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↓
kampinoskie Spotkania jeździeckie
4 i 5 października w stajni „Zielonki” (przy ul.  Warszawskiej 452) odbę-
dzie się ostatnie w tym roku Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie. W pro-
gramie konkurencje w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody, w tym Kon-
kurs Skoków o  Puchar Wójta Gminy Stare Babice. Więcej informacji na 
stronie www.ksj.waw.pl.

Babicki klub Filmowy
9 października o  godz. 19:30 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
(ul. Rynek 21) czeka nas kolejna projekcja filmowa. Zostanie wyświetlony 
dramat „Żelazna Dama” z 2011 roku, z Meryl Streep w roli głównej. Orga-
nizatorem pokazu jest Fundacja „Ab Alio”.
Fundacja zaprasza również na warsztaty filmowe – uczniów klas 5 i 6 oraz 
klas gimnazjalnych. Zajęcia są organizowane w  ramach programu „Kul-
tura musi tutaj być” dofinansowanego przez Gminę Stare Babice. Szcze-
góły: www.abalio.org.pl. Zapraszamy również na Fb www.facebook.com/
FundacjaAbAlio.

Łemkowie w koczargach
11 października o godz. 19:30 w gimnazjum w Koczargach Starych od-
będzie się niezwykły koncert. Wystąpi zespół „Prypadok” – dwukrotny 
laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej we Wrocławiu. Poprzez muzykę 
Karpat młodzi wykonawcy podtrzymują tradycję i wyrażają swoją tożsa-
mość. Łemkowie to jedna z  czterech uznanych w Polsce mniejszości et-
nicznych, zamieszkują u nas głównie Małopolskę i Podkarpacie. Mają wła-
sny język, kulturę i obyczaje. Warto je poznać! Organizatorem spotkania 
z cyklu „Ot!warte” jest Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. 
roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub 
czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ 
Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja 
potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grud-
nia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Babice 
powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”.

karta dużej rodziny
Przypominamy, że rodziny, które mają troje i więcej dzieci, mogą starać 
się o tzw. Kartę Dużej Rodziny. Wnioski o jej przyznanie i szczegółowe in-
formacje są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29), tel. (22) 752-83-85 lub (22) 722-90-11. 
Karta Dużej Rodziny zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom wielo-
dzietnym, bez względu na ich dochody. W praktyce chodzi o zniżki w opła-
tach za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, 
instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, 
obiektów rekreacyjno-sportowych. Informacje przedstawiające na bieżąco 
oferty partnerów znajdą Państwo na stronie: www.rodzina.gov.pl.

aktualności
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– jak się żyje w Bliznem?
– Długo, od samego urodzenia. Uro-

dziłem się co prawda w Warszawie, ale 
już po miesiącu trafiłem do tej miejsco-
wości. Mieszkam tu od 1954 roku, to ka-
wał życia z mojego punktu widzenia, ale 
zupełna chwilka zważywszy na 600-let-
nią historię Bliznego.

– Ma Pan niezwykłe doświadczenie jako 
radny. jako jedyny w naszej radzie Gminy 
wytrwał Pan pięć kadencji. Co jest tak cie-
kawego w funkcji radnego?

– Właściwie wszystko. Gmina jest jak 
żywy organizm, stale się rozwija, ewolu-
uje i ciągle wymaga nowych pomysłów. 
To trochę jak z wychowaniem dziecka, 
każdy dzień jest inny. Życie przynosi co-
dziennie niespodzianki i nowe wyzwa-
nia, którym trzeba umieć sprostać. To, 
że można mieć prawdziwy wpływ na roz-
wój Bliznego i całej naszej gminy, jest pa-
sjonujące. Aż chce się działać…

– Proszę o przykłady...
– Np. problemy z odwodnieniami. 

Kiedy były lata suche, problem w ogóle 
nie występował. Zapomnieliśmy już, do 
czego służą instalacje odwadniające. Jed-
nak aura dała nam w końcu nauczkę. In-
tensywna wieloletnia zabudowa i utwar-
dzanie terenów sprawiły, że woda nie ma 
gdzie wsiąkać. Trafił się kolejny desz-
czowy rok i powstał problem. Musieli-
śmy w Radzie Gminy określić przyczyny 

tej sytuacji. Okazało się, że w wielu miej-
scach, na skutek różnych inwestycji po-
przerywano rowy odwadniające i natu-
ralne cieki wodne, a przecież kiedyś było 
zupełnie inaczej. Pamiętam, że w latach 
młodości w rowie przy ul. Granicznej na 
wiosnę po roztopach łapaliśmy karasie. 
Ryby przepływały tam ze stawu przy 
ul. Tobruk do stawu przy ul. Łaszczyń-
skiego. Rowy zbierały wodę z okolicz-
nych terenów. Dziś już tego połączenia 
nie ma. Nadmiar wody po obfitych opa-
dach nie ma gdzie odpływać. Urządze-

nia melioracyjne zniszczyła dodatkowo 
trasa szybkiego ruchu S-8. Jej odwodnie-
nie powoduje, że wody opadowe spływają 
do naszego rowu Z-7, który został przez 
to zamulony i nie spełnia swojej funkcji. 
Mimo zawartego porozumienia z admi-
nistratorem trasy, dotyczącego rozwiąza-
nia tego problemu, żadne działania nie 
są podejmowane. To dla nas duży kłopot. 
Gmina prawdopodobnie będzie musiała 
skierować sprawę do sądu.

– a jak postępują prace w dziedzinie bu-
dowy kanalizacji?

– Trochę się opóźniają ze względu na 
brak zgód części właścicieli gruntów na 
przejście instalacji przez ich teren. Ra-
zem z sołtysem Krzysztofem Wąsikow-
skim odwiedzaliśmy wielu mieszkańców 

radny zawsze ma co robić, 
żeby tylko chciał...

gmina, urząd, teren

Bliznego Łaszczyńskiego, tłumaczyli-
śmy, prowadziliśmy nieraz długie roz-
mowy. W niektórych przypadkach udało 
się doprowadzić do wstępnych porozu-
mień, czasem jednak trafialiśmy na przy-
słowiową „ścianę”. Co zrobić, gdy nie-
którzy są zupełnie odporni na wszelkie 
argumenty? Wydaje się, że w kilku przy-
padkach konieczna będzie częściowa za-
miana gruntów (gmina-właściciel). W na-
szej miejscowości większość gospodarstw 
w terenie zamieszkałym już od dawna ma 
kanalizację. Instalacje trzeba natomiast 
jeszcze wykonać na części nowych tere-
nów budowlanych, w bezpośrednim są-
siedztwie trasy S-8.

– trasa s-8 jest dobrem, które cieszy wiele 
osób, ułatwiła dojazd do warszawy i… eu-
ropy. ale jest przecież i druga strona me-
dalu – problemy, jakie trasa stwarza dla 
osób mieszkających w jej sąsiedztwie…

– Niestety, to prawda. Ludzie skar-
żyli się na pękające domy, działo się tak 
zwłaszcza w czasie budowy tej inwesty-
cji. Znam przypadek, że jeden z miesz-
kańców Bliznego wygrał sprawę w są-
dzie, procesy jednak trwają dalej. Inny 
z kolei doprowadził do wykupu ziemi 
przez inwestora, czyli Generalną Dyrek-
cję Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. 
Osoby mieszkające blisko trasy narzekają 
na hałas i inne niedogodności. To niestety 
nie jest dobre sąsiedztwo, zwłaszcza dla 
osób, które lubią spokój…

– Podobno osobiście pomaga Pan w roz-
wiązywaniu różnych trudnych spraw do-
tyczących mieszkańców?

– Jestem zżyty z lokalną społeczno-
ścią, problemy moich sąsiadów traktuję 

z radnym Bliznego Łaszczyńskiego Leszkiem Poborczykiem 
rozmawialiśmy tuż po obchodach 600-lecia Bliznego. jest 
to dobry czas na refleksje i podsumowania, zwłaszcza że 
Pan Leszek sprawuje swój mandat od pięciu kadencji, a od 
trzech jest dodatkowo Przewodniczącym gminnej komisji 
ochrony Środowiska, rolnictwa i Bezpieczeństwa. do-
świadczenie pomaga w pracy radnego…

Gmina jest jak żywy 
organizm, stale się 
rozwija, ewoluuje 
i ciągle wymaga nowych 
pomysłów.
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bardzo poważnie. Poza tym tak właśnie 
postrzegam funkcję radnego – jako osoby 
pomocnej ludziom, która w miarę możli-
wości zawsze doradzi i podpowie najlep-
sze rozwiązanie. Mam doświadczenie, 
z którego inni mogą skorzystać.

Zawsze cieszę się, gdy uda mi się roz-
wiązać jakąś sprawę.

Np. kilka lat temu, jeszcze przed od-
daniem trasy S-8 do użytku, na skutek 
prowadzonych prac budowlanych po-
ziom wody w studniach tak drastycznie 
opadł, że niektórzy mieszkańcy korzysta-
jący z własnych ujęć wody zostali po pro-
stu od niej odcięci. Bardzo głęboki wykop 
przy budowie trasy (ok. 30 m) poprzery-
wał cieki wodne. Wykonawca zupełnie 
się tym nie przejął, twierdząc, że działa 

zgodnie z projektem. Musiałem zająć się 
tą sprawą. W rezultacie 5 rodzin mających 
problemy finansowe otrzymało instala-
cję wodociągową, a ja osobiście przywo-
ziłem kruszywo na utwardzenie terenu 
i wywoziłem urobek. Dałem swój trans-
port gratis. Trzeba ludziom pomagać! Pa-
miątkowy kamień na 600-lecie Bliznego 

gminie, opisując odnowę kapliczki, nie 
wspomniała nawet o mojej osobie z braku 
miejsca (tak stwierdził redaktor). Często 
widzę, że osoby niewygodne z pewnych 
względów są tam pomijane, ale to już zu-
pełnie inne zagadnienie…

– skąd wziął się pomysł na jubileusz Bli-
znego?

– Z książek, a w jednej i pan redaktor 
miał swój udział, pt. „Stare Babice na prze-
strzeni wieków”. Czytając książkę, dowie-
dzieliśmy się o zbliżającym się pięknym 
jubileuszu naszej miejscowości. Podjęli-
śmy temat z sołtysem Krzysztofem Wą-
sikowskim i czyniliśmy starania, aby zor-
ganizować festyn. Po rozmowie z Wójtem 
Gminy powstała realna szansa, aby dzieło 
doprowadzić do pomyślnego finału. Skon-
taktowaliśmy się z Radą Sołecką Bliznego 
Jasińskiego i zaczęliśmy wspólnie dzia-
łać. Festyn sfinansowała Gmina, wspo-
mogli nas także sponsorzy: Starostwo 
PWZ, firmy „Piromax” „Inter Cars”, sklep 
„Agata”. To tylko część sponsorów, ale 
oczywiście dziękuję wszystkim (zostali 
oni wymienieni na str. 10). Na festynie 
dopisała pogoda i frekwencja. Bawiliśmy 
się przy muzyce, myślę, że mieszkańcy 
Bliznego byli bardzo zadowoleni i jubile-
usz na długo pozostanie w ich pamięci.

– jak podsumujemy naszą rozmowę?
– Konkretnymi sprawami. Cieszę się 

z tego, co w ostatnich latach w Bliznem 
udało się zrobić, z rozwoju naszej infra-
struktury, z nowych dróg, oświetlenia ulic, 
z trasy szybkiego ruchu, która sprawiła, że 
z Bliznego jest bliżej do Europy Zachodniej. 
Jednocześnie widzę, jak dużo jest jeszcze 
do zrobienia: trzeba dokończyć kanalizację, 
poprawić odwodnienie, zadbać także o po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców, bo 
ostatnie „reformy” w Policji zupełnie nam 
nie odpowiadają. W związku z tym babicka 
Straż Gminna powinna przejąć od Policji 
większość zadań związanych z bezpieczeń-
stwem. Jest to bardzo ważne zagadnienie, 
zwłaszcza w kontekście aktów wandalizmu, 
które występują w naszej gminie. Miesz-
kańcy mają prawo do tego, by czuć się bez-
piecznie, i my jako Rada Gminy musimy im 
to zapewnić. Innych ważnych spraw do roz-
wiązania również nie brakuje. Radni w no-
wej kadencji na pewno będą mieli co robić…

z radnyM LeszKieM PoBorCzyKieM 

rozMawiał MarCin łada

też sam przetransportowałem i praco-
wałem również przy jego umocowaniu.

– za to dziękujemy w imieniu całej społecz-
ności. w ten sposób naturalnie przeszliśmy 
do zagadnień związanych z jubileuszem – 
jak skomentuje Pan to wydarzenie?

– Myślę, że taki jubileusz ucieszył całą 
społeczność Bliznego, w organizacji tej 
imprezy uczestniczyło wiele osób. Ze 

swej strony chciałbym po-
dziękować wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w spro-
wadzenie i przygotowanie 
pamiątkowego kamienia. Byli 
to: Ksiądz Proboszcz Marian 
Rowicki, Mariola i Stefan Wi-
śniewscy, Maria i Jan Burkot, 
Ewa i Mirosław Hajduk, Zo-
fia i Robert Zawadzcy, Ja-
rek i Rafał Jarczyńscy oraz 
Rada Sołecka Bliznego Łasz-
czyńskiego z  sołtysem na 
czele. Dziękuję również Wój-
towi Krzysztofowi Turkowi, 
który na mocy porozumienia 
z Radą Sołecką przekazał te-
ren, gdzie stoi wiekowa ka-
pliczka i pamiątkowy kamień, 
pod naszą opiekę i spowodo-
wał, że zainstalowano tam 
punkt czerpania wody z wo-
dociągu gminnego.

– Miał Pan również swój 
udział w remoncie wspo-
mnianej kapliczki, która po-
chodzi z 1899 roku?

– To prawda, pomaga-
łem finansowo i jak zawsze 

w transporcie, ale chciałbym tu wspo-
mnieć, że inicjatorami odnowienia ka-
pliczki byli Państwo: Alicja i Józef Grudziń-
scy, a organizatorem prac – Rada Sołecka. 
W sumie zaangażowało się finansowo w to 
przedsięwzięcie ponad 50 osób. Wszyst-
kim serdecznie dziękuję! Przykro mi, że 
druga gazeta, która ukazuje się w naszej 

Podczas obchodów 600-lecia Bliznego poświęcono pamiątkowy 
kamień. więcej o jubileuszu – czyt. str. 10

Mieszkańcy mają prawo 
do tego, by czuć się 
bezpiecznie, i my jako 
Rada Gminy musimy im 
to zapewnić.
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XL Sesja Rady Gminy Stare Babice odby-
ła się 4 września br. Na początku obrad 
Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz 
i Wójt Gminy Krzysztof Turek omówili 
działania podejmowane w okresie mię-
dzysesyjnym. W tym czasie Wójt m.in. 
podpisał umowę włączającą Gminę 
Stare Babice do programu inwestycyj-
nego Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego w  ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Podpisał 
również akty notarialne na zakup 4 
działek gruntowych w  Zielonkach pod 
budowę gimnazjum gminnego. Obecnie 
jesteśmy w  posiadaniu całego obszaru 
potrzebnego do realizacji tej inwestycji. 
Wójt uczestniczył również w  spotka-
niach z radnymi, sołtysami i mieszkań-
cami, które dotyczyły bieżących spraw 

lokalnych. Spotkał się także z  Burmi-
strzem i Przewodniczącym Rady Dziel-
nicy Bemowo oraz przeprowadził nara-
dę z Wójtem Gminy Leszno, dotyczącą 
m.in. wspólnej komunikacji zbiorowej. 
Dokonał ponadto analizy wniosków 
do zmiany planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

Podczas wrześniowej sesji podjęto  
6 uchwał. Pierwsza z  nich dotyczyła 
zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Starych Babicach (z budynku 
babickiej szkoły podstawowej na budynek 
przy ul. Rynek 2) i podania tej informa-
cji do publicznej wiadomości. Następnie 
radni podjęli uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego: 
części wsi Zielonki Parcele oraz części wsi 

Borzęcin Duży i  Wierzbin. Radni wyra-
zili również zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Dotacja wyniesie 
40 tys. zł, z przeznaczeniem  na  wyko-
nanie dokumentacji  projektowo-kosz-
torysowej przebudowy dwóch mostków 
położonych nad Kanałem Zaborowskim 
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 
4126W w Lipkowie.

Na XL sesji dokonano również zmian 
w gminnym budżecie na 2014 rok, m.in. 
zmniejszono dochody o 14.875,18 zł i wy-
datki o tę samą kwotę. Wprowadzone zo-
stały także zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej  Gminy Stare Babice 
na lata 2014-2023.

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można się zapoznać na stronie www.
bip.babice-stare.waw.pl.

KG

z sesji rady Gminy

Początek roku na nowym boisku w Starych Babicach

witaj szkoło!
1 września prawie 5 milionów polskich uczniów rozpoczęło 
nowy rok szkolny. Byli wśród nich także młodzi mieszkańcy 
naszej gminy.

Na uczniów babickiej podstawówki cze-
kała po wakacjach miła niespodzianka 
– nowe obiekty sportowe, na których od-
była się uroczysta inauguracja. Boisko do 
piłki nożnej, dookólna bieżnia i bieżnia 

do skoków w dal doskonale współgrają 
z boiskiem do siatkówki i koszykówki, 
które powstały na terenie szkoły już 
wcześniej. W budynku zmodernizowano 
także gruntownie instalacje c.o. W rozpo-

częciu roku uczestniczyli Wójt Krzysztof 
Turek i Z-ca Wójta Marcin Zając, księża 
z babickiej parafii oraz wielu rodziców. 
Rok szkolny w podstawówce w Starych 
Babicach powitało około 800 dzieci.

1 września Wójt Gminy odwiedził rów-
nież ZSP w Borzęcinie Dużym. Także tu-
taj nie brakuje nowych inwestycji – wy-
remontowano m.in. sale lekcyjne i małą 
salę gimnastyczną. Niebawem dzieci będą 
mogły korzystać również z nowych szatni 
wraz z zapleczem sanitarnym. KG
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Listy do redakcji
do redaktora Naczelnego „Gazety Babickiej” wpłynął list 
z prośbą o publikację. Niniejszym tę prośbę spełniamy.

W związku z oświadczeniem Pani Dyrek-
tor przedszkola w Bliznem Jasińskiego, 
zamieszczonym w Gazecie Babickiej Nu-
mer 7/8 (216/217), wersja internetowa 
z dnia 28.08.2014 (http://stare-babice.pl/
sites/default/files/pliki/Gazeta/gb_07-
8-2014.pdf), które dotyczy materiału 
wyemitowanego w TTV 21 sierpnia br., 
w sprawie nieprzyjęcia do przedszkola 
3-letniego dziecka z niepełnosprawnością 
pragniemy, jako rodzice dziecka, którego 
oświadczenie dotyczy, odnieść się do za-
wartych w nim argumentów.

1. Składając wniosek o  przyjęcie 
dziecka do przedszkola w Bliznem Ja-
sińskiego, wskazanego nam jako odpo-
wiednie ze względu na rejonizację oraz 
dostosowanie budynku do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami przez Dział 
Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Babice 
prosiłam o przyjęcie syna do przedszkola 
ogólnodostępnego, do grupy z dziećmi 
zdrowymi, nie zaś do oddziału integra-
cyjnego. Nieprowadzenie przez przed-
szkole oddziałów integracyjnych dla dzieci 
w określonym wieku, ani fakt, iż jest 
ono przedszkolem ogólnodostępnym nie 
mogą być podstawą do decyzji o odmo-
wie przyjęcia dziecka do takiej placówki. 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty już w art. 1 wskazuje, że: 
„System oświaty zapewnia (…) moż-
liwość pobierania nauki we wszyst-
kich typach szkół przez dzieci i mło-
dzież niepełnosprawną…”.

2. Ocena zgodności decyzji wydanych 
przez Komisję Rekrutacyjną oraz Dyrek-
tora przedszkola, a także zgodności Re-
gulaminu rekrutacji z Ustawą o systemie 
oświaty należy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, powołanego do tego 
celu zapisami tejże Ustawy, nie zaś do 
Pani Dyrektor.

3. Dokument, o  którym mowa 
w oświadczeniu Pani Dyrektor, tj. orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
jest jednym z katalogu dokumentów, wy-
mienionych w art. 20 t. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
które mają być podstawą dokumentu-
jącą niepełnosprawność dziecka. Na eta-
pie rekrutacji, co zostało potwierdzone 
m.in. przez Kuratorium, wystarczające 
jest przedstawienie jednego z tych doku-
mentów, który to wymóg został przez nas 
spełniony – dostarczono orzeczenie 
o niepełnosprawności. Żądanie dodat-
kowego poświadczenia na etapie rekruta-
cji jest bezprawne. Orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego wymagane 
jest w systemie oświaty w celu zapew-
nienia dziecku odpowiednich warunków 
kształcenia dopiero w momencie rozpo-
częcia kształcenia, a jego brak przed roz-
poczęciem roku szkolnego, w przypadku 
istnienia innych dokumentów poświad-
czających niepełnosprawność, nie może 
być podstawą do negowania specjalnych 
uprawnień dziecka.

4. W oświadczeniu Dyrektor przed-
szkola pisze, że rodzice nie zachowali 
terminów właściwych dla procesu rekru-
tacyjnego. Wniosek o przyjęcie do przed-
szkola został złożony w terminie (tj. do  
31 marca 2014 r.), odwołanie od decyzji 
Komisji Rekrutacyjnej także zostało zło-
żone w terminie (tj. do 30 kwietnia 2014 r.).  
W przypadku skargi na decyzję Dyrekcji 
przedszkola, złożonej istotnie po terminie 
ustawowym, złożony został wniosek do 
WSA o przywrócenie terminu, ponieważ 
Dyrekcja przedszkola wydała decy-
zję z pominięciem informacji o moż-
liwości wniesienia skargi do WSA, co 
stanowi naruszenie obowiązku in-
formacyjnego, zawartego w art. 124  
§ 1 oraz art. 125 § 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego i jest podstawą do 
przywrócenia terminu.

W kwestii wadliwości wniosku o przy-
jęcie do przedszkola, związanej z nie-
przedstawieniem przez nas dodatkowych 
dokumentów, pragnę poinformować, że 
Ustawa o systemie oświaty określa ka-
talog dokumentów, które mogą doku-
mentować niepełnosprawność dziecka 
w kwestii preferencyjnych warunków 

przyjęcia do przedszkola. Ustawodawca 
nie nakazuje przedstawienia wszystkich 
dokumentów łącznie, a  jedynie wska-
zuje, jakiego rodzaju akty mogą potwier-
dzić status dziecka niepełnosprawnego. 
Fakt ten został potwierdzony przez Ku-
ratorium Oświaty oraz Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną. Wymagany 
dokument został załączony do wniosku 
o przyjęcie do przedszkola w terminie 
zgodnym z zapisami Regulaminu rekru-
tacji. Żądanie dodatkowych doku-
mentów jest bezprawne, a załączenie 
ich przez rodzica w toku rekrutacji 
jest dobrowolne, co też uczyniliśmy 
w najszybszym możliwym terminie, 
i nie może być podstawą do odmowy 
uprawnienia.

5. Wójt Gminy nie jest organem upraw-
nionym przepisami prawa polskiego do 
występowania w przedmiotowej sprawie, 
wydawania w niej decyzji, w szczególno-
ści podejmowania za Dyrekcję przedszkoli 
decyzji o przyjęciu bądź nie dziecka do po-
szczególnych placówek oraz umieszcza-
nia w nich dzieci. Uprawnione do tego są, 
zgodnie z ustawą o systemie oświaty: Ko-
misja Rekrutacyjna, Dyrektor placówki 
oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Ja-
sińskiego oraz Wójt i Z-ca Wójta Gminy 
Stare Babice nie zaproponowali żadnego 
innego przedszkola. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że Przedszkole Pu-
bliczne w Bliznem Jasińskiego wska-
zane zostało przez Dział Oświaty Urzędu 
Gminy Stare Babice – jako jedyna w Gmi-
nie publiczna placówka dostosowana dla 
dzieci z niepełnosprawnościami.

6. Zgodność przeprowadzonego pro-
cesu rekrutacji oraz decyzji admini-
stracyjnych wydanych w  jego trakcie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego zgodnie z Ustawą o systemie 
oświaty należy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, nie zaś do Dyrekcji 
przedszkola.

anna ząBKiewiCz

LeCh CzerwińsKi
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Czytelnicy piszą, Gmina odpowiada
Na prośbę Państwa Anny ząbkiewicz i Lecha Czerwińskiego 
zamieszczamy w całości ich pismo z 5 września 2014 r. 
Publikujemy również komentarz w tej sprawie kierownika 
zespołu obsługi Finansowej oświaty Pana Adolfa jarkowca.

Z  niewiadomych przyczyn rodzice 
z niezwykłą determinacją próbują pod-
trzymywać przekaz medialny procesu 
rekrutacji ich trzyletniego, niepełno-
sprawnego synka wg ich subiektywnej 
wersji. Z tego powodu trzeba przytoczyć 
główne aspekty, które spowodowały 
nieprzyjęcie ich dziecka w pierwszym 
terminie rekrutacji. Należy też podkre-
ślić, że nieprzyjęcie dziecka w rutyno-
wym terminie nigdy nie wyklucza tego 
w przyszłości. Naturalnie muszą ustąpić 
przyczyny, które pierwotnie stały na 
przeszkodzie w tym przyjęciu. Ponowna 
szansa przyjęcia dziecka wystąpiła po 
dostarczeniu przez rodziców wyma-
ganego przepisami ustawy orzeczenia 
o potrzebie leczenia specjalnego. 

Nie wiadomo, czemu rodzice błęd-
nie interpretują przepisy ustawy, 
twierdząc, że żądano tego orzeczenia 
jako wymóg dodatkowy, a  nie obliga-
toryjny. Uważają też, że przedmioto-
we orzeczenie można dostarczać po 
zakończeniu rekrutacji. I tutaj pojawia 
się sprzeczność, bo jeżeli uznać pierw-
szą tezę rodziców, że dokument nie 
był wymagany, to dlaczego następnie 
twierdzą, że ów dokument można do-
starczyć po procesie rekrutacji? Nato-
miast przepis ustawy z całą pewnością 
nie daje żadnych odstępstw od tego, co 
powinien zawierać wniosek do rekru-
tacji, ani co do terminu dostarczenia 
wymaganych dokumentów. Poza tym 
niekwestionowanym potwierdzeniem 
tego wymogu jest wynik kontroli Urzę-
du Kontroli Skarbowej przeprowa-
dzonej w  2013 roku, gdzie w  jednym 
z przedszkoli dotowanych przez Gminę 
wykryto przypadek przyjęcia niepeł-
nosprawnego dziecka bez przedmio-
towego orzeczenia, co jest zagrożone 
zwrotem dotacji wraz z  odsetkami. 
Protokół z tych czynności kontrolnych 
z dnia 30.09.2013 r. nosi znak sprawy 
UKS1491/W2B1/42/13/13/9/016.

Podobnie, dwuznacznie ma się spra-
wa z twierdzeniem rodziców, że „Wójt 
Gminy nie jest organem uprawnio-
nym przepisami prawa polskiego 
do występowania w  przedmiotowej 
sprawie…”. To stwierdzenie oznacza 
radykalną zmianę stanowiska rodzi-
ców, bo już 23.05.2014 r. byli uprzej-
mi skierować „Odwołanie od decyzji 
w/s rekrutacji na rok 2014/2015” 
właśnie do Wójta Gminy i jego Zastęp-
cy, a następnie podobnie szereg kolej-
nych pism. Prawdą jest, że Wójt Gmi-
ny nie zajmuje się rekrutacją dzieci, 
ale jest organem prowadzącym przed-
szkola i w ramach swoich kompetencji 
i  odpowiedzialności za całość spraw, 
powinien nadzorować prace tych pla-
cówek i odpowiednio reagować na po-
jawiające się problemy. Zresztą główny 
zarzut wyrażony przez panią redaktor 
w  reportażu telewizji TTV „Skandal 
w Gminie Stare Babice” był skierowa-
ny pod adresem Wójta Gminy, zatem 
powstaje pytanie, dlaczego rodzice 
nie zwrócili się do redakcji o stosowne 
sprostowanie, w  końcu w  tak ważnej 
dla nich sprawie.

Dalej rodzice piszą: „Dyrektor 
Przedszkola w Bliznem Jasińskiego 
oraz Wójt i Z-ca Wójta Gminy Stare 
Babice nie zaproponowali żadnego 
innego przedszkola”. Natomiast już 
w  piśmie z  dnia 09.06.2014 r. pod-
pisanym przez Z-cę Wójta Marcina 
Zająca jest napisane: „W  związku 
z  tym, że jest bardzo duże zain-
teresowanie rodziców rekruta-
cją przedszkolną, organizujemy 
otwarty konkurs ofert, w  którym 
uczestniczyć mogą niepubliczne 
przedszkola działające na terenie 
naszej gminy, w  celu zapewnienia 
w nich miejsc dzieciom na zasadach 
obowiązujących w  przedszkolach 
publicznych………., z której to ofer-
ty będzie Pani mogła skorzystać”. 

Z  kolei w  następnym piśmie z  dnia 
19.08.2014 r. podpisanym przez Z-cę 
Wójta Marcina Zająca czytamy: „Na 
odbytym w dniu 25 lipca br. spotka-
niu otrzymali Państwo odpowiedź 
na wszystkie pytania dotyczące tej 
kwestii. Chciałbym w  tym miejscu 
podkreślić, że na przedmiotowym 
spotkaniu Pan Wójt Krzysztof Tu-
rek zaproponował przyjęcie dziec-
ka do Niepublicznego Przedszko-
la „Jeżyk” w  Latchorzewie,…..”. 
Trzeba dodać, że przedszkole to jest 
prowadzone wg zasad przedszkola 
gminnego. Z  kolei w  piśmie z  dnia 
28.08.2014 r. Wójt Gminy Krzysztof 
Turek m.in. pisze: „Jednocześnie 
chcę nadmienić, że moja propozy-
cja przyjęcia Państwa dziecka do 
nowo organizowanego przedszko-
la jest nadal aktualna i  nie wiem, 
czemu do tej pory nie została przy-
jęta. Natomiast, wobec niezwykle 
bezpardonowego Państwa stano-
wiska, ale mając na uwadze dobro 
dziecka oraz posiadając niezbędny 
przedmiotowy dokument, odbyłem 
z  dyrektorami przedszkoli naradę 
porekrutacyjną, która przyniosła 
możliwość poszerzenia tej ofer-
ty o  pozostałe placówki gminne. 
W  przypadku zainteresowania, za-
praszam Państwa w możliwie krót-
kim czasie, do rozmowy i  dokona-
nia stosownych procedur”.

Naturalnie wszystkie cytowane tu 
dokumenty, a  także pozostałe doty-
czące tej sprawy, są do wglądu w  Ze-
spole Obsługi Finansowej Oświaty. 
O  ile można zrozumieć i  usprawiedli-
wić nerwowość rodziców w  pierwszej 
fazie rekrutacji dziecka, to trudno 
dociec, czemu rodzice nie reagują na 
kilkakrotne propozycje Wójta Gminy 
przystąpienia do rekrutacji uzupełnia-
jącej, natomiast poświęcają tak dużo 
energii działaniom medialnym, poda-
jąc swoją, niekoniecznie obiektywną 
ocenę przedmiotowej sytuacji.

adoLF jarKowieC

KierowniK zesPołU oBsłUGi 

Finansowej oświaty
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Goście z Gruzji w Starych Babicach
10 września naszą gminę odwiedziła delegacja gruzińskich 
samorządowców i przedstawicieli ministerstwa rozwoju 
regionalnego i Infrastruktury Gruzji.

Zagranicznych gości w Starych Babicach 
powitali: Wójt Krzysztof Turek, Z-ca 
Wójta Marcin Zając i pracownicy na-
szego Urzędu Gminy. Następnie odbyła 
się konferencja poświęcona praktycznym 
aspektom zarządzania jednostką samo-
rządu terytorialnego.

Na przykładzie Starych Babic Wójt 
omówił m.in. zagadnienia: organizacji 
Urzędu Gminy, gospodarki komunal-
nej, planowania przestrzennego, ochrony 
środowiska, pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, inwestycji w dziedzinie in-
frastruktury, oświaty, sportu, kultury. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli film o ba-

bickiej gminie i jej rozwoju w ostatnich 
latach.

Po projekcji odbył się panel dysku-
syjny. Gruzińscy samorządowcy zadali 
wiele pytań dotyczących zarządzania 
gminą, warunków do prowadzenia biz-
nesu, poziomu życia mieszkańców i ich 
zaangażowania w lokalne sprawy. Po kon-
ferencji goście z Gruzji odwiedzili przy-
kładowe inwestycje: Stację Uzdatniania 
Wody w Borzęcinie Małym, Strefę Re-
kreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym, 
przedszkole samorządowe w Bliznem Ja-
sińskiego, a także zespół dworsko-par-
kowy w Lipkowie.

Wizyta zagranicznej delegacji w Sta-
rych Babicach stanowiła część szkolenia 
„Reforma samorządowa w Gruzji”, zorga-
nizowanego przez Krajową Szkołę Admini-
stracji Publicznej w Warszawie (w dniach 
8-12 września). Celem tego projektu było 
wzmocnienie potencjału kadrowego gru-
zińskiej administracji, umożliwiające prze-
prowadzenie gruntownej reformy decen-
tralizacyjnej w tym kraju i stworzenie 
samorządu terytorialnego odpowiadają-
cego standardom Unii Europejskiej. 

Podczas szkolenia odbyły się wykłady 
teoretyczne, a także wizyty studyjne 
(w Starych Babicach, Legionowie i na 
Targówku) – ich uczestnicy zapoznali się 
z praktycznymi aspektami funkcjonowa-
nia samorządu w Polsce.

KaroLina GwareK, 

Fot. KaMiL MaLinowsKi

Pamiątkowe zdjęcie delegacji z Gruzji z władzami babickiej gminy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (I Od-
dział w Warszawie Inspektorat Warszawa 
Wola) zorganizował dla babickich miesz-
kańców dyżur konsultacyjny z pracow-
nikami ZUS-u, połączony z możliwością 
założenia profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE). W godz. 10:00-
14:00 dyżur pełniło pięć osób. Organi-
zacją i nadzorem zajmowały się Panie: 
Jolanta Latoszek – Kierownik Inspekto-
ratu Warszawa Wola i Marta Waśniewska 
– Z-ca Kierownika Inspektoratu.

Podczas dyżuru konsultanci i osoby 
zakładające konto na profilu PUE udzie-
lili wszystkim zainteresowanym infor-
macji o: działaniu PUE, korzyściach 
z zarejestrowania się na profilu; zmian 

„Urzędy bliżej Społeczeństwa”
Przedstawiciele zakładu ubezpieczeń Społecznych 8 sierp-
nia pełnili dyżur w babickim urzędzie Gminy.

w zasadach funkcjonowania Otwartych 
Funduszy Emerytalnych (tematyka wio-
dąca); aktywności związanej z chęcią po-
zostania w OFE i dalszego postępowania 
w przypadku niedotrzymania terminu 
złożenia deklaracji; okresu członkostwa 
w OFE (problem dotyczył tego, czy data 
zgonu jest datą graniczną i co ze środ-
kami w przypadku śmierci członka fun-
duszu po zmianach). 

Przedstawiciele ZUS-u odpowiadali 
także na pytania dotyczące zasad podle-
gania ubezpieczeniom przez szczególną 
kategorię osób pobierających emeryturę 
lub rentę z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy i prowadzących działalność go-
spodarczą; zasad przechodzenia na eme-

ryturę w związku z pracą w szczególnych 
warunkach; zasad, celu i okresu przyzna-
wania świadczeń rehabilitacyjnych.

Dodatkowo w trakcie dyżuru rozda-
wano ulotki informacyjne o PUE i o funk-
cjonowaniu ZUS-u oraz gadżety rekla-
mowe. 

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zadeklarowali chęć zorgani-
zowania kolejnego dyżuru z mieszkań-
cami w Urzędzie Gminy Stare Babice. Ter-
min nie został jeszcze ustalony, ale będzie 
podany do publicznej wiadomości z od-
powiednim wyprzedzeniem. Warto śle-
dzić babicką stronę internetową.

joLanta LatoszeK 

KierowniK insPeKtoratU 

warszawa woLa 
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600 lat Lipkowa!

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w ko-
ściele pw. św. Rocha w  Lipkowie. Na-
stępnie przybyłych gości powitał Wójt 
Krzysztof Turek. Uroczystość zaszczy-
cili swoją obecnością m.in. Pani Hasmik 
Dashtoyan – I Radca i Charge d’Affaires 
Ambasady Republiki Armenii w  RP, 

Pan Tigran Vardanyan – Konsul Am-
basady Republiki Armenii, Pani Mar-
ta Axentowicz-Bohosiewicz – Prezes 
Fundacji Ormiańskiej, Pan Maciej Bo-
hosiewicz – Prezes Izby Gospodarczej 
Polska – Armenia, Minister Elżbieta 
Chojna-Duch (z  rodziny Paschalisów), 
Starosta Warszawski Zachodni Jan Ży-
chliński. Podczas spotkania wystąpili: 
Chór „Babiczanie” i  Babicka Orkiestra 
Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego, 
zespół ormiański „Musa Ler” i „Kapela 
Praska”. Wielowiekową historię Lipko-
wa przybliżył red. Marcin Łada, prze-
brany w strój szlachecki. Odbyły się tak-
że pokazy walk rycerskich. Można było 
ponadto zwiedzić wystawę poświęconą 
historii Ormian i  kontaktów polsko-
-ormiańskich. Spotkanie zakończyło 
się wspólną degustacją ormiańskich 
potraw, m.in. placków o nazwie lawasz, 
które w diecie pełnią funkcję chleba.

600 lat historii Lipkowa to piękny 
jubileusz. Lipków zasłynął w  Polsce 
jako miejsce pojedynku Bohuna z  Mi-
chałem Wołodyjowskim, stąd skrzy-
żowane szable w  herbie naszej gminy. 
Tę historię zawdzięczamy Henrykowi 

Sienkiewiczowi, który opisał pojedynek 
w  „Ogniem i  mieczem”. Wielki pisarz 
przyjeżdżał do Lipkowa do swojej na-
rzeczonej Marii Szetkiewiczówny, która 
później została jego żoną. Podobno to 
właśnie ona zainspirowała Sienkiewi-
cza do utrwalenia na kartach powieści 

tej miejscowości. W  Lipkowie bywał 
sam król Stanisław August Poniatow-
ski, a  podejmował go Paschalis Jaku-
bowicz – Ormianin, który otrzymał od 
króla szlachectwo i zasłynął jako wielki 
biznesmen tamtych czasów, właściciel 
lipkowskiej persjarni (wytwórni pa-
sów kontuszowych). Tu bywał Prymas 

Polski kardynał Stefan Wyszyński, 
a  niezapomniany ks. proboszcz Wa-
cław Kurowski stworzył „Minimuzeum 
Sienkiewiczowskie”. Lipków odwiedzali 
także poeta ks. Jan Twardowski i błogo-
sławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

To jedynie okruchy ciekawej historii, 
która od czasów Piotra z  Wierzucho-
wa Pruskiego (herbu Prus), właściciela 
majątku Lipków z  1414 r., ciągnie się 
do naszych czasów. Obecny proboszcz 
lipkowskiej parafii ks. Tomasz Sobiecki 

ma bardzo ciekawe plany rozwoju tego 
miejsca…

Wszystkim lipkowianom gratuluje-
my pięknego jubileuszu i  cieszymy się, że 
w  babickiej gminie mamy tak wspaniałą 
miejscowość!

MarCin łada, KaroLina GwareK

Fot. K. MaLinowsKi, K. GwareK

24 sierpnia świętowaliśmy jubileusz tej miejscowości.

zdaniem sołtysa…

– 600-lecie Lipkowa miało bardzo ciekawy program arty-
styczny. Niestety deszczowa pogoda sprawiła, że nie przyszło 
zbyt wiele osób – mówi sołtys Lipkowa Paweł Karczmarek. 
– A szkoda, bo lipkowianie potrafią się bawić! Wiele osób 
miło wspomina ubiegłoroczny Dzień Dziecka, który zorga-
nizowałem razem z Gminą. 

Pan Paweł jest prawdziwym gospodarzem Lipkowa, za-
biegał o remont ul. Mościckiego i uczestniczył we wszystkich zebraniach z wy-
konawcami przebudowy drogi. Doglądał osobiście budowy chodnika przy  
ul. Jakubowicza, wzdłuż Kanału Zaborowskiego. Jego zasługą jest również zago-
spodarowanie terenu przy lipkowskiej kapliczce (przy skrzyżowaniu ul. Jakubo-
wicza i Akacjowej). Wymieniono tam podłoże, nawieziono dobrej ziemi, sołtys za-
kupił także paletę kostki, którą ułożył przedstawiciel Rady Sołeckiej – Sławomir 
Brzozowski. Gmina zakupiła rośliny, krzewy i nasiona trawy. Dziś, dzięki wspól-
nym działaniom, teren jest pięknie zadbany. Działając razem, można zawsze wy-
konać więcej… Mł

Gościliśmy Hasmik dashtoyan – I radcę i Charge d’Affaires Ambasady 
republiki Armenii w rP (druga z lewej) i tigrana Vardanyana – konsula 
Ambasady republiki Armenii (pierwszy z prawej)

Sienkiewiczowski pojedynek i pokaz szermierki zaprezentowała grupa 
rekonstrukcyjna
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Blizne ma już 600 lat!
13 września odbył się jubileusz obu wsi noszących tę nazwę.

Miejscowość Blizne była kiedyś jedną 
wsią. Nazwa ta występuje w dokumen-
tach księcia mazowieckiego Janusza 
z 1414 r., w których wspomina się o ry-
cerzu Piotrze z Bliznego. Miejscowość 
z upływem czasu przeszła w ręce nowych 
właścicieli, została podzielona na Blizne 
Łaszczyńskiego i  Blizne Jasińskiego. 
Warto pamiętać, że Blizne było kiedyś 
gminą, a Babice jedną z ważniejszych 
miejscowości tej gminy. Babicka gmina 
utworzona została w 1952 r. Tyle skró-
towej historii z okazji jubileuszu.

13 września świętowaliśmy z mieszkań-
cami obu wsi 600 lat Bliznego. Na ul. Ko-
ściuszki przed kościołem ustawiono scenę. 
W pobliżu rozgościły się kramiki z różno-
ściami i grill. Tuż przy kościele można było 
zobaczyć wystawę fotograficzną pn. „600 
lat wsi Blizne” i kilka zabytkowych samo-
chodów i traktorów.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły 
się od poświęcenia pamiątkowego ka-
mienia, po czym odprawiono Mszę św. 
w kościele pw. Objawienia Pańskiego 
w Bliznem Jasińskiego. Następnie ks. pro-
boszcz Marian Rowicki poświęcił skwer 
w pobliżu przedszkola. 

Jubileuszowy piknik oficjalnie rozpo-
częli Wójt Gminy razem z radnymi i soł-
tysami obu wsi. Podczas obchodów zor-
ganizowano mecze: piłkarski i siatkowy 
między mieszkańcami Bliznego, zawody 
strzeleckie ASG oraz konkurs ciast. Przed-
stawiciele „Strefy Języka” przygotowali 
dla mieszkańców grę terenową.

Na scenie wystąpiła Aleksandra Miel-
czarek i odbył się pokaz iluzji ArexShow 
– Arkadiusza Cywińskiego. Publiczność 

bawiły także zespoły: rockowy „Strefa” 
i „Kapela Praska” popularyzująca folk-
lor Warszawy.

Pod koniec imprezy odbyła się za-
bawa taneczna w rytmie lat 60.-90. z DJ-
em i zorganizowano pokaz fajerwerków. 
Pogoda i publiczność wspaniale dopisały, 
mieszkańcy pokazali, jak można razem 
kulturalnie i bezpiecznie się bawić. Wiele 
osób pytało, kiedy będzie następne święto 
Bliznego. Może za rok?

Przyszłość pokaże, dobry początek 
został już zrobiony!

Organizatorami obchodów 600-lecia 
Bliznego byli: Wójt Gminy Stare Babice, 
Radni oraz Rada Sołecka Bliznego Ja-
sińskiego i Rada Sołecka Bliznego Łasz-
czyńskiego.

MarCin łada

jubileusz uroczyście otworzyli: wójt Gminy krzysztof turek razem z sołtysami (od lewej) krzysztofem 
wąsikowskim i ewą kawczyńską oraz radnymi Leszkiem Poborczykiem i Adamem kotwickim

Uroczystość była okazją do rozmowy z sołtysami: Ewą Kawczyńską z Bli-
znego Jasińskiego i Krzysztofem Wąsikowskim z Bliznego Łaszczyńskiego.

– Cieszymy się, że w naszych miejscowościach dużo się dzieje! – powiedzieli. – 
Pięknieje plac zabaw i boisko przy ul. Kopernika, a atrakcją dla wszystkich miesz-
kańców jest nowo powstały skwer za przedszkolem. Sukcesem jest także ustawie-
nie znaków o kontroli fotoradarowej wzdłuż ulic Dobrzańskiego, Łaszczyńskiego, 
Granicznej, Przejazd i Warszawskiej. Na ul. Przejazd powstały również spowalnia-
cze. Zwiększy to bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

13 września z okazji 600-lecia obu wsi wspólnymi siłami zorganizowaliśmy ju-
bileusz – frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dopisały dobre hu-
mory i wspaniała pogoda! Tańce trwały do godziny 21., a wiele osób prosiło, aby 
imprezę przedłużyć do rana! Chcielibyśmy takie wspólne spotkania mieszkańców 
powtarzać co roku.

Dziękujemy za pomoc w organizacji jubileuszu przede wszystkim Panu Wójtowi 
i Radzie Gminy Stare Babice, a zwłaszcza Radnym z naszego terenu: Adamowi Ko-
twickiemu i Leszkowi Poborczykowi. Bez wsparcia władz samorządowych impreza 
z takim rozmachem nie powiodłaby się. Podziękowania składamy również Księ-
dzu Proboszczowi Marianowi Rowickiemu, który odprawił Mszę świętą i poświę-
cił kamień ufundowany z okazji tego jubileuszu.

Na pikniku mieliśmy mnóstwo atrakcji i nagród, dziękujemy za ich ufundowa-
nie wszystkim sponsorom. Szczególne podziękowania dla Starostwa PWZ, a przede 
wszystkim członka Zarządu Powiatu Pani Jolanty Stępniak. Dziękujemy również: 
właścicielce i pracownikom Delikatesów „Agata”, którzy przez całą imprezę grillo-
wali nam kiełbaski i rozdawali upominki dla dzieci; firmie „Inter Cars” i Panu Tom-
kowi Konopie za ufundowanie nagród; firmie „Piromax” z Bliznego Łaszczyńskiego 
za wspaniały pokaz fajerwerków; mieszkańcom za udział w konkursie na ciasto 
własnego wypieku – dzięki nim mieliśmy bezpłatny słodki poczęstunek; Panu Ma-
rianowi Odżga za pyszne leczo; Pani Emilii Kawczyńskiej-Banaszek za piękne zdję-
cia z Bliznego. Dziękujemy także Referatowi Rozwoju i Promocji Gminy, a zwłasz-
cza Paniom Ali i Malwinie za ogromne zaangażowanie w organizację i obsługę całej 
imprezy. Szczególne podziękowania chcemy złożyć fundatorom kamienia jubile-
uszowego – Państwu Wiśniewskim i Burkot. Podziękowania dla zespołu „Strefa” 
za niezapomniany występ artystyczny. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy udowodnili, jak wspaniale można razem świętować!
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zwyciężczyni konkursu na najlepsze ciasto joanna Słabkowska otrzymała 
gratulacje od jolanty Stępniak – Członka zarządu Powiatu

wystawa przedstawiała Blizne wczoraj i dziś

zabawa trwała do późnego wieczora, nie zabrakło przysmaków i dobrej muzyki

wystawa pojazdów zabytkowych w Bliznem jasińskiego

– Cieszę się z naszego jubileuszu – mówi 
Adam Kotwicki, radny Bliznego Jasiń-
skiego i Wiceprzewodniczący RG. – Ta-
kie spotkania bardzo integrują lokalną 
społeczność. Z okazji 600-lecia rozegra-
liśmy mecz piłkarski pomiędzy miesz-
kańcami Bliznego – „Jasińscy” zwycię-
żyli „Łaszczyńskich” 10:8. Ponieważ  
II Zlot Pojazdów Zabytkowych, który 
zorganizowałem na babickim festynie, 
cieszył się dużym powodzeniem, posta-
nowiłem podobną imprezę zorganizo-
wać w nieco mniejszej skali na naszym 
terenie. Zaprosiłem właścicieli zabytko-
wych pojazdów z Bliznego, przyjechało 
ich dziesięć, najstarsze były ciągniki ze-
tory i mercedes z końca lat 50.

Moim udziałem była także wystawa fo-
tograficzna – widok Bliznego po zimie stu-
lecia (w 1979 r.). Pamiętam, jak po tej zimie 
wybudowano w czynie społecznym ruro-
ciąg łączący stawy – ten przy przedszkolu 
ze stawem przy ul. mjr. Dobrzańskiego „Hu-
bala”. Później przy budowie kanalizacji ru-
rociąg został częściowo zniszczony i prze-
stał działać. Moim staraniem w zeszłym 

jubileusz okiem radnego
roku odtworzono go i dziś dobrze spełnia 
swoją funkcję – zbiera wody opadowe z re-
jonu ulic: Kościuszki i Topolowej. Dziękuję 
wszystkim firmom, które uświetniły naszą 
uroczystość, a zwłaszcza firmie „Piromax” 
za pokaz sztucznych ogni.

Przy okazji jubileuszu warto docenić 
zmiany, jakie zachodzą w Bliznem Jasiń-
skiego: pięknie zagospodarowany skwer 
wokół stawu i przedszkola, boisko i te-
reny sportowe, przy których powstało 
miejsce do gry w koszykówkę. Przekształ-
cenia będą trwały nadal, np. teren po-
między ulicami: Piotra Skargi, mjr. Do-
brzańskiego „Hubala”, Łaszczyńskiego 
i Kościuszki ulegnie procesowi scalenia.

– Czy zlot pojazdów zabytkowych będzie 
kontynuowany w przyszłości?

– Oczywiście. Ta impreza bardzo się 
rozwija. W ubiegłym roku przyjechało na 
festyn do Zielonek 28 pojazdów, a w tym 
już 43. W konkursach: na najładniejszy 
pojazd zlotu i najładniejszy pojazd PRL-
-u zwyciężyła warszawa M20 Artura Ka-
liszewskiego z Klaudyna. Najładniejszym 
jednośladem okazał się junak Dariusza 
Klimka z Latchorzewa. Głosowała pu-
bliczność, a ideą zlotu jest propagowanie 
kultury motoryzacji i pokazanie dawnej 
techniki, która w wielu z nas budzi sen-
tyment. Zapraszam wszystkich miłośni-
ków dawnej motoryzacji za rok do Zielo-
nek – powiedział Adam Kotwicki.

 Mł
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Chcemy żyć bezpiecznie, 
ale czy reagujemy?

bezpieczeństwo

W Urzędzie Gminy odbyło się w poło-
wie września spotkanie władz z przed-
stawicielami Straży Gminnej i Policji. 
Obecni byli również dyrektorzy placówek 
oświatowych. Omawiano zagadnienia 
bezpieczeństwa i  wandalizmu na na-
szym terenie. Szczególnie bulwersujące 
są sprawy zniszczeń nowych obiektów: 
boisk ze sztuczną nawierzchnią w Sta-
rych Babicach, urządzeń i ogrodzeń na 
gminnych skwerach i placach zabaw. To, 
co było przed chwilą ładne, już szpeci, nie 
wspominając o stosach butelek po piwie, 
które są wprost wdeptywane w ziemię, 
tymczasem kosze pozostają puste…

Gimnazjaliści nie słuchają
Na terenach sportowych babickiej pod-
stawówki często w  nocy przesiadują 
gimnazjaliści. Urządzają sobie wyścigi 
rowerowe po bieżni lekkoatletycznej (ze 
sztuczną nawierzchnią), a nawet moto-
rowerowe, co powoduje jej zniszczenie, 
piją alkohol, zażywają różne używki, cza-
sem są agresywni, uprawiają seks. Być 
może to ostatnie zajęcie nie spowoduje 
zniszczenia boisk, ale miejsce to zostało 
wybudowane w zupełnie innym celu. 
Tymczasem wieczorami tereny sportowe 
stają się enklawą chuliganów. Nastolatki 
przeganiane przez Straż Gminną i Policję, 
po pewnym czasie wracają. Do ekscesów 
dochodzi tam także w ciągu dnia. Star-
sza młodzież (a są to często absolwenci 
babickiej podstawówki znani z nazwisk 
nauczycielom) nie słucha poleceń swo-
ich dawnych pedagogów, nie mówiąc już 
o pracowniku ochrony szkoły. 

dzwonić na Policję!
– W każdym takim przypadku trzeba 
dzwonić na Policję – przekonywał kom. 
Robert Knap – Naczelnik Sekcji Prewencji 
KPP w Starych Babicach. 

– No tak, tylko że Policja nie chce przy-
jeżdżać – odpowiadali pedagodzy. – Nie 
przyjeżdża wcale albo pojawia się po dłu-
gim czasie. 

Na terenie babickiej gminy powstaje wiele nowych miejsc 
do rekreacji i wypoczynku. Niestety są one dewastowane. 
ktoś zadaje sobie dużo trudu, by uprzykrzyć życie miesz-
kańcom i… gminnym służbom.

– Sprawdzimy takie przypadki i na 
pewno zostaną wyjaśnione – odpowie-
dział Komisarz. – Trzeba do nas dzwonić 
i zawiadamiać o piciu alkoholu w miej-
scach publicznych, o aktach wandalizmu 
i innych czynach zabronionych. Policję 
można informować anonimowo. Wówczas 
funkcjonariusze mogą podjąć skuteczną 
interwencję – przekonywał Naczelnik 
Prewencji. Pisaliśmy kiedyś o akcji poli-
cyjnej „Powiadom, nie toleruj!” i wydaje 
się, że jej założenia są aktualne cały czas.

Interwencje Policji i Straży Gminnej są 
już podejmowane. Na naszym terenie or-
ganizuje się akcję „Stop alkoholowi”. Za 
picie piwa i innych trunków w miejscach 
publicznych można zostać ukaranym du-
żym mandatem. Skwery, place zabaw, te-
reny sportowe są dla wszystkich miesz-
kańców gminy, dla dzieci i rodziców, aby 
mogli tam razem miło i bezpiecznie od-
poczywać, nie dla pijaków – podkreślają 
przedstawiciele Gminy.

Gdzie są rodzice?
Zdarzało się, że Policja zatrzymywała pi-
janych 13- czy 14-latków około północy, 
czasem trzeba było wzywać karetkę, cza-
sem nastolatki trafiały na Komendę. Za-
wsze wówczas wzywano rodziców, skła-
dano wniosek do Sądu ds. Nieletnich, do 
kuratora… Tylko jak to jest możliwe, że 
rodzice nie interesują się tym, co robią 
ich dzieci w nocy? Jak to możliwe, że nie-
letni piją duże ilości alkoholu (przeważ-
nie piwa) także w ciągu dnia? Czy dziś 
nikt nie zwraca już uwagi na dzieci z pa-
pierosami, z piwem? Bezkarność rozzu-
chwala i spirala stopniowo się nakręca.

tam, gdzie są kamery,  
jest bezpieczniej
W gimnazjum w Koczargach Starych za-
instalowano 23 kamery, 11 na zewnątrz. 
Tam jest bezpiecznie. Kamery pojawiły 
się w okolicach przystanków autobuso-
wych, tam również liczba aktów wandali-
zmu spadła. Udało się rozpoznać i ukarać 

kilku sprawców zniszczeń. Ponieśli kon-
sekwencje swoich czynów. 

Teraz przychodzi kolej na skwery, place 
zabaw, inne miejsca publiczne. Kamera zo-
baczy, kto niszczy nasze wspólne dobro, to 
jedyne wyjście, bo mimo że dewastowany 
skwer w Zielonkach jest pośrodku osiedla, 
tam nikt nic nie widzi. A może nie chce 
widzieć? Jesteśmy po prostu skazani na 
kamery, ale zdecydowanie lepsze to niż 
akty wandalizmu i chuligaństwa.

to nasza wspólna sprawa
W Policji są ciągłe zmiany. Szybko zmie-
niają się komendanci, następuje stała wy-
miana kadr, w rezultacie Policja nie zna 
terenu, na którym pracuje. Sytuacja ta 
trwa od lat i mimo apeli samorządowców 
nic tu się nie zmienia. Zastępca Wójta 
Gminy Marcin Zając objeżdżał z nowym 
Naczelnikiem Wydziału Prewencji new-
ralgiczne miejsca na naszym terenie. Po-
licja obiecała pojawiać się częściej tam, 
gdzie zbierają się nastolatki. Sprawdzać, 
kontrolować, legitymować. Nauczyciele 
apelują o zgłaszanie do szkół informacji 
o złym zachowaniu się uczniów w czasie 
wolnym. Trzeba o tym wiedzieć.

Jednak aby poprawić bezpieczeństwo 
na terenie gminy, potrzeba całego sys-
temu działań. Wydaje się, że w obecnej 
sytuacji jedynym rozwiązaniem staje się 
stworzenie dobrej sieci kamer i urucho-
mienie całodobowej służby Straży Gmin-
nej. Potrzeba również większej aktyw-
ności mieszkańców gminy. Każdy z nas 
powinien patrzeć, co się dzieje w oko-
licy i informować o podejrzanych samo-
chodach, dziwnie kręcących się obcych… 
Niech patrol przyjedzie i sprawdzi. Gdy 
coś się wydarzy, na interwencję może być 
za późno. Zawsze łatwiej jest zapobiegać.

– W USA jest tak, że pracownik admi-
nistracji publicznej, na którego terenie coś 
złego się dzieje, musi o tym powiadamiać 
Policję, inaczej może stracić pracę. Dziś znie-
czulica powoduje, że u nas sprawcy znisz-
czeń często pozostają bezkarni. W rezul-
tacie za naprawy uszkodzonego mienia 
płacimy wszyscy. – Te wydatki są pono-
szone również z Państwa podatków, dla-
tego też nigdy nie powinniśmy pozosta-
wać obojętni na to, co dzieje się w naszej 
okolicy – apeluje Z-ca Wójta Marcin Zając.

Nr tel. na Policję: 22 722-80-00, 112, 997
Nr tel. do Straży Gminnej: 22 721-02-11,  
22 722-53-92

Mł
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Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XV
od ostatniej publikacji na ten temat minęły co prawda 
tylko trzy miesiące [w czerwcu 2014 r., nr 6 (215) „GB”],  
ale postanowiliśmy podzielić się z Państwem kolejnymi 
informacjami o przebiegu realizacji projektu.

Począwszy od poprzedniej publikacji do 
końca realizacji tego projektu będziemy 
Państwa informowali o najistotniejszych 
sprawach nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Odpowiemy tym samym na wyrażone 
na październikowej sesji Rady Gminy 
oczekiwania radnych i mieszkańców, aby 
informacje docierały częściej do osób za-
mieszkujących babicką gminę, zwłaszcza 
tych żywotnie zainteresowanych realizacją 
naszego projektu unijnego i przyłączeniem 
do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej. 

Zanim przejdę do omówienia 
stanu zaawansowania prac w każdym 
z realizowanych zadań, chciałbym przeka-
zać garść informacji dotyczących projektu 
jako całości. Oprócz prowadzenia działań 
zaplanowanych na ten okres w harmono-
gramie tego przedsięwzięcia, Jednostka 
Realizująca Projekt dodatkowo pracowała 
nad rozszerzeniem projektu o nowe zada-
nia w zakresie objętym umową o dofinan-
sowanie podpisaną w 2010 roku. Mam tu 
na myśli zwiększenie ilości budowanej sieci 
kanalizacyjnej w każdym z sołectw o odcinki 
umożliwiające podłączenie mieszkańców 
w drugiej i w trzeciej linii zabudowy, któ-
rzy zamieszkali albo wybudowali się w tzw. 
międzyczasie. 

W wyniku rozmów z NFOŚiGW oraz 
Ministerstwem Środowiska złożyliśmy 
także wniosek o rozszerzenie naszego pro-
jektu o zadania mające na celu moderni-
zację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków 
w związku ze spodziewanym wzrostem ilo-
ści ścieków powstałych w wyniku realizacji 
projektu. Planowana modernizacja oczysz-
czalni odbędzie się w zakresie rozbudowy 
zaplecza magazynowo-warsztatowo-so-
cjalnego, modernizacji i rozbudowy czę-
ści mechanicznej oraz modernizacji i roz-
budowy części biologicznej. Modernizacja 
i rozbudowa powinna zaspokoić potrzeby 
gminy Stare Babice na najbliższe 10-15 lat, 
inwestycja zostanie zrealizowana z koń-
cem 2015 roku (zdjęcie makiety przedsta-
wiającej wygląd oczyszczalni po rozbudowie  
i modernizacji przedstawiamy na stro-
nie 16). Sama makieta zostanie zaprezen-
towana w wejściu do nowego budynku 
Urzędu Gminy, a w przyszłości – na tere-

nie Oczyszczalni Ścieków i będzie pomocą 
dydaktyczną podczas wycieczek uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum, jakie co 
roku gościmy w ramach zajęć ekologicznych. 

Oprócz powyższych działań pracow-
nicy J.R.P. byli zaangażowani w złożenie 
wniosku aplikacyjnego do 12. konkursu na 
współfinansowanie dokumentacji tech-
nicznej sieci kanalizacji w obszarach, 
które w perspektywie paru lat można by 
zakwalifikować do realizacji budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz zabezpiecze-
nia gminy w dostawy wody, takich jak:
•   w Borzęcinie Małym na północ od ulicy 

Kosmowskiej,
•   w Koczargach Nowych na północ od 

ulicy Górki i na wschód od ulicy Aka-
cjowej,

•   w Zielonkach pomiędzy ulicami Spor-
tową a Białej Góry,

•   w Bliznem Łaszczyńskiego na południe 
od ulicy Warszawskiej po obu stronach 
trasy S-8,

•   modernizacja SUW w Starych Babi-
cach.
Nasze starania zostały zakończone 

sukcesem i po przejściu procedury i za-
kwalifikowaniu się 3 września 2014 r.  
podpisaliśmy stosowną umowę z NFO-
ŚiGW. Sfinansowanie większości kosz-
tów dokumentacji technicznej po speł-
nieniu kryteriów wymaganych przez 
Fundusz Spójności jest przepustką do 
starania się i uzyskania finansowania dla 
budowy tej kanalizacji w perspektywie fi-
nansowej 2014-2020 w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, natomiast SUW zaczniemy moder-
nizować jeszcze w tym roku.

Zgodnie z harmonogramem i umową 
pod koniec lipca dotarł do nas z Włoch sa-
mochód służący do czyszczenia i konser-
wacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni 
ścieków. Jest to nowoczesne i skompliko-
wane urządzenie, które bardzo pomoże 
nam w utrzymaniu już liczącej ponad 
setkę km sieci kanalizacyjnej i ponad 
60 przepompowni ścieków. 

Mapka, którą zamieściliśmy, 
przedstawia schematyczny zakres 
skanalizowania obszarów gminy re-

alizowany w ramach tego projektu. 
Większość obszarów posiada już sieć 
umożliwiającą podłączenie się do 
niej w każdej chwili. Obszary zazna-
czone kolorami, jak pokazano w le-
gendzie, i tam wymienione, to miej-
sca, gdzie są obecnie prowadzone 
prace budowlane w różnym stopniu 
zaawansowania lub w trakcie pro-
cedury przetargowej. W legendzie 
podano orientacyjne terminy udo-
stępnienia mieszkańcom w celu wy-
konania przyłączy kanalizacyjnych.

Po tych uwagach natury ogólnej doty-
czących naszego przedsięwzięcia i planów 
rozszerzenia tego projektu pora na poin-
formowanie, jaki jest stan prac w poszcze-
gólnych miejscach ich realizacji.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Borzęcinie Dużym 
i Zielonkach. Wykonawca kanalizacji 
w miejscowości Borzęcin Duży realizuje 
swoje zadania z lekkim opóźnieniem, 
usprawiedliwionym częściowo złymi wa-
runkami gruntowymi, na jakie natrafił po-
między ulicą Kosmowską a Warszawską. 
Natomiast wykonawca realizujący zada-
nie w Zielonkach prowadził prace w spo-
sób tak opieszały, że z tego powodu by-
liśmy zmuszeni do wypowiedzenia tej 
umowy. Po przeprowadzeniu kolejnej pro-
cedury przetargowej, w której oferenci 
zaproponowali cenę dwukrotnie więk-
szą od spodziewanej, zdecydowaliśmy się 
na unieważnienie tego przetargu. Braku-
jący odcinek kanalizacji w ulicy Szkolnej 
nie pozwala na odprowadzenie ścieków 
z miejscowości Koczargi Nowe wzdłuż 
ulicy Warszawskiej i z miejscowości Bu-
gaj, Aleksandrów. W związku z tym zde-
cydowaliśmy się, że wybudujemy te kilka-
set metrów kanalizacji i przepompownie 
własnymi siłami przedsiębiorstwa. Na 
pewno będzie to wykonane szybciej i ta-
niej, niż gdybyśmy zdecydowali się na ko-
lejny przetarg. 

Budowa kanalizacji w Klaudynie. 
Obecnie procedujemy po raz kolejny uzy-
skanie zezwolenia na budowę kanaliza-
cji w zlewni ulicy Krzyżanowskiego wraz 
z bocznymi odejściami sieci. Stało się tak, 
ponieważ jeden z mieszkańców spowo-
dował unieważnienie pozwolenia na bu-
dowę, które już posiadaliśmy, pomimo iż 
obejmowało także swym zakresem nie-
ruchomość tego mieszkańca. Pozosta-
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makieta przedstawia wygląd oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach po rozbudowie i modernizacji

wiamy to bez komentarza. Niebawem 
wykonawca przystąpi do realizacji prac.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego, 
Lubiczowie, Latchorzewie i Babicach 
Nowych. Prace prowadzone przez firmę 
Wodrol w Bliznem Jasińskiego i Lubi-
czowie przebiegają z lekkim opóźnie-
niem w stosunku do przyjętego harmono-
gramu, ale dobiegają już końca. Natomiast 
wykonawca kanalizacji na odcinku Nowe 
Babice–Latchorzew – firma Knauber re-
alizuje swój zakres prac terminowo i bez 
większych problemów.

Budowa kanalizacji w Zielonkach 
w ulicy Południowej, Okrężnej i Za-
chodniej. Obecnie trwają prace porząd-
kowe i odbiorowe, a mieszkańcy objęci 
zakresem tych zadań mogą się spodzie-
wać pisemnych powiadomień w ciągu 
miesiąca-dwóch.

Budowa kanalizacji w centrum Bo-
rzęcina Dużego i w miejscowości To-
polin (wzdłuż ulicy Jana III Sobie-
skiego i Batorego). Mieszkańcy objęci 
zakresem zadania podstawowego zostali 
już poinformowani o możliwości pod-
łączenia się do sieci. Natomiast miesz-
kańcy objęci zadaniem uzupełniającym 
otrzymają taką możliwość w ciągu naj-
bliższych tygodni. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ulicy Spacerowej – Etap I i II 
Borzęcin Duży, Stanisławów i Ma-
riew. Obecnie wykonawca zakończył 
rozbudowę sieci podstawowej o odrzuty 
boczne, aby umożliwić mieszkańcom bu-
dynków zlokalizowanych w drugim i trze-
cim rzędzie zabudowy podłączenie do 
sieci. Wykonawca pozostałej kanalizacji 

w Mariewie i Stanisławowie został wyło-
niony na początku sierpnia i liczymy, że 
niebawem rozpocznie prace.

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Borzęcinie Dużym i Małym (ul. 
Kosmowska) i Topolinie. W wyniku 
przeciągających się negocjacji i uzgod-
nień udało się ustalić zasady wykonania 
i koszty budowy kanalizacji w ulicy Ko-
smowskiej. Konieczność zmiany techno-
logii posadowienia kanalizacji w tej ulicy 
była spowodowana faktem stwierdzenia 
mniejszej nośności gruntów, na których 
miały być posadowione w większości ka-
nały sanitarne. Zdecydowaliśmy, że w za-
istniałej sytuacji, tj. niesprzyjających wa-
runków gruntowo-wodnych, optymalne 
będzie posadowienie kanałów wewnątrz 
przewiertów, z ograniczeniem ilości wy-
kopów do minimum poprzez wykona-
nie komór przewiertowych. Ta zmiana 
technologii wykonania kanalizacji już 
spowodowała i spowoduje zmianę ter-
minu jej realizacji i wiąże się oczywiście 
ze zwiększonymi kosztami. Aby ułatwić 
realizację tego zadania, Gmina Stare Ba-
bice przejęła na dwa lata w zarząd ulicę 
Kosmowską i rozpoczęła wykonanie pro-
jektu docelowej jej modernizacji, która 
nastąpi niezwłocznie po wykonaniu ka-
nalizacji.

Z powodów proceduralnych po prze-
rwie wykonawca wrócił do realizacji tego 
zadania na początku września i będzie bu-
dował wspólnie uzgodnioną technologią. 

Budowa kanalizacji w  Koczar-
gach Nowych (ulica Bugaj, Wiosenna 
i Różana). Tak jak opisywałem wcze-
śniej, mieszkańcy zostaną powiadomieni 
o możliwości podłączenia się po zrealizo-

waniu brakującego odcinka kanalizacji 
w ulicy Szkolnej. Postaramy się wybudo-
wać ten fragment tak szybko, jak będzie 
to możliwe, i istnieje szansa, że powiado-
mimy mieszkańców jeszcze w tym roku.

Budowa przepompowni głównej 
w Koczargach Starych oraz przewód 
tłoczny  do oczyszczalni ścieków. Bu-
dowa ta została wykonana i przekazana 
do eksploatacji i użytkowania. Włączenie 
jej do naszego systemu kanalizacyjnego 
nastąpi w momencie wykonania prze-
wodów tłocznych bezpośrednio przeka-
zujących ścieki do naszej oczyszczalni 
w Starych Babicach. Przetarg na wyło-
nienie wykonawcy tych prac został roz-
strzygnięty, a firma Skanska niezwłocznie 
przystąpiła do realizacji zakresu obję-
tego zamówieniem i wykonuje go zgod-
nie z nim. 

Budowa spinki wodociągowej Klo-
nowa-Osiedlowa. W wyniku rozstrzy-
gniętego przetargu przedsiębiorstwo 
Energo Wac rozpoczęło realizację powyż-
szego zadania. Wybudowanie tak waż-
nego odcinka naszej sieci wodociągowej 
pozwoli na łatwiejszy przesył wody z na-
szej stacji w Borzęcinie Małym w obszary 
środkowej części gminy. Prace trwają 
zgodnie z planem. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  ulicy Izabelińskiej i  Kampino-
skiej. Przetarg na wykonanie kanaliza-
cji w tym obszarze został unieważniony, 
gdyż oferty wykonawców były o 60 i 110% 
wyższe od realnych kosztów realizacji. 
W związku z tym przetarg został powtó-
rzony i właśnie trwa. 

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

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

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

teKst: Paweł tUrKot

Prezes zarządU eKo-BaBiCe

KoreKta: KierowniK j.r.P.

Paweł BohdziewiCz

MaPKa: KrzysztoF LeBiedowiCz

Koordynator j.r.P.
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Czas pamięci
wrzesień jest szczególnym miesiącem w historii polskiego narodu. Spotykamy się wów-
czas na cmentarzach i przy pomnikach, by czcić bohaterów poległych za wolność ojczyzny 
i wspominać ofiary hitlerowskiego terroru.

12 września na cmentarzu w Palmirach odbyła się uroczystość 
patriotyczno-religijna upamiętniająca 75. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i ofiary egzekucji hitlerowskich na terenie 
Puszczy Kampinoskiej. Zorganizowali ją: Wojewoda Mazo-
wiecki, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Dowódz-
two Garnizonu Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Muzeum – Miejsce Pamięci w Palmirach oraz Kampinoski Park 
Narodowy. Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele Pre-
zydenta RP, Parlamentu i Rządu. Nie zabrakło również przed-
stawicieli naszych samorządów: powiatowego i gminnego ze 
Starostą Janem Żychlińskim i Wójtem Krzysztofem Turkiem, 
a także kombatantów i harcerzy.

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św. odprawioną 
w intencji poległych przez Metropolitę Warszawskiego ks. kard. 
Kazimierza Nycza. Po Mszy przypomniano historię zbrodni 
popełnionych podczas II wojny światowej przez hitlerowców 
na mieszkańcach Warszawy i podwarszawskich miejscowości, 
odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i złożono 
wieńce w miejscu pamięci. Wojskową asystę honorową pod-
czas uroczystości wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Przypomnijmy, że podczas masowych egzekucji w Palmirach 
zginęło ponad 2 tys. osób. Mordowano polskie elity. Zginęli tu 
m.in. Marszałek Sejmu II RP Maciej Rataj, Wiceprezydent War-
szawy Jan Pohoski i olimpijczyk Janusz Kusociński. Egzekucje 
odbywały się także w innych miejscach Puszczy Kampinoskiej.

14 września zorganizowano uroczystości patriotyczne w pobliżu 
naszej gminy. W Umiastowie (gm. Ożarów Maz.) przy pomniku 
uczczono mieszkańców dwóch miejscowości – Umiastowa i Topo-
lina – zamordowanych 13 września 1939 roku przez hitlerowców. 
Były to niewinne ofiary ludności cywilnej z obu tych wsi i ucieki-
nierzy z okolic Ożarowa Maz., objętego wówczas bitwą. Tego tra-
gicznego dnia hitlerowcy zamordowali ponad 20 osób.

Skromna uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną 
przez ks. Jana Wróbla. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ro-
dzin pomordowanych osób i mieszkańcy dwu wymienionych 
miejscowości. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządów, 
obecny był Z-ca Burmistrza Ożarowa Maz. Dariusz Skarżyń-
ski i Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. Obaj przed-
stawiciele samorządów złożyli wiązanki kwiatów i podzięko-
wali za zorganizowanie uroczystości. Głos zabrała także Zofia 
Lasocka, mieszkanka naszej gminy, która jest prawdziwym 
strażnikiem pamięci o ofiarach wojny z Umiastowa i Topolina. 
Również i my składamy uszanowanie rodzinom pomordowa-
nych osób i oddajemy cześć Tym, którzy oddali życie za Polskę.

Mł

Fot. MarCin łada, KaMiL MaLinowsKi

kwiaty złożyli z-ca Burmistrza ożarowa maz. dariusz Skarżyński i z-ca wójta 
Gminy Stare Babice marcin zając

mszę św. w umiastowie odprawił ks. jan wróbelwójt krzysztof turek oddał hołd pomordowanym w Palmirach
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Piknik Lotniczy
tego jeszcze nie było! Na babickim niebie 7 września oglą-
daliśmy akrobacje skoczków spadochronowych i motopa-
ralotniarzy. Piknik Lotniczy odbył się na Polanie dwóch Sta-
wów w zielonkach, w 70. rocznicę desantu pod Arnhem.

Impreza zaczęła się o godzinie 14. Do wi-
dzów zgromadzonych na Polanie Dwóch 
Stawów zwrócił się gość honorowy spo-
tkania, a zarazem jego pomysłodawca 
– płk Jan Gazarkiewicz, Prezes Warszaw-
skiego Oddziału Związku Spadochronia-
rzy Polskich. Uczestników powitali także 
organizatorzy: Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński i Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek. Głos za-

brała również Paula Schindeler, Pierwsza 
Sekretarz Działu Politycznego Ambasady 
Królestwa Niderlandów, która podkre-
śliła przyjaźń między naszymi narodami 
i podziękowała za zaangażowanie Po-
laków na wszystkich frontach II wojny 
światowej. 

Następnie red. Marcin Łada przedsta-
wił historię desantu pod Arnhem. Mówił 
o udziale I Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej w tej operacji i jej dowódcy gen. 
Stanisławie Sosabowskim. Duże wrażenie 
na zebranych zrobiła autentyczna wypo-
wiedź Generała odtworzona z głośników. 

Wiele osób oglądało wystawę historyczną 
przygotowaną przez redaktora „Gazety Ba-
bickiej”. Można było także zobaczyć rekon-
struktora-spadochroniarza w mundurze z II 
wojny światowej i wypróbować broń z tam-
tego okresu – legendarnego PIATa.

Na widzów przybyłych do Zielonek 
czekało wiele lotniczych atrakcji. Do dys-
pozycji były symulatory lotów, stoiska 

multimedialne z grami strategicznymi 
i goglami Oculus Rift (w których obser-
wuje się świat z perspektywy bohatera 
gry). Można było także obejrzeć pokazy 
„małego lotnictwa” – modele samolotów 
przygotowane przez Lotnisko Modelar-
skie Koczargi. Do oglądania sprzętu pa-
ralotniowego i motoparalotniowego za-
chęcał Marek Pioterczak, reprezentant 
Kadry Polski w tym sporcie. 

Ponadto przez cały czas pikniku trwała 
gra terenowa zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Odkrywamy Świat, kierowane 
przez Hannę Domańską. Uczestnicy mo-
gli spróbować swoich sił w różnych kon-

kurencjach, m.in. ratowaniu rannego 
spadochroniarza, odsieczy walczących 
na moście w Arnhem, szukaniu zrzutów. 
Sprawdzano również ich wiedzę histo-
ryczną o desancie w Holandii i gen. Sosa-

wystawę modeli zaprezentowało Lotnisko koczargi Gra terenowa Stowarzyszenia odkrywamy Świat integrowała całe rodziny

wspólne zdjęcie na pikniku z gośćmi honorowymi (druga z lewej przedstawicielka Ambasady królestwa 
Niderlandów Paula Schindeler, trzeci z lewej płk jan Gazarkiewicz)



Numer 9 (218) 19

wydarzenia

Twórca i dowódca I Samodzielnej Bry-
gady Spadochronowej. Brygada walczyła 
w sierpniu 1944 r. w Arnhem w Holan-
dii, biorąc udział w największej operacji 
powietrzno-desantowej II wojny świato-
wej pod kryptonimem „Market Garden”. 
Brygada była pierwszą jednostką nowego 
typu w Polskich Siłach Zbrojnych. Od po-
czątku jej powstania przeznaczona była 
do tego, by żołnierze drogą lotniczą mogli 
dostać się do Polski i walczyć o wyzwolenie 
kraju. Dostać się do Polski – „Najkrótszą 
drogą” – takie było zawołanie Brygady. 
Los i układy polityczne zrządziły inaczej…

Kiedy polscy żołnierze walczyli o wol-
ność Holandii (21-26 VIII 1944), w naszych 
okolicach i w stolicy toczyły się walki Po-
wstania Warszawskiego.

Operacja „Market Garden” zakończyła 
się niepowodzeniem. Gen. Sosabowski już 
na etapie wcześniejszych planów tej ak-
cji wytykał dowódcom angielskim błędy 
założeń taktycznych, proponował inne 

Generał stanisław sosabowski (1892-1967)
rozwiązania. Był jednak wierny rozka-
zom i realizował je z całym oddaniem. 
Po wojnie spotkała go niesprawiedliwość. 
Przypisywano mu niesłusznie odpowie-
dzialność za klęskę całej operacji. Został 
zrehabilitowany dopiero 60 lat później.

Generał Stanisław Sosabowski dzia-
łał także w naszych okolicach. Miesz-
kał przed wojną na ul. Hauke-Bosaka 11 
w pobliżu warszawskiej Cytadeli, praco-
wał w oddz. IV Sztabu Generalnego, był 
wykładowcą w Wyższej Szkole Wojen-
nej. W Kampanii Wrześniowej dowodził 
21. Pułkiem Piechoty „Dzieci Warszawy” 
– walczył m.in. pod Mławą, w okolicach 
Modlina, a także w Warszawie, broniąc 
pododcinka Grochów, gdzie jego pułk roz-
bił wielokrotnie silniejszy 23. Pułk Pie-
choty Wehrmachtu. Za Kampanię Wrze-
śniową otrzymał Krzyż Srebrny Orderu 
Virtuti Militari. Przypomnieliśmy jego 
postać podczas Pikniku Lotniczego, od-
dając hołd Jego Pamięci! Mł

bowskim. Do wygrania było wiele nagród. 
Na zakończenie drużyny biorące udział 
w rywalizacji przemaszerowały przez Po-
lanę w Zielonkach ze sztandarami, które 
namalowały na jednym ze stoisk. 

Podczas pikniku kino plenerowe wy-
świetlało film „O jeden most za daleko”. 
Przedstawiciele „Flyfilm Festival” zachę-
cali do udziału w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Lotniczych w paździer-
niku w Warszawie. 

Jednak największą atrakcją były po-
kazy lotów spadochronowych i moto-
paralotniarskich. Ok. godziny 15. na 
Polanie Dwóch Stawów wylądowało  
4 spadochroniarzy z Aeroklubu Warszaw-

skiego. Zrzut skoczków komentowała Ka-
tarzyna Szymańska, która ma na swoim 
koncie 1020 skoków. Warto było jej słu-
chać, bo chwilę później zorganizowano 
konkurs wiedzy o spadochroniarstwie. 
Do wygrania były nagrody ufundowane 
przez Aerotunel Sp. z o.o. (3 zestawy, 
w  których znajdował się voucher na  
2 loty dla osoby dorosłej w tunelu aero-
dynamicznym w Ożarowie Maz., 20% ku-
pon rabatowy na zakupy w sklepiku fir-
mowym „FlySpot” oraz kupon rabatowy 
ze zniżkami na skoki tandemowe z 4 ty-
sięcy metrów i szkolenie spadochronowe). 

O godzinie 17. AirBros Team zapre-
zentowała pokazy lotów na motopara-

lotniach. Z ziemi komentował je Marek 
Pioterczak. W powietrzu znaleźli się naj-
lepsi piloci świata: Wojciech Bógdał – naj-
młodszy członek Motoparalotniowej Ka-
dry Narodowej, aktualny Mistrz Europy 
w klasie PL1 (start na kołach), Marian Drę-
żek –  złoty medalista Mistrzostw Europy 
w klasie PF1 (start z nóg), Robert Werenc 
– legenda polskiego motoparalotniarstwa, 
były Mistrz Polski, a zarazem producent 
najlżejszych napędów plecakowych i naj-
lepszych śmigieł. Pilot Damian Janiszew-
ski z góry relacjonował sytuację na babic-
kim niebie i nagrywał całą imprezę. 

Podczas pokazu odbyły się m.in. agre-
sywne, dynamicznie i slalomowe loty wo-
kół 12-metrowego pylonu oraz synchro-
niczny lot duetu z biało-czerwonymi 
szarfami („podniebny balet”). Chętni 
mogli również spróbować lotów tande-
mowych w dwuosobowej motoparalotni 
kierowanej przez Marka Pioterczaka. 
Śmiałków nie brakowało, a zabawa trwała 
do późnego wieczora!

Patronat medialny nad piknikiem ob-
jęła: „Lotnicza Polska” i „Gazeta Babicka”. 
Partnerzy obchodów: Flyfilm i Lotnisko 
Koczargi.

KaroLina GwareK

Fot. K. GwareK, M. łada, K. MaLinowsKi

marek Pioterczak, mieszkaniec naszej gminy i reprezentant polskiej kadry motoparalotniowej 
opowiadał o kulisach tego sportu

S. Garwatowski „Portret gen. bryg. Stanisława 
Sosabowskiego” (muzeum wP w w-wie)
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dożynki Parafialne
7 września w kościele pw. św. wincentego Ferreriusza 
w Borzęcinie dużym odbyły się dożynki Parafialne, zorgani-
zowane przez mieszkańców wsi wierzbin i zalesie. 

Starostami dożynkowymi byli: Elżbieta 
Witt i  Dariusz Świątkowski (sołtys 
Wierzbina). Wieniec dożynkowy został 
dostarczony pod kościół na powozie kon-
nym, którym kierował starosta dożyn-
kowy. W drodze do kościoła przygrywał 
zespół ludowy „Swaty”. 

Wieniec w kształcie hostii był wspól-
nym dziełem mieszkańców Wierzbina 
i Zalesia. W jego powstanie szczególnie 
zaangażowali się: Ewa Majkowska (soł-
tys Borzęcina Małego), Dariusz Świąt-
kowski, Tadeusz Witt i Leszek Chmur-
ski. Piękne dzieło do kościoła wnieśli: 
Barbara Krupińska, Ewa Łysiak, Ber-
nard Witt i Tadeusz Brzezek. Następnie 
odbyła się Msza św., którą odprawił ks. 
Jan Wróbel wspólnie z ks. proboszczem 
Bogdanem Wosławskim, ks. kanonikiem 
Józefem Olczakiem i ks. Andrzejem Gry-
chem ze Stowarzyszenia Misji Afrykań-

skich. Kościół był pięknie przystrojony 
tegorocznymi plonami i wypełniony po 
brzegi wiernymi.

Homilię wygłosił ks. Jan Wróbel, który 
przyznał, że z wielką radością uczestni-
czy w Dożynkach i podziwia zaangażo-
wanie mieszkańców Wierzbina i Zalesia 

w ich organizację. Chciałby także, aby 
ta piękna tradycja przetrwała w borzę-
cińskiej parafii.

W Dożynkach wzięły udział władze 
samorządowe powiatu i gminy: Staro-
sta Warszawski Zachodni Jan Żychliń-
ski i Wójt Krzysztof Turek, którzy po-
zdrowili uczestników uroczystości, oraz 
radni: Beata Skrońska, Tadeusz Wiśniew-
ski, Krzysztof Szuba, Sławomir Sumka. 

Po Mszy św. odbyła się procesja z wień-
cem wokół kościoła, a następnie wszyscy 
udali się na poczęstunek – przygotowano 
pyszną grochówkę, wyroby z domowej 

masarni, ciasta i wiele innych przysma-
ków. Dożynki świętowano przy ludowej 
muzyce, nie zabrakło również chętnych 
do tańca.

Starosta dożynkowy dziękuje miesz-
kańcom wsi Wierzbin i  Zalesie oraz 
wszystkim życzliwym osobom za wspar-
cie finansowe i wszelką pomoc w organi-
zacji uroczystości!

21 września Dożynki Parafialne 
odbyły się również w Starych Babi-
cach. 

Starostami dożynkowymi zostali 
Państwo Zofia i Zbigniew Szelenbaum. 

Tradycyjny wieniec (w  kształcie cią-
gnika) ufundował Starosta Warszawski 
Zachodni. Podczas Mszy św. koncele-
browanej przez księży z babickiej parafii 
wierni modlili się za rolników i sadow-
ników, którzy swoim trudem sprawiają, 
że mamy pod dostatkiem pożywienia. 
W uroczystości wspólnie z parafianami 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych gminy i powiatu. Po 
zakończonym nabożeństwie wszyscy 
zostali obdarowani dożynkowymi chleb-
kami.

K. GwareK, Fot. K. MaLinowsKi

Starości dożynek w Borzęcinie dużym: dariusz Świątkowski i elżbieta witt

Starości dożynek w Starych Babicach: 
zofia i zbigniew Szelenbaum
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– Często piszemy o sukcesach Pana zawod-
ników. jakimi osiągnięciami możemy po-
chwalić się w tym roku?

– Na swoim koncie mamy sukcesy ogól-
nopolskie i międzywojewódzkie. Naszym 
największym skarbem jest Martyna Po-
przeczko, trzecia kobieta w Polsce w bad-
mintonie. Martyna trenuje w klubie od 14 
lat, w tym czasie zdobyła wiele medali. Jest 
stypendystką sportową gminy Stare Babice, 
świetne wyniki ma także w nauce – studiuje 
biotechnologię na Politechnice Warszaw-
skiej. W tym roku zdobyła 2 brązowe me-
dale w grze podwójnej na Mistrzostwach 
Polski Młodzieżowców w Solcu Kujawskim 
i brąz w grze pojedynczej na Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Białymstoku. Cały czas 
jest w krajowej czołówce!

Sukcesy osiągają także młodsi 
zawodnicy. W kwalifikacji ogólnej po dzie-
więciu turniejach edycji Grand Prix Ma-
zowsza złoto wywalczyła Weronika Szem-
plińska, srebro – Julia Miśko, a brązowy 
medal Izabella Kamola. Tym samym na-
sze zawodniczki zajęły na tej imprezie 
całe podium! Na trzecim miejscu skla-
syfikowano także 7-letnią Matyldę Jasi-
niak. Ponadto w turniejowych klasyfika-
cjach dobre miejsca zajmowali Andrzej 
Szczepanek, Karol Szempliński i Michał 
Szempliński. Sukcesy odniósł też w tym 

sezonie Jakub Tembikowski – na Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
wywalczył 2 brązowe medale. Świetnie ra-
dzimy sobie również drużynowo, w Grand 
Prix Mazowsza ogólnie jako klub zaję-
liśmy dobre drugie miejsce (ulegając je-
dynie klubowi Milenium Warszawa i wy-
przedzając pozostałe kluby województwa 
mazowieckiego).

– jaka jest Pana recepta na wychowanie 
medalistów?

– Ciężka praca. Zawodnicy mają 4 tre-
ningi tygodniowo (raz przez półtorej go-
dziny i trzy razy po dwie godziny) i oczy-
wiście uczestniczą też w turniejach. Ćwiczą 
w  podstawówce w  Starych Babicach. 
Najlepsi dodatkowo pływają, chodzą na 
siłownię, rozpisuję też dla nich treningi 
indywidualne, które są realizowane w cza-
sie przerw między treningami w grupie.

W pracy z dziećmi bardzo pomagają mi 
rodzice. Dowożą zawodników na turnieje, 
kupują profesjonalny sprzęt i obuwie, a na-
wet włączają się w pomoc w prowadzeniu 
treningów. Co sobotę mamy treningi in-
tegracyjne, podczas których rodzice mogą 
spędzić czas razem z dziećmi na sali.

Wychowanie dobrych zawodników to 
nie tylko praca nad ich rozwojem fizycz-
nym, ale i psychicznym. W mojej druży-

nie nie używa się obraźliwych słów, obo-
wiązują zasady fair play. Jesteśmy jedną 
sportową rodziną!

– ostatnio przy podstawówce powstały 
nowe obiekty sportowe…

– Cieszymy się z nowego boiska i bieżni, 
będzie tu można realizować między innymi 
biegi średnie, przeprowadzić test Coopera 
itp., potrzebne w realizacji treningu bad-
mintona. Dotychczas biegaliśmy w różnych 
warunkach wokół trawiastego boiska i po 
lesie, a teraz mamy profesjonalne obiekty 
sportowe z prawdziwego zdarzenia! Przy-
dałby nam się jeszcze automat do nagry-
wania lotek. Może na 30-lecie klubu i mo-
jej pracy trenerskiej znajdą się życzliwi 
ludzie, którzy sfinansują ten zakup? Jubi-
leusz przypada już za rok…

– do jakich zawodów trenują teraz zawod-
nicy UKs?

– Najbliższy turniej to Grand Prix Mazow-
sza w grupie od 7 do 15 lat. Następny będzie 
Mazovia Junior Cup w Warszawie – w tej 
imprezie uczestniczy zawsze nawet 500 za-
wodników, wiele ekip przyjeżdża z zagranicy.

– Co nowego słychać w światowym bad-
mintonie?

– Sportowcy mają coraz lepsze rakiety, 
którymi mogą posyłać lotki z zawrotną pręd-
kością. Do tej pory lotki latały maksymalnie 
300-340 km/h, a teraz osiąga się nawet 400 
km/h. Jesteśmy też na etapie tzw. ekspe-
rymentalnej zmiany punktacji. W praktyce 
chodzi o to, żeby badminton stał się jeszcze 
bardziej widowiskowy – próbuje się więc skra-
cać i dynamizować mecze. W związku z tym 
zmieniają się metody treningowe: w latach 
80. i 90. podstawową cechą badmintonisty 
była wytrzymałość, obecnie jest nią szyb-
kość i siła. Co do wyników – nadal najlepsi 
na świecie są Azjaci, Europejczycy próbują 
ich dogonić, ale bez większych sukcesów.

– Czego życzy się badmintoniście przed 
meczem?

– Zerwania naciągu albo połamania 
rakiety… Chociaż w praktyce lepiej, żeby 
się to nie stało – ostatnio nasz zawod-
nik na meczu złamał rakietę i słono go 
to kosztowało.

– Życzymy zatem wielu sportowych 
sukcesów i samych złotych medali!

KaroLina GwareK, Fot. MarCin łada

Kuźnia mistrzów
mieszkaniec babickiej gminy Piotr Pamięta jest trenerem 
badmintona od blisko 30 lat. Pracuje w uczniowskim  
klubie Sportowym Badminton Stare Babice i wychował  
już całą drużynę medalistów…

mistrzowska drużyna z trenerem i Prezesem ukS Badminton Stare Babice

sport
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Bieganie jest w modzie!

rajd rowerowy „Na zakończenie Lata”

24 sierpnia zorganizowano czwartą edycję Półmaratonu 
Pwz im. janusza kusocińskiego. 

6 września rowerzyści z babickiej gminy pożegnali wakacje.

Frekwencja była rekordowa, bieg ukończyło 
626 zawodników, spośród ponad tysiąca 
zarejestrowanych. Padł też nowy rekord 
trasy. Zwyciężyli zawodnicy z Kenii: Rop 
Abel Kibet (1:07:11), Mwangi Joel Main 
(1:08:32), trzeci był Polak Bartosz Olszew-
ski (1:10:54). Wśród kobiet najlepsze oka-
zały się Kenijka Chebet Agnes (01:15:38), 
Polka Aleksandra Lisowska (01:17:01) i Ke-
nijka Yadda Consalater Chemtai (1:18:09). 
Chłodny dzień okazał się idealny dla bie-
gaczy, stąd tak dobre wyniki.

Zawodników na starcie w Błoniu powi-
tali organizatorzy imprezy – władze samo-
rządowe powiatu i gmin. Chwilę później 
zawodnicy zostali zaproszeni do wspólnej 
rozgrzewki przez przedstawicieli Fundacji 
„Biegam Bo Lubię”. Start odbył się punktual-

Rajd rozpoczął się o  godzinie 10:00 
w dwóch miejscach: na Placu Chopina 
w Borzęcinie Dużym i na Rynku w Sta-
rych Babicach. Przed wjazdem do Kampi-
noskiego Parku Narodowego rowerzyści 
połączyli siły i utworzyli ponad 100-oso-
bowy peleton. W imprezie wzięło udział 
aż 40 dzieci! Trasa liczyła ok. 30 km, meta 
znajdowała się na Placu Chopina, gdzie 
na wszystkich czekało ognisko z kiełba-
skami. Największą atrakcją rajdu, oprócz 
sportowych emocji, była loteria fantowa. 
Trzy główne nagrody – rowery ufundo-

nie o godz. 10:00. Na trasie o łącznej długości 
21,0975 km, przebiegającej przez 4 gminy na-
szego powiatu działali wolontariusze obecni 
na punktach regeneracyjnych – na 5, 10 i 15 
km trasy. Byli wśród nich uczniowie gimna-
zjum w Koczargach Starych.

Meta znajdowała się tradycyjnie w Bo-
rzęcinie Dużym, na terenach Strefy Rekre-
acji Dziecięcej. Na miejscu przedstawiciele 
samorządów gminnych i władz powiatu 
wręczali medale zawodnikom. Dla bie-
gaczy zorganizowano posiłki i masaże, 
nie zabrakło także atrakcji dla kibiców.

W babickiej gminie bieganie staje się 
coraz modniejsze, w półmaratonie uczest-
niczą również nasi mieszkańcy. Za rok ko-
lejna edycja, zachęcamy do udziału w tej 
imprezie! Mł, Fot. KM

wali: Starosta Warszawski Zachodni, 
Wójt Gminy Stare Babice i Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Do wygrania było także wiele 
gadżetów rowerowych.

Rajd zorganizowali: Radny Borzęcina 
Dużego Tadeusz Wiśniewski, Babickie To-
warzystwo Cyklistów i GOSiR Stare Babice. 
Imprezę zabezpieczyli przedstawiciele Po-
licji Powiatowej, Straży Gminnej, OSP Bo-
rzęcin Duży i OSP Stare Babice. Serwis ro-
werów zapewnił sklep „Turysta” z Zielonek.

K. GwareK, Fot. K. MaLinowsKi

Jednym z uczestników tegorocznego pół-
maratonu był Jacek Pokorski z Kwiry-
nowa. Pan Jacek często spotyka się z miesz-
kańcami naszej gminy, ponieważ gra na 
puzonie w Babickiej Orkiestrze Dętej. 

– Pierwszy raz wystartowałem w tak 
dużej imprezie sportowej – mówi. – Bie-
gać zacząłem pół roku temu – dla zdrowia 
i kondycji. W rezultacie udało mi się zająć 
przyzwoite miejsce – 57. wśród uczestni-
ków z  powiatu warszawskiego zachodniego 
(01:49:37). Trasa została dobrze przygoto-
wana. Po drodze oklaskiwało nas wielu ki-
biców, działały punkty z napojami i owo-
cami, a w pobliżu Leszna zagrała dla nas 
nawet orkiestra! Doceniam również to, że 
na starcie zorganizowano profesjonalną 
rozgrzewkę, a w Ożarowie Maz. od kwiet-
nia dla zawodników odbywały się otwarte 
treningi biegowe. Miłe powitanie na mecie 
w Borzęcinie Dużym i medale dla wszyst-
kich – dopełniły reszty. Polecam tę im-
prezę miłośnikom biegania. Zdecydowanie 
będę chciał pobiec również za rok – dodaje  
Jacek Pokorski.

organizator rajdu radny tadeusz wiśniewski 
pogratulował zwycięzcom loterii
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Plenerowa siłownia w Latchorzewie

zawody wędkarskie

6 września oficjalnie otwarto siłownię na wolnym powietrzu w Latchorzewie.

W babickiej gminie powstał nowy obiekt 
rekreacyjno-sportowy, na rogu ul. Na 
Skraju i mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. 
Plenerowa siłownia zajmuje pow. blisko 
1600 m2 i składa się z 12 urządzeń, na 
których można ćwiczyć wszystkie partie 
mięśniowe. Zamontowano także 3 stoły 
do szachów i 2 do ping-ponga. Wykona-
nie obiektu – ok. 200 tys. zł – w całości 
sfinansowała Gmina Stare Babice.

6 września imprezę otwarcia siłowni 
zorganizowali: sołtys Latchorzewa Syl-
wester Klimek oraz radni z tego terenu – 
Julianna Maj-Kowalska i Waldemar Sze-
lenbaum. Sportowy obiekt odwiedziło 
wielu mieszkańców babickiej gminy, 
w imprezie wzięli udział także przed-
stawiciele władz samorządowych: Staro-
sta Warszawski Zachodni Jan Żychliń-
ski, Członek Zarządu Powiatu Jolanta 
Stępniak, Wójt Gminy Krzysztof Turek 
i Z-ca Wójta Marcin Zając oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk Kun-
cewicz. Przybyło również kilku radnych 
i sołtysów z naszego terenu. Wszyscy 
wypróbowali nowe urządzenia i życzyli 
mieszkańcom radości i zapału do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu!

Podczas imprezy było wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Każdy mógł poćwiczyć 
na urządzeniach sportowych pod okiem 
profesjonalnego trenera Konstantego 
Berenta. Odbyły się zabawy rodzinne, 
chętni grali w warcaby, bierki, domino, 
ping-ponga, badmintona. Uczestnicy 
poszczególnych konkurencji brali udział 
w losowaniu upominków sportowych, 
które ufundowali Starosta Warszawski 

Zachodni i Wójt Gminy Stare Babice. 
W trakcie zabaw częstowano jabłkami 
w ramach akcji promocji zdrowia, za-
kupionymi przez Prezesa GPK „Eko-Ba-
bice”. Po wysiłku fizycznym na wszystkich 
czekał smaczny poczęstunek – kiełbaski 
z grilla, ciasta i napoje.

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała 
Straż Gminna i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Starych Babicach. Dla zainteresowanych 
strażacy udostępnili wóz strażacki oraz prze-
prowadzili pokaz pierwszej pomocy.

– Dzięki wspólnej inicjatywie trzech 
sołectw: Babic Nowych, Latchorzewa i Lu-
biczowa powstało atrakcyjne miejsce do 
uprawiania sportu dla osób w każdym 
wieku – mówi radna Julianna Maj-Ko-
walska. – Siłownia od początku cieszy 
się wielką popularnością. Jeszcze przed 
jej oficjalnym otwarciem nie brakowało 
chętnych do korzystania z urządzeń. Nie-
którzy byli tak zdeterminowani, że prze-
skakiwali przez zamknięte ogrodzenie, 
żeby poćwiczyć! 

– Nowy obiekt sportowy będzie służył 
wszystkim mieszkańcom – podkreśla Pani 
Radna. – Nie każdy może sobie pozwo-
lić na zakup sprzętu sportowego lub kar-
netu na siłownię, a tutaj można trenować 
za darmo na profesjonalnych urządze-
niach, na świeżym powietrzu, tuż obok 
Lasu Bemowskiego. Można także pograć 
w ping-ponga, badmintona, w szachy lub 
warcaby. Chciałabym, aby w przyszłości 
w tym miejscu odbywały się ciekawe im-
prezy integrujące naszą społeczność. Za-
chęcam do aktywności sportowej miesz-
kańców naszej gminy! W imieniu swoim 

i Waldemara Szelenbauma bardzo dzię-
kuję rodzinom i wszystkim przyjaciołom 
za pomoc przy organizacji tej imprezy.

K. GwareK, Fot. K. MaLinowsKi

Nagrody uczestnikom losowania wręczali radni: 
julianna maj-kowalska i waldemar Szelenbaum

zwycięzcy konkursu z Prezesem koła wędkarskiego januszem Pazurkiem

Podczas Wielkiego Festynu Babickiego – 15 sierpnia na Polanie 
Dwóch Stawów – tradycyjnie rozegrano zawody wędkarskie. 
Rywalizacja przebiegała we wspaniałej atmosferze, a na za-
kończenie odbyło się wspólne ognisko. Zwycięzcy zawodów 
otrzymali medale, statuetki i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
I miejsce zdobył Adrian Kostrzewski (3700 pkt), II – Roman 
Adamczyk (2880 pkt), III – Andrzej Lenard (2840 pkt; Pan 
Andrzej złowił również największą rybę – 2-kilogramowego 
karpia), IV był Jerzy Musiał (2750 pkt). Gratulujemy! KG, KM
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Koncerty festiwalowe
w sierpniu w naszej gminie gościliśmy muzyków światowej sławy.
24 sierpnia, w Pałacu Lasotów w Zielon-
kach wystąpił Dima Gorelik – izraelski gi-
tarzysta, wokalista i kompozytor. Licznie 
przybyłym gościom wykonawcę przedsta-
wił Mariusz Dżyga – Dyrektor Artystyczny 
Festiwalu Muzycznego „W Krainie Cho-
pina”. Następnie Dima Gorelik, nazywany 
„izraelskim bardem”, zabrał publiczność 
w niezwykłą dźwiękową podróż. 

Artysta łączy w swojej twórczości wielką 
pasję i szczerość z oryginalną techniką. Spe-
cjalizuje się m.in. w repertuarze jazzowym 
i muzyce etno. Obecnie z rodziną mieszka 
w Warszawie, współpracuje z tak znanymi 
muzykami, jak Joszko Broda, Wojciech Wa-
glewski i Maria Pomianowska. 

Na kolejnym koncercie, 31 sierpnia w ko-
ściele w Starych Babicach wystąpili: wio-
lonczelistka Anna Wróbel i skrzypek Kon-
stanty Andrzej Kulka. Solistom towarzyszył 
zespół „Camerata Vistula” pod kierunkiem 
artystycznym Andrzeja Wróbla. Koncert od-
był się w 10. rocznicę inauguracji Festiwalu 
Muzycznego „W Krainie Chopina”. Wystąpili 

ci sami wykonawcy, 
których mogliśmy 
usłyszeć dekadę 
temu, na pierw-
szym spotkaniu fe-
stiwalowym. Dziś, 
10 lat od tego wy-
darzenia, z dumą 
możemy powie-
dzieć: „Od Babic 
wszystko się za-
częło!”. 

Program sierp-
niowego koncertu 
był bogaty i zróż-
nicowany. Artystów i repertuar przed-
stawiła zebranym Ewa Dżyga, Dyrektor 
Szkoły Muzycznej i Studia Muzycznego 
w Starych Babicach. Publiczność usły-
szała utwory: Polonez Piotra Wróbla, 
Arię i Walc na wiolonczelę i smyczki Wi-
tolda Maliszewskiego, Serenadę na wio-
lonczelę i fortepian Mieczysława Karłowi-
cza (oprac. na zespół smyczkowy Andrzej 

Grand Prix Stare Babice 2014
15 sierpnia, podczas wielkiego Festynu Babickiego w zie-
lonkach, rozegrano finałowy turniej siatkówki plażowej.

Pogoda dopisała, a zawodnicy dostarczyli 
kibicom wielu sportowych emocji, rywa-
lizując w bardzo wyrównanych meczach. 
W turnieju kobiet do ostatniej chwili nie 
było wiadomo, kto zajmie I miejsce. Panie 

rozgrywały zawody systemem „każdy 
z każdym”, grając mecz i rewanż.

Ostatecznie, po 6 zwycięstwach 
i tylko 2 porażkach, wygrały Magdalena 
Sadlakowska i Magdalena Koper. Zaraz 

za nimi uplasowały się Hanna Szymań-
ska z Magdaleną Draganiak, ustępując 
rywalkom niewieloma punktami. Trze-
cie miejsce, również z 6 zwycięstwami 
i 2 porażkami, ale z najsłabszym bilan-
sem punktowym, zajęły Joanna Prus 
i Kinga Pakuła.

Do turnieju męskiego przystąpiły 
aż 24 pary zawodników. Warto pod-
kreślić, że były to najlepsze zespoły po 
6 poprzedzających turniejach elimina-
cyjnych. Zwyciężyli Paweł Zackiewicz 
i Sebastian Dryński, którzy wygrywali 
także wszystkie swoje poprzednie tur-
nieje. Sebastian obronił dodatkowo ty-
tuł, który wywalczył w zeszłym roku, 
grając w parze z Krzysztofem Jeziorow-
skim. Śmiało można więc stwierdzić, że 
po zwycięstwo sięgnęła faktycznie naj-
lepsza para sezonu 2014. Drugie miej-
sce zajęli Marcin Kuźniarski i Mateusz 
Sekular, a trzecie Adam Zieliński z Ja-
kubem Trzcińskim, którzy pokonali 
w walce o podium parę Cezary Dębkow-
ski i Krzysztof Wiązecki.

Cezary dęBKowsKi,

Fot. KaMiL MaLinowsKi

Wróbel), Rondo koncertowe op. 18 i Waria-
cje na temat z opery „Kopciuszek” G. Ros-
siniego op. 11 Karola Lipińskiego. 

Cieszymy się, że jubileuszową edy-
cję festiwalu uświetnił najsławniejszy 
polski skrzypek wraz z towarzyszącymi 
muzykami.

K. GwareK, Fot. K. MaLinowsKi

dima Gorelik konstanty Andrzej kulka
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wybory samorządowe 2014
Prezes rady ministrów rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie  
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządził  
wybory na dzień 16 listopada 2014 r. określił również kalendarz wyborczy.

KaLendarz wyBorCzy
Termin wykonania

czynności wyborczej*) Treść czynności wyborczej

1 2
do dnia 7 września 2014 r. –  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, 

numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej 
komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

–  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu 
komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r. –  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r. –  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r.  
do godz. 24.00

–  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego 
dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października  
2014 r.

–  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych 
oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października  
2014 r.

do godz. 24.00

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych 
dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

–  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października  
2014 r.

–  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października  
2014 r.

–  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów  
listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku 
województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 27 października  
2014 r.

–  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co naj-
mniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję 
Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

–  powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
–  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
–  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy  

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
–  rozplakatowanie obwieszczeń:

a)  terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b)  gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 
listopada 2014 r. do godz. 24.00

–  nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach  
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r. –  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 12 listopada 2014 r. –  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania  

na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r.  
o godz. 24.00

–  zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r. –  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r.  
godz. 7.00-21.00

–  głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są 
wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.
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oBwieszCzenie
WÓJTA GMINY STARE BABICE
z dnia 16 września 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ze zm.) podaję do 
publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i za pośrednictwem 
pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Nr  
obwodu  

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1
Sołectwa:
Blizne Jasińskiego;
Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów

Przedszkole
Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b, 05-082 Stare Babice
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

2
Sołectwa:
Babice Nowe, Zielonki Parcela;
Lipków 

Urząd Gminy 
Stare Babice, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3
Sołectwa:
Latchorzew; Kwirynów, Janów 

Szkoła Podstawowa
Stare Babice, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

4
Sołectwo
Stare Babice

Szkoła Podstawowa
Stare Babice, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5
Sołectwo
Klaudyn

Szkoła Podstawowa
Stare Babice, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

6
Sołectwa: 
Zielonki Wieś, Koczargi Nowe,  
Koczargi Nowe-Bugaj; Koczargi Stare

I Gminne Gimnazjum
Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

7
Sołectwa: 
Wojcieszyn; Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, 
Stanisławów

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

8
Sołectwa: 
Borzęcin Duży; Borzęcin Mały, Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów
(lokal niedostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

UWAGA:
1. Wyborcy niepełnosprawni – do dnia 27 października 2014 r.  
(poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głoso-
wania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania 
korespondencyjnego wyznacza się wszystkie Obwodowe 
Komisje Wyborcze.
2. Wyborcy niepełnosprawni i powyżej 75 lat do dnia 7 listopada 
2014 r. (piątek) mogą składać wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania.
3. Wyborcy do dnia 12 listopada 2014 r. (środa) mogą składać 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowa-

nia na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla ich stałego 
zamieszkania.
Wnioski należy składać w Referacie Ewidencji Ludności 
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, w pok. nr 34,  
w  poniedziałek: w  godz. 8.00-17.00, wtorek-czwartek:  
8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listo-
pada 2014 r. (niedziela) będą otwarte do głosowania 
w godz. 7.00-21.00. Wójt          

(-) Krzysztof Turek

Okręgi wyborcze i liczba radnych wybieranych 
w powiecie warszawskim zachodnim

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu Liczba radnych wybieranych 

w okręgu
1 Gminy: Izabelin, Kampinos i Leszno 5
2 Gmina Stare Babice 4
3 Gmina Łomianki 5
4 Gmina Ożarów Maz. 5
5 Gmina Błonie 4

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej dla PWZ:  
Urząd Starostwa, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.

W wyborach do Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego powiaty grodziski, 
legionowski, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, warszaw-
ski zachodni, wołomiński należą do 
okręgu wyborczego nr 7, w  którym 
łącznie będzie wybieranych 10 radnych. 
Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wybor-
czej: pl. Bankowy 3/5, pok. 143, 00-950 
Warszawa.
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informacje

oBwieszCzenie 
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 5 września 2014 r. 

Na podstawie art. 422 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały NR XX/193/12 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wy-
borczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej 
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

U  4-miesięcznej Tosi przypad-
kowo wykryto rzadki i nieprze-
widywalny w leczeniu nowotwór 
– neuroblastomę. Guz jest 
umiejscowiony w  śródpiersiu, 
o wymiarach 10 x 8 cm. Stan Tosi 
był krytyczny. Aby można było ją 
zdiagnozować, należało wykonać 

mnóstwo badań w znieczuleniu. Na to zabrakło czasu i lekarze nie 
dawali nam nawet 1% szans na przeżycie, dlatego większość badań 
(jak cystografia, wkłucie centralne, tomografia komputerowa, 
pobieranie szpiku i wiele bolesnych zabiegów) wykonana była bez 
znieczulenia. Po 5 tygodniach udało się pobrać wycinek do biopsji.

Obecnie wiemy, że czeka nas długie i kosztowne leczenie. Sporo 
bloków chemii i do tego dwie operacje we Wrocławiu. Ponieważ 
Tosia ma rodzeństwo w wieku przedszkolnym, musimy zaadap-
tować pomieszczenie, które będzie izolowało córkę przed bakte-
riami. Przy zerowej odporności zwykły katar to duże powikła-
nia dla dziecka.

Numer
okręgu 

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych

w okręgu
1 Sołectwo Blizne Jasińskiego 1
2 Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego;  Sołectwo Lubiczów 1
3 Sołectwo Latchorzew 1
4 Sołectwo Babice Nowe;  Sołectwo Zielonki Parcela 1

5

Część Sołectwa Stare Babice obejmująca ulice: Ożarowska, Warszawska, Okrężna, Marsz. J. Piłsudskiego,  
T. Kościuszki, J. Szembeka, M. Wołodyjowskiego, Mjr. W. Mizikowskiego, T. Kutrzeby, Baśniowa, Małego Księcia,  
A. Kmicica, Kubusia Puchatka, Osiedlowa, Koczarska, Rynek, Gen. L. Okulickiego, W. Witosa, Gen. W. Sikorskiego,  
H. Dobrzańskiego, Wieruchowska

1

6
Część Sołectwa Stare Babice obejmująca ulice: Gen. W. Thommée, Izabelińska, Kampinoska, Kręta, Krótka, Leśnych Skrzatów, 
Pogodna, Pohulanka, Graniczna, Polna, H. Sienkiewicza, Zaciszna, Zielony Zaułek, Gwiaździsta, Zielona, Bajkowa

1

7 Sołectwo Kwirynów;  Sołectwo Janów 1
8 Sołectwo Klaudyn 1
9 Sołectwo Lipków 1

10 Sołectwo Zielonki Wieś;  Sołectwo Koczargi Nowe;  Sołectwo Koczargi Nowe-Bugaj 1
11 Sołectwo Koczargi Stare 1
12 Sołectwo Wojcieszyn 1
13 Sołectwo Wierzbin;  Sołectwo Zalesie;  Sołectwo Mariew i Buda;  Sołectwo Stanisławów 1
14 Sołectwo Borzęcin Duży 1
15 Sołectwo Borzęcin Mały;  Sołectwo Topolin 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Wójt (-) Krzysztof Turek

Zbieramy fundusze na leczenie Tosi i adaptację pomieszcze-
nia. Wszystkim darczyńcom, którzy będą mogli pomóc Tosi, ser-
decznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Rodzice Tosi

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 24564 Duszyńska Antonina  
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku.
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS: 0000037904,
a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 
24564 Duszyńska Antonina

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT  
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

dzieciom.pl/podopieczni/24564

Pomóżmy tosi pokonać raka!
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

Stare Babice, Rynek 21
w nowym budynku 
Urzędu Gminy

PROFESJONALNE
 Wycinki metodą alpinistyczną
 Pielęgnacja drzew

Sławomir

tel. 797 449 702

Celem konkursu jest rozwój osobisty twórców z niepełno-
sprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, 
a także zwrócenie uwagi na walory artystyczne prac wy-
konywanych przez tę grupę. Projekt ma się przyczynić do 
propagowania terapii przez sztukę jako skutecznej formy 
rehabilitacji i większego uczestnictwa osób niepełnospraw-
nych w życiu społecznym i kulturalnym. 

Tytuł Konkursu „Wyprawa po zdrowie”, jest podyktowany potrzebą promowania ak-
tywnego stylu życia, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, w myśl maksymy 
W zdrowym ciele – zdrowy duch. 

Termin nadsyłania prac, wraz z wymaganymi załącznikami, upływa 10 paź-
dziernika 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego). Wyniki Konkursu zostaną 
ogłoszone do 20 października 2014 r. na stronie internetowej www.dpssadowa.pl, 
dodatkowo autorzy prac wyróżnionych zostaną poinformowani droga mailową lub 
pocztową. Szczegóły na stronie gminy lub w GOPS, ul. Rynek 21, tel. 22 722-90-11.

Konkurs Plastyczny 
„wyprawa po zdrowie”

Do pilnej sprzedaży 
pięknie zagospodarowana nieruchomość 
położona koło Starych Babic 
w miejscowości Koczargi Nowe: działka 3700 m2. 
Dworek 400 m2 oraz budynek garażowy, 
duży ogród z oczkiem wodnym.

Kontakt: Nieruchomości Ranczo Stare Babice, ul. Rynek 33, 
tel. 501-725-330, 600-035-168, 516-093-133 

(wynagrodzenie pośrednika w całości pokrywa Sprzedający). 
www.domkoczargi.sprzedamy.to

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!


