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Graj z nami w siatkówkę plażową! Grand Prix Stare Babice ciąg dalszy. 
Zapraszamy 18 lipca i 1 sierpnia na boiska na Polanie Dwóch Stawów. Emocje 
gwarantowane. Zapisz się i weź udział w zawodach lub po prostu przyjdź 
pokibicować. Więcej informacji na www.gosirstarebabice.pl

Dla fanów disco i pięknych kobiet Już 9 sierpnia na Polanie Dwóch Sta-
wów w Zielonkach Parcele rusza DISCOpolowanie! To ogólnopolski festiwal 
promujący muzykę Disco. Podczas imprezy organizatorzy polują na nowe 
talenty, a także na miss DISCOpolowania. Podczas imprezy wystąpi m.in. 
zespół Akcent. Laureaci konkursów lokalnych będą mieli okazję zaprezen-
tować się na Gali finałowej i powalczyć o nagrody główne. Gala Finałowa od-
będzie się w Warszawie, jako zwieńczenie całej trasy koncertowej. Wtedy też 
będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu piękności, podczas którego 
zostaną wytypowane Miss Publiczności oraz Miss Discopolowania 2015 r.

Dla miłośników muzyki klasycznej Towarzystwo Muzyczne im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego zaprasza na koncerty w ramach Festiwalu „W Krainie 
Chopina”. Więcej informacji na stronie www.wilkomirski.org.pl.

Bezpłatne spacery po Warszawie W związku z rozpoczętym sezonem 
letnio-wakacyjnym, zapraszamy na historyczno-poznawcze bezpłatne spa-
cery po Warszawie z Piotrem Abramczykiem. Grafik na najbliższe tygodnie: 
16 lipca – Grzybowska, Próżna, Bagno, 18 lipca –  Wokół Cytadeli, 23 lipca 
– Mirów, Chłodna, Żelazna, 25 lipca – Praga – Ząbkowska, Kawęczyńska, 
bazylika, 30 lipca –  Od Akcji do Desantu (kanałowego).  30 lipca rozpocz-
nie się cykl powstańczy, kontynuowany 1 oraz 6 sierpnia. Szczegółowych 
informacji udziela Piotr Abramczyk: 508 147 637, weldon@wp.pl.

Bezpłatne spacery po Bemowie „Bemowo, odkryj na nowo” to cykl wycie-
czek przygotowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej 
„Masław”. Organizatorzy chcą walczyć ze stereotypem, że Bemowo to jedy-
nie nieciekawe bloki. Program: 19 lipca – Lotnisko Bemowskie 1946–1977, 
zbiórka o godz. 12.00, Lidl przy ul. Księcia Bolesława; 26 lipca – Szwedzkie 
góry – fakty i mity – wycieczka rowerowa, zbiórka o godz. 12.00, róg ulic 
Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do gminnego newslettera! Możesz to 
zrobić na stronie www.stare-babice.pl lub w Urzędzie Gminy Stare Babice 
w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy. Zapraszamy!

aktualności
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To nie wszystkie dobre wieści. Zespół 
gminny wnioskował o włączenie do bu-
dżetu przyszłorocznego także tych projek-
tów, które odpadły przez błędy formalne. 

Lista projektów pozytywnie zweryfiko-
wanych do wykonania w ramach budżetu 
partycypacyjnego w 2016 r dostępna jest 
na www.stare-babice.pl.

I tak w ramach Budżetu Partycypa-
cyjnego zrealizowane zostaną następu-
jące projekty: 

OBSZAR: Blizne Jasińskiego, Blizne 
Łaszczyńskiego, Lubiczów i Latchorzew 

W obszarze terytorialnym wykonane 
zostanie doświetlenie ulicy Jastrzębow-
skiego (3 latarnie) i ulicy Janowskiego 
(2 latarnie). W Latchorzewie przedłu-
żony zostanie chodnik na ulicy Jastrzę-
bowskiego do ul. Armii Poznań. Ostatni 
z tego obszaru projekt to zwiększenie 
bezpieczeństwa poprzez ograniczenie 
prędkości w okolicy terenu rekreacyjnego 
w Latchorzewie. Łącznie mieszkańcy za-
gospodarowali 66 820 zł.

OBSZAR: Kwirynów, Janów, Klaudyn 
Kolejny obszar doczeka się rozbudowy 

placu zabaw o urządzenia fitness w Kwi-
rynowie oraz nowych koszy ulicznych na 
śmieci za łączną kwotę 41 192 zł.

OBSZAR: Zielonki Parceli, Zielonki 
Wieś, Lipków 

Obszar terytorialny uzyska w ramach 
budżetu partycypacyjnego siłownię ple-
nerową za 39 444 zł.

OBSZAR: Koczargi Nowe, Koczargi 
Nowe-Bugaj, Koczargi Stare 

Przyjęto projekty budżetu 
partycypacyjnego 

Z kolei tu mieszkańcy zgłosili przygo-
towanie placu z przeznaczeniem na plac 
zabaw za kwotę 30 000 zł. 

OBSZAR: Wierzbin, Zalesie, Mariew, 
Buda, Stanisławów, Wojcieszyn 

Na utwardzenie i ogrodzenie terenu 
przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci 
przeznaczono kwotę 57 900 zł.

OBSZAR: Borzęcin Duży, Borzęcin 
Mały, Topolin 

Natomiast tu mieszkańcy doczekają 
się wykonania projektu rozbudowy oświe-
tlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy 
ulicach przylegających do ul. Kosmow-
skiej – za 30 000 zł oraz budowy siłowni 
„Borzęcin w dobrej kondycji” za 26 850 zł.

Co z pozostałą pulą pieniędzy?
Wartość wszystkich projektów wyniosła 
292 206 zł. Jest to zatem dużo mniej od 
przeznaczonych na ten cel przez gminę 
środków finansowych. Dla przypomnie-
nia: w ramach Budżetu Partycypacyjnego 
do zagospodarowania było 650 000 zł. 
Najpewniej to właśnie kierowało zespo-
łem, który zawnioskował o umieszcze-
nie w projekcie budżetu gminy na rok 
2016 niżej wymienionych, pozytywnie 
zaopiniowanych przez Komisję projek-
tów z obszaru Blizne Jasińskiego, Blizne 
Łaszczyńskiego, Lubiczów i Latchorzew: 
wykonania projektu kanalizacji desz-
czowej odprowadzenia wody opadowej 
z  pasa drogi ul. H. Dobrzańskiego – 
40 000 zł oraz budowy otwartej siłowni 
zewnętrznej „Przy stawie” na rogu ulic 
Warszawskiej i Szeligowskiej w Latcho-
rzewie – 26 750 zł.

Po naprawie błędów...
Zespół zawnioskował o umieszczenie 

w projekcie budżetu gminy na rok 2016 
także projektów negatywnie zaopinio-
wanych przez Komisję z powodu błędów 
formalnych lub źle oszacowanych kosz-
tów. I tak, po naprawieniu tych uchybień, 
szanse mają projekty: zainstalowania 
oświetlenia na boisku, budowy siłowni 
oraz rozbudowy placu zabaw dla dzieci 
w Bliznem Jasińskiego, wykonania na-
wierzchni w ulicy Kresowej oraz oświe-
tlenia ulicy Ogińskiego w Klaudynie. Na-
tomiast dla Wierzbina, Zalesia, Mariewa, 
Budy, Stanisławowa i Wojcieszyna szanse 
ma projekt siłowni plenerowej.

dlaczego część projektów 
odpadła?
W Internecie rozgorzała już dyskusja na 
temat sposobu podjęcia decyzji o przy-
jęciu projektów oraz kryteriach wyboru. 
Proponujemy przyjrzeć się odrzuconym 
wnioskom – dlaczego nie przeszły?

Ogółem zarysowały się 4 przyczyny 
odrzucenia projektów – 1. grupa – błędy 
formalne (brak zgód na przetwarzanie da-
nych osobowych), 2. zły szacunek kosz-
tów, 3. brak własności nieruchomości, 
której dotyczy projekt oraz czwarta – 
wykraczanie poza zadania własne gminy. 
I tak: 

Pierwszy obszar – Blizne, Lubiczów 
i Latchorzew, musiał pogodzić się z od-
rzuceniem 9 wniosków. Aż trzy nie posia-
dały zgód na przetwarzanie danych oso-
bowych – siłownia zewnętrzna, Mini Park 
Rozrywki, dokończenie placu zabaw przy 
ul. Kopernika. Kolejne trzy – Street Wor-
kout, Skate Park i oświetlenie boiska przy 

do wykorzystania było 650 000 zł. Łączna wartość zaopi-
niowanych pozytywnie projektów w budżecie partycypa-
cyjnym wyniosła 292 206 zł.  oznacza to, że wbrew wcze-
śniejszym założeniom nie będzie trzeba przeprowadzać 
głosowania – wszystkie zaakceptowane projekty zostaną 
włączone do realizacji. 
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ul. Kopernika, odpadły przez złe osza-
cowanie kosztów. Przebudowa skrzyżo-
wania Reymonta z Warszawską – brak 
własności terenu. Natomiast udrożnie-
nie i uporządkowanie melioracji w rejo-
nie Lema i Reymonta nie mieszczą się 
w zadaniach własnych gminy. Zupełnie 
odrębnym tematem jest wykluczenie 
projektu zjazdu linowego na placu za-
baw w Bliznem Jasińskiego – tu zadecy-
dowała kwestia bezpieczeństwa.

W drugim obszarze – Babic Nowych 
i Starych, utworzenie Muzeum Radiosta-
cji Transatlantyckiej w budynku urzędu 
gminy okazało się niemożliwe z powodu 
warunków, jakie musi spełniać tego typu 
pomieszczenie, ponadto zadanie okre-
ślono jako wieloletnie. Z kolei wykona-
nie nawierzchni ul. Kresowej padło ofiarą 
błędu formalnego (braku zgód na prze-
twarzanie danych).

W Janowie, Kwirynowie i Klaudy-
nie odrzucono 5 projektów – odwod-
nienia i projektu budowy chodnika przy 
ul. Andersa oraz na odcinku od ul. Stu-
dzińskiego do ul. gen. Rudnickiego ze 

względów formalnych – brak zgód na 
przetwarzanie danych oraz brak tytułu 
własności. Projekt oświetlenia i mon-
tażu elementów infrastruktury rekre-
acyjnej wzdłuż ścieżki pieszo-rowero-
wej Janów – Klaudyn odpadł z powodu 
nieposiadania tytułu własności. Wnio-
sek w sprawie ul. Ogińskiego ma szanse, 
jeśli gmina uzyska tytuł własności do 
sierpnia tego roku. Stworzenie stacji Ve-
turilo odpadło natomiast, ponieważ za-
danie to wymaga podpisania odrębnych 
porozumień z Warszawą.

W 6. obszarze – Wierzbina, Zalesia, 
Mariewa i Budy oraz Wojcieszyna i Sta-
nisławowa – zanotowano dwa odrzu-
cone projekty – jeden (siłownia plene-
rowa) przekroczył szacowanym kosztem 
finanse przeznaczone na obszar, drugi 
– remont kapliczki – nie jest zadaniem 
własnym gminy. 

Borzęcin w dobrej kondycji
W Borzęcinie, w projekcie „Wszystkie 
dzieci nasze są” dotyczącym zakupu 
zabawki Linarium, nie oszacowano po-

prawnie kosztów oraz nie ma możliwości 
lokalizacji zabawki bez znaczącej zmiany 
zagospodarowania działki.

Ewenement – wniosek ogólnogminny 
– projekt montażu liczników kalorycz-
ności gazu, został odrzucony m.in. z po-
wodu wykraczania poza zadania wła-
sne gminy.

W Borzęcinie Dużym Zespół pozytyw-
nie zweryfikował do realizacji budowę 
siłowni „Borzęcin w dobrej kondycji”, 
odrzucając projekt Siłowni Parkowej. 
Zespół zdecydował się na takie roz-
strzygnięcie, ponieważ obie siłownie 
zlokalizowane zostały na tym samym 
terenie. Poddanie pod głosowanie obu 
zadań mogło spowodować, że oba zo-
staną wybrane. Realizacja dwóch takich 
samych projektów byłaby nieracjonalna. 
Ponadto, lokalizacja siłowni „Borzęcin 
w dobrej kondycji” w centralnej części 
skweru pozwoli na zagospodarowanie 
terenu wokół stawu zielenią, ławkami 
i pozostałą infrastrukturą.

tEkst: Mak

nawierzchni w ulicy Kresowej, oświetlenia ulicy Ogińskiego w Klaudynie. natomiast w dla Wierzbina, 
Zalesia, Mariewa, Budy, Stanisławowa i Wojcieszyna szanse ma projekt siłowni plenerowej. 

Obszar terytorialny 1 – Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów, Latchorzew ‐ 66 820 zł 

Obszar terytorialny 2 – Babice Nowe, Stare Babice ‐ 0 zł 

Obszar terytorialny 3 – Kwirynów, Janów, Klaudyn ‐ 41 192 zł 

Obszar terytorialny 4 – Zielonki Parcela, Zielonki Wieś, Lipków – 39444 zł 

Obszar terytorialny 5 – Koczargi Nowe, Koczargi Nowe‐Bugaj, Koczargi Stare – 30 000 zł 

Obszar terytorialny 6 – Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, Wojcieszyn – 57 900 zł 

Obszar terytorialny 7 – Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin ‐ 56 850 zł  
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Wykorzystanie środków  
z Budżetu Partycypacyjnego

Podział Gminy Stare Babice na ob-
szary wraz z kwotami, jakie udało się 
im zdobyć w ramach budżetu party-
cypacyjnego:

Obszar terytorialny 1 – Blizne Ja-
sińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lu-
biczów, Latchorzew – 66 820 zł

Obszar terytorialny 2 – Babice 
Nowe, Stare Babice – 0 zł

Obszar terytorialny 3 – Kwirynów, 
Janów, Klaudyn – 41 192 zł

Obszar terytorialny 4 – Zie-
lonki Parcela, Zielonki Wieś, Lipków  
– 39 444 zł

Obszar terytorialny 5 – Koczargi 
Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi 
Stare – 30 000 zł

Obszar terytorialny 6 – Wierzbin, 
Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, 
Wojcieszyn – 57 900 zł

Obszar terytorialny 7 – Borzę-
cin Duży, Borzęcin Mały, Topolin  
– 56 850 zł 
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VIII Sesja Rady Gminy Stare Babice od-
była się 28 maja br. Podczas sesji radni 
podjęli 10 uchwał.

IX Sesja Rady Gminy Stare Babice od-
była się 24 czerwca br. Przewodniczący Rady 
Henryk Kuncewicz oraz Wójt przedstawili 
informacje o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. Wójt poinfor-
mował też o aktach notarialnych zawar-
tych od 28 maja do 24 czerwca i przedsta-
wił sprawozdanie z podjętych zarządzeń 
i realizacji uchwał podjętych na VIII sesji.

Podczas IX sesji radni podjęli: 
1) Uchwałę nr IX/61/15 w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy za rok 2014.

2) Uchwałę nr IX/62/15 w sprawie udziele-
nia Wójtowi Gminy absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za rok 2014.

3) Uchwałę nr IX/63/15 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Stare Babice – po-
łudniowa strona ul. Koczarskiej.

4) Uchwałę nr IX/64/15 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Stare Ba-
bice – w rejonie ulicy Mizikowskiego.

5) Uchwałę nr IX/65/15 w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami 
wchodzącymi w skład gminnego za-
sobu.

6) Uchwałę nr IX/66/15 w sprawie naby-
cia gruntu przeznaczonego na cel pu-
bliczny, położonego we wsi Zielonki 
Parcele.

7) Uchwałę nr IX/67/15 w sprawie naby-
cia gruntu położonego we wsi Stare 
Babice, z przeznaczeniem na cel pu-
bliczny.

8) Uchwałę nr IX/68/15 w sprawie sprze-
daży w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomości położonej we wsi Stare 
Babice.

9) Uchwałę nr IX/69/15 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Stare 
Babice na rok 2015.

10) Uchwałę nr IX/70/15 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stare Babice na lata 2015-2023.

11) Uchwałę nr IX/71/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na rozwiązanie z radną 
stosunku pracy.

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można zapoznać się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Stare 
Babice http://bip.babice-stare.waw.pl/ 
– zakładka Akty normatywne organów 
gminy/ Uchwały Rady Gminy.

Z sesji rady Gminy

Protest mieszkańców  
Hałasowi mówimy NIe!

Na początku czerwca redakcja otrzy-
mała pismo mieszkańców zaniepokojo-
nych tym, co dzieje się w otulinie Pusz-
czy. Jak pisze pan Mirosław Piskorz, 
mieszkaniec Lipkowa, protestują prze-
ciw uprawianiu „sportów motorowych, 
które [...] w sposób niezwykle szko-
dliwy oddziałują na chroniony obszar. 
Dotyczy to w  szczególności quadów 

i motocykli crossowych poruszających 
się po łąkach i polach[...] emitujących 
hałas o dużym natężeniu”. Podpisani 
zwracają uwagę, że jest to szkodliwe za-
równo dla zwierząt, jak i mieszkańców, 
którzy ze względu na walory zamiesz-
kania przy Puszczy wybrali Gminę 
Stare Babice na swoją przystań. Mowa 
jest ponadto o  innych, którzy odwie-

dzają Kampinos, by móc 
obcować z naturą. 

Nie chodzi o  walkę 
z motocyklistami – auto-
rzy piszą wprost. Są nasta-
wieni pozytywnie do tego 
typu aktywności, zrzesza-
jącej młodzież i  organi-
zującej jej czas. Niemniej 
przekonują, że lokaliza-
cja torów nie powinna na-
ruszać miru innych, także 
chcących oddać się swojej 

formie relaksu, czy też po prostu miesz-
kających w okolicy. 

Skarga dotyczy dokładnie terenu 
w Wojcieszynie, pod lasem.

Sygnatariusze domagają się od władz 
gminy „zdecydowanych działań, zmie-
rzających do przeniesienia aktywności 
klubów [...] poza obszar otuliny Kampi-
noskiego Parku Narodowego”.

Co także istotne, w ostatnim akapicie 
zwracają się o zmianę przeznaczenia te-
renu w Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
dla pasma między ul. Warszawską a gra-
nicą KPN na taki, który wykluczy uży-
wanie pojazdów emitujących nadmierny 
hałas lub spaliny. Tymczasem, jak mówi 
Andrzej Koliński z Referatu Planowania 
Przestrzennego, zapisy w miejscowym  
planie zagospodarowania przestrzen-
nego wystarczająco ograniczają możli-
wości wykorzystania terenu. Jest to te-
ren rolny bez możliwości zabudowy. Piotr 
Czajkowski (Referat Ochrony Środowi-
ska) dodaje, że znaczącym utrudnieniem 
jest to, że teren należy do prawie 20 róż-
nych właścicieli. Ciężko w takim gronie 
uzyskać porozumienie co do sposobu ko-
rzystania z nieruchomości. 

Tym tematem dokładnie zajmiemy się 
już w następnym numerze.

tEkst: Mak

do redakcji Gazety Babickiej wpłynął protest mieszkańców 
przeciw jazdom terenowych quadów oraz motocykli  
na torze przyległym do puszczy kampinoskiej w rejonie 
Wojcieszyna. 
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Na początku wójt przedstawił w formie 
prezentacji dotychczasowe działania 
gminy na terenie Klaudyna. Co zostało 
zrobione, a co w planach?

Okazuje się, że dużo. W ciągu ostat-
nich czterech lat na terenie Klaudyna 
gmina przeprowadziła najwięcej inwe-
stycji. Na jednego mieszkańca przezna-
czono ok. 10 tys. zł, średnia w gminie 
wyniosła ok. 6,5 tys. zł. Ulice: Ciećwie-
rza, Lutosławskiego, Ekologiczna i Szy-
manowskiego doczekały się nakładek 
asfaltowych, ulice: Czajkowskiego, Ver-
diego, Mozarta, Wiłkomirskiego utwar-

dzono destruktem bitumicznym. Zakup 
kruszywa, równanie i profilowanie po-
chłonęły 320 tys. złotych. Wykonano 
sieć wodno-kanalizacyjną, z czego 70% 
finansowania pochodziło z funduszy 
europejskich, a 30% z budżetu gminy. 
Do tego ciąg pieszo – jezdny z eko-kru-
szywa za 455 812 zł, budowa odwodnie-
nia – modernizacja przepustów, ruro-
ciągu oraz wyprofilowanie dna Kanału 
Zaborowskiego, konserwacje rowów 
wraz z przepustami, wykonanie rowu 
i rurociągu w ul. Stefaniego i Straussa, 
220 m rurociągu pomiędzy Krzyżanow-

skiego i Lutosławskiego, budowa 2 prze-
pustów w ul. Góreckiego, wykonanie 
dokumentacji odwodnienia na ul. Pro-
kofiewa. Wartość zadań zrealizowanych 
w latach 2011-2014 i przewidzianych do 
realizacji w 2015 r. w Klaudynie wynio-
sła blisko 16 mln zł. 

Jednym z tematów poruszonych przez 
mieszkańców była kwestia uregulowa-
nia stanów prawnych dróg (ul. Lutosław-
skiego, Ciećwierza, Szymanowskiego 
i Krzyżanowskiego) oraz pozyskiwanie 
przez gminę gruntów. Skrajne emocje wy-
wołała poruszona sprawa budowy chod-
nika przy ul. Lutosławskiego. Kwestię tę 
starała się wytłumaczyć Agnieszka Sen-
terkiewicz, kierownik Referatu Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami. – Ulica 
Lutosławskiego jest własnością gminy na 
podstawie decyzji komunalizacyjnej woje-
wody z grudnia 2013 r., jednakże dotyczy 
to pasa gruntu ok. 4 metrów, znajdują-
cego się w jezdni. Aby uregulować i po-
zyskać grunt pod chodnik, mieszkańcy 
powinni dokonywać podziałów swoich 
nieruchomości zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego i wydzielać grunt pod poszerzenie 
ul. Lutosławskiego lub sprzedać gminie 
wydzielone fragmenty działek przezna-
czonych na powyższy cel.

Przy okazji ul. Lutosławskiego wspo-
mniano o procesie regulowania stanu 
prawnego ul. Krzyżanowskiego, gdzie 
w 2002 r. dokonano podziału z urzędu, 
polegającego na wydzieleniu działek prze-
znaczonych w planie pod tę ulicę. Już po-
nad 12 lat trwają tu sprawy związane z wy-
kupem gruntów. Gmina nabywa działki 
pod drogę w formie umowy cywilno – 
prawnej, po przeprowadzeniu negocjacji 
z właścicielami gruntu. W początkowej fa-
zie właściciele sprzedawali gminie grunt 
za kwotę 10 zł za metr kwadratowy, jed-
nakże większość właścicieli żądała wyż-
szych stawek, niektóre sięgały nawet 300  
zł za metr kwadratowy. Obecnie, na 100 
działek do wykupu, gmina nabyła 69, na-
stępnych 5 planowanych jest do wykupu 
w lipcu, natomiast 10 właścicieli nie wy-

debata w klaudynie 
ok. 50 mieszkańców wzięło wójta w ogień pytań, czemu towarzyszyły duże emocje.  
Nie ma się czemu dziwić. okazuje się, że nie zawsze to pieniądze stoją na drodze realizacji 
inwestycji.

Wizytacja na składowisku

mieszkaniec pokazuje gruz ze swojej ulicy



Numer 6–7 (227) 7

gmina, urząd, teren

raziło zgody na sprzedaż gminie 1 m² 
za 50 zł. Ich sprawy zostały przekazane 
do starosty warszawskiego zachodniego 
w celu przeprowadzenia procedury wy-
właszczenia.

Proces wykupu gruntów jest długo-
trwały i przede wszystkim wymagający 
zgody właścicieli. Taka sama procedura 
dotyczy także ul. Ciećwierza. Właściciele 
gruntów zostali zaproszeni do Referatu 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Gminy, gdzie każdy z właścicieli 
zostanie poinformowany o przybliżonej 
wielkości gruntu przeznaczonego w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na poszerzenie drogi.

Padł także apel o udostępnianie wszel-
kich postępowań spadkowych czy sądo-
wych mających wpływ na dane właściciela 
nieruchomości. Urząd wszelkie informa-
cje uzyskuje z powiatowego ośrodka do-
kumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
i tam należy składać powyższe doku-
menty. Zostało to powiedziane w związku 
ze stwierdzeniem jednego z uczestników 
spotkania, że gmina nie może ustalić , kto 
jest właścicielem ulicy Ebro. W związku 
z tym jeszcze raz wystosowano prośbę 
o uregulowanie swoich praw własno-
ściowych.

Ulica Szymanowskiego miała także 
swoich przedstawicieli. Postępowanie 
w sprawie uzyskania tytułu własności 
jest w toku. Jednakże droga ta prze-
biega w części po stronie gminy Izabelin, 
a także na gruntach KPN-u. Gmina do-
konała wydzielenia przedmiotowej drogi 
na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. 
Ciećwierza, a następnie zostanie to ure-
gulowane poprzez wzajemną zamianę ze 
Skarbem Państwa.

Plaz zabaw
Podobnie jest w sprawie budowy placu 
zabaw dla dzieci. Wszystkie grunty, które 
posiada gmina, są w części przemysło-
wej. Grunt przy ul. Ciećwierza należał do 
Skarbu Państwa, gmina wystąpiła z wnio-
skiem do starosty o przekazanie go na cel 
publiczny. Jednak prawo do niego rości 
wnuk dawnych właścicieli, który zaskar-
żył wszystkie decyzje administracyjne, 
co znacznie przedłuża proces pozyska-
nia terenu. Natomiast w sprawie gruntu 
przy ul. Prokofiewa, decyzją starosty 
warszawskiego zachodniego z 11.09.2014 
odmówiono zwrotu wywłaszczonej nie-
ruchomości na rzecz spadkobierców byłej 
właścicielki. Obecnie sprawa toczy się 
u wojewody mazowieckiego. – Jesteśmy 
w stanie stworzyć plac, dajcie nam tylko 
miejsce – apelował wójt. – Dodatkową 
przeszkodą jest jednak to, że mieszkańcy 
sprzeciwiają się budowie placów przy 
własnych nieruchomościach. Obawiają 
się zakłócania porządku pod swoimi 
oknami. Ale zapewne w ciągu paru mie-
sięcy sprawa własności gminnego gruntu 
się wyjaśni – przekonywał. 

Pojawił się też temat kompostowni 
i wysypiska w Radiowie. Wójt tłumaczył: – 
Odór jest emitowany z organiki w dwóch 
kompostowniach przy ul. Wólczyńskiej 
i przy Kampinoskiej w Warszawie, a upo-
ranie się z tym problemem leży w kom-
petencjach władz Warszawy. Wójt niejed-
nokrotnie przypominał, że mieszkańcy 
łączą kompostownię z wysypiskiem. Są 
oddzielne instalacje, z czego jedna jest ak-
tywna, a druga nie. Podzielamy stanowi-
sko mieszkańców ale jedyne, co możemy 
robić, to naciskać na władze Warszawy, na 
której terenie znajdują się kompostow-

nie. Obecny na spotkaniu Piotr Leszczyń-
ski, dyrektor zarządzający Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w War-
szawie: – Naszym celem jest przekiero-
wanie strumienia odpadów z kompo-
stowni w Radiowie do rozbudowywanej 
do 2019 r. spalarni na Targówku. Do tego 
czasu MPO planuje przeniesienie 100% 
frakcji nadsitowej poza Warszawę, prze-
kierowanie części tzw. frakcji podsito-
wej do instalacji zlokalizowanych z dala 
od Warszawy oraz wdrożenie technolo-
gii stabilizacji tlenowej, której celem jest 
radyklane zmniejszenie uciążliwości za-
pachowej oraz realizacja harmonogramu 
prac ograniczających odorowość. 

Na wysypisku natomiast obecnie skła-
dowany jest jedynie gruz, piach i ziemia. 
Dzieje się to w ramach rekultywacji skła-
dowiska. – Gmina na bieżąco informuje 
o trwających pracach. Pozostało nam pół-
tora roku, pierwsze inwestycje sportowe, 
w tym narciarskie, będą możliwe po za-
kończeniu rekultywacji – mówił wójt. Za-
stępca zaapelował o meldowanie się w gmi-
nie lub złożenie ZAP-3, co przyczynia się do 
wzrostu finansowych możliwości gminy.

Na spotkaniu padły też tematy: bu-
dowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej, 
oświetlenia, progów spowalniających, 
podtopień, zieleni gminnej i transportu. 
Gazeta Babicka będzie zajmować się tymi 
ważnymi dla mieszkańców Klaudyna te-
matami w kolejnych numerach. Omó-
wienie każdego zagadnienia z osobna 
pozwoli nam uniknąć stosowania skró-
tów myślowych i tym samym przeka-
zać mieszkańcom możliwie obiektywnie 
przebieg debaty.

tEkst: Mak

foto: Mak

taki widok ujrzymy już wkrótce
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Izby rolnicze
Wybrano dwóch członków do Rady Po-
wiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

mieszkańców Gminy Stare Babice: Piotra 
Boguckiego z Babic Nowych i Sławomira 
Skorupskiego z Latchorzewa. 

Sławomir Skorupski pochodzi z Ko-
czarg Starych, ale osiadł i od 25 lat pro-

wadzi gospodarstwo rolne w Latchorze-
wie. Zajmuje się uprawą warzyw i zbóż. 
W Izbie zasiądzie już na IV kadencję, 
a więc dobrze są mu znane problemy rol-
ników z terenu.

Drugi wybrany – Piotr Bogucki, pocho-
dzi z Babic Nowych, gdzie od urodzenia 
uprawia ziemię. Jego decyzja o kandydo-
waniu jest chlubną kontynuacją rodzinnej 
tradycji – wcześniej w Izbie zasiadał wuj 
pana Piotra. Zna rolników z okolicy i za-
mierza pracować na rzecz ich interesów.

tEkst: Mak

foto: Mak

Poniżej zamieszczamy treść listu.
Jako sołtysa, działacza społecznego, by-

łego radnego, mieszkańcy sołectwa bardzo 
często proszą mnie o informacje na temat 
s-ki „Eco Babice”. Według mnie s-ka ma się 
bardzo dobrze, jej pracownicy mają służ-
bowe samochody, trwa intensywna rozbu-
dowa jej obiektów. By moje informacje były 
bardziej precyzyjne wystapiłem do władz 
gminy o dane o zatrudnieniu s-ki. Otrzy-
mane informacje wraz z moim komenta-
rzem przekazuję zainteresowanym. W bez-
pośrednich rozmowach z mieszkańcami, 
wyczuwalna jest jednak troska że „pom-
powane” przez gminę pieniądze są marno-
trawione. Nadmierne zatrudnienie , samo-
chody służbowe używane jak przysłowiowe 

List od mieszkańca
„rękawiczki” zjadają społeczne pieniądze.  
Szczyt prac związanych z projektem „Upo-
rządkowanie Gospodarki Wodno- Kana-
lizacyjnej” mamy już za sobą, a pracow-
nicy realizujący ten projekt i nie tylko oni 
mają nadmiar obowiązków i są bardzo za-
pracowani. Ponieważ jest to największe 
przedsiębiorstwo w gminie Stare Babice 
sponsorowane przez urząd gminy, bacznie 
obserwowane jest przez jej mieszkańców. 
Pokątnie mówi się, że niebawem s-ka „Eco 
Babice” będzie rekrutowała kolejnych pra-
cowników bo jako inwestor zastępczy będzie 
budowała gminną szkołę i będzie dostęp do 
kolejnych dużych pieniędzy. Ponieważ jest 
to temat społecznie ważny i sprawy intere-
sujące miejscową społeczność, proszę więc 

o opublikowanie w Gazecie Babickiej da-
nych o s-ce „Eco-Babice” sp. z o.o.

Z PoWażanIEM, stanIsłaW LEsIsZ

sołtys WsI ZIELonkI

Poniżej publikujemy dane, o które 
prosił Stanisław Lesisz. Ogółem ilość 
przyłączy kanalizacyjnych: 3 287 (koniec 
2013), 3 748 (koniec 2014), 3 882 (koniec 
I kwartału 2015) w tym ilość przyłączy 
kanalizacyjnych wpiętych do sieci w ra-
mach projektu „ Uporządkowanie Go-
spodarki Wodno-Kanalizacyjnej”: 666 
(koniec 2013), 1 055 (koniec 2014), 1 118 
(koniec I kwartału 2015).

Stan i struktura zatrudnienia w roku 
2014 i  2013 (2014/2013) – przeciętna 
liczba etatów: pracownicy administracji 
(23,13/23,69), konserwatorzy (32,33/31,83), 
inkasent (1/1), sprzątaczka (1,25/1,25), dział 
JRP (15,85/14,06). Razem: (73,56/71,83).

Już w czerwcu zostanie wyłoniony wy-
konawca inwestycji, której od wielu lat 
wyczekiwali mieszkańcy Lipkowa – prze-
budowy dwóch mostów leżących w tra-
sie drogi powiatowej, ulicy Mościckiego. 
Koszt w wysokości 1,1 mln zł w połowie 
zostanie pokryty z dofinansowania z bu-
dżetu państwa. Drugą połowę sfinansują 
wspólnie powiat i gmina. Prace ruszą 
najpewniej w lipcu i, jak informuje Za-
rząd Dróg Powiatowych, powinny być 
zakończone we wrześniu. W ramach mo-
dernizacji zostanie częściowo zdjęta stara 
nawierzchnia, a  także zainstalowane 
zostanie nowe odwodnienie. Drogowcy 
zamontują też nowe barieroporęcze. 

Najpierw prace obejmą duży, a następ-
nie mały most. Utrudnienia w ruchu na 
fragmencie drogi zostaną ogłoszone, jak 
tylko wyłoniony zostanie wykonawca. 
Po zakończeniu prac zapowiadana jest 

trwała reorganizacja ruchu na małym 
moście – wprowadzony zostanie ruch 
jednostronny. 

tEkst: Mak

foto: RI

Rusza przebudowa mostów w lipkowie
piotr BoguckiSławomir Skorupski
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oPłata
Stawki pozostaną te same do grudnia. 
Już wiemy, że w następnym roku będą 
musiały zostać zwiększone. Prawdo-
podobnie wysokość stawek wróci do 
poprzedniej kwoty.

PoRy odBIoRu
Uwaga! Tu zmiana. Na życzenie miesz-
kańców,skarżących się na blokujące 
drogę w newralgicznych porach śmie-
ciarki, odbiór zacznie się od 6.00. Uła-
twi to przejazd m.in. ul. Warszawską 
w godzinach porannych, na co szcze-
gólnie użalali się mieszkańcy. Do tej 
godziny zarówno kosze, jak i worki 
muszą być udostępnione firmie „Byś” 
do odbioru. 

PojEMnIkI
Z powodu zmiany operatora, zostaną wy-
mienione wszystkie pojemniki należące 
do poprzedniego. Wymiana będzie się 
odbywać od 28 czerwca. Przy ostatnim, 
wynikającym z harmonogramu odbio-
rze, SITA będzie zbierać swoje pojemniki, 
a „Byś” zacznie podstawiać własne. 

tERMIny
Do końca roku obowiązuje rozdawany 
wcześniej harmonogram dostępny 
także na stronie www oraz w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

WoRkI
„Byś” będzie dystrybuował worki zgod-
nie z poprzednią procedurą. Kolory po-
zostają takie same, tu żadnych zmian. 
A zatem:
– niebieskie na makulaturę, tworzywa 

sztuczne i opakowania wielomate-
riałowe (po sokach, mleku), drobny 
złom

– zielone na szkło
– brązowe na odpady zielone – trawa, 

liście, od kwietnia do końca listopada.
Za każdy wystawiony worek firma 

będzie wydawać nowy. 

PsZok
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych będzie działać jak 
dotychczas. Oddajemy tam: opony, 
akumulatory, odpady budowlane, 
chemikalia, posegregowane surowce 
wtórne, sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny, a także śmieci biodegrado-
walne. Przypominamy o zakazie po-
zostawiania odpadów pod punktem. 
W takim wypadku czeka nas mandat 
– nawet do 500 złotych.

Wszelką pomocą i wyjaśnieniami 
służą pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska, tel. 22 722 90 06.

Śmieci Zmiana operatora, małe zmiany, reszta jak dotychczas.  
jak uniknąć śmieciowego bałaganu?

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Mizikowskiego (koło Eko Babic)
Czynny:    

wtorki i czwartki 14.00-18.00      
soboty 12.00-16.00

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska 22 722 90 06

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów
Do gminnego punktu przyjmowane są w godzinach 
otwarcia różne odpady gabarytowe, pobudowlane, 
drobny gruz, złom, makulatura, kartony, plastiki, zużyty 
sprzęt RTV, baterie i świetlówki.
Warunek: śmieci muszą być posegregowane oddzielnie

tEkst: Mak

W przetargu nieograniczonym najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma „Byś”. 
Wejście nowego operatora odbioru śmieci 
nie skomplikuje procedury.
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Czasami spotykam się z osobami, które 
przed laty wyemigrowały na zachód, 
a teraz odwiedzają Polskę, niektórzy 
regularnie, inni okazjonalnie, zależnie 
od okoliczności. Zawsze w tych kontak-
tach interesuje mnie bardzo, jak tam 
na zachodzie postrzegają Polskę, co się 
mówi w mediach i między zwykłymi 
ludźmi itp. Od lat nie spotkałem kogoś, 
kto wyrażałby się krytycznie o Polsce 
lub porównując swoje obecne miejsce 
zamieszkania do naszej gminy, wypa-
dlibyśmy gorzej. Ba, nawet jest taki 
przykład byłego naszego mieszkańca, 
który od wczesnych lat siedemdziesią-
tych mieszka na przedmieściach dużego 
miasta w Ameryce Północnej i niein-
dykowany przeze mnie, sam z siebie 
porównuje je do naszej gminy. 

Patrząc na stare Babice  
zza oceanu
Z jego relacji wynika, że jeszcze kilka lat 
temu był pod wrażeniem tempa zmniej-
szania dystansu pomiędzy nami, a ostat-
nio stwierdził, że w pewnych sferach 
w naszej gminie jest już wyższy poziom, 
niż tam, w Ameryce. Miał na myśli czy-
stość w miejscach publicznych i piękno 
ogrodów przed domami. Ale niepokoiła 
go jedna kwestia i przy okazji załatwiania 
pewnych spraw w urzędzie gminy posta-
nowił spotkać się ze mną, by to wyjaśnić. 
Otóż on przyjeżdża raz w roku do swoich 
rodziców, którzy nie mają tu bliższej ro-
dziny i niepokoi się o ich byt, szczególnie 
o wysokość rachunków za wodę i ścieki 
w perspektywie podłączenia ich domu 
do akurat budowanej kanalizacji. Jego 
niepokój był spotęgowany negatywną 
opinią rodziców o przedsiębiorstwie Eko 
Babice, wyrobioną głównie z racji kontak-
tów ze swoim sołtysem, który ich bar-
dzo często odwiedza. Dodatkowo rodzice 
pokazali mu artykuł z lokalnej gazetki 
„Goniec Babicki” informujący o ostatnio 
uchwalonej „dużej” podwyżce taryf za 
wodę i ścieki. Wyjaśnianie tej sprawy było 
dla mnie ułatwione, ponieważ ów pan 
przyniósł ze sobą rachunki rodziców za 
wodę i wywóz szamba za ostanie kilka lat. 
Chciał wiedzieć, jak będą kształtować się 
ceny po wprowadzeniu nowych taryf i po 

podłączeniu ich domu do kanalizacji, co 
chce załatwić rodzicom jak najszybciej, 
ze względu na wygodę. Szybko wyliczy-
łem ile to będzie wynosić wg nowych 
stawek. Jakież było zdziwienie mojego 
rozmówcy, gdy okazało się, że te przyszłe 
rachunki rodziców za wodę i ścieki (przy 
założeniu, że zużycie wody pozostanie 
na podobnym poziomie) nie wzrosną, 
a spadną niemal dokładnie o połowę. 
Naturalnie wyjaśniłem, że będzie to 
możliwe dopiero po podłączeniu do ka-
nalizacji, ponieważ opróżnianie szamba 
jest znacznie droższe od pozbywania się 
ścieków kanalizacją i mimo wzrostu ta-
ryf, koszty tych usług znacznie spadną. 
Jest to przykład na to, jak powszechnie 
uprawianą demagogią można zbudować 
fałszywy obraz rzeczywistości w społe-
czeństwie i  straszyć je katastroficzną 
wizją przyszłości. 

skąd strach przed podwyżką...
Jest to klasyczny przykład niepokoju 
sztucznie wywołanego przez nieodpowie-
dzialne manipulowanie informacją. Tak 
to już jest, że dobre informacje trudniej 
docierają do mieszkańców, natomiast 
te złe są znacznie łatwiej przyjmowane. 
W naszej gminie mamy długą tradycję 
przekazu informacji o charakterze sen-
sacyjnym. Dotyczy to głównie tych doty-

czących wody pitnej, a właściwie szerzej, 
wszystkiego, co dotyczy naszego przed-
siębiorstwa komunalnego Eko Babice. 
Naturalnie te rewelacje są nagłaśniane 
okresowo np. przy okazji waloryza-
cji taryf za wodę i ścieki lub w okresie 
wyborów samorządowych. Jest to czy-
nione regularnie od piętnastu lat, czyli 
od początku funkcjonowania naszego 
przedsiębiorstwa gminnego Eko Babice. 
Niektórzy mówią, że czyni to opozycja, 
inni natomiast uważają, że nazywanie 
tej grupy opozycją to dla nich komple-
ment, na który nie zasługują. Jak by ich 
nie określić, to jedno jest pewne, miano-
wicie, co by się nie wydarzyło w naszej 
gospodarce wodno ściekowej, to zawsze 
będzie przedstawione bardzo negatyw-
nie. Ostatni przykład to artykuł „Stawki 
za wodę i ścieki wzrosną. Debata w GPK 
Eko-Babice na Kutrzeby” w gazetce „Go-
niec Babicki” autorstwa byłego radnego, 
który swoją drogą nigdy jeszcze dobrego 
słowa o gminnym przedsiębiorstwie nie 
był uprzejmy wyrazić. Nie dokonując 
żadnej rzetelnej analizy problemu pisze 
ów znawca zagadnień gminnych o pla-
nowanej znacznej podwyżce ceny za 
wodę i ścieki, która ostatecznie została 
wprowadzona uchwalą nr VII/48/15 Rady 
Gminy Stare Bbaice na sesji w dniu 30 
kwietnia 2015 r. 

Podwyżki taryf – fakty i mity

Automatyczna Stacja uzdatniania Wody w Borzęcinie małym
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Podwyżki – czyżby?
Sprawdźmy zatem te podwyżki, które 
w istocie są waloryzacją o poziom in-
flacji. Taryfa za wodę została zwalory-
zowana z 3,78 zł na 3,92 zł za 1m3 czyli 
o 14 groszy, a taryfa za ścieki z  5,99 zł 
na 6,59 zł czyli o 60 groszy. Łącznie ta-
ryfa za wodę i ścieki wzrasta o 74 gro-
sze, czyli o  7,57%, tj. w  przybliżeniu 
o poziom inflacji. Ale najważniejsze jest 
to, że mimo tej waloryzacji łączna cena 
za wodę i  ścieki w naszej gminie jest 
jedną z najniższych w naszym rejonie. 
W gminach: Izabelin 11,07 zł/m3; Bło-
nie 9,25 zł/m3; Ożarów Maz. 10,12 zł/m3;  
Łomianki 12,76 zł/m3; w Warszawie 10,62 
zł/m3, a w Gminie Stare Babice 9,73 zł/
m3. Otóż, niezwykle ważną sprawą jest 
zachęcanie mieszkańców do jak naj-
szybszego podłączania się do niedawno 
wybudowanej kanalizacji. Jest to ważne 
nie tylko ze względu na uzyskanie tzw. 
efektu ekologicznego budowanej kana-
lizacji, w znacznej mierze dotowanej ze 
środków Unii Europejskiej, ale także 
dlatego, że jest to najlepszy sposób na 
znaczne zmniejszenie wysokości rachun-
ków za wodę i ścieki. Niestety są siły, 
które najwyraźniej nie znoszą dobrego 
działania. Są w stanie najlepsze efekty 
przedstawiać jako katastrofalne i groźne 
dla mieszkańców. 

a tymczasem...
Tymczasem możemy pochwalić się na-
prawdę wielkim osiągnięciem. Udało się 
nam, jako jedynej z nielicznych gmin 
wiejskich w Polsce, wybudować nowocze-
sny system gospodarki wodno ściekowej, 
który wkrótce obejmie swym działaniem 
całą gminę. Wartość przedsiębiorstwa 

jest wysoka, a także świadczy ono usługi 
na najwyższym poziomie. Jest to przed-
sięwzięcie za około 200 mln zł. Dzięki 
temu projektowi powstało największe 
przedsiębiorstwo w gminie, którego war-
tość po zakończeniu budowy kanalizacji 
osiągnie ponad 300 mln zł. Jest to dobro 
wszystkich mieszkańców gminy, które 
zostało osiągnięte wielkim wysiłkiem 
finansowym i organizacyjnym. Daje to 
wszystkim znacznie wyższy komfort ży-
cia, a w najbliższych latach więcej wydat-
ków budżetowych będzie można przezna-
czyć na inne, społecznie użyteczne cele. 

Nie można racjonalnie wytłumaczyć 
przedziwnego zjawiska w naszym kraju, 
które sprowadza się do przedstawiania jak 
najgorszego obrazu Polski, co nierzadko 
budzi zaskoczenie wśród wielu odwie-
dzających nasz kraj. Padają określenia 
typu „ruiny i zgliszcza”. Tymczasem prze-

żywamy najbardziej dynamiczny okres 
rozwoju w historii Polski. Rozwijamy się 
we wszystkich dziedzinach, w ciągu jed-
nej dekady podwoiła się ilość dóbr kon-
sumpcyjnych, itd. 

Wyżej przedstawiony przykład z na-
szej gminy jest właśnie takim czarno-
widztwem i komentowaniem dokonań 
gminnych, jako katastrofalnych dla miesz-
kańców. Tymczasem na zewnątrz nasza 
gmina oceniana jest bardzo dobrze i po-
dawana jako wzorcowy przykład zrówno-
ważonego rozwoju. Jednak i u nas znajdą 
się „znawcy”, którzy nieodpowiedzialną 
demagogią potrafią przedstawić obraz 
gminy, jako „babickie zgliszcza”. Jak ten 
obraz ma się do rzeczywistości, sami mo-
żecie Państwo zweryfikować, najlepiej 
sprawdzając u źródła.  

kRZysZtof tuREk

Poniżej przedstawiono dla porównania ceny (brutto) wody i ścieków w gminach sąsiednich dla odbiorcy indywidualnego (po 
uwzględnieniu dopłat gmin): 

CENY W ZŁ

IZABELIN
Przedłużono 

BŁONIE
Przedłużono 

STARE BABICE  
po  zmianach 

aktualne

WARSZAWA
Przedłużono  
do 06.2016

ŁOMIANKI 
aktualne

OŻARÓW MAZ.
aktualne

WODA 3,32 3,77  3,92 4,54 4,60 3,33

ŚCIEKI 8,64 6,22  6,59 6,93 9,18 7,60

RAZEM 11,96 9,99 10,51 11,47 13,78 10,93

oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach
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Uroczyste spotkanie rozpoczęto Mszą 
Św. w kościele w Zaborowie. Mszę odpra-
wiał ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropo-
lita Warszawski, a koncelebrowali Dzie-
kan Dekanatu Laseckiego ks. dr Grzegorz 
Kozicki i Proboszcz Parafii w Zaborowie 
ks. Konstanty Kordowski, który powitał 
Prezydenta RP i wszystkich zebranych.

Podczas homilii ks. kardynał Nycz 
wspominał fundatorów kościoła, właści-
cieli majątku Zaborów: Placyda i Karo-
linę Izbińskich. Duchowny polecał Bogu 
wszystkich, którzy tworzyli 550 lat histo-
rii parafii i pozostawili tutaj swój ślad. 

– Dziękujemy Panu Bogu za naszą Oj-
czyznę, za Polskę, za samorządy, które są 
tu reprezentowane. To one w ciągu 25 lat 
wolnej Polski sprawiły, że dzisiaj możemy 
żyć w zupełnie innym kraju niż przed laty 
– powiedział.

W kościele głos zabrał także Prezydent 
Bronisław Komorowski, powiedział m.in., 
że parafia to jedna z form wspólnoty. – Bez 
wspólnot nie ma całości, są indywidualne 
losy ludzkie, indywidualne działania. Dla-
tego tak ważne jest, by wzmacniać wspól-
notę – rodzinną, parafialną i lokalną. – 
Wspólnocie zawsze potrzebna jest pamięć 
o rzeczach dobrych, jest ona bardzo po-
trzebna dla przyszłości – dodał Prezydent.

Parafia w Zaborowie powstała w 1465 
roku. Z tego okresu pochodził pierw-
szy, drewniany kościół. Kolejną świąty-
nię wzniesiono w 1661 r. Ufundowana 
była przez Zofię Kryską z Lubieńskich, 
kanclerzynę koronną. Kościół spłonął 
w 1700 r. Obecny kościół zbudowano 
w 1791 r. według projektu Hilarego Szpi-
lowskiego, a ufundowali go Karolina 
i Placyd Izbińscy. Świątynia była dwu-
krotnie odnawiana. Po raz pierwszy 
w roku 1839, a następnie w roku 1905. 
Konsekrowano ją ostatecznie w 1909 r.

Po Mszy Św. kolejna część spotka-
nia odbyła się w ogrodach parafialnych. 
Prezydent RP wraz z samorządowcami 
uczestniczył w wykładzie prof. Jerzego 
Stępnia na temat historii samorządno-
ści w Polsce.

Tę część uroczystości otworzył Staro-
sta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, 
który powitał Głowę Państwa i przyby-
łych gości. Wśród zebranych było wielu 
przedstawicieli samorządów, którzy pra-
cują lub też pracowali na naszym terenie 
w ciągu minionych 25 lat.

okiem Profesora
Profesor Jerzy Stępień, współtwórca 

reformy samorządowej, wygłosił podczas 
spotkania ciekawy wykład na temat sa-
morządności. Warto wiedzieć, że idea sa-
morządności ma niezwykle długą histo-
rię. Jej pierwsze ślady znajdziemy już 
w prawie rzymskim powstałym przed na-
szą erą. Zdaniem prawników pojęcie oso-
bowości prawnej bierze się właśnie z tej 
ustawy, coś co dawniej określano „należy 
do miasta”, w swej istocie należało wła-
śnie do wspólnoty…

Profesor przypomniał, że w pierwszej 
Rzeczypospolitej korzystaliśmy z prawa 
magdeburskiego, a do kręgu państw, 
w których samorządy miały swój począ-
tek, trafiliśmy poprzez Chrzest Polski. 
Bardzo nowoczesne zapisy dotyczące 
samorządów znajdziemy w Konstytucji 
3 Maja, którą uchwalono w 1791 r., a jest 
to również data wybudowania obecnego 
kościoła w Zaborowie. Do majowej Kon-
stytucji inkorporowano treść ustawy 
o miastach i zdaniem profesora była to 
pierwsza w Europie nowoczesna uchwała 
samorządowa.

Analizując historię, dalsze ślady ustaw 
o samorządzie znajdziemy za czasów Na-
poleona Bonaparte, kiedy w 1806 r. w Pru-
sach uchwalono prawo o samorządzie te-

rytorialnym. Po rozbiorach Polski ta część 
naszej Ojczyzny, która znalazła się w za-
borze pruskim, mogła z niego korzystać. 
Również w zaborze austriackim podobne 
prawo pojawiło się w latach 50. XIX w. 
W Kongresówce Polacy niestety nie mieli 
tyle szczęścia. Zdaniem Profesora Rosja-
nie nie byli w stanie zaakceptować tego, 
aby o wyborze władz decydowali sami oby-
watele. Tu prof. Stępień dostrzega korela-
cję Rosji z Bizancjum. Ani tam, ani później 
w Związku Radzieckim, a także obecnie, 
na Wschodzie władza nie pozwala obywa-
telom na zbyt dużo i kształtuje się w ta-
jemniczy, nieznany sposób. 

– W tym kontekście cała nasza historia 
jest w kontrze do tego myślenia – mówił 
Profesor. – Nas obraża to, jeśli nie mamy 
bezpośredniego wpływu na władze cen-
tralne, a przede wszystkim na władze lo-
kalne. Tu bowiem żyjemy, tu mieszkamy 
i realizujemy 90% spraw, od których za-
leży jakość naszego życia. Dlatego właśnie 
samorząd był Polakom bardzo potrzebny, 
odpowiadał duchowi czasu.

Prof. Stępień wspomniał także współ-
twórców reformy samorządowej, nieży-
jących już profesorów: Jerzego Regul-
skiego i Michała Kuleszę. Przed ćwierć 
wiekiem wcale nie było tak oczywiste, że 
będziemy mieć samorząd terytorialny po 
1989 r. Całe szczęście, że prof. Regulski 
zgromadził wokół siebie pod koniec lat 
70. odpowiednią grupę osób. Był przeko-
nany, że Polsce trzeba dać prawdziwego 
gospodarza, który musi mieć wszystkie 
instrumenty do działania. 

– 4 czerwca znaleźliśmy się w Senacie 
i przedłożyliśmy projekt odpowiednich 
legislacji. Jednak w październiku zaczęto 
nas przekonywać, że mamy za słaby inte-
lektualnie zespół, aby przeprowadzić aż 
tak gruntowną reformę! Mówiono w sej-
mie kontraktowym, że lepiej, jeśli popra-
cujemy jeszcze 2 lata, w międzyczasie roz-

Prezydent Bronisław komorowski 
spotkał się z samorządowcami
jubileusz 550-lecia parafii Nawiedzenia Nmp w Zaborowie i 25-lecie Samorządu terytorial-
nego były okazją do wizyty prezydenta rp Bronisława komorowskiego w naszym powiecie. 
21 czerwca prezydent uczestniczył we mszy Św. i spotkał się z samorządowcami. W uroczy-
stościach wzięli udział przedstawiciele naszej gminy z Wójtem Gminy krzysztofem turkiem.
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wiąże się Rady Narodowe i przeprowadzi 
wybory. Nie daliśmy się! Po konsultacjach 
z Radą Europy byliśmy już pewni, że nasze 
ustawy są zgodne z literą i duchem euro-
pejskiej karty samorządu terytorialnego. 
To była wielka satysfakcja. Okazało się, że 
mimo wieloletniego oderwania od kultury 
prawnej Zachodu udało się najistotniej-
sze rzeczy zachować. Samorząd w Polsce 
łatwo dał się wprowadzić, ludzie natych-
miast zrozumieli, jaki instrument dostali 
do rąk. Dlatego właśnie Polska zaczęła się 
zmieniać – powiedział prof. Stępień.

Prezydent docenia rolę 
samorządów

– Mam dosyć bogaty życiorys poli-
tyczny, pełniłem w państwie różne funk-
cje, żałuję tylko, że jedno mnie ominęło 
– możliwość funkcjonowania w samorzą-
dzie. Jestem samorządowcem wierzącym 
niepraktykującym – mówił, żartując, Pre-
zydent Bronisław Komorowski. – To jest 
głębokie wyznanie, bo zawsze myślałem, 
że najlepszą wiedzę o państwie powinno 
się zdobywać, idąc od dołu, rozwiązując 
problemy w wymiarze podstawowym, 
gminnym, po to aby z wiedzą iść wyżej 
i lepiej służyć ludziom w innych miejscach 
struktury państwa.

Reforma samorządowa była jednym 
najskuteczniejszych działań przebudowy 
Polski, obok odzyskiwania suwerenności. 
Marsz na Zachód, w sposób spokojny – 
zdecydowany, był zasługą prof. Skubi-
szewskiego. Również trzeba pamiętać, 
że bez wielkich reform prof. Balcerowicza 
ugrzęźlibyśmy w różnych formach socja-
lizmu. Reforma samorządowa była potęż-
nym narzędziem zmian. Oprócz aspektu 
wychowawczego – kształtowania postaw 
obywatelskich, w sposób demokratyczny 
weryfikowała ludzi. Zdaniem Prezydenta 
RP – reforma była również narzędziem 
dekomunizacji kraju. Obywatele wiedzieli, 
kto jest ile wart, i decydowali o tym w wy-
borach. Reforma do dzisiejszego dnia jest 
źródłem dalszego rozwoju kraju – pod-
kreślał Bronisław Komorowski.

Warto myśleć odważnie…
Zdaniem Prezydenta kiedyś wszyscy 

się bali samorządów, obawiając się, że 
demokracja i wzrost znaczenia obywa-
teli może skończyć się katastrofą. Dziś 
trzeba odważnie myśleć o zwiększeniu 
roli obywateli w procesie podejmowa-
nia decyzji. – Chciałem, nawiązując do 
początku lat 90., zachęcić samorządow-
ców do powrotu do tamtych doświad-

czeń. Jest wiele problemów, które na-
rastają, przestrzegałbym zatem przed 
pełnym zadowoleniem. Gdzieś mamy 
w głowach zakodowane, aby od wolno-
ści lepiej uciekać. Ktoś inny podejmuje 
decyzje, ktoś inny poniesie odpowie-
dzialność, a my będziemy mieć moralne 
prawo do pretensji. Im więcej władzy, 
tym więcej odpowiedzialności. Trzeba 
powiązać proces uobywatelnienia decy-
zji ze zwiększeniem poczucia współod-
powiedzialności.

Na zakończenie Prezydent zaapelo-
wał o zwiększenie roli wspólnoty w ży-
ciu społecznym. Mamy różne wspólnoty: 
parafialne, samorządowe, działają nie-
raz równolegle do siebie. Zadanie nato-
miast jest dla wszystkich jedno: wzmocnić 
wspólnotę, jaką jest Ojczyzna. Wszyst-
kiego Dobrego!

Na zakończenie spotkania wymie-
niono okolicznościowe prezenty. Prezy-
dent RP otrzymał od Burmistrza Błonia 
Zenona Reszki zegarek marki Błonie, 
a od wszystkich samorządowców gmin 
i powiatu obraz Dymitra Miłowanowa 
„Dąb Samorządności”. Prezydent nato-
miast wręczył samorządowcom pamiąt-
kowe grafiki z wizerunkiem Belwederu.

tEkst I fot. MaRCIn łada

prezydent Bronisław komorowski z samorządowcami
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Kolejny raz na terenie Strefy Rekreacji 
Dziecięcej zjawili się najmłodsi miesz-
kańcy gminy, którzy zostali tu zaproszeni 
z okazji swojego święta. Dzień Dziecka to 
okazja do wspólnego i radosnego święto-
wania. Dzięki hojności fundacji, insty-
tucji gminnych, prywatnych przedsię-
biorstw oraz mieszkańców naszej gminy 
dzieci mogły korzystać z najróżniejszych 
atrakcji. Szalały na dmuchanych zjeżdżal-
niach i na kolorowych materacach, spró-
bowały swoich sił w rękodziele tworząc 
naszyjniki, broszki, ozdoby do włosów 
i mydlane cuda według własnego pomy-

słu. Wszyscy mogli spróbować swoich sił 
w coraz popularniejszej u nas grze, jaką 
jest carrom. Na twarzach najmłodszych 
gościł uśmiech i wielobarwne malunki, 
bo stanowisko malowania twarzy było 
odwiedzane bezustannie. Tradycją i nie-
malże symbolem borzęcińskiego festynu 
stał się chleb ze smalcem i ogórkiem oraz 
pop-corn i wata cukrowa, czyli każdemu 
według potrzeb.

Policjanci i  strażacy prezentowali 
swoje samochody i sprzęt, którym się 
posługują. Dariusz Śladowski pokazał ze-
branym Borzęcin z lotu ptaka. Umożliwił 
to przywieziony przez niego dron, który 
filmował okolicę z wysokości 125 metrów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
występy. Podziwialiśmy tancerzy z Przed-
szkola w Starych Babicach, z Przedszkola 
w Bliznem oraz z Niepublicznego Przed-
szkola „Wesoły Brzdąc”. Gromkie brawa 
zebrała grupa taneczna Stowarzysze-
nia Kulturalnego Kotwica oraz tancerze 
z babickiej podstawówki. Pięknie zapre-
zentowali się również wychowankowie 
szkoły w Borzęcinie śpiewając wybrane 
przez siebie przeboje. Poważniej zrobiło 

dzień dziecka

się, kiedy na scenie pojawili się gimna-
zjaliści prezentujący scenę teatralną. Dla 
miłośników sztuk walki wystąpili kara-
tecy z Klubu Reisner. Był też występ Ba-
bickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa 
Pendereckiego. 

Przedstawiciele Straży Gminnej oraz 
Policji przeprowadzili konkurs wiedzy 

o bezpieczeństwie. Dzieci zabawiali także 
animatorzy. Wspólne tańce i gwiazda 
wieczoru, czyli zespół Mister Dex, zgro-
madziły przed sceną tłum, a urocze ma-
skotki rozdawały najmłodszym balony.

Pogoda sprzyjała, atrakcji było wiele, 
więc na festyn przyszły tłumy. Impreza 
została sfinansowana ze środków Gminy 

Występy sceniczne

Zajęcia manualne poczęstunek

popularne „dmuchańce”

młodzi tańcerze
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Troszcząc się o bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców naszego powiatu 
1 czerwca na terenie Komendy Powiato-
wej Policji w Starych Babicach odbył się 
Powiatowy Dzień Dziecka. Piknik pn. 
„BEZPIECZNY UŚMIECH” zorganizo-
wany został przy współudziale Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
oraz lokalnych samorządów. 

W obchodach Dnia Dziecka udział 
wzięli policyjni pirotechnicy ze stołecz-
nego wydziału realizacyjnego, którzy 
przeprowadzili pokaz robotów pirotech-
nicznych, policjanci z Komisariatu Rzecz-
nego, a także ratownicy z Powiatowej 
Stacji Ratownictwa Medycznego w Bło-
niu, Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego w Legionowie, funk-
cjonariusze z Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Warszawie, a także 
przedstawiciele Ochotniczej Straży Po-
żarnej ze Starych Babic oraz Kampino-
skiego Parku Narodowego i funkcjona-
riusze Straży Gminnej ze Starych Babic. 

Podczas pikniku można było zobaczyć 
pokaz sprzętu i wyposażenie służb mun-
durowych i ratowniczych. Dzieci mogły 
obejrzeć pokaz samoobrony przygoto-
wany przez funkcjonariuszy służby wię-
ziennej, pokaz ratownictwa drogowego, 
podczas którego przeprowadzona została 

Powiatowy dzień dziecka
„Bezpieczny uśmiech” pod takim hasłem przebiegały  
1 czerwca obchody powiatowego dnia dziecka zorgani-
zowane przez komendę powiatową policji dla powiatu 
Warszawskiego Zachodniego przy współudziale Starostwa 
powiatu Warszawskiego Zachodniego. partnerem była 
również państwowa Straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 
Służba Więzienna, kampinoski park Narodowy oraz Wodne 
ochotnicze pogotowie ratunkowe i Straż Gminna ze Sta-
rych Babic.

inscenizacja wypadku drogowego z przed-
stawieniem zasad udzielania pierwszej 
pomocy przeprowadzony przez Policję, 
Ochotniczą Straż Pożarną ze Starych Ba-

bic oraz Pogotowie Ratunkowe z Błonia. 
Dla uczestników pikniku przygotowany 
został również pokaz tresury psa służbo-
wego przez policjantów ze Starych Babic, 
którzy w trakcie spotkań z uczestnikami 
omówili zachowanie się dziecka podczas 
ataku psa. Dzieci mogły także skorzystać 
z miasteczka ruchu drogowego i poko-
nać tor przeszkód pod nadzorem poli-
cjantów ze stołecznego wydziału ruchu 
drogowego.

Dla uczestników pikniku przygoto-
wana została również gra miejska pn. 
„Przyjaciel w mundurze”, której uczest-
nicy mogli zdobyć cenne nagrody ufundo-
wane przez Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego oraz Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Warsza-
wie. We wspólnej zabawie uczestniczył 
również „Borsuk” – maskotka stołecz-
nych policjantów oraz „WuZeTek” – ma-
skotka Naszego powiatu. /EGo/

Stare Babice, a zorganizowana przez pra-
cowników Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego oraz działaczy Stowarzyszenia Kul-
turalnego Kotwica. W przygotowanie 
atrakcji włączyło się wiele instytucji, 
m.in. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
Eko-Babice, Fundacja ,,Z perspektywą”, 

Ochotnicza Straż Pożarna z Borzęcina 
Dużego, Straż Gminna, Komenda Po-
wiatowa Policji z/s w Starych Babicach, 
Sainz Development Paweł Melon, Dru-
karnia Preston Andrzej Seremak z Bo-
rzęcina Dużego oraz Tadeusz Wiśniewski 
i Dariusz Śladowski. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy pomogli zorgani-

zować ten festyn. Podziękowania kieru-
jemy także do nauczycieli, wychowawców 
i trenerów, którzy przygotowali dzieci do 
występów. Dzięki wspólnemu zaangażo-
waniu widzieliśmy tego dnia radość na 
twarzach Naszych Dzieci. 

aGnIEsZka MatusZEWska

foto: aLICja sZtyLER
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Poniedziałek
Po stronie niemieckiej uczestniczyła 
w  projekcie młodzież z  Jugend- und 
Freizeitzentrum EJF (Młodzieżowego 
Centrum Kultury) w Stahnsdorf. Dzień 
przyjazdu był czasem przewidzianym na 
odnowienie nawiązanych podczas pobytu 
w Polsce relacji. Z drugiej zaś strony miały 
też miejsce momenty bardzo oficjalne, 
gdyż polska młodzież została wieczorem 
powitana przez burmistrza Stahnsdorf, 
Bernda Albersa oraz jego zastępcę. Po 
uroczystych, ale jednocześnie ciepłych 
przemówieniach przedstawicieli odbyła 
się wspólna kolacja.

Wtorek
Następny dzień był również pełen wra-
żeń – rano każdy z polskich uczestników 
udał się z wybranym niemieckim kolegą 
do jego szkoły (Gymnasium lub Gesamt-
schule)  na dwie pierwsze lekcje. Okazało 
się, że niektóre przedmioty prowadzone 
są w blokach 90 minutowych, bez przerwy. 
Po wizycie w placówkach edukacyjnych 
niemieckie nastolatki pokazały polskim 
kolegom ciekawe zakątki swojej okolicy. 
Po południu cała grupa zwiedzała Pocz-
dam – miasto wielu cennych zabytków. Na 
naszych gimnazjalistach największe wra-
żenie zrobił pałac Sanssouci z otaczającym 
go parkiem – wybudowanych przez króla 
pruskiego Fryderyka II na wzór rezydencji 
w Wersalu.  Przewodniczka zaintereso-

uczniowie z koczarg  
z rewizytą w Niemczech
W dniach 18–22 maja grupa gimnazjalistów z koczarg Sta-
rych brała udział w drugiej części projektu polsko-niemiec-
kiej wymiany młodzieży, tym razem na terenie Niemiec.

wała młodzież ciekawymi historiami zwią-
zanymi z obiektem Sanssouci, zwłaszcza 
tradycją umieszczania na grobie Fryde-
ryka II ziemniaków (za jego przyczyną 
zostały sprowadzone do Niemiec). Wto-
rek był „dniem kuchni niemieckiej” – do 
centrum przybył zawodowy kucharz i pod 
jego nadzorem oraz według jego wska-
zówek młodzież wspólnie przygotowała 
posiłek składający się z typowych dla ob-
szaru Brandenburgii dań. 

Środa
W środę czas przeznaczony był na współ-
działanie młodzieży z Polski i Niemiec. 
Uczniowie na forum mówili o ważnych 
odniesieniach w swoim życiu – okazało 
się, że są podobne, dla obu stron istotne 
były rodzina, przyjaciele, szkoła i sport. 
Następnie młodzież indywidualnie do-
konywała refleksji na temat decydujących 
wydarzeń dotyczących ich wcześniejszego 
życia. Na koniec w utworzonych czterech 
grupach mieszanych uczestnicy tworzyli 
kolaż na temat „ja za pięć lat” („ich in 
fünf Jahren”). Tego wieczoru grupa pol-
ska uczyła kolegów, jak ugotować zupę 
pomidorową z makaronem oraz naleśniki 
z serem (potrawy z twarogiem nie są u na-
szych sąsiadów popularne).

Czwartek
W czwartek zwiedzany był Berlin. Wjazd 
do szklanej kopuły Reichstagu umożliwił 

podziwianie panoramy Berlina, a korzy-
stając z przewodników audio można było 
wysłuchać najważniejszych informacji 
dotyczących miasta, parlamentu i jego hi-
storii. Ponieważ czas wizyty w Reichstagu 
przypadł na dzień obrad niemieckiego 
parlamentu, młodzież miała możliwość 
zobaczyć na żywo pracę niemieckich po-
słów, a także samą kanclerz Angelę Merkel. 
Gimnazjalistom poświęcił też czas poseł 
lewicowej partii (Die Linke)Norbert Müller 
– spotkał się z nimi w sali konferencyjnej, 
gdzie przedstawił cele swojego ugrupowa-
nia, a następnie odpowiadał na pytania za-
dawane przez młodzież. Na koniec wizyty 
polska grupa otrzymała na pamiątkę wspa-
niały album na temat Reichstagu, który 
został przekazany do biblioteki gimnazjum 
w Koczargach Starych.

W Berlinie młodzież oglądała także 
Bramę Brandenburską oraz pozostało-
ści muru berlińskiego.

Na wieczorną kolację smakołyki przy-
gotowali rodzice niemieckich uczest-
ników.

Piątek
W piątek nastąpiło podsumowanie po-
bytu i projektu. Każdy z uczestników 
otrzymał także kartkę, na której po-
zostali pisali pozytywne spostrzeżenia 
na jego temat. Uczestniczy napisali do 
samych siebie listy na temat tego, czym 
będą się zajmować za pięć lat. Niemieccy 
koordynatorzy mają je przesłać naszym 
uczniom po upływie tego czasu.

Oprócz zdobywania ciekawych do-
świadczeń kulturowych oraz wiedzy kra-
joznawczej, celem projektu było moty-
wowanie gimnazjalistów do rozwijania 
znajomości języka niemieckiego. Pod-
czas pobytu w Niemczech odbywały się 
zabawy językowe oraz pojawiały się rze-
czywiste sytuacje, w których uczniowie 
stosowali język niemiecki. W planach jest 
dalsza współpraca między I Gminnym 
Gimnazjum w Koczargach Starych a Ju-
gend- und Freizeitzentrum w Stahnsdorf. 

Projekt został przygotowany po stro-
nie polskiej przez prezes Stowarzyszenia 
„Odkrywamy Świat” Hannę Pieniak-Do-
mańską oraz dwie germanistki – p. Lu-
cynę Dec oraz Annę Odachowską przy 
wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, dyrekcji I Gmin-
nego Gimnazjum w Koczargach Starych, 
a także Urzędu Gminy Stare Babice.

 anna odaChoWska
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Zanim zaczął pisać, pracował jako na-
uczyciel języka angielskiego w Liceum 
im. Reytana w Warszawie. Pisaniem dla 
dzieci zajmuje się od 2004 roku. Jedno-
cześnie tłumaczy, m.in.: Marka Twaina 
(Przygody Tomka Sawyera), Briana Pat-

Mama – to pierwsze słowo wypowiedziane przez dziecko. W po-
niedziałek 25 maja dzieci z Przedszkola w Borzęcinie Dużym 
świętowały Dzień Mamy i Taty. Przedszkolaki zaśpiewały Rodzi-
com radosne piosenki oraz wykonały ciekawe układy taneczne. 
Każda grupa przedszkolna zaprezentowała własny repertuar. 
Goście mieli okazję obejrzeć radosną „Zieloną Sambę”, dostoj-
nego „Poloneza”, mieszczański taniec „Szewczyk idzie po ulicy”, 
dworskiego „Menueta” oraz kolorowy „Taniec Kwiatów i Mo-
tyli”. Części artystycznej towarzyszyła barwna oprawa sceniczna 
z efektami wystrzałowymi. Po występach i wręczeniu upomin-
ków wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Jak co 
roku Rodzicom towarzyszyły niezwykłe emocje, łzy wzruszenia, 
ale także mnóstwo uśmiechu. My również przyłączamy się do 
życzeń i wszystkim Mamom oraz Tatom życzymy wszystkiego 
najlepszego!

kInGa GoRaj

kolejne spotkanie ot!warte  
stowarzyszenia kuźnia przyjaźni
15 czerwca do Szkoły podstawowej w Starych Babicach 
zawitał paweł Beręsewicz – pisarz, poeta, tłumacz, lek-
sykograf, autor powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci. 
jest laureatem nagrody „Guliwera”, konkursu literackiego 
polskiego towarzystwa Wydawców książek oraz Nagrody 
literackiej im. kornela makuszyńskiego.

tena (Olbrzym z Zamczyska Baśni), Edith 
Nesbit (Księga smoków). 

Podczas spotkania autor stworzył swo-
isty performance – zapraszał kolejno dzieci 
na scenę, by przy wyimaginowanej herbatce 
dyskutować o książkach, które lubią czytać 

Wszystkie kwiaty dla mamy i taty

paweł Beręsewicz tłumaczy koncepcję ubranka na nos. trudna debata o pieniądzach

i tym samym wprowadzić je w świat jego 
własnych powieści. W rozmowie z Erykiem 
z klasy 6., fanem kryminałów, autor opowia-
dał o „Tajemnicy człowieka z blizną”, o ta-
jemniczej bliźnie i jej pochodzeniu oraz od-
krywaniu prawdy przez małego Janka, syna 
„człowieka z blizną”. Z Weroniką, także szó-
stoklasistką, debatował o modzie i sile re-
klamy w kontekście książki „Noskawery”, 
o szalonym projektancie, który stworzył 
ubranka na nosy, natomiast Szymon z klasy 
4. jako temat przewodni wybrał pieniądze 
i książkę „Pieniądze albo kasa”, mówiącą 
o tym, że pieniądze nie lecą z nieba, a podej-
rzane okazje powinny wywoływać u dzieci 
ostrożność. Uczniowie żywiołowo reago-
wali na pytania, chętnie żartowali z pisa-
rzem i komentowali wydarzenia na scenie. 
Takie spotkanie z pewnością na długo za-
pamiętają. tEkst I foto: Mak



18 GaZEta BaBICka CZerWIeC–lIpIeC 2015

Na terenie pałacu lasotów 
odbył się 1. rodzinny piknik 
pałacowy. Z okazji 160 – lecia 
pałacu zaproszono dzieci i do-
rosłych do wspólnego święto-
wania w szlacheckim stylu.

Jak przystało na pałacowe okoliczności, 
imprezę otworzył polonez w wykonaniu ze-
społu Swaty. Następnie dorośli mogli wziąć 
udział w warsztacie nalewkarskim, połą-
czonym z degustacją trunków. Za to naj-
młodsi zebrali się przed pałacem, by zwie-
dzać zakątki pałacu, a następnie poszukać 
skarbów w jego piwnicach. Organizatorzy 
pomyśleli o wszystkich. Kto więc spóźnił 
się na początek imprezy, mógł wziąć udział 
w późniejszych odsłonach atrakcji.

Kulminacyjnym punktem pikniku był 
Turniej Nalewek, zapowiadany przez prze-
wodniczącego Komisji Turnieju, zdobywcę 
tytułu „Nalewkarza roku 2014” Dariusza 
Brusa. Opowiedział on historię tworzenia 
nalewek oraz udzielał rad tym, którzy już 
poczynili pierwsze kroki w tej dziedzinie.

Następnie zebrani mogli podziwiać 
mazura, a do menueta nawet sami zostali 
zaproszeni. Podczas imprezy tańczono 
także walca oraz nowoczesnego, dla od-
miany, jive’a.

Goście usłyszeli krótką historię miej-
sca oraz poznali szczegóły stroju szlachec-
kiego. Pojawił się także wątek myśliwski 
– opowiadano o dawnych zwyczajach pod-
czas polowań, funkcji trębacza i znakach 
myśliwskich. Szlacheckie biesiadowanie 
obrazowała znakomicie scenka ukazująca 
zwyczaj wznoszenia toastów. 

Ok. godziny 16.00 rozpoczęły się ob-
rady Komisji Nalewek. W Turnieju degu-
stacji i ocenie zostało poddanych niemal 
40 trunków. 

Znajomością obiektu można było się 
wykazać podczas konkursu pałacowego, 
natomiast wiedzą o trunkach – podczas 
konkursu o nalewkach. 

Pozostało już tylko w napięciu ocze-
kiwać ogłoszenia wyników Turnieju oraz 
głosowania na samochody zabytkowe. 
Po wręczeniu pucharów i nagród, goście 
w miłej, pałacowej atmosferze oddali się 
czerwcowemu wieczorowi.  tEkst: Mak

foto: a. sZtyLER, Mf

Piknik pałacowy
wydarzenia

pokazy tańców

jest pałac, jest i księżniczka

Zajęcia manualne dla dzieci
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Właściciele oldmobili, których aż 48 zaje-
chało do Zielonek Parceli, rejestrowali się 
od rana. Już o godz. 11.00 ruszał bowiem 
przejazd wszystkich maszyn do Leszna, 
gdzie dołączyli liczni kierujący jednośla-
dami. Oddzielnie w Lesznie i w Starych 
Babicach przyznano nagrody najbardziej 
wyróżniającym się w swoich kategoriach 
pojazdom. W Lesznie nastąpiło pierw-
sze rozstrzygnięcie konkursu, a po uro-
czystości czas na drugą turę i powrót 
z Leszna do Pałacu Lasotów. 

W Starobabickim konkursie wyróż-
niono trzy kategorie. W pierwszej, na naj-
ładniejszy pojazd PRL, wygrała biała Sy-
rena 102 z 1963 roku, należąca do Pawła 
Kupieckiego z Warszawy. Drugie miejsce 
zajął Fiat 126p z 1978, a trzecie rok młod-
szy oldmobil – tu miła informacja – na-
leżący do naszego mieszkańca, Roberta 
Burharda, Fiat 125p.

Najładniejszym pojazdem zlotu został 
czerwony kabriolet Fiat 124 Spider. Drugą 
nagrodę zdobył jasnoniebieski Mercedes 
z 1963 roku, należący także do naszego 
mieszkańca, Krzysztofa Kazanowskiego 
z Bliznego Jasińskiego. Samochód ten 
także zdobył tytuł najbardziej wyjątko-
wego pojazdu zlotu. A wśród kierowców 
najbardziej wyróżniali się prowadzący 
czarny Chevrolet Jacek Ciesielski z sy-
nem Tymoteuszem. Wystąpili na impre-
zie w strojach z epoki, a ich pojazd otrzy-
mał III miejsce wśród najładniejszych. 
Rodzina wróciła do domu z kompletem 
nagród, bo małżonka pana Jacka w Lesz-
nie, także otrzymała nagrodę za prowa-
dzonego przez siebie Fiata 600.

Przyznano także nagrody w innych 
konkurencjach. Za najdłuższą trasę po-
konaną na zlot – 89 km – nagrodę otrzy-
mali Danuta i Waldemar Daszkowscy. Naj-
starszym autem okazał się, rodem z „Va 
Banku”, Fiat NSU 1100 z 1938. Pierwsza 
nagroda dla jednośladów trafiła w ręce 
właściciela motocyklu MV 650 M, a dru-
gie miejsce zajął mieszkaniec Babic, Ka-
zimierz Świstek ze swoją JAVĄ z 1986 

roku. Najśmieszniejszym pojazdem zlotu 
okrzyknięto wózek spacerowy z 1963 
roku, który przyprowadziła Urszula … 
Śmiech. 

Organizatorzy zapewniają, że to nie 
ostatnia taka impreza w Starych Babicach.

tEkst: Mak

foto: Mf

III Babicki Zlot 
pojazdów Zabytkowych za nami!
Na imprezę tłumnie zjechali kierowcy aut i motocykli.  
Była to już trzecia edycja imprezy. 

wydarzenia

„Najładniejsza z prl” – Syrena 102

kolumna wyrusza do leszna
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wydarzenia

Serdeczne podziękowania za wkład w organizację imprezy  
dla:

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego Małgorzaty 
Siekierskiej i pracowników przedszkola za ogromne zaangażo-
wanie i nieocenioną pomoc, proboszcza Mariana Rowickiego 
i księży Janusza Stańczuka i Marcina Szatanka za nagrody, 
otwartość i współpracę, Tomasza Konopy i Marka Nercia za 

noc kupały – Wianki 2015
20 czerwca obok przedszkola w Bliznem jasińskiego odbyła się niezapomniana impreza 
dla mieszkańców. Nad całym przedsięwzięciem pieczę sprawowało Stowarzyszenie  
odkrywamy Świat z prezes Hanną domańską na czele. Było super! Zobaczcie sami!

powitanie gości Występy artystyczne

ukwiecone dziewczęta Zabawy z ogniem... the lovers na scenie

dostarczenie nagród, delikatesów Agata za grillowanie i zaan-
gażowanie, Mariana Odżyga za wspaniały bigos, Referatu Roz-
woju i Promocji Gminy, sponsorów i wszystkich, którzy przy-
czynili się do zorganizowania imprezy.

RadnI I Rady sołECkIE BLIZnE jasIńskIEGo  

I BLIZnE łasZCZyńskIEGo

foto: Mf I MIkołaj BRZykCy
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wydarzenia

os. Groty, ul. Spychowska 47

SpoNSorZy:

Tradycją stało się już przedstawienie, 
w którym co roku podziwiamy kolejne 
pokolenie rodziców przedszkolaków 
z  Borzęcina. I  tak od dziewięciu lat. 
W tym roku była to adaptacja  „Czer-
wonego Kapturka”.  Rodzice z wielkim 
zaangażowaniem i starannością od kilku 
miesięcy przygotowywali się do tej pre-
miery. Wiedzieli, że wystąpią przed naj-
bardziej wymagającą, ale i najbardziej 
wdzięczną publicznością. Stanęli na 
wysokości zadania i wykazali się dużą 
pomysłowością przygotowując stroje, 
rekwizyty i scenografię. 

W tym roku spektakl został wysta-
wiony trzykrotnie. Najpierw „sala wido-
wiskowa” zapełniła się przedszkolakami, 

Rodzice na szkolnej scenie
W dniu dziecka wszyscy są dziećmi. Śmiało można powie-
dzieć, że to najbardziej „uśmiechnięty” dzień w roku. Cie-
szą się dzieci, cieszą dorośli i przygotowują niespodzianki 
dla najmłodszych.

którzy żywiołowo reagowali na widok 
mamy, czy taty w przebraniu wilka, le-
śniczego lub w roli babci z wielkimi zę-
bami. Później na widowni zasiedli ucznio-
wie klas młodszych, a na końcu spektakl 
podziwiali uczniowie klas starszych. Ro-
dzice  po mistrzowsku zmieniali wybrane 
kwestie, by dostosować przekaz do wieku 
widzów. Za każdym razem udało się im 
przemycić jakąś naukę, bo od tego prze-
cież są bajki  i… rodzice.

Skupienie i zaciekawienie malowało się 
na twarzach widzów, a atmosfera w sali 
dorównywała tej w niejednej warszaw-
skiej sali teatralnej. Dzieci nagrodziły ak-
torów  brawami, a aktorzy obsypali dzieci 
cukierkami. Brawa, okrzyki radości, śmiech 

towarzyszyły i małym i dużym, bo o to 
przecież chodzi, by uśmiechu było jak naj-
więcej, a radość tego dnia przeniosła się 
i towarzyszyła wszystkim przez okrągły 
rok, czyli aż do następnego Dnia Dziecka. 

Serdeczne podziękowania składamy 
Rodzicom, którzy zaangażowali się w to 
przedsięwzięcie. Nie szczędząc trudu 
i czasu, pomimo licznych obowiązków, 
znaleźli czas na  spotkania, próby i przy-
gotowania. Jak sami zauważyli, była to 
dobra integracja społeczności szkolno – 
przedszkolnej.

IREna GąsIńska

Zdrowy poczęstunek Warsztaty florystyczne

Czerwcowe wianki
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Od 2000 roku w Gminie Stare Babice działa 
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnospraw-
nych Archidiecezji Warszawskiej. Jego 
zadaniem jest prowadzenie działalności 
rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 
od 2 do 24 lat. Bezpłatne zajęcia terapeu-
tyczne, stymulujące zaburzony rozwój, pro-
wadzone są w utworzonym w 1999 roku 
z inicjatywy rodziców Ośrodku w Bliznem. 

Jest jedyną placówką pozarządową 
na terenie powiatu, w której stworzono 
program wczesnej interwencji dla dzieci 
niepełnosprawnych. Pod fachową opieką 
specjalistów przebywa tam obecnie ok. 30 
dzieci z porażeniem mózgowym, zespo-
łami genetycznymi, epilepsją, autyzmem, 
mutyzmem i upośledzeniem umysłowym. 
Dla każdego z nich opracowuje się indy-

Z życia organizacji pozarządowych

Wojcieszyn cieszy

ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny kSNAW w Bliznem jasińskiego

widualny program rehabilitacji. Od ponie-
działku do piątku prowadzone są zajęcia: 
ruchowe, muzykoterapia, hipoterapia oraz 
artoterapia, czyli terapia przez sztukę. Od 
2004 roku program rozszerzony został 
o terapię integracji sensorycznej.

Na pomoc Ośrodka mogą także liczyć 
rodzice, opiekunowie oraz rodzeństwo. 
Są to osoby, które wymagają wsparcia 
psychologicznego, emocjonalnego, or-
ganizacyjnego a także informacyjnego. 
Często właśnie w Ośrodku dowiadują 
się o ulgach, prawach i opiece edukacyj-
nej. Ośrodek stara się także przeciwdzia-
łać ich izolacji społecznej. Obecnie pod 
opieką znajduje się 16 rodzeństwa oraz 
ok. 60 rodziców i opiekunów. 

Placówka aktywizuje środowisko, inte-
gruje rodziny z dzieckiem niepełnospraw-

nym i ich bliskich. Od kilku lat organi-
zuje Dzień Dziecka z Mikołajem. Tradycją 
stały się też spotkania wigilijne oraz ja-
sełka, przygotowywane przez wszystkie 
dzieci. Terapeuci starają się, aby aktorem 
było każde dziecko, niezależnie od stopnia 
swoich ograniczeń. Pracownicy dbają o to, 
by codzienne zajęcia przeplatane były cie-
kawymi wydarzeniami, np. ostatnio od-
było się ognisko, zorganizowano też prze-
jażdżki konne. 

Wszystkie usługi i zajęcia w Ośrodku są 
bezpłatne – finansuje je samorząd powia-
towy, gmina, urząd wojewódzki i PFRON. 
Zgodnie z umową, do Ośrodka mogą tra-
fiać dzieci z gmin powiatu warszawskiego 
zachodniego i gmin sąsiadujących. Obec-
nie ok. 90% z nich pochodzi z Gminy Stare 
Babice. Co ważne, działalność Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych znacz-
nie zmniejsza liczbę osób korzystających 
z pomocy GOPS. Stowarzyszenie jest orga-
nizacją non profit, tj. nie czerpie żadnych 
zysków ze swojej działalności. Może nato-
miast przyjmować darowizny. Od 2004 roku 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku 
publicznego, dzięki czemu można przeka-
zywać 1% podatku na potrzeby dzieci nie-
pełnosprawnych w tym Ośrodku.

KRS 0000215585
tEkst: Mak

foto: MatERIały ksnaW

Szczególnie chciałbym podziękować: 
Jadwidze Wasiak i Paniom z Rady So-
łeckiej Wojcieszyna: Agnieszce Lesz-
czyńskiej, Aldonie Osińskiej, Małgo-
rzacie Pałubińskiej za kolejne udane 
przedsięwzięcie, Wójtom Gminy 
Krzysztofowi Turkowi i Marcinowi Za-
jącowi za udaną i owocną współpracę 
na rzecz lokalnej społeczności i kolejne, 
będące na etapie projektowania, reali-
zacje w Wojcieszynie, Danielowi Sumce 
za przepyszne wyroby wędliniarskie, 

drodzy Wojcieszynianie, dziękuję Wam za jakże udane spo-
tkanie z okazji otwarcia placu zabaw w Wojcieszynie!!!

Piotrowi Oszczykowi, za wiele… i dow-
cipy, Iwonie Demidziuk za pomoc, serce 
i   przepyszne lody, Paulinie Kuczyń-
skiej za całokształt, Marcinowi Kuczyń-
skiemu Naszemu Mistrzowi Smaku, 
Teresie i Radosławowi Piotrak za logi-
stykę, dobre słowo i lizaki dla Najmłod-
szych, Naszym wspaniałym artystkom 
od balonów i malowania buziek: Marta 
Pałubińska i Jej koleżanka Agnieszka, 
Pani radnej Justynie Szczepanik, za 
wspólne działanie

Paniom i Panom z Referatów Inwestycji, 
Ochrony Środowiska, Komunalnego oraz 
Promocji Gminy, Wszystkim Paniom, miesz-
kankom Wojcieszyna, Zalesia, Wierzbina za 
podarowanie własnych słodkich wypieków, 
Kamilowi Świątkowskiemu, Jackowi Świąt-
kowskiemu, Waldkowi Chudzikowi i całej 
pozostałej „ekipie technicznej” za namiot 
i wsparcie techniczne i Przemkowi Bobiń-
skiemu, Beacie Błaszczak za wypożyczenie 
ław i stołów, Naszym druhom z OSP w Bo-
rzęcinie Dużym, dziękuję Moim dziewczy-
nom Agnieszce i Julce za pomoc i wsparcie 
przez 24 i cudne wesołe kwiatki na ogrodze-
niu placu zabaw. Jak widać, jak już coś robić 
to robić to wspólnie i z radością, po prostu 
Wojcieszyn cieszy!!!

słaWEk suMka

jasełka w Bliznem

kultura
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W polskiej przestrzeni publicznej jest 
wiele agresji słownej, nienawistnych ba-
zgrołów, po prostu hejtów. Pozostając 
wypowiedziane, bądź namalowane na 
murze „śmieją się” z naszej bierności. 
Często poprzestajemy na skwitowaniu 
społecznie szkodliwego zachowania 
stwierdzeniem: „wandal” albo „pseudo-
kibic i zadymiarz”. Spowszedniały nam 
słowa na „k” czy „ch”. Mamy problem 
z agresją i nienawiścią – jest jej tyle, że 
czasem jej nie zauważamy. Nawet jeśli je 

widzimy, nie reagujemy. Dlaczego? Nie 
wiemy jak? 

By zmienić ten stan rzeczy, przynaj-
mniej w naszej lokalnej, babickiej prze-
strzeni publicznej, Fundacja Ab Alio za-
prosiła do współpracy Stowarzyszenie 
Projekt: Polska, inicjatora akcji „Hejt-
Stop”. Uznając nasze przedsięwzięcie za 
ważne i potrzebne wsparcia udzielił nam 
również Wójt Gminy Stare Babice.

Na czym polega kolejny projekt Fun-
dacji Ab Alio?

Przyłączamy się do gminnych działań, 
zmierzających do poprawy ładu przestrzen-
nego. Inicjujemy akcję czyszczenia prze-
strzeni publicznej z aktów przemocy słow-
nej. Wiemy, że jest to praca syzyfowa, ponad 
siły naszej Fundacji. Dlatego szukamy part-
nerów projektu i liczymy na wsparcie miesz-
kańców Gminy Stare Babice, którzy tę prze-
strzeń tworzą i za nią odpowiadają. 
Będziemy: 
–  zamalowywali tzw. hejty na murach, 
–  opisywali na łamach Gazety Babickiej, 

czym jest mowa nienawiści, jakie są jej 
skutki i jak można z nią walczyć, 

–  podpowiadali za pośrednictwem Facebo-
oka, jak możemy pozytywnie kształtować 
naszą przestrzeń aktywnie ją upiększając, 

–  zorganizujemy warsztaty i spotkania 
tematyczne, 

a wszystko po to, by żyło się nam lepiej. 
Czas zacząć! Już dzisiaj zgłoś lokalizację 

z nienawistnymi bazgrołami za pośrednic-
twem portalu naszego Partnera www.hejt-
stop.pl. W wakacje zamalujemy pierwszy ba-
zgroł, a potem kolejny i kolejny, aż do skutku!

do ZoBaCZEnIa!

fundaCja aB aLIo

sztuka czy wandalizm?

W liście czytamy: „Na ręce Pana Prezesa 
[Andrzeja Wasilewskiego, wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP] składam serdeczne podziękowania 
dla wszystkich druhów i strażaków z po-
wiatu warszawskiego zachodniego i no-
wodworskiego za uczestnictwo w dniu 
4 czerwca 2015 r. (święto Bożego Ciała) 
w gaszeniu pożaru w okolicy Palmir(…)”.

Po godz. 8.00 leśniczy leśnictwa Ka-
liszki wykrył pożar w ponadstuletnim 
drzewostanie. Pożar objął ok. 6 ha, w ak-
cji gaszenia uczestniczyło w sumie 136 
ochotników, 35 samochodów PSP, 35 sa-
mochodów OSP, a dogaszanie trwało aż 
trzy doby. Utrudnienia wynikały z ko-
nieczności dowożenia wody drogami le-
śnymi, nie będącymi dojazdami poża-
rowymi, a  jedyny takowy uległ szybko 

uszkodzeniu. Stale wydobywający się 
ogień stwarzał zagrożenie rozwoju po-
żaru, a nawet bezpośredniego zbliże-
nia się do Warszawy. Szczęśliwie jednak 

strażakom wspieranym przez młodych 
adeptów ze Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej kolejny raz stanęli na wyso-
kości zadania.

Podziękowania dla strażaków
do redakcji wpłynęły podziękowania dla strażaków od kampinoskiego parku Narodo-
wego. Brali oni udział w akcji gaszenia pożaru w okolicach palmir, która miała miejsce na 
początku czerwca.



24 GaZEta BaBICka CZerWIeC–lIpIeC 2015

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
HASŁO 
 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9) 10)  11)  12)  13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)  24)  25)  26)  27)
 

Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 2. CZERWCOWE CUDAWIANKI W BLIZNEM. Nagrody otrzymują: Maria Pogorzelska z Konstancina i Michał Dyński 

15. pora letnich upałów 
17. puszczaliśmy 20 czerwca w Bliznem 
18. przepytuje ucznia 
19. element babickiego herbu i jednocześnie symbol 

szczęścia 
20. trakt w Borzęcinie Dużym 
 
 
 

13. Karol, kompozytor baletu „Harnasie”, patron ulicy 
w Klaudynie 

14. firma hodowlano-nasienna w Zielonkach 
16. wieczysta z hipoteką 

KRZYŻÓWKA babicka Nr 3 

 

                          1
    21)

                    2
1)

   
27)

                         

                    3      
2)

                         

                    4      

              5
    7) 

     
24)

     

                    6
12) 

  7   

                   
22)

     

                8    9
    25) 

     

                   
18)

 
4) 

 

                    10
8)

     

      11         
15) 

       

              12      
6)

13  
26) 

  14

                         

    15 
    23) 

      16 
11) 

         

                   
17)

  17   
9)

     
16) 

                 

                    18
5)

     
19)

           
3) 

           

                   
13)

19 
10) 

 
21)

                         

                    20  
20) 

 
14)

                         

                         

                         

 
POZIOMO 
 
2. mężczyzna o nienagannych manierach, w 
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1. krasulę wyleczy 
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11. gasi pożar 
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Hasło z krzyżówki Nr 2. CZERWCOWE CUDAWIANKI W BLIZNEM. Nagrody otrzymują: Maria Pogorzelska z Konstancina  
i Michał Dyński

PIONOWO
 1.  krasulę wyleczy
 3.  zielona …, tam uczniowie łączą 

naukę z wypoczynkiem
 4.  budżet stanowiony głosami 

mieszkańców
 7.  zawody np. układania puzzli
 8.  cykliczna impreza artystyczna np. 

„W Krainie Chopina” 
11.  gasi pożar
13.  Karol, kompozytor baletu 

„Harnasie”, patron ulicy 
w Klaudynie

14.  firma hodowlano-nasienna 
w Zielonkach

16.  wieczysta z hipoteką

Sąsiad nie zmiótł znów podwórka 
– wina Turka 
Niby słońce ale chmurka – wina Turka 
W telewizji znów powtórka – wina Turka 
Straszy przykręceniem kurka 
Putin, a to wina Turka 

Dziób pingwina się nie zgina – Turka wina 
Zmarła ciotka z Marysina – Turka wina 
Jajecznica się nie ścina – Turka wina 
Jaj nie zniosła nocą kurka – wina Turka 

Babci z rana zrzedła mina – Turka wina 
Nie ma lotów do Klaudyna – Turka wina 
Wszystko w sklepie jest from China – 
Turka wina 
Miał być dół, a wyszła górka – wina Turka 

Nie ma na co iść do kina – Turka wina 
Krzywo leci dym z komina – Turka wina 
Tłusta jednak jest słonina – Turka wina 
Powiększyła się łysina – Turka wina 

Lepsza w piłkę Ukraina – Turka wina 
Nie chce słuchać nikt Chopina – Turka wina 
Niby czerwiec, a brak słońca 
– czy to wina już Zająca?

Gal Antoni

POZIOMO
 2.  mężczyzna o nienagannych 

manierach, w Gimnazjum 
w Koczargach Starych corocznie 
wybierany w konkursie

 5.  gospodarz dożynek
 6.  babicka nadawcza, wybudowana 

w 1923 r.
 9.  namiot z areną
10.  lecznica pierwszego kontaktu
12.  noc najkrótsza w roku
15.  pora letnich upałów
17.  puszczaliśmy 20 czerwca w Bliznem
18.  przepytuje ucznia
19.  element babickiego herbu 

i jednocześnie symbol szczęścia
20.  trakt w Borzęcinie Dużym

kultura

Z ukłonami dla mistrza 
młynarskiego...

WIna tuRka
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Dyrektor Bożenna Pyć uroczyście powi-
tała wszystkich zebranych gości. Następ-
nie zaczęły się występy dzieci. Była recy-
tacja wierszy oraz piosenki, przy których 
wdzięcznie brzmiał akompaniament pia-
nina. Dzieci zaprezentowały także tańce 
do największych zagranicznych przebojów. 
Miłym akcentem było zaproszenie na scenę 
rodziców, którzy miesiąc temu wystawili na 
deskach przedszkolnej sceny przestawienie 
pt. „Zielona Wyspa Banana”. Wręczono 
im pamiątkowe zdjęcia ze sztuki, raz jesz-

cze wychwalano ich sceniczne wyczyny 
i podkreślono wkład w funkcjonowanie 
przedszkola. Na rodziców czekała jeszcze 
inna niespodzianka – dzieci przebrały się 
za absolwentów uniwersytetu i w takich 
strojach zatańczyły na scenie poloneza 
kompozycji Wojciecha Kilara. Wszystko 
przebiegało w radosnej atmosferze, aż… Aż 
nadszedł czas piosenki pożegnalnej dla pań 
wychowawczyń. Emocje ogarnęły zarówno 
dorosłych, jak i dzieci. W oczach niejed-
nego pojawiły się łzy wzruszenia, a jedna 

z dziewczynek wtuliła się w ramiona pani 
Małgorzaty Libert, wychowawczyni ze-
rówki. Specjalne podziękowania spłynęły 
właśnie do niej oraz do pań: Ilony Nowak 
i Agnieszki Maliszewskiej, które zajmowały 
się dziećmi z odchodzącego rocznika.

Ponieważ rodzice dzieci w Starych Ba-
bicach są niezawodni, zadbali także o po-
częstunek dla gości, a podczas niego wraz 
z paniami z Przedszkola o wspaniałą, ro-
dzinną atmosferę.

tEkst I foto: Mak

W piątek 26 czerwca w kościele p.w. NMP 
w Starych Babicach odbył się koncert inau-
gurujący XI edycję Festiwalu Muzycznego 
„W Krainie Chopina”. Wystąpili: Eliza Szu-
lińska – sopran, Chór Archikatedry War-
szawskiej, oraz orkiestra Sinfonia Viva /
która właśnie otrzymała prestiżową francu-
ską nagrodę muzyczną Złoty Orfeusz/. Pod 
batutą Dariusza Zimnickiego wspaniale 
zabrzmiały: Msza Góralska Tadeusza W. 
Maklakiewicza, oraz monumentalne, Rex 
Mundi Bartosza Kowalskiego – Banase-
wicza. Na bis Eliza Szulińska razem z or-
kiestrą wykonała wzruszające Ave Maria. 
Po koncercie na babickim rynku odbył się 
imponujący pokaz fajerwerków, przygoto-
wany przez firmę „Tropic”. 

Przez kolejne niedziele lata, aż do 4 
października Kraina Chopina będzie 
rozbrzmiewała muzyką. Na wszystkie 
koncerty festiwalowe wstęp jest wolny. 
Serdecznie zapraszam. 

MaRIusZ dżyGa 

dyREktoR fEstIWaLu

foto: WP

Pożegnanie Zerówki

festiwal „W krainie Chopina” 
czas zacząć!

W czerwcowe gorące popołudnie w przedszkolu w Starych Babicach zebrali się rodzice, dzieci 
oraz wszystkie panie wychowawczynie wraz z resztą załogi przedszkola. Święto wyjątkowe  
– pożegnanie najstarszych dzieci i wyprawienie ich do szkoły na dalsze naukowe ścieżki. 

Gotowi do poloneza! Chwila wzruszeń

kultura
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29 maja o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 
nowego Urzędu Gminy odbył się wykład: 
„Jak prawidłowo ćwiczyć” wygłoszony przez 
fizjoterapeutę Bartosza Wysoczańskiego. Or-
ganizatorem spotkania była Fundacji Pro-
mocji Rekreacji „KiM”, realizująca w Gminie 
Stare Babice II edycję projektu Senior Zdrowy 
i Aktywny współfinansowanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ruch w każdym wieku jest wskazany, 
jednak ćwicząc w starszym wieku warto 
stosować się do zasad: 
	Zacznij dzień od rozciągania się, „prze-

ciągania”, nie wykonuj gwałtownych 
ruchów, zwłaszcza na początku nie 
wykonuj skłonów i nagłych skrętów 
głowy. 

	Obciążenie wysiłkiem podczas ćwi-
czeń fizycznych powinno stopniowo 
narastać, a następnie zmniejszać się. 
Gdybyśmy narysowali krzywą natęże-
nia wysiłku w czasie jego trwania wy-
szłaby nam parabola.

	Wszystkie ćwiczenia powinno rozpo-
czynać się rozgrzewką, w której dość 

istotnym elementem jest rozciąganie 
mięśni.

	Ćwicz przynajmniej 3 razy w tygodniu, 
tyle minimalnie potrzeba, aby efekt 
wytrenowania stał się widoczny! 

	Nie zapominajmy o odpoczynku mię-
dzy kolejnymi treningami. Pozwala on 
na regenerację tkanek. Nie może on 
trwać zbyt długo, abyśmy ich nie roz-
leniwili.

	Wykonując samodzielnie ćwiczenia, 
wykonuj je tak, by nie powodowały 
bólu. Jeśli ćwiczenia odbywają się pod 
nadzorem rehabilitanta, czy fizjotera-
peuty, to on ocenia, czy przekroczenie 
granicy bólu jest bezpieczne dla osoby 
ćwiczącej.

	W starszym wieku trudniej jest zmo-
bilizować się do aktywności ruchowej, 
dlatego warto ćwiczyć w grupie.

	Korzystaj z przedmiotów urozmaica-
jących ćwiczenia- piłki, gumy, mate-
raca, kijów nornic walking, sprężyn, 
roweru stacjonarnego i  tradycyj-
nego.

	Staraj się unikać pozostawania długo 
w jednej pozycji, długiego siedzenia, 
leżenia.

	Dla osoby w podeszłym wieku każda 
forma ruchu jest pożyteczna, także ta 
wynikająca z  samodzielnego wykony-
wania czynności życiowych, sprząta-
nia, chodzenia pieszo po zakupy, pracy 
w ogródku,  zabawy z wnukiem, spa-
ceru z psem. 

	Jak najdłużej staraj się uczestniczyć 
w życiu społecznym, wychodź z domu. 

	Korzystaj z dostępnych okazji ćwiczeń 
grupowych i rehabilitacji indywidualnej.

	Nie zapominajmy o właściwej diecie, 
która wspomoże nasze wysiłki w dą-
żeniu do stania się sprawniejszymi 
i zdrowszymi. W celu jej zbilansowa-
nia dobrze jest poradzić się dietetyka, 
który dopasuje sposób żywienia do 
naszego organizmu.

Wykorzystano materiały udostępnione przez 
fizjoterapeutę prowadzącego wykład Bartosza 
Wysoczańskiego.

BEata tuZIMEk

Co słychać u babickich seniorów?
jak prawidłowo ćwiczyć – wykład dla seniorów

kultura

Co roku 27 maja, w rocznicę pierwszych wol-
nych wyborów do Rad Gmin, obchodzimy 
Dzień Samorządu. 25 rocznica skłoniła słu-
chaczy Starobabickiego Uniwersytetu III 
Wieku do wspomnień związanych z naszą 
małą ojczyzną – Gminą Stare Babice.

Oczywiście wspominali ci, którzy ten 
samorząd tworzyli. Tym razem wykła-
dowcami byli nasi samorządowcy: wójt 
Krzysztof Turek, starosta Jan Żychliń-
ski, zastępca wójta Marcin Zając oraz 
asystent ds. samorządowych Mieczy-
sława Majchrzak. 

O początkach tworzenia się babickiej 
wspólnoty samorządowej opowiedział 
Krzysztof Turek. Wspominał o nieła-
twych czasach, kiedy to wszystkiego bra-
kowało, a pomimo to trzeba było podjąć 
trud odpowiedzialności. Warto wspo-
mnieć, że gmina była wtedy o wiele więk-
sza, bo połączona z Izabelinem. Pierw-
szym wójtem został Stanisław Zając, 

25 lat Samorządności
który sukcesywnie realizował swoją wi-
zję kreowania nowej wspólnoty. W tym 
dziele wspierała go żona. We wspomnie-
niach zostało wiele spotkań, podczas któ-
rych omawiano sprawy gminy. 

Starosta w tamtych czasach był pierw-
szym przewodniczącym Rady Gminy. 
Zwrócił uwagę na ład przestrzenny, któ-
rym od początku wyróżniała się gmina. 
Dzięki temu do dziś jest to teren atrak-
cyjny dla mieszkańców. 

Mieczysława Majchrzak pamięta dłu-
gie godziny pracy i wielogodzinne obrady, 
które nie były łatwe i wywoływały wiele 
emocji, mimo że zwycięskie ugrupowa-
nie miało 20 z 24 mandatów. 

Trzeba przyznać, że na przestrzeni lat 
zmian w naszej gminie zaszło bardzo dużo. 
Z sentymentem obejrzeliśmy zdjęcia sprzed 
kilkunastu lat i te, które pokazują gminę 
obecnie. Od 20 lat wójt Krzysztof Turek, 
który przejął rządy po śmierci swojego po-

przednika, kreuje zmiany w najbliższym 
otoczeniu. Należy do nich infrastruktura 
w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Przypomniano o działaniach Jolanty 
Stępniak, która przez wiele lat była zastępcą 
wójta gminy. Jej działania zostały uhono-
rowane przez Prezydenta poprzez odzna-
czenie w Dniu Samorządności. 

O planach na przyszłość opowiedział 
Marcin Zając, który, kontynuując dzia-
łania swego ojca, ma możliwość wpły-
wania na rozwój gminy. Wśród tych naj-
ważniejszych działań wymienił budowę 
nowego gimnazjum wraz z całym kom-
pleksem kulturalno-sportowym oraz wy-
kup gruntów pod drogi gminne w celu 
uporządkowania przestrzeni publicznej.

W spotkaniu uczestniczył także Leszek 
Poborczyk, który cieszy się najdłuższym 
stażem, jako radny - rozpoczął VI kaden-
cję. Samorząd to temat, o którym można 
mówić wiele. Pamiętajmy jednak, że ko-
lejne rocznice przed nami.

tEkst: aGnIEsZka MatusZEWska

foto: Mf
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W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy 
m.in. bezpłatne zajęcia matematyczne. 
Uczniowie klas V i VI brali udział w co-
tygodniowych spotkaniach, podczas 
których w miłej i swobodnej atmosfe-
rze “łamali” swoje główki rozwiązując 
skomplikowane i podchwytliwe zagadki 
matematyczne. W tajemniczy świat Kró-

Matematyczni Giganci :)
działające na terenie naszej gminy fundacja ab alio 
wspólnie ze znaną już wszystkim strefą języka wspierają 
młode talenty. 

lowej Nauk z ogrom-
nym zaangażowaniem 
i  pasją wprowadzała 
małych geniuszy pani 
Małgorzata Dębska, 
współpracująca z Fun-
dacją Ab Alio wolonta-
riuszka z Hornówka. 

Bardzo  cieszą wspaniałe wyniki w nauce, 
a także nagrody i wyróżnienia w ogólno-
polskich konkursach matematycznych 
naszych uczniów. Są potwierdzeniem 
tego, jak ważne jest nie tylko dostrzeże-
nie, ale i umiejętne pokierowanie rozwo-
jem młodych talentów.

Gratulujemy sukcesu pani Małgosi 
oraz naszym dzielnym, pracowitym stu-
dentom. Dziękujemy Strefie Języka za 
kolejną, bardzo owocną współpracę. Ży-
czymy wszystkim dzieciom i nauczycie-
lom wspaniałych, pełnych przygód i no-
wych odkryć wakacji oraz zapraszamy od 
września na kolejną edycję „Matematycz-
nych spotkań w Babicach”. A tych , któ-
rzy podczas wakacyjnego wypoczynku 
poczują w sobie jakiś dar, którym chcie-
liby się podzielić z młodym pokoleniem, 
bardzo serdecznie zapraszamy do współ-
pracy.

MałGoRZata skuBIsZak-GołęBIEWska

fundaCja aB aLIo

kultura
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30 maja w Szarowie koło Krakowa odbyły 
się Mistrzostwa Polski Polskiego Stowa-
rzyszenia Boogie Woogie łączone z Mi-
strzostwami w rock’n’rollu sportowym. 
Zosi i Jakubowi Załęskim udało się zająć 
3. miejsce i stanąć na podium.

23 maja odbył się kolejny Młodzieżowy 
Turniej Carrom o Puchar Starosty War-
szawskiego Zachodniego. W turnieju wzięło 
udział blisko 30 graczy poniżej 18 lat z War-
szawy, Legionowa, gminy Stare Babice, 
gminy Izabelin oraz Kampinos. Zwycięzcą 

turnieju został Bartosz Sasiński z Legio-
nowa (Mistrz Europy 2014 w kategorii po-
niżej 18 lat). Na drugim miejscu znalazł się 
Karol Cabak z gminy Izabelin, a na trze-
cim Kacper Grzegorczuk, trenujący car-
rom w Gimnazjum w Koczargach Starych. 
Najlepszym graczem poniżej 13 lat został 
Janek Nowakowski, uczęszczający na zaję-
cia carrom w szkole w Borzęcinie Dużym.

Po meczu rozegranym 20 czerwca z LZS 
Błękitni Korytów seniorzy GKS Naprzód 
Stare Babice trenera Michała Sztuckiego 

uzyskali awans z A klasy do ligi okręgowej. 
Tego samego dnia awans do I ligi warszaw-
skiej zdobył rocznik 2001/2002, a rocznik 
2003/2004 po fantastycznym sezonie bę-
dzie grał w II lidze warszawskiej. Trenerem 
tych roczników jest Rafał Lubelski, a pre-
zesem GKS Naprzód Stare Babice Konrad 
Paziewski.

VI turniej „Grand Prix Stare Babice 
w siatkówce plażowej” – Zielonki 2015 już 
za nami. Przystąpiło 10 par. Wygrali: Piotr 
Filipowicz i Rafał Faryna.

W sportowym skrócie...

27 czerwca odbyły się dwie imprezy kulturalne dla mieszkańców zachodniej części gminy  
– Borzęcina i topolina. to pierwsze przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej  
w naszej gminie.

Wianki Borzęcin 2015
Od godziny 16 na mieszkańców Bo-

rzęcina czekało wiele atrakcji na Placu 
Chopina. W programie były m.in: gry i 
zabawy dla dzieci i dorosłych, konkurs 
na najładniejszy wianek rodzinny, prze-
jażdżki kucykiem, zawody wędkarskie, 
plecenie wianków i ognisko z kiełba-
skami. Dla najlepszych czekały nagrody. 
Kulminacją wydarzenia było puszcza-
nie wianków na stawach. Zadowoleni 
mieszkańcy bawili się tak dobrze, że 
nad stawem bawili się do późnych go-
dzin nocnych. Inicjatorem wydarzenia 

byli sołtys Wojciech Wiśniewski i radny 
Remigiusz Fijołek.

topolińskie sobótki
W tym samym czasie w Topolinie ze-

brała się grupa mieszkańców, dla których 
także przewidziano szereg atrakcji m. in. 
przejażdżki bryczką, zabawy dla dzieci 
z animatorami, pokazy strażackie. Dla 
smakoszy był grill, miejscowe gospody-
nie przygotowały słodkości, a najstarszy 
z mieszkańców przygotował ogórki ma-
łosolne według starodawnej receptury. 
Dla najmłodszych dla ochłody przewi-

dziano lody. Kulminacyjnym momen-
tem imprezy był Konkurs na Najpięk-
niejszą Pannę Sobótkową, do którego 
zgłosiło się 14 najmłodszych panien. Jed-
nogłośnym werdyktem Jury zwyciężyły 
wszystkie zgłoszone Panny Sobótkowe, 
każda z nich otrzymała nagrodę. II To-
polińskie Sobótki trwały do późnych go-
dzin wieczornych. Inicjatorem wydarze-
nia byli sołtys Dorota Szymańska i radny 
Krzysztof Szuba.

Mf

foto: Mf, kRZysZtof sZuBa

Inicjatywa lokalna 
ruszyła już w Borzęcinie i topolinie

plecenie wianków w Borzęcinie dużym Zabawa w topolinie
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Pierwsze spotkanie odbyło się w maju 
w Szkole Sportów Konnych mieszczącej 
się w Koczargach Nowych. Kolejne zostało 
rozegrane w czerwcu w stajni Sawanka 
w Truskawiu. Podczas dwóch spotkań 
jeźdźcy szkolący się w stajniach i klubach 

jeździeckich działających na terenie naszej 
gminy oraz gmin ościennych brali udział 
w 22 konkursach. Odbyło się 8 konkursów 
ujeżdżenia oraz 14 konkursów w skokach 
przez przeszkody.  Dotychczas w edycji 
2015 udział wzięło około 150 zawodni-
ków. W obu spotkaniach najliczniej obsa-
dzonym konkursem był konkurs skoków 
klasy LL o puchar Gminy Stare Babice. 
W maju zwyciężyła Maja Wołkow z Klubu 
Sportów Konnych Stare Babice na kla-
czy Dania Ewita, druga była Dominika 
Balcerowska na wałachu Carat – stajnia 
Sawanka, a trzecie miejsce zajęła Monika 
Kruczyńska na klaczy Czadira. W czerwcu 
triumfowała Dominika Balcerowska ze 

kampinoskie spotkania jeździeckie 2015 
na półmetku
Cykl amatorskich zawodów konnych pod nazwą kampino-
skie Spotkania jeździeckie, które rozgrywane są na terenie 
naszej gminy już na półmetku. organizatorem zawodów 
jest Szkoła Sportów konnych, a Gmina Stare Babice partne-
rem strategicznym całej edycji 2015. od 2013 roku Stajnia 
Sawanka z truskawia oraz Stajnia Zielonki współorganizują 
kSj oraz są gospodarzami zawodów. 

stajni Sawanka, drugie miejsce zajęła 
Agata Wyszyńska z KSK Stare Babice na 
klaczy Suda, a trzecie Narcyz Wołyniec na 
klaczy Liwia – stajnia Sawanka.  

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie 
to zawody dla jeźdźców, którzy stawiają 

swoje pierwsze kroki w sporcie amator-
skim. Zawody miały wspaniałą oprawę 
oraz nagrody dzięki Gminie Stare Ba-
bice oraz sponsorom, którymi są: Sklep 
Jeździecki Equidea, Sklep Jeździecki 
Karina, producent sprzętu jeździec-
kiego Horze, napoje Czesio, firma Ad-
vertis, Hippika.com, KampinoSport, 
firma ToBłyak, wydawnictwo Akade-
mia Jeździecka.  Każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkową rozetę, jako nagrodę 
za włożony trud i wysiłek, aby przy-
gotować się do udziału w zawodach. 
Zawodnicy, którzy zajmowali miejsca 
1-3 otrzymali wspaniałe puchary oraz 
sprzęt jeździecki. 

Po wakacyjnej przerwie czekają nas 
kolejne emocjonujące spotkania. Tym 
razem zapraszamy 20 i 21 września do 
stajni Zielonki oraz 24 i 25 paździer-
nika do stajni Poczernin. Mamy na-
dzieję gościć tak liczną publiczność, jak 
podczas ostatnich Kampinoskich Spo-
tkań Jeździeckich. Zapraszamy także 
do zaglądania na oficjalną stronę KSJ 
www.ksj.waw.pl oraz na nasz profil na 
facebooku: ksj.konie. Do zobaczenia 
we wrześniu!

toMasZ oLsZEWskI

foto: MaRta jELEń
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30 maja o godz. 10.00 ponad 130 zawod-
ników wyruszyło na trasę, by wspólnie 
pokonać dystans 30 km wokół Gminy 
Stare Babice szlakiem rodzinno-histo-
rycznym, wyznaczonym przez młodzież 
gimnazjalną. Trasa szlaku jest zróżnico-
wana: częściowo biegnie przez las, frag-
mentami rowerzyści jechali asfaltem. 
Umiarkowane tempo, dobra pogoda, 
a nade wszystko odzyskana po zimie 
kondycja sprawiły, że wszystkim udało 

Start rajdu miał miejsce w dwóch punk-
tach: z Borzęcina Dużego (Plac Chopina) 
oraz ze Starych Babic (spod budynku 
Urzędu Gminy). Uczestnicy stworzyli 
grupę 118 osób, która wjechała na teren 
Kampinoskiego Parku Narodowego na 
wysokości Lasu Koczarskiego, od strony 
Lipkowa. Przejazd amatorów dwóch kółek 
odbył się jak zawsze w przyjaznej atmosfe-
rze i bez incydentów. Wszyscy bezpiecznie 
dotarli na metę, która tradycyjnie znaj-
dowała się na Placu Chopina w Borzę-
cinie Dużym. Tam na cyklistów czekało 
ognisko z kiełbaskami. Bezpłatny serwis 
rowerowy dla uczestników rajdu zapew-

się dotrzeć do mety. Na polanie Dwóch 
Stawów w Zielonkach Parcelach rowe-
rzyści zasiedli do biesiadowania – gril-
lowana kiełbaska, ciepła kawa i herbata, 
a na deser ciasteczka.  Na zakończenie 
rajdu rozlosowano nagrody – w  tym 
roku główną nagrodą był rower, który 
trafił do Adriana Podlaskiego.  Wszy-
scy czuli się bezpiecznie pod czujnym 
okiem policji i  straży gminnej. Rajd 
objęli honorowymi patronatami: Mar-

nił sklep sportowy „Turysta” z Zielonek. 
Ponadto wśród uczestników rajdu rozlo-
sowano trzy rowery ufundowane przez 
Starostę Warszawskiego Zachodniego, 
Wójta Gminy Stare Babice oraz Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, a także liczne gadżety rowerowe.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania służbom – KPP dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego i Straży 
Gminnej ze Starych Babic oraz funda-
torom nagród. Zapraszamy na kolejny 
rajd, który odbędzie się już we wrześniu.

jaRosłaW PłóCIEnnIk

foto: Mf

szałek Województwa Mazowieckiego, 
Starosta Warszawski Zachodni i Wójt 
Gminy Stare Babice.  Dziękujemy za 
wsparcie i pomoc w organizacji trzeciego 
już rajdu. Sponsorami nagród i poczę-
stunku byli: Starosta Warszawski Za-
chodni i GPK „Eko-Babice”. Zapraszamy 
już za rok na kolejny rajd dookoła Gminy 
Stare Babice. Do zobaczenia na szlaku. 

hanna doMańska

20 czerwca odbył się tradycyjnie rajd rowerowy  
na rozpoczęcie lata. jego organizatorami byli Gminny 
ośrodek Sportu i rekreacji Stare Babice oraz towarzystwo 
Cyklistów Gminy Stare Babice.

Rajd Rowerowy na rozpoczęcie lata

Rajd rowerowy dookoła 
gminy Stare Babice
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Na podium stanęli:

I – 3xK (Karol Dębski, Kamil Sulima, 
Marcin Ciszewski, Rafał Bochenek)

II – GDY GUMA PĘKA (Piotr Dąbrow-
ski, Marcin Korkosz, Bartosz Bojko, Bar-
tosz Sobczak)

III – DZIKIE WĘŻE (Piotr Wójcik, To-
masz Rudko, Emil Podkowiński, Bartosz 
Grudziński)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ki-
bicom i partnerom. Do zobaczenia za rok! 

foto: toMasZ MaRkoWskI

tegoroczna edycja stare Babice 3×3 Streetball Challenge 2015 za nami! 
Impreza dla fanów kosza, sportów zewnętrznych i dobrej muzyki



32 GaZEta BaBICka CZerWIeC–lIpIeC 2015

Na spotkanie do Julinka przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych z terenu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
dyrektorzy szkół i gminnych jednostek 
sportowo-oświatowych oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego. Gminę Stare Ba-
bice reprezentowali m.in.: Z-ca Wójta 
Marcin Zając, dyrektorzy szkół podsta-
wowych: z Babic – Dorota Smolińska 
i z Borzęcina – Beata Błaszczak, wicedy-
rektor borzęcińskiej szkoły – Agnieszka 
Matuszewska i Kierownik GOSiR-u Stare 
Babice Jarosław Płóciennik.

Spotkanie prowadził Radosław Karpiń-
ski, Główny Specjalista ds. Sportu w na-
szym powiecie. Rozstrzygnięcia zapadły 
w pięciu kategoriach. Oceniano działal-
ność sportową szkół: podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 
rywalizację gmin w kategorii szkół: pod-
stawowych i gimnazjów.

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego odebrali pamiąt-
kowe tabliczki ufundowane przez Staro-
stę Warszawskiego Zachodniego. Radosław 
Karpiński podziękował przedstawicielom 
władz samorządowych gmin za podjęte 
działania na rzecz rozwoju sportu dzieci 
i młodzieży oraz dyrektorom szkół za ak-
tywne uczestnictwo w rywalizacji sporto-
wej. Podziękowania złożył także nauczycie-
lom wychowania fizycznego za codzienną 
trudną pracę trenerską.

Warto zauważyć, że dzieci w szkołach 
podstawowych naszej gminy mają do-
skonałe warunki do uprawiania sportu. 
Obie szkoły podstawowe wyposażone 
są w nowoczesne obiekty sportowe. Bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią zachę-
cają do aktywności fizycznej. Na tere-
nie gminy, w Zielonkach odbywają się 
coroczne biegi o Puchar Starosty War-
szawskiego Zachodniego organizowane 
z pomocą GOSiR-u Stare Babice. Znana 
prawidłowość, która mówi, że tam, gdzie 
jest dobra baza sportowa, pojawiają się 

również dobre wyniki, w naszym przy-
padku sprawdziła się w 100%!

Babicka podstawówka 
wygrała, wyprzedzając 16 szkół, 
a borzęcińska była druga! 

– Już w połowie maja wiadomo było, 
że Szkoła Podstawowa w Starych Babi-
cach zajmie pierwsze miejsce w klasyfika-
cji sportowej – mówi Radosław Karpiński. 
– Dobre przygotowanie uczniów, wysoka 
frekwencja na zawodach powiatowych oraz 
starty na finałach wojewódzkich zaowoco-
wały tym, że szkoła stała się pewnym li-
derem w powiecie. Drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa z Borzęcina Dużego, 
a trzecie Szkoła Podstawowa z Płochocina.

W kategorii gmin była ostra 
rywalizacja…

Pierwsze miejsce w tej kategorii już od 
wielu lat zarezerwowane było dla Gminy 
Ożarów Mazowiecki. Jednak suma punk-
tów dwóch babickich podstawówek była 
wyższa niż czterech z terenu Ożarowa 

Mazowieckiego. Ostatecznie najlepszą 
gminą w tej kategorii okazała się Gmina 
Stare Babice. Na drugim miejscu uplaso-
wała się Gmina Ożarów Mazowiecki, a na 
trzecim Gmina Błonie. 

Pozostałe wyniki
W kategorii gimnazjów zwyciężyło 

Gimnazjum w Płochocinie przed Gimna-
zjum w Ożarowie Mazowieckim i Gimna-
zjum w Lesznie. Wśród najlepszych gmin 
w kategorii szkół gimnazjalnych zwycię-
żyła: Gmina Ożarów Mazowiecki przed Ło-
miankami, trzecie miejsce zdobyła Gmina 
Leszno. W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych zwyciężył ZS nr 1 w Błoniu im. Mel-
chiora Wańkowicza, przed ZS nr 1 im. Tony 
Halika w Ożarowie Mazowieckim. Trzecie 
miejsce zdobyło LO im. Władysława Bro-
niewskiego w Błoniu. Pełna lista wyników 
dostępna jest na stronach internetowych: 
www.pwz.pl.

Mł, Rk

Więcej o sukcesach naszych szkół pod-
stawowych już w następnym numerze.

19 czerwca na terenach bazy cyrkowej w julinku odbyło się coroczne podsumowanie 
sportowego roku szkolnego 2014/2015 w powiecie Warszawskim Zachodnim. Babicka 
Gmina zdobyła dwa pierwsze miejsca: zwyciężyła w rywalizacji gmin w kategorii szkół 
podstawowych, a Szkoła podstawowa w Starych Babicach im. H. Sienkiewicza okazała się 
najlepszą wśród podstawówek w powiecie.

sportowe laury dla babickiej Gminy!

sport
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Dam pracę
•	 Sumiennego	pracownika	do	pracy	fizycz-

nej w stajni do pracy fizycznej w godzinach 
porannych 3-4 godz. dziennie, doświad-
czenie nie jest wymagane; oferty na staj-
nia@horseteam.pl lub tel. 698-184-620

•	 Osobę odpowiedzialną do pomocy w pra-
cach domowych w miejscowości Klaudyn, 
zakres obowiązków: przygotowanie i poda-
nie posiłków, dbanie o przyjmowanie leków, 
czas pracy do ustalenia; tel. 503-079-601

•	 Firma	RAJ	Jarosław	Kwiatkowski	za-
trudni kierowcę z kategorią C+E do pracy 
w transporcie krajowym: stabilne zatrud-
nienie, atrakcyjny system płacy, cotygo-
dniowe powroty na bazę (Stare Babice 
k. Warszawy). Wymagania: prawo jazdy 
kategorii C+E; dyspozycyjność od ponie-
działku do piątku; doświadczenie zawo-
dowe, uprawnienie na przewóz rzeczy, 
aktualne zaświadczenie o niekaralności; 
kontakt: 501 262 780, 48 507 967 310

Przyjmę pracę
•	 Mieszkanka	Gminy	Stare	Babice,	samotna	

matka wychowująca pięcioro dzieci, szuka 
mieszkania do wynajęcia; tel. 721-507-600 

•	 Mieszkanka	Gminy	Stare	Babice	w wieku	
55+ poszukuje stałej pracy, na cały lub pół 
etatu; tel. 504-460-766

PILNE 
Rodzina z Borzęcina Małego spodziewająca 
się dziecka pilnie przyjmie ubranka, wózek, 
łóżeczko, nosidełko – w/w rzeczy w dobrym 
stanie. Tel: 512-798-169

ogłoszenia społeczne

RPP.6721.32.2015
Stare Babice  11.06.2015 r.

OGŁOSZENIE

o  rozpoczęciu konsultacji społecznych 
dotyczących koncepcji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Zielonki Wieś
Obszar planu mieści się przy ul. Białej 
Góry (teren lasu) i jest ograniczony od 
północy ul. Sienkiewicza.

Udostępnienie koncepcji planu miejsco-
wego odbędzie się w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 
Stare Babice, w  pokoju nr 3, w  terminie  
od dnia 14 lipca 2015 r. do dnia 7 sierp-
nia 2015 r. Koncepcja planu miejscowego 
znajduje się także na stronie internetowej 
Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl, 
zakładka: „Dla Inwestora” – „Plany miejsco-
we w przygotowaniu”.

Osoby fizyczne i  prawne zainteresowa-
ne indywidualnymi sprawami proszone są 
o  przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 
oraz o  zabranie ze sobą takich materiałów 
jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa 
działki z  aktualnym numerem ewidencyj-
nym. Zainteresowani mogą składać do kon-
cepcji uwagi do 21 sierpnia 2015r.

Plan miejscowy sporządzany jest na 
podstawie: Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 
23 października 2014 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Zielonki Wieś w  sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi 
Zielonki Wieś, dostępnych w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod adresem www.bip.
babice-stare.waw.pl zakładka: „Akty nor-
matywne organów Gminy”, „Uchwały Rady 
Gminy”.

Wójt Gminy 
Krzysztof Turek

Załącznik do zarządzenia nr 103/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10.06.2015 r. 

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca wła-
sność Gminy została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 
35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie 
działki wg 
ewidencji 
gruntów

Pow. działki  
w m. kw.

Wartość 
nierucho-

mości

Przeznacze-
nie  w planie 
zagosp. prze-
strzennego.

Stare Babice
działka 
niezabudowana

WA1P/00051943/1 643/18 68 5600,00
(netto)

strefa terenów 
drogi dojazdowej

UWAGI: W związku z przeprowadzoną regulacją układu drogowego w tym rejonie (włączenie projektowa-
nej drogi o symbolu 14-8KDD do ul. Sikorskiego) nie zachodzi potrzeba zastosowania placu manewrowe-
go – zawrotki na zakończeniu tej drogi. Stąd teren ww. działki będzie mógł mieć inne zagospodarowanie 
niż ustalone w planie miejscowym pod drogę gminną. Takie rozwiązanie jest lepsze dla układu drogowego 
tego terenu niż ustalone w planie miejscowym. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie 
ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia (publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Szczegółowe informacje o  nieruchomości zamieszczonej w  wykazie można uzyskać w  Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel: 22 730 80 26.

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

Opis i położenie Borzęcin Duży
nieruchomość położona przy ul. Warszawskiej. 
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o nr ew. 593/3 o powierzchni 
0,0080 ha zabudowana jest parterowym budynkiem handlowym, natomiast 
działka gruntu o nr ew. 593/4 o powierzchni 0,1420  ha jest niezabudowana.

Powierzchnia 
nieruchomości w m2

1500 m²

Oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej

WA1P/00061733/9

Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji gruntów

593/3 i 593/4

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 mieszkaniowo-usługową.
Nieruchomość jest ogrodzona. Kształt nieruchomości – prostokąt. 

Cena nieruchomości z zł 400 000,00 zł netto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie 
ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia (publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Szczegółowe informacje o  nieruchomości zamieszczonej w  wykazie można uzyskać w  Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel: 22 730 80 26.

informacje
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informacje

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały nr  VIII/54/15  z dnia 28 maja  
2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Stanisławów – terenu obejmującego działki ew. nr 25/4, 25/5, 25/7,25/9.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego. Wnioski do planu należy skła-
dać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  w Starych Babicach, 05-082 ul. Rynek 32 w terminie do dnia 31.07.2015 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że 
Gmina Stare Babice przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
ww. planu,  obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest  do wglądu w Referacie Planowania  
Przestrzennego w pok. nr 3 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do przepisów art. 39 
ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 31.07.2015 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na 
piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 
32, ustnie  do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 3 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej  na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku  oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione  
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Nr VIII/54/15 z dnia 28 maja 2015 r. wraz ze szczegółowym załącznikiem graficznym dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem:
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=255860

Wójt Gminy
Krzysztof Turek

Wójt 
Gminy Stare Babice
RPP.6721.27.2015  

Stare Babice  dnia 11 czerwca 2015 r.
RPP.6721.27.2015

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego kolegi, 

wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Stare Babice

ŚP.
Jerzego 

Pawlikowskiego
Jurku, pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. 

Wyrazy współczucia kierujemy do żony Małgorzaty, córki, syna  
oraz całej rodziny.

Wójt Gminy Krzysztof Turek  
oraz koleżanki i koledzy

Naszemu Przyjacielowi,

Marcinowi Ładzie
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składa Wójt Gminy Krzysztof Turek

z pracownikami 
babickiego Urzędu Gminy
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bezpieczna gmina

We środowy poranek 17 czerwca straż 
gminna przyjęła pierwsze zgłoszenie. Dwa 
młode łosie błądziły między zabudowa-
niami na ulicy Ebro w Klaudynie. Straż 
wysłała patrol, ale na miejscu nic nie dało 
się zrobić. – W takich sytuacjach najlepiej 
jest udostępnić zwierzętom swobodne 
wyjście – mówi strażnik Mirosław Jarzą-
bek. Patrol odjechał, lecz po ok. dwóch 
godzinach przyszło ponowne zawiado-
mienie. Akurat strażnicy byli w tym mo-
mencie na interwencji, gdy więc udało im 
się ponownie dotrzeć na miejsce, łosie już 
były ranne. Co się zdarzyło? Spanikowane 
najpewniej próbowały znaleźć najlepszą 
drogę ucieczki. Wybrały drogę przez 
pobliski płot, skonstruowany z ostrych 
prętów. Łosie traktują płoty jak zarośla, 
przez które zwykle bez problemu udaje 
im się przedostać. Niestety, tym razem 
zawisły na płocie, jeden po drugim. Mniej 
ranny zsunął się z płotu sam, drugiego 
straż gminna wraz ze strażą pożarną mu-
siały ściągać po dłuższym czasie. 

Na miejscu pojawił się weterynarz, 
który dał zwierzętom najpierw lek znie-
czulający, a następnie usypiający. Do-
piero pod wieczór martwe zwierzęta za-
brano z ulicy.

łosiowe „błoto”
pewne jest jedno – taki wypadek nie był pierwszy i po-
dobne będą się przytrafiać. potrzebna jest współpraca 
gminy, służb i mieszkańców. 

Mieszkańców oburza brak szybszej 
reakcji weterynarza i straży. Niemniej 
ci wraz z Kampinoskim Parkiem Naro-
dowym przekonują, że zadziałali prawi-
dłowo. Wojciech Kucharski, mieszkaniec 
Ebro pyta, dlaczego weterynarz wcze-
śniej nie podał leku nasennego tak, by 
łosie odwieźć w bezpieczny teren i za-
pobiec ich męczarni. Mirosław Markow-
ski, dyrektor KPN odpowiada: -Liczba 
zgłoszeń podobnych wypadków nie po-
zwala na każdorazowe usypianie i trans-
port. Szczególnie, że łosie w ostatnich 
latach tak zwiększyły swą populację, że 
już mamy problem z ich trzykrotną nad-
reprezentancją i brakiem drapieżników, 
które regulowałyby liczebność. Ponadto 
usypianie w przypadku tego gatunku jest 
dużym zagrożeniem i nieraz zdarzało się, 
że osobników nie mogliśmy dobudzić, 
lub umierały w krótkim czasie po. Do-
datkowo narkoza to strzał i hałas. A nie 
zawsze daje się od razu trafić zwierzę – 
tłumaczy Markowski. 

Wójt Gminy Krzysztof Turek rozma-
wiał już z dyr. Markowskim na temat moż-
liwych rozwiązań problemu. Najlepiej by-
łoby, gdyby można skutecznie egzekwować 
przepisy prawa budowlanego w zakresie 

ogrodzeń, które powinny być bezpieczne 
dla wszystkich użytkowników, co ozna-
cza m.in., że nie powinny być ostro za-
kończone. Takie przepisy szczególnie są 
ważne w przypadku Gminy Stare Babice 
oraz Izabelina. Łosie bardzo lubią penetro-
wać właśnie te tereny – dodaje Markowski 

Mieszkańcy, pamiętajmy – to my na-
ruszamy naturalne tereny zwierząt. Bu-
dując się w otulinie Puszczy Kampino-
skiej wkraczamy w tereny należne od lat 
łosiom, bobrom, żurawiom i wielu gatun-
kom roślin. Może warto pomyśleć o tym, 
by nie stwarzać dodatkowego zagrożenia 
w postaci płotów, które, jak w przypadku 
Klaudyna, częściej szkodzą niż służą na-
szemu bezpieczeństwu?

Gdy zamykaliśmy numer, nadeszła 
smutna informacja. Kolejny łoś nadział 
się na płot w Klaudynie.

Poniżej rady KPN, jak postępować, 
kiedy łosie zajdą w okolicę mieszkalną.
•	Zachowaj	maksymalny	spokój	i ciszę.
•		Pochowaj	psy,	dzieci	i unikaj	urucha-

miania pojazdu.
•		Otwórz	bramy	i furtki,	udostępnij	

zwierzętom wszelkie drogi wyjścia.
•		Zawiadom	służby	–	straż	gminną,	tel.	

22-721-02-11, 22-722-53-92. Jeśli zwie-
rzę jest ranne – dzwoń do weteryna-
rza: Laski tel. 22 721 00 75; Latchorzew 
tel. 22 796 02 00.

tEkst: Mak

foto: WojCIECh kuChaRskI

płot po wypadkujeszcze żywe na ul. ebro




