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uwaga przedsiębiorcy!
Zachęcamy firmy z naszego powiatu do zamieszczania swoich danych na stronie 
gminy, w internetowej Bazie Firm. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz, 
by wizytówka Państwa firmy znalazła się w tym popularnym serwisie. Zamiesz-
czenie danych jest bezpłatne. Szczegóły można znaleźć na stronie www.stare-
-babice.pl, w zakładce Baza Firm.

Spotkanie z kardiologiem
5 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej babickiego Urzędu Gminy 
(ul. Rynek 21) odbędzie się spotkanie nt. bezpiecznego uprawiania ak-
tywności ruchowej przez seniorów. Wykład pt. „Marsz po zdrowie – nie tylko 
dla serca” wygłosi dr Liliana Kostana, kardiolog z II stopniem specjalizacji. Więcej 
informacji pod nr tel. 606 225 863, e-mail: senior@fundacjakim.pl.

Babicki klub Filmowy zaprasza!
12 czerwca o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 
21) kolejna projekcja w  kinie BKF. Tym razem zobaczymy film „Kwartet” – 
debiut reżyserski Dustina Hoffmana z 2012 r. Wstęp wolny. Więcej informacji na 
stronie www.abalio.org.pl.

Zawody modeli Latających
14 czerwca odbędą się Zawody Modeli Samolotów Akrobacyjnych F3A roz-
grywane w ramach Pucharu Polski. Impreza na Lotnisku Modelarskim w Ko-
czargach Starych rozpocznie się o godz. 10.00. Dla początkujących odbędą się za-
wody w kategorii F3A – Klub.

rajd rowerowy dookoła Gminy
Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza 21 czerwca na II Rajd Rowerowy 
dookoła Gminy Stare Babice. Trasa przebiegać będzie gminnym rodzinno-histo-
rycznym szlakiem rowerowym, wyznaczonym przez uczniów gimnazjum. Spotykamy 
się na Polanie Dwóch Stawów w miejscowości Zielonki Parcele. Rejestracja uczestni-
ków od 9.45. Na trasę wyruszamy o 10.00. Prosimy o zabranie kamizelek odblasko-
wych. Na uczestników czekają liczne nagrody. Rajd zakończymy ogniskiem, dobra 
zabawa gwarantowana! Serdecznie zapraszamy.

dzień turecki
29 czerwca o godz 10.00 rozpocznie się Dzień Turecki w  Starych Babi-
cach, na parkingu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy. W programie 
m.in. pokazy tańców i muzyki tureckiej, kiermasz tureckich produktów, smakoły-
ki z orientalnej kuchni, zabawy dla dzieci. Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
objął Ambasador Republiki Turcji w Polsce Yusuf Ziya Özcan. Warto spędzić ten 
dzień w Starych Babicach!

tour de Pologne w Babicach
Znamy już trasę 71. Tour de Pologne – na jednym z etapów kolarze odwiedzą 
Stare Babice! Etap z Torunia do Warszawy przebiegnie drogą nr 580, premia lotna  
4 sierpnia zostanie zlokalizowana na ul. Warszawskiej, między ulicą Piłsudskiego a ron-
dem tuż za hotelem Splendor. Wyścig będzie okazją do promocji gminy, m.in. podczas 
transmisji telewizyjnej. Zachęcamy do śledzenia tej ciekawej sportowej imprezy! Patro-
nem honorowym wyścigu został Prezydent Lech Wałęsa.

Półmaraton PWZ
Trwają zapisy do 4. Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janu-
sza Kusocińskiego. Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się 24 sierpnia br. Limit 
miejsc wynosi 1000 osób. Hasło tegorocznego półmaratonu brzmi: „Przestrzeń, 
swoboda, wolność – poczuj moc trasy Kusocińskiego”. Start biegu odbędzie się 
w Błoniu, a meta znajdować się będzie w Borzęcinie Dużym. Więcej informacji na 
stronie: www.polmaraton.pwz.pl.

aktualności
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– czy w naszej gminie są warunki dla małej 
przedsiębiorczości?

– Wszystko zależy od pomysłu na 
działalność gospodarczą. Pobliski rynek 
warszawski stwarza dużo różnych moż-
liwości. Sporo jest takich osób, które tu 
mieszkają, a siedziby swoich firm mają 
w Warszawie. Wielu też działa na tzw. wła-
snym zatrudnieniu, ale obsługują tylko 
rynek warszawski. Był czas, gdy w gmi-
nie powstał nawet Babicki Klub Biznesu, 
ale jakoś ostatnio nie słychać o jego dzia-
łalności. Cóż, w walce z supermarketami 
i różnymi korporacjami mogą przetrwać 
tylko najbardziej przedsiębiorczy – to 
znaczy ci, którzy mają dobry pomysł na 
swoją działalność. 

– jak pan ocenia obecną kadencję Rady 
Gminy?

– Jest bardzo spokojna i konstruk-
tywna. Oceniam, że jest to jedna z naj-
lepszych rad, jakie dotąd działały w hi-
storii naszej gminy.

Zebrało się grono ludzi, które mimo 
ewidentnych różnic umie ze sobą roz-
mawiać. Potrafi w odpowiednim czasie 
uchwalić budżet, podjąć pracę nad ja-
kąś uchwałą i w razie sporów wypraco-
wać kompromis.

– czy zatem możemy mówić o sukcesie 
gminy? bo jeśli mamy tak dobrą Radę...

– Nie chcę, aby brzmiało to jak chwa-
lenie się, ale tak jest w istocie. Naszym 
sukcesem jest niewątpliwy rozwój babic-
kiej gminy. Przeobrażenia następują bar-
dzo dynamicznie, doceniają to zwłasz-
cza ci, którzy odwiedzają te tereny po 
paru latach przerwy. Bardzo wiele tu 

się zmieniło, ale największym sukcesem 
jest budowa kanalizacji na całym obsza-
rze gminy. 

– a jak jest z tą inwestycją w pana rejonie?
– Mieliśmy trochę problemów z du-

żym poziomem wód gruntowych i tzw. 
kurzawką, stąd na naszym terenie trzeba 
budować kanalizację w nieco innym sys-
temie. Prace kanalizacyjne jednak po-
stępują i będą prowadzone obecnie na 
ul. Kosmowskiej, która jest drogą po-
wiatową. Wójt podpisał już w tej spra-
wie porozumienie z Powiatem, na mocy 
którego Gmina na czas budowy kanali-
zacji i późniejszej odbudowy nawierzchni 
będzie zarządzać tą drogą.

A zatem kanalizacja na ul. Kosmow-
skiej będzie wykonana w tym roku, a na-
wierzchnia tej ulicy zostanie odbudowana 
wiosną w przyszłym roku i to na całym 
odcinku Borzęcina Dużego i Małego, aż 
do Myszczyna. Obecnie jest to niestety 
jedna z najbardziej zniszczonych dróg 
w naszym powiecie.

– która jeszcze z gminnych inwestycji pana 
zdaniem zasługuje na uwagę?

– Na pewno jest nią budowa nowego 
gimnazjum w Zielonkach. Dotychcza-
sowe gimnazjum w Koczargach Starych 
będzie przekształcone w szkołę podsta-
wową, co rozwiąże problem nadmier-
nie obciążonych szkół w Starych Babi-
cach i Borzęcinie Dużym. Ta inwestycja 
jest przykładem perspektywicznego my-

przyjechałem jakby do siebie...
gmina, urząd, teren

ślenia władz gminy. Podobnie próbuje 
się rozwiązać problem braku miejsc dla 
dzieci w przedszkolach. Wójt czyni sta-
rania, aby przedszkola prywatne zaczęły 
pracować na zasadach przedszkoli gmin-
nych, brakuje nam aktualnie ponad 100 
miejsc dla maluchów. Nowe możliwości 
w tym zakresie daje obecnie znowelizo-
wana ustawa o systemie oświaty.

Rada Gminy wyraziła zgodę na udzie-
lenie dotacji niepublicznym przedszkolom 
z budżetu gminy oraz określiła regulamin 
otwartego konkursu ofert w celu zapew-
nienia możliwości korzystania z przed-
szkoli prywatnych. 

Omawiając zagadnienia oświaty, 
chciałbym wspomnieć także o inwesty-
cji za ponad 1 mln zł dotyczącej szatni 
z zapleczem sanitarnym dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego i Strefy Rekre-
acji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. 

– W borzęcinie dużym powstanie również 
nowa remiza osp?

– To prawda. Ogłoszono już przetarg, 
pod koniec kwietnia nastąpiło otwarcie 
ofert i wyłoniono wykonawcę tej inwe-
stycji. Odczuwam w tej sprawie osobistą 
satysfakcję. Zabiegałem bowiem wcze-
śniej o zmianę przekształcenia własno-
ści działki, na której leży dotychczasowa 
remiza. A to ziemia z długą historią, kie-
dyś car dał małe działki rolnikom, po woj-
nie była tam tzw. sołtysówka, dopiero 
gdy Gmina przejęła tę ziemię, możliwe 
stało się rozpoczęcie inwestycji dla OSP. 
Chciałbym przy tej okazji podziękować 
Pani Grażynie Siemiątkowskiej z gmin-
nego Referatu Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami za pomoc w rozwiązaniu 
wielu problemów.

Część działki sprzedano, trochę fundu-
szy dołożyła Gmina i dzięki temu zebrano 
środki na wybudowanie garaży i części so-
cjalnej remizy. Projekt pozwala na dalszą 
rozbudowę tego obiektu, ale w tym roku 
będzie wykonana tylko część garażowo-

tadeusz Wiśniewski jest radnym już trzecią kadencję, przez 
dwie kadencje sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego 
rady Gminy. do Borzęcina dużego przyjechał ponad 40 lat 
temu i mieszka tam do dziś. Na co dzień prowadzi firmę 
transportowo-handlową i zajmuje się pracą społeczną. jak 
postrzega naszą gminną rzeczywistość?

W Radzie Gminy 
zebrało się grono 
ludzi, które mimo 
ewidentnych 
różnic umie ze sobą 
rozmawiać.
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-socjalna. Kończąc sprawy gruntowe, 
chciałbym dodać, że również moim sta-
raniem udało się nabyć staw i teren przy-
legły do placu Chopina na poszerzenie te-
renów rekreacyjnych.

– od wielu lat organizuje pan rajdy rowe-
rowe, skąd się to wzięło?

– Zapewne z mojego zamiłowania do 
dwóch kółek. Bardzo lubię jeździć na ro-
werze, a mamy tu naprawdę piękne wi-
doki, warto je pokazywać innym i po-
pularyzować babicką gminę. Już dziś 
zapraszam wszystkich na kolejny „Rajd 
na rozpoczęcie lata”. Organizujemy go 
28 czerwca, a kolejny odbędzie się „na 
zakończenie lata” – 6 września. Zawsze 
zbieramy się na skwerze Chopina w Bo-
rzęcinie Dużym, urządzamy tam rów-
nież spotkanie integracyjne przy ognisku 
i oczywiście loterię, podczas której można 
wygrać rowery (ufundowane przez Wójta 
naszej gminy i Starostę PWZ) i inne spor-
towe trofea. Imprezie towarzyszy także 

konkurs wędkarski współorganizowany 
przez Prezesa Koła Wędkarskiego „Karaś” 
Witolda Zatorskiego. Pierwsze rajdy or-
ganizowałem wspólnie z Referatem Roz-
woju i Promocji Gminy, duże zasługi dla 
tej imprezy ma Pani Alicja Sztyler. Póź-
niej dołączył do nas Radosław Karpiński 

– specjalista ds. sportu w PWZ, który jest 
jednocześnie Prezesem Towarzystwa Cy-
klistów „Babice”. Po powstaniu GOSiR-u 
w organizację rajdu zaangażował się kie-
rownik Jarosław Płóciennik i dziś dzia-
łamy w tej sprawie wspólnie. Chciałbym 

przy tej okazji również podziękować mo-
jej żonie, która zawsze piecze ciasta na 
każdą rajdową imprezę.

– sport jest dla pana ważny?
– Oczywiście i staram się go propago-

wać w wielu dziedzinach. Jestem założy-
cielem borzęcińskiego klubu karate, który 
działa dziś pod patronatem GOSIR-u, jak 
również współorganizatorem corocznego 
Mazowieckiego Turnieju Karate. Ważna 
dla mnie jest także praca społeczna. Od 
lat przyczyniam się do uatrakcyjnienia 
Dnia Dziecka, rozdając gratisowo pop- 
corn, co również będzie miało miejsce 
w tym roku. Przy okazji serdecznie za-
praszam 1 czerwca na Gminny Dzień 
Dziecka do Borzęcina Dużego.

– czy w tym roku rajdy rowerowe będą 
miały jakiś specjalny charakter?

– Trasa rajdu jest podobna co roku, 
wiedzie szlakami Puszczy Kampinoskiej, 
z Borzęcina do Truskawia, Budy Zosinej 

bezpieczne dziecko – w domu i w szkole

Przeobrażenia babickiej 
gminy następują bardzo 
dynamicznie, doceniają 
to zwłaszcza ci, którzy 
odwiedzają te tereny po 
paru latach przerwy.

W spotkaniu uczestniczyła kadra pe-
dagogiczna z  terenu całego powiatu 
warszawskiego zachodniego. Licznie 
przybyłych gości powitali: Starosta 
Jan Żychliński, Burmistrz Błonia Ze-
non Reszka i Dyrektor Zespołu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych Monika 
Świetlicka. W konferencji wzięła udział 
także Pani Jolanta Stępniak – Członek 
Zarządu Powiatu.

W pierwszej części spotkania uczest-
nicy wysłuchali wykładów związanych 

z  tematem konferencji. Medyczne 
aspekty dziecięcej agresji omówiła 
dr n. med. Gabriela Jagielska. Sędzia 
Paweł Jaros, reprezentujący Minister-
stwo Sprawiedliwości, przedstawił pro-
blem trudnych zachowań w szkole w per-
spektywie prawno-międzynarodowej 
ochrony praw dziecka. Kwestię współ-
pracy instytucji oświatowych z sądem 
poruszyła kurator sądowa Małgorzata 
Jaszczołt. O systemach przeciwdziała-
nia przemocy w szkole mówili przed-

stawiciele Stowarzy-
szenia „Bliżej Dziecka” 
– Joanna Węgrzynow-
ska i  Hubert Czemie-
rowski; w ciekawy spo-
sób przedstawili m.in. 
sposoby rozwiązywania 
uczniowskich konflik-
tów na drodze mediacji. 
W drugiej części spotka-
nia, podczas warsztatów 
grupowych, uczestnicy 
poszerzyli zdobytą wie-
dzę o praktyczne umie-
jętności.

kG, foT. km

W siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych PWZ w Błoniu 11 marca odbyła się konferencja  
„rola dyrektorów i pracowników szkoły w zapewnieniu 
bezpieczeństwa dziecku”.

o dziecięcej agresji mówiła dr Gabriela jagielska Spotkanie prowadziła dyrektor 
monika Świetlicka
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XXXVII Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 24 kwietnia br. Na po-
czątku obrad Przewodniczący RG i Wójt 
Gminy omówili działania podejmowane 
w okresie międzysesyjnym. W tym czasie 
Wójt Krzysztof Turek m.in. przeprowadził 
zebrania z mieszkańcami Borzęcina Du-
żego i Małego dotyczące scaleń gruntów, 
a także z mieszkańcami Janowa poświę-
cone głównie kwestii odwodnień. Wójt 
uczestniczył także w konferencjach na te-
mat gospodarki wodnej na terenie Kampi-
noskiego Parku Narodowego, organizacji 
wyścigu Tour de Pologne, którego jeden 
z etapów przebiegnie przez naszą gminę, 
oraz w debacie o bezpieczeństwie w powie-
cie warszawskim zachodnim. Przeprowa-
dził również naradę w sprawie organizacji 
pikniku lotniczego dla uczczenia 70. rocz-
nicy desantu pod Arnhem brygady gen. 
Stanisława Sosabowskiego.

W  czasie XXXVII sesji podjęto 12 
uchwał. Radni przyjęli sprawozdanie za 
rok 2013 z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Pozytywnie zaopi-
niowali także sprawozdanie Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach z działalności GOPS 
za 2013 rok i sprawozdanie z realizacji za-
dań z zakresu wspierania rodziny w roku 
ubiegłym. Przyjęli ponadto ocenę zaso-
bów pomocy społecznej w oparciu o ana-
lizę lokalnej sytuacji społecznej i demo-
graficznej w gminie Stare Babice.

Następnie radni podjęli uchwałę do-
tyczącą trybu udzielania i rozliczania do-

tacji dla szkół i placówek oświatowych 
niepublicznych oraz publicznych prowa-
dzonych przez organ inny niż jednostka 
samorządu terytorialnego. W uchwale 
określono również tryb i zakres przepro-
wadzenia kontroli prawidłowości wyko-
rzystania udzielonej dotacji.

Radni zadecydowali także o udziele-
niu od 1 września 2014 roku dotacji nie-
publicznym przedszkolom. Dotyczy to 
placówek wyłonionych w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizację zada-
nia pod nazwą „Zapewnienie dzieciom 
zamieszkałym na terenie gminy Stare 
Babice możliwości korzystania z wycho-
wania przedszkolnego na zasadach okre-
ślonych w Uchwale nr XXXIV/337/13 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 
2013 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminę Stare Babice”. 

Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia 
regulaminu wspomnianego wyżej kon-
kursu i kryteriów wyboru ofert.

W czasie kwietniowej sesji radni zadecy-
dowali także o przedłużeniu obowiązywa-
nia dotychczasowych taryf za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków w gminie 
Stare Babice – do 31 maja 2015 roku. 

Ustalili również dopłaty do taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków dla wszyst-
kich odbiorców na terenie naszej gminy 
(na okres od 1 czerwca 2014 do 31 maja 
2015 roku). Dopłatę Gmina przekaże GPK 
„Eko-Babice” Sp. z o.o., a wyniesie ona:
1)  0,84 zł netto + VAT do ceny 1 m3 wody,

2)  6,34 zł netto + VAT do ceny 1 m3 ście-
ków,

w wyniku czego taryfowe ceny dla od-
biorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków 
będą wynosiły:
1) cena wody: 3,50 zł/m3 netto + VAT,
2) cena ścieków: 5,55 zł/m3 netto + VAT.

Następnie zmieniono uchwałę z 28 li-
stopada 2013 roku w sprawie zawarcia po-
rozumienia z Komendą Powiatową Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach. Zadecy-
dowano o przekazaniu KPP w 2014 roku 
kwoty 24.000 zł z przeznaczeniem na 
rekompensatę za tzw. służby ponadnor-
matywne oraz 36.000 zł na częściowe sfi-
nansowanie zakupu pojazdu osobowego, 
oznakowanego.

W czasie obrad wprowadzono rów-
nież zmiany w uchwale budżetowej gminy 
na 2014 rok, m.in. zwiększono dochody 
o 4.065,14 zł i wydatki o tę samą kwotę. 
Zmiany wprowadzono także w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Stare 
Babice na lata 2014-2023.

Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła 
oddania w użytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej gminnej nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej (nr ew. 
97/20, powierzchnia 0,1734 ha), położonej 
w Babicach Nowych. Nieruchomość zosta-
nie oddana w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starych Babicach w celu wybudowania 
budynku straży pożarnej i prowadzenia 
działalności statutowej OSP.

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można się zapoznać na stronie http://
bip.babice-stare.waw.pl/public/.

kG

z sesji rady Gminy

i Lipkowa, czasem zmieniamy ją na sku-
tek niekorzystnych warunków po opadach 
deszczu. Należy jednak pamiętać, że w tym 
roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego i trasa rajdu będzie 
wiodła partyzanckimi szlakami. Tu prze-
cież w czasie Powstania działała AK Grupa 
„Kampinos”. Na pewno w tym roku oddamy 
w szczególny sposób hołd powstańcom.

– z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają 
się do pana mieszkańcy gminy?

– Wielu pyta mnie o zagadnienia doty-
czące kanalizacji. Zainteresowanie grupy 
osób budzi też sprawa scalenia gruntów, 

które może zostać przeprowadzone mię-
dzy ulicami Warszawską a Kosmowską. 
Gmina ma już dobre doświadczenia w tej 
materii, na moim terenie będzie to jed-
nak przeprowadzane po raz pierwszy. Ob-
szar scalenia może objąć około 130 ha. 
Czekamy nadal na wnioski mieszkańców 
w tej sprawie, można je jeszcze składać.

– a co pana denerwuje w naszej gminie?
– To ciekawe pytanie... Wie Pan, gdy tra-

fiłem tu 40 lat temu, poczułem się jakoś tak 
dobrze, przyjechałem jakby do siebie. Mu-
siałem tu zamieszkać, a pochodzę z gminy 
Czosnów. Babicka gmina okazała się bardzo 

gościnna. Wokół mieszka dużo Wiśniew-
skich, nawet mój sąsiad nosi to nazwisko. 
Mimo że nie jesteśmy spokrewnieni, to 
bardzo porządna rodzina i zaprzyjaźnili-
śmy się. I jest tu wielu wartościowych ludzi. 

No i właśnie zastanawiam się, kto 
nam niszczy nasze gminne dobro, dewa-
stuje ławki i przystanki autobusowe. Na-
wet wyposażenie placu zabaw w Borzęci-
nie było niszczone. To mnie denerwuje 
i nie potrafię tego zrozumieć. Przecież 
gminna infrastruktura służy całej naszej 
społeczności. Cieszy nas, gdy jest ładnie, 
a to wszystko przecież sporo kosztuje...

RozmaWiał maRcin łada
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Duża inwestycja w dziedzinie melioracji wykonywana jest w Ja-
nowie. Powstaje tam rów odwadniający i rurociąg. Wykonano 
już ok. 300 m rowu. Gmina wykupiła tereny pod tę inwestycję. 

Rów i rurociąg będą zbierały wodę z terenów pomiędzy uli-
cami: Maczka i Andersa, aż do granicy Klaudyna z Janowem. Rów 
ma pełnić funkcję kolektora, do którego mieszkańcy będą mogli 
podłączać instalacje wód opadowych ze swoich posesji. Dzięki tej 
inwestycji odwodnione będą także drogi gminne w tym rejonie. 
Woda wykonywanym rowem już spływa z podmokłych terenów.

Trwają intensywne prace przy budowie boisk ze sztuczną na-
wierzchnią przy szkole podstawowej w Starych Babicach, jest 
to II etap tej inwestycji. Koparki przygotowują podłoże pod bo-
isko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wo-
kół boiska powstanie także trzytorowa bieżnia z poliuretanu 
(ponad 200 m). Obok będzie się znajdować bieżnia (60 m)  
zakończona skocznią w dal. Mały babicki „stadionik” będzie 
oświetlony, co umożliwi rozgrywanie różnych konkurencji spor-
towych również wieczorami. Termin zakończenia prac zapla-
nowano pod koniec lipca, co oczywiście zależy od warunków 
pogodowych. Koszt II etapu prac w tym miejscu wynosi około 
1 mln zł, koszt wykonania całości obiektów sportowych w Sta-
rych Babicach – 1,5 mln zł. 

Otoczenie Urzędu Gminy rozkwitło pod koniec kwietnia 
tulipanami i bratkami. Kolorowy rynek cieszy wiele osób, pla-
nowane są również kolejne nasadzenia kwitnących roślin…

m.ł.

Wiosenne prace budowlane
W wielu miejscach babickiej gminy trwają 
prace budowlane, chcemy jednak zwrócić 
uwagę Czytelników na dwie gminne inwe-
stycje.

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w Starych 
Babicach

Coraz piękniej przed urzędem Gminy...

 W janowie powstaje rów odwadniający i rurociąg

gmina, urząd, teren
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wydarzenia

Przed ołtarzem ustawiono duży portret 
Ojca Świętego, na którym wyglądał 
tak, jakby w  zadumie przysłuchiwał 
się występującym muzykom. W  kon-
cercie, w bogatym repertuarze muzyki 
klasycznej i współczesnej, obok wybit-
nych polskich artystów wystąpiły dzieci 
i młodzież z Izabelina i naszej gminy: 
Chór Szkoły Podstawowej w  Starych 
Babicach i Orkiestra Młodzieżowa pod 
dyrekcją Mariusza Dżyga. Całości tego 
niezwykłego wieczoru dopełniły recy-
tacje poezji, a także fragmenty encyklik 
i przemówień Jana Pawła II w wykonaniu 
Sławomira Kraszewskiego.

Niezwykle silnie zabrzmiały słowa 
Ojca Świętego: Zanim stąd odejdę, proszę 

Koncert w dniu kanonizacji
W niedzielny wieczór 27 kwietnia o godzinie 20.00 w ko-
ściele matki Bożej królowej meksyku w Laskach odbył się 
koncert z okazji kanonizacji Papieża Polaka jana Pawła II.

Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przy-
jęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świę-
tym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli 
się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali 
sami tych korzeni, z których wyrastamy…

I tak oto nawet nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że wielu z nas mogło bezpośred-
nio, a inni za pośrednictwem mediów ob-
cować przed lata z jednym z największych 
Polaków, który został świętym. Niezależ-
nie od światopoglądu, każdy musi przy-
znać, że stykaliśmy się z niezwykłym in-
telektem tego Człowieka, który nie tylko 
umiłował Boga, ale także Polskę i Pola-
ków. Zawsze podkreślał swoje przywią-

zanie do Ojczyzny, dając nam niedości-
gły wzór do naśladowania.

Podczas koncertu oprócz wspomnia-
nej młodzieży wystąpili: Anna Luiza Alek-
sandrow – altówka, Agnieszka Kaćma 
– flet, Aleksandra Resztik – sopran, Ma-
riusz Dżyga – skrzypce, Kamil Juszczyń-
ski, Łukasz Mosur, Krzysztof Ostrowski, 
Jarosław Wróblewski – organy, Michał 
Zieliński – wiolonczela, Zespół Wokalny 
„Wokaliza” z Centrum Kultury „Izabelin”. 
Koncert odbył się pod Patronatem Hono-
rowym Wójta Gminy Izabelin.

Współorganizatorami byli: Centrum 
Kultury Izabelin i  twórcy Festiwalu 
„W krainie Chopina”.

Serdecznie gratulujemy!
maRcin łada

Babicki akcent na koncercie w Laskach: Chór SP w Starych Babicach i orkiestra młodzieżowa pod 
dyrekcją mariusza dżyga

Pożegnanie Ojca
(w rocznicę śmierci Jana Pawła II)

Na znak żałoby biją dzwony,
Kraków w głębokim smutku pogrążony,
Kirem okryła się stolica,
Cisza i żałość w Wadowicach.

A Zygmuntowi na wawelskiej wieży
Zadrżało serce i uderzył,
Wieść smutną głosząc z Watykanu:
Ojciec nasz odszedł, zasnął w Panu.

Tłum zamarł na Piotrowym placu,
Na próżno czeka, że z pałacu
On zaraz wyjdzie i przemówi,
Podniesie rękę i odmówi:
Modlitwę na Anioł Pański.

Lecz tam żałobny dzwon od rana
Rzymowi głosi: On u Pana,
Żywot miał ludzki, więc nietrwały.
Nam Jego słowa pozostały.

Jak Polska długa i szeroka
Dziś biją dzwony, i z wysoka
Głos ich się niesie: od gór szczytów
Poprzez równiny do Bałtyku,
A wszystkie mówią wciąż to samo:
Ojca już nie ma, zasnął w Panu.

Autorem wiersza jest mieszkaniec 
naszej gminy 

Kazimierz Dymek
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30 kwietnia w I Gminnym Gimnazjum 
w Koczargach Starych odbyło się spo-
tkanie z okazji nadchodzącego Święta 
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość otworzył 
Dyrektor Gimnazjum Piotr Szczepkow-
ski, który powitał przybyłych gości.

Gimnazjaliści pod opieką pedago-
gów przygotowali program artystyczny, 
reżyserowany przez Panią Agnieszkę 
Tarasiuk. Pokazano również film au-
torstwa uczniów: Oli Pasek i Agaty Ma-
giery, w którym historia przeplatała się 
ze współczesnością, a widzowie mogli 
znaleźć odpowiedź na pytanie, czym 

dla nas jest dziś trzeciomajowe święto. 
Czy pamiętamy jeszcze, że w powojen-
nej Polsce był taki czas, gdy władze za-
kazywały obchodzenia Święta Konsty-
tucji, a obywatele musieli zdejmować po  
1 maja flagi, aby przypadkiem 3 maja nie 
było ich widać?

Święto Konstytucji przywrócono  
w 1990 r., od tamtego czasu jest ono świętem 
narodowym, podczas którego wspomina się 
historyczne wydarzenia i ich odniesienia 
we współczesności. Wspominano również 
w  Koczargach. Gimnazjaliści pięknie 
przedstawiali fragmenty utworów: 

obchody Święta konstytucji 3 maja
3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję w nowo-
żytnej europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Czym 
dziś dla nas jest Święto konstytucji?

Karpińskiego, Naruszewicza, Krasickiego 
i Fredry. Wspaniale brzmiał również Chór 
Gimnazjalny prowadzony przez Panią 
Małgorzatę Barcikowską-Gałązkę.

Na słuchaczach szczególne wraże-
nie wywarły pieśni: „Hymn Konstytucji 
3 Maja” i „Tu wszędzie jest moja Ojczy-
zna”. Całość spektaklu odbywała się na 
tle ogromnej historycznej mapy Polski 
przygotowanej przez uczniów pod kie-
runkiem Pani Krystyny Podlachy.

Kolejna uroczystość patriotyczna zor-
ganizowana przez nasze gimnazjum prze-
chodzi do historii, pozostawiając jak za-
wsze dobre wrażenia. Co roku program 
artystyczny jest inny, skłania do reflek-
sji i do głębszych przemyśleń. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim osobom, które 
przygotowały tę uroczystość. Na zakoń-
czenie spotkania podziękowania wyko-
nawcom i pedagogom złożył Przewod-
niczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz.

maRcin łada

Gimnazjaliści przygotowali ciekawy program artystyczny

uroczystość uświetnił Chór Gimnazjalny Henryk kuncewicz, Przewodniczący rG (z prawej) 
podziękował za piękny występ

wydarzenia
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Pisarka oczarowała młodą publiczność 
swoją osobowością, poczuciem humoru 
i umiejętnością odgadywania przyszłości. 
Dotykając głów uczniów, przewidywała, 
kto z nich zostanie księgowym, lekarzem, 
a kto wynalazcą. – Niezależnie od zawodu, 
wieku i znajomości ortografii każdy może 
być pisarzem! – powiedziała na koniec. – 
Trzeba tylko mieć wyobraźnię i talent do 
opowiadania historii. 

Tych dwóch cech Joannie Olech z pew-
nością nie brakuje.

Pisarką została trochę przypadkowo, 
bo z wykształcenia jest grafikiem i czę-
sto ilustruje książki dla dzieci. Gdy pra-
cowała jeszcze w redakcji „Świata Mło-
dych”, z dnia na dzień musiała zastąpić 
kolegę i narysować komiks na ostatnią 
stronę gazety. Brakowało jej pomysłu, 
więc zamiast rysować, napisała pierwszy 
odcinek „Dynastii Miziołków” – pełnego 
humoru pamiętnika nastolatka, który 
podbił serca czytelników. W ciągu roku 
powstała cała książka, a jej fragmenty tra-
fiły nawet do podręczników szkolnych. 

Joanna Olech napisała od tego czasu 
13 książek dla dzieci i młodzieży, m.in. se-
rię o smoku Pomponie i cykl przygód su-
perpsa Tytusa. Zdobyła wiele wyróżnień, 
w tym prestiżową Nagrodę Literacką im. 
K. Makuszyńskiego.

Pisarka nawiązała wspaniały kontakt 
z babicką publicznością. Zorganizowała dla 
uczniów konkursy, m.in. ze znajomości jej 
książek i opowiadania historii na czas. Na-
grodą były cukierki i brawa. Autorka odpo-
wiedziała też na pytania dzieci i obejrzała 

scenki w wykonaniu Koła Teatralnego, pro-
wadzonego pod kierunkiem Ludmiły Miło-
wanow. Inscenizacje były oparte na frag-
mentach książek Pani Joanny. Na koniec 
pisarka rozdała mnóstwo autografów. W po-
dziękowaniu za wizytę otrzymała kwiaty 
i album o babickiej szkole.

Organizatorem spotkania było Stowa-
rzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”. Wydarze-
nie odbyło się w ramach cyklu „Ot!warte” 
dofinansowanego przez babicką Gminę. 
W planach są kolejne spotkania z cieka-
wymi osobami, będziemy o nich infor-
mować w „Gazecie Babickiej”.

po spotkaniu zapytaliśmy joannę olech, 
skąd czerpie pomysły.

– Największą inspiracją jest dla mnie 
rodzina. Bestseller, jakim okazała się „Dy-
nastia Miziołków”, to historia zaczerpnięta 
z codziennego życia. W tej książce są moje 
dzieci, mój mąż i ja sama. „Mamiszon” to 
ja, a tytułowy Miziołek to mój 11-letni 
syn. Za każdą postacią stoi zawsze ktoś 
rzeczywisty. Choć nie spotkałam nigdy 
smoka Pompona, ma on wiele cech mojej 
najmłodszej córki. Pomysły czerpię też ze 
swoich dziecięcych wspomnień i opowieści 
przyjaciół. Moje dzieciństwo było szcze-
gólne – bez telewizora, który pojawił się 
w domu, gdy miałam 12 lat. Całe dnie spę-
dzałam więc na podwórku, na trzepaku, 
w piaskownicy, z koleżankami i kolegami. 
Ci ostatni trochę mi dokuczali, bo byłam 
strasznym chudzielcem. Żeby im się od-
wdzięczyć, w swoich książkach kilku z nich 
złośliwie sportretowałam!

– czy teraz pisze pani jakąś książkę?
– Jestem w trakcie pisania aż trzech 

nowych książek. Niedługo skończę ba-
śniową opowieść na ważny temat – praw 
dziecka. Na finiszu jest także tomik „hor-
rorków”, czyli opowiadań z dreszczykiem, 
które powinny być gotowe do końca wa-
kacji. Chcę też napisać kolejną książkę 
z cyklu „Tarantula, Klops i Herkules” – 
mam już w głowie pomysł, ale do kom-
putera jeszcze nie usiadłam.

– zaciekawił mnie pani sportowy strój… 
czy na co dzień też się tak pani ubiera?

– Uwielbiam być na luzie, a pisarzowi 
wszystko przystoi! Marzę o tym, żeby do 
końca życia nosić trampki. Chciałabym 
nigdy nie osiągnąć wieku, kiedy nie bę-
dzie mi wypadało w nich chodzić. Parę 
razy miałam na sobie buty na obcasach. 
Męczyłam się jak potępieniec! Kiedy je 
noszę, chodzę pod kątem 45 stopni i wy-
glądam bardzo zabawnie.

– jak ocenia pani nasze babickie dzieciaki?
– Jestem pod wielkim wrażeniem dzisiej-

szego spotkania. Kontakt z publicznością 
był wspaniały, cieszę się też, że wszystkie 
dzieci czytały „Dynastię Miziołków” i miały 
ją przy sobie. Gratuluję organizacji spotka-
nia, wszystko było na tip-top. Nawet bukiet 
dostałam największy na świecie. Bardzo po-
dobały mi się inscenizacje w wykonaniu mło-
dych aktorów. Obiecuję odwiedzić jeszcze 
Babice, jeśli tylko mnie zaprosicie!

kaRoLina GWaRek, 

foT. kamiL maLinoWski

Pisarka  
czy wróżka?
Chciała być zawodową łyż-
wiarką… zamiast tego, przez 
przypadek, została pisarką. 
W wolnych chwilach przewi-
duje ludzkie losy, a nagrody 
literackie trzyma w pudełku 
po butach. joanna olech, au-
torka książek dla dzieci i mło-
dzieży, 14 kwietnia odwiedziła 
babicką podstawówkę! joanna olech (trzecia z lewej) obiecała jeszcze odwiedzić Stare Babice

wydarzenia
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70. rocznica bitwy o monte cassino 
i wyzwolenia esperii

wydarzenia

17 maja w Esperii – gminie partnerskiej 
dla gminy Stare Babice – odbyły się uro-
czyste obchody związane z  70. rocznicą 
wyzwolenia Esperii spod okupacji hi-
tlerowskiej. Gospodarzem uroczystości 
był Burmistrz Esperii Pan prof. Giusep-
pe Moretti. Obecni byli przedstawiciele 
władz gmin włoskich z całego rejonu wraz 
z  pocztami sztandarowymi, przedstawi-
ciele wojska, przybyli również: Prezydent 
Prowincji Frosinone Pan dr. Giuseppe 
Patrizi i Pani Prefekt prowincji Frosinone 
Emilia Zarrilli.

Stronę naszej gminy reprezentował 
Wójt Krzysztof Turek. Przybyli rów-
nież przedstawiciele władz powiatu 
warszawskiego zachodniego: Starosta 
Jan Żychliński, Przewodniczący Rady 
Powiatu Jerzy Wójcik i Członek Zarzą-
du Powiatu Jolanta Stępniak. Obec-
ni byli także Burmistrz Błonia Zenon 
Reszka, Wójt Leszna Andrzej Cieślak 
i  Dyrektor DPS w  Bramkach Seweryn 
Chruściński.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. polową, którą odprawiono na ryn-
ku w Esperii, następnie złożono wieńce 
i kwiaty przed pomnikiem pamięci po-
ległych mieszkańców tej gminy. Oprócz 
przedstawicieli gmin: Esperii i  Stare 
Babice wieniec złożyła także delegacja 
spadochroniarzy niemieckich. 

delegacja samorządowców z naszej gminy  
i powiatu uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych.

Podczas przemówienia 
Burmistrz Giuseppe Moret-
ti wspomniał tragedię wło-
skich miasteczek w  1944 r.  
z  rejonu tzw. Linii Gustawa, 
których wiele zostało zbom-
bardowanych przez aliantów 
atakujących pozycje niemiec-
kie. Zniszczeniu uległ klasztor 
na Monte Cassino, mimo że 
nie był wówczas zajęty przez 
hitlerowców. Ucierpiała rów-
nież Esperia, która graniczy 
z gminą Cassino. Miasto było 
prawie całkowicie zburzone. 
Zginęły i  odniosły rany setki 
osób cywilnych w  całej okoli-
cy Linii Gustawa. Nad cywila-
mi pastwili się również żołnierze armii 
francuskiej pochodzący z  terenów afry-
kańskich. W czasie „48 godzin wolności 
armii” wiele osób zamordowano, a w sa-
mej Esperii zgwałcono ponad 700 kobiet. 

– O okropnościach wojny nie może-
my zapominać, aby nigdy nie powtórzy-
ły się w przyszłości – mówił Burmistrz 
Moretti. Wspomniał także ofiarną wal-
kę polskich żołnierzy, o których pamięć 
nigdy nie zaginie. Sentencja na pomniku 
3. Dywizji Strzelców Karpackich głosi: 
„My, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu 
ducha, ziemi włoskiej ciało, a serca Pol-

sce”. I tak właśnie było. Wielu Polaków 
poległo, walcząc o wolność Włoch, wie-
lu po wojnie nie powróciło już nigdy do 
swojej Ojczyzny. Słowa „amici polacchi” 
(przyjaciele Polacy) Burmistrz Moretti 
przytaczał wielokrotnie.

Uroczystość uświetnił występ Orkie-
stry „Giulio Terilli” z Esperii.

Współpraca i  przyjaźń pomiędzy na-
szymi gminami trwa od lat. Włosi i Polacy 
mają wiele wspólnych cech – są gościnni, 
otwarci, a gdy kogoś polubią, okazują to 
całym sercem. Piękna wzajemność owo-
cuje współdziałaniem. Jak dotąd doszło 

Burmistrz esperii Giuseppe moretti i Wójt Gminy Stare Babice 
krzysztof turek

uroczystości rocznicowe w esperii
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15 czerwca br. o godzinie 21.00 w kościele 
pw. NMP w Starych Babicach odbędzie się 
koncert inaugurujący 10., jubileuszową edy-
cję naszego festiwalu, na który serdecznie 
zapraszam. Wystąpi Polska Orkiestra Sinfo-
nia Iuventus pod kierunkiem swojego szefa, 
znakomitego dyrygenta Tadeusza Wojcie-
chowskiego. Solistą będzie polski pianista, 
absolwent katowickiej akademii muzycznej 
Piotr Sałajczyk. W programie znajdą się: 

Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka 
Chopina oraz IV Symfonia Ludwika van 
Beethovena. Po koncercie na babickim rynku 
odbędzie się tradycyjnie pokaz fajerwerków. 

Festiwal „W krainie Chopina” to długie, 
kosztowne i trudne logistycznie przedsię-
wzięcie z wieloma wykonawcami, odby-
wające się w wielu miejscach. Wszystkich, 
którzy chcieliby skorzystać z możliwo-
ści reklamowych, jakie daje festiwal, albo 

przyłączyć się do jego organizacji, pro-
szę o kontakt telefoniczny: 603-861-660 
lub mailowy: poczta@wilkomirski.org.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo na ofi-
cjalnej stronie festiwalu: www.chopinfesti-
wal.wilkomirski.org.pl, samorządowych 
stronach internetowych, w mediach i na pla-
katach, podczas trwania festiwalu.

maRiusz dżyGa

dyRekToR fesTiWaLu

X jubileuszowy festiwal muzyczny 
„W krainie Chopina”
już w czerwcu rozpocznie się największa impreza arty-
styczna w tej części mazowsza, w której przyszedł na świat 
nasz Wielki rodak – Fryderyk Chopin.

wydarzenia

do kontaktów naszych samorządowców, 
we Włoszech gościła też Orkiestra Mło-
dzieżowa, a my na swoim terenie przyj-
mowaliśmy Orkiestrę z  Esperii. Wójt 
Krzysztof Turek prowadził rozmowy 
w celu organizacji dalszych kontaktów – 
wzajemnych wizyt młodzieży i ożywienia 
współpracy kulturalnej.

Rozmowy dotyczące współpracy 
pomiędzy gminami z  naszego powiatu 
i gminami włoskimi podejmowano tak-
że podczas wizyty w  szerszym gronie 
samorządowców pod egidą stowarzy-
szenia Impresa Insieme i  prof. Renato 
Di Gregorio. Gminy włoskie szukają 
w  Polsce partnerów, może po Starych 
Babicach, Lesznie, Błoniu i samorządzie 

powiatowym znajdą się także kolejne 
polskie gminy chętne do współpracy? 
Serdecznie zachęcamy.

Wizyta we Włoszech związana była 
również z  70. rocznicą bitwy o  Monte 
Cassino. Esperia znajduje się o  kilkana-
ście km od tego niezwykłego miejsca. 
Samorządowcy złożyli wieńce na cmen-
tarzu polskich żołnierzy i  zapalili zni-
cze przy polskich pomnikach w  pobliżu 
Monte Cassino – m.in. przy pomniku  
4. Pułku Pancernego „Skorpion” na tzw. 
Gardzieli i 3. Dywizji Strzelców Karpackich 
na wzg. 593. W tym czasie na Monte Cas-
sino odbywały się także obchody państwo-
we rocznicowych uroczystości, otwarto 
punkt informacyjny 2. Korpusu i  odsło-

nięto w pobliskim Muzeum Historycznym 
pomnik gen. Władysława Andersa. 

O  bohaterstwie Polaków, ich poświę-
ceniu i ogromnej daninie krwi w tej jed-
nej z największych bitew świata przypo-
minano zarówno podczas uroczystości 
organizowanych w  rejonie Cassino, jak 
i podczas wystaw historycznych. Dobrym 
przykładem jest tu działalność Associa-
zione Linea Gustav (Stowarzyszenia Linia 
Gustawa), które również podkreśla rolę 
Polaków i  chwałę oręża Wojska Polskie-
go. Jesteśmy wdzięczni włoskim przyja-
ciołom za tę pamięć, obyśmy także sami 
z  wielkich działań naszych przodków 
potrafili czerpać siłę do dobrych działań 
w przyszłości. maRcin łada

Widok z esperii na monte Cassino Pomnik gen. Władysława andersa w Cassino
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Tegoroczny Dzień Ziemi odbył się pod 
hasłem „Zmieniaj nawyki, a nie klimat”. 
Ekologiczne święto przyciągnęło do Sta-
rych Babic wiele osób w różnym wieku. 
Z powodu deszczu stoiska i kramiki z licz-
nymi atrakcjami ustawiono wewnątrz 
szkoły. Tutaj odbyły się warsztaty edu-
kacyjne, artystyczne, sportowe, a także 
zajęcia z zakresu promocji zdrowia.

– Co roku staramy się organizo-
wać stoiska, które zmuszają uczestni-
ków, a zwłaszcza dzieci, do aktywnej 
pracy – mówi Pani Krystyna Kozłowska, 
nauczycielka ze Starych Babic, która 
wspólnie z  Panią Jolantą Gumółką 
koordynowała organizację XIII Dnia 
Ziemi. – W tym roku mieliśmy wiele stoisk 
interaktywnych, m.in. prognozowania 
pogody. Nowością było też stoisko 
segregowania odpadów. Bardzo ciekawy 
okazał się pokaz urządzeń i pojazdów na 
baterie słoneczne – „Zasilamy się słońcem” 
– połączony z wykładem. Pojawiły się 

babicki dzień Ziemi

także stoiska znane i  lubiane od lat, 
m.in. „Młodych Przyrodników”, którzy 
przynoszą do szkoły własne zwierzęta. 
W tym roku mieliśmy króliki, koty, papugi, 
myszoskoczki, gekony, kameleony, a nawet 
krocionogi... Jednym słowem – wszystko, 
co tylko da się wyhodować w domu!

Miłośnicy przyrody mogli także podzi-
wiać wystawy roślin ozdobnych i ziół. Na 
szczególną pochwałę zasłużyły sadzonki 
przygotowane przez klasę 3c wspólnie 
z Panią Iwoną Antoszkiewicz oraz wy-
hodowane przez Panią Grażynę Sawicką 
we własnym ogródku.

Poza tym, jak co roku, odbyła się 
zbiórka zużytego sprzętu elektronicz-
nego i elektrycznego oraz surowców wtór-
nych – w zamian za sadzonki. Zorgani-
zowano także warsztaty recyklingowe 
– wykonywania lalek z gałganków i wy-
robów z gazet, a ponadto różne zajęcia 
i pokazy artystyczne: malowania toreb, 
tworzenia kwiatów z krepiny, tkactwa itp. 

W konkursach przyrodniczych i plastycz-
nych (z naciskiem na ekologię) uczestnicy 
mogli popisać się umiejętnościami i wy-
grać drobne upominki.

– Dzień Ziemi uczy ekologicznych za-
chowań, wyrabia dobre nawyki i to jest 
największa zaleta tego festynu! – pod-
kreśla Pani Jolanta Gumółka.

Dla uczestników zorganizowano także 
zajęcia sportowe – naukę zumby, szermierki, 
zabawy i gry sprawnościowe. Po wysiłku 
można było zmierzyć sobie ciśnienie, sko-
rzystać z masażu lub pokrzepić się smacz-
nym jedzeniem. Bezpłatnie zapewniono 
wszystkim chętnym zdrową żywność i wodę.

W tym roku nauczyciele wystąpili z cie-
kawą inicjatywą i przygotowali Stół Darów 
Ziemi z własnymi przetworami. Można 
było nabyć słoiczki z ogórkami, konfitu-
rami, dżemami i innymi przysmakami, 
a dochód ze sprzedaży przeznaczono na 
cele szkoły. Oblegane było również sto-
isko z goframi, obsługiwane przez profe-
sjonalnego kucharza – kolejka ustawiała 
się praktycznie do końca imprezy o godz. 
18. Każda klasa upiekła także pyszne cia-
sto do szkolnej kawiarenki.

– Dziękujemy wszystkim Uczestni-
kom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom 
i Uczniom – za pomoc w organizacji Dnia 
Ziemi i aktywny udział w tym wydarze-
niu – mówią koordynatorki tegorocznej 
edycji, Panie Krystyna Kozłowska i Jo-
lanta Gumółka.

kaRoLina GWaRek,

foT. kamiL maLinoWski

Chociaż trzynastka bywa pechowa, nie sprawdziło się to w przypadku XIII dnia Ziemi.  
Impreza zorganizowana 26 kwietnia w babickiej podstawówce udała się doskonale!

Pokaz pojazdów zasilanych słońcem Nauka szermierki „młodzi Przyrodnicy” i ich zwierzaki



Numer 5 (214) 13

kultura

Deszczowa aura sprawiła, że imprezę 10 
maja zorganizowano w murach szkol-
nych. Było niezwykle barwnie i radośnie. 
Organizatorzy w tym roku postawili na 
tradycje rycerskie. Wśród wielu postaci 
przebranych w stroje księżniczek i ryce-
rzy przechadzała się para królewska…

– W tym roku Święto Szkoły (przy-
padające 5 maja) połączyliśmy z Pikni-
kiem Rodzinnym – mówi Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach Dorota 
Smolińska. – Niepewna pogoda i dodat-
kowo prace budowlane na szkolnym bo-
isku sprawiły, że zdecydowaliśmy się zor-
ganizować imprezę wewnątrz budynku. 
Projekt święta przygotowały nasze na-
uczycielki: Izabella Kurowska-Branden-
burska, Elżbieta Paziewska, Marta Kac-
przycka i Iwona Antoszkiewicz. Do prac 
włączyli się wszyscy nauczyciele i wielu 
rodziców, więc mogliśmy zapewnić dzie-
ciom sporo atrakcji.

Na korytarzach szkolnych powstały 
kolorowe kramiki z różnościami, a w hali 
sportowej zorganizowano tańce dwor-
skie i konkurencje sprawnościowe. Cały 
pomysł święta oparto na tym, że dzieci 
miały zaliczyć rozmaite konkurencje spor-
towe i dydaktyczne, po których wykonaniu 
otrzymywały stemple w specjalnych pasz-
porcikach. Kto zebrał odpowiednią ilość 
sprawności, był pasowany na damę dworu 
lub rycerza. Aktu pasowania dokonywała 
para królewska w specjalnej komnacie…

Dzieci z zapałem wykonywały różne 
konkurencje, strzelały z  łuku, mieliły 
ziarna w moździerzach, malowały za-
mek, tańczyły po dworsku. Wszystko po 
to, aby godnie spotkać się z koronowaną 
parą. Może w Polsce powinniśmy zatem 
przywrócić monarchię?

– Henryk Sienkiewicz jest bardzo cieka-
wym patronem. Spojrzenie w jego bogatą 
twórczość umożliwia przygotowanie intere-
sujących spotkań dla dzieci. Nie chcieliśmy 
z okazji Święta Szkoły organizować roczni-
cowej akademii, wybraliśmy inną formułę 
– mówi Dyrektor Smolińska. – Takie świę-
towanie pozwala dzieciom na twórczą ak-
tywność. Ważne jest również to, że wszyscy 
możemy podczas Święta Szkoły spotkać się 

Rycerski klimat w Starych Babicach
tegoroczne Święto Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 
im. H. Sienkiewicza połączono z V Piknikiem rodzinnym.

razem – dzieci, rodzice i nauczyciele. Dzięki 
wspólnej zabawie dzieci nabywają wiedzę 
o dawnych czasach i o to właśnie chodzi…

– Połączenie Święta Szkoły z Piknikiem 
Rodzinnym, zwyczajowo organizowanym 
przez Radę Rodziców babickiej podsta-
wówki, okazało się dla wszystkich cieka-
wym i twórczym doświadczeniem – mówi 
Karolina Jasiniak, Przewodnicząca Rady Ro-
dziców. – Uczestnicy imprezy zobaczyli, jak 
szkoła świętuje rocznicę związaną z przy-
znaniem Henrykowi Sienkiewiczowi Na-
grody Nobla. Celem Pikniku Rodzinnego jest 

integracja środowisk skupionych wokół pod-
stawówki, dlatego obie imprezy wspaniale 
do siebie pasowały. Zdaniem wielu osób 
był to najlepszy Piknik Rodzinny! Mamy 
nadzieję, że kolejny będzie równie udany.

Bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji 
Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Dzieciom 
i Rodzicom zaangażowanym w Piknik. 
Dzięki ich pracy możemy podtrzymywać 
zdobyte zainteresowanie lokalnego biz-
nesu, który wspiera nasze starania w gro-

madzeniu środków na rzecz edukacji dzieci. 
W tym roku planujemy wyremontować 
w wakacje szkolną świetlicę. Serdeczne 
podziękowania chciałabym również zło-
żyć naszym wieloletnim sponsorom za ich 
serce i przychylność. Wśród nich są Innova 
S.A., Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy S.A. Bronisze, GPK „Eko-Babice” 
Sp. z o.o., Denta-Line i wielu, wielu innych, 
bez których wsparcia byłoby nam bardzo 
trudno. m.ł.

Spotkanie w komnacie królewskiej

Pasowanie na rycerza

Białogłowy w akcji
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Dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć uroczyście otworzyła to arty-
styczne wydarzenie. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się wiele 
zespołów z naszej gminy. 
Nie zabrakło najmłodszych 
dzieci z przedszkoli w Bli-
znem Jasińskiego, w Sta-
rych Babicach i przedszko-
laków z ZSP w Borzęcinie 
Dużym. Chęć udziału zade-
klarowali uczniowie szkoły 
podstawowej w Starych Ba-
bicach, gimnazjaliści z Ko-
czarg Starych i grupa ta-
neczna ze Stowarzyszenia 
„Kotwica”. Podczas prze-
glądu nie mogło oczywiście 
zabraknąć Studia Tanecz-
nego „Duet” działającego 
na terenie gminy.

Wszyscy tancerze przy-
gotowali ciekawe prezenta-
cje: od tańca klasycznego 
i układów baletowych do 
tańca nowoczesnego i ukła-
dów, z którymi mogliby się 
pokazać nawet w popular-
nych programach telewi-
zyjnych. Całości dopełniały 
fantazyjne i kolorowe stroje 
artystów.

XV Gminny Przegląd Ta-
neczny potwierdził motto: 
„Kto zakosztuje tańca, ni-
gdy go nie zdradzi” (słowa 
słynnego tancerza M. Be-
jarta). Organizatorów 
utwierdził w przekonaniu, 
że takie imprezy są bar-
dzo potrzebne. Zarówno 
dzieci, jak i młodzież mają 
potrzebę pokazania swo-
jej pracy, włożonego wy-
siłku i inwencji twórczej. 
Gratulacje należą się też 
niezastąpionym nauczy-
cielkom i koordynatorkom, 
które uczą dzieci, jak wyra-
żać się za pomocą tańca, 
i z roku na rok realizują 
coraz ciekawsze pomysły. 

babicka scena tańca
W przedszkolu w Starych Babicach 11 kwiet-
nia odbył się XV Gminny Przegląd taneczny.

Pamiątki otrzymane przez wykonawców ufundowane zostały 
przez Urząd Gminy Stare Babice.

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom, rodzicom dzieci 
i oczywiście uczestnikom tej imprezy! Szczególne podzięko-
wania za przygotowanie i poprowadzenie XV Gminnego Prze-
glądu Tanecznego składamy Pani Małgorzacie Libert i całemu 
Personelowi Przedszkola w Starych Babicach.

m.L., foT. k.m.

kultura

dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć pogratulowała młodym tancerzom
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cyrk „przedszkolaczek” w Babicach
„Nie do wiary, to naprawdę były czary…”. 16 maja Stare Babice odwiedził  
„cyrk światowej sławy”! Wszystko za sprawą teatru rodziców…
Teatr zorganizowano już po raz 17. w ba-
bickim przedszkolu. W  cyrkowe role 
wcielili się rodzice dzieci z zerówki. Tego 
dnia dali aż trzy przedstawienia. Bardzo 
wzruszający był pierwszy pokaz dla naj-
młodszej publiczności, podczas którego 
dzieci rozpoznawały na scenie swoich ro-
dziców. W kolejnych spektaklach uczest-
niczyło więcej widzów dorosłych, którzy 

także pozwolili się uwieść magii cyrku. 
Na widowni zasiedli członkowie babic-
kiego samorządu z Z-cą Wójta Marcinem 
Zającem, Przewodniczącym Rady Gminy 
Henrykiem Kuncewiczem, pracownikami 
Urzędu Gminy. Przybyło wielu radnych, 
sołtysów, przedstawicieli placówek oświa-
towych z naszego terenu. Sala była stale 
wypełniona po brzegi – tak wielka jest 
popularność babickiego teatru!

„Dziś w Babicach wielkie przedstawie-
nie, właśnie występuje cyrk na scenie!” 
– rozpoczął spektakl Dyrektor Cyrku 
„Przedszkolaczek” (nazywany przez zna-
jomych Szefuńciem). I oto na scenę wbiegł 
barwny korowód: klauni, żongler, iluzjo-
nista z piękną asystentką, linoskoczek, 
treserka dzikich kotów i mnóstwo cyrko-
wych zwierząt – koni, słoni, lwów, a na-
wet tresowanych żab. Wszystkie posta-
cie zapowiadała olśniewająca prezenterka. 

Widzowie zobaczyli m.in. żonglowa-
nie, spacer po linie, lewitację gazety i żon-
glera, taniec koni, słoni i żab, tresurę lwów 
i skok przez płonącą obręcz. Aktorzy wy-

konywali sztuczki, śpiewali piosenki i recy-
towali wiersze. W przerwach pokazów pu-
bliczność rozśmieszali klauni Kuku i Ryku. 
Piękna scenografia i kolorowe kostiumy 
dopełniły całości. Na zakończenie aktorzy 
przemaszerowali wśród widowni, a autorki 
przedstawienia: Natalia Twardowska, Te-
resa Brygoła i Marzena Chmielarz ukło-
niły się widzom, zbierając burzę oklasków.

Z rąk Dyrektor Przedszkola Bożenny 
Pyć wszystkie osoby zaangażowane 
w spektakl otrzymały dyplomy i słodkie 
upominki. Pani Dyrektor także dostała 
dyplom z podziękowaniami od Szefuń-
cia – była bowiem dobrym duchem ca-
łego przedsięwzięcia.

Zapytaliśmy Dyrektor Bożennę 
Pyć o sekret powodzenia Teatru Ro-
dziców:

– To zasługa wykonawców, którzy 
w spektakl wkładają całe swoje serce! 
Dorosłym bardzo zależy na tym, aby 
dzieciom dostarczyć jak najwięcej rado-
ści i rozrywki. Wielu z nich do ostatniej 
chwili trzyma swój występ w tajemnicy 
i dla maluchów jest to niespodzianka. 
Wiadomo, że z miłości do dzieci powstają 
najlepsze dzieła i tak właśnie jest z Te-
atrem Rodziców. Staramy się zawsze, aby 
spektakl odbył się w Międzynarodowym 
Dniu Rodziny (15 V) albo jak najbliżej tego 
święta, bo w przedszkolu jesteśmy jedną 
wielką rodziną! Teatr integruje dzieci, ro-
dziców i pracowników naszej placówki, 

kultura

jest też okazją do ujawnienia się skry-
wanych talentów.

Pragnę podziękować wszystkim oso-
bom zaangażowanym w  tegoroczne 
przedstawienie: Pracownikom Przed-
szkola i Rodzicom oraz Publiczności – 
szczególnie Dzieciom, które tak pięknie 
uczestniczyły w spektaklu, bijąc brawo 
po każdej sztuczce, oklaskując całą ob-

sadę i osobno każdego z pojawiających 
się na scenie aktorów.

kaRoLina GWaRek,

foT. kamiL maLinoWski

Przedstawienie opracowały: Natalia 
Twardowska, Teresa Brygoła. Muzyka: 
Marzena Chmielarz. Choreografia: Ma-
rzena Chmielarz i aktorzy. Scenografia: 
Anna Kłudkiewicz, Tomasz Kłudkiewicz, 
Anna Pakulska, Dariusz Smoliński, Daniel 
Sulwiński. Obsada: Dariusz Smoliński (Dy-
rektor); Katarzyna Kania (Zapowiadająca); 
Michał Kos, Maciej Pękala (Klauni); Rafał 
Szandecki (Żongler); Sebastian Kotwicki 
(Iluzjonista); Jolanta Pokutycka (Asystentka 
Iluzjonisty); Daniel Sulwiński (Linoskoczek); 
Anna Pakulska (Treserka lwów); Anna Kraw-
czyk, Katarzyna Kucińska, Joanna Trybus 
(Lwy); Agnieszka Brodowska, Marzena Celi, 
Anna Kotwicka (Konie); Anna Kłudkiewicz, 
Monika Respekta (Słonie); Monika Baranow-
ska, Bożena Czerniakowska, Katarzyna Ma-
teuszczyk (Tresowane żaby).
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Kampinoskie Spotkania jeździeckie

sport

Zawody odbyły się w stajni „Kobra Park” 
i rozpoczęły 2. edycję Kampinoskich Spo-
tkań Jeździeckich (poprzednią zorga-
nizowano w 2013 r.). KSJ to cykl imprez 
sportowo-towarzyskich, rozgrywanych 
przez cały rok w 4 stajniach skupionych 
wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Zawody są przeznaczone dla początkują-
cych jeźdźców w każdym wieku i dają im 
szansę udziału w profesjonalnej imprezie 
sportowej. Organizatorem zawodów jest 
Klub Sportowy Horse Works mieszczący 
się w Koczargach Nowych. 

– Zależy nam na tym, aby zawodnicy-
-amatorzy mogli poczuć klimat prawdzi-
wych zawodów jeździeckich – mówi Tomasz 
Olszewski, Koordynator KSJ. – Oprawa 
imprezy jest taka jak na zawodach wyż-
szej rangi. Uczestników oceniają sędzio-
wie z uprawnieniami Polskiego Związku 
Jeździeckiego. Jednak kładziemy nacisk 
głównie na szkolenie, przyjazną atmosferę 
i radość z jazdy! Chcemy udowodnić, że jeź-
dziectwo jest dla wszystkich, niezależnie od 
wieku i doświadczenia. W KSJ uczestniczą 
całe jeździeckie rodziny i wszyscy świet-
nie się bawią!

W majowej imprezie wzięło udział ponad 
stu zawodników. Jedna osoba przyjechała 
nawet z Podlasia, a najmłodszy jeździec miał 
8 lat. Uczestnicy nie przestraszyli się zmien-
nej aury, w ulewnym deszczu i w pełnym 

Wielkie emocje, dobra zabawa i sportowa elegancja – tak 
można opisać zawody jeździeckie rozegrane 17 i 18 maja 
w Borzęcinie dużym. jeźdźcy walczyli m.in. o Puchar Wójta 
Gminy Stare Babice.

słońcu dali z siebie wszystko, a konie przy 
każdej pogodzie prezentowały się wspaniale.

W czasie dwóch dni zawodów odbyły się 
konkurencje w ujeżdżeniu i w skokach przez 
przeszkody (od wys. 40 do 105 cm). Dla nas 
najbardziej emocjonujący był konkurs do-
kładności z rozgrywką LL 80-90 cm o Pu-
char Wójta Gminy Stare Babice. Po zaciętych 
zmaganiach zwyciężyła Paulina Dmowska 
na koniu Max, 2. miejsce zajęła Maja Stań-
czyk na Aksamitce, a 3. Jacek Gałkowski 
na Algo. Nagrody – pamiątkowe puchary 
i upominki dla ośmiorga najlepszych jeźdź-

ców wręczyli sędziowie: Ewa Porębska-Go-
mółka i Lidia Chomentowska.

Oprócz sportowej rywalizacji publiczność 
mogła zobaczyć pokaz pracy z koniem, który 
przedstawił Andrzej Sitek. Pan Andrzej jako 
trener koni pracował przy najbardziej zna-
nych produkcjach filmowych, takich jak „Pan 
Tadeusz”, „Zemsta”, „Katyń”. Na co dzień 
jest „behawiorystą zwierzęcym”, czyli psy-
chologiem, który zajmuje się rozwiązywa-
niem problemów w relacji koń-człowiek.

Na najmłodszych uczestników czekało 
wiele dodatkowych atrakcji. Mogli skorzy-
stać z przejażdżki na grzbiecie kucyka, a na 
stoiskach edukacyjnych zbudować własnego 
robota, wziąć udział w zajęciach plastycz-
nych, poznać zwyczaje różnych krajów i po-
uczyć się jeździeckiego angielskiego. Goście 
imprezy mogli też obejrzeć wystawę plene-

rową „Kampinoskie pejzaże” (piękne zdję-
cia przyrody wykonali pracownicy KPN).

Zabawy było co nie miara, a my z borzę-
cińskich zawodów wynieśliśmy jeszcze jedną 
ciekawą informację... Jeśli koń ma czerwoną 
wstążkę w ogonie, pamiętajcie Państwo, 
żeby trzymać się z dala od jego kopyt! A je-
śli czerwona wstążka jest w grzywie, uwaga, 
koń może ugryźć! Na zawodach widzieliśmy 
kucyka z tasiemkami z przodu i z tyłu…

Kolejne zawody konne z cyklu KSJ 
odbędą się: 14-15 czerwca w stajni 
„Horse Works” w Koczargach Nowych, 
20-21 września w „Sawance” w Tru-
skawiu, 4-5 października w stajni 
„Zielonki”. Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na stronie 
www.ksj.waw.pl.

kaRoLina GWaRek,  

foT. kamiL maLinoWski

koordynator kSj tomasz olszewski z jedną  
z uczestniczek zawodów

Zawodnicy pokonywali przeszkody od 40 do 105 cm Laureaci konkursu o Puchar Wójta Gminy Stare 
Babice
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Niniejszym zawiadamia się właścicieli, władających na zasadach 
samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, jednostki 
organizacyjne, państwowe osoby prawne oraz organy admini-
stracji publicznej – posiadających nieruchomości położone na 
terenie obrębów ewidencyjnych: Stare Babice, Blizne Jasiń-
skiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin 
Mały, Buda, Janów, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi 
Stare, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, 
Babice Nowe, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, 
Zalesie, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś, w gminie Stare Ba-
bice, że z dniem 7 kwietnia 2014 roku na obszarze ww. obrębów 
ewidencyjnych została rozpoczęta praca geodezyjna dotycząca 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawcą pracy geodezyjnej jest Konsorcjum firm: Inter-
TIM Sp. z o. o., ul. Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki i In-
terTIM Pietrzak Ludmiła, Al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 
04-036 Warszawa, a postępowanie w sprawie modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków przeprowadza Starosta Warszaw-
ski Zachodni na podstawie przepisów art. 24a ustawy z 17 maja 
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

Zakres modernizacji ewidencji gruntów i budynków obej-
muje uzupełnienie bazy danych danymi dotyczącymi: budyn-
ków, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych za-
budowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, rejonów 
statystycznych, dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i po-
wiatowych), identyfikatorów: PESEL, REGON i ksiąg wieczystych.

Wykonawca dane dotyczące budynków i aktualnych użyt-
ków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz za-
budowanych i zurbanizowanych ustala w wyniku prac tereno-
wych. Pracownicy Konsorcjum, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunty 
poszczególnych nieruchomości i dokonywania niezbędnych 
czynności związanych z wykonywaną pracą, tj. m.in. ustalenia 
i pomiaru zasięgu aktualizowanych użytków gruntowych obję-
tych modernizacją, pomiaru konturów budynków podlegających 
ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskania 
innych danych dotyczących budynków od osób zainteresowa-
nych. Pracownicy Wykonawcy pracy geodezyjnej będą posiadać 
upoważnienia do wykonania prac. Właściciele, władający nieru-
chomościami proszeni są o udzielanie informacji i pomoc pra-
cownikom Wykonawcy w wykonaniu pracy.

Wykonawca w oparciu o pomierzone i ustalone dane tere-
nowe, dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego prowadzonego przez Starostę oraz dane pozyskane w oparciu 
o inne materiały źródłowe opracowuje projekt operatu opisowo-
-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Po sporządzeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego 
dalsze postępowanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków będzie przeprowadzone w trybie przepisów art. 24a 
ust. 4-11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez Starostę 
z udziałem Wykonawcy według poniższych zasad:
1.  (ust.4) projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, 

na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycz-

nych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B),

2.  (ust.5) informacja o terminie i miejscu wyłożenia operatu opi-
sowo-kartograficznego podlega podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek A), w Biu-
rze Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B), w Urzędzie Gminy Stare 
Babice w Starych Babicach przy ul. Rynek 32, oraz poprzez za-
mieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu War-
szawskiego Zachodniego: http://bip.pwz.pl/, http://www.pwz.
pl/ i Urzędu Gminy Stare Babice: http://www.bip.stare-babice.
waw.pl/, a także poprzez ogłoszenie w dzienniku „Rzeczpospo-
lita” i prasie lokalnej – na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem,

3.  (ust.6) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujaw-
nione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może 
w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do 
tych danych. (Przewidywany termin wyłożenia projektu 
to I kwartał 2015 r.),

4.  (ust.7) upoważniony pracownik Wydziału Geodezji, Taksacji 
i Wdrożeń Biura Geodezji, Katastru i Gospodarki Mieniem 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego posiada-
jący uprawnienia w zakresie „Rozgraniczanie i podziały nie-
ruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów praw-
nych” przy udziale Wykonawcy pracy geodezyjnej rozstrzyga 
o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do danych pro-
jektu, informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia 
uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag  
i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,

5.  (ust.8) po upływie okresu 15 dni roboczych projekt operatu 
opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji grun-
tów i budynków, informacja o tym zostaje ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

6.  (ust.9) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane za-
warte w operacie ewidencji gruntów i budynków, może 
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgłaszać za-
rzuty do tych danych,

7.  (ust.10) uwzględnienie lub odrzucenie zarzutów przez Sta-
rostę następuje w drodze decyzji,

8.  (ust.11) do czasu ostatecznego zakończenia postępowania 
dane objęte zakresem modernizacji ujawnione w operacie 
opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
Informacje w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i bu-

dynków można uzyskać w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Ma-
zowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod nume-
rem telefonu 22 733 73 74 lub 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u Wy-
konawcy pracy geodezyjnej pod numerem telefonu 605 111 405.

Starosta Warszawski Zachodni

Ożarów Mazowiecki, dnia 12 maja 2014 r.

zaWiadomienie
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Szanownej Pani Beacie Tuzimek
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Ojca

składa Wójt Krzysztof Turek
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Stare Babice

Szanownemu Panu 
Adamowi Kotwickiemu 

– Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy –
głębokie kondolencje z powodu śmierci

Brata
przekazuje Wójt Krzysztof Turek

z pracownikami Urzędu Gminy Stare Babice

Stare Babice 15 maja 2014 r.

RPP.6727.103.2014

planowanie nowych terenów 
pod zabudowę zagrodową 
(ogłoszenie)
W okresie, jaki minął od uchwalenia planu zagospodarowania 
gminy Stare Babice, czyli po dniu 30 czerwca 2011 r., wpłynęły 
do Wójta Gminy wnioski około 50 osób o wyznaczenie na te-
renach, jakie posiadają, po jednym siedlisku rolniczym, czyli 
o ustalenie w planie miejscowym we wskazanych miejscach 
zabudowy zagrodowej. Obecnie rozpoczęto wykonywanie 
analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do takiej zmiany 
planów miejscowych.

Zgodnie z  obowiązującym studium uwarunkowań i  kie-
runków zagospodarowania gminy wyznaczenie siedlisk rolni-
czych byłoby zgodne z tym dokumentem, gdyż w większości 
obszarów struktury funkcjonalnej są one wymieniane jako 
funkcja dopuszczalna.

Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do 
sporządzania zmiany planów miejscowych w  celu wsparcia 
rolników posiadających zbyt szczupły teren zabudowy lub 
osób planujących realizację zabudowy zagrodowej, gdyż pro-
dukcja rolna wszędzie i w każdym czasie jest niezbędna dla 
funkcjonowania społeczności i  całych społeczeństw. W pro-
cesie tym musi być jedynie wykazana dbałość o nierozprasza-
nie nadmierne zabudowy, w tym o to, aby przyłączenie gos-
podarstw do wodociągu i  kanalizacji gminnej było możliwe 
i niezbyt kosztowne.

Prawo budowlane określa zabudowę zagrodową jako: 
„w  szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze 
lub inwentarskie w  rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodo-
wlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych”.

Celem nowego planu może być zarówno powiększenie 
istniejących siedlisk rolniczych, jak też ustalenie nowych – 
planowanych do utworzenia od podstaw. Dlatego proszę oso-
by zainteresowane wprowadzeniem wyżej opisanych zmian 
w planie miejscowym o złożenie wniosku dotyczącego wyz-
naczenia terenu zabudowy zagrodowej na ich nieruchomości, 
o ile położona jest blisko istniejących terenów zabudowanych, 
w terminie miesiąca od ukazania się tej informacji.

Wójt Gminy
Krzysztof Turek

W y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiado-
mości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy 
została przeznaczona do oddania w użytkowanie wie-
czyste w  drodze bezprzetargowej, zgodnie z  art. 35 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami.

Opis i położenie Babice Nowe
działka gruntowa niezabudowana, położona 
przy ul. Wieruchowskiej
położona w strefie ochrony archeologicznej 
nr 56-64/6, przebiega nad nią linia 
elektroenergetyczna napięcia 110 kV

Powierzchnia działki 
w m2

1734 m²

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00109224/7

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

97/20

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 
przeznaczona została na cele: teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej MU, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
MN2/U2. Działka jest niezabudowana, 
nieogrodzona i niezagospodarowana.

Forma oddania 
gruntu w użytkowanie 
wieczyste

W trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 
37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (na rzecz organizacji 
pożytku publicznego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starych Babicach).

Termin 
zagospodarowania 
nieruchomości

Termin rozpoczęcia zabudowy: przed końcem 
2014 r. Termin ukończenia budowy i otwarcie 
działalności służącej gotowości bojowej: 3 lata 
od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. 

Cena nieruchomości 
w zł

347 000,00 netto + aktualnie obowiązująca 
stawka podatku VAT

Wysokość stawki 
(%) pierwszej opłaty 
z tytułu użytkowania 
wieczystego

15% ceny nieruchomości z zastosowaniem 
bonifikaty 99% + aktualnie obowiązująca 
stawka podatku VAT. Podlega zapłacie 
jednorazowo, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy o oddaniu tej nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste.

Wysokość stawki (%) 
opłat rocznych

1% ceny nieruchomości z zastosowaniem 
bonifikaty 99% + aktualnie obowiązująca stawka 
podatku VAT. Podlega zapłacie w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Zasady aktualizacji 
opłat

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej podlega 
aktualizacji, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli 
wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

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

Szkoła jazdy STACH
Jazdy doszkalające – dla uczniów i studentów zniżki

Ceny promocyjne 

informacje
tel. 22 752 01 39, 501 011 450

www.stach.waw.pl

Kursy prawa jazdy kategorii B

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Lesznie ogłasza 
nabór na rok szkolny 2014/15. 

Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami w:
 Przedszkolu Specjalnym;
 Szkole Podstawowej Specjalnej;
 Gimnazjum Specjalnym;
  Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcącej w zawodach: kucharz, cu-

kiernik, piekarz, sprzedawca, ogrodnik, fryzjer, pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej;

 Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Oprócz nauki w szkole uczeń może skorzystać z zakwaterowania 

i całodziennego wyżywienia.
Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie aktualnego orze-

czenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Ośrodek zapewnia również szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych, 

prowadzonych przez specjalistów: logopedię, terapię pedagogiczną, 
hipoterapię, integrację sensoryczną, muzykoterapię, EEG – biofe-
edback, rehabilitację ruchową, gimnastykę korekcyjną, rewalidację 
indywidualną oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i  rozwijające 
zainteresowania uczniów.

Ośrodek organizuje także zajęcia z wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Kontakt: tel. 22 725 80 18 lub 22 725 90 38, e-mail: sosw-
leszno@interia.pl. Więcej informacji na stronie www.soswlesz-
no.edupage.org. Zapraszamy!

nabór do SoSW SPRZĄTANIE TERENÓW 
ZIELONYCH

PRZY UŻYCIU CIĄGNIKA Z ROZDRABNIACZEM 
ORAZ KOSY i KOSIARKI SPALINOWEJ

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ, NIEUŻYTKI ROLNE,  
TERENY REKREACYJNE, ŁĄKI, TERENY ZAKRZEWIONE

Tel. 535 579 401




