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Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek serdecznie zaprasza na uro-
czystość religijno-patriotyczną upamiętniającą siedemdziesiątą piątą 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz piątą rocznicę katastrofy lotnicznej pod 
Smoleńskiem, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2015 r. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9.30 mszą św. w kościele p.w. NMP w Starych Babi-
cach, po której uczestnicy przejdą do Alei Dębów Katyńskich, gdzie przy 
tablicach pamiątkowych zostaną zapalone znicze i złożone kwiaty.

Podobnie jak w  latach ubiegłych w  imieniu KPN i organizatora – Klubu 
Sportowego Ekobiegi zapraszamy do udziału w  zawodach biegowych 
„Bieg Łosia”. Trasa Dziekanów Leśny – szlak czerwony – Cmentarz Pal-
miry – szlak niebieski – Pociecha – szlak zielony – Dziekanów Leśny. Bieg 
odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia w godzinach 9.00-14.00. Więcej infor-
macji na stronie internetowej biegu: www.bieglosia.pl

Już po raz czwarty Centrum Kultury Izabelin wraz z  Fundacją Młodzi 
Artyści zapraszają na eliminacje do Mazowieckiego Festiwalu Piosenki 
(Rozdźwięki) – Izabelin 2015. W tym roku przesłuchania konkursowe od-
będą się 18 kwietnia 2015. Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz 
zespoły wokalne (do 5 osób) z wyłączeniem laureatów nagród Grand Prix 
festiwali organizowanych przez Fundację „Młodzi Artyści”. Każdy wyko-
nawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje dwie piosenki, w tym 
co najmniej jedną z dowolnej płyty Fundacji „Młodzi Artyści Śpiewają”. 
Pełny regulamin oraz formularz karty zgłoszenia zamieszczone są na stro-
nie: www.mlodziartysci.eu 

Masz firmę? Zapisz się! Przypominamy przedsiębiorcom z naszej gminy 
lub świadczącym usługi na naszym terenie o bezpłatnym wpisywaniu się 
do bazy firm, która znajduje się na stronie: www.stare-babice.pl

Informujemy Państwa, że zmienia się formuła  najważniejszej gminnej im-
prezy Festynu Babickiego organizowanego do tej pory, co roku, 15 sierp-
nia. Od 2015 roku zapraszamy Państwa na „Dzień Babic”, który będzie 
odbywał się w maju przy okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Będą to 
imprezy tematyczne, w tym roku 24 maja – poświęcona 25-leciu odrodzo-
nego Samorządu Terytorialnego. Już teraz serdecznie zapraszamy! 

aktualności

Drodzy Państwo!
Na zbliżające się Święta 
Wielkiej Nocy pragnę ży-
czyć Państwu zdrowia i od-
poczynku. Niech te święta 
będą dla Państwa pełne rado-
ści i  pogody ducha. Życzę radosnego, wiosennego nastroju oraz 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Krzysztof Turek 
Wójt Gminy Stare Babice
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Zmiany te dotyczą głównie wprowadzenia 
do urzędów nowego systemu informatycz-
nego, który połączy  kluczowe z punktu 
widzenia funkcjonowania państwa reje-
stry. W zintegrowanym systemie znajdą 
się m.in. listy numerów PESEL, dowodów 
osobistych i aktów stanu cywilnego. Do 
tej pory urzędnicy mieli tylko dostęp do 
informacji, które dotyczą zameldowanych 
na terenie ich gminy mieszkańców. Nie-
które osoby musiały przejechać pół Pol-
ski, aby np. wyrobić sobie dowód, który 
utraciły w wyniku kradzieży. Teraz, dzięki 
wprowadzeniu nowego systemu wiele 
spraw załatwimy szybciej i tam, gdzie bę-
dziemy mieli najbliżej, ponieważ każdy 
urząd będzie miał natychmiastowy dostęp 
do ogólnopolskiej bazy danych. 

Co będzie inaczej?
W każdym urzędzie w całej Polsce uzy-
skasz wprowadzone już do rejestru do-
kumenty: odpis aktu stanu cywilnego 
zupełny i skrócony, zaświadczenie o za-
mieszczonych lub niezamieszczonych 
w rejestrze stanu cywilnego danych doty-
czących wskazanej osoby, zaświadczenie 
o stanie cywilnym, zaświadczenie stwier-
dzające brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa do konkordatowej 
formy zawarcia związku małżeńskiego, 
zaświadczenia stwierdzające, że zgod-

nie z prawem polskim można zawrzeć 
małżeństwo.

Co zrobić, jeżeli potrzebny 
dokument nie został jeszcze 
wprowadzony do rejestru?
Nie musisz jechać do urzędu właściwego 
dla swojego adresu zameldowania, wy-
danie dokumentu potrwa jednak do 10 
dni roboczych.

Nowelizacja spowodowała też wpro-
wadzenie nowego wzoru dowodów oso-
bistych, gdzie nie ma już podanego ad-
resu zameldowania, koloru oczu, wzrostu 
oraz zeskanowanego podpisu posiada-
cza dowodu. Do wniosku o wydanie do-
wodu osobistego trzeba dołączyć zdję-
cie sprzed maksymalnie 6 miesięcy, takie 
jak do paszportu. Wniosek o wydanie do-
wodu osobistego można składać w każ-
dym urzędzie w całej Polsce, a także drogą 
elektroniczną, co cieszy się dużym powo-
dzeniem, jak zdążyliśmy ustalić u Eweliny 
Dobek z Referatu Ewidencji Ludności.

W każdym urzędzie w całej Polsce zło-
żysz wniosek o rejestrację urodzenia lub 
zgonu, które nastąpiły poza granicami RP 
i nie zostały tam zarejestrowane, o trans-
krypcję zagranicznego dokumentu stanu 
cywilnego, o odtworzenie treści zagra-
nicznego lub krajowego dokumentu stanu 
cywilnego, a także oświadczenie uznania 

ojcostwa, o zmianie imienia lub imion 
dziecka, o nazwisku dziecka małżon-
ków i o powrocie do nazwiska noszonego 
przed zawarciem małżeństwa po rozwo-
dzie. Złożenia wniosków można także, 
w uzasadnionych przypadkach np. nie-
pełnosprawności, czy choroby, dokonać 
poza siedzibą urzędu stanu cywilnego.

Dzięki centralnemu rejestrowi nie mu-
sisz także już przedkładać odpisów ak-
tów stanu cywilnego ponieważ urzędnicy 
będą mogli sami je sprawdzić.

Od tej pory można także uzyskać wy-
brany dokument w postaci elektronicznej, 
który jest opatrzony podpisem elektro-
nicznym, a żeby go uzyskać musisz zło-
żyć odpowiedni wniosek.

Co pozostaje bez zmian?
Urodzenia, małżeństwa i zgony trzeba 
nadal rejestrować w urzędzie właściwym 
dla miejsca zdarzenia.

Wprowadzenie nowego systemu nie 
obywa się bez problemów. – Pierwsze dni 
były dla nas dosyć ciężkie. System bardzo 
często się zawieszał lub wyłączał. Wia-
domo jednak, że nikogo nie można ode-
słać z kwitkiem więc próbujemy logować 
się do skutku lub zostajemy po godzinach 
bo wtedy system nie jest tak przeciążony. 
Myślę, że potrzeba jeszcze dużo czasu, 
aby zaczął działać w pełni poprawnie. 
Do tej pory będziemy starały się jak naj-
bardziej pomagać wszystkim petentom 
– mówi Mariola Grzywińska – Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Takahiro kowalska?  
dlaczego nie!
Od momentu wejścia w  życie nowej 
ustawy można nadawać dzieciom ob-
cojęzyczne imiona. Pozostają jednak 

Ach, co to był za ślub!
W domu, w parku, w pałacu... teraz ślub cywilny możemy 
wziąć tam, gdzie sobie wymarzymy. 1 marca weszła w życie 
nowa ustawa „Prawo o aktach stanu cywilnego”, która 
wprowadza kilka istotnych dla nas zmian, nie tylko doty-
czących zawierania aktów małżeństwa. jakie to zmiany?

Nowy wzór dowodu osobistego, źródło: msw.gov.pl
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Kolejnym etapem postępowania jest 
wyłonienie wykonawcy na opracowanie 
dokumentacji geodezyjnej oraz szaco-
wanie nieruchomości starego i nowego 
stanu. Mimo, że ustawa nie przewiduje 
wyłożenia do publicznego wglądu wstęp-
nego projektu podziału na nowe działki, 
w praktyce Gmina Stare Babice wykłada 
projekt nowego stanu i przyjmuje „życze-
nia” w zakresie przydziału działek. W tym 
czasie uczestnicy scalenia deklarują chęć 
przyjęcia danej nieruchomości w rejestrze 
„życzeń”.  Podyktowane jest to zmniejsze-
niem ilości wnoszonych zastrzeżeń do pro-
jektu uchwały o scaleniu i podziale koń-
czącej postępowanie scaleniowe.

Główne zasady wynikające z ustawy 
o gospodarce nieruchomościami przy 
opracowaniu projektu scalenia i podziału 
nieruchomości przedstawiają się nastę-
pująco:
–  powierzchnię każdej nieruchomości ob-

jętej scaleniem i podziałem pomniej-
sza się o powierzchnię niezbędną do 

gmina, urząd, teren

W ostatnich latach na naszych terenach 
przeprowadzono wiele zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym, które znacz-
nie wpływają na poprawę jakości życia 
mieszkańców i ład przestrzenny. Samych 
procesów scaleniowych dokonaliśmy już 
12, a 2 są na etapie wszczęcia postępowa-
nia. Jesteśmy jedną z pierwszych gmin, 
która rozpoczęła podziały i scalenia grun-
tów i jedyną, która dokonała tylu proce-
sów scaleniowych. Przyjrzyjmy się więc 
bliżej procesowi postępowania przy sca-
leniu i podziale nieruchomości objętych 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszarem scaleniowym. 

Po co scalenie?
Scalenie i podział nieruchomości wiąże 
się z nowym ukształtowaniem struktury 
przestrzennej nieruchomości, która 
w rozdrobnionej formie była niemożliwa 
do zabudowy. Procedura ta ma na celu 
stworzenie korzystniejszego zagospo-
darowania nieruchomości, ułatwienie 
dostępu do dróg publicznych oraz pod-
niesienie poziomu uzbrojenia terenów 
w urządzenia infrastruktury technicznej.

Czy na scaleniu mogę coś 
utracić?
Scalenie i podział nie zmienia właścicieli, 
czy też innych uprawnień związanych 
z  nieruchomością. Każdy z  uczestni-

Scalenia ków postępowania scalenia i podziału 
uzyskuje swoją nieruchomość w innym 
kształcie. Podstawą nabycia nowej nieru-
chomości powstałej po scaleniu jest treść 
uchwały rady gminy o scaleniu i podziale.

kto może wnioskować 
o scalenie?
Zgodnie z art. 102 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami gmina może dokonać 
scalenia i podziału nieruchomości, jeżeli 
miejscowy plan określa obszary scalenia 
i podziału oraz jego szczegółowe warunki 
albo o scalenie i podział wystąpią właści-
ciele lub użytkownicy wieczyści posia-
dający ponad 50% powierzchni gruntów 
objętych kompleksem scaleniowym.

jak wygląda sam proces 
scaleniowy?
O przystąpieniu do scalenia i podziału 
decyduje rada gminy w formie uchwały, 
określając w  niej granice zewnętrzne 
gruntów objętych postępowaniem.

Po podjęciu uchwały na pierwszym ze-
braniu wśród uczestników scalenia wy-
bierana jest rada uczestników scalenia, 
jako ciało opiniodawcze.

zastrzeżenia: nie mogą być zdrobniałe, 
uwłaczające, ani ośmieszające. Nadal mo-
żemy nadać dziecku do dwóch imion. 
Ostateczną decyzję opiniującą decyzje 
rodziców wydaje kierownik własciwego 
urzedu stanu cywilnego.

sakramentalne „tak” na rynku 
w starych Babicach?
Od 1 marca weszła także zmiana bardzo 
oczekiwana przez wielu narzeczonych. 
Przyszli małżonkowie mogą już wziąć ślub 
poza urzędem stanu cywilnego. W tym celu 
trzeba złożyć wniosek do kierownika do-
wolnego urzędu. Koszt takiej ceremonii to 
1000 zł.  Wybrane miejsce ślubu musi  gwa-
rantować zachowanie powagi i doniosłości 
ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników. Jak to wygląda u nas? Zapyta-

liśmy Mariolę Grzywińską. – Nowa forma 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Już na 
początku marca, czyli w pierwszych dniach 
wejścia w życie nowych zasad, przyszło do 
mnie kilka par, które wnioskowały o ślub 
poza naszym urzędem. Jestem otwarta 
na tego typu działania, trzeba jednak pa-
miętać, że ceremonia musi odbywać się 
na terenie naszej gminy i w miejscu sto-
sownym dla tego typu uroczystości. U nas 
najczęściej wybierany jest Pałac Lasotów, 
jeden ze ślubów odbędzie się w plenerze, 
na tyłach nowego urzędu.

Złożyłeś wniosek o nowy dowód 
osobisty? Chcesz sprawdzić, czy jest 
już gotowy do odbioru? Nie musisz 
już iść do urzędu, by się tego dowie-
dzieć. Sprawdzisz to na stronie www.
obywatel.gov.pl Mf

Procedura scalenia 
ma na celu stworzenie 
korzystniejszego 
zagospodarowania 
nieruchomości

O przystąpieniu do 
scalenia i podziału 
decyduje rada gminy 
w formie uchwały, 
określając w niej 
granice zewnętrzne 
gruntów objętych 
postępowaniem.
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wydzielenia dróg proporcjonalnie do 
powierzchni wszystkich nieruchomo-
ści objętych opracowaniem,

–  w zamian za nieruchomości objęte sca-
leniem i podziałem każdy z  uczestni-
ków scalenia  otrzymuje nieruchomo-
ści składające się  z takiej ilości działek 
gruntu wydzielonych w wyniku sca-
lenia i podziału, których łączna po-

wierzchnia jest równa powierzchni do-
tychczasowej, pomniejszonej o udział 
w drogach,

–  w przypadku braku możliwości przy-
dzielenia nieruchomości o powierzchni 
w pełni równoważnej, za różnicę po-
wierzchni dokonuje się odpowiednich 
dopłat w gotówce,

–  działki gruntu wydzielone pod drogi 
przechodzą z mocy prawa na własność 
gminy, z dniem wejścia w życie uchwały 
o scaleniu i podziale nieruchomości,

–  osoby, które otrzymały nowe nierucho-
mości w wyniku scalenia i podziału są 
zobowiązane do wniesienia na rzecz 
gminy opłat adiacenckich w wysoko-
ści do 50% wzrostu wartości tych nie-
ruchomości, w stosunku do wartości 
nieruchomości  dotychczas posiada-
nych (wysokość stawki procentowej 
oraz terminy i sposób ich wnoszenia 
określa rada gminy w uchwale). 

Następnym etapem jest przygotowa-
nie projektu uchwały o scaleniu i podziale. 

Po opracowaniu projektu scalenia i po-
działu zgodnie z 103 ust. 3 ustawy pod-
lega on zaopiniowaniu przez radę uczest-
ników scalenia oraz wyłożeniu do wglądu 
uczestnikom postępowania na okres  
21 dni w siedzibie urzędu gminy. O miej-
scu i terminie wyłożenia projektu scalenia 
wszyscy uczestnicy zostają powiadomieni 
pisemnie. W tym czasie uczestnicy mogą 
składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia do 
tego projektu. Sposób ich rozstrzygnięcia 
podawany jest do wiadomości osób, które 
je złożyły odrębnymi pismami. 

W przedmiocie scalenia i podziału 
właściciele nieruchomości mogą uzyskać  
dodatkowe informacje w Referacie Geo-
dezji  i Gospodarki Nieruchomościami  
lub w Referacie Planowanie Przestrzen-
nego.

AS

Każdy z uczestników 
postępowania 
scalenia i podziału 
otrzymuje w zamian 
za nieruchomości 
posiadane przed 
scaleniem inne 
nieruchomości 
o racjonalnym kształcie.

Przed scaleniem Po scaleniu
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10 marca w Klaudynie zebrała się spora 
grupa mieszkańców, przyjechała policja 
i telewizja. Wszystko za sprawą egze-
kucji komorniczej, która miała odbyć 
się w tym czasie. Egzekucji, która jest 
jednym z wielu efektów siedemnastolet-
niej walki o kawałek ziemi. Czy można 
tu mówić o czyjejś winie? Nie będziemy 
tu przedstawiać faktów, ani szukać win-
nych, bowiem sprawa jest bardzo złożona 
i przez kilkunastoletni okres czasu zło-
żyło się na nią wiele faktów, przeoczeń 
i pomyłek…

Nie wszyscy pamiętają, jak kiedyś, 
w  latach siedemdziesiątych, wyglądały 
uwłaszczania gruntów. Do wsi przycho-
dziły komisje uwłaszczeniowe, które 
składały się zazwyczaj z  osób z  pań-
stwowych organów zewnętrznych i np. 
sołtysa. Komisje przyglądały się położe-
niu zabudowań i słuchały relacji miesz-
kańców, po czym przydzielały ziemie, 
jednym na użytkowanie, innym na wła-
sność. Bardzo często przydziały te, jak 
i późniejsze sprzedaże, odbywały się na 
zasadzie: „Pana będzie tu, od miedzy do 
drogi”. Ciężko w  to uwierzyć, ale rze-
czywiście tak było, w tych czasach wiele 
rzeczy ustalało się „na słowo”. Wielo-
hektarowe ziemie rolników były dzielo-
ne na liczne potomstwo, które później 
miało możliwość sprzedaży swojego 
kawałka. Takie początki miała też hi-
storia kaudyńskiego gruntu, o który do 
dnia dzisiejszego toczy się spór. I tu też, 
a konkretnie w decyzji komisji uwłasz-
czeniowej, jak twierdzą fachowcy, mo-
żemy szukać przyczyn obecnej sytuacji. 
W  pewnym momencie okazało się, że 
do jednego kawałka ziemi roszczą so-
bie prawa dwie rodziny: jedna ma tytuł 
prawny do gruntu, księgę wieczystą 
i wyrok sądu nakazujący zwrot tej ziemi 
przez sąsiada, a sąsiad od lat faktycznie 

jest w klaudynie taka nieruchomość…
… o którą wojna toczy się 
już ponad 17 lat. dlaczego? 
Błędy na etapie uwłaszcze-
nia gruntów, samowolka bu-
dowlana, brak chęci porozu-
mienia? Czy to już koniec? 
tego nie wie nikt…

użytkuje ten grunt na podstawie słow-
nej, jak twierdzi, umowy zakupu od 
byłej właścicielki. Sprawę dodatkowo 
komplikuje zbudowany przez obecne-
go użytkownika na spornym gruncie 
budynek mieszkalny. 17 lat toczą się 
już sprawy sądowe. W końcu, komornik 
wyznacza termin wydania nieruchomo-
ści właścicielom, którzy mają przyzna-
ną ziemię wcześniejszym wyrokiem, 
z  wyłączeniem domu mieszkalnego, 
w  którym żyją użytkujący go właści-
ciele. Gmina nie może kwestionować  

prawomocnych orzeczeń sądowych, 
ani egzekucji komorniczej będącej na-
stępstwem niewykonania wyroku sądu. 
Może jedynie, co wielokrotnie robiła, 
próbować namawiać strony konfliktu 
do zawarcia ugody, np. drogą zamiany 
gruntów. Zgoda buduje - chciałoby się 
powiedzieć... 

Takich spraw jest w  naszym kraju 
niestety wiele i  prawdopodobnie wiele 
z nich dopiero ujrzy światło dzienne.

Mf
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VI Otwarte Mistrzostwa Polski w Car-
rom odbyły się, jak co roku, w zabyt-
kowym Ratuszu Miasta Brzeg podczas 
kolejnego Brzeskiego Festiwalu Gier 
Planszowych. W turnieju wzięło udział 
26 graczy z Polski, Niemiec oraz Czech. 
Rozgrywki przeprowadzono w sys-
temie szwajcarskim. Każdy rozegrał  
7 meczów. Dwie najlepsze osoby z li-
sty rankingowej po siódmej rundzie 
rozegrały mecz finałowy. Do finału 
wszedł Sylwester Pogorzelski oraz Ro-
bert Bany. Mecz wygrał Robert Bany, 
który po raz pierwszy stanął na naj-
wyższym podium tego turnieju. Na 
trzecim miejscu znalazł się Bartosz 
Sasiński, który jednocześnie został 
najlepszym graczem poniżej 18 lat. 

 Najlepsi trzej gracze turnieju 
otrzymali piękne puchary i medale 
oraz bilety lotnicze do Zurychu na 
19. Mistrzostwa Europy w Carrom, 
które odbędą się w dniach 27-31 sierp-
nia 2015 w Szwajcarii.

Najlepsze miejsce z młodych gra-
czy carrom z Gminy Stare Babice zajął  
Wojtek Rzewuski, plasując się zaraz 
za podium na czwartej pozycji.

W turnieju w Brzegu, dzięki wspar-
ciu Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Stare Babice, wzięło udział 
łącznie 6-ciu młodych graczy z na-
szej gminy.

Polskie Stowarzyszenie Carrom 
zorganizowało VI Otwarte Mistrzo-
stwa Polskie Carrom w Brzegu w ra-
mach projektu współfinansowanego 
przez Gminę Miasto Brzeg.

TEksT i foTo: 

PAuLinA nowAkowskA

Carrom

Halowy turniej piłki nożnej
Niedziela 15 
marca  dla za-
wodników piłki 
nożnej rocznika 
2007/8 z naszej 

gminy upłynęła pod znakiem rywaliza-
cji w ramach Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej. Turniej zorganizowany został 
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

za udostępnienie Sali Gimnastycznej, 
współorganizatorom ze strony Uczniow-
skiego Klubu Sportowego za czas poświę-
cony w profesjonalne przygotowanie 
Turnieju oraz obsłudze organizacyjnej 
i medycznej.

jARosłAw PłóCiEnnik

Stare Babice oraz Uczniowski Klub Spor-
towy z Borzęcina Dużego. Rozgrywki już 
tradycyjnie odbyły się na gościnnej Sali 
Gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego i zostały objęte Patronatem 
Wójta Gminy Stare Babice. 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za-
wodników biorących udział w Turnieju  
za dowóz, opiekę i doping, Dyrekcji Szkoły 
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Budowa wodociągu i kanalizacji jest dla 
mieszkańców dużym udogodnieniem, 
ich ziemie zyskują na wartości i jest to 
znaczne ułatwienie w codziennym życiu. 
Wiadomo, że prace związane z budową, 
szczególnie w mokrym okresie zimowym 
zawsze sprawiają trudności w użytko-
waniu dróg,  jednak w przypadku ulicy 
Krzyżanowskiego wykonawca nie zadbał 
do końca, aby mieszkańcom ułatwić ten 
trudny okres. Błoto i powiększające się 

w nim koleiny, brak kładek dla przechod-
niów – tak wyglądają prace. Co gmina 
i Eko Babice robią w tej sprawie? 

– Codziennie odbieramy telefony 
z pretensjami mieszkańców dotyczą-
cymi ulicy Krzyżanowskiego. Trzeba 
przyznać, że wiele z nich nie jest przy-
jemnych i nie wnosi nic, prócz krzyków 
i obelg. Bardzo dobrze znamy ten pro-
blem i od momentu pierwszych zgłoszeń 
robimy wszystko, co możemy, aby go za-
łagodzić. Jednak na czas budowy jej za-
rządcą jest inwestor i my, jako gmina nie 
możemy wykonywać prac na tym tere-
nie. Posiłkujemy się innymi sposobami: 
wysyłamy pisma do „Eko-Babic”, która 

Problemy mieszkańców  
– ulica krzyżanowskiego
od jakiegoś czasu do gminy napływa wiele skarg dotyczą-
cych stanu wykonywania przez firmę zewnętrzną robót 
kanalizacyjno-wodociągowych na ulicy krzyżanowskiego 
w klaudynie.

nadzoruje prace, Straż Gminna często 
kontroluje teren budowy, czy wszystko 
jest odpowiednio oznakowane i sposób 
wykonywania prac nie łamie przepisów 
prawa. Na obecnym etapie gmina jako 
zarządca drogi nie podpisuje protokołu 
odbioru ani przejezdności, ponieważ 
to nie jest standard spełniający normy. 
Gmina zwróci się do „Eko-Babic” jako 
inwestora o wykonanie usługi zastęp-
czej w postaci wysypania kruszywa na 

rozkopaną drogę. – mówi Marcin Kli-
mek, kierownik Referatu Komunalnego.

O wypowiedź poprosiliśmy miesz-
kańca Klaudyna, który codziennie prze-
jeżdża ulicą Krzyżanowskiego: – Prace 
zaczęły się chyba już w grudniu ubie-
głego roku. Ekipa przemieszczała się 
z wykopami od okolic ulicy Ogińskiego 
na zachód.   Z początkiem marca wy-
kopy doszły już prawie do końca ulicy, 
niemniej jednak na całej długości ulica 
jest pozostawiona w koszmarnym sta-
nie. Dodatkowo, wzdłuż całej ulicy od 
początku do jej końca jeżdżą koparki 
i sukcesywnie rozjeżdżają błoto, któ-
rego są niebywałe ilości po zakopanych 

rowach. Niestety my, jako mieszkańcy 
nie mamy pojazdów umożliwiających 
nam swobodne jeżdżenie po tych głę-
bokich koleinach. Codziennie musimy 
przeprawiać się przez ulicę pełną kle-
istego błota i ziemi… Przejeżdżając nie 
trudno o zablokowanie się samocho-
dem w tej brei. Samochody trzeba nie-
mal codziennie myć, gdyż   wyglądają 
jakby uczestniczyły w Safari. Błoto z sa-
mochodów trafia na podjazdy, do gara-
żów i do domów.  Osobiście czeka mnie 
wymiana łożyska w samochodzie zwią-
zana z dostaniem się zabrudzeń z pod-
łoża do  łożyska w kole.  Jeszcze gorzej 
wygląda przeprawa piesza przez ulicę 
Krzyżanowskiego i wszystkie pozostałe 
ulice dojazdowe. Nie sposób przejść do 
ulicy Lutosławskiego lub Ciećwierza np. 
do autobusu zostawiając obuwie w sta-
nie ogólnie przyjętej czystości. 

Cieszymy się z faktu budowy kana-
lizacji, po wielu latach nadziei, ale spo-

sób wykonywania tych prac jest nie do 
przyjęcia na terenie, gdzie mieszkają lu-
dzie i muszą codziennie funkcjonować. 
Wykonawca rozjeżdża codziennie drogę 
pokonując jej cały odcinek od początku 
do końca – mówi mieszkaniec.

GPK Eko Babice wykonuje wiele czyn-
ności, aby ułatwić mieszkańcom co-
dzienne użytkowanie ulicy Krzyżanow-
skiego, jednak wykonawca wyjątkowo 
opornie reaguje na wszelkie sposoby 
upomnień. – W związku  z trwającymi ro-
botami budowlanymi oraz licznymi zgło-
szeniami od mieszkańców ul. Krzyża-
nowskiego poczyniliśmy wszelkie kroki 
w celu zobligowania Wykonawcy do 

ulica krzyżanowskiego w trakcie prac budowlanych, foto: mieszkaniec klaudyna
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Stanisław Zając w swoim gabinecie

utrzymania ciągłej przejezdności ul. 
Krzyżanowskiego oraz prowadzenia ro-
bót w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
mieszkańców. Na Wykonawcę wielokrot-
nie zostały nakładane kary finansowe 
oraz został on zobligowany do zmiany 
kierownika budowy w celu usprawnie-
nia i poprawy jakości wykonywanych ro-
bótchcemy, aby ulica spełniała normę 

sprawiającą mieszkańcom jak najmniej 
trudności – mówi kierownik Jednostki 
Realizującej Projekt.

Czy interwencje gminy i GPK Eko 
Babice pomogą? O tym przekonamy się 
w najbliższym czasie. Musimy pamiętać, 
że każda budowa przynosi utrudnienia 
i tu trzeba wykazać się wyrozumiałością, 
ale obowiązkiem wykonawcy jest je mi-

nimalizować. W końcu już niedługo bę-
dziemy jedną z niewielu w pełni skana-
lizowanych gmin w Polsce, co znacznie 
zwiększa atrakcyjność naszych terenów 
i poziom życia mieszkańców. Jednak na 
taką sytuację, jaką stworzył wykonawca 
na ulicy Krzyżanowskiego nie możemy 
dawać zgody.

Mf

Okrągłe rocznice bardzo często nakła-
niają do refleksji, często nostalgicznej, 
uczuciowej. Dotyczy to szczególnie rocz-
nic związanych z pamięcią o osobach, 
które odeszły przedwcześnie. 8 marca 
minęła 20-ta rocznica śmierci Stanisława 
Zająca, pierwszego wójta naszej gminy 
w latach 1990–1995. Stach, bo tak na ogół 
był nazywany, zmarł nagle w wieku 50 
lat, w sile wieku, w rozkwicie swojej ka-
riery zawodowej. Śmierć zawsze jest nie 
w porę, ale ta była wyjątkowo nie w porę. 
Stach był wójtem pięć lat, a ten ostatni 
okres był już czasem ustabilizowanego 
samorządu, po ustąpieniu perturbacji 
burzliwych lat pierwszej kadencji. Jego 
odejście zbiegło się w czasie z podzia-
łem gminy, 5 marca 1995 roku odbyły 
się wybory do nowych Rad Gmin Stare 
Babice i Izabelin. Podział gminy w swej 
istocie niepotrzebny, ale miał przynaj-
mniej jedną zaletę, mianowicie zakoń-
czył okres ostrych sporów między iza-
belińską a babicką częścią gminy. Spory 
te odebrały niemało zdrowia Stachowi, 
bardzo je przeżywał i to, że niedane Mu 
było „powójtować” po ich ustaniu było 
wielką niesprawiedliwością. Samorząd 
terytorialny w tym roku obchodzi 25-
cio lecie i wydawać by się mogło, że te 
pierwsze pięć lat to niewielka część jego 
istnienia. Otóż nie w naszym przypadku. 
Niezwykła osobowość Stacha, Jego sze-
rokie, wizjonerskie postrzeganie rzeczy-
wistości, nadały trwały charakter naszej 
gminy. To, że dziś możemy poszczycić 
się jednymi z najlepszych warunków do 
zamieszkania, edukacji, rozwoju, w naj-
większym stopniu jest Jego zasługą. 

Stach był autorytetem nie tylko na 
naszym terenie. W krótkim czasie za-
skarbił sobie uznanie w ówczesnym wo-

jewództwie warszawskim, często Jego 
zdanie, opinie były przytaczane przez 
kolegów wójtów i burmistrzów innych 
gmin. Cieszył się wielkim uznaniem wo-
jewody Bohdana Jastrzębskiego i jego za-
stępcy Zdzisława Tokarskiego. Był osobo-
wością wielkiego formatu, ale potrafił też 
wykazać się wielką skromnością. Otrzy-
mywał propozycje objęcia wielu odpowie-
dzialnych funkcji, w tym ministerialnych. 
Szczęśliwie dla nas, konsekwentnie od-
mawiał ich przyjęcia. 

Stanisława Zająca przeważnie ko-
jarzymy jako pierwszego wójta naszej 
gminy. Nie tylko w mojej ocenie ten okres 
w Jego życiu był chyba najbardziej zna-
mienny. Trzeba jednak wiedzieć, że w po-
przednich okresach także wykazywał się 
nieprzeciętną aktywnością, wszędzie 
gdzie zaistniał, to pozostawiał po sobie 
trwały ślad. Stach był aktywnym działa-
czem w wielu spółdzielniach; w Warszaw-
skiej Spółdzielni Ogrodniczej, Gminnnej 

Spóldzielni Samopomoc Chłopska, Spół-
dzielni „Blumex”, w Polskim Związku 
Ogrodniczym i innych. Był ogrodnikiem 
i przedsiębiorcą. Osoby z takimi cechami 
nie mogło zabraknąć w działalności opo-
zycji demokratycznej w latach osiem-
dziesiątych. Na naszym terenie, z racji 
ogrodniczego charakteru, w latach soli-
darnościowych dominował NSZZ Solidar-
ność Rolników Indywidualnych. Stach był 
naturalnym liderem opozycji u nas i nie-
bawem stał się działaczem na szczeblu 
krajowym. W 1993 roku był pełnomoc-
nikiem Bezpartyjnego Bloku Wspierania 
Reform naszego okręgu wyborczego do 
parlamentu i przyczynił się do wyboru 
posła z naszego terenu Marka Wielgusa.  
Jego dokonań nie sposób wymienić w jed-
nym wspomnieniu. Stach jest wielkim 
nieobecnym, ale tylko ciałem. Jego duch 
jest żywy i takim pozostanie na zawsze.

TEksT: kRZysZTof TuREk

foTo: ARChiwuM GMiny 

wielki Nieobecny
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Człowiek, który całe swoje życie oddał 
muzyce. Niezwykle pracowity i  rze-
telny zajmował się wieloma dyscypli-
nami. Zarówno jako instrumentalista 
-wiolonczelista, dyrygent, pedagog, 
kompozytor, publicysta, czy działacz 

W dniu 20-tej rocznicy śmierci kwiaty na grobie kazimierza Wiłkomirskiego na warszawskich 
Powązkach złożyli: jolanta Pieńkowska, kierownik referatu rozwoju i Promocji Gminy, mariusz dżyga, 
Prezes towarzystwa muzycznego im. kazimierza Wiłkomirskiego oraz przedstawiciele uniwersytetu 
muzycznego im. Fryderyka Chopina  foto: Wojciech Pieńkowski

20 lat temu – 7 marca 1995 roku  
– odszedł profesor kazimierz Wiłkomirski

społeczny stawiał sobie zawsze wysokie 
wymagania, działał perfekcyjnie i  nie-
zawodnie. Był człowiekiem o  „Wielkim 
Sercu”, który w kontaktach z ludźmi nie 
tworzył barier, był pobłażliwy i wyrozu-
miały. Rozmowa z  profesorem zawsze 

17.03. 2015 r. odbyła się IV już edycja 
naszego przedszkolnego „Mam talent”. 
Nad prawidłowym i zgodnym z regulami-
nem konkursem czuwało wyszukane jury  
w składzie: pani Katarzyna Kuchnio, pani 
Ilona Nowak i pani Barbara Szala. Całą 
naszą imprezę swoją obecnością uświet-
nił zespół „Rodzinne trio”(Krzysztof Pe-
plak oraz dwaj utalentowani absolwenci 
naszego przedszkola Adam i Andrzej 
Peplak), który od pierwszych dźwięków 
muzyki stworzył niesamowity klimat. 
Zapewnił świetną zabawę przy akompa-
niamencie znanych i lubianych przebojów, 
przy których bawiły się dzieci z całego 
przedszkola.

Artyści zachwycali komisję różnorod-
nością występów – uczestnicy śpiewali 
piosenki, tańczyli, recytowali wiersze, 
przedstawiali sztuczki magiczne, wystę-
powali solo oraz w duetach. Na naszej sce-

nie zaprezentowały się również duety ro-
dzinne „mama/tata i ja”. Przedszkolaki 
były zachwycone pokazem tanecznym w 
wykonaniu młodych artystów z Klubu 
Tańca Duet Dance z Warszawy.

Wszystkie występy wzbudzały wiele 
emocji i były nagradzane gromkimi bra-
wami. Wykonawcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody i dyplomy wręczone uroczyście 
przez jury. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom i tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do re-
alizacji tego przedsięwzięcia za zaanga-
żowanie i przygotowanie dzieci do wy-
stępów, które były okazją do wspólnej 
zabawy i przyniosły dużo radości, zado-
wolenia i satysfakcji.

Życzymy wszystkim dalszych suk-
cesów!!!

AnnA BAnAsZCZyk

niosła głębokie przesłanie, uskrzydlała, 
dodawała wiary i siły. Ten szczupły nie-
wysoki starszy pan miał – zdawało się 
– niespożytą energię i siłę. Był tytanem 
pracy. Swoją niezłomnością i  entuzja-
zmem wywarł wielki wpływ na całe po-
kolenia muzyków, których zaraził swoją 
miłością do sztuki i muzyki.

Jego przyrodnia siostra, światowej sła-
wy skrzypaczka Wanda Wiłkomirska, nie 
kryje, że zawdzięcza Kazimierzowi swój 
gust i smak muzyczny. W czasie uroczy-
stości nadania imienia prof. Kazimierza 
Wiłkomirskiego sali koncertowej w szko-
le podstawowej w  Starych Babicach po-
wiedziała: „Nie było w  Nim jednego miej-
sca, które nie byłoby muzyką. No może poza 
innymi dziedzinami sztuki. (...) Czcijmy Go, 
oby było jak najwięcej takich ludzi. Możecie 
być dumni z takiego patrona.”

MARiusZ dżyGA 

PREZEs TowARZysTwA MuZyCZnEGo  

iM. kAZiMiERZA wiłkoMiRskiEGo
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Niecodziennie uczniowie mają okazję na żywo zadać lubianemu 
celebrycie pytania, których nie powstydziliby się najlepsi dzien-
nikarze.  Tak było 3 marca w ZSP w Borzęcinie Dużym, gdzie 
na zaproszenie radnego Krzysztofa Szuby przyjechał Stefano 
Terrazzino – włoski tancerz, wokalista i aktor reprezentujący 
najwyższą klasę S w tańcach latynoamerykańskich. Rozmowę 
ze Stefano prowadziły Zosia Sońta i Karolina Skibińska z klasy 
V b. Pytały o wszystko: od upodobań tanecznych do upodobań 
towarzyskich... Śmiechu i  zabawy nie było końca. 

Stefano Terrazzino poznaliśmy w 2006 roku dzięki pro-
gramowi „Taniec z gwiazdami”, w którym sięgał po pierwsze 
miejsce z Kingą Rusin, Agatą Kuleszą, Anetą Zając i Agnieszką 
Sienkiewicz. Zapytany o to, którą partnerkę pamięta najlepiej 
powiedział, że bardzo mile wspomina przygody taneczne ze 
wszystkimi dziewczynami, w których widział chęć nauki tańca 
bo wtedy pracuje się znacznie lepiej i przyjemniej. Do tej pory 

Stefano Terrazzino w borzęcińskiej 
podstawówce
Czy stosuje Pan, z racji swojego zawodu, 
określoną dietę? dietę? ja jestem  
Włochem, ja kocham jeść!

utrzymuje przyjaźń z Agatą Kuleszą, aktorką, z którą zdobył 
kryształową kulę. Teraz Stefano zrezygnował z kariery tanecz-
nej i próbuje swoich sił w innych dziedzinach, można go m.in. 
zobaczyć w obecnej edycji programu Twoja twarz brzmi zna-
jomo. Podczas rozmowy można zauważyć, że sprawia mu to 
wielką przyjemność ponieważ cały czas obmyśla, jak powinna 
wyglądać jego charakteryzacja i scenografia. Oprócz progra-
mów rozrywkowych, Stefano zagrał także pełne role w Samym 
Życiu i Na wspólnej oraz epizodyczne w wielu serialach: 39 i pół, 
Usta usta, Rezydencja, Linia Życia, Hotel 52, Ja to mam szczęście.

Stefano jest sycylijczykiem mimo, że urodził się w Niem-
czech. Pewnie dlatego zapytany o to, czy podoba mu się Pol-
ska i jakie miasta lubi najbardziej odwiedzać, na pierwszym 
miejscu podał Wrocław, który trochę przypomina mu miejsce 
urodzenia, na dalszych pozycjach znalazły się także Warszawa 
i Kraków. Bardzo lubi polskie góry, ale morze… No cóż, w po-
równaniu do sycylijskiego wypada kiepsko… 

Stefano ma dwóch braci, Vinzenza i Marco. Obaj są piłka-
rzami. Marco gra na pozycji napastnika w VfL Bochum w lidze 
niemieckiej. Dlaczego Stefano nie został sportowcem? Dla-
tego, że nie za bardzo lubi uprawiać sport… Stanowczo bardziej 
woli obejrzeć dobry film lub tańczyć, śpiewać. Gdyby chciał 
robić to, o czym marzy, jak sam powiedział, nie starczyłoby 
mu życia. Decyzję o karierze tanecznej podjęli jego rodzice 
gdy miał 16 lat. Jak się okazuje, ulubieniec wielu damskich 
serc był bardzo nieśmiały jako nastolatek. Stąd też propozy-
cja nauki tańca, który ośmiela człowieka do występów przed 
publicznością. Stefano jest rodzicom bardzo wdzięczny za tę 
decyzję bo prawdopodobnie gdyby nie to, nie byłoby go cho-
ciażby w naszej borzęcińskiej szkole. 

Na koniec rozmowy Stefano nie tylko zaprezentował swoje 
umiejętności taneczne i pozował do zdjęć z każdą klasą, ale 
także zaśpiewał na życzenie uczniów piosenkę „Rudy rydz”. 
Stefano, bardzo miło było Cię poznać, zapraszamy ponownie!

TEksT i foTo: Mf

Stefano udziela wywiadu Zosi Sońcie i karolinie Skibińskiej z klasy Vb

Stefano w tłumie spragnionych autografów uczniów Zasłuchani sycylijskimi opowieściami uczniowie borzęcińskiej podstawówki
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3 marca w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy przy ul. Rynek 21 odbył się kolejny 
wykład Starobabickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Tym razem słuchacze 
mogli dowiedzieć się więcej na temat 
„Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny”. 
Wykład poprowadził prof. dr hab. Artur 
Andrzejuk z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie. 
Dlaczego Gertrudy nie ma w szkolnych 
podręcznikach? Czy będzie? Dlaczego jej 
osoba budzi kontrowersje? Tego właśnie 
można było się dowiedzieć na wykładzie. 
Zainteresowanych tematem zapraszamy 
do odwiedzenia strony: www.gertruda.eu.

dlaczego Gertrudy Mieszkówny 
nie ma w szkolnych 
podręcznikach?
Bo wiedza o  niej dzieli losy naszego 
kraju... O dopiskach Gertrudy w Psał-
terzu Egberta dowiadujemy się dopiero 
w 1900 roku. Jednym z polskich badaczy, 
który zajął się modlitwami Gertrudy był 
Stanisław Kętrzyński. Przygotował on 
opracowanie dotyczące badań nad mo-
dlitewnikiem. Niestety, badacz został 
zesłany do Oświęcimia, a w Powstaniu 
Warszawskim spłonęło mieszkanie, 
w którym znajdowały się jego zapiski. 
I tak historia badań nad modlitewnikiem 
Gertrudy przesuwa się o kolejne lata. 
Pierwsze wydanie modlitw Gertrudy 
wraz z kalendarzem i nekrologiem wy-
dane w Rzymie w 1955 r. przez Waleriana 
Meysztowicza ożywiło dalszą dyskusję 

kobieta autorką pierwszego  
polskiego tekstu

nad Modlitewnikiem Gertrudy i zara-
zem stało się powodem wielu krytyk. 
Zostało uznane za bardzo niedokładne. 
Dopiero ostatnie piętnastolecie przynio-
sło niezwykłe zainteresowanie Kodek-
sem Gertrudy, co zaowocowało wieloma 
opracowaniami na ten temat i powrót do, 
jak sie okazuje, poprawnego opracowa-

Gertruda u stóp Św. Piotra, źródło: ukSW

Czy wiesz, że...
–  pierwszym polskim tekstem nie jest – jak dotychczas sądzono – Kro-

nika Polska Mistrza Wincentego Kadłubka, lecz powstały z górą wiek 
wcześniej Modlitewnik Gertrudy, córki Mieszka II

–  modlitwy Gertrudy zawarte są jako noty marginalne w Psałterzu Eg-
berta – bardzo starannie, ręcznie wykonanej księdze, za którą w cza-
sach średniowiecza płaciło się oddając nawet całą wieś

–  obecnie Modlitewnik Gertrudy znajduje się we włoskim muzeum 
w Cividale

–  średniowiecznym korektorem był scyzoryk – błędy wydrapywało 
się w grubym pergaminie i nanoszono poprawki, tak też robiła Ger-
truda w swoim modlitewniku

–  w czasach, kiedy żyła Gertruda kobiety czytały znacznie więcej niż 
mężczyźni i były też bardziej wykształcone, mężczyźni uczyli się za-
zwyczaj bardziej praktycznych rzeczy, jak np. walki mieczem

–  Gertruda miała trzech synów, drugi z nich zmarł w łożu, co w tych 
czasach zdarzało się bardzo rzadko i można powiedzieć, że był to 
nawet zaszczyt...

We wtorek 17 marca studenci ,,Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku” 
odwiedzili zakład VIGO SYSTEM S.A. w Ożarowie Mazowieckim. O tej wizy-
cie w następnym numerze.

nia Meysztowicza. To właśnie zdarzenia 
losowe i historyczne doprowadziły do 
tego, że do tej pory Modlitewnik Ger-
trudy Mieszkówny nie istnieje w szkol-
nych podręcznikach, jako pierwszy polski 
tekst. Dzięki dokładnym badaniom ta 
sytuacja już niedługo się zmieni i nasze 
dzieci będą uczyły się o Gertrudzie.

modlitwa Gertrudy jako nota marginalna, źródło: 
ukSW

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania Panu 
Marcinowi Ładzie, wieloletniemu redakto-
rowi naczelnemu Gazety Babickiej za Jego 
trud i pracę, którą wkładał w rozwój ba-
bickiej kultury i historii. Liczymy na to, że 
w przyszłości spotkamy się jeszcze nie raz 
nie tylko przy tworzeniu naszego miesięcz-
nika, ale także podczas wydarzeń odbywa-
jących się na terenie Gminy Stare Babice.

kRZysZTof TuREk  

– wójT GMiny sTARE BABiCE,  

joLAnTA PiEńkowskA – kiERownik RRiPg
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Rozszerzenie naszego zadania podsta-
wowego związane z modernizacją i roz-
budową oczyszczalni ścieków (o której 
pisaliśmy w poprzednim artykule) spo-
wodowało, że tej problematyce poświę-
ciliśmy najwięcej czasu i uwagi. 

Zadanie polegające na modernizacji 
części biologicznej było na etapie uzyski-
wania pozwolenia na budowę i uzgadnia-
nia z Wykonawcą (firma Fambud Sp. z. 
o. o. z siedzibą w  Skierniewicach) pro-
jektów wykonawczych. Do intensywnej 
pracy dodatkowo mobilizowały nas wa-
runki atmosferyczne, które umożliwiały 
prowadzenie prac ziemnych i żelbetono-
wych niezwłocznie po otrzymaniu pozwo-
lenia na budowę. 

Równolegle trwały prace nad odbio-
rem dokumentacji technicznej i uzyska-
niem pozwolenia na budowę i rozbudowę 
części mechanicznej oraz przygotowa-
niem Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dla przeprowadzenia prze-
targu. Obecnie po otwarciu ofert jeste-
śmy w trakcie procedowania wyboru naj-
korzystniejszej oferty. 

Trzecim elementem modernizacji 
oczyszczalni jest tzw. część osadowa, 
która po zrealizowaniu zamierzeń będzie 
mogła wytwarzać nawóz organiczny w po-
staci granulatu o średnicy 2-5 mm i za-
wartości suchej masy nie mniej niż 90%. 

co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XVII
Ponieważ od ostatniej publikacji na ten temat minęły kolejne trzy miesiące [grudzień 
2014 nr 12 (221) „GB”], to niniejszym przedstawiamy stan zaawansowania tego przedsię-
wzięcia na połowę marca 2015 r. dzięki wyjątkowo sprzyjającej zimie prace można było 
prowadzić na wszystkich realizowanych zadaniach.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla 
tego etapu ogłosiliśmy przetarg, który 
jest w trakcie. 

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
warszawskiej w Borzęcinie 
dużym i Zielonkach. 
Wykonawca kanalizacji w miejscowości 
Borzęcin Duży realizuje swoje zadania 
z lekkim opóźnieniem, usprawiedliwio-
nym częściowo złymi warunkami grun-
towymi na jakie natrafił pomiędzy ulicą 
Kosmowską a Warszawską. Jednocześnie 
dobiegają końca prace w ulicy Wodnisko 
i trwają czynności odbiorowe. 

Tak jak informowaliśmy w poprzed-
nim artykule brakujący odcinek kanali-
zacji w ulicy Szkolnej wykonaliśmy siłami 
własnymi przedsiębiorstwa tak, że cały 
obszar Koczarg Nowych, Bugaj i Wojcie-
szyna wzdłuż ulicy Warszawskiej jest go-
towy do eksploatacji od końca stycznia 
tego roku (obecnie trwają prace porząd-
kowe wzdłuż ul. Szkolnej i na przepom-
powni). Oczywiście wszystkich miesz-
kańców tego obszaru zawiadomiliśmy 
pisemnie o możliwości podłączenia się 
do naszej sieci. 

W kolejnym przetargu został wyło-
niony Wykonawca budowy kanalizacji we 
wsi Zielonki. Ten dwukilometrowy od-
cinek kanalizacji wzdłuż ulicy Warszaw-

skiej wybuduje firma Knauber w termi-
nie do listopada tego roku. 

budowa kanalizacji w klaudynie 
(ulica krzyżanowskiego). 
Wykonawca wyłoniony w przetargu reali-
zuje prace, choć nie ustrzegł się opóźnień 
w stosunku do harmonogramu. Dodat-
kowo, wykonywane prace pozostawiają 
wiele do życzenia, zwłaszcza w zakre-
sie przejezdności tej ulicy i bałaganu na 
terenie całej tej inwestycji. Kończymy 
prace projektowe dla pozostałych ulic 
i obszarów, które z różnych powodów 
nie mogły być wcześniej zaprojektowane 
i jest realna szansa, że obszary te skana-
lizujemy do końca tego roku. 

budowa kanalizacji sanitarnej  
w stanisławowie i Mariewie 
(etap ii). 
Wykonawca wyłoniony w przetargu kon-
tynuuje prace w obu miejscowościach, 
choć tempo wykonywania tych prac po-
zostawia wiele do życzenia, jak również 
porządek na placu budowy i na posesjach 
sąsiedzkich. 

budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Borzęcinie dużym 
i Małym (ul. kosmowska) 
i Topolinie (ul. chrobrego 
i krańcowa).

Prace w ulicy Kosmowskiej przebie-
gają zgodnie z harmonogramem a wa-
runki atmosferyczne tylko temu sprzy-
jają tak, że realne jest zakończenie prac 
na przełomie maja i czerwca tego roku. 

W przypadku ulicy Chrobrego i Krań-
cowej zostały wysłane zawiadomienia do 
mieszkańców tych ulic o możliwości pod-
łączenia do kanalizacji. 

Budowa przepompowni głównej 
w koczargach Starych oraz 
przewód tłoczny do oczyszczalni 
Ścieków. 
Prace nad realizacja tego zadania jesz-
cze trwają a Wykonawca nie ustrzegł 
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się błędów   w ich organizacji co spo-
wodowało późniejsze ich zakończenie. 
Trwają ostatnie prace odbiorowe na tym 
zadaniu. 

budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy izabelińskiej 
i kampinoskiej. 
W wyniku rozstrzygniętego kolejnego 
przetargu w połowie listopada firma Wod 
Kan Bruk z Żelechowa rozpoczęła prace 
i są one realizowane zgodnie z umową 
i harmonogramem. 

Ilość użytego sprzętu oraz profesjo-
nalne prowadzenie budowy są wyraźnie 
zauważalne. 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w starych Babicach. 
Co prawda, to zadanie nie jest uwzględ-
nione w realizowanym obecnie przed-
sięwzięciu, lecz musieliśmy rozpocząć 
realizację niejako „awansem”, gdyż do-
tychczas funkcjonujący układ technolo-
giczny uzdatniania nie był już w stanie 
utrzymać oczekiwanych parametrów 
wody  tj. żelaza i manganu. Zamierzamy 
to zadanie umieścić we wniosku aplika-
cyjnym o fundusze europejskie w per-
spektywie finansowej 2014-2020. 

Inne, niewymienione w tym artykule 
zadania, przewidziane są do rozpoczę-
cia zgodnie z harmonogramem i jeszcze 
w tym roku będą sukcesywnie wdrażane. 

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

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będziemy 
Państwa informowali w kolejnych arty-
kułach zamieszczonych na łamach „Ga-
zety Babickiej” i na naszej stronie inter-
netowej. 

TEksT: PAwEł TuRkoT

PREZEs ZARZądu Eko-BABiCE

koREkTA: kiERownik j.R.P. 

PAwEł BohdZiEwiCZ 

ZdjęCiA: MAGdALEnA BuBRowiECkA

i PAwEł BohdZiEwiCZ

DORĘCZYCIEL KORESPONDENCJI
MIEJSCE PRACY: miejscowości powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Pruszkowskiego
ZADANIA:
–  dostarczanie przesyłek oraz paczek z do 

Klientów,
–  prowadzenie dokumentacji doręczeń,
–  dokładne i  terminowe rozliczanie się 

z przesyłek.
WYMAGANIA:
–  dobra organizacja pracy,
–  dyspozycyjność i rzetelność,
–  znajomość topografii obsługiwanego re-

jonu,

–  dodatkowym atutem są doświadczenie 
w kolportażu i własny samochód.

OFERUJEMY:
–  bezpłatne szkolenie oraz niezbędne na-

rzędzia pracy,
–  wynagrodzenie od 1500 zł netto + kilome-

trówka + premia,
–  elastyczny grafik pracy.
KONTAKT: warszawa@okserhr.pl 533551851

PRACA. Biker Pub Stanisławów (k. Mariewa) 
zatrudni bystrą, energiczną panią. Chętnie 
studentkę. Wskazane poczucie humoru. Praca 
w weekendy.
Prosimy o CV ze zdjęciem i telefonem na adres 
info@bikerpub.pl

Zatrudnię od zaraz pracowników na stoisko 
mięsne w Delikatesach ELITA (w supermar-
kecie TESCO w Mościskach).
Od kandydatów oczekuję: uczciwości, pra-
cowitości, dyspozycyjności, zorganizowania 
i uśmiechu. Mile widziane doświadczenie. 
Oferuję: umowę o pracę na pełen etat, wyso-
kie wynagrodzenie plus system premiowy, 
nieodpłatne szkolenie i możliwość podno-
szenia kwalifikacji. 
Aplikacje można składać na adres: zienkie-
wicz.marcin@gmail.com, tel. kontaktowy 
504-125-481.

ogłoszenia społeczne
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Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami

Opis i położenie Mariew
działka gruntowa  niezabudowana, położona w  odległości ok. 50 m od skrzyżowania ulicy 
Wólczyńskiej i  Kwiatowej. Usytuowana przy ulicy utwardzonej o  małym natężeniu ruchu. 
Południową granicę działki wyznacza rów. Na działce usytuowana jest jedna noga słupa 
elektroenergetycznego, na którym podwieszona jest linia średniego napięcia. 

Powierzchnia działki w m2 1280  m2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00089551/1

Oznaczenie działki wg ewidencji 
gruntów

230/4

Przeznaczenie nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca  
2011 r.,  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną (MN2)
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i  niezagospodarowana. Ma kształt regularny, 
zbliżony do kwadratu. 

Cena nieruchomości w zł 268 800,00 zł netto

w y k A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami

Opis i położenie Janów
działka gruntowa  niezabudowana, położona w  rejonie ul. gen. Witolda Urbanowicza 
i Strzelców Karpackich

Powierzchnia działki w m2 451  m2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00108378/4

Oznaczenie działki wg ewidencji 
gruntów

324

Przeznaczenie nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 7 kwietnia  2011 r.,  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt nieruchomości: 
prostokąt. Nieruchomość usytuowana jest przy ulicy nieutwardzonej.

Cena nieruchomości w zł 210 000,00 zł netto
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Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w  drodze przetargu, zgodnie z  art. 35 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami

Opis i położenie Janów
działka gruntowa  niezabudowana, położona w rejonie ul. Maczka

Powierzchnia działki w m2 757  m2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00113357/9

Oznaczenie działki wg ewidencji 
gruntów

361

Przeznaczenie nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn zatwierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 7 kwietnia  2011 r.,  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i  niezagospodarowana. Kształt nieruchomości: 
prostokąt. Nieruchomość usytuowana jest przy ulicy nieutwardzonej.

Cena nieruchomości w zł 350 000,00 zł netto

w y k A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w  drodze przetargu, zgodnie z  art. 35 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami

Opis i położenie Stare Babice
działka gruntowa  niezabudowana, położona w  rejonie ul. Polnej, Sikorskiego i  Rynek. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, siedzibą Urzędu Gminy, Kościół, park oraz działki niezabudowane. 

Powierzchnia działki w m2 1047  m2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej

WA1P/00078998/6

Oznaczenie działki wg ewidencji 
gruntów

643/1

Przeznaczenie nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare 
Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca  
2011 r.,  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i  niezagospodarowana. Ma kształt regularny, 
zbliżony do kwadratu. Nieruchomość usytuowana jest przy ulicy nieutwardzonej.

Cena nieruchomości w zł 550 000,00 zł netto


