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obchody Święta Niepodległości!
8 listopada o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach zor-
ganizowana zostanie uroczystość patriotyczna z  okazji zbliżającego się  
11 listopada Święta Niepodległości Polski. Młodzież przygotowuje zawsze 
na ten dzień bogaty program artystyczny, który dostarcza widzom wielu 
patriotycznych wzruszeń. Wójt Gminy Stare Babice i Dyrekcja Szkoły ser-
decznie zapraszają.

90. rocznica uruchomienia radiostacji Babice!
17 listopada 2013 roku z okazji 90-lecia uruchomienia Transatlantyckiej 
Stacji Radiotelegraficznej w  Starych Babicach odbędzie się uroczystość. 
O  godz. 9:30 rozpocznie się ona Mszą św. w  Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP, następnie zebrani przejdą przed nowy budynek Urzędu Gminy 
(Rynek 21), gdzie nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy oraz 
masztu flagowego. Serdecznie zapraszamy!

mikołajki na babickim rynku
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na 
Mikołajki, które zorganizowane zostaną na placu przy nowym Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach. W programie przewidziano wiele atrakcji dla 
dzieci, wspólne zabawy, konkursy, uroczyste zapalenie choinki i  pokaz 
sztucznych ogni. Przybędzie również Święty Mikołaj. 

Halowe mistrzostwa Polski  
Samorządowców w tenisie Ziemnym
6-8 grudnia w klubie „KampinoSport” w Starych Babicach, ul. Izabelińska 79, 
odbędą się Tenisowe Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 17 listopada 2013 r. na adres: teresin2013@op.pl lub fak-
sem pod nr 46 864 25 32. Więcej informacji: www.gosirstarebabice.pl.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
Trwa realizacja „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych prze-
ciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Babice powyżej 65 r.ż. na lata 
2012-2016”. Szczepienia wykonywane są bezpłatnie osobom zameldowa-
nym w gminie Stare Babice (na pobyt stały lub czasowy) w 2 punktach 
szczepień: NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada-Drynkow-
ska (punkt szczepień w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 818, pn.-pt. 
w godz. 8.00-18.00. Zapisy pod nr tel. 22 752 08 28) i NZOZ Centrum 
Medyczne SORNO (punkt szczepień w  Starych Babicach, ul. Rynek 21; 
pn.-pt. w godz. 8.00-18.00. Zapisy pod tel. 22 722 90 02; 22 722 92 76). 
Szczepienia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r.

Nabory wniosków do LGd
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działające jako LGD w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przeprowadzi 
od 13 do 29 listopada 2013 r. kolejne nabory wniosków o przyznanie po-
mocy finansowej w zakresie działań: Małe projekty, Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Odnowa i rozwój wsi. Więcej na stronie: www.lgdkampinos.pl.
Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarzą-
dowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego! Projekt pn. 
„Edukacja dla aktywnych”. Punkt mieści się w  Starostwie Powiatowym 
w Ożarowie Maz., ul. Poznańska 129/133, sala 109, I piętro. Konsultacje 
odbędą się 8 i 15 listopada, 6 i 20 grudnia w godz.16:00-18:00. Porady 
prawne – 20 XI i 11 XII, godz. 16:30-19:00. Porady księgowe – 28 XI i 19 
XII, godz. 16:30-19:00.



Numer 10 (207) 3

– Słyszałem, że ma Pan wiele zaintere-
sowań?

– Tak się złożyło, że lubię prowadzić 
aktywny tryb życia. Gdy przychodzą 
pierwsze ciepłe dni, wyruszam często 
na żagle, na Mazury. Mam uprawnienia 
żeglarza jachtowego. Pływałem także 
jako załogant po Bałtyku. W  paździer-
niku popłynęliśmy nawet do Kopenha-
gi, gdzie po drodze przeżyłem 10 w ska-
li Beauforta. To były mocne wrażenia. 
Interesuję się też motoryzacją, zwłasz-
cza starszymi pojazdami, czy wręcz za-
bytkowymi.

– I to zainteresowanie przeszczepia Pan na 
grunt babicki. Był Pan bowiem organiza-
torem zlotu pojazdów zabytkowych, który 
odbył się w sierpniu br. podczas babickiego 
festynu.

– Tak. Na tegorocznym festynie zor-
ganizowaliśmy I Babicki Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. Przyjechało 27 różnych 
pojazdów: od motocykla aż po traktor. 
Była także karetka pogotowia, która 
przyjechała do nas aż ze Śląska (oczy-
wiście bez pacjenta). Mam nadzieję,  
że zlot stanie się imprezą cykliczną, za 
rok spodziewam się dużo większej fre-
kwencji.

– Sam również zrekonstruował Pan dawny 
samochód?

– Odtworzyłem fiata 125p z  1978 
roku. Był to rok szczególny, wówczas 
wybrano w  Watykanie Papieża Polaka, 
Mirosław Hermaszewski poleciał w ko-
smos i  przyszła jeszcze zima stulecia. 
Podziałał na mnie przykład naszego są-
siada – wspaniałego rajdowca Roberta 
Burcharda, który szykował fiata 125p 
na rajd Monte Carlo Historique. Posta-
nowiłem pójść w jego ślady. Chciałbym 
kiedyś wystartować w  jednym z  pol-
skich rajdów samochodów zabytko-
wych.

W przyszłym roku zlot pojazdów za-
bytkowych zorganizujemy w nieco innej 
formule – poza festynem i w porozumie-
niu z  sąsiednimi gminami. Przewidu-
ję m.in. próby sprawnościowe, a  także 
wspólny przejazd na trasie: Leszno-Ba-
bice-Ożarów Mazowiecki. Już dziś za-
praszam na przyszłoroczny zlot wszyst-
kich miłośników dawnej motoryzacji. 
W naszej gminie wiele osób posiada sta-
re pojazdy, po co mają stać zapomniane 
w garażach. Niech ludzie wyciągną je na 
światło dzienne i pokażą innym. O ter-
minie tej imprezy powiadomimy za kil-
ka miesięcy, chciałbym, aby odbyła się 
w maju lub czerwcu 2014 r.

– Co słychać w Bliznem?
– Same sukcesy. Staramy się tam 

rozwiązywać problemy mieszkańców 
z  nadmiarem wody gruntowej i  wiele 
wskazuje na to, że nam się uda. Wszyst-
ko, co wiąże się ze słowem „hydro”, jest 
moim „konikiem”. Poza tym prowadzę 
firmę instalacyjno-sanitarną, znam się 
zatem na tych zagadnieniach.

Niestety muszę stwierdzić, że po-
ziom wód gruntowych w  ostatnich la-
tach w  naszej okolicy bardzo się pod-
niósł. Nawet tam, gdzie zawsze było 
sucho, woda po większych ulewach 

Lubię, gdy coś się dzieje…

gmina, urząd, teren

pojawia się w  piwnicach. Trzeba temu 
zaradzić.

Wspólnie z Wójtem Gminy i kierow-
nictwem GPK „Eko-Babice” postano-
wiliśmy odtworzyć stary kanał odwad-
niający. Kanał ten wybudowany został 
w 1979 roku. Związane to było z zimą 
stulecia, po której w  okolicy wystąpiły 
liczne podtopienia i mieszkańcy posta-
nowili sami zaradzić tej sytuacji.

Kanał został wybudowany w  czynie 
społecznym, miał ok. 800 m długości 
i łączył staw przy ul. Mjr. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala” ze stawem przy 
przedszkolu. Po zimie stulecia w okoli-
cy wystąpiły podtopienia, woda wycho-
dziła nawet na ul. Piotra Skargi. Ludzie 
wybudowali ten kanał m.in. na całej 
długości ulicy Kościuszki, aby osuszyć 
tereny, i przez lata dobrze spełniał swo-
ją funkcję.

Po wpuszczeniu do kanału specja-
listycznej kamery okazało się, że jego 
stan techniczny na odcinku co najmniej 
80% długości jest bardzo dobry. War-
to zatem przywrócić go do działania. 
Kanał został przerwany przy budowie 
kanalizacji sanitarnej. Niestety nie 
naniesiono go na żadne plany (nikt 
kiedyś o  tym nie myślał). Gdy koparki 
napotkały nieznane betony w  ziemi, 
wydobyły je i  kanał został przerwany. 

Adam kotwicki z Bliznego jasińskiego jest radnym już trzecią kadencję, od dwóch kadencji 
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego rady Gminy. Pan Adam jest kolejnym przedstawicielem 
babickich rodów, mieszkających na tej ziemi od wielu pokoleń. jego dziadek pracował w kuźni 
u zbiegu ulic Górczewskiej i Lazurowej, zainteresowania techniczne i potrzebę działania dla 
lokalnej społeczności przekazał w genach wnukowi. Poprosiliśmy Pana radnego o rozmowę.

Warto wspólnie działać. 
Cieszą mnie przemiany, 
które następują 
w Bliznem Jasińskiego, 
powstaje tam małe 
nowoczesne centrum: 
kościół, przedszkole, 
sklepy i kawiarnia…
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Okazało się, że na końcowym odcinku 
kanału brakuje ok. 50 m. Przy pomocy 
GPK „Eko-Babice” dobudowaliśmy bra-
kujący odcinek. Dzięki temu poziom 
wody w stawie przy przedszkolu będzie 
utrzymywany na określonej wysokości, 
a ma to bardzo duże znaczenie, ponie-
waż staw zbiera wodę z całej okolicy, jej 
nadmiar popłynie dalej do systemu me-
lioracyjnego.

– jak postępują prace kanalizacyjne w Bli-
znem jasińskiego?

– Realizowany jest ostatni etap prac 
kanalizacyjnych wzdłuż ul. Warszaw-
skiej. Roboty przeciągnęły się o  blisko 
2 lata, ale niestety stało się tak z winy 
niektórych mieszkańców. Brak zgód na 
przejście instalacji sanitarnej przez ich 
teren spowodował, że trzeba było wy-
konać nowe projekty, co spowodowało 
oczywiście dodatkowe koszty, koniecz-
ność uruchomienia kolejnych procedur 
dotyczących np. zatwierdzenia nowych 
planów, przejścia pod ul. Warszawską 
itd. Na szczęście mamy to już za sobą 
i  aktualnie realizowany jest w Bliznem 
Jasińskiego ostatni odcinek budowy 
kanalizacji. Współczuję  jednak miesz-
kańcom innych miejscowości, gdzie 
również zdarzają się oporni. Nie rozu-
miem braku zgód na przejście kanaliza-
cji przez prywatny teren. Przecież pose-
sja wyposażona w kanalizację znacznie 
zyskuje na wartości!

– Może ludzie boją się bałaganu związa-
nego z budową?

– Ale prace kanalizacyjne są wyko-
nywane sprawnie, a miejsca, w których 
montowana jest instalacja, przywraca 
się do pierwotnego stanu. Na moim te-
renie nie spotkałem się z negatywnymi 
komentarzami na ten temat. Po zakoń-
czeniu prac nie ma śladu, że wykony-
wano wykopy, a w wielu miejscach jest 
nawet ładniej niż było.

– jakie ma Pan plany na przyszłość?
– Pomyślna realizacja spraw związa-

nych z  odwodnieniami pozwala plano-
wać inwestycje drogowe. Dziś bowiem 
nie dostaje się pozwolenia na budowę 
drogi bez odwodnienia. Chciałbym do-
prowadzić do modernizacji nawierzchni 
ul. Piotra Skargi – w standardzie ul. Ko-
ściuszki. 

Ponadto przydałoby się nam boisko 
do siatkówki i koszykówki ze sztuczną 
nawierzchnią, które może powstać przy 
trawiastym boisku do piłki nożnej. Bo-
isko, które niedawno wybudowano przy 
Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Bliznem, było intensywnie użytkowa-
ne w lecie. Przestawiane bramki umoż-
liwiają organizację gry nawet dla mniej-
szych grupek, co bardzo cieszy dzieci, 
podobnie jak nowe drabinki, które po-
jawiły się obok.

Wśród planów dla Bliznego Jasiń-
skiego znajduje się jeszcze uporządko-
wanie terenu wokół stawu przy przed-
szkolu, które nastąpi w przyszłym roku. 
I  tu chciałbym zaapelować do zainte-
resowanych osób. Jeśli w  Bliznem po-
wstałoby koło wędkarskie, moglibyśmy 
pomóc w  jego działalności. Czekam na 
inicjatywy społeczne w tej sprawie. Do-
brze jest, gdy ludzie potrafią rozwijać 
zainteresowania, chciałbym pochwalić 
miłośników motocrossu z  Bliznego, 
którzy pokazali swoje umiejętności 
na zawodach w  Wojcieszynie. Warto 
wspólnie działać.

Cieszą mnie przemiany, które nastę-
pują w  Bliznem Jasińskiego, powstaje 
tam małe nowoczesne centrum: ko-
ściół, przedszkole, sklepy i  kawiarnia, 
zagospodarowanie okolic stawu na cele 
rekreacyjne doskonale wpisze się w ten 
krajobraz.

– jak postrzega Pan Radę Gminy z pozycji 
Wiceprzewodniczącego?

– Poza małym wyjątkiem – pozytyw-
nie. Rady były dotąd różne, czasem na 
sali obrad widziałem ciekawe rzeczy, ci, 
którzy oglądają obrady Sejmu, wiedzą, 
o co mi chodzi. Generalnie jednak nasza 

Rada Gminy jest konstruktywna, nie 
ma bezsensownego pieniactwa i burze-
nia przyjętych planów. Jej zaletą jest 
to, że nie tracimy czasu na spory poli-
tyczne. Spieramy się o przyszłość gminy 
i zawsze dochodzimy do porozumienia. 
Radni potrafią współpracować z  Wój-
tem Gminy i to jest bardzo ważne.

– Podczas debaty poświęconej bezpie-
czeństwu gminy mówił Pan, że w Bliznem 
jasińskiego żyje się bezpiecznie. Z czego 
to wynika?

– W  moim rejonie rodziny mieszka-
ją w  jednym miejscu od wielu pokoleń, 
wszyscy dobrze się znają. Teren jest tak 
gęsto zabudowany, że mało osiedla się 
tu nowych mieszkańców. Istnieją zatem 
silne więzi sąsiedzkie. Stąd jest może bez-
pieczniej niż w innych miejscach, gdzie lu-
dzie są anonimowi. Moja rodzina mieszka 
tu od 130 lat. Dziadek (Jan Kotwicki) był 
kowalem, pracował w kuźni przy skrzyżo-
waniu ulic Górczewskiej i Lazurowej. Był 
także powiernikiem wielu ludzkich spraw. 
Może właśnie to spowodowało, że zosta-
łem radnym. Namówili mnie znajomi. Ci, 
którzy znali mnie i moją rodzinę od lat.

– I nie żałował Pan?
– Nie, praca radnego daje mi wiele 

satysfakcji i wciąga coraz bardziej. Czuję 
się związany z tymi terenami. Bardzo się 
cieszę, gdy uda się daną sprawę doprowa-
dzić do końca i coś zrealizować dla naszej 
społeczności. Chociaż oczywiście ludzie 
potrafią też krytykować radnych i  mieć 
do nich różne (czasem zupełnie nieuza-
sadnione) pretensje. Ale może to i  do-
brze, krytyka czasem też jest potrzebna. 
Przez trzy kadencje zdążyłem się już 
przyzwyczaić. Lubię działać i wpływać na 
przemiany naszej gminy…

ROZMAWIAł MARCIN łADA

Rady były dotąd różne, 
czasem na sali obrad 
widziałem ciekawe 
rzeczy, ci, którzy 
oglądają obrady Sejmu, 
wiedzą, o co mi chodzi. 
Generalnie jednak 
nasza Rada Gminy jest 
konstruktywna…

Dzięki Adamowi Kotwickiemu fani dawnej 
motoryzacji mogli uczestniczyć w I Babickim 
Zlocie Pojazdów Zabytkowych. Podobna impreza 
będzie również w przyszłym roku
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ciąg dalszy na str. 7

Z Sesji rady Gminy

Podtopienia są problemem…

XXXI Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 2 października br. 
Uczestniczyło w niej 15 radnych. Na po-
czątku obrad Przewodniczący RG i Wójt 
Gminy przedstawili informacje z  dzia-
łań w okresie międzysesyjnym.

W tym czasie Wójt Krzysztof Turek 
wraz z  radnym Sławomirem Sumką 
spotkał się z  Wicedyrektorem Poczty 
Polskiej Regionu Warszawa Wojewódz-
two w  sprawie wprowadzenia jedne-
go obszaru i  kodu pocztowego w  całej 
gminie. Uczestniczył także m.in. w spo-
tkaniu wójtów i  burmistrzów powiatu 
warszawskiego zachodniego z reprezen-
tantami samorządów włoskich, które 
odbyło się w Błoniu. Razem ze Starostą 
PWZ przeprowadził wstępne rozmowy 
z  przedstawicielami Klubu Sportowe-
go Legia Warszawa ws. ewentualnej 
współpracy w zakresie szkolenia piłkar-
skiego dzieci i  młodzieży. Uczestniczył 
również w  wyjeździe grupy polskich 
samorządowców, którego celem było 
zapoznanie z  nowoczesnymi formami 
kształcenia uczniów w  Wielkiej Bryta-

Pani Ewa Kawczyńska – sołtys Bli-
znego Jasińskiego, również potwier-
dza, że podtopienia są jednym z  naj-
większych problemów mieszkańców 
tej miejscowości. Problemy z podtopie-
niami nasiliły się, odkąd powstała trasa 
S-8, być może podczas budowy zostały 
przerwane jakieś cieki wodne, odpro-
wadzające wody opadowe? W  okolicy 
zniknęło też wiele przydrożnych rowów.

Pani Ewa jest córką wieloletniego 
sołtysa Bliznego Jasińskiego – Józefa 
Kozłowskiego. – Sołtysowanie mam 
w  genach – żartuje. – Początki jednak 
nie były zbyt łatwe – mówi. – Spraw 
było tak dużo, że obawiałam się, czy 
sobie poradzę. Kiedyś jednak obiecałam 
ojcu, że jeśli mnie społeczeństwo wy-
bierze – będę sołtysem, i tak zostało! Ta 
działalność wymaga ogromnego zaan-
gażowania. A ja jeszcze pracuję zawodo-
wo i to w systemie zmianowym, nie jest 
łatwo pogodzić wszystkie obowiązki.

nii, w  tym z  nowatorskimi technikami 
elektronicznymi w  procesie edukacji. 
Wójt Gminy brał także udział w konfe-
rencji zorganizowanej przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika poświęconej problemom zwią-
zanym z podatkiem janosikowym. 

Województwo w  skali rocznej musi 
zapłacić ponad 600 mln zł tego podatku, 
przy zadłużeniu sięgającym 1 mld 700 
mln zł. W  tym celu Marszałek zaciąga 
kredyty bankowe, otrzymał również spe-
cjalną pożyczkę od Ministra Finansów. 
Podatek janosikowy działa destrukcyj-
nie, prowadząc niektóre budżety jed-
nostek na skraj bankructwa, ponieważ 
liczony jest od nieistniejących dochodów 
i zaniżanej liczby mieszkańców. Płatnicy 
podatku mają do dyspozycji mniejszą 
liczbę środków niż jego beneficjenci. Za-
proszeni na konferencję przedstawiciele 
gmin i  powiatów nie są za zniesieniem 
tego instrumentu wyrównującego, lecz 
za jego reformą. Trybunał Konstytucyj-
ny zobligował rząd do zmiany ustawy, 
dlatego jest szansa, że niebawem roz-

poczną się prace legislacyjne i  zmiany 
zostaną wprowadzone.  

W  okresie międzysesyjnym Wójt 
Krzysztof Turek przeprowadził ponad-
to naradę z  Wójtem Gminy Leszno ws. 
planowanych zmian organizacji policji 
w  naszym powiecie. Uczestniczył także 
w  zebraniu mieszkańców Klaudyna, na 
którym dokonano wyboru nowego soł-
tysa – Aleksandra Jadczaka oraz omó-
wiono liczne sprawy bieżące Klaudyna 
i gminy.

Następnie radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności GPK Eko-
-Babice za 2012 rok. Omówiono także 
kwestię informacji z  wykonania budże-
tu gminy za pierwsze półrocze 2013 r. 
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w tej sprawie.

Radni wyrazili również zgodę na 
odpłatne nabycie gruntu od parafii 
rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w  Starych 
Babicach. Powierzchnia nieruchomości 
wynosi 1041 m2, w  planie miejscowym 
przeznaczona jest pod gminną zieleń 
urządzoną. Działka będzie wykorzysta-

Z  jakimi sprawami przychodzą 
mieszkańcy? – Ze wszystkimi, oprócz 
podtopień skarżą się na stan dróg, 
zgłaszają problemy z  oświetleniem, 
a czasem muszę nawet łagodzić waśnie 
rodzinne – i  tu dopiero potrzeba dy-
plomacji. Zawsze jednak twierdzę, że 
ze wszystkimi można się dogadać, ale 
obydwie strony muszą tego naprawdę 
chcieć. Ze ścianą trudno się rozmawia!

Co cieszy Panią Sołtys? – Przemiany, 
które następują w Bliznem. Udało się nam 
uzyskać zabawkę od gminy (drabinki do 
wspinania), powstało boisko, zmniejszyła 
się dewastacja na naszym terenie. Porozu-
miałam się z  młodzieżą, zaangażowałam 
ją do współpracy. Nasze rozmowy trwały 
około roku. Jednak w końcu młodzi zro-
zumieli, że jeśli nie będą niszczyć otocze-
nia, dostaną coś w zamian. Razem wyko-
naliśmy kilka prac. Dzięki temu młodzież 
poczuła, że od niej też coś zależy. Mamy 
wspólne dobro, o które warto dbać.

Korzystając z okazji, chciałabym po-
dziękować za współpracę wielu miesz-
kańcom Bliznego, za Państwa dobre 
rady i „otwarte drzwi”. Zawsze cenię so-
bie bezpośredni kontakt. Mam też proś-
bę do wszystkich właścicieli piesków 
– zajmijmy się odpowiednio naszymi 
zwierzakami! Uszanujmy to, że wszy-
scy mamy działki i nie wyprowadzajmy 
piesków pod płot sąsiada ani na nowe 
boisko. Mł. 

Sołtys Bliznego jasińskiego – ewa kawczyńska
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bicach, klatkę schodową w babickim przedszkolu, trwają też 
prace przy budowie szatni w  ZSP w  Borzęcinie, wykonano 
wiele prac budowlanych w Przedszkolu w Bliznem Jasińskie-
go. Dodatkowo przygotowano projekt modernizacji kotłow-
ni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. 
Wymiana instalacji grzewczej planowana jest tam w  latach 
2014-2015, koszt prac wyniesie około 1,3 mln zł.  M.ł.

gmina, urząd, teren

– Dzień ten jest właściwie Dniem Edukacji Narodowej, usta-
nowiono go na pamiątkę powołania Komisji Edukacji Na-
rodowej utworzonej z  inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego 14 października 1773 r. – przypomniał Wójt 
Krzysztof Turek podczas spotkania z nauczycielami w Szkole 
Podstawowej w  Starych Babicach. Wójt przekazał najlepsze 
życzenia nauczycielom i wręczył nagrody.

Ogółem w gminie przyznano 27 Nagród Wójta Gminy i 35 
Nagród Dyrektorów placówek edukacyjnych, tzw. Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Borzęcinie Dużym, Gimnazjum 
w  Koczargach Starych, Szkoły Podstawowej w  Starych Ba-
bicach, Przedszkola w Starych Babicach i Przedszkola w Bli-
znem Jasińskiego.

Podczas uroczystości w babickiej podstawówce głos zabra-
ła także Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Jasiniak, 
która złożyła życzenia nauczycielom i  podziękowała za ich 
codzienny trud. Dla grona pedagogicznego zgromadzonego 
w sali koncertowej wystąpiły z koncertem kameralnym dzieci 
ze Szkoły Muzycznej przygotowywane pod kierunkiem Ewy 
Dżyga. Nauczyciele otrzymali także okolicznościowe torty 
ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły.

Dbałość babickiego samorządu o gminną oświatę realizu-
je się nie tylko podczas różnych uroczystości. Jej przejawem 
są także gminne inwestycje. W  ostatnim czasie oddano do 
użytku m.in. boisko ze sztuczną nawierzchnią w Starych Ba-

Dzień Nauczyciela  
– przyznano nagrody Wójta 
Gminy i dyrektorów Szkół
W pięciu placówkach edukacyjnych naszej gminy odbyły 
się spotkania okolicznościowe związane z obchodzonym 
14 października dniem Nauczyciela.

Ze względu na nowe przepisy przeciwpożarowe konieczne stało się 
wybudowanie dodatkowej klatki schodowej dla Przedszkola w Starych 
Babicach, która prowadzi do 1. piętra budynku. koszt inwestycji wyniósł 
blisko 100 tys. zł.

W Borzęcinie dużym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym trwają prace przy 
budowie szatni przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej i Strefy rekreacji 
dziecięcej. Powstanie tam również zaplecze sanitarne. W tym roku budynek 
zostanie doprowadzony do stanu surowego – zamkniętego. koszt dotychczasowej 
inwestycji – 0,5 mln zł. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach (za około 0,5 mln zł) już służy naszym dzieciom, w drugim etapie 
prac, w przyszłym roku, powstanie tam jeszcze boisko do piłki nożnej, 
dookólna bieżnia i skocznia do skoków w dal. Inwestycja za ok. 1 mln zł
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Zgoda 
buduje!
ulica Ignacego mościckiego 
została oficjalnie otwarta.

Ul. Mościckiego prowadząca ze Starych 
Babic do Lipkowa, a  także z  babickiej 
gminy do gminy Izabelin została już 
oficjalnie otwarta. W połowie paździer-
nika spotkali się tam m.in. Starosta Jan 
Żychliński, Wójt Krzysztof Turek, ks. 
proboszcz z  Lipkowa Tomasz Sobiec-
ki, sołtys Lipkowa Paweł Karczmarek 

i  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Mieczysław Wójcik. Zebrani wspólnie 
na rowerach przejechali nową drogą 
i zakończyli trasę w Lipkowie.

Ul. Mościckiego na odcinku 1,6 km 
została wybudowana od podstaw, ze-
rwano wszystkie dawne warstwy dro-
gi, wykonano nową podbudowę i  kilka 
warstw asfaltu. Droga uzyskała także 
odwodnienie.

Inwestycja została sfinansowana z  3 
źródeł, ze środków Gminy Stare Babi-

ce (ok. 0,8 mln zł), ze środków Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego (ok. 
0,8 mln zł) i  z  tzw. schetynówki, czyli 
z  Narodowego Programu Budowy Dróg 
Lokalnych (ok. 1,5 mln zł). Ulica ta jest 
drogą powiatową i  świadczy dobrze 
o umiejętności współpracy samorządów 
gminnego i powiatowego. Wspólne dzia-
łanie w  realiach podatku janosikowego, 
który nadal łupi samorządy Mazowsza, 
jest jedynym rozwiązaniem umożliwiają-
cym większe inwestycje. Mł.

dokończenie ze str.5.

na do powiększenia terenu gminnego 
i  urządzenia parku rekreacyjno-wypo-
czynkowego. 

Kolejna uchwała dotyczyła sprzeda-
ży w  drodze bezprzetargowej niezabu-
dowanej nieruchomości o  pow. 67 m2. 
Nieruchomość zostanie przeznaczona 
pod budowę infrastruktury technicznej 
– przepompowni ścieków w  Borzęcinie 
Dużym. 

Podczas obrad uchylono ponad-
to uchwałę nr XXIX/301/13 z  dnia 27 
czerwca 2013 r. Dotyczyła ona szcze-
gółów realizacji zadania pn. „Projekt 
i  wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania i kotłowni w Szkole Podsta-
wowej w  Starych Babicach”. W  uchwale 
zakładano m.in. dofinansowanie tego 
projektu z  Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 oraz zabezpieczenie środ-
ków niezbędnych na realizację projektu 
w przypadku jego umieszczenia na liście 
rankingowej i otrzymania decyzji o przy-
znaniu dofinansowania. Ponieważ gmi-

nie nie uda się uzyskać niezbędnych fun-
duszy z MF EOG, zaplanowano wystąpić 
o  dofinansowanie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

W  dalszej części sesji radni wpro-
wadzili zmiany w  uchwale budżetowej: 
zwiększono dochody o  196.036,00 zł 
i  wydatki o  tę samą kwotę. W  związku 
ze zmianami w budżecie zaktualizowano 
także Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Stare Babice na lata 2013-2024.

Ze szczegółami uchwał podjętych 
podczas XXXI sesji można się zapoznać 
na stronie http://bip.babice-stare.waw.
pl/public/?id=1679. KG.

Z Sesji rady Gminy

Spalanie śmieci, folii i innych niedozwolonych substancji powo-
duje trujący dym, którego wdychanie grozi zachorowaniem na 
raka. Nie wolno tego robić, tymczasem w okolicach Wojcieszyna, 
Wierzbina i Zalesia aż kłębi się od gryzącego dymu. Proszę, 
zróbcie coś z tym!

Z takim apelem zgłosiła się do nas Pani Kasia, mieszkanka na-
szej gminy. Niestety powyższy problem występuje również w in-
nych okolicach. Temat ten poruszaliśmy podczas debaty w spra-

Ludzie, nie spalajcie śmieci! debata w sprawie bezpieczeństwa

wie bezpieczeństwa, która odbyła się w październiku. Udział w 
niej wzięli przedstawiciele: policji, straży gminnej, naszego sa-
morządu i niewielkie grono mieszkańców gminy. – Jeśli ktoś 
czuje nieprzyjemny zapach, wynikający ze spalania śmieci, niech 
dzwoni do straży gminnej. Przyjedziemy i podejmiemy interwen-
cję – zapewnia Komendant SG Tomasz Adamczyk. Tel. 22-721-
02-11; 22-722-53-92; e-mail: straz.gminna@stare-babice.waw.pl.

Szerzej o debacie napiszemy w następnym numerze.
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Cross w Wojcieszynie!

Organizatorem tej wspaniałej imprezy 
był Klub Motorowy „CROSS TEAM Sta-
re Babice”, który istnieje od dwóch lat 
i w swoich strukturach zrzesza około 30 
osób. Wielu członków zespołu ma już 
na swoim koncie wysokie osiągnięcia, 
między innymi w Mistrzostwach Okrę-
gu Warszawskiego. Mistrzem w  klasie 
juniorów został Alan Barszczewski, któ-
ry również zdobył tytuł II Wicemistrza 
Pucharu Polski, drugie miejsce zajął 
Erwin Barszczewski, a na trzecim miej-
scu uplasował się Tomasz Krawczyk. 
Także w klasach seniorskich zawodnicy 
„CROSS TEAM Stare Babice” zdobyli 

wiele tytułów, w  tym: Paweł Karliński 
i Piotr Szczech – tytuły Mistrza, Jakub 
Ziemiecki i Patryk Wiśniewski – tytuły 
II Wicemistrza. 

Na wielu profesjonalnych zawodach 
zawodnicy z „CROSS TEAM-u” klasyfi-
kują się w pierwszej dziesiątce. Do klu-
bu należy również jedna zawodniczka 
– Monika Harwas, która w crossowych 
zawodach startowała pierwszy sezon 

W sobotę, 12 października w Wojcieszynie odbył się I Piknik 
motocrossowy w naszej gminie. Przybyli na niego miesz-
kańcy gminy i sympatycy tego sportu z okolicznych tere-
nów. Zorganizowano pokazy jazdy crossowej i udzielania 
pierwszej pomocy. 

i podczas Mistrzostw Okręgu Warszaw-
skiego została II Wicemistrzynią w kla-
sie kobiet. 

Podczas pikniku rozmawialiśmy 
z  Alanem Barszczewskim – II Wicemi-
strzem Pucharu Polski. Alan powiedział 
nam, że wszystkie zawody crossowe są 
dla zawodników ogromną przyjemno-
ścią, ponieważ każdy rywalizuje w  du-
chu fair play i między uczestnikami nie 
ma żadnych nieporozumień. – Wszyscy 
czujemy się tak, jakbyśmy byli jedną 
wielką crossową rodziną!

Alan powiedział nam również, że nie 
ma jednej recepty na sukces, ponieważ 

jazda na crossie zależy od wielu czynni-
ków, takich jak przygotowanie toru przez 
organizatorów i nieprzewidywalne awarie 
motocykla. Zawsze też liczy się szczęście!

„CROSS TEAM Stare Babice” wspie-
rają Gminny Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji Stare Babice oraz kilku sponsorów, 
m.in. Szekla4x4.pl, RosaMotorcycle, 
Karguii, Hel, Lamart, Sarbo. Zawodnicy 
poszukują sponsorów na sezon 2014.

„CROSS TEAM Stare Babice” za-
prasza wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców gminy na swoje trenin-
gi oraz oferuje naukę jazdy na crossie 
z  możliwością wypożyczenia motocy-
kla. Więcej informacji na stronie inter-
netowej: http://crossteamstarebabice.
dbv.pl.

tEKSt I FOt. KAMIL MALINOWSKI
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W październiku otwarto pierwszy czterogwiazdkowy hotel 
w naszej gminie – „Splendor” w Babicach Nowych. Hotel ofe-
ruje 29 pokoi w wysokim europejskim standardzie i kameralną 
atmosferę. Podczas uroczystej inauguracji wystąpiła „Grupa 
Mozarta”, a całą imprezę prowadził znany prezenter telewizyjny 
Tomasz Kammel.

– Ten hotel powstał z marzeń, dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby obiekt spełniał najwyższe oczekiwania. Nieprzypadkowo 

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego 
w Klaudynie dokonano wyboru nowego 
sołtysa, został nim Aleksander Jadczak. 
Wybrano również przedstawiciela Rady 
Sołeckiej – Krzysztofa Kaliszewskiego. 

W zebraniu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz gminy: Wójt Krzysztof Turek, 
Z-ca Wójta Marcin Zając, a także kierow-
nicy Referatów Gminnych: Ochrony Śro-
dowiska – Piotr Czajkowski i Gospodarki 
Komunalnej – Marcin Klimek. Obecni byli 
również przedstawiciele GPK Eko-Babice 
i mieszkańcy Klaudyna.

Zebranie przebiegło w bardzo spokoj-
nej i konstruktywnej atmosferze. Miesz-
kańcy zadawali pytania dotyczące reali-
zowanych inwestycji. Poinformowano o 

Babicki Splendor otwarty!

też wybraliśmy lo-
kalizację w  Babi-
cach Nowych – przy 
dobrej trasie dojaz-
dowej, blisko Pusz-
czy Kampinoskiej 
i blisko Warszawy. 
Mam nadzieję, że 
będziecie nas Państwo często odwiedzać i poczujecie się do-
brze we wnętrzach naszego hotelu – powiedziała Barbara Ku-
śmierczyk – właścicielka „Splendoru”. M.ł.

Nowy sołtys klaudyna
tym, że konieczne stało się przeprojek-
towanie instalacji kanalizacyjnej w re-
jonie ul. Krzyżanowskiego, ze względu 
na brak zgód kilku mieszkańców do-
tyczących przejścia instalacji kanaliza-
cyjnej przez ich teren. Stopniowo po-
stępują prace w zakresie odwodnienia, 
realizuje się je tam, gdzie jest to możliwe. 
W rejonie rowu Z-11 nastąpi gruntowna 
konserwacja przepustu przy ul. Bace-
wicz, odwodnienia wzdłuż ul. Stefaniego,  
a pomiędzy ul. Lutosławskiego i Krzyża-
nowskiego powstał rurociąg odwadnia-
jący okoliczny teren.

Poprawiono także stan kilku dróg 
gminnych w Klaudynie po zakończeniu 
budowy kanalizacji. Nowe nakładki asfal-

towe powstały na ul. Szyma-
nowskiego i Lutosławskiego. 
W technologii destruktu bi-
tumicznego wykonano także 
nawierzchnię ul. Wiłkomir-
skiego.

Powstały również nowe 
odcinki oświetlenia ulicz-
nego na ul. Wieniawskiego i 
Brahmsa. W przyszłym roku 
w Klaudynie planowane są 
kolejne inwestycje.

W spotkaniu uczestniczyła radna Klau-
dyna Barbara Pruszkowska-Kubel.

– W ostatnim roku wiele się w Klaudy-
nie dzieje – powiedziała. – Cieszymy się 
z tych inwestycji. Wybór nowego sołtysa 
także daje nam dobre nadzieje na przy-
szłość. Pan Aleksander Jadczak współ-
pracował już z nami owocnie w radzie 
sołeckiej i jest osobą cieszącą się zaufa-
niem społecznym. Gratuluję mu wyboru 
i życzę satysfakcji w działaniu dla lokal-
nej społeczności.

Do życzeń przyłącza się również na-
sza redakcja. Wiadomo, że tam, gdzie 
jest zgoda i dobra współpraca, wszyst-
kie sprawy znajdują swój szczęśliwy finał.

Mł, FOt. KAMIL MALINOWSKI

Wójt krzysztof turek gratuluje wyboru nowemu 
sołtysowi klaudyna Aleksandrowi jadczakowi
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wydarzenia

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w  Kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 
Mszę odprawiał ks. prałat dr Grzegorz 
Kozicki w asyście księży z tutejszej pa-
rafii. Oprócz wiernych uczestniczyły 
w niej także poczty sztandarowe jedno-
stek OSP z Izabelina, Lasek, Zaborowa, 
Dziekanowa, Łomianek i  oczywiście 

Strażackie święto w Babicach!
27 października przed nowym budynkiem urzędu Gminy 
w Starych Babicach odbyła się uroczystość przekazania no-
wych samochodów pożarniczych dla ochotniczych Straży 
Pożarnych ze Starych Babic i Borzęcina dużego. to było 
wspaniałe strażackie święto!

Starych Babic oraz Borzęcina Dużego. 
Obecni byli także przedstawiciele władz 
samorządowych gminy i powiatu.

Po Mszy wszyscy zebrani przeszli 
na plac przed nowym Urzędem Gminy, 
gdzie odbył się uroczysty apel strażacki. 
Rozpoczęto go meldunkiem złożonym 
przez dowódcę uroczystości dh. Arka-

diusza Mazurkiewicza-Kulkę z  Mazo-
wieckiej Kompanii Reprezentacyjnej 
OSP dh. Wojciechowi Wiśniewskiemu 
– Prezesowi Gminnego Zarządu OSP. 
Odegrano Hymn Państwowy i  podnie-
siono flagę na podnośniku strażackim.

Podczas uroczystości przemówili: 
Prezes OSP Stare Babice: dh Michał Kos 
i Prezes OSP Borzęcin Duży dh Wojciech 
Wiśniewski, którzy przedstawili cha-
rakterystykę nowych wozów bojowych 
straży. Głos zabrał także Wójt Krzysz-
tof Turek, który podziękował straża-
kom za zaangażowanie zarówno w  ak-
cjach bojowych, jak i  w przygotowaniu 
niezbędnej dokumentacji potrzebnej 

Prezesi gminnych straży pożarnych: oSP Stare Babice – dh michał kos i oSP Borzęcin duży  
– dr Wojciech Wiśniewski
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do spełnienia wszystkich formalności 
związanych z  zakupem samochodów. 
– Dobra współpraca druhów z  samo-
rządem gminnym przynosi wspaniałe 
efekty, z których dziś wszyscy możemy 
się cieszyć, dzięki temu rośnie bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej gminy – 
podkreślił Wójt.

W dalszej części apelu nastąpiło po-
święcenie nowych wozów straży. Aktu 
tego dokonał Kapelan Gminny OSP 
ks. prałat Jan Szubka, a okolicznościo-
wą modlitwę poprowadził proboszcz 
babickiej parafii ks. prałat dr Grzegorz 
Kozicki.

Następnie przekazano kluczyki do sa-
mochodów pożarniczych, strażacy przy-
jęli je z  rąk „Matki Chrzestnej” Iwony 
Mika – Kierownika Referatu Zamówień 
Publicznych UG i Wójta Krzysztofa Tur-
ka. Samochody „poświęcono” także tra-
dycyjnie na sposób strażacki – szampa-
nem. Uroczystość zakończyła się defila-
dą pododdziałów OSP prowadzoną przez 
dh. Arkadiusza Mazurkiewicza-Kulkę, 
po której wszyscy zebrani zaproszeni zo-
stali na strażacką grochówkę.

OSP Stare Babice otrzyma-
ła ciężki samochód ratowniczo-
-gaśniczy: Scania GCBA P400 4x4 
5/32. Samochód wyprodukowany i za-
kupiony został od firmy „Wawrzaszek” 
z Bielska-Białej. Do jego wyposażenia, 
oprócz typowego sprzętu gaśniczego, 
należą m.in. kamera termowizyjna, 
agregat prądotwórczy, sprzęt oświetle-
niowy, piły do drewna, betonu i  stali, 
aparaty oddechowe i  sprzęt medycz-

ny. Pojemność 
zbiornika z  wodą 
wynosi 5 tys. li-
trów, wydajność 
autopompy 3500 
l/min, załogę sta-
nowi 6 strażaków.

OSP Borzęcin 
Duży otrzymała 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy: 
Renault GBA Midlum 300. 14 DXi 4x4 
2,5/24. Do jego wyposażenia oprócz ty-
powego sprzętu gaśniczego należą tak-
że agregat prądotwórczy, sprzęt oświe-
tleniowy, piły do drewna, betonu i stali, 
aparaty oddechowe i  sprzęt medyczny. 
Pojemność zbiornika wody wynosi 2,5 
tys. l, wydajność autopompy 2400 l/
min, załogę stanowi 6 strażaków.

Zakup samochodów ratowniczo-ga-
śniczych dla jednostek OSP w  naszej 
gminie dofinansowany został przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie. 
Udzielono pożyczki w  kwocie 729 tys. 
zł dla OSP Borzęcin Duży i 799 tys. 200 
zł dla OSP Stare Babice. Głównymi za-
letami pożyczki są jej niskie oprocento-
wanie (3,5% w skali roku), umarzalność 
w wys. 30% pozyskanych środków oraz 
12-letni okres spłaty. Spłata zadłużenia 
finansowana będzie ze środków budże-
tu gminy i w przypadku OSP Stare Ba-
bice z  posiadanych środków własnych 
w wys. 100 tys. zł.

Strażacy składają serdeczne po-
dziękowania Panom: Staroście Janowi 
Żychlińskiemu, Wójtowi Gminy Stare 

Babice Krzysztofowi Turkowi i  Z-cy 
Wójta Marcinowi Zającowi za pomoc 
i  zaangażowanie przy zakupie nowych 
samochodów dla straży. Szczególnie 
dziękują Pani Iwonie Mika – Kierowni-
kowi Referatu Zamówień Publicznych 
za pomoc w  przygotowaniu dokumen-
tów przetargowych, a także pozostałym 
Pracownikom Urzędu Gminy i Radnym, 
a  zwłaszcza Panu Krzysztofowi Szubie 
za okazane wsparcie.

Uroczystość strażacka związana 
z przekazaniem samochodów odbyła się 
po raz pierwszy w miejscu, które można 
by nazwać „Nowym Rynkiem” w  Sta-
rych Babicach. Przed nowym budyn-
kiem Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia 
powstał obszerny parking i  miejsce to 
otoczone budynkami zapewnia kame-
ralną przestrzeń dla organizacji gmin-
nych imprez. Jest tu znacznie ciszej niż 
na „Starym Rynku” w pobliżu kościoła 
i  Urzędu Gminy, nie przeszkadza bo-
wiem ruch uliczny, a  jednocześnie jest 
bardzo blisko i  przestronnie, co powo-
duje, że uda się tu zapewne niejedna 
gminna impreza. Następna już 6 grud-
nia! 

MARCIN łADA

FOt. KAMIL MALINOWSKI

Samochody poświęcił ks. prałat jan Szubka – kapelan Gminny oSP
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O Obrońcach Ojczyzny pamiętamy…

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w  Kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
odprawianą przez ks. prałata dr. Grze-
gorza Kozickiego. Następnie zebra-
ni w  asyście pocztów sztandarowych 

i  kompanii reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego, przy dźwiękach gminnej or-
kiestry dętej, udali się na Cmentarz Wo-
jenny w Starych Babicach. Tu odbyła się 
dalsza część uroczystości prowadzona 
przez kpt. Romana Balcerowiaka – in-
spektora ds. zarządzania kryzysowego, 
obronnych i obrony cywilnej – z Urzędu 
Gminy w Starych Babicach. Zebrani od-
mówili modlitwę za poległych, wygło-
szono okolicznościowe przemówienia, 
odbył się także apel poległych, a  kom-
pania reprezentacyjna WP oddała salwę 
honorową. Przed pomnikiem złożono 
wieńce i kwiaty.

– Chciałbym wyrazić wdzięczność 
wszystkim osobom, które odwiedza-
ją babicki Cmentarz Wojenny – mówił 
do zebranych Wójt Krzysztof Turek. – 
Ważne jest, abyśmy pamiętali o  tych, 
którzy oddali życie, broniąc Ojczyzny. 
Rok 2013 jest szczególny w  historii 
naszej gminy. Obchodzimy bowiem 
700-lecie Babic. Z  tej okazji cytujemy 
różne dokumenty, zapiski, pamiętniki. 

tradycyjnie w ostatnią nie-
dzielę września w Starych 
Babicach odbyła się uroczy-
stość religijno-patriotyczna 
upamiętniająca wydarzenia 
września 1939 r.

wydarzenia

Wydaliśmy także książkę pt. „Stare Ba-
bice na przestrzeni wieków”.

Okazuje się, że również jeśli chodzi 
o  II Wojnę Światową, historia uchyla 
przed nami swoje drzwi. Oto w  ubie-
głym roku Centralne Archiwum Woj-
skowe przy współpracy Instytutu Pol-
skiego i Muzeum im. Gen. Władysława 
Sikorskiego w Londynie wydało książkę 
„Żołnierze Września 1939”, w  której 
opublikowano fragmenty pamiętników 
mjr. Jacka Decowskiego – dowódcy „Re-

duty Babice”. Major opisuje w nich swo-
je przeżycia wojenne, wspomina także 
o  niezwykłym bohaterstwie żołnierzy 
broniących tego odcinka. 

Pod datą 27 września, a  zatem ostat-
niego dnia obrony „Reduty”, mjr Decow-
ski napisał: Koniec mojej chlubnej walki, za-
bitych i rannych podać nie mogę. Z etatowego 
batalionu 900 ludzi i po trzykrotnym uzupeł-
nieniu (150-200 ludzi), dostało się do niewoli 
niespełna 300. Przewidując, że 27 września 
będzie mój smutny koniec walki, zamierza-
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łem odejść z  batalionem, jednak wyraźny 
rozkaz pozostania zadecydował. Na koniec 
Major dodał jeszcze żartobliwie – …W tym 
bardzo krwawym „sosie”, moje grzeszne ciel-
sko nie zginęło…

Marian Porwit w  książce „Obrona 
Warszawy Wrzesień 1939” napisał: 
...(niemiecki) generał dowodzący 19. Dy-
wizją Piechoty polecił zebrać po bitwie 
polskich żołnierzy broniących ośrodka Ba-
bice, chciał sprawdzić, czy to możliwe, że 
jeden samotny batalion tak długo opierał 
się niemieckiej dywizji. Nie szczędził majo-
rowi Decowskiemu słów uznania, a swoim 
żołnierzom stawiał za wzór ten mężny (III 
batalion 26. pułku piechoty).

Podczas uroczystości wystąpił także 
Tomasz Sarnecki – Prezes Stowarzy-
szenia Historycznego „Cytadela”, który 
przedstawił sylwetkę kpt. Wacława Si-
korskiego – dowódcy Batalionu Stołecz-
nego, poległego 24 września w  czasie 
walk o Babice. – Batalion Stołeczny był 
elitarną, wzorcową jednostką przedwo-
jennego Garnizonu Warszawskiego. We 
wrześniu 1939 r. walczył na pierwszej li-
nii odcinka obrony Warszawa Zachód, na 
pozycji Blizne-Babice. Straciwszy prze-
szło połowę swojego pierwotnego sta-
nu, opuścił stolicę 5 października, jako 
ostatni – przypomniał Tomasz Sarnecki.

Podczas uroczystości wystąpił także 
Zbigniew Czaplicki z  Urzędu Marszał-
kowskiego, który odczytał zebranym 
list okolicznościowy Marszałka Woj. 
Mazowieckiego Adama Struzika.

W  uroczystości w  Starych Babicach 
uczestniczyli również: przedstawiciel 
MON – płk Mirosław Kaliński, przedsta-
wiciel 3. Warszawskiej Brygady Rakieto-
wej OP ppłk Dariusz Cichal, Starosta War-
szawski Zachodni – Jan Żychliński, Bur-

mistrz Żoliborza Krzysztof Bugla, przed-
stawiciele samorządu gminy i  powiatu 
oraz wielu okolicznych mieszkańców. 
Asystę honorową wystawiło dowództwo 
Garnizonu Warszawa. Nie zabrakło rów-
nież członków babickiego Koła Związ-
ku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej razem z  Wiceprezesem Zarządu 
Głównego z Warszawy Marcinem Ładą.

Uroczystości towarzyszyła wystawa 
historycznych fotografii dotyczących 
Batalionu Stołecznego i  jego dowódcy 
kpt. Wacława Sikorskiego.

Podczas spotkania po uroczystości 
patriotycznej, w  którym uczestniczyli 
kombatanci, przedstawiciele samorzą-
dów gminy, powiatu i  województwa, 
przedstawiciele rodzin poległych żoł-
nierzy, członkowie ZOR RP i organiza-
torzy uroczystości – przyszedł czas na 
podziękowania za pracę patriotyczną. 

Wójt Krzysztof Turek został uho-
norowany przez przyjaciela babickiego 
koła ZOR RP płk. Kazimierza Dymka 
miniaturką odznaczenia Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski. 
Odznaczenie to Wójt Gminy Stare Babi-
ce otrzymał od Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego 28 maja br.

Uroczystości patriotyczne 
w Borzęcinie Dużym 
i w Umiastowie
Uroczystości patriotyczne związane 
z  uczczeniem Ofiar II Wojny Światowej 
rozpoczęły się w  naszej gminie 8 sierp-
nia w  Borzęcinie Dużym. Po Mszy św. 
odprawionej przez ks. prałata Bogdana 
Wosławskiego wierni przeszli na Miejsce 
Pamięci Narodowej u  zbiegu ulic War-
szawskiej i  Spacerowej, gdzie oddano 
hołd Ofiarom zamordowanym przez hi-
tlerowców w sierpniu 1944 roku. Wśród 
nich było wielu mieszkańców Borzęcina, 
a także uciekinierzy z Warszawy objętej 
powstaniem. Organizatorami uroczysto-
ści byli: Parafia pw. św. Wincentego Fer-
reriusza i radny Tadeusz Wiśniewski.

15 września odbyła się uroczystość 
religijno-patriotyczna przy pomniku 
w  Umiastowie. Licznie przybyły rodziny 
osób zamordowanych 13 września 1939 r.  
przez wojska niemieckie (w  Umiasto-
wie i  Topolinie). Przy pomniku odpra-
wiono Mszę św. polową. Wieńce złożyli 
przedstawiciele gmin Ożarów Mazo-
wiecki i Stare Babice. Głos zabrał Wójt 
Krzysztof Turek, który podziękował 
uczestnikom uroczystości za godne kul-
tywowanie pamięci o  ofiarach wojny. 
Marcin Łada – Wiceprezes ZG ZOR RP 
poinformował, że w sprawie tej zbrodni 
sprzed 74 lat toczy się aktualnie śledz-
two prowadzone przez IPN. Czy jej 
sprawcy zostaną wykryci? Nie mamy na 
to dziś wielkich nadziei. Liczy się jednak 
chociażby potępienie moralne – w tych 
dwóch miejscowościach (podobnie jak 
w  Borzęcinie) zamordowano bowiem 
niewinne ofiary cywilne. Cześć Ich Pa-
mięci!

Mł I KAMIL MALINOWSKI

12 października w spichrzach przy ul. Grodzkiej w Byd-
goszczy odbyło się uroczyste otwarcie „XVI Ogólnopolskie-
go Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej” połączone 
z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. W konkursie 
wzięła udział również Pracownia Tkactwa Artystycznego 
„Penelopa” działająca od lat w  naszej gminie, zdobywając 
dwa wyróżnienia. Jury wyróżniło gobeliny wykonane przez 
Panie: Małgorzatę Borkowską i Grażynę Gąsowską. Wysta-
wa będzie czynna do 17 listopada.

Przypominamy, że zajęcia tkackie pracowni „Penelopa” 
odbywają się w szkole w Borzęcinie, w poniedziałki w godz. 
15:00-19:00. Wszystkich chętnych zapraszamy. MM.

Penelopa z sukcesami!
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Impreza odbyła się w ramach obchodów 
700-lecia Babic pod honorowym patrona-
tem Wójta Gminy Stare Babice.

Do hali sportowej Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym 
przybyło wielu seniorów z naszej gminy, 
z terenu powiatu, a także z Warszawy. 
W spotkaniu uczestniczyli również: Z-ca 
Wójta Gminy Marcin Zając, Kierownik 
GOPS Alicja Napurka oraz Z-ca Dyrek-
tora Szkoły Agnieszka Matuszewska.

Na początku imprezy gości powitali: 
Krzysztof Grzelak – Prezes Stowarzy-
szenia „Kotwica” i  Justyna Szczepanik 
– nauczycielka borzęcińskiego ZSP, któ-
ra z  niezwykłą finezją prowadziła całe 
spotkanie.

Następnie głos zabrał Marcin Łada 
– redaktor „Gazety Babickiej”, który 
przedstawił publiczności zagadnienia 
dotyczące 700-lecia Babic.

W  dalszej części imprezy przyszedł 
czas na występy artystyczne seniorów 
i  zaproszonych osób. Jako pierwszy za-
prezentował się Andrzej Adamski, który 
zagrał na harmonijce ustnej. Następnie 
zaśpiewał chór „Sami Swoi” z Borzęcina, 
który w  zabawnym repertuarze przeko-
nywał, że „dobrze się żyje na emerytu-
rze”. Chór do występu przygotował Jan 
Jaworski. 

Po borzęcińskim zespole wystąpiły 
„Wesołe wdówki z  Józefowa”, które na 
cygańską nutę wykonały niezwykły re-
pertuar taneczny. Seniorki oczarowały 
publiczność wspaniałym, barwnym wy-
stępem i niezwykłą kondycją. Brawo! Ze-
spół przygotowała choreograficznie Joan-
na Michrowska-Kamińska, a oprawę mu-
zyczną zapewnił Waldemar Dąbrowski.

Kolejnym zespołem, który przedsta-
wił swoje umiejętności, były „Ożarow-
skie Kumoszki”. W  zabawnej piosence 
opracowanej pod kierownictwem Wal-
demara Dąbrowskiego zespół wychwa-
lał uroki Mazowsza, przekonując, że 

VII Borzęciński dzień Seniora
Stowarzyszenie kulturalne 
„kotwica” i zespół „Sami 
Swoi” z Borzęcina zorganizo-
wali 6 października VII dzień 
Seniora.

gdy Kumoszki „wesoło śpiewają, wtedy 
troski odpędzają”.

Częścią borzęcińskiego spotkania był 
również występ „Grupy tanecznej z Be-
mowa” kierowanej przez Marcina Bła-
żejewskiego. Wystąpiły pary seniorskie, 
a  także młoda para turniejowa: Alicja 
Pędowska i Jakub Woźniak, która może 
pochwalić się już Mistrzostwem Polski.

Po występach tanecznych usłysze-
liśmy znowu utwory muzyczne. Tym 
razem publiczność zachwycił chór 
„Ballada” z  Leszna przygotowywany 
przez Bernarda Olosia, który w swoim 
bogatym repertuarze wyśpiewał credo 
całego spotkania seniorów: „życie jest 
piękne, życie jest śliczne, życie nastraja 
optymistycznie, życie to bajka, więc co 
tu kryć, warto, ach, warto jest żyć!”.

Po zespole z Leszna wystąpiła grupa 
taneczna „Nasze Dziedzictwo” z Błonia 
z  repertuarem tańców polskich. Kie-
rownikiem grupy jest Ewa Mazurkie-
wicz-Wysocka, a  instruktorem i  chore-
ografem – Dawid Wachowiak. Młodzi 
tancerze zatańczyli m.in. poloneza, 
krakowiaka, kujawiaka oraz polkę. Se-

niorom przypomniały się dawne czasy, 
kiedy nieraz na ludowych zabawach wy-
konywano jeszcze takie tańce.

Na zakończenie spotkania wystą-
pił chór z Klubu „Nadzieja” ze Starych 
Babic przygotowany pod kierunkiem 
Bogdana Zubkowicza. Chór przedstawił 
repertuar, w którym znalazły się utwo-
ry autorstwa Tadeusza Żychlińskiego 
– założyciela dawnego Klubu Seniora 
w naszej gminie. „Bo w naszym klubie 
wszyscy się lubią, bo w  naszym klubie 
wesoło jest…” – przekonywali seniorzy 
zagrzewani do śpiewania przez nie-
zrównaną Wandę Śladowską.

Na zakończenie podziękowano or-
ganizatorom tej udanej imprezy. Wśród 
wymienionych osób dziękowano także 
Janinie Łukasiewicz – pierwszemu Pre-
zesowi Stowarzyszenia „Kotwica”. 

Takie spotkania dają wiele radości 
i  pokazują optymistyczne podejście 
do życia, a  optymizm, jak wiadomo, 
potrzebny jest nie tylko seniorom, ale 
także młodym osobom. Serdecznie gra-
tulujemy! MARCIN łADA

FOt. KAROLINA GWAREK
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We wrześniu w Bliznem Łaszczyńskiego 
uroczyście poświęcono odnowioną ka-
pliczkę stojącą przy ul. Łaszczyńskiego. 
Aktu poświęcenia dokonał ks. Marian 
Rowicki – proboszcz parafii w Bliznem 
razem z księżmi z tutejszej parafii. Jak 

Kapliczka w Bliznem łaszczyńskiego 
odzyskała swoją świetność

Rajd rozpoczął się punktualnie o go-
dzinie 10:00 zbiórką wszystkich uczest-
ników, których serdecznie przywitali 
organizatorzy: Radosław Karpiński – 
główny specjalista ds. sportu w  PWZ, 
Tadeusz Wiśniewski – radny z Borzęci-
na oraz Jarosław Płóciennik – kierownik 
GOSiR Stare Babice. Trasa rajdu liczyła 
ok. 30 km i wiodła ścieżkami Kampino-
skiego Parku Narodowego i drogami na-
szej gminy. Rowerzyści odwiedzili m.in. 
Lipków, Klaudyn i Latchorzew.

Po powrocie na uczestników rajdu 
czekał poczęstunek połączony z  ogni-
skiem, przy którym każdy mógł się 
ogrzać i  upiec kiełbasę. Nadszedł rów-
nież najbardziej wyczekiwany moment 

poinformowali nas panowie: radny 
i sołtys z tej miejscowości – Leszek Po-
borczyk i  Krzysztof Wąsikowski – jest 
to wspólne dzieło, do powstania które-
go przyczyniło się wiele osób. 

Działka, na której stoi kaplicz-
ka, przez lata była 
opuszczona. Trzeba 
było jej własność ure-
gulować sądownie. 
W  sprawie własno-
ści gruntu w  sądzie 
wyjaśnienia składało 
wiele osób. Sprawa 
trwała dosyć długo, 
wreszcie się udało, 
grunt należy obecnie 
do gminy i  działka 

może służyć teraz, zgodnie z  prawem 
– wszystkim mieszkańcom. Jest to 
zgodne również z  intencją pierwszych 
fundatorów kapliczki, którymi byli go-
spodarze Bliznego.

Na działce przy kapliczce powstanie 
niewielki skwerek, teren został upo-
rządkowany przez okolicznych miesz-
kańców. Gmina zakupiła roślinność, 
a remont kapliczki sfinansowano z fun-
duszy społecznych. W  przyszłości pla-
nowane jest ogrodzenie terenu i  usta-
wienie ławeczek.

Radny z  Bliznego Łaszczyńskiego 
i  Rada Sołecka dziękują Wójtowi Gmi-
ny za pomoc i wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do uregulowania praw 
własności gruntu i odnowienia kapliczki.

Pożegnanie lata w Borzęcinie
Na placu Fryderyka Chopina w Borzęcinie dużym 28 września 
odbył się rajd rowerowy na pożegnanie lata.

– losowanie nagród, a wśród nich trzech 
rowerów ufundowanych przez Starostę 
PWZ Jana Żychlińskiego, Wójta Gmi-
ny Stare Babice Krzysztofa Turka oraz 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Alicję Napurkę.

Jako pierwszy rozlosowany został 
rower ufundowany przez GOPS – wy-
grał go Mateusz Pirug, dwunastoletni 
mieszkaniec Borzęcina, który swoją na-
grodę postanowił przekazać młodsze-
mu bratu. Mateuszowi bardzo podobają 
się borzęcińskie rajdy i startuje w nich 
już od 2 lat. Powiedział nam, że zachęci 
następnym razem większą grupę znajo-
mych, by razem pojechali na trasę.

Następnie wylosowano rower ufun-

dowany przez Wójta Gminy, wygrała go 
Bożena Bieńkowska, która przyjechała 
do nas z  Warszawy, a  informację o  raj-
dzie zaczerpnęła ze strony internetowej. 
Pani Bożena w  naszych rajdach starto-
wała już kilka razy, bardzo pozytywnie 
ocenia imprezę, a teraz, po raz pierwszy, 
udało jej się zdobyć główną nagrodę.

Wylosowano także rower ufundo-
wany przez Starostę PWZ. Tym razem 
nagroda trafiła do Joanny Czajki-Kow-
szun, która jest wierną uczestniczką 
wszystkich naszych rajdów. Nagroda 
bardzo się przydała, ponieważ przez 
całą trasę rajdu psuł się jej wysłużony 
rower – aby mogła dojechać do mety, 
pomagali jej rycerscy uczestnicy impre-
zy. Rozlosowano także wiele drobnych 
upominków rowerowych: bidony, kaski, 
światełka itp. Radości było co niemiara, 
zarówno z  nagród, jak i  z  całej udanej 
imprezy. Gratulujemy organizatorom!

tEKSt i FOt. KAMIL MALINOWSKI
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Zanim przejdę do omówienia stanu 
zaawansowania prac w każdym z reali-
zowanych zadań, chciałbym przekazać 
garść informacji dotyczących projektu 
jako całości. 

W  ostatnim okresie zetknęliśmy się 
z  licznymi uwagami i  pytaniami doty-
czącymi cyklu realizacji każdego z  za-
dań, sprowadzającymi się generalnie 
do kwestii „czemu te prace muszą tak 
długo trwać?”. Ponieważ rzeczywiście ni-
gdy nie zajmowaliśmy się opisywaniem 
w  artykułach tej problematyki, jest do-
bra okazja, aby to nadrobić. Generalnie 
można powiedzieć, że budowa tego typu 
infrastruktury jest bardziej czasochłon-
na i kosztowna w porównaniu z budową 
infrastruktury wodociągowej, gazowej, 
elektrycznej czy teletechnicznej z  paru 
uzupełniających się powodów, które po-
niżej omówimy.

Specyfika wykonywania kanalizacji 
grawitacyjnej – a taką budujemy, w po-
równaniu z  inną infrastrukturą polega 
na konieczności utrzymania wysokiego 
stopnia dokładności ułożenia, umoż-
liwiającego swobodny spływ ścieków 
z  wykorzystaniem naturalnych sił gra-
witacji. Aby uzmysłowić Państwu, jak 
dużej dokładności to wymaga, wystar-
czy powiedzieć, że każdy odcinek rury 
o średnicy ø 30 cm i długości 3 metrów 
powinien być ułożony ze spadkiem tak 
niewielkim, który powoduje, że różnica 
na obu końcach tej trzymetrowej rury 
nie jest większa (ani mniejsza) niż 1 cm. 
Jeśli do tego dodać fakt, że sieci kana-
lizacyjne są budowane na głębokości 
od 1,5 do 4,5 metra od poziomu ziemi 
i  na takich głębokościach konieczne 
jest szalowanie wykopu (zabezpiecze-
nie przed zasypaniem), jest to tylko 

Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XII

dodatkowa trudność. Poza tym sztuka 
budowlana wymaga, aby rury układać 
w wykopie suchym, pozbawionym wody 
gruntowej, co oznacza konieczność 
uprzedniego obniżenia jej poziomu za 
pomocą np. igłofiltrów, studni głębi-
nowych lub pomp powierzchniowych. 
Ponadto co kilka metrów trzeba wybu-
dować studnie lub zainstalować trójnik, 
które umożliwią podłączenie poszcze-
gólnych nieruchomości. Tego typu ele-
menty (studnie) w ogóle nie występują 
w przypadku innych sieci.

Drugim równie ważnym parame-
trem sieci kanalizacji grawitacyjnej jest 
jej całkowita szczelność, uniemożliwia-
jąca po pierwsze wydostanie się ście-
ków do gruntu, ale – co równie ważne – 
uniemożliwiająca przedostanie się wód 
gruntowych do sieci kanalizacyjnej. 
Presja wód gruntowych (wynikająca 
z wysokiego poziomu zwierciadła wód) 
na sieć kanalizacji sanitarnej występu-
je na przeważającej długości odcinków 
położonych poniżej 2,5 m od poziomu 
terenu. 

Kolejną istotną okolicznością mają-
cą wpływ na koszty, a zwłaszcza tempo 
wykonywanych prac, jest to, gdzie są 
lokalizowane nasze sieci kanalizacyj-
ne. A  propos kosztów, warto zazna-
czyć, że koszt budowy kanalizacji jest 
większy niż łączny koszt wybudowania 
wszystkich innych możliwych sieci, tj. 
wodociągowej, energetycznej, gazowej 
i teletechnicznej. Z tego powodu to sieć 
kanalizacyjna jest wykonywana „na 
końcu” procesu wyposażania obszarów 
w infrastrukturę. Taka kolejność powo-
duje także to, że tańsze miejsca jej loka-
lizacji w chodnikach i poboczach są już 
zajęte przez media wykonane wcześniej 

od ostatniej publikacji na ten temat minęły co prawda tylko dwa miesiące [w sierpniu 
2013, nr 8 (205) GB], ale postanowiliśmy podzielić się z Państwem informacjami na temat 
przebiegu realizacji projektu, nie czekając, jak dotychczas, aż upłynie pół roku. Począwszy 
od tej publikacji do końca realizacji tego projektu, będziemy Państwa informowali o naj-
istotniejszych sprawach nie rzadziej niż raz na kwartał. odpowiemy tym samym na wyra-
żone na ostatniej sesji rady Gminy oczekiwania radnych i mieszkańców, aby informacje 
docierały częściej do osób zamieszkujących gminę, zwłaszcza tych żywotnie zainteresowa-
nych realizacją naszego projektu unijnego.

i pozostaje lokalizacja w pasie jezdni na 
ogół już utwardzonej. Ta okoliczność 
generuje dodatkowe koszty i  wydłuża 
czas wykonania z powodu konieczności 
zdemontowania i  późniejszego odtwo-
rzenia nawierzchni jezdni. W  przypad-
ku naszej realizacji na prawie połowie 
długości budowanej sieci kanalizacyjnej 
mamy do czynienia z  jeszcze jednym 
przypadkiem, a  mianowicie sieci bu-
dowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej, 
których nie można było zlokalizować 
w pasie drogi wojewódzkiej (brak zgody 
zarządcy drogi) i trzeba ją było lokalizo-
wać wzdłuż tego pasa w ogródkach nie-
ruchomości prywatnych naszych miesz-
kańców, budując dwa równoległe kana-
ły po obu stronach ulicy Warszawskiej. 

Aby w  pełni odpowiedzieć na py-
tanie, dlaczego tego typu inwestycje 
muszą być realizowane w  takim, a  nie 
innym tempie, warto opowiedzieć, jak 
wyglądają procedury nadzoru i odbioru 
budowanych sieci kanalizacyjnych. Uło-
żenie każdego odcinka rurociągu, posa-
dowienie każdej studni odbywa się pod 
bezpośrednim nadzorem jednego z na-
szych inspektorów nadzoru inwestor-
skiego. Kontroli podlegają także na bie-
żąco rzędne posadowienia rurociągów 
na podstawie szkiców geodezyjnych, jak 
i  stopień zagęszczenia gruntu badany 
pod kątem odtworzenia nawierzchni. 

Jednakże ostatecznym i  decydują-
cym sprawdzianem jakości i  prawidło-
wości wykonania sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej jest teleinspekcja specjalną ka-
merą wpuszczoną do środka kanalizacji. 
Kamera ta rejestruje obraz wnętrza rur 
i  studni, a  ponadto parametry spadku 
rurociągu. Dzięki temu urządzeniu na-
sze służby nadzoru są w stanie ze 100% 
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pewnością określić, czy sieć została 
wykonana z  odpowiednich materia-
łów, z odpowiednim spadkiem i czy jest 
w  pełni szczelna. Dopiero po potwier-
dzeniu tych wszystkich parametrów 
wykonawca odtwarza nawierzchnię 
drogi do stanu nie gorszego niż zastany, 
co w  praktyce oznacza, że odtworzone 
drogi po robotach kanalizacyjnych mają 
nawierzchnię lepszą albo dużo lepszą 
niż ta, która istniała przed umieszcze-
niem kanalizacji. 

Reasumując, te wszystkie wyżej wy-
mienione powody wpływają na to, że 
proces budowy kanalizacji musi być 
czasochłonny, a  trudności z  dojazdem 
do domu muszą trwać parę miesięcy. Po 
tych uwagach natury ogólnej dotyczą-
cych wszystkich już realizowanych (oraz 
będących w  realizacji) sieci pora na po-
informowanie, jaki jest stan prac w po-
szczególnych miejscach ich realizacji.

Budowa kanalizacji wzdłuż ulicy 
Warszawskiej w Borzęcinie 
Dużym i Zielonkach
Procedury przetargowe dotyczące tej inwe-
stycji nie zakończyły się w lipcu wyborem 
wykonawcy, gdyż oferty nie odpowiadały 
wymogom Ustawy o zamówieniach pu-
blicznych oraz naszym wymaganiom i po 
unieważnieniu przetargów zostały ogło-
szone ponownie, a liczba nowych ofert 
pozwala sądzić, że już w listopadzie wyko-
nawcy zostaną wybrani, zaś przy sprzyja-
jących warunkach pogodowych rozpoczną 
prace jeszcze w tym roku. 

Budowa wodociągu i kanalizacji 
w Klaudynie
Wykonane w tym i poprzednim roku sieci 
kanalizacyjne właśnie zostały odebrane 
od wykonawcy i przekazane do próbnej 

eksploatacji, a mieszkańców poinformo-
wano o możliwości podłączenia się do 
sieci kanalizacyjnej. W przypadku ulicy 
Krzyżanowskiego oraz ulic w tej zlewni 
wystąpiliśmy o zezwolenie na budowę, 
co pozwala mieć nadzieję, że sieci w ww. 
pozostałych do skanalizowania ulicach 
zostaną wykonane w przyszłym roku. 
Nadal nie możemy uruchomić wodociągu 
w ulicy Krzyżanowskiego z powodu braku 
zgody zarządcy drogi wojewódzkiej. 

Budowa kanalizacji wzdłuż 
ulicy Warszawskiej w Bliznem 
jasińskiego, Lubiczowie, 
Latchorzewie i Babicach Nowych
Prace prowadzone przez firmę Wodrol 
w Bliznem Jasińskiego i Lubiczowie prze-
biegają mniej więcej zgodnie z założonym 
harmonogramem. Wykonawcą budowy 
kanalizacji w miejscowościach Latchorzew 
i Babice Nowe jest firma Knauber, która 
obecnie jest na etapie uzyskiwania zezwo-
leń na budowę w powiecie i urzędzie woje-
wódzkim. Jeśli procedury administracyjne 
nie będą się wydłużały, a aura pozwoli, fi-
zycznie prace mogą się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. Jeśli któryś z tych warunków 
się nie spełni, wówczas prace ruszą wczesną 
wiosną przyszłego roku. 

Budowa kanalizacji 
w Zielonkach w ulicy 
Południowej, Okrężnej 
i Zachodniej
Ponieważ trwają obecnie prace od-
tworzeniowe nawierzchni chodników 
i  drogi, a  na ukończeniu są przeglą-
dy techniczne i  odbiory, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że w  listopadzie 
pisemnie powiadomimy mieszkańców 
tej miejscowości o możliwości podłącze-
nia się do sieci kanalizacyjnej. 

Budowa kanalizacji 
w centrum Borzęcina 
Dużego i w miejscowości 
topolin (wzdłuż ulicy jana III 
Sobieskiego i Batorego)
Trwają obecnie prace odbiorowe i jeżeli 
usuwanie usterek przebiegnie spraw-
nie, to jest możliwe, że jeszcze w  tym 
roku zawiadomimy mieszkańców tego 
obszaru o  możliwości podłączenia się 
do sieci. Prawdopodobnie pierwszym 
obiektem podłączonym z  tego obszaru 
będzie budynek szkolno-przedszkolny 
w Borzęcinie Dużym. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ulicy Spacerowej – Etap 
I i II Borzęcin Duży, Stanisławów 
i częściowo Mariew
Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim 
artykule, mieszkańcy objęci ww. zada-
niem (etap I) już otrzymali zaproszenia 
do podłączenia się do sieci, a mieszkań-
cy Mariewa i  Stanisławowa (w  zasięgu 
wybudowanej sieci) otrzymają takie za-
proszenia jeszcze w tym roku.

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Borzęcinie Dużym 
i Małym (ul. Kosmowska) 
i topolin
Prace w  Topolinie i  wzdłuż ulicy Po-
przecznej przebiegają w miarę sprawnie, 
natomiast prace rozpoczęte w  sierpniu 
na ulicy Kosmowskiej wykazały, że prze-
krój geologiczny występujący na trasie 
naszych rurociągów odbiega od zało-
żeń projektowych. Należało w  związku 
z tym czasowo przerwać pracę i opraco-
wać oraz uzgodnić z  wykonawcą nową 
technologię wzmocnienia podłoża 
umożliwiającą właściwe posadowienia 
rurociągów. Wpłynie to zapewne na pa-

Przepompownia w koczargach Starych Prace kanalizacyjne przy ul. Warszawskiej
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romiesięczne opóźnienie realizacji tego 
zadania i wzrost kosztów wykonania, ale 
nie zmienia to naszego przekonania, że 
instalację da się wykonać zgodnie z zało-
żonym projektem. 

Budowa kanalizacji w ulicy 
trakt Królewski (na wschód od 
Spacerowej) w miejscowości 
Borzęcin Duży, Zalesie, 
Wierzbin, Wojcieszyn
Tak jak deklarowaliśmy, mieszkańcy 
ulicy Trakt Królewski w  Wojcieszynie 
otrzymali już zaproszenia do podłącze-
nia się, natomiast mieszkańcy Zalesia, 
Wierzbina i  Borzęcina Dużego otrzy-
mają je niebawem po usunięciu usterek 
przez wykonawcę – firmę Knauber i na-
szym odbiorze prac. 

Wymiana kanalizacji w Osiedlu 
Powojskowym w Kwirynowie
Prace na tym zadaniu zostały zakończo-
ne przełączeniem wszystkich mieszkań-
ców objętych zadaniem i obecnie trwają 
prace polegające na kompletowaniu do-
kumentacji powykonawczej w celu koń-
cowego rozliczenia tej inwestycji. 

Budowa kanalizacji 
w Koczargach Nowych (ulica 
Bugaj, Wiosenna i Różana)
Prace objęte tym zadaniem są realizowa-
ne we w miarę dobrym tempie i na chwi-

lę obecną nie ma zagrożenia wykonania 
tego zadania w terminie umownym. 

Budowa przepompowni głównej 
w Koczargach Starych
Oprócz wymienionych powyżej inwe-
stycji liniowych od wiosny tego roku 
realizujemy jeden obiekt wielokubatu-
rowy, tj. przepompownię główną w Ko-
czargach Starych.

Jest to obiekt budynkowy wielo-
obiektowy o wysokim stopniu skompli-
kowania technicznego. Przepompownia 
ta jest w zasadzie obiektem bliźniaczym 
w wyglądzie i funkcjonalności do takiej 
samej przepompowni głównej w  Bo-
rzęcinie Dużym, lecz o trochę większej 
wydajności, gdyż oprócz przepompo-
wywania ścieków z  zachodniej części 
gminy do Oczyszczalni Ścieków będzie 
dodatkowo odbierała ścieki powstałe 
w  zlewni ulicy Trakt Królewski w  Ko-
czargach Nowych oraz z ulicy Warszaw-
skiej w miejscowości Zielonki Wieś. 

Tak jak w przypadku przepompowni 
w Borzęcinie obiekt ten jest w pełni sko-
munikowany z  dyspozytornią Oczysz-
czalni Ścieków oraz wyposażony w awa-
ryjne źródło zasilania. 

Inne, niewymienione w tym artyku-
le zadania, przewidziane do rozpoczę-
cia zgodnie z harmonogramem, w tym 
roku będą sukcesywnie wdrażane. 

Korzystając z  okazji, prosimy 
zwłaszcza mieszkańców, którzy 
osiedlili się na terenie naszej gmi-
ny w  ostatnich latach, oraz oso-
by, które właśnie budują domy, 
o sprawdzenie w biurze Jednostki 
Realizującej Projekt, czy ich nie-
ruchomości zostały uwzględnione 
w  projekcie. Wnioski o  doprojek-
towanie przykanalika, jak i  inne 
kwestie można zgłaszać w  biurze 
J.R.P. osobiście, telefonicznie, 
mailowo, czy też pisemnie w  go-
dzinach pracy biura (poniedziałek 
8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-
16.00). 

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 zadań już realizowanych. 

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będzie-
my Państwa informowali w  kolejnych 
artykułach zamieszczonych na łamach 
„Gazety Babickiej” i  na naszej stronie 
internetowej. 

tEKSt: PAWEł tURKOt

PREZES ZARZąDU EKO-BABICE

KOREKtA Z/CA KIEROWNIKA j.R.P. 

DARIUSZ KAMIńSKI

ZDjęCIA: MARCIN łADA

WÓJT GMINY STARE BABICE

działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §6 Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

położonej w miejscowości KLAUDYN

Działka nr ew. 842/6 o pow. 0,2967 ha położona na terenie usług 
U2 z przeznaczeniem podstawowym pod usługi z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza – 639 000,00 PLN netto

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towa-
rów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzeda-

ży nieruchomości (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się dnia 4 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wa-
dium najpóźniej do dnia 27.11.2013 r. na konto Gminy:
WBS W-wa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wy-
grania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umo-
wy przez uczestnika, który wygrał przetarg.
Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarial-
nego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogło-
szony przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice pod nr tel. (22) 
722-91-39.
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Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Stare Babice Nr 114/2013 z dnia 21 października 2013 r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Oznaczenie KW Oznaczenie 
działki wg 
ewidencji 
gruntów

Pow. działki 
w m. kw.

Kwota czynszu Przeznaczenie  
w planie zagosp. 
przestrzennego

Wojcieszyn
działka 
niezabudowana

WA1P/00060934/1 część działki 41 100 3 500 zł (netto) 
miesięcznie

ZP/US tereny zieleni 
urządzonej, sportu 
i rekreacji

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stare Babice Nr 115/2013 z dnia 22 października 2013 r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania na okres 99 lat na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21.08.1997 
r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis i położenie Oznaczenie KW Oznaczenie 
działki wg 
ewidencji 
gruntów

Pow. działki 
w m. kw.

Kwota czynszu Przeznaczenie  
w planie zagosp. 
przestrzennego

Babice Nowe
działka 
niezabudowana

WA1P/00109224/7 97/20 1734 nieodpłatne 
użytkowanie

MU i MN2/U2 tereny 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej

Załącznik do zarządzenia nr 113/2013 Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 21.10.2013 r. 

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej.

Położenie Borzęcin Duży, 
ul. Warszawska 818

Powierzchnia użytkowa 232,00 m²

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

626/12

Kwota czynszu 1400 zł + VAT miesięcznie oraz 
dodatkowo opłaty za użytkowane media

Przeznaczenie Działalność podmiotu leczniczego, 
w pierwszym rzędzie w ramach 
umów dotyczących świadczenia usług 
medycznych zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

Okres trwania najmu 7 lat

Załącznik do Zarządzenia nr  116/2013 Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 22.10.2013 r. 

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Położenie Lipków

Powierzchnia użytkowa 12,00 m²

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

115/41

Oznaczenie KW WA1P/00085011/6

Wartość nieruchomości 2.000,00 zł netto + 23% VAT

Przeznaczenie w mpzp Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne MN2

11 października w miejscowości Blizne Jasińskiego 
w okolicach ulicy Sienkiewicza zaginął czarny, nieduży 
kotek. Nazywa się Czarnuszek. Na szyi ma czerwoną ob-
różkę z identyfikatorem. Ktokolwiek wie o kotku, proszony 
jest o kontakt z właścicielem: tel. 603 227 235 lub 22 641 81 92.  
Czeka nagroda.
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25 października w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyła się konferencja 
pt. „700 lat historii i kultury Babic” zor-
ganizowana w ramach obchodów jubile-
uszowych 700-lecia Babic.

Udział w spotkaniu wzięli przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy 
i powiatu, przedstawiciele babickich ro-
dów, a także zaproszeni goście spokrew-
nieni z mieszkańcami naszej gminy, któ-
rzy przybyli z terenów Polski i zagranicy. 

Na początku konferencji głos zabrał 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek, który przywitał przybyłych gości, 
przypominając, że jubileusz Babic wiąże 
się z  dokumentem Księcia Mazowiec-
kiego sprzed 700 lat, w  którym wspo-
mina on o rycerzu – Piotrze z Babic.

Wygłoszenie wykładu inaugura-
cyjnego i  prowadzenie konferencji 
powierzono Michałowi Krasuckiemu, 
prezesowi Oddziału Warszawskiego To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami. Na-
stępnie z krótkimi referatami wystąpili: 
Łukasz Karczmarek – archeolog i  pra-
cownik Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie, jednocześnie 
mieszkaniec gminy, z referatem pt. „Ta-
jemnice w ziemi ukryte, czyli zanim po-
wstały Babice”, Ewa Pustoła-Kozłowska 
– historyk sztuki, współautorka i koor-
dynatorka prac nad monografią Starych 
Babic – wygłosiła referat „Baby z Babic, 
czyli o właścicielkach dóbr w XVIII i XIX 
w.”, a  także Marcin Łada – historyk 
i redaktor naczelny „Gazety Babickiej”, 
który przybliżył zebranym czasy „Babic 
w okresie międzywojennym”, a zwłasz-
cza zagadnienia związane z Radiostacją 
Babice.

700 lat historii i kultury Babic
konferencja jubileuszowa W drugiej części konferencji przepro-

wadzono panel dyskusyjny pt. „Historia 
Babic – historią mojej rodziny” z udzia-
łem przedstawicieli babickich rodów. 
Przemawiali m.in. przedstawiciele rodu 
Paschalisów – Elżbieta Chojna-Duch, 
rodu Łaszczyńskich – Anna Kulińska 
(z domu Łaszczyńska), a  także Joanna 
Gwiazdowska (z  domu Moraczewska) 
wraz z bratem Adamem Moraczewskim 
– potomkowie rodziny Carossich. Pod-
czas konferencji zabrał głos również 
Zdzisław Augustyniak, który przyjechał 
do Babic z USA, przedwojenny mieszka-
niec Bliznego – powstaniec warszawski. 
Do dyskusji włączył się także Jan Boer-
ner, wnuk Ignacego Boernera, przed-
wojennego Ministra Poczt i Telegrafów. 
To właśnie na cześć dawnego Ministra 
powstała nazwa pobliskiego osiedla Bo-
ernerowo – przedwojennej części Babic.

Podczas konferencji Wicestarosta 
Paweł Białecki uhonorował Gminę Stare 
Babice nagrodą Lidera Lokalnej Grupy 
Działania „Między Wisłą a  Kampino-
sem”. Odebrane przez Wójta Krzysztofa 
Turka wyróżnienie przyznano za budo-
wanie lokalnej tożsamości mieszkań-
ców w  oparciu o  historię. Przysłużyły 
się temu zrealizowane cztery projekty 
o  profilu kulturalno-turystycznym, 
dofinansowane z  PROW 2007-2013, 
w ramach których zorganizowano m.in. 
plener malarski, 15 spacerów tema-
tycznych z  przewodnikiem po gminie, 
wydano monografię Babic, przygoto-
wano wykład i  artykuły o  tematyce 
historycznej, zorganizowano imprezę 
folklorystyczną dla dzieci, przebadano, 
opisano i oznakowano 50 obiektów ma-
łej architektury będącej dziedzictwem 
twórczości ludowej i  artystycznej na 

terenie gminy, wydano mapę z opisem 
oznakowanych obiektów oraz interne-
towy spacerownik. W opracowaniu jest 
także folder turystyczny o gminie. 

Konferencja zbiegła się z  wydaniem 
popularnonaukowej książki pt. „Stare 
Babice na przestrzeni wieków”, dotyczą-
cej historii terenów naszej gminy. Jest 
to pierwsza publikacja na ten temat i już 
widać, że cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Jej współautorami są specjaliści, 
naukowcy, a jednocześnie prelegenci wy-
stępujący na opisywanej konferencji.

Warto zauważyć, że całe spotkanie 
przebiegło w wyjątkowo miłej, rodzinnej 
atmosferze. Tak to już jest, gdy zgroma-
dzą się ludzie żywo zainteresowani dzie-
jami naszej gminy. Wspólnie zastanawia-
no się nad dalszym promowaniem histo-
rii Babic i ich najbliższych okolic. Potom-
kowie babickich rodów planują w  przy-
szłości organizację zjazdów rodzinnych, 
a  wszyscy goście zostali zaproszeni na 
uroczystość 90. rocznicy uruchomienia 
Transatlantyckiej Stacji Radiotelegra-
ficznej Babice. Z  tej okazji 17 listopada 
przed nowym budynkiem Urzędu Gminy 
odbędzie się odsłonięcie i  poświęcenie 
pamiątkowej tablicy i specjalnego masz-
tu flagowego. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy!

W  kolejnych numerach „Gazety Ba-
bickiej” zaprezentujemy najciekawsze 
fragmenty referatów wygłaszanych 
podczas konferencji. 

Zapraszamy też do lektury monogra-
fii Babic pod redakcją Ewy Pustoły-Ko-
złowskiej. Książkę można wypożyczyć 
w  Bibliotece Publicznej w  Starych Ba-
bicach oraz we wszystkich bibliotekach 
placówek oświatowych na terenie gminy.

MP, Mł, Bt

informacje

Wicestarosta Paweł Białecki przekazał na ręce 
Wójta krzysztofa turka nagrodę Lidera LGd dla 
Gminy Stare Babice


