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PREZENTACJA KANDYDATA NA WÓJTA GMINY STARE BABICE

TOMASZ SZUBA
KANDYDAT NA WÓJTA
GMINY STARE BABICE
Drodzy Mieszkańcy Gminy Stare Babice.
Nazywam się Tomasz Szuba, mam 41 lat.
W nadchodzących wyborach kandyduję
na stanowisko wójta Gminy Stare Babice.
Posiadam wykształcenie wyższe  jestem
absolwentem Wydziału Prawa i Admini
stracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do
świadczenie samorządowe zdobywałem
pełniąc przez dwie kadencje (w latach
20062014) funkcję radnego gminy. Od
kilku lat jestem również przewodniczą
cym Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Stra
ży Pożarnej w Starych Babicach. Jestem
także współzałożycielem i jednym z pro
wadzących miesięcznik Goniec Babicki.
Kilkuletnia praca w Radzie Gminy, po
łączona z rzeczywistym zainteresowaniem
sprawami lokalnymi, dały mi dobrą zna
jomość mechanizmów rządzących gminą.
Znam oczekiwania i potrzeby naszej lo
kalnej społeczności. Moja kandydatura,
to propozycja dla Ciebie Drogi Wyborco
nowego, świeżego spojrzenia na te właśnie
potrzeby.
Oto najważniejsze z moich propozycji
programowych:
1. Polepszenie jakości dróg zlokalizowa
nych na terenie gminy, budowa nowych
chodników i ścieżek rowerowych. Ze wzglę-

du na wysoki koszt inwestycji w ostatnich
latach znacznie zmalało tempo naprawy ciągów komunikacyjnych w oparciu o solidną
podbudowę wraz z chodnikami i ścieżkami
rowerowymi. Preferuje się raczej wylewanie
nietrwałych nakładek asfaltowych, destruktu
bitumicznego lub po prostu utwardzanie
kruszywem. Dla zasadniczej poprawy jakości infrastruktury drogowej działania te nie
są wystarczające.
2. Większa dynamika sporządzania no
wych planów miejscowych. Wobec ciągłe-

go napływu na nasz teren nowych mieszkańców oraz zgodnie z oczekiwaniami właścicieli gruntów, tempo dokonywania tzw.
odrolnień powinno zostać zwiększone. Należy również wypracować system ułatwiający przekazywanie terenów na cel publiczny
- akceptowalny zarówno dla mieszkańców,
jak i dla urzędników.

3. Dokończenie procesu budowy kana
lizacji. Trzeba usunąć wszystkie istniejące

dziś zagrożenia związane z procesem realizacji projektu związanego z unijnym Funduszem Spójności. Do podstawowych należy
zbyt wolne tempo przyłączania się mieszkańców do sieci, głównie ze względu na
dość wysoki koszt wykonywania takich przyłączy. Potrzebny jest program zachęt np. rozkładający kwotę na raty.

4. Poprawa jakości wody w kranach.

W niektórych częściach gminy jakość wody
dostarczanej do naszych domów od dawna
pozostawia wiele do życzenia, dotyczy zarówno walorów smakowych i zapachowych,
jak i zbyt dużej twardości. Dotyczy to głównie wody z ujęcia w Starych Babicach. Na-

leży zastosować rozwiązania technologiczne
poprawiające jakość dostarczanej wody.
5. Rozbudowa infrastruktury oświato
wej. Przeznaczony do wykonania w ciągu

kilku najbliższych lat projekt budowy nowego gimnazjum w Zielonkach to projekt
bardzo ambitny. Pilne jest jednak również
wybudowanie jeszcze jednego gminnego
przedszkola - co roku brakuje miejsc dla około setki dzieci. Nowe przedszkole mogłoby
być zlokalizowane na terenie "pobasenowym". przypadkach samorząd gminny powinien
dążyć do jak największego wsparcia finan6. Pomoc gminy osobom niepełnospraw sowego tych przedsięwzięć, pozwalającego
nym. Dziecko niepełnosprawne ma wszyst- na szybkie zakończenie prac. W następnej
kie prawa, które mają jego zdrowi rówieśni- perspektywie należy poszukać środków na
cy, a z racji swej niepełnosprawności ma być zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla
w pewnych aspektach dodatkowo wspo- ma- OSP Borzęcin Duży oraz podnośnika kogane. Nie ma żadnego powodu, by dziecko szowego dla OSP Stare Babice. Zakupy te
niepełnosprawne, które może i chce chodzić praktycznie zakończyłyby wieloletni proces
do zwykłej szkoły, było z niej wypychane doposażenia naszych strażaków w sprzęt.
do szkoły prowadzącej oddziały integracyj11. Cena za wywóz odpadów bytowych
ne, czy tym bardziej do szkoły specjalnej.
Program opieki i udogodnień dla osób nie- z posesji prywatnych. System wywozu
pełnosprawnych powinien być wdrażany śmieci zadziałał na naszym terenie dosyć
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. dobrze. Niezadowolenie wzbudziły jednak
dotychczasowe stawki za ich wywóz. Choć
7. Dom kultury w Starych Babicach wiadomo, że w dużej mierze zależy ona od
wraz z salą widowiskową. Brak tej instytu- kwot rozstrzygnięć przetargowych, to mimo
cji, ogniskującej działania twórcze i kultu- to należy dążyć do ustanowienia takiej opłaty,
ralne mieszkańców, to jedno z największych która byłaby społecznie akceptowalna.
zaniedbań naszej gminy. Sala widowiskowa
12. Wysypisko w Klaudynie. "Wygaszewykorzystywana byłaby przez różne zespoły
instrumentalne i wokalne. Mielibyśmy rów- nie" wysypiska w Klaudynie zgodnie z zanież gdzie zapraszać na występy artystów wartą umową z MPO musi nastąpić z dniem
znanych i lubianych. Odbywałyby się w niej 31 grudnia 2016 roku.
gminne akademie, które obecnie przenoszo13. Odwodnienia. Trzeba bezwzględnie
ne są do Izabelina i Ożarowa Maz. Izabelin
dążyć do odtwarzania lub budowy nowych
taki dom kultury ma od kilku lat.
urządzeń odwadniających na obszarach szcze8. Rozwój sportu. Działalność GOSiR gólnie narażonych na podtopienia oraz dopowinna stawać się coraz bardziej różno- finansowywać prace spółki wodnej.
rodna, powinna otwierać się na nowe dyscy14. Media gminne. Zarówno prasa, jak
pliny. Brak dziś chociażby kortu do tenisa,
jest deficyt salek treningowych a przede wszyst- media elektroniczne powinny pełnić rolę
kim dużej hali sportowej, na której organi- informacyjną, unikać natomiast pokus do
zowałyby się dyscypliny tak popularne, jak stawania się bezkrytyczną tubą władzy.
siatkówka, koszykówka albo piłka ręczna.
15. Konsultacje społeczne. Przy podejmoGOSiR powinien podjąć współpracę z licznie działającymi na terenie gminy małymi waniu decyzji szczególnie ważnych dla losów gminy lub konkretnej miejscowości
klubami i stowarzyszeniami sportowymi.
trzeba przeprowadzać konsultacje społeczne,
9. Reorganizacja straży gminnej. Dziś które mają wpływać na decyzje podejmowobec drastycznych cięć budżetowych w po- wane przez włodarzy.
licji i likwidacji wielu posterunków w po16. Budżet. Wzorem wielu gmin w cawiecie, własna służba mundurowa jest potrzebna. Jej działanie musi zostać jednak zmie- łym kraju wydzielona część budżetu przenione. Strażnicy powinni czuwać nad na- znaczona powinna być na wydatkowanie na
szym bezpieczeństwem i porządkiem pu- cele określone przez samych mieszkańców
blicznym 24 godziny na dobę przez 7 dni (budżet partycypacyjny). U nas alternatywą
w tygodniu. Do dyspozycji mieszkańców tego rozwiązania może stać się przywrócepowinien być całodobowy telefon powiada- nie funduszy sołeckich.
miania strażników, natychmiast uruchamiaNadchodzące wybory samorządowe
jący patrol. Sami strażnicy powinni wykazywać wysoki profesjonalizm w działaniu, w dniu 16.11.2014 roku to szansa na no
połączony z wysoką kulturą osobistą. Podpar- wą jakość sprawowania władzy w Gmi
ciem dla działalności straży gminnej powinna nie Stare Babice. Władzy, która powinna
znajdować się w roli służebnej wobec spo
stać się rozbudowa gminnego monitoringu.
łeczeństwa.
10. Wsparcie dla OSP. Obecnie zarówno
Proszę wszystkich Wyborców o głos.
jednostka w Starych Babicach, jak i w Borzęcinie Dużym podjęły się trudnego zadaTomasz Szuba
nia wybudowania nowych strażnic. W obu
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NASZE SPRAWY

KSIĘGARNIA "VERBUM" POLECA...
Dzisiejszy odcinek cyklu trochę nietypowy, ponieważ po raz pierwszy od jego początku za
chęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obrazów, ikon i malowideł na drewnie. Niektóre
z możliwych do nabycia w księgarni dzieł prezentujemy na zdjęciach.
Malarstwem na drewnie zajmują się  współpracujący z nami  Pani Renata Sara Kukla
i Pan Ryszard Nawojczyk, przyjmujący za naszym pośrednictwem również zamówienia specjalne

od klientów. Malowidła na drewnie, podobnie jak ikony to "ręczna robota" i zarówno jedne jak
i drugie mogą być wspaniałym prezentem dla samego siebie, dla bliskich, dla znajomych.
Posiadamy również klasyczne obrazyfotoreprodukcje, a w przededniu Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej szczególnie zachęcamy do zakupu jego kopii. Do naszej parafii obraz przybędzie w sobotę 15 listopada 2014r. o godz. 19:00, z parafii Objawienia Pańskiego w Bli
znem i będzie do 16 listopada do godz. 18:00. Następnie zostanie przekazany do parafii w Borzęcinie. Od 9 listopada w naszej parafii OO. Paulini

przeprowadzą Misje Święte, które przygotują Wspólnotę Parafii Babice na to szczególne wydarzenie. Serdecznie zapraszamy.
Dariusz Smoliński & Tomasz Szuba

R E K LAMA
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NASZA HISTORIA

W KĄCIKU  URSUS AW (1934)
W dzisiejszym numerze, dzięki uprzejmości
Pana Mariana Kuberskiego prezentujemy
zdjęcia jedyne i niepowtarzalne. Obie fotogra
fie pochodzą z okresu międzywojennego, a do
kładniej z roku 1934 i przedstawiają "dyliżans" jaki jeździł wtedy na trasie Warszawa
Babice. Już wtedy, 80 lat temu mieliśmy komu
nikację samochodową.
Mały chłopiec siedzący na kole/błotniku au
tobusu to Jerzy Kuberski, późniejszy minister
oświaty. Między innymi dzięki jego staraniom
została w Babicach wybudowana szkoła pod
stawowa przy ul. Polnej. Takie obrazy to - przy-

lowej. Późniejsze Ursusy A, A30 i AW posiadały
tzw. wspornik górski - czyli wspornik opuszczany
i wbijany w drogę w razie zatrzymania pojazdu
na pochyłości. Na podwoziach typu A i A30 budowano wozy strażackie, miejskie polewaczki,
cysterny, sanitarki, ambulanse pocztowe i autobusy 20-osobowe. Na bazie seryjnego podwozia typu A powstał model AT - 3-osiowy o napędzanych 2 tylnych osiach oraz Ursus 303
o drugiej tylnej osi typu wleczonego. W 1928r.
powstało podwozie Ursus typ AW czyli wzmoc
nione, wydłużone i poszerzone (rozstaw osi

4,5m, rozstaw kół 1,6m, długość 6,8m). No
śność wzrosła do 2,5 – 3t, co pozwoliło na ka
rosowanie podwozi jako 22osobowe autobusy
(i to właśnie model z fotografii obok i z okład
ki). Zwiększona masa pojazdu wymogła zastoso-

wanie hamulców na 4 koła. Wybudowano
prawdopodobnie około 200 podwozi typu AT
i AW. W albumie rodzinnym Państwa Kuber
skich jest dużo więcej takich "wisienek" - może w kolejnych numerach Gońca uda się je zaprezentować.
Dariusz Smoliński

znacie sami - jak przysłowiowa wisienka na torcie.
Chcąc się dowiedzieć trochę więcej o automobilu,
na bazie którego zbudowano autobus przeszukaliśmy archiwa papierowe i elektroniczne.

Wszystko zaczęło się w 1928r., kiedy to Eu
geniusz Kwiatkowski, ówczesny minister prze
mysłu i handlu, utworzył Państwowe Zakłady
Inżynierii (PZInż), w skład których dwa lata

później włączone zostało przedsiębiorstwo URSUS (wcześniej ogłosiło bankructwo i zostało
upaństwowione). W 1933r. nastąpiła reorganizacja Państwowych Zakładów Inżynierii w wyniku
czego jedną z jej jednostek organizacyjnych stała
się Fabryka Samochodów Ciężarowych Ursus
w Ursusie.

Podstawowym produkowanym modelem był
Ursus typu A o ładowności 2-2,5t, z drewnianym
szkieletem kabiny i skrzyni ładunkowej. Nadwozie osadzone było na ramie tłoczonej z blachy staR E K LAMA
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NASZE SPRAWY

PRZEDSZKOLNA AWANTURA
O NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO
 WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ ZĄBKIEWICZ
W obliczu trwającej już kolejny miesiąc "afery" wokół przedszkola
w Bliznem Jasińskiego i licznym wypowiedziom ze strony poszczegól
nych Urzędników naszej Gminy postanowiłem zasięgnąć informacji
bezpośrednio u źródła, czyli u mamy małego Julka  Pani Anny Ząbkiewicz.
Pani Aniu  zacznijmy od początku. Jak to się stało, że złożyła Pani
dokumenty syna akurat do przedszkola w Bliznem Jasińskiego?

jest formalnie wymagane na etapie rekrutacji - może występować zamiennie z innymi, potwierdzającymi niepełnosprawność dziecka (np. orzeczeniem o niepełnosprawności, które to zostało załączone do wniosku).
Gmina broni się, że wyszła Państwu naprzeciw proponując miejsce
dla Julka w innym przedszkolu, czy tak faktycznie było?

Jest to kolejna rzecz mijająca się z prawdą, do tego nie będąca meritum
Dokumenty zostały złożone wg wytycznych otrzymanych z działu powstałego sporu.
Oświaty Urzędu Gminy. Ponieważ nasza przygoda z edukacją Julka dopiero się rozpoczynała zadzwoniłam do Urzędu uznając, że jest to najlepsze
Wspomniała Pani wcześniej o przepisach. Czy jest Pani przekona
źródło informacji w tej konkretnej sprawie. Pani, z którą wówczas roz- na, że w prawidłowy sposób je interpretuje?
mawiałam nie pozostawiła wątpliwości - gmina nie posiada przedszkola
integracyjnego, pełniącym jego funkcję natomiast jest placówka w BliDaleko mi do fachowej interpretacji zapisów prawa. Od tego są specjaznem Jasińskiego, która na rok szkolny 2014/2015 będzie przyjmowała liści biegli w danej dziedzinie - organizacje takie jak np. Fundacja Instytut
dzieci z niepełnosprawnościami.
Rozwoju Regionalnego. W momencie gdy ogłoszono wyniki i Julek nie
został przyjęty zaczęliśmy dużo czytać i zgłębiać temat.
Co w takim razie poszło nie tak? Skąd ta cała afera?
Po jakimś czasie trafiliśmy na ww. Fundację, która w ramach projektu
Dokumenty złożyliśmy w terminie. Pani w sekretariacie przedszkola "Jestem mamą - nie rehabilitantką. Jestem tatą - nie terapeutą", w szerokim
przyjęła je jako kompletne informując mnie przy tym, że Julek jest już sto zakresie udziela pomocy rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami. To
którymś kandydatem, ale jako dziecko z niepełnosprawnością ma pierw- osoby tam pracujące uświadomiły nas jak bardzo nie przestrzega się przeszeństwo podczas rekrutacji. Wszystko wydawało się więc proste i logicz- pisów prawa w stosunku do naszego dziecka.
ne do czasu ogłoszenia wyników…
No właśnie, Julek nie został przyjęty, mimo, że przepisy mówią ina
czej…?

Prawo prawem, a jego respektowanie, to zupełnie odrębna historia
w naszym kraju. Wtedy (podczas rekrutacji) nie mieliśmy w tym zakresie
wielkiej wiedzy. Bazowaliśmy jedynie na wymogach formalnych, które
trzeba spełnić starając się o miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka.
Temat zaczęliśmy zgłębiać w momencie, gdy Julka nazwisko znalazło się
na liście dzieci nieprzyjętych.
Początkowo szukaliśmy odpowiedzi na pytanie "dlaczego Julka nie
przyjęto" bezpośrednio u Pani dyrektor oraz w samej Gminie. Napisaliśmy
też odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej licząc na szybkie wyjaśnienie całej sprawy.
Jaka była reakcja? Czy dostaliście Państwo konkretną odpowiedź?

Jako odpowiedź na nasze odwołanie dostaliśmy pismo, które dosłownie
zwaliło nas z nóg.. Poinformowano nas, że przedszkole utworzy jedynie grupę dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku 6 lat, natomiast Julkowi nie
zapewni bezpiecznych i właściwych warunków opieki, nauki i rozwoju.
Informacja ta wydała nam się o tyle dziwna, że grupy integracyjne nie
są jedyną formą edukacji dzieci z niepełnosprawnościami i my sami o taką
formę nawet nie wnioskowaliśmy, wręcz przeciwnie - zależało nam na
tzw. edukacji włączającej. Pamiętajmy proszę, że mówimy o dziecku, które świetnienie się komunikuje, samodzielnie je i samodzielnie chodzi, pomimo swoich ruchowych niedoskonałości. W ramach zajęć przedszkolnych nie wymaga specjalistycznej terapii, gdyż wszystko to zapewniają
mu wyspecjalizowane ośrodki. Przedszkole ma tu pełnić funkcję edukacyjną i społeczną - jak w przypadku pozostałych dzieci.
A co ze strony Urzędu?

Kilkukrotnie spotkaliśmy się z Wójtem i jego zastępcą. Po pierwszych
spotkaniach wydawało się, że sprawa szybko zostanie rozwiązana, bowiem
Julek ma prawo do edukacji włączającej, czyli nauki i rozwoju w grupie ze
zdrowymi rówieśnikami. Ponieważ sprawa się przeciągała złożyliśmy oficjalne pismo na ręce obydwu Panów. I wtedy się zaczęło…
Co ma Pani konkretnie na myśli?

Zaczęły pojawiać się coraz to nowe argumenty i przyczyny nieprzyjęcia
Julka takie jak: brak orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Temat
ten wypłynął dopiero w piśmie z dnia 6 czerwca, czyli ponad miesiąc po
zakończeniu procesu rekrutacyjnego! Zdziwił nas bardzo ten argument,
gdyż nigdy wcześniej o nim nie wspomniano. Ponadto orzeczenie to nie
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Co w takim razie dalej? Czy ma Pani zamiar domagać się sprawie
dliwości?

Domagam się przede wszystkim uczciwości i zwyczajnej ludzkiej
uprzejmości, której tutaj zabrakło. Nigdy nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy i tego, że przyjdzie mi "walczyć" z Gminą, w której mieszkam
od kilku lat i którą uważałam za przyjazną. Przez cały czas mieliśmy, wraz
z tatą Julka nadzieję, że sprawa szybko zostanie wyjaśniona i pójdzie
w zapomnienie, a Julek będzie mógł jak każde inne dziecko uczęszczać do
przedszkola. Tymczasem przedstawiciele Gminy zamiast rozwiązać sprawę, łamią kolejne przepisy, publikują materiały dalece mijające się z prawdą wprowadzając tym samym opinie publiczną w błąd. Niestety sprawę
będzie musiał rozstrzygnąć Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego
złożone zostały dokumenty.
Wśród ludzi krążą pytania, dlaczego akurat teraz, przed wyborami
sprawa została tak mocno nagłośniona  czy nie ma Pani poczucia, że
przybrała rangę politycznej?

Mam, jak najbardziej i wcale mi z tym nie do śmiechu. W żaden sposób
nie jesteśmy zaangażowani w politykę, wręcz przeciwnie - staramy się żyć
z dala od niej. Niefortunnie się stało, że rok w którym Julek mógł rozpocząć formalnie swoją edukację przypadł właśnie na rok wyborczy. Do tego
długie tygodnie bezowocnych rozmów z Urzędnikami spowodowały, że
całość tak mocno rozciągnęła się w czasie i mamy już prawie listopad a sprawa przecież mogła zostać zamknięta już w maju.
I jeszcze na koniec ostatnia kwestia. Niektórzy zarzucają Państwu,
że w tym wszystkim najmniej liczy się dobro dziecka… Czy może się
Pani do tego odnieść?

Wydaje mi się, że takie opinie mogą padać ze strony osób, które nie
mają styczności z niepełnosprawnością i nie zdają sobie sprawy jak wiele
czasu poświęcamy na rozwój i rehabilitację naszego dziecka. Jak mocno
przewartościowuje się świat, gdy codziennie trzeba walczyć o każdy kolejny, choćby najmniejszy krok. Od początku staramy się doprowadzić Julka
do jak największej sprawności i samodzielności, by w przyszłości nie był
skazany na łaskę innych lecz mógł w miarę normalnie funkcjonować,
uczyć się, pracować i cieszyć się życiem jak każdy z nas.
Edukacja przedszkolna jest jednym z wielu - jednak bardzo ważnych
etapów tej szeroko rozumianej rehabilitacji. To także pierwszy z etapów
włączania dziecka w życie społeczne, który w tym wypadku zakończył się
przykrym niepowodzeniem wiążącym się nie tylko z nieprzestrzeganiem
przepisów prawa, ale też dyskryminacją społeczną, o której świadczą wszystkie działania decydentów w tej sprawie.
z mamą dziecka rozmawiał:
Michał Starnowski

GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

NASZA SPRAWY

PRAWNIK RADZI... PRZED WYBORAMI
16 listopada br. odbędą się wybory samorządowe. Dla lokalnych spo
łeczności z pewnością ważniejsze niż wybory parlamentarne. Wybieramy
osoby do rad gmin, powiatu, sejmiku województwa, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Kandydatami są często nasi znajomi, sąsiedzi, ludzie
których od wielu lat znamy, i to im powierzamy sprawy, które dotyczą nas
bezpośrednio, jesteśmy też w stanie rozliczyć z wcześniej złożonych dekla
racji i obietnic kandydujących ponownie, a także dać szanse nowym osobom.
Głosować możemy i powinniśmy osobiście w godzinach od 7.00 do
21.00 w obwodowych komisjach wyborczych właściwych ze względu na
nasze miejsce zameldowania. W komisji powinniśmy stawić się z dowodem

osobistym, który jest dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość i miejsce zameldowania. Jeżeli niedawno zamieszkaliście państwo w gminie Stare
Babice, do dnia 12 listopada br. można złożyć wniosek o dopisanie nas do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Jeżeli nasz adres stałego
zamieszkania jest inny niż zameldowania, również możemy złożyć wniosek
o dopisanie nas do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Jeżeli
tego nie zrobimy, z urzędu zostaniemy wpisani na listę wyborców właściwą ze
względu na miejsce zameldowania.
Głosować możemy korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) gminy
najpóźniej do dnia 27 października br. (poniedziałek) w formie: ustnej, pisemnej, telegraficznej, telefaksem lub w formie elektronicznej. Uprawnienie
do głosowania korespondencyjnego dotyczy wyłącznie wyborców, którzy
posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł- no
sprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rento
wego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do samodzielnej
egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie
o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny. Wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75
lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do samo-

dzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, głosować mogą również przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Zgodnie z in
formacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej: pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od
dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat,

siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika. Do dnia 7 listopada br. należy złożyć do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) stosowny wniosek, wniosek można również złożyć przez nadanie przesyłki pocztowej. Do wniosku należy koniecz
nie dołączyć: 1. zgodę osoby, która ma pełnić funkcję pełnomocnika, 2. kopię
aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, do
mach pomocy społecznej, (także w zakładach karnych i aresztach śled
czych), jednakże wyłącznie usytuowanych na terenie województwa, na

obszarze którego znajduje się gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców (należy więc w pierwszej kolejności dopisać się do listy wyborców), zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania
utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.
Dyrektor szpitala czy domu opieki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Osoby niepełnosprawne mogą
głosować: 1. przez pełnomocnika; 2. korespondencyjnie; 3. w lokalu wyborczym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych; 4. przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym; 5. korzystając z pomocy osoby trzeciej w lokalu wyborczym.
Dzień poprzedzający wybory samorządowe objęty jest ciszą wyborczą.

To czas, kiedy zabronione są jakiekolwiek działania agitujące (zakaz audycji
radiowych, spotkań wyborczych, przedstawiania sondaży przedwybor- czych
czy rozwieszania plakatów) nas do głosowania na konkretnych kandydatów.
Jest to "chwila" na zastanowienie się, podsumowanie. W trakcie kampanii
wyborczej lub/i w trakcie wyborów dochodzić może do wykroczeń wy
borczych. Wykroczeniami wyborczymi są m.in.: naruszenie ciszy wyborczej, udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek
korzyść majątkową lub osobistą, niedopełnienie obowiązku gromadzenia
środków finansowych przeznaczonych na kampanię wyborczą na rachunku
bankowym. Wykroczenia wyborcze karane są karą grzywny, która wynosić
może do 5000 zł., a w uzasadnionych przypadkach nawet do 10 000 zł.
W trakcie kampanii może dochodzić również do niszczenia mienia innych
kandydatów (zrywanie plakatów, tablic). Takie zachowanie również podlega
karze grzywny. Sprawy z zakresu wykroczeń wyborczych rozpatrywane są
z reguły w trybie przyspieszonym lub nakazowym.
Mając na względzie kilka możliwości oddania swojego głosu, warto
zaznaczyć w kalendarzu ważne, nadchodzące dni: 7 i 12 listopada br.
i oczywiście 16 listopada 2014 roku.
Anna Mioduszewska Biuro Prawne "Vis Legis"
Stare Babice, ul. Rynek 18  tel. 535581976
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KIEDYŚ MIEJSCE DUCHA SPORTU,
DZIŚ TYLKO STRASZĄCY OBIEKT WIDMO…
Jeszcze kilka lat temu lat temu murawa przy siedzibie Ludowego
Klubu Sportowego w Zielonkach tętniła życiem i była miejscem
wielkich emocji. Odbywały się tu liczne rozgrywki sportowe, festyny,
wesela, a także rozmaite zebrania i wyborcze głosowania. Obecnie
obiekt przy ulicy Sportowej, który kilka lat temu został sprzedany
przez Gminę Stare Babice jest w prywatnych rękach i szybko zmienia
się w niszczejącą ruinę. Czasem trudno w to uwierzyć, że to zapom-

niane i mocno już dziś zaniedbane miejsce, wiele lat temu odgrywało
ważną rolę w wychowaniu młodzieży. Dziś teren bez bramy i jeszcze
do niedawna bez tablic ostrzegawczych jest ruiną, w której dzieją się
różne rzeczy, ale z całą pewnością nie są to rozgrywki sportowe.
Trawiaste boisko, na którym osiągano sukcesy sportowe i które było
prawdziwą dumą naszej gminy dziś zamieniło się w ogólnodostępny
"chwastnik".
35 lat temu, w lipcu 1979 roku około 30 osób założyło w Zielonkach klub sportowy. Powołany do życia klub wybrał wpośród swego

grona Zarząd. Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych w Zielonkach przekazała teren do działań rekreacyjnych, a jakiś czas później zaczęto budowę
obiektu. Głównym inwestorem stał się Ludowy Klub Sportowy, który
początkowo dla swoich potrzeb korzystał z małego prowizorycznego
baraczku. Plany rozwoju od początku były ambitne, gdyż przewidywały
budowę kompleksu sportowego z dużą salą gimnastyczną.
Odbywały się tu rozgrywki, w których brało udział około 16 drużyn (bywały czasy, że nawet 20) z okolicznych miejscowości: Babic,
Borzęcina, Bliznego, Izabelina który jeszcze wtedy należał do gminy
Stare Babice i wielu innych. Były to prężne i zdolne zespoły. Zielon-

kowski LKS został zgłoszony też do rozgrywek B klasy drużyny piłki
nożnej. W kolejnych latach, już po uruchomieniu nowego obiektu
utworzono drużyny młodsze, później także sekcje siatkówki, badmintona
i tenisa stołowego.

ciąg dalszy na stronie obok...
R E K LAMA
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szczeblu wojewódzkim wygrywano w lekkoatletyce, tenisie stołowym, siatkówce. Jeśli Klub
akurat nie zdobył I miejsca, zwykle był przynajmniej w pierwszej dziesiątce. Kilku zawodników piłki nożnej otarło się o kadrę Polski: Piotr
których rozgrywano mecze drużyn zrzeszonych Staniszewski był powołany do juniorów, jako
w tzw. LZS -ach. Warto wymienić kilka z nich: prawdziwa piłkarska legenda wsławił się też Ar
w Borzęcinie (Zalesiu) i w Truskawiu tam, gdzie kadiusz Florczak, a bramki wiele lat bronił
obecnie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Grzegorz Gładysz. Prawdziwymi talentami
w dziedzinie tenisa stołowego byli Jarosław
Bednarski - na szczeblu wojewódzkim oraz
Krzysztof Michlewicz i Dariusz Białobrzeski.
Trenerami tej dyscypliny byli Witold Sternik
i Jerzy Ploch. W warszawskich olimpiadach
srebrne i złote medale zdobywały też nasze badmintonistki.
Pierwszym prezesem został Bogdan Mie
dziński  osoba niezwykle zasłużona w dziejach
Klubu i zaangażowana w jego życie od same
go początku. Trenerem został Janusz Strzeszewski. W terenie istniały też inne boiska, na

Trudno dziś po latach wymienić nazwiska
wszystkich założycieli, zawodników, trenerów
i działaczy  było Ich bowiem wielu i każdy
z Nich włożył w działalność Klubu swoją
większą lub mniejszą cegiełkę.
Od samego początku, szczególnie wręcz
dbano o boisko przy głównej siedzibie: teren od

ulicy ogrodzono oponami, w czynie społecznym
wyremontowano dotychczasowy budynek; wiele
osób chętnie pomagało też bezinteresownie.
Szacowano, że nowy budynek będzie powstawał
przez około 2 lata, jednak dzięki społecznej pracy budowa szła bardzo sprawnie i wystarczył na
to tylko rok. Po wybudowaniu okazało się jednak, że projekt konstrukcyjny zawierał błędy
i konieczne trzeba było dobudować słupy
wzmacniające. Dzięki staraniom Zarządu, firma
budowlana wykonała to na własny koszt.

Z chwilą wybudowania nowego obiektu
Klub był posiadaczem ciągników rolniczych
i autobusu, który woził sportowców na mecze
i różnego rodzaju zawody. Wielu zdolnych wy
chowanków Klubu osiągało sukcesy w Mi
strzostwach Polski. Kilkukrotnie było to I mie-

ga Klubu. Organizowano bufety z kiełbasami,
watą cukrową i lodami; "Tych lat nie odda nikt"
śpiewała Babiczanom Irena Santor z desek
zielonkowskiej sceny. Wiele osób pomagało
bezinteresownie, także trenerzy sportowi mieli
w czasie festynów swoje obowiązki. Tradycją
Klubu było prowadzenie kronik z różnych
wydarzeń, osiągnięć, zjazdów, konferencji  nie
stety wszystko to zostało zniszczone po opusz
czeniu budynku. Wiele razy na różnych szcze-

blach LKS osiągał pierwsze miejsce, jako doskonale zorganizowana jednostka był szanowany i podziwiany, dbano o wzorową dyscyplinę
zawodników. Działalność, dzięki której klub powstał, w dużej mierze opierała się na pracy społecznej.
Budynek LKSu był nie tylko miejscem
sportowych wydarzeń. Niejedna para urządziła

tu swoje przyjęcie weselne; za czasów pierwszego tymczasowego budynku organizowano dyskoteki tak wielkie, że balowiczów trzeba było
wpuszczać partiami - zdarzało się, że na zabawę
jsce w rozgrywkach LKS, także igrzyskach przybywało nawet 300-400 osób. Dawno temu
gospodarki żywnościowej (jako klub działający odbywały się tu także festyny gminne, w któprzy Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych). Na rych organizację była także zaangażowana zało-

Patrząc na niszczejący budynek przy ulicy
Sportowej można odnieść wrażenie, że duch
tamtych czasów odejdzie wraz z nim, a pe
wien element lokalnej historii zostanie za
mknięty na zawsze. Jak długo zarośnięte
widmo będzie jeszcze straszyło na ulicy Spor
to- wej? Czy naprawdę nie lepiej byłoby, aby
to miejsce dalej służyło społeczności, tak jak
działo się to przez wiele lat?
Ewa BożykUgorowska
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CZEKA NAS HISTORYCZNE WYDARZENIE
 WSZYSTKIE NASZE PARAFIE NAWIEDZI
OBRAZ MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ
Od 15 czerwca 2014 roku Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedza Parafie Archidiecezji Warszawskiej. W listopadzie będzie gościł w de
kanacie laseckim, czyli również w Kościołach zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Babice i Izabelin, Ożarów Maz. i w Zaborowie.
I tak np. do Parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem Obraz przybędzie 14 listopada o godzinie 19.00 z Parafii w Lipkowie, w której będzie
gościł w dniach 1314 listopada. W każdej Parafii Peregrynacja poprzedzona zostanie misjami lub rekolekcjami i tak np. w Bliznem, Lipkowie
i Starych Babicach przygotowanie do tej niecodziennej uroczystości rozpocznie się w niedzielę 9 listopada br. W Bliznem Misje parafialne poprowadzi ksiądz dr Tomasz Jakubiak, a w Babicach Ojcowie Paulini. Szczegóły dotyczące Peregrynacji zostaną zamieszczone na stronach internetowych
każdej z parafii oraz przekazane w ramach ogłoszeń parafialnych. Jakże wymownie na Peregrynację zaprosił swoich parafian ks. Tomasz So
biecki: "W 62 letniej historii lipkowskiej parafii wydarzenie to, czyli nawiedzenie obrazu będzie miało miejsce po raz drugi. Trzeciego razu wielu z nas
nie doczeka, dlatego już dziś zapraszam na tę uroczystość". Na marginesie dodamy, że w Babicach ostatnie (a może i jedyne) Nawiedzenie Parafii
miało miejsce 33 lata temu  18 listpada 1981 roku.
Szczegółowy program nawiedzenia przedstawia
się następująco: 10.11.2014 - Matki Bożej Królowej

Meksyku w Laskach Warszawskich; 11.11.2014 - Zakład
dla Niewidomych w Laskach; 12.11.2014 - Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie; 13.11.2014  Św. Rocha
w Lipkowie; 14.11.2014  Objawienia Pańskiego
w Bliznem; 15.11.2014  Wniebowzięcia NMP w Babi
cach; 16.11.2014  Św. Wincentego Ferreriusza w Bo
rzęcinie; 17.11.2014 - Nawiedzenia NMP w Zaborowie;

18.11.2014 - NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie;
19.11.2014 - Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz.

Peregrynacja w Kościele katolickim, to uroczy
ste przenoszenie albo przewożenie w celach kulto
wych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu
religijnego. Peregrynacje mogą mieć charakter lokalny

(np. peregrynacja figury Matki Bożej na terenie parafii
czy diecezji) jak i narodowy czy też między- narodowy.
W czasie trwania peregrynacji organizowane są specjalne nabożeństwa. Celem peregrynacji jest zachęta do
podjęcia praktyk religijnych i zaangażowania w życie
wspólnoty eklezjalnej (kościelnej).

zebrał: Michał Starnowski
PS. Redakcja Gońca Babickiego poszukuje autora
archiwalnego zdjęcia zamieszczonego w tym artykule.
R E K LAMA
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TOMIK LITERACKI MŁODYCH AUTORÓW
Nowy Rok Szkolny 2014/2015, to nie tylko
nauka i zdobywanie wiedzy. Wśród wielu pro
jektów organizowanych w izabelińskiej pla
cówce dydaktycznej i Bibliotece Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Królickiego, od
wielu już lat odbywa się "Tomik Literacki
Młodych Autorów". Konkurs ten, którego po
mys- łodawcą i koordynatorem od samego po
czątku jest Pani Stanisława Fadrowska
Adamczyk skierowany jest do uczniów mazo
wiec- kich szkół podstawowych, choć w ubie
głym roku konkurs miał zasięg ogólnopolski.
Głównymi celami projektu jest: zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii
i ochrony środowiska; rozwijanie zainteresowań
estetycznych i kształcenie wrażliwości dzieci na
piękno przyrody; pobudzanie twórczości własnej
uczniów, inspirowanie zainteresowań literackich; zainteresowanie dzieci procesem two- rzenia autorskiej, niekonwencjonalnej książki;
popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie nowatorskich rozwiązań
wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego. Prace konkursowe wykonują dzieci
przy użyciu najróżniejszych technik plastycz
nych. Bogactwo naturalnych materiałów używanych w tym szczególnego rodzaju edytorstwie,
rozmach oraz pomysłowość - świadczą o niezwykłej wyobraźni dzieci. Najciekawsze prace
konkursowe prezentowane były m.in. na Targach Książki Edukacyjnej w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie, a także na wystawach
w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej. Dziecięce arcydzieła wystawiano również w Królewskiej Bibliotece w Kopenhadze, w Bibliotekach Północnych Włoch, Austrii i Słowenii oraz na Targach
Edukacyjnych w Kielcach. Tematyka konkursu
zawsze spotykała się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego nie dziwi
fakt, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie
się już XV jego edycja. Rozstrzygnięcie kon
kursu, podobnie jak w latach poprzednich
planowane jest w czerwcu, tuż przed zakończeniem Roku Szkolnego, brali w nim udział

również uczniowie ze Starych Babic.
23 czerwca 2014 roku w budynku szkoły
przy ul. 3go Maja odbyła się finałowa uro
czystość konkursowa, na której podsumowa
no XIV edycję konkursu. W obecności m. in.
Przewodniczącego Rady Gminy Izabelin Jerze
go Pietrzaka, Wójta Gminy Izabelin Witolda
Mala- rowskiego, Dyrektora Kampinoskiego
Parku Narodowego Jerzego Misiaka i Dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie Antoniego Zy
cha, Młodzi Twórcy otrzymali nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Jury, które oceniało prace
w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej
i edytorskiej, przyznało trzy nagrody główne
najbardziej aktywnym szkołom, tj. Szkole
Podstawowej w Izabelinie, Szkole Podstawo
wej w Kaliszkach oraz Szkole Podstawowej
Nr 8 w Legionowie. Wyłoniło również 85 lau
reatów i wyróżniło 735 osób w dwóch grupach
wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Pierwsze
miejsca zdobyli uczniowie: Michał Gmochow
ski z klasy VI S.P. w Izabelinie, Weronika Mi
tuniewicz z klasy VI S.P. w Kaliszkach oraz
Zuzanna Przekazińska z klasy VI S.P. nr 8
w Legionowie.

szawski Zachodni, Zespół Szkół w Izabelinie,
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie, Kampinoski Park Narodowy, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
w Warszawie oraz Portal Qlturka.pl
XIV edycję konkursu Patronatem honoro
wym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wo-

jewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty,
Starosta Warszawski Zachodni oraz Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wśród patro
natów medialnych nie zabrakło i naszych gazet
- Gońca Babickiego i Kuriera Izabelińskiego.
Wszystkim, którzy wzięli udział w opisa
nym powyżej konkursie gratulujemy, a tym,

którzy aktualnie zgłosili się już do jubileuszowej
XV edycji życzymy wytrwałości, a w szczególności dobrych pomysłów. Życzymy Wam, aby
Do realizacji XIV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu "Tomik Literacki Młodych Auto
rów" o tematyce przyrodniczej dzięki finanso
wemu wsparciu przyczynili się: Gmina Izabelin,

Wasze prace znalazły się w wydawanej co
rocznie książce, która będzie pokłosiem pięt
nastej edycji konkursu "Tomik Literacki Mło
dych Autorów" o tematyce przyrodniczej. Nad-

że wszystkie dotychczasowe książki doWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska mienimy,
stępne
są
w
izabelińskiej Bibliotece Szkolnej.
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Powiat WarMichał Starnowski  izabelin24.pl
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GMINNA LEKCJA DEMOKRACJI
Ustawy samorządowe nie definiują pojęcia inicjatywy uchwałodaw
czej. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje
się, że "inicjatywa uchwałodawcza to służące danemu podmiotowi pra
wo (niekiedy także obowiązek) przedłożenia organowi stanowiącemu sa
morządu terytorialnego projektu uchwały". Obywatelska inicjatywa
uchwałodawcza jest natomiast prawem przyznawanym określonej gru
pie mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa. Celem takiej
inicjatywy jest umożliwienie większej aktywności i uczestnictwa miesz
kańców w sprawach jednostki samorządu terytorialnego.
W obecnie obowiązujących przepisach kwestia inicjatywy uchwało
dawczej w jednostkach samorządu terytorialnego nie została uregulo
wana w sposób kompleksowy. Ustawy wskazują jedynie, w jakiej formie

organy jednostek samorządu podejmują swoje rozstrzygnięcia, jaka jest wymagana większość i quorum dla ważności i skuteczności takich decyzji.
Krąg podmiotów uprawnionych do opracowania i przedłożenia pod obrady
rady gminy (powiatu) czy też sejmiku województwa projektu uchwały co do
zasady może być określony w postanowieniach statutu danej jednostki. Pod
miotem posiadającym prawo inicjatywy uchwałodawczej może być m.in.
grupa mieszkańców danej wspólnoty samorządowej. Obecnie w Polsce
prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mają mieszkańcy kilkudziesięciu gmin. Nie jest to więc rozwiązanie powszechnie występujące
w polskich gminach.
"W Radzie Warszawy i wielu innych organach samorządu teryto
rialnego przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej ma prawo uczestniczyć
w pracach nad projektem, bierze udział w pracach komisji, a często
prezentuje również projekt na sesji Rady". W Gminie Stare Babice

zgodnie z § 43 ust 1 pkt 5 Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr
XXXVIII/363/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010 r. inicja
tywę uchwałodawczą posiada stu mieszkańców gminy składających pro
jekt inicjatywy obywatelskiej. Brak jest natomiast regulacji dotyczących
trybu postępowania i udziału wnioskodawców w tym postępowaniu.
Poniżej pragniemy Państwu przekazać informację, jak praktycznie
wyglądało postępowanie z projektem obywatelskiej inicjatywy uchwało
dawczej w Gminie Stare Babice. Projekt w dniu 25 sierpnia 2014 roku
do Naszej Gminy przedłożyła grupa 202 mieszkańców Klaudyna.

nie dopuszczono autorów inicjatywy do prac nad projektem; nie zapro
szono autorów na posiedzenia Komisji i sesję Rady; nie przekazano
Radnym projektu obywatelskiego. Prawdopodobnie autorzy pomysłu ure-

gulowania w Statucie Gminy demokratycznej instytucji zwanej Obywatelską
Inicjatywą Uchwałodawczą nie zakładali sytuacji, w której zdesperowana
grupa mieszkańców podejmie się zbierania podpisów pod projektem uchwały.
Odrębnego wyjaśnienia wymaga postępowanie Wójta Gminy Krzysz
tofa Turka - jako osoby uprawnionej do przedstawiania uchwał Radzie Gminy - TU z projektem mieszkańców Klaudyna. Wójt pismem z 7.10.2014. po
wiadomił autorów, że ich projekt, po dokonaniu pewnych poprawek
redakcyjnych; (wg Wikipedii są to poprawki gramatyczne i stylistyczne)
będzie przedmiotem obrad Rady Gminy na sesji w dniu 23.10.2014. Co
więcej, na sesji Rady Gminy Wójt stwierdził, że wprowadzone do pro
jektu poprawki nie zmieniły merytorycznej treści projektu zgłoszonego
przez mieszkańców Klaudyna.
Jak zatem wyglądały wprowadzone poprawki: 1. Całkowicie zmie
niono tytuł uchwały: Był: w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy najmu nr 138/2013 oraz zamknięcia składowiska Radiowo z dniem
31 grudnia 2016 roku; Jest: w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczące
go składowiska Radiowo; 2. Wykreślono cały pkt 3 z § 1 o treści: "do
prowadzenie do zakończenia wywozu odpadów komunalnych, w tym tzw.
odsiewów balastowych i zamknięcia składowiska Radiowo w nieprzekra
czalnym terminie z dniem 31 grudnia 2016 roku". 3. W § 2 i 3 słowa "Ra
da Gminy …..nie wyraża zgody" zastąpiono słowami: "…Rada Gminy
stoi na stanowisku braku celowości…"; 4. Pominięto całe uzasadnienie
autorów projektu. W uzasadnieniu projektu gminnego jest natomiast
wzmianka, że wpłynął projekt uchwały mieszkańców w sprawie….. doko
nałem jej oceny pod względem prawnym i uwzględniając uwagi radców
prawnych ……….kieruję ją pod obrady.
Podsumowując należy stwierdzić, że zmiana tytułu uchwały, wykreślenie całego paragrafu, zmiana treści dwóch paragrafów, wykreślenie uzasadnienia w całości, są to (w opinii Wójta Gminy Krzysztofa Turka)
poprawki nie zmieniające treści merytorycznej projektu.

W związku z działaniem Władz Gminy zmierzającym do zmanipulo

skoro nie ma regu- wania treści projektu obywatelskiego i skreśleniem z porządku obrad
lacji dotyczących trybu rozpatrzenia, to projekt, jak każdy wniosek podlega sesji w dniu 23 października br. należałoby się zastanowić, kto ma w tym
pod KPA, zgodnie z którym o każdym przypadku nie załatwienia sprawy interes, aby nie zamykać Składowiska Radiowo? Na obecną chwilę od
w terminie określonym w artykule 35 (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesią- powiedź może być tylko jedna: Nie wiemy!!!!!!!. Możemy jedynie snuć
ca, w ciągu dwóch miesięcy) organ jest obowiązany zawiadomić strony, po- domysły. Gmina co miesiąc inkasuje od MPO kwotę w wysokości ponad
dając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy 80 tysięcy złotych. Coś tu jest nie tak. Pozostawiam to Państwa ocenie.
(projekt obywatelski mieszkańców Klaudyna złożony 25 sierpnia, pismo
Krzysztof Kaliszewski
Wójta z 7 października, tj. po 43 dniach, bez podania przyczyny zwłoki);
Inicjatywa Obywatelska Mieszkańców Klaudyna
I tak: nie dotrzymano obowiązujących terminów:
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SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY LATCHORZEWA I NIE TYLKO
Przed wyborami samorządowymi w_2010 r.
Pan Krzysztof Turek wystosował do Państwa
list, w którym wskazał, aby Państwo nie gło
sowali na mnie. Jednocześnie w liście tym po
stawił mi kilka zarzutów.
Biorąc udział w obradach Rady Gminy, w Ko
misjach, czy też w głosowaniach kierowałem

się zawsze dobrem Gminy i dobrem moich wyborców, w oparciu o posiadaną wiedzę, zgodnie
z prawem i własnym sumieniem.
Nie byłem i nie jestem za tym, aby prowadzić jakąkolwiek wojnę z Wójtem Gminy Stare
Babice, ale byłem i jestem za merytoryczną dyskusją na sesjach Rady Gminy i obradach Komisji, opartą na wiarygodnych faktach.

Nieprawdą jest, jakoby którykolwiek z rad
nych był przeciwny pozyskaniu przez Gminę
funduszy unijnych na rozbudowę sieci wodo
ciągowej i kanalizacyjnej, natomiast byłem jed-

Osobiście byłem zwolennikiem innego roz
wiązania, opartego na długoletnim doświadczeniu zawodowym. Uważałem, że właścicielem
majątku powinna być Gmina. EkoBabice Sp.
z o.o. winna pozostać operatorem, który na

sji rady. Po zakończeniu sesji jest takim samym
obywatelem jak każdy obywatel naszej gminy."

"Grupie Trzymającej Władzę".

niczący Sejmowej Komisji Samorządu Tery
torialnego skierował fragment protokołu
z wypowiedziami Wójta i Przewodniczącego
Rady Gminy do Biura Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu, z prośbą o opinię. Opinię
taką podpisaną przez radcę prawnego  P.
Małgorzatę SzczypińskąGrabarczyk oraz Wi
cedyrektora Biura Analiz Sejmowych P. Ja
kuba Borawskiego otrzymałem w czerwcu
2010 r.

zlecenie Gminy dostarczałby wodę, odbierałby
ścieki i prowadziłby eksploatację majątku gminnego. Gmina jako jednostka budżetowa nie
wlicza do swoich kosztów  kosztów amorty
zacji. Środki na ewentualne odtwarzanie mająt- Przewodniczący - Poseł Bronisław Dutka po przeku byłyby uwzględniane w budżecie Gminy czytaniu wypowiedzi Wójta i Przewodniczącego
w zależności od potrzeb i byłyby pod kontrolą Rady Gminy powiedział: "Pan Wójt i Pan Prze
Rady Gminy, a opłaty za wodę i ścieki byłyby wodniczący Rady Gminy nie mają racji i wypo
niższe. W związku z tym wyrażałem pogląd od- wiadają błędne opinie."
mienny od stanowiska Wójta i głosowałem inaczej niż zalecał Wójt. I tak naraziłem się
Aby opinia miała moc prawną, Przewod
W liście Pana Krzysztofa Turka pojawił
się również zarzut jakobym przypisywał sobie

wykonanie pewnych inwestycji w naszej Gminie. Wyjaśniam, że jako radny za wiedzą i zgodą
nym z siedmiu radnych przeciwnych projektom Wójta podejmowałem szereg interwencji w Urzę
uchwał, przekazujących majątek Gminy oraz dzie Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie
majątek, który powstaje z pozyskanych funduszy przyśpieszenia remontu drogi w ulicy mjr. H.
unijnych do spółki Eko-Babice Sp. z o.o.
Dobrzańskiego "Hubala" między Osiedlem Groty, a miejscowością Blizne Jasińskiego, wraz
DLACZEGO: ?
z wybudowaniem przystanku dla autobusów
na ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" za skrzy1. Rada Gminy podejmując takie Uchwały, żowaniem z ul. Spychowską.
zrzekła się wszelkich praw do kontroli tego
majątku oraz do kontroli wydatkowania po
zyskanych funduszy unijnych.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
organem kontrolnym w spółce Eko-Babice Sp.
z o.o. jest Rada Nadzorcza, którą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, a w tym
przypadku jest to zgromadzenie jednoosobowe
i jest nim Wójt. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki. Tak więc Wójt ma pełną
władzę nad organem zarządzającym i organem
kontrolnym Spółki oraz nad majątkiem i funduszami w Spółce. Natomiast Rada Gminy może
wysłuchać sprawozdania z działalności Spółki
Eko-Babice, które ma charakter informacyjny
i nie podlega procedurom kontroli i głosowania
przez Radę Gminy.
2. Spółka podwyższa koszty działalności,
stanowiące podstawę do ustalania cen usług
(dostarczanie wody i odbiór ścieków) o koszty
amortyzacji i trwać to będzie przez cały okres
amortyzacji, a dla sieci wodociągowych i ka
nalizacyjnych jest to 40 lat od momentu przy
jęcia majątku na stan ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym opłaty za wodę
i ścieki będą podnoszone przy jednoczesnych
corocznych kilkumilionowych dopłatach do wody i ścieków z budżetu Gminy, przekazywanych
do Spółki Eko-Babice. Będzie to trwać do momentu, aż przychody za wodę i ścieki zrównoważą koszty eksploatacyjne i koszty amortyzacji. I tak dopłaty te wynosiły: w 2011 r. 4,2 mln zł, w 2012 r. - 4,24 mln zł, w 2013 r. 4,8 mln zł, w 2014 r. - 4,42 mln zł.
3. Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Co będzie, jeżeli Komisja Europejska
(Rząd Unii) podejmie decyzję, że nie będzie
można stosować żadnych dopłat, do wody i ście
ków - dopłat przekazywanych do firm: m. in. do

spółek prawa handlowego, tak jak nie można
obecnie stosować dopłat do działalności stoczni,
hut, kopalń, LOT-u…….?
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Po otrzymaniu protokołu z obrad Sesji
Rady Gminy Stare Babice udałem się do Sej
mu Rzeczpospolitej Polskiej, do Przewodni
czącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Pana Posła Bronisława Dutki (Klub
Parlamentarny PSL) z prośbą opinię. Pan

Podejmowałem również jako radny szereg
interwencji w Mazowieckim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Warszawie w sprawie likwi-

dacji zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym
przy Cmentarzu na skrzyżowaniu ulic: mjr. H.
Dobrzańskiego "Hubala", gen. Wł. Sikorskiego
i gen. L. Okulickiego. Interwencje w sprawie

budowy ronda przy Cmentarzu, podejmowa
łem wspólnie z urzędnikami Urzędu Gminy
z Referatu Inwestycji do czasu, kiedy Wójt
zabronił im współpracy ze mną.
Ponadto na sesji Rady Gminy w dniu 25
marca 2010 r. Wójt oraz Przewodniczący Ra
dy Gminy Pan Henryk Kuncewicz postawili
mi zarzuty, jakobym przekraczał uprawnie
nia radnego, podejmując interwencje w insty
tucjach zewnętrznych.
Oto wypowiedzi Wójta i Przewodniczące
go Rady - cytaty pochodzą z protokołu obrad
sesji Rady Gminy Stare Babice:
Wójt Krzysztof Turek:
"Jako osoba fizyczna ma prawo wystąpić
o wszystko co uzna za stosowne, natomiast nie
jako radny, ale jako mieszkaniec. Radny w poje
dynkę nie ma żadnego mandatu do występowa
nia. Mandat radnego działa tylko w okresie
obrad sesji rady gminy, jako osoba fizyczna ma
prawo wystąpić."

Są w niej następujące stwierdzenia:

" Z powyższych przepisów wynika jedno
znacznie, że zakres obowiązków nałożonych na
radnego przez ustawodawcę jednoznacznie roz
strzyga, iż mandat ten pełniony jest nie tylko na
sesji."...
"Na zakończenie należy wskazać, że oczywi
ście radny ma prawo uzyskiwania informacji
na zasadach ogólnych określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do in
formacji publicznej, czy też korzystać z zagwa
rantowanego każdemu w Konstytucji RP prawa składania petycji, skarg czy wniosków do
organów państwowych, organizacji, instytucji
społecznych e.c.t. (na podstawie Działu VIII k.p.a.)."
Oświadczam, że w swoim postępowaniu
jako radny kierowałem się jedynie dobrem
wyborców i nie otrzymałem i nie ubiegałem
się o jakiekolwiek dobra od Gminy, czy też
o zlecenia od Spółek Gminnych. Natomiast
jako radny przekazywałem w latach 2005,

2006, 2007, 2008 i_2009 jednomiesięczne diety
radnego na cele dobroczynne. I tak połowę tych
diet przekazywałem na upominki pod choinkę
dla dzieci z ubogich rodzin z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Blizne Jasińskiego,
a dru- gą połowę diet przekazywałem na upominki pod choinkę dla dzieci z ubogich rodzin
z Zakładu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
SZANOWNI PAŃSTWO,
PRZED PAŃSTWEM DECYZJA,
NA KOGO ODDAĆ SWÓJ GŁOS.

Wójt Krzysztof Turek:
"Radny Piętocha nie ma prawa występowa
nia w różnych instytucjach jako radny w sprawach
związanych ze sprawami administracyjnymi."
Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk
Kuncewicz stwierdził, że:
"Jako radny nie powinien występować na ze
wnątrz, radnym jest się tylko w czasie obrad se

Wybierajcie ludzi sumienia, kierujących
się wiedzą, samodzielnością myślenia, traktu
jących mandat radnego jako służbę wobec
mieszkańców i wobec dobra publicznego, prze
jawiających aktywność, otwartych na współ
pracę z każdym wybranym wójtem dla dobra
mieszkańców i dla dobra Gminy, ale nie ule
gających manipulacji i zastraszaniu.
Z wyrazami szacunku:
Jerzy Piętocha
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CZY TO NA PEWNO
SAMOWOLA BUDOWLANA?
Państwo Elżbieta i Paweł Szczypińscy mi
mo ponad 20 lat starań unormowania po
prawności prawnej swojego siedliska nadal
nie mogą tego dokonać. Sprawa dotyczy
mieszkańców Borzęcina Dużego, z którymi
postanowiłem porozmawiać.
Bardzo proszę przybliżyć czytelnikom Pań
stwa sprawę.
Nasza sprawa zaczęła się w 1993 r. kiedy
to zgłosiliśmy się do Urzędu Gminy Stare Ba
bice. Otrzymaliśmy tam informację jakie do
kumenty musimy złożyć, aby otrzymać zgodę
na zabudowę zagrodową w nowo powstałym
gospodarstwie rolnym. Tworzyliśmy je na
działce rolnej, w bezpośrednim sąsiedztwie
z innymi gospodarstwami z zabudową zagro
dową. Wszystkie wymagane dokumenty zło
żyliśmy. Po miesiącu otrzymaliśmy decyzję
odmowną. W uzasadnieniu Urząd wskazał, że
nie utworzyliśmy gospodarstwa rolnego.
W 1994 r. zamieszkaliśmy w powstałym
budynku, gdyż tylko tak możliwe było prowa
dzenie gospodarstwa rolnego. Poprzednie

miejsce zamieszkania odległe o 70 km przekreśliło codzienne dojazdy, gdyż prowadzona przez
nas szkółka krzewów ozdobnych wymagała całodobowego dozoru. W 1996 r. otrzymaliśmy
decyzję Nr 1400/96, która jako bezprzedmio
towa nie powinna powstać, a nakazująca nam
rozbiórkę domu do 31.12.1999 r. Jednocześnie

urząd zobowiązał nas do wnioskowania o uzy-

skanie zgody na siedlisko w związku z prowadzoną działalnością ogrodniczą. Brak tu

konsekwencji, bo w decyzji Nr 501/93 Urzędu
Gminy Stare Babice nie tworzymy gospodar
stwa rolne- go, a w decyzji Nr 1400/96 takie
gospodarstwo prowadzimy. Przecież taki wnio-

Stare Babice pozwala nam na zabudowę za
grodową, ale Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie przyjmuje tego do wiado
mości. Sprawa w dalszym ciągu pozostaje
niezakończona. Nadmienimy, że nabywcami

naszych produktów ekologicznych są przede
sek o zabudowę siedliskową złożyliśmy już wszystkim ludzie z poważnymi chorobami.
w 1993 r. W dniu 10 luty 1997 otrzymaliśmy Można więc śmiało domyśleć się, że brak możnakaz zapłaty podatku od budynku i otrzy liwości zakupu żywności o najwyższych stanmujemy go do dnia dzisiejszego. Pobieranie dardach, wpłynie na pogłębienie się problemów
podatku od samowoli budowlanej jest nie zdrowotnych, a leczenie Ich schorzeń będzie dla
Państwa Polskiego bardzo kosztowne. Nasz syn
zgodne z prawem.
Kazimierz, absolwent Technikum Ogrodniczego
w Błoniu obecnie student SGGW w Warszawie
Co działo się dalej?
wydziału rolnego jest ogniwem łączącym nasze
W 2001 r. choroba nowotworowa syna Ka 30-letnie doświadczenie z nauką. Rażąco naruzimierza zmusiła nas do wprowadzenia ekolo szające przepisy prawa działania Nadzoru Bugicznych upraw warzyw i ziół, hodowli kur dowlanego mogą przyczynić się do likwidacji
i kóz oraz pasieki. W 2007 r. nasze gospodar siedliska, a tym samym do likwidacji całego gostwo zostało wyróżnione pierwszym miejscem spodarstwa dającego ludziom dotkniętym najw gminnym konkursie "Gospodarstwo rolne cięższymi chorobami produkty o najwyższych
bezpieczne dla człowieka i środowiska natural standardach jakości żywności. Likwidacji ulenego". Gmina szczyciła się i chwaliła na forum gnie pasieka, hodowla kur, hodowla kóz, uprawy
powiatu oraz kraju tym, że ma u siebie takie go- warzyw i ziół, sad owocowy oraz leszczy- nowy,
spodarstwo. Pytamy retorycznie, jak Urząd a ziemia będzie leżała odłogiem. Nasze doGminy Stare Babice może nagradzać gospo świadczenie i wiedza rolna już do niczego się
darstwo, które dla tego samego Urzędu fak nie przyda. Syn Kazimierz w obliczu likwidacji
gospodarstwa nie widzi sensu kontynuowania
tycznie nie istnieje.
pracy w gospodarstwie. Konsekwencją roz
Jednak po prawie dwóch dekadach za
świeciło światełko w tunelu?

Po 18 latach oczekiwania, czyli 30 czerwca
2011 r. Uchwałą Nr VIII/55/11 Rada Gminy

biórki jest obowiązek zapewnienia nam przez
Gminę lokalu zastępczego oraz zasiłku socjal
nego wobec utraty jedynego źródła dochodu.
ciąg dalszy na stronie obok
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Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2008 r.
I OSK 4/07 LEX 466044). Pomimo przedsta

W wielkim skrócie przedstawiliśmy nasz
horror, który zgotowali nam urzędnicy. Dla
podkreślenia złej woli i rażącego naruszenia
prawa przez urzędników zacytujemy normy
prawne. Prawo Polskie nie zobowiązuje do "nie

uwzględnienia" przez organ zmian stanów faktycznych, prawnych czy "formalno-prawnych"
i stawiania w nadrzędności "bytu dokonanego
orze- czenia" nad nowymi przesłankami mającymi na celu "wydanie odmiennego rozstrzygnięcia" lub działania w celu uwzględnienia "zmian"
obowiązującego prawa. Należy przypomnieć iż
wszelkie unormowania rozdziału 13 KPA służą
właśnie ku temu, aby prawo było elastyczne
i dało się dostosować do wszelkich nowych
aspektów sytuacji prawnych, w tym zmian prawa,
które mają miejsce po wydaniu decyzji ostatecznej.

wienia organowi dowodów dopuszczalności
zalegalizowania obiektu organ ten nie doko
nał należytej oceny tych dowodów. Organ nie

stwierdził również "bezprzedmiotowości" postępowania z uwagi na niemożliwość realizacji celu
jaki organ miał na względzie przy jej wydaniu.
"Decyzja staje się bezprzedmiotowa w razie,
gdy niemożliwe jest zrealizowanie celu, jaki organ administracji ma na względzie przy jej wydaniu". (Wyrok z dnia 11 października 1985 r.
SA/Wr 556/85 ONSA 1985/2/21).
Odnosząc się do obowiązywania normy
nadrzędnej  art. 32 ust. 1 ustawy zasadniczej.

PINB pominął, że zasada, wedle której
ocena samowoli budowlanej winna być doko
nana według stanu prawnego z daty jej po
pełnienia (art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane z 1974r.), podlega wyjątkowi. Otóż

W związku z zagwarantowaniem innym obywatelom, których samowole zostały wykryte po 10
lipca 2003r praw do legalizacji ich samowoli, w sytuacji, gdy po popełnieniu samowoli buwość decyzji zachodzi wówczas, gdy nierealne oczekuje zrównania mnie wobec nich w prawie, dowlanej nastąpiła zmiana planu, korzystna dla
okaże się osiągnięcie celu, ze względu na który gdyż "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszy samowolnego inwestora, to wyjątkowo oceny
decyzja została wydana, wskutek tego, że prze- scy mają prawo do równego traktowania przesłanek warunkujących nakaz rozbiórki możstanie istnieć bądź przedmiot rozstrzygnięcia przez władze publiczne".
na dokonać wg stanu istniejącego w dacie orze(prawo lub obowiązek strony), bądź podmiot,
kania przez organy”. (II SA/Kr 1448/11 - Wyrok
Uzasadnienie utraty kwalifikacji czynu: WSA w Krakowie). W konkluzji należy pod
którego to rozstrzygnięcie dotyczyło przestał istnieć lub utracił kwalifikację (wyrok Naczelnego W orzecznictwie sądów administracyjnych wy- kreślić, że przedstawiona sprawa skutkuje
Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2008 krystalizował się pogląd, iż bezprzedmiotowość utratą zaufania co do praworządności na
r. I OSK 4/07 LEX 466044). W związku z po decyzji zachodzi wówczas, gdy nierealne okaże szych urzędników, gdyż ich urażone ambicje
wyższym stwierdzam iż prawo, które bez się osiągnięcie celu, ze względu na który decy- stoją ponad prawem. Za wszelką cenę udo
względnie nakazywało rozbiórkę każdej zja została wydana, wskutek tego, że przestanie wadniają KTO TU RZĄDZI.
samowoli "przestało obowiązywać", a co za istnieć bądź przedmiot rozstrzygnięcia (prawo
tym idzie przestał istnieć przedmiot rozstrzy- lub obowiązek strony), bądź podmiot, którego to
z mieszkańcami Borzęcina Dużego
gnięcia (tj. norm prawna która nakazywała bez- rozstrzygnięcie dotyczyło przestał istnieć lub
utracił kwalifikację (wyrok Naczelnego Sądu
względną rozbiórkę obiektu").
rozmawiał: Michał Starnowski
W orzecznictwie sądów administracyjnych
wykrystalizował się pogląd, iż bezprzedmioto-
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA POWIATU
NA NADCHODZĄCĄ KADENCJĘ
W nadchodzącej perspektywie budżeto
wej, mamy do zagospodarowania duże fundu
sze pozyskane z Unii Europejskiej, dzięki
którym, przy wsparciu budżetu powiatowego,
można zrealizować wiele ciekawych inwesty
cji i programów, które służyć będą mieszkań
com naszej gminy. Według osób kandydujących w najbliższych wyborach samorządo
wych do Rady Powiatu Warszawskiego Za
chodniego z listy "Pro Civitas" z Gminy Stare
Babice, przed nowo wybranymi radnymi po
wiatowymi w wyborach samorządowych, sto
ją między innymi poniższe zadania:

dróg z uwzględnieniem ścieżek rowerowych
oraz bezpiecznych, szerokich chodników dla pieszych.
3. Wzrost bezpieczeństwa na terenie po
wiatu, a w tym: dalsza pogłębiona współpraca

pomiędzy władzami powiatu a Komedą Powiatową Policji; wzmocnienie działań prewencyjnych wśród młodzieży i przeciwdziałanie grupom rozprowadzającym narkotyki; dofinansowanie ratownictwa medycznego na terenie powiatu; wzmocnienie potencjału straży pożarnej
(dofinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu
przeciwpożarowego); wzmocnienie i koordynaZADANIA:
cja struktur Ochotniczych Straży Pożarnych,
które według moich obserwacji najszybciej
1. Budowa linii kolejki podmiejskiej z ostat przyjeżdżają na miejsce zdarzenia; dalsza synniej stacji metra na Bemowie (Chrzanów) chronizacja służb ratownictwa (policja, pogotoprzez Leszno do Żelazowej Woli, a w tym: roz- wie, straż pożarna) - wspólne systemy zarządzawój infrastruktury i regionu, urbanizacja tere- nia i centra dowodzenia tymi służbami.
nów w najbliższym sąsiedztwie kolejki; sprawny dojazd do centrum miasta - przesiadamy się
4. Aktywizacja struktur społecznych na te
z samochodów do ekologicznej kolejki, a dalej renie powiatu, a w tym: wspieranie organizacji
do metra; stworzenie parkingów przy każdej sta- pozarządowych i stowarzyszeń (między innymi
cji kolejki; wzrost ceny ziemi w najbliższym są- tych pracujących na rzecz seniorów oraz bezrosiedztwie kolejki; przybliżenie Puszczy Kampi- botnych); aktywizacja i integracja młodzieży (cienoskiej mieszkańcom Warszawy, rozwój infra- kawe szkolenia, warsztaty, promowanie zdrowestruktury turystycznej na obrzeżach Puszczy Kam- go stylu życia); wybudowanie Powiatowego Dopinoskiej (restauracje i bary szybkiej obsługi, mu Pomocy Społecznej.
serwisy rowerowe, agroturystyka) oraz pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej
5. Wzrost aktywności fizycznej i prozdro
(zwrot 90% środków).
wotnej mieszkańców powiatu, a w tym: pomoc w organizowaniu imprez o charakterze
2. Poprawa, jakości dróg na terenie Powia rekreacyjnym (rajdy rowerowe, zumba, otwarte
tu Warszawskiego Zachodniego, a w tym: treningi, aqua aerobik dla seniorów); przygotouporządkowanie systemu dróg powiatowych - wanie ciekawych imprez, integrujących miejprzekazanie gminom części dróg, które są lokal- scową społeczność; promocja stowarzyszeń
ne (drogi, które kończą się pod bramą prywat- i organizacji twórczych, które proponują ciekanych osób, powinny przejąć gminy); moderni- wy program dla mieszkańców powiatu.
zacja i unowocześnienie dróg powiatowych tak,
aby łączyły główne miejscowości w powiecie
Do realizacji powyższych zadań, potrzeb
(np. Babice z Izabelinem); poprawienie jakości na jest większa niż dotychczas dynamika

działań Zarządu Powiatu Warszawskiego Za
chod- niego. Niezmiernie ważne jest również
współdziałanie władz powiatu z Sejmikiem
Województwa Mazowieckiego. Trzeba pamię
tać, że to my  mieszkańcy, głosując w nadcho
dzących wyborach na przedstawicieli lokal
nej władzy, będziemy mogli decydować, co
przez najbliższe cztery lata zostanie zrealizo
wane w naszym powiecie. Na tym polega siła
wyborów samorządowych  dotyka tego, co jest
nam najbliższe.
Adam Moraczewski
Kandydat do Rady Powiatu
z listy nr 23 Pro Civitas
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ZAPRASZAMY NA AKCJĘ KRWIODAWSTWA
Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi
prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa,
która odbędzie się 23 listopada 2014 roku (niedziela) na par
kingu przed Centrum Medycznym "Arnica" w Starych Babi
cach przy ul. Rynek 10 w godz. 9.00  12.30.
Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem,
numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spoży
ciu lekkostrawnego posiłku.
Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Daw
ców Krwi PCK "FLORIAN".
Z serdecznym podziękowaniem:
Prezes Klubu  Michał Starnowski
strona  www.hdkflorian.pl

KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!! Jeżeli jesteś właścicielem samochodu, którego nu
mer rejestracyjny widnieje na zdjęciu obok  wygrałeś bon towarowy
w wysokości 105 złotych. Oto kolejna, siódma już odsłona konkursu
Gońca Babickiego. Nasz konkurs, to wspaniała okazja do skorzystania
z oferty Księgarni "Verbum", Sklepu Spożywczego "Koszałka" i Ta
bliczek na Twoją miarę.

Miło nam poinformować, że jedna z naszych tabliczek powędrowała do
Wojcieszyna, niestety po dwie ostatnie, te z edycji sierpniowej i wrześniowej nikt się nie zgłosił. Mieszkańcy Blizne Jasińskiego i Koczarg Starych
"przespali" swój szczęsliwy los. Kto następny?? Sprawdź, może dziś to będzie Twój szczęśliwy numerek!!!
EDYCJA VII. Samochód został "upolowany" przypadkowo w paź
dzierniku na jednym z podwórek na terenie Naszej Gminy. Organizatorzy konkursu nie znają właściciela posesji i pojazdu. Zatem jeżeli jesteś
właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym WFM 4000F (takie
numery obowiązywały do 30 kwietnia 2000 roku), przyjedź z dowo
dem rejestracyjnym w dniach 1221 listopada 2014 roku (w godzinach
otwarcia) do Księgarni "Verbum" na babickim Rynku. Po okazaniu do-

Kwotę 55 złotych będziesz mógł wykorzystać na zieloną, babicką
tabliczkę numeryczną, którą (jeżeli zechcesz) umieścisz na domu lub
ogrodzeniu. Pozostałe 50 złotych będziesz mógł wydać na dowolny cel
(zgodnie z ofertą handlową placówki) w sklepie "Koszałka" w Starych
Babicach przy ul. Warszawskiej 201 lub na miejscu w Księgarni "Verbum"

(ul. Rynek 17).

Z niecierpliwością czekamy na zwycięzcę. Kolejna edycja konkursu
już za miesiąc.
Redakcja Gońca Babickiego
ps. A może jesteś sąsiadem zwyciężcy, albo to Twoja teściowa?? Daj
mu "cynka"  może będzie łaskaw i "odpali" Ci część wygranej :)

wodu rejestracyjnego otrzymasz bon towarowy.
R E K LAMA
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"PRYPADOK" ZAGRAŁ W KOCZARGACH
Młodzieżowy zespół łemkowski "Prypadok"
zagrał 11 października 2014 roku w koczarskim
gimnazjum.

W sobotę 11 października 2014 roku o godz.
19.30 w Gimnazjum w Koczargach Starych wy
stąpił młodzieżowy zespół łemkowski "PRY
PADOK". Spotkanie, które zostało dofinan
sowane przez Gminę Stare Babice zorganizo
wało Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni" w ra
mach spotkań "Ot! Wartych!".

Wrocławska grupa "Prypadok", to dwukrotny
laureat Konkursu Piosenki Słowiańskiej. W sobotni wieczór śpiewem wprowadzili licznie zebraną publiczność w klimat prawosławnych
Karpat, tj. świata nieco zniszczonego i zapomnianego, ale wciąż żywego.
Koncert, który przypadł widowni do gustu,
został poprzedzony występem aktorów zrze
szonych w Stowarzyszeniu "Kuźnia Przyjaź
ni". Wśród uczestników spotkania rozlosowano
również nagrody, w tym piękne albumy "Świat
Łemków". Tą część poprowadziły Panie Izabe
la KurowskaBrandenburska i Ludmiła Miło
wanow.
Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl
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PIŁKARSKA RUNDA JESIENNA
POWOLI DOBIEGA KOŃCA
Koniec października w kalendarzu piłkar
skich rozgrywek niższych lig oznacza półme
tek futbolowych zmagań i kilkutygodniową
przerwę na odbudowę formy, regenerację sił,
oraz przygotowanie się do dalszej walki o naj
wyższe cele. Połowa sezonu to też czas, kiedy
sztaby szkoleniowe dokonują wstępnej oceny
poczynań swoich podopiecznych. Jak więc
prezentują się dokonania babickich zespołów
niemalże na półmetku rywalizacji?
Dwa zespoły grające w Aklasie, czyli UKS
GOSiR (UKS Borzęcin) i GKS GOSiR (LKS
Naprzód Zielonki) do rundy rewanżowej przy
stępować będą w umiarkowanie pozytywnych
nastrojach. Drużyna z Borzęcina po początko-

w ostatnim czasie kontuzji, chorób, trochę też
osób odeszło z drużyny. I teraz widzimy tego
efekty. Czasami zdarzało się, że trener nie mógł
podczas meczu wystawić pełnego składu, bo ja
kiś zawodnik nie mógł przybyć na mecz. Tym
samym zapraszamy do gry w UKS. Każdy kto
chce grać w piłkę, może się zgłosić. Zapraszam
serdecznie wszystkich mieszkańców, którzy czu
ją się na siłach pomóc  zapraszam do gry. Nig
dy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej.
Dostajemy dotację z urzędu Gminy Stare Babi
ce (40 tys. złotych rocznie  przyp. red.). Na po

wych zawirowaniach powoli, dzięki ciężkiej
pracy zaangażowanych w klub ludzi, stanęła na
nogi i ostatecznie w tabeli zajmuje 9. lokatę
w grupie IV warszawskiej A klasy. Oczywiście,
gdyby nie kilka pechowych zagrań, czy czasem
niezbyt zrozumiałych decyzji dyktowanych
przez sędziów, zespół żółto-czarnych mógłby
znaleźć się kilka pozycji wyżej. Jednak trzeba
napisać, że ekipa trenera Pawła Rosińskiego
prezentuje się nieźle, choć dla niektórych na usta
cisnęłoby się wyrażenie "przeciętnie". Jeżeli jed- ziomie podstawowym wystarcza to na opłacanie
nak spojrzy się na to wszystko od środka i pozna kosztów spotkań, ale przydałyby się nam nowe
skalę problemów, jakim UKS musiał się prze- stroje, czy obuwie" - powiedział w rozmowie
ciwstawić, to obecnie zajmowana pozycja, z Gońcem Babickim Prezes UKS GOSiR Stare
a przy tym jednoczesny niewielki dystans do Babice Tomasz Porębski.
czuba tabeli pozwala z nadzieją myśleć o runDrugi przedstawiciel babickiego futbolu
dzie wiosennej.
"Początek sezonu w naszym wykonaniu nie
był jakoś wybitnie udany. Na pewno nie zado
wala nas pozycja w środku tabeli. Liczyliśmy na
znacznie więcej. Cóż, tak wyszło, nie ma co się

zespół nie odbiega jakością gry od pozostałych
rywali, dzięki czemu dostarcza kibicom wielu
niezapomnianych emocji. Jako zespół niedoświadczony, "KSB" dopiero uczy się grać na zupełnie innym poziomie, aniżeli tym, na którym
zawodnicy z Bliznego rozgrywali mecze do tej
pory. Wszyscy w klubie ze spokojem podcho
dzą do osiąganych wyników, ale nie ukrywa
ją, że liczą na więcej. Co więcej, włodarze
zespołu zapowiadają, że powalczą o dofinansowanie swojej działalności. Miejmy nadzieję, że
starania te zakończą się pełnym sukcesem,
a pieniądze przyczynią się do rozwoju i coraz
lepszych wyników sportowych "KSB".
"Niestety, póki co zbieramy "frycowe". Więk
szość drużyn jest od nas lepsza i bardziej do
świadczona. Mimo to uważam, że nasza niedo
świadczona drużyna radzi sobie całkiem
przyzwoicie. Wprawdzie zanotowaliśmy dwie
dość wysokie porażki (z Ożarowianką II i Po
gonią Wiskitki), ale pozostałe mecze były dość
wyrównane i przy trochę większej ilości szczę
ścia, to my schodzilibyśmy z boiska jako zwy
cięzcy. Dwa zwycięstwa i dwa remisy pokazują,
że nie odstajemy poziomem. Przy odpowiednim
treningu oraz wzmocnieniach kadrowych, na
sze wyniki w rundzie wiosennej powinny być
znacznie lepsze. Teraz, na jesieni, pozostały
nam jeszcze trzy mecze i w imieniu drużyny

na szczeblu A klasy  GKS GOSiR (Naprzód)
 nieco zaskakuje. Żeby nie było, oczywiście
bardzo pozytywnie. Po niezbyt udanym po-

przednim sezonie, sztab trenerski oraz piłkarze
wyciągnęli wnioski z ubiegłorocznych rozgrywek oraz dużo bardziej profesjonalnie podeszli
do nie tylko treningów piłkarskich, ale przede
wszystkim taktycznych. Dzięki temu po trzynastu kolejkach biało-zieloni plasują się na czołowej piątce ligi, mając tylko nieznaczne straty do
lidera. Jeżeli Naprzód zdobył 37 goli w 13 meczach, co czyni ten zespół trzecią ofensywną siłą
rozgrywek, to przy dobrej i skutecznej grze
w destrukcji, Zielonki stać z pewnością na coś
więcej. Może jeszcze za wcześnie mówić o tym,
że stać ich na awans, ale z pewnością jeżeli
GKS poprawi niektóre aspekty gry nie mieliby
śmy nic przeciwko, żeby w przyszłym sezonie
klub z Zachodniej występował, jak za daw
nych dobrych czasów, w lidze okręgowej.

załamywać, tylko trzeba dalej ciężko pracować.
Taki jest sport, trzeba walczyć. Myślę, że wpływ
na ostatnie troszkę słabsze wyniki, szczególnie
w konfrontacji z zeszłym sezonem, ma znacznie
mniejsza liczba uczestników zajęć, którzy biorą
udział w treningach zespołu. Dużo mieliśmy

że pełni w grupie II warszawskiej B klasy rolę
beniaminka, to jednak dzielnie walczy o ko
lejne punkty w tabeli. Gołym okiem widać, że

Trzeba do tego podejść na spokojnie, wykonano
przecież dopiero połowę zadania.

Trzeci babicki zespół  KS Blizne, pod wo
dzą ambitnego prezesa, trenera i człowieka od
niemal wszystkiego  Kacpra Krzaka  mimo,

mogę obiecać, że zrobimy wszystko, aby zdobyć
w nich komplet punktów" - powiedział Prezes
i grający trener KS Blizne Kacper Krzak.
Piotr Dąbrowski
Wszystkich, tak młodych jak i troszkę star
szych, wszystkie babickie zespoły zapraszają do
uczestnictwa w treningach piłkarskich. Przyjdź
i pomóż w awansie!

R E K LAMA
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HUBERTUS W STAJNI STANISŁAWÓW
18 października 2014 roku w Stajni w Stani
sławowie odbyły się zawody i konkursy jeździec
kie, które zorganizowano w związku z Huber
tusem, tzn. świętem myśliwych, leśników i jeźdź
ców.

Tradycją jest, że na zakończenie sezonu jeździeckiego organizowane są zawody w skokach
przez przeszkody dla jeźdźców, gonitwy za lisem (w kłusie i galopie) oraz liczne inne konkursy (koperty, stacjonaty i WUJ). Świetna zabawa
zazwyczaj kończy się ogniskową zabawą na
świeżym powietrzu. Nazwa "Hubertus” pochodzi
od świętego Huberta (patrona myśliwych i jeźdź
ców), którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest właśnie 3 listopada.
M. Starnowski; fot. Stajnia Stanisławów

BLIŹNIEŃSKIE ROZMOWY O BEZPIECZEŃSTWIE
15 października 2014 roku w budynku
przedszkola w Bliznem Jasińskiego odbyło się
spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Po
licji i Władz Samorządowych.

Na spotkanie przybyło 66 mieszkańców
z Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego.

Na sołeckie spotkanie, które zorganizowali Sołtysi: Ewa Kawczyńska i Krzysztof Wąsikowski
przybyli: Komendant Powiatowy Policji insp. Waldemar Perdion, Naczelnik Wydziału
Prewencji - kom. Robert Knap, Dzielnicowa mł. asp. Monika Sionkowska oraz Wójt Krzysztof Turek wraz z Zastępcą Marcinem Zającem,
Radnymi: Leszkiem Poborczykiem i Adamem
Kotwickim oraz Komendantem Straży Gminnej
- Tomaszem Adamczykiem.
Na początku zebrania sprawozdanie przedstawił Komedant Powiatowy, który w swoim wystąpieniu nie omieszkał w kilku słowach przedstawić statystykę policyjnych zdarzeń z ostatnich dwóch lat z tego terenu. Poinformował

również, że Policja to nie tylko oznakowane
radiowozy, ale również samochody nieozna
kowane i tzw. wywiadowcy, którzy są, działa

ją, ale przez zwykłych obywateli zazwyczaj są
niezauważani. Komendant potwierdził, że ma

braki kadrowe i często zmieniającą się obsadę
policyjnych etatów. W celu stworzenia dodatkowych grup wyjazdowych w ostatnich dniach
wprowadził zarządzenie, w którym zlikwidował
jeden z trzech etatów dzielnicowego na tere
nie Gminy Stare Babice. Dziś mamy więc tylko
dwóch dzielnicowych, a są to: mł. asp. Monika
Sionkowska i asp. Rafał Bralski. Teren dzia
łania poszczególnych Dzielnicowych dostępny
jest na stronie internetowej Policji. Spotkanie

trwało dwie godziny. Rozmawiano na nim również na temat prędkości, jakie kierowcy rozwijają na drogach osiedlowych i wewnętrznych,
o fotoradarach, ulicznych garbach i monitoringu.
Dzień wcześniej podobne do tego spotkanie zorganizowano dla mieszkańców Latchorzewa.

Michał Starnowski
więcej zdjęć na www.babice24.pl
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014
Tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela w ba
bickiej podstawówce miały nieco inny cha
rakter. Po porannym apelu uroczyście otwar
to dwie nowe pracownie komputerowe. Jedną
z nich ufundowali prywatni sponsorzy  Pań
stwo Agnieszka i Maciej Zientara (poniżej za
mieszczamy krótki wywiad z darczyńcami),
drugą zaś Rada Rodziców, czyli tak naprawdę
wszyscy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach. Nowe zestawy kompute
rowe, tablica multimedialna, rzutnik, wszyst
ko dla naszych milusińskich by ułatwić im
poznawanie świata przy użyciu najnowszych
technologii.
Oczywiście nie obeszło się bez uroczystego
przecięcia wstęg, a właściwie kokard zawiąza
nych na drzwiach obu pracowni. Były balony,

wystrzały z mini fajerwerków i… mnóstwo uśmiechniętych twarzy. Słowa podziękowania popłynęły również w kierunku z-cy Wójta Gminy Marcina Zająca, bo jak powiedziała Dyrektor
Dorota Smolińska, dopełnieniem do tych darów
jest sfinansowana z gminnych środków sieć komputerowa, która już niebawem "zepnie" w całość
wszystkie szkolne komputery.
O godz. 10:30 rozpoczęła się uroczystość
ślubowania. Pierwszaki najpierw zaprezentowa-

ły, przygotowany pod czujnym okiem pań nauczycielek, program artystyczny, bogaty w piosenki, wiersze i tańce. Każdy występ nagradzany

więc tak naprawdę na stałe zagościliśmy w Kwirynowie dwa lata później. Od samego początku
żona zakochała się w 10 -letnim ogrodzie, który
okalał dom. Spokojna i cicha okolica, świetnie
skomunikowane z Warszawą przedmieścia, (szczególnie teraz, gdy mamy pod nosem obwodnicę),
a jednak „na wsi”. Tego właśnie nam było trzeba.
Ufundowanie pracowni komputerowej to
wspaniały dar dla uczniów i szkoły, bo otrzy
mali w prezencie sprzęt najnowszej generacji,
niezbędny do obcowania ze współczesnymi
technologiami. Jakie było podłoże Państwa de
cyzji, czy zaistniał konkretny "impuls" ku temu?

Nasz syn wszedł w wiek szkolny. Trzeba było podjąć decyzję gdzie posłać go do szkoły.
Dyskusje były żywiołowe i gorące, ostatecznie
stanęło jednak na tym, że syn powinien mieć
szkołę blisko. Mieć szansę na prawdziwych kolegów, własne boisko itp. szczególnie w podstawówce. To wszystko daje nasza szkoła
w Babicach. Na wożenie syna po Warszawie
jeszcze przyjdzie czas. Decyzja ta obudziła
w nas refleksję, że wypadałoby się jakoś odwzajemnić lokalnej społeczności. Zrobić coś co
przyczyni się do jeszcze lepszych warunków
edukacji dzieci w gminie. Coś co trwale będzie
służyło szkole i dzieciom. Odbyliśmy konsultacje z Dyrektorem Szkoły i przedstawicielami
Rady Rodziców, pytając o taką potrzebę, taki rodzaj inwestycji, który od razu mógłby wypełnić
jakąś lukę i przydać się dzieciom. Wybór padł
na ufundowanie całkowicie nowej, multimedialnej sali komputerowej wraz ze stanowiskami do
nauki profesjonalnej grafiki komputerowej. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją
"cegiełkę" i wnieść realną wartość dla gminy
Stare Babice.

Państwo Zientara
z synem Maksymem
skłoniło Państwa Zientarów do zapisania dziec
ka do szkoły publicznej zamiast do prywatnej?

Tak jak już mówiliśmy, ponieważ opinia
o szkole jest dobra, znajduje się ona 5 minut od
naszego domu, syn może i powinien mieć „podwórko”, kolegów z okolicy, boisko pod nosem.
Bez wątpienia i dla nas rodziców bliższy kontakt
z nauczycielami, lepsza bieżąca obserwacja postępów w nauce syna, dają większe poczucie
komfortu. Perspektywa wywożenia syna, dojazdu po 30-40 minut, brak realnej szansy na integrację społeczną ostatecznie przesądziły od
wyborze babickiej podstawówki.

Jak oceniacie sam "proces realizacji" Pań
stwa propozycji? Jak układała się współpraca
ze szkołą, dyrekcją jak również z organem
prowadzącym  Urzędem Gminy w Babicach?

był gromkimi brawami przybyłych gości, rodziców i nauczycieli. Potem przyszedł czas na ślubowanie i pasowanie, po którym z gratulacjami
i życzeniami zwróciła się do najmłodszych, pełnoprawnych już uczniów, ich rodziców i nauczycieli Pani Dyrektor. Kilka prostych, płynących
prosto z serca słów wystarczyło, by w kącie oka
u co poniektórych pojawiły się łzy wzruszenia.
Wszak wszyscy jesteśmy rodzicami i wszyscy
możemy być dumni z "naszych pierwszaków".
Zanim najmłodsi udali się na przygotowany dla
nich poczęstunek, na uroczystości głos zabrali
jeszcze z-ca Wójta Gminy Marcin Zając i Starosta Powiatu Jan Żychliński, który oprócz życzeń
dla Grona Pedagogicznego złożył na ręce Pani
Dyrektor symboliczny bukiet kwiatów. Życzenia
dla Kadry Pedagogicznej popłynęły również
z ust przedstawicieli rodziców uczniów babickiej podstawówki, zarówno tych najmłodszych
jak i starszych.
Wracamy teraz do wywiadu, jakiego udzie
lili nam Państwo Agnieszka i Maciej Zientara
 fundatorzy pracowni komputerowej.
Jak długo mieszkacie Państwo na terenie
gminy Stare Babice i jak Wam się tu mieszka?

Przeprowadziliśmy się tutaj w roku 2007, ale
na krótko, gdyż rozpoczęliśmy remont domu,
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No cóż, projekty na styku prywatnej inicjatywy społecznej i publicznej nie należą jak widać
do łatwych. Sam pomysł aby postawić konkretnie właśnie salę komputerową wyszedł od DyCo Państwo uważacie za najważniejsze w edu
rektora Szkoły. Na pewno można było szybciej
uruchomić salę, zabrakło jednak koordynacji na kacji młodego pokolenia w dzisiejszych czasach?
styku fundatorzy, gmina, szkoła. Wszak darowiO! a co to za pytanie. Takie trochę patetyczzna i zakup sprzętu nastąpiły w zeszłym roku na
przełomie października i listopada. Procedury ne. Ale jakie pytanie, taka odpowiedź :-). W naformalne i tempo ich wdrożenia pozostawiają uce najważniejsza jest umiejętność uczenia się,
dostrzegania w tym frajdy, rozbudzenia w dzieciach tych talentów, dziedzin i cech w których
czują się najlepiej. Odnalezienie pasji i pobudzenie fascynacji dają dziecku szansę na płynne
przejście w szkole i nauce z "muszę" na "chcę".
Stąd już tylko niewielki dystans do "pędu do wiedzy". Wystarczy wiedzieć gdzie szukać, chcieć
znaleźć. Oczywiście te wszystkie górnolotne
kwestie, jak: patriotyzm, szacunek, kultura osobista, wrażliwość społeczna, otwartość na inne
kultury, tolerancja zawsze są i będą na czasie.
Nawiązując do współczesności dodałbym jeszsporo do życzenia. Na pewno jest co poprawiać cze tylko to, co czeka nieuchronnie nasze dzieci,
w przyszłości… Długo to trochę trwało, przez globalizacja, a jedynym sposobem aby się w niej
chwilę było nam nawet trochę przykro, że się to znaleźć to perfekcyjna wręcz znajomość co najwszystko możne zmarnować. Dyrektor Szkoły mniej 2-3 języków obcych. Reszta przyjdzie sadwoił się i troił… i ostatecznie dał radę. Na ma…
szczęście wszystko skończyło się dobrze.
Z wiedzy jaką posiadam koszt pracowni to
niemała kwota, wnioskować zatem można, że
śmiało mogliście Państwo pozwolić sobie na
posłanie syna do szkoły prywatnej. Co zatem

Przyłączając się do podziękowań dyrekcji
i przede wszystkim uczniów za wspaniały
prezent dla szkoły, ze swej strony dziękuję za
poświęcenie tych kilku chwil na rozmowę.
Dariusz Smoliński
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