PeLLeT GRAnULAT

 eKOGROSZeK
 KOKS, węGieL
 wYPALACZ SADZY

SKUP ZŁOmU 
STALOweGO

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

WWW.URBIJ.PL
JÓZEF IWAŃSKI

tel. 693-405-908

OFERUJEMY BUDOWĘ  
DOMÓW JEDNORODZINNYCH, 
BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH, 
PRZEMYSŁOWYCH, ELEWACJE, 
PR. WYKOŃCZENIOWE, POKRYCIA 
DACHOWE, IZOLACJE, REMONTY, 
WYKOPY, OGRODZENIA

Stare Babice, Rynek 21
w nowym budynku 
Urzędu Gminy

Wesołych Świąt!

MARZEC 2014

Dodatek do „Gazety Babickiej” 
wykonany wyłącznie ze środków 

pozabudżetowych. 

Nakład 5 tys. egz. 

Kontakt: 604 881 527



Licencja nr 19611

Tel. 503-303-444

Biuro Podróży

Już jest wiosna! Czas na porządki w ogrodzie!
Firma Derfol oferuje:  

przeglądy kosiarek spalinowych i elektrycznych,
ostrzenie pił łańcuchowych, 
serwis urządzeń ogrodowych. 

Szybko i Solidnie!
Zapraszamy także w soboty w godz. 9:00-13:00.



Kancelaria Radcy Prawnego 
Violetty Micorek 

informuje 
o rozpoczęciu od dnia 3 lutego 2014 r. 

działalności gospodarczej na terenie Gminy Stare Babice.
Kancelaria mieści się w Blizne Jasińskiego  

przy ul. Warszawskiej 54. 
Zapisy pod nr tel. 501-704-371.

Kancelaria prowadzi sprawy m.in. 
z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego  

i gospodarczego.

SPRZĄTANIE TERENÓW 
ZIELONYCH

KOSZENIE MAŁYCH I DUŻYCH POWIECHRZNI
PRZY UŻYCIU

 CIĄGNIKA Z ROZDRABNIACZEM 
ORAZ KOSY SPALINOWEJ

DZIAŁKI POD ZABUDOWE,  NIEUŻYTKI ROLNE,  
TERENY REKREACYJNE, ŁĄKI, TERENY ZAKRZACZONE

Tel. 535 579 401

 komfort i wygoda każdego dnia

  oszczędność energii elektrycznej

 bezpieczeństwo

 bezinwazyjna instalacja

 i wiele innych

Korzystne rozwiązania w czterech ścianach:

Realne oszczędzanie – gwarancja mniejszych kosztów,  
a także ochrona Twojego mieszkania. Łatwa obsługa, 

kompleksowość oferty, bezpieczeństwo.

www.wolfbit.pl    info@wofbit.pl    tel. 22 297-53-28    kom. 608-634-837

Przyjmujemy zamówienia  
na świąteczne ciasta,  
m.in. babki, mazurki

Vis a vis poczty

Samochody do sprzedania:
Fiat Uno, przebieg 74 tys., tel. 662 252 755
Fiat Panda,  rok prod. 2003, tel. 604 566 735



05-082 Latchorzew
ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 79
tel. (+48) 22 722 01 71

Dostarczamy lunch  
do firm w promieniu 10 km.  
Organizujemy również catering.
Dostawy na telefon gratis przy zamówieniu 
powyżej 50 zł.

Jesteśmy już 5 lat w Latchorzewie!

Damy pracę!
Fryzjera damsko-męskiego zatrudni 
Salon Urody „Agnieszka” przy Rynku 
w Starych Babicach
Tel. 501-355-891

Kupię dom:
„Młode małżeństwo kupi dom ok. 100 m2  
w Gminie Stare Babice lub w Gminie 
Leszno”.
Tel. 788 157 087

Ekspedientkę-kelnerkę (mile 
widziane doświadczenie) zatrudni 
cukiernia – kawiarnia w Starych 
Babicach. 
Tel. 501-355-891


