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Szczepienia dla seniorów Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare 
Babice powyżej 65 roku życia na szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie wy-
konywane w ramach realizacji „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na 
lata 2012-2016”. Szczepienia będą wykonywane od 10 września 2015 r. do 15 
grudnia 2015 r. w: NZOZ Medicor w Borzęcinie Dużym i NZOZ ARNICA w Sta-
rych Babicach.

Stare Babice Biegają! Zampraszamy na cotygodniowe, otwarte spotkania biego-
we w Starych Babicach! Celem inicjatywy Stare Babice Biegają jest zainteresowa-
nie bieganiem jak największej liczby mieszkańców z naszych okolic. Zapraszamy 
w każdą  środę o godz. 19.00 na bieżnię przy szkole podstawowej w Starych Babi-
cach. Więcej informacji str. 20.

Przedsiębiorcy! W Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna odbywa-
ją się cykliczne, bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, osób chcących założyć 
działalność gospodarczą i  wszystkich zainteresowanych tematami. Szczegóły 
na stronie: http://www.firma.um.warszawa.pl.

Konkurs plastyczny dla najmłodszych Tematyka pracy musi nawiązywać 
do hasła przewodniego konkursu „Zdrowe Odżywianie – Zdrowe Dzieci”. Praca 
konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, ma-
lowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub 
pionowym. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie (za pośrednictwem swo-
jej szkoły/przedszkola) dzieci uczęszczające do placówek położonych na obszarze 
województwa mazowieckiego, w dwóch kategoriach: I kategoria – dzieci uczęsz-
czające do przedszkoli i II kategoria – dzieci uczęszczające do klas 0-3 szkół pod-
stawowych. Termin zgłaszania prac do 16.10.2015 r. Organizatorem Konkursu 
jest Agencja Rynku Rolnego w Warszawie.

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie dla całej rodziny! W  dniach 3-4 paź-
dziernika w Stajni Zielonki przy ul. Warszawskiej 452 odbędzie się kolejna impreza 
z cyklu Kampinoskich Spotkań Jeździeckich. Kampinoskie Spotkania Jeździeckie 
to cykliczna impreza: sportowa, rodzinna, edukacyjna łącząca towarzyskie zawody 
jeździeckie z piknikiem. KSJ mają przybliżyć i spopularyzować jazdę konną, jako 
formę rekreacji ruchowej oraz stworzyć możliwość pierwszych startów w  zawo-
dach sportowych początkującym zawodnikom. www.ksj.waw.pl

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

Ruszyła Szlachetna Paczka w rejonie Stare Babice i okolice. Jeśli masz w sobie 
chęć pomagania i kochasz ludzi, dołącz do drużyny Szlachetnej Paczki (Stare Ba-
bice + Izabelin) jako wolontariusz. Już dziś zgłoś się na www.superW.pl. Kontakt 
z liderką Projektu z naszego terenu, Joanną Trojak: szlachetnapaczka.starebabi-
ce@gmail.com, www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaStareBabice.

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

aktualności
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Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 
Grupy „Kampinos” w Borzęcinie Dużym 
od wielu lat działa w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym. W  roku bieżącym 
mija 80 lat, odkąd Rada Gminy Ożarów 
(w 1935 r.) podjęła uchwałę o konieczno-
ści budowy szkoły w tym miejscu, i 20 
lat, odkąd Rada Pedagogiczna placówki 
podjęła uchwałę o nadaniu szkole imie-
nia. Borzęcińska szkoła z małej trzy-
klasowej wiejskiej szkółki przerodziła 
się stopniowo w nowoczesny ośrodek 
edukacyjny z halą sportową i zespołem 
boisk ze sztuczną nawierzchnią. Jest tu 
także pełnowymiarowe boisko piłkarskie. 
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym 
razem ze Szkołą Podstawową w Starych 
Babicach zapewniły naszej gminie 13. 
miejsce wśród 2478 gmin w Polsce w ran-
kingu poziomu nauczania.O rozmowę 
poprosiliśmy Beatę Błaszczak, Dyrektora 
ZSP w Borzęcinie Dużym.

– nie ma pomyłki, rzeczywiście szkołę 
w Borzęcinie założyli nam sąsiedzi z oża-
rowa?

– To prawda, ale pamiętajmy że 80 
lat temu mieliśmy zupełnie inne granice 
administracyjne. Borzęcin należał wów-
czas do ożarowskiej gminy, a same Ba-
bice znajdowały się w gminie Blizne, nie 
wspominając już o granicach Rzeczypo-
spolitej, które wówczas rozciągały się 
na wschodzie, oddalone od dzisiejszych 
granic Polski od 120 do ponad 200 km. 
Wszystko się zmieniło, ale niektóre 
rzeczy w szkolnictwie pozostały jednak 
niezmienne.

– co Pani ma na myśli?
– Potrzeby edukacyjne dzieci i mło-

dzieży, a także potrzebę współdziałania 
placówki edukacyjnej z  samorządami. 
Ta świadomość koniecznej współpracy 
widoczna była już 80 lat temu u  osób, 
które założyły naszą szkołę. W  daw-
nych zapisach przetrwały słowa: reali-
zacja celu (budowy szkoły) możliwa jest 
jedynie przy pomocy i udziale organów 
i instytucji współdziałających w tym za-
kresie z  samorządem gminnym. Rada 
Gminy zwróciła się wówczas o  pożycz-

szkoła z tradycjami  
i świetnymi wynikami

kę do Towarzystwa Popierania Budowy 
Publicznych Szkół Powszechnych i  do 
Warszawskiego Powiatowego Związku 
Samorządowego.

– jak widać, tradycja współpracy prze-
trwała...

– Dzisiejszy standard naszej szko-
ły również zawdzięczamy współpracy 
z samorządem – już w naszych czasach 
– samorządem gminy Stare Babice. To 
właśnie Gmina jest organem prowadzą-
cym szkoły i od lat zabiega o środki po-
trzebne na edukację i rozwój gminnych 
placówek szkolnych, w  tym naszego 
ZSP. Przypomnijmy, że duży rozwój dał 
nam tzw. Fundusz Norweski – jeśli cho-
dzi o budowę bazy sportowej. To dzięki 
tym środkom, pozyskanym przez Gmi-
nę w 2007 roku, otwarto boiska, które 
dobrze służą rozwojowi fizycznemu 
naszych dzieci i  przynoszą sportowe 
efekty.

– co roku coś modernizujecie?
– Taka jest konieczność. Dzięki fun-

duszom gminnym w  ostatnich latach 
wyremontowano dachy hali sportowej 
i starej części budynku łącznie z przed-
szkolem. Wymieniono także parkiet 
hali gimnastycznej, a  trzeba wiedzieć, 
że jest ona bardzo intensywnie użytko-
wana – codziennie do godz. 22:00. Ko-
rzysta z niej m.in. GOSiR Stare Babice, 
UKS i Rensei Carate, dzieci uprawiają tu 
różne dyscypliny sportowe. Wcześniej 
wymieniono także piece c.o. na energo-
oszczędne. Na bieżąco modernizujemy 
również wyposażenie naukowe placów-
ki. Np. w ubiegłym roku wymieniliśmy 
większość komputerów w  szkole. Dziś 
mamy dwie sale komputerowe i  jedną 
językową. W  klasach jest kilka tablic 
multimedialnych. Niedawno oddano do 
użytku nowe szatnie dla szkoły i Strefy 
Rekreacji Dziecięcej wraz z węzłem sa-
nitarnym. A ostatnio placówka wzboga-
ciła się o nowy plac zabaw sfinansowany 
ze środków Gminy. W  ciągu ostatnich 
kilku lat inwestycje w naszej szkole wy-
niosły ponad 2 mln zł. Minione waka-
cje także przeznaczone były na drobne 

remonty sal lekcyjnych i  malowanie 
korytarzy. A  dzięki funduszom Rady 
Rodziców zakupiono 2 rzutniki i ekrany 
do przekazu multimedialnego. Chciała-
bym także dodać, że w ostatnim czasie 
z  magazynu sportowego utworzyliśmy 
kolejną salę do zajęć.

– Borykacie się z brakiem miejsca dla 
dzieci?

– Nasza szkoła, podobnie jak wiele 
placówek edukacyjnych w Polsce, zosta-
ła postawiona przed realiami kolejnej 
reformy szkolnictwa. Wprowadzenie 
sześciolatków do szkół spowodowało, 
że liczba naszych uczniów gwałtownie 
wzrosła. Obecnie 415 dzieci uczy się 
w  19 oddziałach. Dodatkowo trzeba 
wiedzieć, że do naszego przedszko-
la uczęszcza 107 dzieci. Wzrost liczby 
uczniów wymusił na nas wprowadzanie 
zmianowości nauczania, co nie spodo-
bało się niektórym rodzicom. Nie mie-
liśmy jednak innego wyjścia, podobna 
sytuacja ma miejsce także w sąsiednich 
szkołach. Za rozporządzeniami no-
wej reformy szkolnej nie poszły środ-
ki finansowe na budowę nowych klas. 
Szkoły zatem muszą radzić sobie z tym 
problemem same, organizując system 
nauczania w taki sposób, jakiemu mogą 
sprostać. Stąd pewne niedogodności. 
Pragnę jednak wyjaśnić, że, jak zapew-
niły nas Władze Gminy, jest to sytuacja 
przejściowa i  zdecydowanie zmieni się 
po wybudowaniu gimnazjum w Zielon-
kach. Wówczas dotychczasowe gimna-
zjum w  Koczargach Starych zostanie 
przekształcone w trzecią szkołę podsta-
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wową w babickiej gminie, co spowoduje 
zmniejszenie się liczby uczniów w  na-
szej szkole, a także w szkole w Starych 
Babicach. Prace na budowie gimnazjum 
w Zielonkach już się rozpoczęły.

– Przyjęcie sześciolatków postawiło przed 
szkołą nowe wyzwania?

– Zrobiliśmy wszystko, aby dosto-
sować się do nowej ustawy, ale baza lo-
kalowa nie nadąża za zmianami prawa. 
W każdej sali lekcyjnej jest wyposażenie 
dla małych dzieci – dostosowane do ich 
wzrostu ławeczki, miejsca do zabaw, 
dywany, rzutniki i ekrany do zajęć mul-
timedialnych. Ze swojej strony także 
zawalczyliśmy o  poprawę wyposażenia 
w  pomoce dydaktyczne dla maluchów, 
złożyliśmy wniosek do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i  został on pozy-
tywnie przyjęty. W  efekcie otrzymali-
śmy 20 tys. zł na pomoce dydaktyczne. 
W  trakcie realizacji jest także nasz ko-
lejny projekt „książki naszych marzeń” 

– dzięki niemu otrzymamy ponad 2 tys. 
zł na doposażenie biblioteki szkolnej.

– jak rodzice potraktowali przyśpieszenie 
obowiązkowej edukacji dzieci?

– Bardzo różnie. Widzę, że wiele 
osób podchodzi sceptycznie do nowych 
rozporządzeń. Moim zdaniem rodzice 
powinni mieć prawo do decydowania 
o  tym, kiedy ich dziecko rozpocznie 
edukację. Narzucanie decyzji odgórnie 
nie wydaje mi się dobrym rozwiąza-
niem. Każdy rodzic zna najlepiej swoje 
dziecko i  rozumie jego potrzeby. Nie-
które dzieci sześcioletnie otrzymały już 
opinie z  Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej i  realizują obowiązek przed-
szkolny. Niektóre dzieci sześcioletnie 
otrzymały już orzeczenia z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej i wróciły do 
przedszkoli. Jeden rok u  tak młodego 
człowieka to bardzo dużo, można w tym 
czasie nadrobić różne deficyty. Widzę 
także, że co roku wzrasta liczba dzieci 

z  orzeczeniami do kształcenia specjal-
nego, co powoduje konieczność zatrud-
nienia przez szkołę pedagogów wspo-
magających. Spełniamy te zadania. 
W szkole pracuje logopeda, prowadzimy 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 
uczniów z trudnościami w nauce. Gmi-
na pozwala na dzielenie klas z j. angiel-
skiego, co daje lepsze efekty w  kształ-
ceniu. Prowadzimy także dodatkowe 
godziny zajęć obowiązkowych m.in. z, j. 
polskiego, matematyki, nauki czytania 
i pisania. Robimy wszystko, aby nauka 
w naszej szkole była atrakcyjna dla dzie-
ci i przynosiła dobre efekty.

– to ostatnie zdanie potwierdzają wy-
mierne efekty nauczania.

– To prawda, to nie tylko słowa, ale 
konkretny wymiar naszej pracy po-
twierdzony wynikami z egzaminów. Od 
lat szkoła w  Borzęcinie Dużym utrzy-
muje się na poziomie staninów wyso-
kich, co roku zajmujemy także czołowe 
miejsca w sporcie powiatowym. To tyl-
ko potwierdza, że tam gdzie samorządy 
stworzyły szkołom odpowiednią bazę 
sportową i edukacyjną – są dobre wyni-
ki. Oczywiście ważna jest także kadra. 
Mamy wielu nauczycieli, którzy pracu-
ją, dając z  siebie wszystko, wychodzą 
często ponad standardowe zadania, co 
przynosi konkretne efekty w  procesie 
nauczania.

– szkoła ma niezwykłego patrona...
– Rzadko się zdarza, aby uczniowie 

mogli poznać swego patrona osobi-
ście. U nas jest to możliwe, żyją jeszcze 
ostatni żołnierze Armii Krajowej Gru-
py „Kampinos”. Co roku spotykają się 
z nami na święcie szkoły 26 październi-
ka i są to dla nas niezwykłe spotkania. 
Jak Pan słusznie zauważył, w tym roku 
nasza placówka będzie obchodzić kilka 
jubileuszy, wspomnimy o nich podczas 
święta szkoły. Wieloletnia tradycja na-
uczania jest dla nas powodem do dumy, 
ale jednocześnie bodźcem do dobrego 
działania dla szkolnej społeczności, 
tak abyśmy mogli sprostać wszystkim 
nowym wyzwaniom. A  tych, jak widać 
w codziennym życiu, w zmianach syste-
mu edukacji i wydarzeniach na świecie, 
nie brakuje. 

MarcIn łada
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X Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła 
się 3 września br. Podczas sesji radni pod-
jęli 6 uchwał. Wójt przedstawił informacje 
o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. Wójt przedstawił także 
sprawozdanie z podjętych zarządzeń i re-
alizacji uchwał podjętych na IX sesji. Pod-
czas X sesji radni podjęli: 

1) Uchwałę Nr X/72/15 z dnia 3 wrze-
śnia 2015 w sprawie zarządzenia wyborów 
do samorządu mieszkańców wsi, 

2) Uchwałę Nr X/73/15 z dnia 3 wrze-
śnia 2015 w nadania nazwy drodze poło-
żonej we wsi Wojcieszyn,

3) Uchwałę Nr X/74/15 z dnia 3 wrze-
śnia 2015 w sprawie przystąpienia do sca-
lenia nieruchomości położonych w obrę-
bie Borzęcin Duży – kompleks nr I,

 4) Uchwałę Nr X/75/15 z dnia 3 wrze-
śnia 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Przedszkola 
w Bliznem Jasińskiego,

5) Uchwałę Nr X/76/15 z dnia 3 wrze-
śnia 2015 w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Stare Babice na 2015 rok,

6) Uchwałę Nr X/77/15 z dnia 3 wrze-
śnia 2015 w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Stare 
Babice na lata 2015–2023.

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można zapoznać się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Stare

Babice http://bip.babice-stare.waw.pl/ 
– zakładka Akty normatywne organów 
gminy/ Uchwały Rady Gminy.

Kolejna sesja odbędzie się prawdopo-
dobnie na początku października. 

z sesji rady Gminy

W dniu 07.09.2015r odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami wsi Klaudyn, którzy 
posiadają nieruchomości bezpośrednio 
położone przy ulicy Lutosławskiego. 
Mieszkańcy wyszli z inicjatywą budowy 
chodnika wzdłuż ulicy Lutosławskiego. 
Z-ca Wójta Gminy wraz z pracownikami 
urzędu przedstawili warunki, jakie są nie-
zbędne do spełnienia przed realizacją in-
westycji polegającej na przebudowie drogi. 
W pierwszej kolejności należy uregulować 
stan prawny nieruchomości. Pozyskanie 
gruntów w  dużej mierze uzależnione 
jest od zgody właścicieli nieruchomości. 
Obecni na spotkaniu mieszkańcy zaakcep-
towali zaproponowane przez gminę wa-
runki nabycia gruntów. Poza niezbędnym 
gruntem do zamierzonej realizacji o szero-
kości 9 m w liniach rozgraniczających ulicy, 
właściciele gruntów zwrócili się o wykup 
ich terenów poza linią rozgraniczającą tj. 
do istniejących ogrodzeń. Ustalono kwotę 

50 zł za 1m2 gruntu. Ponadto na spotkaniu 
poruszane były bieżące sprawy dotyczące 
utrzymania czystości i porządku w miej-
scach publicznych. Częściowo postulaty 
zostały zrealizowane następnego dnia, 

Informacja dotycząca ulicy Lutosławskiego

Informacja o odbiorze odpadów
Prowadząca odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy firma 
BYŚ podnosi problem zbyt późnego udostępniania odpadów (zarówno 
pojemników, jak i worków) przez mieszkańców. Przypominamy zatem , że 
warunkiem skutecznego odbioru odpadów jest ich udostępnienie poprzez 
wystawienie przed posesję lub do otwartej altanki śmieciowej o godzinie 
6 rano. Oczywistym jest, że nie każda posesja obsłużona będzie o godzi-
nie 6, lecz od tej godziny do godzin wieczornych sukcesywnie odpady są 
odbierane. Pojazdy firmy BYŚ wyposażone są w kamery rejestrujące na 
bieżąco obraz oraz rejestratory GPS pozwalające na ustalenie, czy w trakcie 
przejazdu śmieciarki odpady były udostępnione. 
BRAK UDOSTĘPNIENIA ODPADÓW O GODZINIE 6.00 MOŻE SPOWO-
DOWAĆ  NIESKUTECZNOŚĆ PAŃSTWA INTERWENCJI.

natomiast w zakresie problemów związa-
nych z terenami położonymi w sąsiedniej 
gminie, zostały zgłoszone Wójtowi Gminy 
Izabelin.

Grażyna sIeMIątkowska rGIGn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do wykonywania usług opiekuńczych 
u starszej Pani – mieszkanki Gminy Stare Babice (dobrze widziany kurs – opiekun osób starszych). Informacje 
pod nr tel. 22 722 90 11 lub zapraszamy osobiście w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek od 8.00 do 17.00, 
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 15.00

To, że w naszej gminie są najpiękniejsze 
ogrody wiemy wszyscy. Zacznijmy je po-
kazywać! Oto ogród, którego opiekunem 
jest Pan Andrzej Kicek. 
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gmina, urząd, teren

Pod koniec sierpnia w Starych Babicach 
gościliśmy delegację z  rejonu Kakheti 
z Gruzji. Przybyli do nas Giwi Metrewe-
li – Wicegubernator Prowincji Kakheti 
i Nato Mamukaszwili – specjalistka do 
spraw społecznych. Goście odwiedzili 
tereny powiatu i  babicką gminę. Inte-
resowali się zwłaszcza rozwiązywaniem 
spraw pomocy socjalnej na naszym te-
renie. Odwiedzili m.in. Dom Pomocy 
Społecznej w Bramkach, gdzie podejmo-
wał ich Dyrektor Seweryn Chruściński, 
a  także Rodzinny Dom Dziecka w  Ko-
czargach Starych prowadzony przez 
Monikę i Bartłomieja Baranowskich. 

W  domu Państwa Baranowskich 
przebywa na co dzień 13 dzieci w  róż-
nym wieku. Z  placówką współpracuje 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie kierowane przez Dyrektor Barbarę 
Gębalę, która towarzyszyła delegacji. 
PCPR może pochwalić się wieloma osią-
gnięciami, najważniejszym z  nich jest 
utworzenie 120 rodzin zastępczych na 
terenie powiatu. Placówka organizuje 
szkolenia dla rodziców, grupy wsparcia 
pomagające w trudnych sprawach i słu-
ży wszechstronną pomocą rodzinom. 
Z  tych doświadczeń można już korzy-
stać, jednak oczywiście na wszystkie 
działania potrzebne są środki finanso-
we.

Podczas konferencji zorganizowanej 
przez Wójta Krzysztofa Turka goście 
zapoznali się z  naszymi osiągnięciami 
w dziedzinie inwestycji i efektami pozy-
skiwania przez gminę środków z fundu-
szy unijnych. Po konferencji odwiedzili 
także GPK „Eko-Babice” i zapoznali się 
z naszą sztandarową inwestycją w dzie-
dzinie wodno-kanalizacyjnej.

Gruzja podpisała już z  Unią Euro-
pejską umowę przedakcesyjną i planuje 
dzięki środkom UE realizować wspól-
ne projekty z  Polską, być może nawet 
z  naszymi samorządami – gminnym 

i  powiatowym. Nawiązano współpracę 
pomiędzy Ministerstwami Pracy i Poli-
tyki Społecznej Polski i Gruzji. Pierwsze 
spotkania i  wizyty już miały miejsce. 
Gruzję odwiedziła m.in. Jolanta Stęp-
niak – Członek Zarządu PWZ, która ko-
ordynowała wizytę delegacji w Polsce.

Kondycja finansowa wielu gruziń-
skich rodzin jest niestety zła. Bezrobo-
cie wynosi tam ok. 50% i dotyka szcze-
gólnie młodych ludzi. Emerytury są 
również niewysokie i  wynoszą w  prze-
liczeniu ok. 300 zł, co sprawia, że wie-
le osób potrzebuje tam pomocy, staty-
stycznie dużo więcej niż w Polsce. 

Rejon Kakheti słynie z  produkcji 
wina, jest terenem czystym ekologicz-
nie, bogatym w zabytki kultury sakral-
nej. Gruzini rozwijają turystykę i  ich 
kraj chętnie przyjmuje podróżników 
z naszej części Europy. Ludzie są gościn-
ni, a piękne widoki i niezwykły folklor 
przyciągają wiele osób.

Gruzja ma niezwykłe historyczne 
powiązania z  Polską, a  nawet z  Babi-
cami. Po wojnie polsko-bolszewickiej 
Rosjanie podbili Gruzję w 1921 r. Wów-

czas rząd gruziński ewakuował się do 
Stambułu, a Marszałek Józef Piłsudski 
zaoferował stanowiska żołnierzy kon-
traktowych gruzińskim oficerom. Stu 
z  nich służyło w  Wojsku Polskim i  po-
dzieliło los naszych oficerów podczas 
II wojny światowej. Niektórzy zginęli 
w  Katyniu, inni walczyli dalej na Za-
chodzie, kilku także w Powstaniu War-
szawskim. Jeden z gruzińskich oficerów 
– płk. Walerian Tewzadze, dowódca 
odcinka północnego obrony Warszawy, 
podpisał 24 września 1939 r. wniosek 
o odznaczenie Orderem Virtuti Militari 
mjr. Jacka Decowskiego – bohaterskie-
go dowódcy Reduty Babice. Pomnik 
upamiętniający Gruzinów – oficerów 
kontraktowych WP znajduje się w Par-
ku Wolności przed Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Wspólne drogi do 
wolności łączą i  dają dobre prognozy 
na przyszłość. Być może za kilka lat 
połączy nas również Unia Europejska 
i NATO, czego Gruzinom serdecznie ży-
czymy.

M.ł.

delegacja z Gruzji odwiedziła naszą 
gminę. Będą wspólne projekty?
25 lat polskiej wolności, działalność samorządów, umiejętność pozyskiwania środków  
z unii europejskiej – są zagadnieniami, które interesują liderów państw aspirujących do 
struktur wspólnej europy. Nasze doświadczenia są cenne dla innych.
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Przypominamy, że od 18 maja obowią-
zuje nowelizacja ustawy „Prawo o  Ru-
chu Drogowym” i  Kodeksu Karnego. 
W  myśl nowych przepisów kierowcy, 
którzy przekroczyli prędkość w terenie 
zabudowanym o ponad 50 km/h, tracą 
prawo jazdy na 3 miesiące. W tym czasie 
nie mogą prowadzić pojazdów. Jeśli zła-
mią ten zakaz i zostaną skontrolowani, 
(nawet gdy w danej chwili nie przekra-
czają szybkości) prawo jazdy zostanie 
im zatrzymane na 6 miesięcy. Starosta 
w myśl przepisów jest zobowiązany do 
wydania takiej decyzji. Jeśli również 
w  wydłużonym okresie kary kierow-
ca nadal prowadzi samochód, starosta 
wydaje decyzję o cofnięciu prawa jazdy. 
Kierowca wówczas musi ukończyć kurs 
i  zdać ponownie egzamin. Dodatkowo 
art. 180a Kodeksu Karnego mówi, że je-

4 września doszło do tragicznego 
wypadku w Latchorzewie. Nie żyje 
kierowca samochodu i jego córka. 
Poszkodowane zostały także osoby 
z autobusu. 

Do zdarzenia doszło około godz. 8.15 
w Latchorzewie na ulicy Hubala Dobrzań-
skiego Samochód osobowy BMW zderzył 
się czołowo z autobusem linii 149. Ude-

śli kierowca w czasie gdy był pozbawio-
ny prawa jazdy- prowadził samochód, 
to dokonał przestępstwa, policja wów-
czas przekazuje sprawę do prokuratury.
Jak dowiedzieliśmy się od st. asp. Ro-
berta Zaporskiego- Zastępcy Naczelni-
ka Wydziału Ruchu Drogowego KPPWZ 
z  siedzibą w  Starych Babicach, od po-
czątku obowiązywania nowych przepi-
sów do 10 września, na terenie nasze-
go powiatu zatrzymano 49 praw jazdy. 
Dwie osoby złamały także trzymie-
sięczny zakaz prowadzenia pojazdów, 
zatrzymano im zatem prawo jazdy na 
okres 6 miesięcy.

Najczęściej szybkość przekraczają 
młodzi kierowcy – mężczyźni w  wieku 
20-27 lat, dużo rzadziej osoby starsze 
i  kobiety. Kierowcy za szybko jeżdżą: 
drogą nr 579 (Leszno–Nowy Dw. Maz), 

nr 580 Leszno–Kampinos i drogą krajo-
wą nr 92 (ul. Poznańską) na terenie gm. 
Ożarów Mazowiecki. Na terenie naszej 
gminy szybkość najczęściej przekracza-
ją na ul. Warszawskiej i Sikorskiego.

Policja odnotowuje jednak dobre 
skutki wprowadzenia nowelizacji usta-
wy. Zdaniem st. asp. Roberta Zapor-
skiego, generalnie więcej kierowców niż 
przed rokiem jeździ zgodnie z  przepi-
sami. To ważne, ponieważ dzięki temu 
jest bezpieczniej na naszych ulicach. 
Wszystkim życzymy szerokiej i  bez-
piecznej drogi!

MarcIn łada

co kilka dni ktoś traci prawo jazdy!
już blisko 50 kierowców straciło prawo jazdy na terenie 
naszego powiatu przekraczając szybkość o ponad 50 km/h 
w terenie zabudowanym.

Szanowni mieszkańcy!
Rozpoczął się nowy rok szkolny, ruch 
na ulicach wzrósł, a pogoda będzie 
coraz bardziej uciążliwa. Dlatego 
przypominamy wszystkim o zadba-
niu o bezpieczeństwo na drodze. 

Pamiętajmy o:
1. regularnej wymianie opon,
2.  systematycznym robieniu przeglą-

dów swoich aut,
3.  zachowaniu odpowiedniej prędko-

ści na drodze
4.  dostosowaniu prędkości do warun-

ków pogodowych
5.  w przypadku pieszych, o wyposa-

żeniu się w odblaski

rzenie było tak silne, że autobus wpadł 
do rowu. W wyniku wypadku kierowca 
bmw i jego 8-letnia córka zginęli na miej-
scu. Ranne zostały też dwie osoby z auto-
busu – kierowca i jeden z pasażerów. Zo-
stali przewiezieni do szpitala. Dopóki teren 
wypadku nie został uprzątnięty, ruch kie-
rowany był na ulicę Warszawską, a ZTM 
włączyło do ruchu komunikację zastępczą.

tragiczny wypadek w Latchorzewie
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alarmy nie dają spać!
Powodem napisania tego artykułu była 
prośba jednego z  mieszkańców naszej 
gminy, abyśmy zajęli się uciążliwością 
często włączających się alarmów do-
mowych. Problemy z  wyjącymi alar-
mami sąsiadów potwierdziło także 
kilka innych osób, które zapytaliśmy 
o  tę sprawę. Alarmy wyją nieraz przez 
kilka godzin, nie dają spać, denerwują 
i ewidentnie zakłócają spokój. Co na to 
Komendant Straży Gminnej w Starych 
Babicach Tomasz Adamczyk?

– Zgłoszono do nas kilka tygodni 
temu problem uciążliwego alarmu. Sy-
gnał z  jednego z  domów w  Kwirynowie 
niepokoił sąsiadów przez kilkanaście go-
dzin. Niestety właściciele domu wyjechali 
wówczas na urlop i nie byli w stanie wyłą-
czyć alarmu. Zawsze w takich sytuacjach 
radzę, aby zostawiać klucze rodzinie lub 
jakiejś zaufanej osobie. System elektro-
niczny powinien być nadzorowany, a nie 
pozostawiony samemu sobie. Zarówno 
firmy ochroniarskie, jak i  Straż Gminna 
nie wchodzą do domów, aby wyłączyć 
alarm. Nie mamy takich uprawnień – po-
wiedział Komendant Adamczyk.

Warto wiedzieć, że dosyć często alar-
my włączają się bez wyraźnego powodu. 
Sygnał nie musi zatem oznaczać wła-
mania, może spowodować go przeciąg 
i poruszająca się firanka, otwarte okno, 
zwierzę pozostawione w domu lub zwy-
kła usterka instalacji elektronicznej. 
Przyczyn włączenia się sygnału może 
być wiele, dlatego też potrzeba nadzoru 
właściciela lub zaufanej osoby. W prze-
ciwnym razie wszyscy się denerwują. 
– Działajmy rozsądnie – przekonuje Ko-
mendant Straży Gminnej.

smrodzą, piją, śmiecą… kto to 
robi?
Funkcjonariusze SG na bieżąco reagu-
ją na sygnały mieszkańców. W  naszej 

obecności udali się sprawdzić, 
czym pali w piecu jeden z miesz-
kańców Latchorzewa, czarny 
dym i  odór zdenerwował sąsia-
dów. Niestety takich sygnałów 
będzie coraz więcej. Zaczyna się 
sezon grzewczy i  mimo że, za 
palenie plastików i  innych szko-
dliwych materiałów Straż Gmin-
na nakłada mandaty, ciągle ktoś 
psuje powietrze.

Powodem wielu interwencji 
strażników jest także picie alko-
holu przez różne osoby w  miej-
scach publicznych. Niestety, 
gminne skwery i miejsca do rekreacji są 
często po zmroku dotknięte tym pro-
blemem. W  ostatnim czasie wspólne 
patrole Straży Gminnej i Policji dopro-
wadziły do ukarania kilkunastu osób, 
które upijały się na Skwerze Chopina 
w  Borzęcinie Dużym. – Zwiększyliśmy 
liczbę patroli w  tych miejscach, wy-
dłużyliśmy także godziny pracy Straży 
Gminnej, nasze działania stopniowo 
dają efekt, ale niestety amatorów moc-
nych trunków u nas nie brakuje – mówi 
Komendant.

Kolejnym problemem jest podrzuca-
nie śmieci przez firmy i osoby prywatne 
przed punktem zbiórki odpadów. Śmie-
ci pojawiają się tam w czasie, gdy punkt 
nie pracuje, co powoduje duże uciąż-
liwości i  generuje dodatkowe koszty. 
Gmina musi płacić za sprzątanie. Straż 
Gminna zainstalowała tam fotopułap-
kę. W rezultacie kilku sprawców zaśmie-
ceń zostało już ukaranych.

Pochwała od weterynarza, inni 
też doceniają
Mieszkamy na obrzeżach Puszczy Kam-
pinoskiej, stąd w  naszej gminie poja-
wiają się często dzikie zwierzęta, łosie, 
sarny, dziki, lisy i dużo ptaków. Zdarza 
się, że zwierzęta są ranne i  (kiedy ich 

wymiary na to pozwalają) strażnicy 
odwożą je do weterynarza lub do ZOO 
w  Warszawie. W  ostatnim czasie Ko-
mendant SG otrzymał pismo pochwal-
ne od dr. wet. Andrzeja Małkowskiego, 
który wraz z grupą lekarzy Kliniki Cało-
dobowej „Vetriver” składa podziękowa-
nie za zaangażowanie funkcjonariuszy 
babickiej Straży Gminnej w  rozwiązy-
wanie problemów z  dzikimi zwierzę-
tami. – Gdy widzimy ranne zwierzę, 
zawsze staramy się pomóc, przez lata 
mieliśmy już wiele takich interwencji, 
niestety nie wszystkie zakończyły się 
dla zwierząt pomyślnie. W tym roku kil-
ka łosi zginęło, ponieważ nabiły się na 
ostre zakończenia ogrodzeń. Uważam, 
że nie powinno się takich płotów sta-
wiać w otulinie Puszczy Kampinoskiej. 
Dla złodzieja pręty zakończone strzał-
kami nie są żadną przeszkodą, a dla łosi 
stanowią śmiertelne niebezpieczeń-
stwo. Zwierzęta zawsze będą się tu po-
jawiać. Okażmy im więcej zrozumienia, 
nie płoszmy, ale i nie dokarmiajmy, nie 
podchodźmy za blisko. Słowem – nie 
powodujmy zagrożeń, wówczas wszy-
scy będziemy mogli żyć tu bezpieczniej 
– dodał na zakończenie Komendant 
Adamczyk.

MarcIn łada

zawsze potrzeba trochę rozsądku…
Życie w zwartym osiedlu, pomiędzy sąsiadami, wy-
maga przestrzegania pewnych norm, inaczej rodzą 
się konflikty. Nikt przecież nie chce za płotem hałasu, 
przykrych zapachów, gryzącego dymu czy awantur. Gdy 
sprawca kłopotów nie reaguje na uwagi, sąsiedzi dzwo-
nią do Straży Gminnej. Straż na pewno zareaguje…
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dla mieszkańca

Recepta jest prosta – bierz psa i idź tam, 
gdzie spotkasz innych, którzy tak jak 
ty, biorą psa i  idą tam, gdzie spotykają 
innych. 

spontanicznie w kwirynowie 
i janowie
Jednym z takich miejsc są okolice ulicy 
Agawy w Kwirynowie i Maczka w Jano-
wie. Łąki pomiędzy ulicą Białej Brzozy 
a  Świerkową i  pomiędzy Łosiowymi 
Błotami a  Wierzbową są wciąż jeszcze 
w części niezamieszkałe. To tam właści-
ciele czworonogów mogą pozwolić psia-
kom powęszyć i  pobiegać. Oczywiście 
pod kontrolą i z pełną odpowiedzialno-
ścią. Smycze trzeba mieć zawsze w peł-
nej gotowości, bo te tereny to przecież 

ścisłe centrum naszej gminy. Spacero-
wicze mają świadomość, że tutaj trzeba 
zachować ostrożność – biegające dzieci, 
rowerzyści, a do tego często przejeżdża-
jące samochody z pewnością nie sprzy-
jają psim harcom. A  jednak znalazł się 
na to sposób. Mieszkańcy wpadli na 
pomysł spontanicznych wspólnych 
spotkań – mniej więcej o tej samej po-
rannej i  wieczorowej porze na łąkach 
oddalonych od ulicy, można zobaczyć 
ciekawe zjawisko bawiących się ze sobą 
zaprzyjaźnionych psiaków i  żywo dys-
kutujących właścicieli.To takie nasze 
babickie Pola Mokotowskie – śmieje się 
Pani Magda, właścicielka setera irlandz-

Babickie Pola mokotowskie
masz już dość samotnych spacerów z psem? Nie wiesz jak 
zmienić chwilami męczący obowiązek w czystą radość? 
A do tego poznać masę ciekawych ludzi, którzy mają zain-
teresowania podobne do twoich? 

kiego Tradycji. Spotykamy się już od daw-
na, są ustalone godziny spacerów. Nasza 
grupa się zmienia – czasem jest większa, 
czasem mniejsza. Ci, co mają czas, przy-
chodzą z  wielką chęcią. Ci, którym tego 
czasu brakuje, tylko żałują… A  przycho-
dzi Pani Karolina z  owczarkiem szwaj-
carskim Luną, Pani Dorota z  westami 
Dorą i  Norą oraz z  rodezjanem Polą, 
Pan Wojtek z  owczarkiem berneńskim 
Cookie i wiele innych psiaków. Do gru-
py dołączają też nowi uczestnicy, bo 
wieść o spotkaniach szybko się roznosi 
po okolicy.

Kolejnym takim miejscem w Kwiry-
nowie jest osiedlowa uliczka Winnicy. 
To tutaj mieszkają dwa spokrewnione 
ze sobą appenzellery – Haryk i  Bozon 

oraz biały owczarek Agent. Ich właści-
ciele często pozwalają swoim psom na 
wspólną zabawę, a  sami wykorzystują 
czas na sąsiedzkie pogawędki. Dzięki 
tym spotkaniom coraz lepiej się poznaje-
my – przyznaje Pan Marcin, właściciel 
Bozona. Mieszkamy w  Kwirynowie od 
niedawna, więc możemy się trochę zin-
tegrować, porozmawiać o  naszych psach 
i nie tylko.

Miejsca gromadzą ludzi otwartych 
i świadomych – tylko tacy nie boją się, że 
ich pupil narozrabia. Bo jest taki niepisa-
ny warunek, że pies musi być przyjaźnie 
nastawiony do innych. Oczywiście i  tak 
trzeba uważać – szczególnie, gdy spo-

tka się pies z  psem. Suczki przeważnie 
są spokojniejsze, choć i  one nie zawsze 
merdają ogonami. Ale generalnie jest 
wesoło i  za każdym razem inaczej. Psy 
dostarczają sporej dawki wrażeń.

Lipków przez facebooka
W  Lipkowie też istnieje samozwańcza 
psia ekipa. Spotkania zwoływane są 
przez Facebooka, a ich pomysłodawczy-
nią jest Pani Ania, właścicielka charta 
i pinczerka.

Zaczęło się banalnie. Odkąd mam psa, 
zaczęłam spotykać się w  wielu miejscach 
z różnymi osobami, które też wyprowadzają 
swoje czworonogi na spacery. Pomyślałam, 
że może warto połączyć wszystkich w jedną 
grupę – opowiada Pani Ania. A że w dzi-
siejszych czasach najłatwiej znaleźć się 
na Facebooku, postanowiła wykorzystać 
to narzędzie do umawiania się na wypra-
wy po Puszczy Kampinoskiej. Założyła 
profil Kampinoskie Psie Spotkania – wy-
starczy zaprosić tam swoich znajomych 
i  już mogą oni czatować z  pozostałymi 
członkami grupy w celu dogrania szcze-
gółów organizacyjnych.

Takie wypady na spacery do Puszczy 
są najlepsze w  większym gronie – mówi 
Pani Magda, właścicielka dobermanki 
Scharon. Obie lubimy towarzystwo i oczy-
wiście razem jest nam raźniej w  środku 
lasu. Poza tym nasze psy świetnie na sie-
bie reagują, a  my możemy wymienić się 
doświadczeniami.

Podobnie jak w  Kwirynowie, miesz-
kańcy cenią sobie psie spotkania nie 
tylko ze względu na radość, jaką dostar-
czają swoim zwierzętom. Dzięki nim, 
życie towarzyskie w  naszej gminie po 
prostu coraz bardziej kwitnie.

tekst I foto: karIna GryGIeLska
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dla mieszkańca

Pomimo, że w  Polsce tematyka, 
o  której poniżej, dotychczas nie zago-
ściła jeszcze na dobre ani w  laborato-
riach uniwersyteckich ani w redakcjach 
wydawnictw, to zagrożenie związane ze 
wzrostem migracji ludności po świecie 
w  kontekście masowych kataklizmów 
wydaje się być odpowiednią przesłanką 
do zaprezentowania garści informacji 
na ten temat. Choć o  wyjątkowej „in-
tuicji„ zwierząt wiadomo od dawna, 
ludzie zbyt rzadko zwracają uwagę na 
pochodzące od nich sygnały ostrzegaw-
cze poprzedzające katastrofy, dzięki 
którym mogliby ocalić życie. Pliniusz 
Starszy, żyjący w pierwszym wieku na-
szej ery, wymienił dziwne zachowanie 
ptaków, jako jedną z  oznak zwiastują-
cych trzęsienie ziemi. Najwcześniejsze 
informacje o  niezwykłym zachowa-
niu zwierząt przed trzęsieniem ziemi 
pochodzą z  373 roku przed naszą erą 
ze starożytnej Grecji. Szczury, łasice, 
węże, robaki i stawonogi, podobno pięć 
dni przed katastrofą opuściły swoje 
kryjówki i w popłochu zbiegły z miasta 
Helike. W  minionych wiekach również 
wiele innych cywilizacji wraz z towarzy-
szącymi im zwierzętami doświadczyło 
trzęsień ziemi. Według mitu japoń-
skiego powodem trzęsienia ziemi miał 
być olbrzymi sum, Namazu, żyjący pod 
ziemią. Poprzez poruszanie się mógł on 
trząść całą ziemią i  sprawiać problemy 
i spustoszenia. Jednakże według wcze-
snej tradycji sum przeczuwając niebez-
pieczeństwo ostrzegał ludzkość przed 
nadciągającą katastrofą, a także połykał 
wodne smoki zapobiegając następnym 
katastrofom. Przed trzęsieniem ziemi 
w  Edo (obecnie Tokio) w  1855r.i  na-
stępnym w  1923r., wierzono, że sumy 
działały dziwacznie przejawiając wzrost 
aktywności poprzez wpływanie do sta-
wów i  rzek. Podobnie jak w  Japonii 
także i  w  Chinach zwierzęta były po-
strzegane, jako posiadające wgląd w na-
turalne pierwiastki zagrożeń. Chińscy 
naukowcy skatalogowali 58 gatunków 
zwierząt użytecznych dla przewidywań 
trzęsień ziemi i  wydali broszurę z  ilu-

zwierzęta przewidują (przepowiadają) 
nadchodzące katastrofy cz. 2

stracjami i opisami niezwykłego zacho-
wania zwłaszcza węży, gryzoni oraz nie-
toperzy, które należy brać pod uwagę 
w przewidywaniu katastrof.

O  przypadkach nadzwyczajnej ak-
tywności zwierząt, wykazywanych 
przed trzęsieniami ziemi, tsunami czy 
wybuchami wulkanów zaczęto mówić 
na tyle często, że naukowcy postano-
wili zbadać to zjawisko i nadzwyczajne 
zdolności zwierząt „szóstym zmysłem”, 
wyczuwających zagrożenia. Lepszy-
mi od najczulszej aparatury zmysłami 
ptaki, psy czy słonie potrafią najpraw-
dopodobniej wyczuć nawet minimlne 
drgania poprzedzające trzęsienie ziemi. 
Bardzo możliwe jest też to, że swoimi 
wyostrzonymi zmysłami mogą one wy-
czuwać najmniejszą ilość gazów wydo-
stających się z głębi  ziemi. Pomimo iż 
staramy się zapanować nad przyrodą 
i  przewidywać kataklizmy zwłaszcza 
pogodowe, to najczulsza aparatura po-
miarowa nie zastąpi wyjątkowych zdol-
ności jakimi dysponują zwierząta. Dla-
tego warto obserwowć ich zachowania, 
a  zwłaszcza te, które wskazują na ich 
ucieczkę z terenu, na którym stale prze-
bywają. Masowe ucieczki zwierząt z ich 
siedlisk są najlepszym dowodem zbliża-
jącego się zagrożenia. Naukowcy doszli 
do wniosku, że gatunki żyjące zwykle 
w  jaskiniach, takie jak gryzonie, żmije 
czy nietoperze wyczuwają nadchodzą-
ce trzęsienie ziemi już na około 20 go-
dzin przed katastrofą. Prawdopodobnie 
wraz ze wzrostem ciśnienia powstające-

go w  wyniku tarcia płyt tektonicznych 
powstają prady elektryczne, a to z kolei 
wywołuje u  zwierząt wzrost hormonu 
strachu, adrenaliny i  ich zachowanie 
diametralnie się zmienia w stosunku do 
normalnego. Przykładowo nietoperze, 
które zazwyczaj w  ciągu dnia głęboko 
spią, nieoczekiwanie budzą się i  gwał-
townie odlatują. W  2004 roku na Sri 
Lance, olbrzymie stada słoni zaczęły na-
gle uciekć z wybrzeża morskiego w głąb 
lądu. Wkrótce po tym kraj nawiedziło 
olbrzymie tsunami. Psy i  koguty były 
zaś pierwszymi stworzeniami, które 
wyczuły nadchodzace trzęsienie ziemi 
na Haiti w 2010 roku. Mieszkańcy sto-
licy tego kraju zgodnie relacjionowali, 
że “z psami i kogutami coś się działo”. 
W Port au Prince słychać było nieustają-
ce wycie psów i pianie kogutów, a dwie 
godziny później ziemia się zatrzęsła po-
wodując walenie się budynków.

W  1975 roku w  chinskim, Haichang 
żmije obudziły się z zimowego snu i ucie-
kając ostrzegły mieszkaców tego miasta, 
którzy szybko opuścili je zanim kataklizm 
spustoszył region.  Niestety mieszkańcy 
innego regionu w południowo – wschod-
nich Chinach, w  prowincji Jiangsu nie 
odczytali prawidłowo ostrzegawczych 
znaków przyrody w postaci uciekających 
ropuch i  przypłacili to startami w  lu-
dziach. Ropuchy uciekając masowo usiło-
wały sforsować most co wyraźnie wskazy-
wało na zbliżajace się trzęsienie ziemi.

jan PuścIan

foto: jacek kłoPotowskI
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kultura

9 września w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy odbyło się Spotkanie pod 
hasłem: „Porozmawiajmy o  seniorach 
w  naszej gminie”. Przeprowadzone 
w formie debaty - było okazją do dysku-
sji na temat  potrzeb, marzeń i ważnych 
do załatwienia problemów dotyczących 
Babickich seniorów. Podsumowując, 
była to  to dwugodzinna rozmowa se-
niorów i przedstawicieli Urzędu Gminy.  
O swoich marzeniach i kłopotach opo-
wiadali obecni na spotkaniu w którym 
też uczestniczył Wójt Gminy Krzysztof 
Turek, a prowadzili je Edukatorka Spo-
łeczna Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 
i  Prezes Fundacji Zaczyn Przemysław 
Wiśniewski. To właśnie organizacja 
pozarządowa Zaczyn razem z Fundacją 
Dialogu Społecznego od sierpnia br. re-
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POZIOMO 
 
3. np. uzdatniania wody w Borzęcinie Małym 
6. tenor nazywany chłopakiem z Sosnowca; patron 
ulicy w Klaudynie 
13. hamulec statku lub nazwa stowarzyszenia z 
Borzęcina Dużego  
15. pracuje bez wynagrodzenia 
 16. wygrywa go firma oferująca zleceniodawcy 
najkorzystniejsze warunki 
 19. przez przeszkody 
 21. aktywistka walcząca o prawa wyborcze dla 
kobiet 
 22. las pod ochroną 
 23. organizacja zrzeszająca pilotów sportowych, 
skoczków spadochronowych 
  
 
 

PIONOWO 
 

1. lotnicza lub pantoflowa 
2. np. „Jezioro łabędzie” 
4. święto plonów 
5. nazwa włoskiej gminy partnerskiej Starych Babic 
7. użytkownik internetu  
8. badanie wykrywające raka piersi 
9. nazwa pikniku, który odbył się 13 września w 
Klaudynie 
10. rywalizował z Bohunem o Helenę; patron ulicy w 
Lipkowie 
11. rajd … na pożegnanie lata, odbył się 5 września 
12. złota polska pora roku 
14. szybuje w górze, sterując linkami 
17. rozpromienia twarz 
18. przenośne pudło grające 
20. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek … w 
Broniszach 
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17.  rozpromienia twarz
18.  przenośne pudło grające
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POZIOMO
 3.  np. uzdatniania wody w Borzęcinie Małym
 6.  tenor nazywany chłopakiem z Sosnowca; 

patron ulicy w Klaudynie
13.  hamulec statku lub nazwa stowarzyszenia 

z Borzęcina Dużego 
15.  pracuje bez wynagrodzenia
16.  wygrywa go firma oferująca zlecenio-

dawcy najkorzystniejsze warunki
19.  przez przeszkody
21.  aktywistka walcząca o prawa wyborcze 

dla kobiet
22.  las pod ochroną
23.  organizacja zrzeszająca pilotów sporto-

wych, skoczków spadochronowych

Porozmawiajmy o seniorach
alizuje w Babicach projekt „W drodze do 
Rad Seniorów na Mazowszu”. 9  wrze-
śnia miało miejsce pierwsze z serii spo-
tkań. 

O  jakich potrzebach i  problemach 
w  pierwszej kolejności mówili uczest-
nicy spotkania 9 września? Tematem 
który był podkreślany i najbardziej go-
rący dla uczestników spotkania było za-
pewnienie osobom w podeszłym wieku 
wysokiej jakości opieki medycznej na 
terenie gminy, a w szczególności dostę-
pu do lekarzy specjalistów i bezpłatnej 
rehabilitacji. Uczestnicy zauważyli że 
trzeba pobudzać aktywność osób star-
szych poprzez organizowanie wydarzeń 
kulturalnych, wycieczek, zapewnienie 
adekwatnej dla tej grupy oferty sporto-
wej itp. Potrzebne są też lokalne (w do-

myśle w obrębie każdej wioski gminnej) 
miejsca spotkań dla seniorów, typu 
świetlica czy klub. Osoby starsze będące 
studentami Babickiego UTW zasuge-
rowały wzbogacenie zajęć działającego 
w Gminie młodego stażem Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku (UTW).

Osoby zainteresowane udziałem 
w  kolejnym spotkaniu zapraszamy 
7 października (środa) na 15:00 do 
starego budynku Urzędu Gminy  Ry-
nek 32  na małą salę konferencyjną.

Zadanie jest współ-
finansowane ze 
środków otrzyma-

nych w ramach Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich.
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nowe nawierzchnie na drogach 
osiedlowych
W ostatnich tygodniach, w wielu miej-
scowościach naszej gminy wykonano 
prace modernizacyjne na drogach osie-
dlowych. Drogi, które wcześniej miały 
nawierzchnię z  tłucznia, utwardzono 
destruktem bitumicznym. W  tej tech-
nologii zmodernizowano drogi m.in. 
w  Klaudynie, Lipkowie, Koczargach 
Starych i Bliznem Jasińskiego. Długość 
wszystkich zmodernizowanych odcin-
ków dróg osiedlowych wyniosła ponad 
2,2 km, łączny koszt inwestycji 0,5 mln 
zł. Na bieżąco przeprowadza się także 
utwardzanie dróg gminnych grunto-
wych- kruszywem.

ruszyła budowa gimnazjum 
w zielonkach 
Wykonawca I  etapu prac budowlanych 
Gimnazjum w  Zielonkach wszedł już 
na plac budowy. Firma „ZAB-BUD” An-
drzeja Zaboklickiego wyłoniona w prze-
targu przez inwestora zastępczego GPK 
„Eko-Babice”, zobowiązała się posta-
wić obiekt w  stanie surowym otwar-
tym (z dachem i ścianami działowymi) 
w ciągu 325 dni. Koszt I etapu inwesty-
cji wyniesie blisko 10 mln zł. 

Park w starych Babicach na 
ukończeniu
Trwają prace przy budowie parku 
w  Starych Babicach (na tyłach kościo-
ła i  ośrodka zdrowia). Nasadzono wie-

le drzew i  krzewów, wykonano altanę, 
mostki, scenę do występów, zainstalo-
wano nowe ławki i oświetlenie. W par-
ku powstały alejki wyłożone wodoprze-
puszczalną nawierzchnią mineralną 
typy „hanse grand”- podobnie jak w Ła-
zienkach Królewskich w  Warszawie. 
Aktualnie prace są już na ukończeniu 
i trwają odbiory niezbędne do wydania 
zgody na użytkowanie obiektu. Cała in-
westycja za około 1,5 zł wraz z procedu-
rami odbiorczymi powinna zakończyć 
się do 30 października br. 

doposażono place zabaw dla 
dzieci
Przy przedszkolu należącym do ZSP 
w Borzęcinie Dużym powstał nowy plac 
zabaw z  urządzeniami do rekreacji dla 
dzieci. Koszt inwestycji wyniósł 30 tys. 
zł. Doposażono także plac zabaw przy 
przedszkolu w Starych Babicach za oko-
ło 70 tys. zł. Wszystkie urządzenia re-
kreacyjne dla dzieci posiadają niezbęd-
ne atesty bezpieczeństwa.

remont hali sportowej 
gimnazjum w koczargach 
starych
Trwają prace w  hali gimnazjum. Wsta-
wiono nowe okna, wymieniana jest tam 
również klepka podłogowa wraz z pod-
łożem. Położona zostanie nowa podłoga 
sportowa. Zakończenie prac planuje się 
z początkiem października. Koszt inwe-
stycji wyniesie około 600 tys. zł.

rozbudowa osP w Borzęcinie 
dużym
W najbliższym czasie ogłoszony zosta-
nie przetarg na wykonanie drugiego 
etapu budowy remizy OSP w Borzęcinie 
Dużym- sali do szkoleń wraz z  zaple-
czem. Realizacja tego zadania przewi-
dziana jest do końca maja 2016 r. Po-
przedni przetarg został unieważniony, 
kwota wymieniona w  ofercie znacznie 
przekroczyła możliwości finansowe za-
mawiającego.

Powstały kolejne nitki 
kanalizacji deszczowej 
W ostatnim czasie wybudowano kanali-
zację deszczową w Koczargach Starych 
na ul. Orzechowej i w Zielonkach na ul. 
Zachodniej. Koszt każdej z  tych insta-
lacji wyniósł 200 tys. zł. Trwają proce-
dury odbiorcze. Zakończenie tej inwe-
stycji zaplanowano na 30 października, 
wykonawca zrealizował ją jednak przed 
terminem.

trwają prace na  
ul. kosmowskiej
Gmina przejęła na czas budowy w  za-
rząd ul. Kosmowską w  Borzęcinie Du-
żym. Zakończono tam budowę kanali-
zacji i aktualnie trwają tam intensywne 
prace przy budowie drogi. Realizowany 
jest I  etap inwestycji- remont jezdni 
z  krawężnikami, budowa poboczy i  ro-
wów. Wartość tych prac wynosi 4,4 mln 
zł. Remontowany odcinek liczy około 
2.3 km. W drugim etapie inwestycji wy-
budowane zostaną chodniki i docelowe 
wjazdy na posesje. Zakończenie prac 
przy budowie nawierzchni i  po podpis 

Inwestycje gminne cz. 1

wydarzenia

doposażony plac zabaw w Starych Babicach Park gminny w Starych Babicach
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łożenie asfaltu zaplanowano do końca 
października br. Zakończenie całości 
budowy I etapu inwestycji z poboczami 
i peronami autobusowymi- do 15 grud-
nia br. Termin realizacji II etapu budo-
wy uzależniony jest od tempa wykupu 
gruntów pod chodniki prowadzonego 
przez Powiat.

oświetlono nowe odcinki ulic
Kolejne odcinki ulic w  naszej gminie 
uzyskały oświetlenie. Instalację oświe-
tleniową wykonano m.in. w: Bliznem 
Łaszczyńskiego (za ok. 22 tys. zł), 
w  Lipkowie przy ul. Hetmańskiej (za 
90 tys. zł, aktualnie trwają tam prace 
odbiorcze), w Kwirynowie przy ul. Aga-
wy (za 16 tys. zł), w Babicach Nowych 
przy. ul Ogrodnioczej (za 37 tys. zł., 
trwają prace odbiorcze), W Borzęcinie 
Małym na ul. Trakt Królewski (oświe-
tlenie będzie tam działać w  najbliż-
szym czasie (wartość inwestycji 50 tys. 
zł). Prace przy budowie oświetlenia 

prowadzone są także przy ul. Sikor-
skiego na odcinku od ul. Ekologicznej 
do ul. Ciećwierza, oświetlony będzie 
również przystanek w  Janowie. Koszt 
tej inwestycji wyniesie około 40 tys. 
zł. W ostatnim czasie wykonano także  
instalację oświetleniową na „osiedlu 
wojskowym” w  Kwirynowie (za 200 
tys. zł). Aktualnie trwają tam prace od-
biorcze.

nowy dach na budynkach zsP 
w Borzęcinie dużym
Trwają przygotowania do remontu ostat-
niego odcinka dachu budynków Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Borzęcinie 
Dużym. Wcześniej większość dachów 
tego obiektu została już wyremontowa-
na. Powstaje projekt remontu ostatniego 
odcina dachu, koszt projektu 22 tys. zł.

tekst I foto: MarcIn łada

wydarzenia

rozbudowywana remiza w Borzęcinie dużym

Nowy plac zabaw w Borzęcinie dużym

Nowy chodnik przy zSP w Borzęcinie dużym

Nowa nawierzchnia na ul. johana Straussa

zmiany w podatkach
Informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało 
modernizacji Ewidencji Gruntow i Budynków dla Gminy Stare Babice. Zmie-
niono sposób użytkowania części gruntow, a także wykazano nowe budynki, 
ktorych wcześniej nie zgłoszono do opodatkowania. Uwaga! Modernizacja 
wiąże się ze znacznymi zmianami kwot płaconego przez Państwa 
podatku! Zapraszamy do zapoznania się z obecną sytuacją Państwa nieru-
chomości. Wszelkich informacji udziela Referat Podatkow i Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej, ktory mieści się w pokojach 7 i 8, Urząd Gminy Stare 
Babice, ul. Rynek 32, tel. 22 730 80 61 lub 22 722 91 99.
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Już przy wejściu wszystkich gości wita-
li członkowie Rady Sołeckiej: Barbara 
Zasadzińska i Bogdan Harasin. Przybyli 
otrzymywali od nich specjalne „duka-
ty” uprawniające do nabycia pieczonych 
kiełbasek i  pysznych ciast przygotowa-
nych przez gospodynie z Klaudyna. We-
soła muzyka i aromat grilla zachęcały do 
wejścia do środka. Na terenie „Stawiska” 
ustawiono namioty wypożyczone przez 
gminę, przed nimi odbywały się konkur-
sy dla dzieci, a w oddalonej części działki 
konkurs strzelania z wiatrówki.

Dzieci z  radością uczestniczyły 
w przejażdżkach konnych, tym bardziej 
że pogoda w tym dniu dopisywała. Duże 
zainteresowanie maluchów budziły tak-
że zabawki wyczarowywane z  baloni-
ków, malowanie twarzy i zabawy orga-
nizowane przez panie: Monikę i Hanię- 
„wróżki chrzestne” specjalizujące się 
w  animacjach dla dzieci i… imprezach 
dla dorosłych. 

Dorośli podczas Klaudyniady mogli 
również znaleźć coś dla siebie. Profesor 
Józef Piotrowski wraz z  synem i  wnu-
kiem demonstrowali kamerę termowi-
zyjną i opowiadali o misji marsjańskiej, 
w  której uczestniczą detektory produ-
kowane przez firmę Vigo. Państwo Ewa 
i Mariusz Dżyga zorganizowali dla kon-
kurs muzyczny „Grające uliczki Klaudy-
na”, a Walerian Żyndul konkurs wiedzy 
o gminie i KPN. Można było także po-
grać w szachy i porozmawiać z dawnymi 
i  obecnymi radnymi. Imprezę odwie-
dził również Wójt Gminy Stare Babi-
ce Krzysztof Turek. Nie zabrakło też 
przedstawicieli gminnych stowarzyszeń 
m.in.: „Klaudyn” i „Odkrywamy Świat”.

klaudyniada 2015
w niedzielę 13 września miesz-
kańcy klaudyna, po raz 3 spo-
tkali się na terenach zielonych 
Hotelu „Stawisko” na tzw. 
klaudyniadzie. Podczas spo-
tkania zorganizowano wiele 
ciekawych konkursów dla 
dzieci i dorosłych, przejażdżki 
konne, a także pokaz sprzętu 
strażackiego i policyjnego.

Rodzinna atmosfera, dobra pogoda, 
wielość atrakcji i przysmaków sprawiły, 
że już chciałoby się odwiedzić kolejną 
Klaudyniadę, a  ta zapewne będzie do-
piero za rok. 

Sołtys Klaudyna Aleksander Jadczak 
– współorganizator imprezy, składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy pomagali w organizacji tegorocz-

nej imprezy: Radzie Sołeckiej i  radnej 
Karolinie Bielińskiej, Przedstawicielom 
LKJ „Klaudyn, Kampinos”, którzy uży-
czyli koni dla dzieci, Przedstawicielom 
Stowarzyszeń „Klaudyn” i  „Odkrywa-
my Świat”, Gminie Stare Babice, która 
pomogła w  organizacji całej imprezy 
i  wszystkim niewymienionym sponso-
rom i wolontariuszom. Mł

zajęcia sportowe dla najmłodszych 
W związku z reorganizacją zajęć dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stare Babice (wiek 
3-6 lat) pragniemy poinformować, że: od września 2015 r. podmiotami odpowiedzialnymi 
za prowadzenie zajęć będą Kluby Piłki Nożnej z terenu Gminy. Zajęcia odbywać się będą:

1. W Starych Babicach na sali gimnastycznej w poniedziałki od 16:30 do 17:15 dla dzieci 
w wieku 3-4 lat oraz od 17:30 do 18:15 dla dzieci w wieku 5-6 lat;

Trenerem odpowiedzialnym za grupy jest Pan Michał Szczucki – tel. 665 004 074;
2. W Borzęcinie Dużym na boisku i sali gimnastycznej w poniedziałki od 18.00 do 19.00 

i piątki od 17.30 do 18.30 dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz we wtorki od 17:30 do 18:15 dla 
dzieci w wieku 3-4 lat. Trenerami odpowiedzialnymi za grupy są: Michał Leśniewski – tel. 
500 670 369 i Damian Gołębiowski.

Zajęcia dla najmłodszych są BEZPŁATNE.
Serdecznie zapraszamy GosIr
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– Jest to kolejne miejsce do wypoczyn-
ku na terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego- powiedział podczas uro-
czystości Mirosław Markowski. Takie 
miejsca buforowe na obrzeżach parku 
będą pomagały nam chronić przyrodę. 
Tu właśnie turyści mogą się spotykać, 
bezpiecznie pozostawiać samochody 
i stąd wyruszą na leśne szlaki. A po po-
wrocie będą tu mogli rozpalić ognisko 
i pograć w piłkę.

Polana powstała dzięki inicjatywie 
mieszkańców Lipkowa i  jej dawnej soł-
tys Agnieszki Kaczurby. Pomysł pod-
chwyciła dyrekcja KPN i  udało się go 
zrealizować dzięki środkom UE.

Dyrektor KPN podczas uroczysto-
ści podziękował Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych – instytucji 
za pomocą której pozyskano pieniądze 
unijne z programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, nieodzowna była także pomoc 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Dyrektor złożył również podzię-
kowania za współpracę Gminie Stare 
Babice, Wójtowi Krzysztofowi Turkowi, 
Staroście Janowi Żychlińskiemu, Pro-
boszczowi Lipkowskiej Parafii ks. Tade-
uszowi Sobieckiemu i  wszystkim pra-

Polana w Lipkowie otwarta!
5 września uroczyście otwarto tereny rekreacyjne na 
polanie w Lipkowie. Powstały tam place zabaw, tereny 
sportowe, a także infrastruktura służąca turystom – wiaty, 
miejsca do spotkań i grillowania, oraz parking. Całości do-
pełniają ścieżki: rekreacyjna i dydaktyczna. warto odwie-
dzić to miejsce i przekonać się jak wiele tam się zmieniło…

cownikom KPN zaangażowanym w  to 
przedsięwzięcie.

W  uroczystym otwarciu polany 
uczestniczyli samorządowcy z  terenu 
okolicznych gmin i  powiatu, a  także 
przedstawiciele służb mundurowych 
z  Komendantem Powiatowym Policji 
Tomaszem Szachowskim. Przybyło wie-
lu mieszkańców naszej gminy i okolicz-
nych terenów. Szczególnie dzieci były 
zachwycone. Wspólne zabawy, rajdy 
i wycieczki trwały do wieczora.

tekst I foto:  Mł

Całkowita wartość projektu   to 2,18 
mln zł. Gmina Stare Babice  wykonała 
projekt techniczny zagospodarowania 
polany o wartości 47,49 tys. zł
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środowiskowy dom 
samopomocy w łubcu
26 sierpnia 2015 roku odbył się „XI Rajd 
Pieszy i  Rowerowy Szlakami Puszczy 
Kampinoskiej” zorganizowany przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, 
prowadzony przez Krajowe Stowarzysze-
nie „Przyłącz Się Do Nas”. Przygotowy-
wana rokrocznie, od wielu lat, na terenie 
ośrodka w Łubcu, impreza, na stałe wpi-
sała się już w  kalendarium znaczących 
wydarzeń regionu Mazowsza. Znaczą-
cych przede wszystkim dla uczestników 
Środowiskowych Domów Samopomo-
cy, ale również wydarzeń ważnych dla 
wszystkich, którym nie jest obojętny los 
słabszych i  niepełnosprawnych, wszyst-
kich popierających i  realizujących idee 
pomocnictwa oraz integracji społecznej.

W Rajdzie uczestniczyło aż 27 ośrod-
ków z  całego województwa. Środowi-
skowe Domy Samopomocy z  Warszawy 
(Mokotowa, Ochoty – 2 placówki, Bemo-
wa, Ursynowa, Ursusa oraz Wilanowa), 
z  Otwocka, Ostrołęki, Wołomina, Puł-
tuska, Makowa Mazowieckiego, Seroc-
ka, Sokołowa Podlaskiego, Sochaczewa, 
Wyszogrodu oraz Wyszkowa (2 placów-
ki), Czubina i  Łubca. Także podopieczni 
Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 
Niepełnosprawnych z  warszawskiego 
Bemowa, uczestnicy Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej oraz mieszkańcy Domów 
Pomocy Społecznej zlokalizowanych 
w Bramkach, Czubinie oraz Sadowej. Dla 
biorących udział w  spotkaniu starannie 
przygotowano dwie trasy rajdu w Puszczy 
Kampinoskiej – dla grupy osób jadących 
na rowerach oraz wędrujących pieszo, 
po których poprowadzili leśnicy z  Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Wszyscy 
otrzymali informację o  konieczności za-
chowania szczególnej ostrożności z uwagi 
na długi okres suszy, upałów, zapoznali 
się z  podstawowymi zasadami zachowa-
nia się w puszczy. Wyprawę zakończono 
wspólnym powrotem do siedziby w Łub-
cu po spotkaniu obu grup na ostatnim od-
cinku tras. Uczestnicy rajdu zaopatrzeni 
zostali w napoje oraz suchy prowiant na 
drogę, otrzymali również pożywny obiad 
i inne przekąski (prawdziwym przebojem 
okazał się chleb z przygotowanym w ra-
mach zajęć kulinarnych wiejskim smal-

z życia organizacji pozarządowych

cem i  ogórkami), lody i  pączki. Atrakcji 
było bardzo dużo. Każdy z  uczestników 
mógł wziąć udział w loterii fantowej (za-
kręcić „kołem fortuny”), sprawdzić swo-
ją celność strzelając z  wiatrówki. Także, 
pod okiem instruktora, spróbować jazdy 
w  siodle na koniu. Dużą atrakcją okazał 
się przenoszący do dalekiej Grecji występ 
artystyczny (wokalno-taneczny) uczest-
ników z Łubca.

Każda z placówek otrzymała Dyplom 
upamiętniający spotkanie, stylową szka-
tułkę wykonaną w  pracowni plastycznej, 
również zestaw drewnianych przedmio-
tów i  materiałów przydatnych do ich 
ozdobienia po powrocie, na zajęciach, 
oraz słodycze i  gadżety, które otrzyma-
liśmy z Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego i Gminy Stare Babice. 

Wydarzenie uświetnione zostało 
obecnością zaproszonych, znamieni-
tych i związanych z placówką osób. Pani 
Iwona Zielak – kierownik ŚDS w Łubcu, 
serdecznie powitała gości dziękując za 
przyjęcie zaproszenia.  Pani Beata Godzi-
na – Prezes Krajowego Stowarzyszenia 
„Przyłącz się do nas”, złożyła podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania Rajdu i   wspierają 
działalność  placówki na co dzień.

Swoją obecnością zaszczycili nas p. 
Jan Żychliński – Starosta Warszawski 
Zachodni, który objął Patronat Hono-
rowy, p. Paweł Białecki – wicestarosta, 
członkowie Zarządu Powiatu: p. Jolanta 
Stepniak, p. Stanisława Milej-Misztal 
i  p. Andrzej Wołczyński, p. Jerzy Wój-
cik – Przewodniczący Rady Powiatu. 
Zaproszenie przyjęli również p. Barbara 
Kucharska – Dyrektor Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej, p. Elżbieta 
Szczykutowicz – Kierownik oddziału ds. 
pomocy środowiskowej w  Wydziale Po-
lityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, p. Barbara Gębala – Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie wraz z pracownikami, przedsta-
wiciele władz samorządowych:  p. Andrzej 
Cieślak – Wójt Gminy Leszno, p. Zenon 
Reszka – Burmistrz Błonia, p. Zbigniew 
Rybak – Dyrektor zespołu ekonomiczno-
-administracyjnego szkół i  przedszkoli, 
reprezentujący Gminę Ożarów Mazo-
wiecki. Obecni byli również dyrektorzy 
i kierownicy Ośrodków Pomocy Społecz-
nej z terenu powiatu, dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych szkół, przedszkoli i  świetlic, 
pracownicy Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, przedstawiciele stowarzyszeń 
i  instytucji oraz firm wspierających na-
szą placówkę. Imprezę zaszczyciła swoją 
obecnością przebywająca aktualnie w Pol-
sce delegacja przedstawicieli władz samo-
rządu regionu Kaheti w Gruzji. 

 Rajd Pieszy i Rowerowy współfinan-
sowany był przez Ministerstwo Pracy 
i  Polityki Społecznej oraz Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Wsparcie w or-
ganizacji imprezy otrzymaliśmy również 
od Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Gminy Leszno, Błonie, Ożarów Mazo-
wiecki i  Stare Babice, firmy Goldfoam, 
Dawtona, Fanex, Chłodnia Mazowsze, 
Bittner, Mikrobusowy Przewóz Osób Jan 
Pieńkowski, Kuch-Dar Catering Błonie 
oraz Bank Żywności. Dużą pomoc w prze-
prowadzeniu imprezy uzyskaliśmy od 
wolontariuszy z  Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w  Bieniewicach. Przygotowanie 
wydarzenia było możliwe dzięki dużemu 
zaangażowaniu uczestników i  pracowni-
ków Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Łubcu. Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy za rok.

W zajęciach prowadzonych przez 
placówkę w Łubcu uczestniczy aż 13 
osób z Gminy Stare Babice.

tekst I foto: Iwona zIeLak
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30 sierpnia w  Zielonkach odbyły 
się  Zwody Regionalne i  Towarzyskie 
w Skokach Konnych przez przeszkody. 
Uczestniczyło w nich blisko 100 zawodni-
ków. Zorganizowano 8 konkursów o róż-
nych stopniach trudności, jednym z nich 
był Konkurs o Puchar Wójta Gminy Stare 
Babice. W puli nagród znalazło się 10 
tys. zł. Organizatorzy pozyskali wielu 
sponsorów. Dobra atmosfera zawodów 

W dniach 27-31 sierpnia w  Lungern, 
w Szwajcarii odbyły się 19te Mistrzostwa 
Europy w Carrom. Turniej Carrom Euro-
cup to najważniejszy turniej w bilardzie 
indyjskim w Europie.  Jak co roku turniej 
został rozegrany w kilku konkurencjach: 
4 osobowe drużyny narodowe, deble i sin-
gle. W tym roku Polskie Stowarzyszenie 
Carrom zorganizowało wyjazd 7 osobowej 
drużyny. GOSiR Stare Babice wsparł finan-
sowo wyjazd dwóch młodych zawodników 
z gminy Stare Babice, za co serdecznie dzię-
kujemy. Wielkie podziękowania należą się 
firmie Weco-travel oraz Indyjsko Polskiej 
Izby Gospodarczej (IPCCI), które od wielu 
lat wspierają wyjazdy Polskich graczy na 
zagraniczne turnieje.  Szczegółowe wyniki 
poszczególnych rund można znaleźć na 
stronie internetowej Polskiego Stowarzy-
szenia Carrom (www.carrom.pl) oraz na 
www.facebook.com/ckiis.warszawa 

tekst I foto: PauLIna nowakowska

stajnia zielonki zorganizowała zawody 
regionalne!

19. Mistrzostwa europy w Carrom 2015

i wspaniała pogoda sprawiły, że była do 
to bardzo sympatyczna

impreza sportowa. Głównym organi-
zatorem imprezy była Stajnia Zielonki, 
a patronowali jej: Powiat Warszawski 
Zachodni i Gmina Stare Babice. Najlep-
szym zawodnikom gratulacje składali: 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek i Członek Zarządu Powiatu WZ Jo-
lanta Stępniak.

Główny organizator zawodów Dawid 
Kajak zaprasza na kolejne zawody konne 
do Zielonek, które odbędą się 3-4 paź-
dziernika br.

tekst I foto: MarcIn łada

drużyna Carrom z Polski

sport
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Pod koniec sierpnia bieżącego roku w Po-
znaniu odbyła się debata na temat „Za-
rządzania nowoczesnym przedsiębior-
stwem wodociągowo - kanalizacyjnym”, 
której organizatorem był miesięcznik 
„Wodociągi - Kanalizacja” wraz z poznań-
ską firmą wodociągową Aquanet. Orga-
nizatorzy zaprosili do udziału w debacie 
przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora 
wod-kan z całej Polski. W dyskusji obok 
przedstawicieli Izby Gospodarczej „Wo-
dociągi Polskie”, której od wielu lat człon-
kiem jest Nasze Przedsiębiorstwo Komu-
nalne udział wzięły między innymi takie 
przedsiębiorstwa jak MPWiK Warszawa, 
Aquanet Poznań, Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów w Katowicach, 
wodociągi z Jeleniej Góry, Świnoujścia, 
Wrocławia, Krakowa, czy Częstochowy. 
Debata została zorganizowana z okazji 
rozpoczynającej się XXV edycji Sparta-
kiady Pracowników Wodociągów i Ka-
nalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego.

Spółka „Eko-Babice” po raz trzeci wzięła 
udział w tym wydarzeniu, w 2013 roku XXIII 
edycja odbyła się w Mielnie, zeszłoroczna 
XXIV edycja zorganizowana została w Ło-
dzi. Spartakiada oprócz rywalizacji spor-

towej ma na celu integrację branży wod – 
kan, wymianę wielu cennych doświadczeń 
i spostrzeżeń dotyczących najróżniejszych 
rozwiązań technicznych, prawnych jak rów-
nież w zakresie pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na niezbędne inwestycje.

Pracownicy Spółki podczas swojej 
pierwszej Spartakiady organizowanej 
po raz XXIII przez Urząd Gminy Mielno 
oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp z o.o. w Unieściu sprawdzali swoje 
możliwości w najróżniejszych dyscypli-
nach, generalnie podpatrując i ucząc się, 
mimo wszystko zdobyliśmy 1 brązowy 
medal w tenisie stołowym kobiet. Nato-
miast podczas XXIV edycji zorganizowa-
nej przez Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Łodzi oraz Grupową Oczyszczalnię 
Ścieków w Łodzi drużyna ze Starych Ba-
bic zajęła 24 miejsce na 59 zespołów. Naj-
wyżej uplasowaliśmy się na 4 miejscu 
w Darcie, 6 miejscu w sztafecie pracow-
niczej, 6 miejscu w sztafecie pływackiej 
oraz 6 miejscu w konkurencji Prezesów.

XXV Spartakiada Pracowników Przed-
siębiorstw Wodociągowych była szcze-
gólna pod wieloma względami, przede 
wszystkim dlatego, iż była to uroczy-

stość jubileuszowa i towarzyszyła ob-
chodom 150 lecia istnienia poznańskich 
Wodociągów. W imprezie wzięło udział 
około 2000 uczestników reprezentują-
cych 64 Przedsiębiorstwa Wodociągowe.  
W Poznaniu nauczeni doświadczeniami 
poprzednich dwóch edycji zdobyliśmy 1 
złoty medal w pływaniu stylem dowol-
nym mężczyzn, 1 złoty medal w nurko-
waniu swobodnym mężczyzn, 1 srebrny 
medal w snowboardingu kobiet oraz 1 
srebrny medal w saneczkarstwie kobiet. 

G.P.K. „Eko-Babice” w generalnej kla-
syfikacji ostatecznie zajęło 14 miejsce. 
Pierwsze miejsca w kolejności przypadły 
wodociągom z Katowic, Poznania i Lu-
blina. Natomiast Pracownicy Naszego 
Przedsiębiorstwa prześcignęli w spor-
towych zmaganiach między innymi Zie-
loną Górę, Szczecin, Opole, Kielce, Toruń, 
Częstochowę i wiele innych reprezentacji.

Następna Spartakiada, czyli już po raz 
XXVI odbędzie się tradycyjnie w ostatni 
weekend sierpnia 2016 roku. Organizacji 
tej edycji podjęło się Wałbrzyskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.         

tekst: Paweł BohdzIewIcz 

– kIerownIk rePrezentacjI.

Gminne Przedsiębiorstwo komunalne  
„Eko-Babice” mocno zakorzenione w branży (…)

od lewej: katarzyna Harasiuk, mateusz Adamiak, monika Słobodzin.
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Pierwszy raz w  historii polskich zawo-
dów kibice oraz osoby przybyłe na lotni-
sko w Katowicach mogły na żywo oglą-
dać zmagania pilotów oraz nawigatorów 
na 3 trasach zawodniczych oraz spekta-
kularne lądowania. Dodatkowo całość 
zawodów uświetniały pokazy akrobacji 
lotniczej, Biało-Czerwonych Iskier czy 
rzadko spotykanych samolotów.

Po 3-dniowej walce na Mistrzostwach 
Polski Jakub Klęczar – babicki stypen-
dysta sportowy w  załodze  z  Krzyszto-

Wrześniowy Rajd Rowerowy Gminy Sta-
re Babice na zakończenie lata wystarto-
wał tuż po godzinie 10:00 jednocześnie 
z Borzęcina Dużego i Starych Babic. Pięk-
na pogoda oraz uroki Kampinoskiego 

XI turniej „Grand Prix Stare Babice w siat-
kówce plażowej” - Zielonki 2015 rozegrany 
w sobotę 29 sierpnia, był ostatnim w tego-
rocznym cyklu rozgrywek. Poza stałymi 
bywalcami, tym razem odwiedzili nas za-
wodnicy z Gdańska, z brązowym medalistą 
tegorocznych akademickich mistrzostw 
Europy, Piotrem Ilewiczem na czele. Fa-
woryci nie zawiedli,  para Piotr Ilewicz / 
Tomasz Wołoszuk odnosząc komplet zwy-
cięstw, zajęła pierwsze miejsce.

W tegorocznych rozgrywkach, trwają-
cych blisko cztery miesiące, wzięło udział 

Mamy mistrza – relacja z V Samolotowych 
mistrzostw Polski

rekorodowy rajd rowerowy

ostatnie GP w siatkówce rozegrane

fem Skrętowiczem zdobyli złoty medal 
w klasie Unlimited i zostali Rajdowymi 
Mistrzami Polski 2015. Jest to drugie 
w  tym sezonie podium najmniej do-
świadczonej załogi w klasie Unlimited. 
Załoga Klęczar-Skrętowicz dzięki 2-mu 
miejscu na poprzednich zawodach 
w  Lubinie zajęła podium w  Rajdowym 
Pucharze Polski i tym samym zapewniła 
sobie miejsce w Reprezentacji Polski na 
Rajdowe Mistrzostwa Świata w  Portu-
galii w 2016 roku. jk

aż 126 zawodników!!! Jest to najlepszy do-
wód na to, jak z roku na rok, cykl Grand Prix 
rozgrywany w podwarszawskich Zielonkach 
rozwija się i cieszy coraz większą popular-
nością. Wszyscy przyjeżdżający z dalszych 
regionów Polski zawodnicy, podkreślali 
świetną organizację, bardzo dobrze przy-
gotowane boiska oraz urokliwość miejsca, 
w którym są one usytuowane. Natomiast 
uczestnicy, którzy po dłuższej przerwie 
przyjechali do nas ponownie (przyciągnięci 
wysokim poziomem rozgrywek), przecierali 
oczy ze zdumienia, i nie mogli nachwalić się 

jak rozwinęła i zmie-
niła się na lepsze in-
frastruktura i  o  ile 
lepszym sprzętem, 
pozwalającym w komfortowych warun-
kach „przetrwać” trudy turniejów, dyspo-
nujemy od tego roku na GP. Są to wydawa-
łoby się szczegóły, ale dobre nagłośnienie, 
możliwość przygotowania sobie ciepłego 
posiłku, wykapania się czy skorzystania 
z toalety to rzeczy, o które bardzo często 
organizatorzy nie dbają.

cezary dęBkowskI

Parku Narodowego, po którym przebie-
gała trasa przyciągnęły rekordową liczbę 
uczestników - ok. 170 osób. Rowerzyści 
startujący ze Starych Babic i  Borzęcina 
Dużego spotkali się w  Lipkowie przy 

Lesie Koczarskim. 
Od tego momen-
tu przemieszczali 
się razem.  I  tym 
razem przejazd 
odbył się  płyn-
nie i  bezpiecznie. 
Meta  babickiego 
rajdu była  usytu-
owana na Placu 
Chopina w  Bo-
rzęcinie Dużym, 
gdzie organizato-
rzy  przygotowali 

ognisko z  kiełbaskami. Wśród  uczest-
ników rozlosowano trzy główne nagro-
dy w  postaci rowerów, ufundowanych 
przez Starostę Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, Wójta Gminy Stare Ba-
bice oraz Kierownika GOSiR,  a  także 
liczne gadżety rowerowe i  promocyjne, 
które przekazał  Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej.  Serdecznie dziękuje-
my wszystkim uczestnikom Rajdu za 
zachowanie bezpieczeństwa i  stworze-
nie niepowtarzalnej atmosfery, KPP dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Straży Gminnej ze Starych Babic oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sta-
rych Babic  za  możliwość bezpiecznego 
przejazdu po drogach powiatowych 
i  gminnych oraz sklepowi rowerowemu 
Turysta z  Zielonek za bezpłatny serwis 
rowerowy. GosIr

foto: kaMIL MaLInowskI
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Uprzejmie informujemy, że Radni Gmi-
ny Stare Babice będą pełnili dyżury, 
w  czasie których mieszkańcy naszej 
gminy mogą zgłaszać wnioski i  postu-
laty oraz inne trudne sprawy, których 
załatwienie wymagałoby włączenia się 
radnej/radnego z danego terenu (okręgu 
wyborczego).

I  tak, pełnią dyżury:
1. Przewodniczący Rady Gminy 
– Henryk Kuncewicz 
– w  każdą środę, w godz. 13:00 – 15:00 
– w   budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 
32 (stary budynek) I piętro, pok. 15,
2. Radni Gminy Stare Babice 
– Lucyna Skrzeczkowska 
– Michał Starnowski
– Jerzy Piętocha 
– Karolina Bielińska
– Dariusz Sobczak
– wg harmonogramu w  każdą środę, po-
cząwszy od miesiąca października 2015 r. 
do czerwca 2016 r. (do przerwy  wakacyj-
nej) w godz. 18:00 – 19:00
– w budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 32 

oGłoszenIe 
do dnia 16.11.2015 r. w  godzinach 
pracy Urzędu Gminy Stare Babice(z wy-
jątkiem sobót, niedziel i świąt), Dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjęty-
mi w projekcie planu zostanie przepro-
wadzona w dniu 09.11.2015.r. Zebra-
nie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare 
Babice w sali im. Stanisława Zająca pokój 
nr 24 , piętro I.

Początek zebrania o godz. 17:00. Po-
nadto projekt planu wraz z  prognozą 
oddziaływania na środowisko udostęp-
nione zostaną także na stronie interne-
towej www. stare-babice.waw.pl

Uwagi do planu zagospdoarowania 
należy składać do Wójta Gminy Stare 
Babice z  podaniem imienia i  nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i  adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do 16.11.2015 r. 

Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag złożonych do projektu planu 
jest Wójt Gminy Stare Babice. Uwagi 
można składać w  formie pisemnej do 
Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, 
lub pocztą na adres: Stare Babice , ul Ry-
nek 32 kod. 05-082, ustnie do protokołu  

w Referacie Planowania Przestrzennego. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, 

art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy,  
z  dnia 3 października 2008 r. o  udo-
stępnieniu informacji o  środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 
U. z  2013 r. poz. 1235 z  późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, wymieniony wy-
żej, projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w  tym z  zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – 
w  okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu. Wnioski i uwagi w postępowa-
niu w  sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko – stosownie 
do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 
18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, w  nieprzekraczal-
nym terminie do 16.11.2015 r. 

  
 Wójt Gminy Stare Babice

(-)Krzysztof Turek

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy 
z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiada-
miam o:

wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części te-
renów położonych Gminie Stare Babice, 
we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, 
Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, 
Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów 
i Blizne Łaszczyńskiego” wykonywanym 
na podstawie uchwały Nr XXIV/241/13 
z  dnia23 stycznia 2013 r., uchwały Nr 
XXV/242/13 z  dnia 28 lutego 2013  r. 
oraz uchwały Nr XXXIII/333/13  r. 
z  dnia 28 listopada 2013  r., wraz pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go części terenów położonych Gminie 
Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, 
Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, 
Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, 
Lubiczów i Blizne Łaszczyńskiego” wraz 
z  prognozą oddziaływania na środowi-
sko odbędzie się od dnia 19.10.2015 r. 

(stary budynek) I piętro – sala konferen-
cyjna im. St. Zająca – I piętro, 
3. Radny Gminy Stare Babice 
– Remigiusz Fijołek
– w  ostatni piątek m-ca w godz. 18:00 – 
19:00
– w   budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Borzęcinie Dużym.

4. Radni Gminy Stare Babice 
– pod telefonem
– Leszek Poborczyk tel. 602-48-38-33
– Sławomir Sumka tel. 501-65-22-17
– Justyna Szczepanik tel. 509-17-47-43
– Ewa Kawczyńska tel. 505-34-80-07
– Krzysztof Szuba tel. 792-83-73-73
– Hubert Stawiski tel. 501-55-59-15
– Paweł Karczmarek tel. 660-41-02-59
– Krzysztof Kalinowski tel. 500-15-01-19

komunikat

Dyżury Radnych Gminy Stare Babice w kolejne środy miesiąca  
w godz. 18:00-19:00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Rynek 32 (stary budynek)

Wyszczególnienie

2015 rok 2016 rok
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Pierwsze środy miesiąca
1. Lucyna Skrzeczkowska
2. Michał Starnowski

7 4 2 5 2 6 4 1

Drugie środy miesiąca
1 Jerzy Piętocha 14 9 13 10 9 13 11 8

Trzecie środy miesiąca
1. Karolina Bielińska
2. Dariusz Sobczak

21 18 16 20 17 16 20 18 15
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oBwIeszczenIe
WÓJTA GMINY STARE BABICE
 z dnia 16 września 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania  
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomo-
ści informację o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Stare 
Babice oraz o siedzibach obwodowych komisji obwodowych, w tym o lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych oraz o  możliwości głosowania korespondencyjnego i  przez 
pełnomocnika, w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr  
obwodu 
głoso-
wania

Granice obwodu  
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji 
ds. Referendum 

1 Sołectwa:
Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów 

Przedszkole  
w Bliznem Jasińskiego
ul. Kościuszki 1b, 05-082 Stare Babic    

2 Sołectwa:
Babice Nowe, Zielonki 
Parcela, Lipków 

Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice    

3 Sołectwa:
Latchorzew, 
Kwirynów, Janów 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice 

4 Sołectwo 
Stare Babice 
 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice 

5 Sołectwo
Klaudyn
 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice   

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

I Gminne Gimnazjum  
w Koczargach Starych
ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin 

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

 Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów 

8 Sołectwa: 
Borzęcin Duży,
Borzęcin Mały, 
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borzęcinie Dużym 
ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów

 Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właści-
we do głosowania korespondencyjnego.

UWAGA:
1.  Wyborcy do dnia 12 października 2015 r.*) (poniedziałek) mogą 

zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy na-
kładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

2.  Uprawnieni wyborcy do dnia 16 października 2015 r. (piątek) mogą 
złożyć wniosek o  sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Wnioski można składać w  Referacie Ewidencji Ludności Urzędu 
Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, w  pok. 34 poniedziałek w  godz. 
8.oo-17.oo, wtorek-czwartek 8.oo-16.oo, piątek 8.oo-15.oo. Więcej infor-
macji pod numerem tel. 22 722-90-36.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w  dniu 25 października 
2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00–21.00.

 Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

*) Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

wyniki referendum w gminie 
Przedstawiamy w poniższych tabelkach wyniki głosowania 

w REFERENDUM z dnia 6.09.2015 roku w Gminie Stare Babice

1. Frekwencja w gminie i na poszczególnych obwodach:

Obwody % Liczba 
głosujących

Liczba 
uprawnionych

1 11,21% 185 1651

2 9,45% 169 1788

3 9,13% 207 2256

4 8,14% 142 1744

5 6,73% 84 1248

6 7,07% 116 1640

7 6,36% 95 1494

8 6,04% 95 1572

Ogółem: 8,15% 1093 13393

1. Odpowiedzi na 3 pytania:

1 pytanie 2 pytanie 3 pytanie
Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Ogółem 71,66% 28,34% 19,89% 80,11% 96,66% 3,34%
1 61,88% 38,12% 18,68% 81,32% 92,86% 7,14%

2 71,69% 28,31% 24,22% 75,78% 99,40% 0,60%

3 73,50% 26,50% 21,83% 78,17% 98,50% 1,50%

4 80,29% 19,71% 16,43% 83,57% 95,74% 4,26%

5 73,49% 26,51% 30,49% 69,51% 98,78% 1,22%

6 76,99% 23,01% 14,04% 85,96% 96,49% 3,51%

7 70,53% 29,47% 12,63% 87,37% 95,79% 4,21%

8 67,02% 32,98% 21,05% 78,95% 95,79% 4,21%

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani Beaty Bethke 

współpracowniczki Urzędu Gminy Stare Babice
założycielki babickiego Klubu „Lejdis”.

Pani Beata pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Kondolencje rodzinie zmarłej składają

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek
i pracownicy Urzędu Gminy Stare Babice

delegacja biznesowa z chińskiego 
miasta zhaozhuang odwiedziła 
naszą gminę
20 września gościliśmy 10-osobową delegację na czele której stał 
Zastępca Burmistrza blisko 4 milionowego miasta Zhaozhuang 
Pan Zhang Bing. W składzie delegacji znajdowali się przede 
wszystkim przedstawiciele organizacji i producenci związani 
z produkcją rolną. Podczas spotkania Wójt Krzysztof Turek 
zapoznał gości z osiągnięciami Gminy Stare Babice.  Pan Zhang 
Bing natomiast przedstawił krótką charakterystykę swojego 
miasta. Na zakończenie prowadzone były rozmowy na temat 
możliwości współpracy pomiędzy chińskimi przedsiębiorcami 
i producentami rolnymi z naszego rejonu. 
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Czas na nowe podlogi.waw.plCzas na nowe podlogi.waw.pl

wykładzinydrewnokamień wykładziny

czyszczenie        
konserwacja

501 103 122   696 043 880

czyszczenie
konserwacja          

501 103 122   696 043 880

kamień drewno

montaż
sprzedaż
montaż
sprzedaż

ul.Dewajtis 3   01-815 Warszawaul.Dewajtis 3   01-815 Warszawa

www.wmmeble.pl

www.wmmeble.pl

Wojcieszyn k. Warszawy
ul. Trakt Królewski 139
tel. 22 752 02 76
Zapraszamy: pn.-pt. 8-17, sob. 10-17
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KUPON RABATOWY 20%
NA WYBRANE KOLEKCJE

MEBLE NA MIARĘ TWOJEGO WNĘTRZA

KANAPA LILLY
2450zł

1960zł
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rekLAmA

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

Kancelaria Prawna 
oferuje:

Kompleksową obsługę prawną:

–  Osób fizycznych (sprawy cywilne, rodzinne, spadko-
we, sprawy administracyjne, prawo pracy, prawo 
spółek handlowych, sporządzanie pism proceso-
wych, pozwów, apelacji, reprezentowanie klienta  
w sądzie)

–  Spółek (sporządzanie umów gospodarczych, reje-
stracja spółek, doradztwo biznesowo-prawne, za-
stępstwo procesowe w sprawach gospodarczo-han-
dlowych)

Profesjonalni i skuteczni prawnicy
za rozsądną cenę

ZAPRASZAMY!

tel.: 793-188-899

ul.Warszawska 530

ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Koczargi Nowe 
Systemy ociepleń

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl

www.papierowski.pl
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6- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

chcesz się zareklamować?
napisz!

reklama.gazetababicka@gmail.com


