
Numer 4 (225) KWIECIEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl

MIEsIęCznIK GMInny IStNIejemy od 1990 roku

Taekwondo 
olimpijskie  
w Babicach

str. 15

Informacja  
prasowa MPO

str. 3

Jak gimnazjum 
to Koczargi!

str. 18

Tomasz Kammel w gimnazjum
str. 14



2 GazETa BaBICKa kWIeCIeŃ 2015

na OKładCE

 Obchody uroczystości religijno-
patriotycznej upamiętniającej  
75. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz  
5. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem

 fot. J. Pieńkowska
 
GMIna, urząd, TErEn
3 MPO
5 Co z Kosmowską? 
 Z Sesji Rady Gminy
6 Pytanie do wójta
7 Śmieciowy zawrót głowy

BEzPIECzna GMIna
8 Zwierzęta to moja pasja
9 „Holenderskie wiatraki”
 Czy w Babicach jest kino?
10 O bezpieczeństwie w Bliznem
10 Areszt za kradzieże i włamania do 

urzędów
11 Szybka terapia onkologiczna – jak działa?
12 Sztandar Kombatantów dla babickiego 

Koła ZOR RP
13 Historia Sztandaru Związku 

Kombatantów Gminy Stare Babice

KuLTura
14 Cały czas odkrywamy świat! 
 Dżentelmen 2015

sPOrT
15 Taekwondo olimpijskie w Babicach
16 Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie 

2015

WydarzEnIa
17 „600-letni Lipków atrakcją turystyczną 

Mazowsza”
18 Jak gimnazjum to Koczargi! 
20 Co słychać u babickich seniorów?
 Moja pasja – tkactwo. 20-lecie Penelopy
21 Dzień ziemi w babickiej podstawówce
 Dobra wiadomość dla seniorów ze 

Starych Babic
22 XXX Rajd Historyczny
 „Szlakiem Naszej Historii”
23 Profanacja Miejsca Pamięci Narodowej!
24 Krzyżówka babicka  Nr 1
 Andrzej Polan uczy gotowania kaszy

InfOrMaCJE
25 Poznaj zasady babickiego budżetu 

partycypacyjnego na rok 2016

OGłOszEnIa
26 Ogłoszenia gminne i inne

adres redakcji: 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, 
tel.: 22 730 80 30, 
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl
wydawca: urząd Gminy Stare Babice,  
ul. Rynek 32 , 05-082 Stare Babice
zespół redakcyjny: jolanta Pieńkowska, 
magdalena konopacka, malwina Fabianowicz
projekt graficzny: woznkt.com
skład i druk: omIkroN Sp. z o.o.
www.omikron.net.pl 

w numerze

redakcja

↓
1 maja GOSiR oraz GKS Naprzód Zielonki zapraszają na  Turniej Piłki Noż-
nej dla rocznika 2007. Kompleks Boisk Sportowych w Zielonkach Parcele. 

Zapraszamy na turniej układania puzzli 8 maja o godz. 10.00 do przed-
szkola w Bliznem Jasińskiego. Wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat, które 
zgłosiły się do przedszkola w regulaminowym czasie będą walczyły o tytuł 
mistrza układania puzzli. 

Zapraszamy na walki modeli zdalnie sterowanych z okresu I i II Wojny 
Światowej, w której zmierzą się najlepsi piloci z całego kraju. Zawody 
odbędą się 9 maja na lotnisku modelarskim w Koczargach Starych. To 
warto zobaczyć!

Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 12 maja na wyjazd 
„Spacer po KPN-ie”. Więcej informacji już wkrótce na stronie gminnej oraz 
w Serwisie Informacyjnym. Kolejny wykład 26 maja w budynku urzędu 
gminy o godzinie 18.00. Tym razem tematyka poświęcona będzie 25-leciu 
Samorządu Terytorialnego. 

16 maja zapraszamy na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
Karate WKF – strefa C (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie, łódzkie). 
8:00-9:00 – kontrola dokumentów, weryfikacja wagi zawodników, od-
prawa. 9:00-11:30 – Mistrzostwa. Tego samego dnia odbędzie się również 
VI Puchar Mazowsza Karate WKF (turniej ogólnopolski). 11:00-11:45 – 
rejestracja zawodników. 11:45-18:00 – Puchar Mazowsza.

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat zaprasza na III rajd rowerowy dookoła 
gminy Stare Babice historyczno-rodzinnym szlakiem rowerowym (30km), 
trasa zróżnicowana. Start: 30. 05 godz. 10.00 Polana Dwóch Stawów. Od 
9.45 rejestracja uczestników na Polanie. Zakończenie rajdu na Polanie 
Dwóch Stawów wspólnym grillowaniem ok. 13.00, w zależności od czasu 
przejazdu.

Miłośnicy siatkówki plażowej! Już w maju ruszają zapisy na turnieje! 
Obserwujcie stronę internetową GOSiRu www.gosirstarebabice.pl (patrz: 
str. 16)

Dzieci i młodzież! Wszystkich, którzy mają ochotę korzystać z coraz 
ładniejszej pogody zapraszamy na super zajęcia sportowe organizowane 
przez Klub Sportowy Blizne w każdy wtorek i czwartek w godzinach 
17.00-18.30. KS Blizne znajdzie zajęcie i zapewni sportową rozrywkę dla 
każdego, kto się zjawi. Więcej: ksblizne.com/otwarte

Mini Golf Stare Babice zaprasza wszystkie dzieci wraz z całymi rodzinami 
na obchody Dnia Dziecka! Oprócz głównej atrakcji przygotowaliśmy nie-
spodzianki dla dzieci oraz degustację smakołyków dla każdego, w sobotę 
30 maja 2015. Startujemy już od 10:00!
Pole do mini golfa znajduje się zaraz za cukiernio-kawiarnią i biblioteką 
w Starych  Babicach przy ul. Rynek 2. Mini golf jest świetną zabawą dla 
każdego bez względu na wiek oraz umiejętności, czy doświadczenie. Każde 
pole jest inne, co gwarantuje świetną zabawę dla całej rodziny. Nie może 
Cię zabraknąć! Świętuj Dzień Dziecka razem z Nami!

aktualności
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najważniejsze działania 
podejmowane w celu ograniczenia  

uciążliwości instalacji 
w radiowie należących do MPO.

zamknięcie składowiska w radiowie
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami składowisko odpa-
dów w Radiowie zostanie zamknięte z końcem 2016 r. Strumień 
odpadów po-procesowych od 2017 r. zostanie skierowany do 
nowej lokalizacji – składowiska w Zielonce. 

Przekierowanie strumienia odpadów 
z kompostowni i MBP w radiowie do 
rozbudowanej spalarni
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami kompostownia i MBP 
w Radiowie zostaną zamknięte, gdy zostanie zakończona 
rozbudowa Spalarni na Targówku do mocy przerobowych 
na poziomie  305 tys. ton na rok. Rozbudowana Spalarnia 
na Targówku przejmie strumień odpadów unieszkodliwiany 
w Radiowie. Termin zakończenia budowy Spalarni plano-
wany jest na przełom lat 2018/2019. Obecnie przygotowywana 
jest dokumentacja inwestycji oraz ogłoszony został pierwszy 
przetarg na „Świadczenie pomocy technicznej przy realizacji 
Przedsięwzięcia”. Wszystkie prace dotyczące rozbudowy Spa-
larni przebiegają zgodnie z Harmonogramem.

Ograniczenie uciążliwości instalacji w radiowie 
w okresie przejściowym, tj. do czasu zamknięcia 
kompostowni i MBP
Niezależnie od rozbudowy Spalarni, MPO podejmuje szereg 
działań doraźnych zmierzających do zminimalizowania skut-
ków oddziaływania instalacji MBP wpływających na komfort 
życia okolicznych mieszkańców, do najważniejszych należą:
a)  100% wywóz frakcji nadsitowej na zewnątrz poza Warszawę 

(jako paliwo alternatywne).
b)  przekierowanie – od 10 kwietnia 2015 r. - części tzw. frakcji 

podsitowej (poddawanej procesom biologicznym) do insta-
lacji zlokalizowanych z dala od Warszawy celem ogranicze-
nia wolumenu przetwarzanego na instalacji.
W celu zmniejszenia uciążliwości odorowej części biologicz-
nej instalacji przeprowadzono postępowanie przetargowe, 
w wyniku którego wyłoniono odbiorcę frakcji podsitowej. 
W jego wyniku ilość odpadów przetwarzanych biologicz-
nie (pod pryzmami) zmniejszy się, co znacząco wpłynie na 
ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców. Zgodnie z przy-
jętymi założeniami frakcja zostanie zagospodarowana w in-
stalacji zlokalizowanej w znacznej odległości od granic m.st. 

MPO
Na prośbę redakcji Gazety Babickiej mPo 
prezentuje obecną sytuację dotyczącą skła-
dowiska śmieci w radiowie i kompostowni 
przy ul. kampinoskiej.

Wizytacja z urzędu Gminy na składowisku

kompostownia mPo. Widok z góry

tak wygląda początek przyszłej trasy zjazdowej

Warszawa ze szczytu przyszłego stoku zjazdowego w radiowie
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pomiar tlenu, a w przyszłości również zawartości wody 
w pryzmie. Pozwala to na dokładniejszą kontrolę całego 
procesu.

d)  realizacja harmonogramu prac ograniczających odorowość 
opracowanego we wrześniu 2014 r.
Na bieżąco realizowane są prace w ramach 14-punkto-
wego harmonogramu, które mają na celu ograniczenie 
uciążliwości zapachowych instalacji znajdujących się przy 
ul. Kampinoskiej. Z końcem marca zakończona została 
modernizacja ujęcia odcieków pozwalająca na spłukiwanie 
z placu odcieków wydostających się spod pryzm.

gmina, urząd, teren

Warszawy. 10 kwietnia rozpoczęto wywóz frakcji podsito-
wej z zakładu przy ul. Kampinoskiej 1.

c)  wdrożenie, od grudnia 2014 r., zmian w technologii stabili-
zacji tlenowej, których celem jest radykalane zmniejszenie 
uciążliwości zapachowej.
Optymalizacja procesu przetwarzania odpadów pozwoli na 
znaczne ograniczenie uciążliwości. Zmienił się cykl napo-
wietrzania oraz, w skutek zmian w technologii, obniżyła 
się temperatura procesu. Dzięki temu emisja substancji 
złowonnych jest mniejsza. W trakcie procesu przetwarza-
nia wprowadzono możliwość kontroli przebiegu procesu 
nie tylko na podstawie temperatury, lecz także poprzez 

kompostownia przy ulicy kampinoskiej fOTO: PCz, MarCIn łada
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Co z kosmowską? 
Jest w bardzo złym stanie. Każdy, kto miał możliwość przejechania 
tą ulicą wie, dlaczego. Teraz, dzięki porozumieniu z powiatem 
będzie można ją w końcu wyremontować. W tej sprawie wszyscy 
zainteresowani spotkali się 24 marca w borzęcińskiej podstawówce. 
Frekwencja była bardzo wysoka, co potwierdza zaangażowanie 
mieszkańców Borzęcina. Na miejscu przygotowane były specjalne 
stanowiska, przy których urzędnicy z gminy i powiatu informowali 
właścicieli ziem o przygotowanym projekcie wydzielenia gruntów 
pod chodnik. Mieszkańcy mogli złożyć wstępną deklarację wyra-
żenia zgody na zbycie na rzecz powiatu wydzielonych gruntów, 
z czego skorzystało wiele osób. Obecnie PWZ opracowuje umowę 
z projektem podziału.  Mf

V Sesja Rady Gminy Stare Babice od-
była się 26 marca br.

Na początku obrad Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Kuncewicz i Wójt 
Krzysztof Turek przedstawili działania 
podejmowane w okresie międzysesyj-
nym. W tym czasie wójt odbył 2 narady 
w sprawie Radiowa:  z wiceprezydentem 
Warszawy, dotyczącą uciążliwości kompo-
stowni oraz z przedstawicielami MPO na 
temat rekultywacji wysypiska oraz uciąż-
liwości odorów z kompostowni przy ul. 
Kampinoskiej w Warszawie. Omówiono 
także możliwość wymiany obecnej tech-
nologii stosowanej w kompostowni. Po-
nadto we wspomnianym okresie wójt 
przeprowadził kolejną naradę na temat 
budowy monitoringu gminnego, uczest-
niczył także w spotkaniu dotyczącym prac 
projektowych przy planowanym gimna-
zjum gminnym. Wójt podpisał też umowy 
ze stowarzyszeniami pożytku publicz-
nego, które wygrały gminne konkursy 
na świadczenie usług z dziedzin kultury, 
sportu, rekreacji i pomocy niepełnospraw-
nym. Ponadto uczestniczył w kolejnych 
turach negocjacji w sprawie przebudowy 

skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. War-
szawską,  w sprawie modernizacji odcinka 
ul. Wieruchowskiej oraz ul. Kosmowskiej. 
W okresie międzysesyjnym odbyło się też 
spotkanie wójta z mieszkańcami Borzę-
cina Dużego i Borzęcina Małego. Zebranie 
dotyczyło wykupu gruntów na wykona-
nie chodnika w związku z modernizacją 
ul. Kosmowskiej. Wójt wziął także udział 
w naradzie okresowej Wojewody Mazo-
wieckiego z przedstawicielami samorzą-
dów terytorialnych województwa oraz 
z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w sprawach dróg 
wojewódzkich na terenie gminy.

Podczas V sesji radni przyjęli uchwałę 
w  sprawie sprzedaży nieruchomości 
gminnych położonych w Janowie, Sta-
rych Babicach, Mariewie i Borzęcinie 
Dużym. Rozpatrzono także pozytyw-
nie projekt uchwały w sprawie nabycia 
gruntu pod drogę we wsi Lipków. Następ-
nie radni przyjęli sprawozdanie w wyso-
kości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego, wcześniej pozytywnie zaopi-
niowaną przez Komisję Oświaty, Spraw 

Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. 
Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia z Komendą Powia-
tową Policji. Zakłada ono przekazanie 24 
tys. zł na rekompensatę pieniężną za po-
nadnormatywny czas służby oraz kwoty 
36 tys. zł na częściowe sfinansowanie za-
kupu pojazdu dla Komendy Powiatowej 
Policji. Radni wyrazili także zgodę  na 
udzielenie pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
w wysokości 275 tys. z przeznaczeniem 
na przebudowę dwóch mostów położo-
nych nad Kanałem Zaborowskim w Lip-
kowie. Przyjęto ponadto uchwałę o zmia-
nach w budżecie Gminy. Zmiana związana 
jest z korektą budżetu z tytułu odbioru 
odpadów komunalnych. W związku z tym 
przyjęto także zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy. Radni na-
tomiast nie wyrazili zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy na rok 2016 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
Na koniec zapoznali się z protokołem Ko-
misji Rewizyjnej. 

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

z sesji rady Gminy
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Mariola Kaźmierczak – pytanie z face-
booka 

„Czy jest już harmonogram bu-
dowy nowego gimnazjum? Czy coś 
w tej sprawie się podziało?”

Proces inwestycyjny budowy nowego 
gimnazjum gminnego trwa już ponad rok, 
jego pierwszym etapem jest opracowanie 
projektu budowlanego. Wcześniej został 
ogłoszony konkurs architektoniczny, któ-
rego zwycięzca otrzymuje zlecenie wyko-
nania ww. projektu bez ogłaszania prze-
targu. Takie są zasady, gdy projektant jest 
wyłaniany trybem konkursowym. Projekt 
składa się z dwóch części tj. projektu bu-
dowlanego i projektu wykonawczego. Pro-
jekt budowlany został wykonany w marcu 
i jest podstawą do ubiegania się o pozwo-
lenie na budowę. Stosowny wniosek został 
złożony w Starostwie Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, w niedługim czasie 
powinniśmy otrzymać decyzję. Kolejnym 
etapem będzie wyłonienie wykonawców 
robót budowlanych. Piszę w liczbie mno-
giej, ponieważ postanowiliśmy odejść od 
tradycyjnego trybu budowy poprzez wy-
łonienie tzw. generalnego wykonawcy, 
tylko zlecać wykonanie poszczególnych 
etapów budowy różnym, wyspecjalizo-
wanym w swoich branżach wykonawcom. 
Dzięki temu będzie można zaoszczędzić 
na kosztach inwestycji. Taka organizacja 
budowy wymaga od inwestora sprawnej 
koordynacji zlecania wszystkich zadań, 
tak by uniknąć przerw oraz by różni wy-
konawcy branżowi nie przeszkadzali sobie 
wzajemnie. Nasz projekt został podzielony 
na kilkanaście zadań, obecnie jest opraco-
wywany harmonogram ramowy, który bę-
dzie wykonany do końca kwietnia br. In-
westor ogłaszając poszczególne przetargi 
określa czas wykonania robót budowla-
nych, natomiast szczegółowe harmono-
gramy poszczególnych robót budowlanych 
zobowiązany jest sporządzić wykonawca 
i przedłożyć je zamawiającemu do zatwier-
dzenia. Pierwszy przetarg na wykonanie 
budynku w stanie surowym będzie ogło-
szony zaraz po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. Po wyłonieniu wykonawcy na-
stąpi podpisanie umowy, która zobliguje 
go do sporządzenia harmonogramu. Po-
staram się sukcesywnie informować Pań-

Pytanie do wójta
Zapraszamy do zadawania pytań wójtowi gminy. Pytania 
należy przesyłać na adres pytaniedowojta@gazeta.pl, 
można także przesyłać je za pomocą facebooka. 

stwa o postępach w realizacji poszczegól-
nych etapów budowy. Korzystając z okazji 
poruszenia tematu budowy gimnazjum 
– chcę dodać, że ta inwestycja jest realizo-
wana poprzez tzw. inwestora zastępczego, 
tj. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
Eko-Babice Sp. z o.o. Zdecydowałem o ta-
kim rozwiązaniu z powodów praktycznych, 
ponieważ jest to największa budowa ku-
baturowa w historii naszej gminy i jej pro-
wadzenie wymaga zaangażowania wielu 
specjalistów. Referat  Inwestycji Urzędu 
Gminy obecnie zatrudnia 3 pracowników, 
którzy prowadzą realizację 63 zadań zapla-
nowanych w tym roku budżetowym. Za-
tem chcąc realizować tak wielkie zadanie 
siłami Urzędu, należałoby zatrudnić do-
datkowych specjalistów. Natomiast w Eko 
Babicach istnieje wyspecjalizowana ko-
mórka, która z racji kończącego się pro-
jektu wodno-kanalizacyjnego będzie mieć 
wolne moce przerobowe i z powodzeniem 
poprowadzi tę inwestycję. 

Pytanie z facebooka
„Kto jest odpowiedzialny za ogra-

niczenia prędkości w naszej gminie? 
Jaki jest sens w ograniczeniu prędko-
ści na ul. Ciećwierza do 30 km/h. Czy 
istnieje możliwość podniesienia tam 
dopuszczalnej prędkości do 50 km/h?”

Za organizację ruchu na drogach pu-
blicznych odpowiada jej zarządca. W przy-
padku ul. Ciećwierza jest to gmina. Bezpo-
średnio tymi sprawami w Urzędzie Gminy 
zajmuje się Referat Gospodarki Komunal-
nej, na którym ciąży obowiązek stosowania 
zatwierdzonych przez Zarząd Dróg Powia-
towych projektów organizacji ruchu. Dla 
tej ulicy został zatwierdzony projekt orga-
nizacji ruchu w 2003 roku, który przewi-
duje ograniczenie prędkości do 40 km/h 
na całej jej długości. Wraz z wprowadze-
niem nowej organizacji ruchu następuje 
stosowna zmiana oznakowania ulicy. Po-
przez przeoczenie, jeden ze znaków dawnej 
organizacji nie został usunięty i dlatego po-
wstał mały bałagan, który natychmiast po 
otrzymaniu sygnału został zlikwidowany. 
Co do tego czy zasadne jest ograniczanie 
prędkości na tej ulicy do 40 km/h, zdania 
są podzielone. Gmina stara się nie narzu-
cać zbyt wielu ograniczeń, jednak często 

są one wprowadzane pod presją mieszkań-
ców. Tak było i w tym przypadku. Osobi-
ście uważam, że ograniczenie do 50 km/h 
na zdecydowanej większości dróg gmin-
nych jest wystarczającym dla zapewnie-
nia należytego bezpieczeństwa wszyst-
kim uczestnikom ruchu. Jeśli większość 
mieszkańców tej ulicy zgłosi taki wniosek, 
to nie powinno być problemów ze zniesie-
niem ograniczenia. 

Pytanie z facebooka
„Słyszy się o planach budowy placu 

zabaw w Koczargach Starych. A co 
z Klaudynem? Kiedy mieszkańcy do-
czekają się placu w sąsiedztwie?”

Plac zabaw w Klaudynie mógłby już 
dawno powstać, gdyby nie problem ze zna-
lezieniem odpowiedniej lokalizacji i na-
byciem gruntu. Gmina posiada grunty 
w Klaudynie, ale tylko w części przemy-
słowej. Wiele lat temu zacząłem poszuki-
wać odpowiedniej działki w celu zakupie-
nia na plac zabaw. Jednak reakcja wielu 
właścicieli wolnych działek jest taka, że 
nie chcą mieć sąsiedztwa z taką funkcją. 
W wyniku dalszych poszukiwań odnala-
złem grunt przy ulicy Ciećwierza należący 
do Skarbu Państwa, który został przejęty 
w 1976 r. za emeryturę rolniczą. Wystąpiłem 
ze stosownym wnioskiem do Starosty Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego o prze-
kazanie go na rzecz gminy na cel publiczny. 
Wraz z naszymi staraniami, roszczenia do 
tego gruntu zgłosił wnuk dawnych właści-
cieli, który próbuje przejąć go na własność. 
Wszystkie przesłanki wskazują na to, że nie 
ma do tego najmniejszego prawa. Zaskar-
żył jednak wszystkie decyzje administra-
cyjne wydane w tej sprawie, co znacznie 
przedłuża proces pozyskania gruntu. Od 
ponad roku sprawa jest w Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym i, jak się dowie-
działem, będzie rozpatrzona nie wcześniej 
niż za dwa miesiące. Ze strony gminy nie 
ma przeszkód by wyasygnować stosowne 
środki w budżecie na wybudowanie placu 
zabaw w Klaudynie. Organizacyjnie też je-
steśmy gotowi wybudować taki plac w kilka 
miesięcy. Mało znanym faktem jest, że bar-
dzo często głównym hamulcowym powsta-
nia wielu potrzebnych obiektów są niektó-
rzy mieszkańcy. Zdarzało się wielokrotnie, 
że społecznicy pomagali gminie w wyko-
naniu wielu przeszkód np. w uzyskiwaniu 
zgód, co umożliwiało powstanie inwesty-
cji. Gdybyśmy mogli liczyć na podobną po-
moc w pozyskaniu gruntu w Klaudynie, to 
deklaruję, że plac zabaw zostanie wybudo-
wany w krótkim czasie. 
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Gmina stoi przed nowym wyzwa-
niem w kwestii odpadów komunalnych. 
W kwietniu, wcześniej niż zakładano, zo-
stał ogłoszony przetarg na odbiór odpa-
dów. Przyczyną przyspieszenia procedury 
jest wyczerpanie funduszy z puli prze-
znaczonej na ten cel w umowie zawar-
tej z firmą SITA Polska Sp. z o.o. w 2013 
roku. Wbrew pozorom jest to dobry pro-
gnostyk – oznacza, że mieszkańcy w stop-
niu wyższym niż zakładany zdecydowali 
się na segregowanie odpadów. Najwięcej 
odpadów stanowiły biodegradowalne (zie-
lone), a ich ilość wyczerpała środki prze-
widziane na realizację całego zadania. 
Tym samym jednak gmina stanęła przed 
problemem rozpisania nowego przetargu. 

Przypomnijmy, w związku z wejściem 
w życie w 2013 roku ustawy nakładającej 
obowiązek zapewnienia odbioru odpa-
dów od mieszkańców na gminy, przetarg 
wygrała firma SITA. Po trudnych miesią-
cach początkowych udało się system ten 
usprawnić tak, by zapewnić mieszkańcom 
regularny i niekłopotliwy odbiór odpadów 
z posesji. Szybko zauważono, że liczba 
ludzi decydujących się na segregowanie 
znacznie przewyższa liczbę tych, którzy 
zdecydowali się na odbiór tzw. śmieci nie-
segregowanych. Z początkiem 2015 roku 

zdecydowano się obniżyć stawkę za od-
biór śmieci segregowanych z 12 na 9 zł 
od osoby, przy czym stawka ta zostanie 
utrzymana do końca tego roku. Wyso-
kość nowej stawki będzie zależeć od wy-
ników przetargu.

Wprowadzenie nowego systemu od-
bioru odpadów miało przede wszystkim 
w założeniu osiągnięcie efektu ekologicz-
nego. Cel ten w Starych Babicach osią-
gnięto. Wszyscy mieszkańcy gminy są 
obsługiwani przez firmę wywozową, co 
dotychczas było niemożliwe do osiągnię-
cia. Ogromna większość z nich segreguje 
odpady. Nowym, ale niezwykle ważnym 
elementem systemu są Punkty Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. 
PSZOK-i. Dzięki nim znikł problem z od-
padami takimi jak gruz czy odpady zie-
lone, dotychczas często lądującymi w le-
sie. Dziś trafiają one do PSZOK, gdzie  
3 razy w tygodniu można oddać każdy ro-
dzaj posegregowanych śmieci. Wcześniej 
systemem odbioru odpadów nie były ob-
jęte odpady niebezpieczne. Dziś ich od-
biór przez PSZOK ujęty jest w opłacie, 
którą mieszkaniec wnosi na rzecz gminy. 

W wielu gminach dobiegają końca 
pierwsze umowy z firmami odbierają-
cymi odpady, zawarte według nowych re-
gulacji. Część gmin, w tym Stare Babice, 
Leszno, Ożarów, ogłosiło już przetargi na   

odbiór odpadów. Trzeba się liczyć z moż-
liwością zmiany operatora usługi, a także 
wzrostu opłaty. Np. w Lesznie Trzeba się 
liczyć z możliwością zmiany operatora 
usługi, a także wzrostu opłaty. Dla porów-
nania – po otwarciu ofert w Lesznie wia-
domo, że najniższa cena za odbiór odpa-
dów od 1 mieszkańca wyniosła ok. 11 zł. 
Kwota ta nie uwzględnia kosztów odbioru 
odpadów zielonych oraz obsługi systemu. 
W Jabłonnie natomiast najniższa ofero-
wana cena ukształtowała się na poziomie 
ok. 14 zł od osoby za odbiór odpadów nie 
wliczając kosztów obsługi systemu.. Wia-
domo bowiem, że obostrzenia narzucone 
przez ustawę spowodowały obniżenie kon-
kurencyjności na rynku. Rewolucja w dzie-
dzinie gospodarowania odpadami dopro-
wadziła więc także do podniesienia cen 
za odbiór śmieci. Wcześniej firmy mogły 
je oddawać do małych, gminnych składo-
wisk, które były dużo tańsze. Najpierw 
wprowadzono zakaz przekraczania granic 
województwa w ramach gospodarki odpa-
dami danej gminy, a następnie doprowa-
dzono do likwidacji małych składowisk na 
rzecz RIPOK-ÓW (Regionalnych Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych), 

punktów o najwyższym poziomie usług 
lecz jednocześnie najdroższych. Szczegól-
nie istotne jest to w przypadku odpadów 
zielonych, których jest najwięcej, a które 
ustawowo gmina zobowiązana jest prze-
kazywać do RIPOK-ów. W ciągu ostatnich 
lat cena odbioru tony tych odpadów wzro-
sła z 70 do 160 zł. Cena odbioru odpadów 
dla mieszkańców jest zatem efektem róż-
norodnych zmian.

Pozostaje jeszcze nierozwiązany pro-
blem gminnego PSZOK-u przy ul. Mizi-
kowskiego. Regularnie, pod ogrodzeniem 
punktu podrzucane są wszelkiego rodzaju 
odpady – m.in. gruz i trawa. Powoduje to 
zaśmiecenie okolicy. Punkt otwarty jest 
3 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki 
od godz. 14 do 18, a w soboty między 12 
a 16. Przestrzeganie zasad funkcjonowa-
nia PSZOK-u pomoże gminie w utrzy-
maniu porządku i dbaniu o środowisko.
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Najwięcej odpadów 
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wzrosła z 70 do 160 zł.

Śmieciowy zawrót głowy
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Czy wiesz, że…
•  w obecnym okresie możemy znaleźć na drodze pisklęta. Nim zrobimy alarm, rozejrzyjmy 

się wokół, spójrzmy w górę – zostawianie piskląt na dole to częsta praktyka wielu ga-
tunków ptaków. Bardzo możliwe, że to, co się z nimi dzieje, bacznie obserwują rodzice, 
którzy najpewniej nie życzą sobie naszej interwencji!

•  oprócz czipowania psów, dobrze jest na ich obroży napisać markerem numer kontaktowy 
do właściciela – to lepsze niż zawieszanie psu małej metalowej zawieszki z informacjami 
o nazwisku i adresie właściciela. Nie wskazane jest sięganie obcemu psu pod gardło.

•  koty także powinniśmy czipować, bowiem potrafią się oddalić nawet na 30 km. W ich 
przypadku obroża może stanowić zagrożenie – jako istoty skoczne, mogą się na niej 
uwiesić.

•  dzwonienie do straży gminnej i weterynarza w przypadku zagubienia się zwierzaka 
jest bardziej rozsądne, niż dzwonienie do schronisk.

o trudach codziennej pracy 
w straży gminnej, doświad-
czeniach w pracy w War-
szawie i Starych Babicach, 
ciężkich przypadkach i tym, 
co lubi w swojej pracy naj-
bardziej opowiedział Ga-
zecie Babickiej strażnik mł. 
Inspektor Leszek Grabowski.

Jakiś czas temu przez Polskę przeszła 
debata nad zasadnością utrzymywa-
nia dwóch służb mundurowych: policji 
i straży miejskiej. Szczególnej krytyce zo-
stała poddana straż, jako patrole służące 
jedynie gnębieniu drobnych straganiarzy 
i kierowców niepoprawnie parkujących 
swoje auta. Tymczasem warto przyjrzeć 
się bliżej działaniu straży, w przypadku 
Starych Babic, straży gminnej. Na czym 
polega jej służba i w jakich przypadkach 
można liczyć na jej wsparcie?

Pan Leszek Grabowski jest strażnikiem 
od 1998 roku. Zaczynał jako aplikant w War-
szawie, w najniebezpieczniejszej dzielnicy – 
na Pradze. Tam dorastał i tam czuł się mimo 
wszystko u siebie. Jako aplikant pewnie nie 
spodziewał się, że w swoim zawodzie przyj-
dzie mu zetknąć się z sytuacjami, w których 
jego życie będzie stało pod znakiem zapy-
tania. Szczęśliwie, dzięki dobremu prze-
szkoleniu i zdobywanemu doświadczeniu, 
z opresji wychodził cało. Ale bywały ciężkie 
chwile, jak ta, gdy dostali wezwanie o po-
rwaniu dziewczyny przez chłopaka, który 
ponoć posiadał broń. Pan Leszek, w kami-

zwierzęta to moja pasja
zelce kuloodpornej, szedł pierwszy pod 
drzwi jego mieszkania. Gdy mu je otwarto, 
wkroczyła dopiero policja. Albo wtedy, gdy 
zatrzymano 37 osób po napadzie na radio-
wóz i kradzieży stacji policyjnej. Pan Leszek 
pilnował 10 zbirów sam, bez ostrej broni.

Inaczej było, gdy dostali wezwanie do 
człowieka na ulicy, który miał zawał. Pan 
Leszek, po kursie ratownika, przeprowa-
dził akcję masażu serca i sztucznego oddy-
chania. – Gapie tylko stali i patrzyli, a taka 
akcja to mnóstwo pracy i wysiłku – mówi. 

Gdy przyjechała karetka, przytomnego już 
pana odwieziono do szpitala. Gdyby nie 
przygotowanie pana Leszka, jego historia 
mogłaby mieć inny finał.

Bo bywało tragicznie. Pierwszy raz, gdy 
ratował narkomana za szpitalem na Sza-
serów, z jeszcze tkwiącą w przegubie igłą, 
drugi raz, gdy umierał inny narkoman po 
nieudanym spacerze w chmurach. – Wypadł 
z okna i złamał kręgosłup. Próbowaliśmy 
go z kolegą ratować, ale nie było dla niego 
ratunku. Ja robiłem masaż serca, kolega – 

sztuczne oddychanie, na szczęście przez 
maseczkę, bo w trakcie akcji chłopakowi 
popłynęła krew z ust – opowiada smutno. 
Nie mogli go uratować, pogotowie stwier-
dziło, że nie mieli szans.

Jego pasją są zwierzęta. Dlatego do-
stał się do elitarnej jednostki – Eko-Pa-
trolu. – Robiliśmy kursy w warszawskim 
Zoo przy odławianiu egzotycznych zwie-
rząt oraz kursy ich przewozu – mówi pan 
Leszek, który oprócz tego ma ukończony 
kurs wspinaczkowy oraz pilarza, bo jak 
mówi, Eko-Patrol to nie tylko zwierzęta, 
ale i przyroda. – Dostawaliśmy jednak głów-
nie wezwania do odłowienia zagubionych 
zwierząt – dodaje. Chociaż w jednej z ak-
cji CBŚ chciało dorwać gangstera posiada-
jącego arsenał broni. Jego domu strzegły 2 
amstaffy. I te dwa psy musiał odłowić wła-
śnie pan Leszek, zanim kryminalni odło-
wili gangstera. Bywało też mniej spekta-
kularnie, bo praca jest trudna, a zadanie 
niewdzięczne. Tak, jakby hycel łapał zwie-
rzę do schroniska. 

na babickim gruncie
W 2008 pan Leszek Grabowski dołączył 
do zespołu Straży Gminnej Stare Babice. 
Początkowo wezwania dotyczyły głównie 
picia alkoholu w miejscach publicznych, 
wycinki drzew, wyrzucania śmieci w miej-
scach niedozwolonych, wylewania szamba.

– Dużo się zmieniło od początku mo-
jej pracy. Dzięki rozbudowie kanalizacji 
i ustawie śmieciowej 80% wezwań w tych 
sprawach odpadło – mów pan Leszek. Te-
raz głównie zajmujemy się wezwaniami 
związanymi z zakłócaniem porządku, 
sprawami rodzinnymi i zwierzętami – 
twierdzi. Czasami także są to ciężkie 
przypadki, jak ten, gdy musieli ratować 
rodzinę od przemocy domowej i eskor-
towali 5 osób do bezpiecznego miejsca. 
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Babicki Dyskusyjny Klub Filmowy po-
wołany do życia przez Fundację Ab Alio, 
wspiera kino, którego reżyserzy chcą 
pokazać coś więcej niż efekty specjalne!

Staramy się wybierać różnorodne pro-
dukcje, niemniej zawsze tak, by nas po-
ruszyły i dały do myślenia.

Funkcjonujemy od roku i stale przy-
bywa w naszej Gminie miłośników do-
brego kina. Mamy nadzieję, że jest to 
efektem starannie dobranych projek-
cji, a przede wszystkim wykładu filmo-
znawczego i gorącej dyskusji po pokazie.

Dodatkowym atutem BKF-u jest udzie-
lone przez wójta gminy wsparcie finan-
sowe dla naszego projektu „Kultura musi 
tutaj być”.

W marcu zawitały do Holandii. Ta nie-
zwykła kraina przywitała dzieci koloro-
wymi tulipanami, niezwykłymi dziełami 
Vincenta van Gogha, ukazała również 
korzyści  płynące z  jazdy na rowerze. 
Dzieci dowiedziały się też, w jakim celu 
Holendrzy wykorzystują fascynujące 
urządzenia jakimi są wiatraki. Wiatraki 
tak spodobały się przedszkolakom, że 
wraz z rodzicami przygotowały piękną 
wystawę „Holenderskie wiatraki”.

Z czego powstawały? Pomysłów nie 
brakowało. W ruch poszły: patyki, do-
niczki, deski, folie, zapałki, chrupki ku-
kurydziane, styropian, tektura a także 
niezastąpione klocki LEGO.

I tak, cały przedszkolny hol  „tonął” 
w tych pięknych  budowlach.

Holendrzy mogliby skorzystać z wielu 
pomysłów naszych przedszkolnych rodzin.

Holenderskie wiatraki
W bieżącym roku szkolnym 
przedszkolaki z Przedszkola 
w Bliznem jasińskiego  
podróżują po krajach  
europejskich. W każdym 
miesiącu odwiedzając inne 
państwo.

Dziękujemy rodzicom naszych przed-
szkolaków za to, że wyruszyli z nami w tę 
niezwykle pouczającą podróż!

Wszystkich zapraszamy do oglądania 
naszych prac, które są zaprezentowane 
w budynku Urzędu Gminy w Starych Ba-
bicach od drugiej połowy kwietnia.

MarzEna BOrECKa I KaTarzyna KIELaK

Czy w Babicach jest kino?
tak, jest kino i to nie byle jakie! jeśli brakuje Ci filmów  
z duszą, „do myślenia”, nudzi Cię kino akcji, to przyjdź  
na nasze pokazy.

Dzięki temu spotkania z filmem są 
bezpłatne, a po filmie oferujemy poczę-
stunek, który pomaga przełamać „pierw-
sze lody” w nawiązaniu dyskusji i przy-
jaznych relacji.

Zapraszamy do sali konferencyjnej 
nowego budynku Urzędu Gminy Stare 
Babice, raz w miesiącu o godzinie 19:30.

21 maja będziemy oglądali The Moon 
(Księżyc) w reżyserii Duncana Jones’a. 

O filmach, które już za nami i o no-
wych pokazach możecie dowiedzieć się 
na www.abalio.org.pl

Do zobaczenia
Karolina Jasiniak
Fundacja Ab Alio

Pan Leszek jest bowiem zaangażowany 
w pracę Gminnej Komisji ds. Alkoholo-
wych, dlatego często wzywany jest także 
na wywiady środowiskowe.

Wspomina zabawne akcje, w których 
brał udział, jak ta, w której dostali we-
zwanie do łosia, który zaczął gonić part-
nera wokół drzewa, czy inna, gdy w Klau-
dynie, podczas zimy, dostali informację 
o nielegalnym wylewaniu szamba. – Do 
tej pory pamiętam, jak kolega nie mógł 
ze mną wytrzymać w aucie. Po zamarz-
niętej tafli szukałem, gdzie może być ten 
wylew, aż w końcu ugrzązłem w nim po 
kolana – śmieje się pan Leszek. 

Niemniej, głównym tematem, o któ-
rym lubi opowiadać, są zwierzaki. 
W Straży Gminnej azyl znalazła pocho-
dząca także z interwencji kotka Klara. – 
Służbowy kot – śmieje się pan Leszek. 
– Znaleźliśmy ją chorą, prawie łysą, bez 
domu i opiekuna, który zadbałby o jej le-
czenie. Od 3 lat Klara nie musi się o nic 
martwić. O 7 godz. czeka na przyjście 
strażników przed ich bazą na Rynku 21, 
a o godz. 22 – czeka na ich i swoje wyjście.

Jako miłośnik zwierząt pan Leszek 
jest opiekunem 2 psów, kundelka i ogara 
polskiego, 3 kotów i rybek. Jest Honoro-
wym Dawcą Krwi. Oprócz zwierząt, ko-
cha sport i motocykle.

TEKsT I fOTO: mak
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23 marca o godz. 18.30 odbyło się spo-
tkanie mieszkańców wsi Blizne Jasiń-
skiego, Blizne Łaszczyńskiego i  Lu-
biczowa w  sprawie bezpieczeństwa. 
Tradycyjnie już przybyła na nie liczna 
grupa mieszkańców, dla której sprawy 
związane z bezpieczeństwem są bar-
dzo istotne. Padło wiele pytań m.in. 
o zabezpieczenie przed kradzieżami, 
sposoby informowania policji po zda-
rzeniu i w razie zauważenia podejrza-
nych osób, a także ograniczeniu tych 
sytuacji poprzez instalację gminnego 
monitoringu. Kolejnym tematem było 
bezpieczeństwo w  ruchu drogowym, 
głównie dzieci i młodzieży w drodze do 
i ze szkoły oraz ograniczenie prędkości 
pojazdów rano i wieczorem, kiedy ruch 
na drogach jest bardzo duży. W dyskusji 
brali udział zarówno zwolennicy ogra-
niczeń prędkości poprzez pomiar lub 
montaż spowalniaczy, jak i ich przeciw-
nicy. Poruszano też tematy odwodnienia 
dróg i posesji, utrzymania porządku po 

areszt za kradzieże 
i włamania do 
urzędów
Na początku miesiąca do kryminal-
nych z komendy w Starych Babicach 
wpłynęła informacja o  kradzieży 
z  włamaniem. Do przestępstwa 
doszło w  budynku Starostwa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Sprawca włamał się do jednego z po-
mieszczeń biurowych, a następnie 
skradł telefon komórkowy, doku-
menty i pieniądze należące do pra-
cownika. 

W tym czasie funkcjonariusze ustalili 
jeszcze, że to nie jedyne przestępstwo, 
którego dopuścił się zatrzymany. 55-la-
tek miesiąc wcześniej włamał się do 
pomieszczenia służbowego w Urzędzie 
Gminy w Starych Babicach. Jednak spło-
szony przez pracowników nie zdążył 
niczego ukraść. Z ustaleń policjantów 
wynika również, że działając w ten sam 
sposób, dokonał włamania do pomiesz-
czenia biurowego w Urzędzie Miejskim 
w Ożarowie Mazowieckim. Następnie 
skradł jednej z pracownic torebkę z za-
wartością dokumentów i  pieniędzy. 
Wszystkich tych przestępstw Adam P. 
dopuścił się działając w warunkach re-
cydywy.

Na wniosek Komendy Powiatowej Po-
licji dla Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego prokuratura wystąpiła do sądu 
z wnioskiem o tymczasowe aresztowa-
nie 55-latka. Sąd przychylił się do wnio-
sku i aresztował Adama P. Teraz męż-
czyzna najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie śledczym.

/EGO/

O bezpieczeństwie  
w Bliznem

psach oraz spalania odpadów w piecach. 
Pytano też o możliwość doświetlenia 
niektórych ulic lub szczególnie niebez-
piecznych miejsc. Spotkanie trwało po-
nad dwie godziny.

Na spotkaniu obecni byli przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Policji dla po-
wiatu warszawskiego zachodniego: Ko-
mendant nadkom. Tomasz Szachowski, 
naczelnik wydziału prewencji kom. Robert 
Knap, zastępca naczelnika wydziału ruchu 
drogowego st. asp. Robert Zaporski, dziel-
nicowy asp. Rafał Bralski. Gminę Stare Ba-
bice reprezentowali: wójt Krzysztof Turek, 
zastępca wójta Marcin Zając, Kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej Marcin Kli-
mek, Kierownik Referatu Ochrony Środo-
wiska  Piotr Czajkowski, Komendant Straży 
Gminnej Tomasz Adamczyk. Na spotkanie 
przybyli także proboszcz parafii z Bliznego 
ks. Marian Rowicki i ks. Marcin Szatanek 
oraz sołtysi i radni. 

TEKsT: LEszEK POBOrCzyK

fOTO: Mf

bezpieczna gmina

z sesji rady Gminy
14 kwietnia na wniosek wójta zwołano 
Sesję nadzwyczajną, w trakcie której pod-
jęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy oraz uchwałę w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

niepokojące zdarzenia na terenie naszej 
gminy
Od dłuższego czasu na terenie naszej gminy występują niepokojące działania 
polegające na podszywaniu się pod pracowników urzędu gminy i składaniu w ich 
imieniu donosów do różnych instytucji fałszując ich podpisy. Obecnie sprawa jest na 
wokandzie sądowej. Ze względu na fakt, że incydent powtórzył się ponownie prosimy 
o zaniechanie dalszych działań naruszających dobre imię pracowników urzędu gminy.
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Chodziło o to, by znieść limity świadczeń i diagnozowania pacjentów z po-
dejrzeniem choroby nowotworowej. Dostęp do lekarzy miał się zwiększyć, 
natomiast okres hospitalizacji miał być jak najbardziej skrócony, lub też 
w ogóle – wyeliminowany. Przyjęto 9 tygodni jako maksymalny czas od 
momentu podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia hospitalizacji. Czy jednak 
program rzeczywiście ułatwił życie pacjentom?

Pierwszy problem pojawił się na samym starcie – system informa-
tyczny. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien, po przeprowa-
dzonych podstawowych badaniach, zarejestrować pacjenta w krajowym 
rejestrze nowotworów w celu wydania karty szybkiej diagnostyki i lecze-
nia onkologicznego (DiLO). System nie został jednak zaprojektowany na 
taką liczbę wejść i działa niezwykle wolno. Efekt? Rejestracja jednego pa-
cjenta trwa nawet ponad godzinę. Sprawy nie ułatwia stopień skompli-
kowania karty i szczegółowość wymaganych przy rejestracji informacji. 
Lekarze POZ skarżą się, że zrzucono na nich całą „urzędniczą” robotę. 
Podnoszą też kwestię przeszkolenia. Uważają, że szkoleń w wykrywaniu 
nowotworów we wczesnej fazie jest zwyczajnie zbyt mało.  

To jednak nie wszystko. W pakiecie w ogóle nie zostały ujęte osoby, 
u których już przed styczniem 2015 stwierdzono raka. Nie mogą one być 
wpisane do pakietu, ponieważ nie są prowadzone przez lekarzy POZ, 
a specjalistów. Ci z kolei, nie mogą rejestrować pacjentów w krajowym re-
jestrze nowotworów. Co ciekawe, także jeśli w profilaktycznym badaniu 
okaże się, że dany pacjent ma nowotwór, nie przysługuje mu prawo do 
zielonej karty. Jednak w najgorszej sytuacji są osoby, które przeszły le-
czenie onkologiczne, a obecnie wymagają badań kontrolnych. Znalazły się 
zupełnie poza programem bez szans na wpisanie do krajowego rejestru.

Kolejny problem pojawia się w poczekalniach. Pacjenci już zdiagno-
zowani oczekują w kolejkach, w których pierwszeństwo, według nowego 
systemu, przysługuje tym, u których raka się dopiero podejrzewa. Przy-
kładem może być sytuacja kobiet z zaawansowanym rakiem. Szansą dla 
nich na poprawę jakości życia jest paliatywna radioterapia, która jest poza 
pakietem onkologicznym. 

Część placówek odmawia uczestnictwa w programie, który wyma-
gałby od nich posiadania  specjalistycznej kadry i aparatury. Inne rezy-
gnują, uznawszy, że kontrakt z Narodowym Funduszem zdrowotnym 
nie pokrywa nakładów finansowych, jakie lecznica musi wnieść uczest-
nicząc w programie. 

Jak poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz 15 kwietnia, 
dotychczas w ramach pakietu onkologicznego wydano blisko 94 tys. kart 
szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego. Najwięcej kart wydano 
w województwie mazowieckim, najmniej w podlaskim.

mak

szybka terapia 
onkologiczna – jak działa?
Założenie przyjętego w styczniu pakietu onkologicznego 
było proste: skrócić diagnozowanie i przyspieszyć  
leczenie. 

rysunki ze strony ministerstwa Zdrowia

bezpieczna gmina
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płk. Alfreda Kabaty, który następnie przekazał sztandar pocz-
towi babickiego Koła ZOR RP: por. Pawłowi Piotrowskiemu, 
sztandarowemu Marcinowi Ładzie i Tadeuszowi Wiśniewskiemu. 

Uroczystość prowadził kpt. Roman Balcerowiak specjali-
sta ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywil-
nej, a oprawę muzyczną zapewniła Babicka Orkiestra Dęta im. 
Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Zbigniewa Załęskiego. 
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy i powiatu, kombatanci ze Starych Babic i repre-
zentujący Środowisko AK Grupy „Kampinos”, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, młodzież, nauczyciele i wielu mieszkańców 
gminy Stare Babice.

Przekazanie sztandaru kombatantów dla babickiego Koła 
ZOR RP, którym mam zaszczyt kierować, jest dla wszystkich 
członków naszej organizacji niezwykłym dowodem uznania. 
Jest dla nas również wyjątkowym zaszczytem. Nasze uczucia 
związane z tym wydarzeniem doskonale oddaje strofa wiersza 
Władysława Gębika: „Przeminęły wieki, a myśmy ostali, bu-
rzom dziejów nie daliśmy się zgnieść, sztandar walki co w ręce 
ojcowie nam dali, to nasz honor, wiara i cześć…”   

MarCIn łada

msza św. w kościele p.w. NmP jak zawsze była bardzo uroczysta i przybyło na 
nią wielu mieszkańców gminy

Przy pomniku nastąpiło oficjalne złożenie wiązanek

Przemawia por. w st. spocz. Stanisław kulicki

oficjalne przekazanie sztandaru Babickiego koła Związku kombatantów 
rzeczypospolitej Polskiej pod opiekę Babickiemu kołu Związku oficerów 
rezerwy rzeczypospolitej Polskiej im. obrońców radiostacji Babice

wydarzenia

W akcie przekazania sztandaru napisano m.in.: Wierzymy, że 
obecni i przyszli członkowie babickiego Koła Związku Ofice-
rów Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babice, przyjmując 
pod opiekę ten sztandar staną się spadkobiercami tych, któ-
rzy nie szczędzili krwi dla swojej Ojczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele w Starych 
Babicach, którą celebrował ks. prałat Grzegorz Kozicki. Piękne 
patriotyczne kazanie wygłosił ks. Piotr Staniewicz wspominając 
ofiary zbrodni katyńskiej i płynącą z historii naukę dla współ-
czesnego pokolenia Polaków. Następnie zebrani przeszli w asy-
ście pocztów sztandarowych do Alei Dębów Katyńskich, gdzie 
przed tablicą Matki Bożej Katyńskiej złożono wieńce, a przy 29 
tablicach umieszczonych pod dębami pamięci zapalono znicze.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek. Następnie głos zabrał Marcin Łada Wi-
ceprezes ZG ZOR RP i jednocześnie Prezes Koła ZOR RP w Sta-
rych Babicach przedstawiając historię Sztandaru Babickich Kom-
batantów. Akt Przekazania Sztandaru odczytał kombatant por. 
w st. spocz. Stanisław Kulicki. Następnie odbyło się uroczyste 
przekazanie sztandaru. Poczet kombatantów przekazał sztan-
dar na ręce Prezesa Zarządu Głównego w Warszawie ZOR RP 

sztandar Kombatantów dla babickiego koła Zor rP
12 kwietnia, w Starych Babicach podczas uroczystości religijno-patriotycznej poświęconej upamiętnieniu 
75 rocznicy Zbrodni katyńskiej i 5 rocznicy tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, uhonorowano w niezwykły 
sposób babickie koło Związku oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej. Babiccy kombatanci przekazali 
dla koła Zor rP Sztandar Związku kombatantów przekazując jednocześnie najlepsze tradycje patriotyczne.
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Podczas uroczystości zagrała niezastąpiona Babicka orkiestra dęta
foto: jolanta Pieńkowska

tablica przy dębie pamięci Prezydenta ryszarda kaczorowskiego

wydarzenia

Sztandar dawniej zwany chorągwią, wywo-
dzi swój rodowód od pradawnych znaków 
bojowych. Sztandary pełniły rolę identyfi-
kacyjną, dzięki nim wódz mógł rozpoznać 
położenie swoich wojsk na polu bitwy, co 
w zgiełku bitewnym i walce w zwarciu wcale 
nie było łatwe. Na sztandarach zaczęły 
stopniowo pojawiać się motywy świętych, 
a nawet motyw Boga, co nadało im sakralny 
charakter. Sztandarowi, jako symbolowi 
narodowemu oddawano zawsze niezwykłą 
cześć i szacunek. Obrona sztandaru była 
obowiązkiem każdego rycerza, a w póź-
niejszych wiekach żołnierza. W pierwszych 
źródłach pisanych Gall Anonim wspomina 
na początku XII, w, że Bolesław Krzywo-
usty wkraczał do Czech z podniesionymi 
sztandarami. Podczas bitwy pod Grun-
waldem nasze wojska miały już podobno 
50 chorągwi i przyjmuje się, że wówczas 
w 1410 roku, po raz pierwszy właśnie na te 
chorągwie (sztandary) składano przysięgę 
wojskową.

Pierwszy sztandar babickich kombatan-
tów powstał blisko 50 lat temu. 

W 1968 r. w Starych Babicach utworzono 
Koło Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację, inicjatorem jego powstania był 
mjr Jan Sadowski, a pierwszym Prezesem 
Koła – Jan Sotomski z Klaudyna. 27 wrze-
śnia 1970 r. Koło otrzymało sztandar, ufun-
dowano go ze składek społecznych. Rok 
później babiccy kombatanci uczestniczyli 
w uroczystości patriotycznej na Cmenta-
rzu Wojennym w Starych Babicach i warto 
zaznaczyć, że w uroczystościach rocznico-
wych organizowanych przez babicki samo-
rząd- są zawsze obecni.

W uroczystości rocznicowej organizowa-
nej na Cmentarzu w 1971 r. obecny był nie-
zwykły gość: płk Marian Porwit – dowódca 

Historia sztandaru Związku kombatantów 
Gminy Stare Babice

zachodniego odcinka obrony Warszawy, 
historyk i autor wielu książek o „Kampa-
nii Wrześniowej”. Podczas tamtej uroczy-
stości płk. Porwit wręczył sztandar babic-
kiemu szczepowi harcerskiemu „Szaniec”, 
szczepowi nadano także imię „Obrońców 
Warszawy”. Babickim harcerzom przewo-
dził wówczas nauczyciel, harcm. Stanisław 
Fijałkowski.

Wspomnijmy osoby związane z naszymi 
kombatantami. Kolejnym Prezesem Ba-
bickiego Koła Kombatantów został Albin 
Woszczyło z Babic Nowych, który walczył 
w partyzantce na wileńszczyźnie, był żoł-
nierzem w oddziałach mjr. Piwnika „Po-
nurego”, a później wcielony do Ludowego 
Wojska Polskiego, przeszedł dalszy szlak 
bojowy.

Następnym Prezesem był Antoni Bo-
guś- żołnierz AK, a po 1945 r., żołnierz 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Do babickiego 
Koła Kombatantów wstępowało coraz wię-
cej osób. W 1989 r. należało do niego 101 
członków. Kronika prowadzona przez Sta-
nisława Fijałkowskiego podaje, że w tam-
tym czasie Prezesem Koła był Stanisław 
Sotomski, Wiceprezesem Piotr Krawczyk, 
Skarbnikiem Stanisław Szpyrkowicz, Se-
kretarzem Józef Markiewicz, a Członkiem 
Zarządu Jan Sekuła.

Podczas kadencji następnego prezesa- 
Józefa Markiewicza w 1991 r. w kole zaszły 
duże zmiany. Na skutek zmian ustrojowych 
w Polsce, zmieniono również nazwę koła 
na Babickie Koło Związku Kombatantów 
i Byłych Osób Represjonowanych. Powstała 
także konieczność nadania nowego sztan-
daru. Dzięki składkom społecznym i zaan-
gażowaniu wszystkich członków organiza-
cji sprostano temu zadaniu. Na sztandarze 
pojawiły się m.in.: orzeł w koronie i słowa: 

Bóg, Honor, Ojczyzna. Na wspomnienie 
zasługuje także postać Prezesa Markiewi-
cza- był żołnierzem września 1939 r. Wal-
czył m.in. w Samodzielnej Grupie Opera-
cyjnej gen. Kleberga. Wiele osób wspomina 
go do dziś, znany był bowiem z doskona-
łych przemówień patriotycznych.

Kolejnymi prezesami koła byli: Włady-
sław Kostrzewa, a po nim Stanisław Drze-
wiński ze Starych Babic. Ostatni Zarząd 
Koła Stanowili: Józef Puta z Klaudyna, Jó-
zef Dziki z Babic, Stanisław Łach z Bliznego, 
Stanisław Kulicki z Lipkowa, Antoni Skow-
roński z Babic, Feliks Dudek z Zielonek i Jó-
zef Janiszewski z Latchorzewa. 

Ostatni Prezes Stanisław Drzewiński, 
jako żołnierz LWP walczył z bandami UPA, 
znany był wielu mieszkańcom naszej gminy, 
przez wiele lat grał na akordeonie występu-
jąc z zespołem „Babickie Sąsiadki” i pełnił 
godnie rolę chorążego pocztu sztandaro-
wego babickich kombatantów. Pana Stani-
sława pożegnaliśmy 9 stycznia br. odpro-
wadzając go w ostatnią drogę.

Wszystkim Kombatantom z naszej 
gminy oddajemy cześć i składamy podzię-
kowanie za lata walki i pracy dla Ojczyzny.

Podczas uroczystości katyńskiej 12 
kwietnia Sztandar Babickich Kombatan-
tów przekazany został członkom Babickiego 
Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, którego Prezesem jest 
Marcin Łada. Członkowie Koła ZOR RP 
zadeklarowali chęć kultywowania tradycji 
kombatanckich i zobowiązali się do opieki 
nad sztandarem.

 MarCIn łada

Skrótową historię Sztandaru Babickich Kom-
batantów opracowano na podstawie artykułu 
Stanisława Fijałkowskiego i rozmów ze Stani-
sławem Kulickim i Feliksem Dudkiem.
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wydarzenia

Projekt zakłada spotkania młodzieży 
z ciekawymi, niezwykłymi ludźmi. Czas 
spędzony w gimnazjum to czas, w którym 
młodzi ludzie dokonują wyborów ważnych 
w całym dorosłym życiu. To tutaj podej-
mują pierwsze decyzje związane z przy-
szłością. Dlatego chcemy wprowadzić mło-
dych w świat ciekawych, nietuzinkowych 
zawodów. Pokazać niezwykłych ludzi, któ-
rzy na co dzień łączą pasję z pracą. Ludzi, 
dla których praca jest przyjemnością.   

Pierwszym odwiedzonym miejscem 
była siedziba Telewizji Polskiej i Polskiego 
Radia. Spotkanie z dziennikarzem radio-
wym i poznanie tajników pracy przy ra-
diowej konsoli było ciekawym doświad-
czeniem. Gimnazjaliści zobaczyli, jak 
ważna jest dykcja i staranność wypowia-
danych słów i zdań. Tutaj nie ma miejsca 
na błędy językowe.  

Kolejno podwoje otworzyła przed nami 
Telewizja Polska. Młodzi, chociaż przez 
chwilę, mogli poczuć się jak komentato-
rzy sportowi, prezenterzy wiadomości, czy 
gospodarze teleturnieju. Długie koryta-
rze zaprowadziły zebranych do pięknego 
nowoczesnego studia programu: „Pyta-

nie na śniadanie”. Telewizja onieśmiela, 
jednak nasza młodzież doskonale czuła 
się wśród spotykanych osobistości szkla-
nego ekranu.  

Właśnie prosto z telewizji przyjechał 
do naszego gimnazjum Tomasz Kammel 
– prezenter, dziennikarz i trener biznesu. 
Spotkanie było interesujące. Prowadzący 
zdradzał młodzieży tajniki sukcesu. Opo-
wiadał, jak ważna jest praca nad sobą, po-
konywanie własnych słabości oraz upór 
i konsekwencja w dążeniu do celu. Usły-
szeliśmy, że kluczem do sukcesu jest rów-
nież budowanie relacji wokół siebie. Po czę-
ści oficjalnej był czas na zadawanie pytań, 
zbieranie autografów, krótką rozmowę 
przy kawie. To, co niewątpliwie zostało po 
spotkaniu, to przekonanie o konieczności 
własnego rozwoju i to, że pozytywne nasta-
wienie i dobra energia mogą zdziałać cuda. 

Niemalże o cudach opowiadał nam ko-
lejny gość – tym razem prosto z Tanzanii. 
Monika Nowicka, absolwentka naszego 
gimnazjum, wolontariuszka SMA i  po-
łożna. Monika spędziła trzy lata na misjach 
służąc innym. Widzieliśmy, ile radości jest 
w dawaniu siebie drugiemu człowiekowi. 

Służba innym to zaszczyt. Wiemy już, że 
nie trzeba zbyt wiele. Młodzi przekonali 
się, jak ważna jest nauka języka angiel-
skiego. Bez jego znajomości niemożliwy 
jest wyjazd w tak odległe regiony świata. 
Gimnazjaliści zobaczyli, że chcieć to móc. 
Może wśród naszych uczniów zakiełko-
wała już myśl, by wspomagać szeregi wo-
lontariuszy na całym świecie. Kolejne  cie-
kawe spotkania przed nami.

Hanna dOMaŃsKa

fOTO: MIKOłaJ BrzyKCy

Do końca lutego każda klasa wraz w wy-
chowawcą wybrała dżentelmena klaso-
wego. Następnie nauczyciele oraz przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego 
wytypowali trzech chłopców, których 
cechuje wysoka kultura osobista.  

9 marca br. w auli gimnazjum zebrali 
się uczniowie wszystkich klas oraz nauczy-
ciele. Na początku prowadząca p. Anna Sze-
lenbaum zaprosiła na środek wszystkich 
klasowych dżentelmenów oraz przedsta-
wiła trzech finalistów (Piotra Skotnickiego 
z klasy 3b, Huberta Bednarskiego z klasy 2b 
oraz Mateusza Mikę z klasy 1b), którzy na-
stępnie stanęli w turniejowe szranki. Tym 
razem chłopcy losowali nazwiska nauczy-
cieli, którzy zadawali im pytania dotyczące 
zasad savoir-vivre’u (często dość trudne 

i podchwytliwe). Po trzech rundach od-
było się głosowanie, w którym uczestniczyli 
nauczyciele i przedstawiciele  Samorządu 
Uczniowskiego. Czas oczekiwania na wy-
niki głosowania umilili zebranym ucznio-
wie z koła teatralnego, którzy wystąpili 
z przedstawieniem pt. „Przedział ludożer-
ców” w reżyserii p. Bogusławy Kuncewicz. 

Dżentelmenem  Szkoły 2015 został Ma-
teusz Mika, ucz. kl. I b, który otrzymał 
jako nagrodę tablet. Pozostali finaliści do-
stali upominki w postaci USB. Wszystkie 
nagrody zostały ufundowane przez Radę 
Rodziców, która jak zawsze zadbała o tę 
stronę konkursu. 

Coroczne wybory dżentelmena szkoły 
stały się tradycją naszej placówki. Są 
także okazją do przypomnienia zasad sa-

voir- vivre’u w sposób lekki i przyjemny. 
Dają możliwość integracji społeczności 
uczniowskiej i pokazują, że i dzisiaj warto 
być osobą kulturalną.

anna szELEnBauM

fOTO: mak

Od redakcji: Brawo Mateusz! Gratulu-
jemy rodzicom i nauczycielom!

Cały czas odkrywamy świat! 
Stowarzyszenie odkrywamy Świat rozpoczęło realizację 
projektu: „ Zwyczajni – nadzwyczajni... spotkania z autory-
tetami” dofinansowanego ze środków gminy Stare Babice.

dżentelmen 2015
jak co roku w marcu w I Gminnym Gimnazjum w koczar-
gach Starych odbył się finał konkursu dżentelmen 2015. 

mateusz mika – dżentelmen roku 2015

Autografów nie było końca...

tomasz kammel zdradza uczniom gimnazjum 
tajniki sukcesu
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Początek babickiej przygody 
z taekwondo
Przygoda babickich dzieci z Taekwondo 
olimpijskim rozpoczęła się we wrześniu 
2012 roku. W ramach struktur UKS Ta-
ebeak Bielany powstała sekcja taekwondo 
olimpijskiego prowadzona przez trenera 
Piotra Pazińskiego w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach. Odbywające się dwa 
razy w tygodniu treningi Taekwodo  łą-
czące aktywność fizyczną, fajną zabawę 
i poznawanie ciekawej kultury związa-
nej z narodową dyscypliną sportową Ko-
rei Południowej zebrały rosnącą w siłę 
grupkę młodych miłośników wschodnich 
sztuk walki. Zdobywane w trakcie tre-
ningów umiejętności i wiedza pozwoliły 
dzieciom z babickiej sekcji zdawać ko-
lejne egzaminy na stopnie uczniowskie, 
ale też sprawdzać się w bezpośredniej 
rywalizacji sportowej z rówieśnikami. 

Pierwsze sukcesy pojawiły się 
w roku 2014 r
W ramach Warszawsko-Mazowieckiego 
systemu rywalizacji sportowej debiutujące 
na zawodach sportowych dzieci odniosły 
pierwsze sukcesy w  Warszawskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. Ta impreza sportowa o dłu-
goletniej tradycji w której konkurują dzieci 
i młodzież nie tylko z Warszawy i okolic, ale 
z całego Mazowsza m.in. z Sierpca i Ciecha-
nowa dwóch bardzo mocnych ośrodków 
taekwondo w Polsce była okazją do zdo-
bycia pierwszych medali. Dwa zote me-
dale w konkurencjach sprawnościowych 
zdobyła Wiktoria Sadowska natomiast jej 
strarsza koleżanka Julia Sereda zdobyła 
srebrny i brązowy medal. 

Kolejne sukcesy przyniosły starty 
w Grand Prix Kolor Graf 2014. Cykliczne 
turnieje (po trzy w każdej z dwóch rund 
– wiosennej i  jesiennej) to okazja do 
sprawdzenia zdobytych umiejętności 
w konkurencjach technicznych, spraw-
nościowych a dla starszych dzieci i mło-
dzieży również w walkach. Rywalizujący 
w Grand Prix Kolor Graf młodzi zawod-
nicy to uczestnicy zajęć wszystkich sek-
cji taekwondo olimpijskiego i uczniowie 
klas sportowych o profilu taekwondo 
z Warszawy. Sportową rywalizację pod-
grzewa ranking zawodów. W klasyfika-

Taekwondo olimpijskie w Babicach
młodzi zawodnicy z Babic odnoszą coraz większe sukcesy

cji generalnej rundy wiosennej 2014 nie 
zabrakło naszych zawodników: Wiktoria 
Sadowska – czwarte miejsce w kategorii 
żaki dziewczynki 9-10 lat, Kacper Myśli-
wiec – dziewiąte miejsce w kategorii mło-
dzik chłopcy 11-12 lat. W dwóch z trzech 
turniejów rundy wiosennej w kategorii 
młodzik chłopcy 11-12 lat wystartował 
też Mateusz Pływaczewski. 

W klasyfikacji generalnej rundy jesien-
nej 2014 młodzi zawodnicy udowodnili, że 
wyniki wiosennej rundy nie były dziełem 
przypadku, a ciężka praca na treningach 
procentuje dobrymi wynikami: Wiktoria 
Sadowska – czwarte miejsce w kategorii 
żaki dziewczynki 9-10 lat, Mateusz Pły-
waczewski – szóste miejsce w kategorii 
młodzik chłopcy 11-12 lat, Kacper Myśli-
wiec – siódme miejsce w kategorii młodzik 
chłopcy 11-12 lat. Jesienna runda Grand 
Prix Kolor Graf była też udana dla Julii Se-
redy (młodzik dziewczynki 11-12 lat) i Ka-
roliny Szymańskiej (żaki dziewczynki 9-10 
lat), które startując w dwóch z trzech tur-
niejów uplasowały się w połowie rankingu 
w swoich kategoriach. Z rozegranych 26 
października 2014 roku w Sierpcu Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków dwójka naszych zawodników wróciła 
z medalami. Na tej najważniejszej impre-
zie zorganizowanej dla tej grupy wieko-
wej Julia Sereda zdobyła pierwsze miej-
sce w konkurencji sprawnościowej oraz 
drugie miejsce w walkach. Kacper Myśli-
wiec wywalczył w walkach bardzo wysokie 
drugie miejsce w swojej kategorii. 

rok 2015 zapowiada się bardzo 
pracowicie
Po zdobyciu w 2014 roku pierwszych do-
świadczeń w bezpośredniej rywalizacji na 
poziomie Warszawy i województwa Ma-
zowieckiego 2015 rok urozmaicony będzie 
startami dalej od domu. Dużą zmianą 
i wyzwaniem są nowe regulacje Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego zmie-
niające kategorie wiekowe zawodników 
w roku 2015. Teraz już 10-latki stają do 
walki w formule “light contact” (dotych-
czas tylko konkurencje techniczne i spraw-
nościowe). Ciężka praca trenera i dzieci 
zaowocowała udanym startem na roze-
granych w marcu IV otwartych Mistrzo-

stwach Gór Świętokrzyskich w Taekwondo 
Olimpijskim z których przyjechały do Babic 
pierwsze w tym roku medale. Kacper Myśli-
wiec i Wiktoria Sadowska zdobyli brązowe 
medale w walkach.

Egzamin na stopnie uczniowskie 
taekwondo
W  słoneczne popołudnie 19 marca 
w Szkole Podstawowej w Starych Babi-
cach odbył się egzamin na kolejne stopnie 
uczniowskie taekwondo. Egzaminowane 
dzieci z babickiej sekcji taekwondo olim-
pijskiego musiały wykazać się wiedzą 
teoretyczną, znajomością nazw (w języku 
koreańskim) uderzeń i bloków oraz ogólną 
sprawnością i praktycznymi umiejętno-
ściami trenowanej sztuki walki. Egzamin 
nie należał do najłatwiejszych a najtrud-
niejszą i jednocześnie najbardziej widowi-
skową częścią egzaminu była prezentacja 
obowiązkowego układu technicznego po-
omsae. Trener prowadzący oraz obecny 
z ramienia Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego egzaminator bardzo wy-
soko ocenili wiedzę i umiejętności mło-
dych taekwondzistów wszystkich promu-
jąc na wyższe stopnie uczniowskie (KUP).

Bezpośrednio po zakończonym egza-
minie czekała na dzieci nie lada atrakcja 
przygotowana przez trenera Piotra Paziń-
skiego – łamanie desek. Świeżo promo-
wani taekwodziści ufni w swoje rosnące 
umiejętności i pełni pozytywnej energii 
sprawnymi kopnięciami i ciosami zamie-
nili deski w drzazgi.

Marzec i kwiecień to tradycyjnie eli-
minacje do Warszawskiej Olimpiady Mło-
dzieży i początek wiosennej ryndy Grand 
Prix Kolor Graf 2015, w których sekcja ba-
bicka taekwondo olimpijskiego na pewno 
pokaże wysoki poziom sportowy.

 MarCIn sadOWsKI



GazETa BaBICKa kWIeCIeŃ 2015

sport

11 kwietnia 2015 r. w Chełmie odbyły się Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie. 
W kategorii „seniorzy” wzięło udział 11 par. Parze Zofia Załęska/Jakub Załęski 
(babiccy stypendyści sportowi) udało się wywalczyć II vicemistrzostwo Polski. 
Serdecznie gratulujemy!

Mistrzostwa Polski  
w Boogie Woogie 2015

16

Terminarz „Grand Prix Stare 
Babice w siatkówce plażowej 
Zielonki 2015”

I – 9.05.2015 (turniej open)
II – 16.05.2015 (turniej open)
III – 24.05.2015 (turniej open)
IV – 30.05.2015 (turniej open)
Zapraszamy! 
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W  2014 r. przypadała rocznica jubile-
uszu 600-lecia Lipkowa. Dla jej uczczenia 
zrealizowano szereg wydarzeń kultural-
nych w ramach projektu „600-letni Lip-
ków atrakcją turystyczną Mazowsza” 
dofinansowanego ze środków PROW 2007-
2013. Był on ostatnim projektem z poprzed-
niej perspektywy finansowej UE, a zakoń-
czył się w marcu 2015r.  

Projekt  polegał na realizacji wydarzeń 
podnoszących atrakcyjność turystyczną 
Lipkowa, wsi której historia wiąże się 
z Henrykiem Sienkiewiczem. Pisarz 
bywał w lipkowskim dworze będącym 
własnością jego teścia i umiejscowił tu 
na prośbę żony Marii Szetkiewiczówny  
walkę Bohuna z Wołodyjowskim. Lip-
ków rozsławili też:  Jakub Paschalis 
Jakubowicz/ Ormianin /i jego manu-
faktura pasów kontuszowych  oraz 
twórczość literacka księdza Wacława 
Kurowskiego, przyjaciela ludzi kultury 
i sztuki, który przez 40 lat pełnił po-
sługę w lipkowskiej parafii i dbał o hi-
storię i utrwalenie dorobku kultural-
nego okolicznych twórców. 

 Położenie Lipkowa w sąsiedztwie Kam-
pinoskiego Parku Narodowego, walory hi-
storyczne  i przyrodnicze Zespołu Dworsko 
Parkowego w Lipkowie stwarzają możliwo-
ści do uprawiania turystyki i rekreacji. Reali-
zowane w projekcie zadania dały szanse na 
aktywne i kreatywne uczestnictwo w wyda-
rzeniach promujących turystykę i aktywi-
zujących lokalną społeczność. W wiosenne 
weekendy zorganizowano 5 spacerów tema-
tycznych z przewodnikiem.   W pierwszym 
dniu wiosny,  21 marca odbyła się gra tere-
nowa po Lipkowie dla grup młodzieżowych, 
dorosłych i zespołów rodzinnych. 

Mieszkańcy Lipkowa i przybywający go-
ście mogą  obejrzeć  wystawę plenerową 
poświeconą historii  Lipkowa  i tablice in-
formacyjne. Na tablicach oprócz  informa-
cji  dostępne są ciekawe zdjęcia archiwalne, 
współczesne, w tym  dokumentujące piękną 
lipkowską przyrodę. 

Pasjonaci jazdy na rowerze mogą przy-
jechać do Lipkowa na swoich jednośladach, 
skorzystać z dwunastu nowych stojaków 

„600-letni Lipków  
atrakcją turystyczną mazowsza”

rowerowych postawionych przy wejściu na 
teren Zespołu Dworsko Parkowego i dalej 
zwiedzać okolicę pieszo. 

Mamy nadzieję, że udostępnienie no-
wych elementów bazy turystycznej, za-
chęci do  odwiedzenia kolejnych ciekawych 
miejsc naszej Gminy. 

Projekt promował  też  lokalne dziedzic-
two kulturowe i historyczne m.in. poprzez 
wydanie  publikacji „Lipków sienkiewiczow-

ski”  oraz zorganizowaną w 2014 r.  imprezę 
kulturalną o wątkach historycznych z okazji 
600-lecia Lipkowa. Uroczystości towarzy-
szyła inscenizacja historyczna, scena walki 
Bohuna z Wołodyjowskim i pokaz szer-
mierki na koniach w strojach z epoki. Relację 
i galerie zdjęć z tej uroczystości znajdziecie 
Państwo na gminnej stronie internetowej 
oraz Gazecie Babickiej z września 2014r.

Wznowiona w projekcie książka ks. Wa-
cława Kurowskiego „Lipków  sienkiewi-
czowski” uzupełniona została o rozdział 
wspomnień o autorze, jego literackiej pasji 
i zasługach dla utrwalenia wiedzy o kultu-
rowym dorobku i historii Lipkowa. Wyda-
nie wzorowane jest na pierwodruku z roku 
1984, szata graficzna, czarnobiała kory-
styka, okładka starodruku stwarzają nie-
powtarzalny klimat czasów, w których po-
wstała książka.

Zachęcamy do lektury tej publikacji, 
książka jest dostępna w Gminnej Biblio-
tece Publicznej (ul. Rynek 2) oraz w biblio-
tekach szkolnych.   B. TuzIMEK

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja opracowana przez Gminę Stare Babice w ramach operacji „600-letni Lipków atrakcją turystyczną Mazowsza”.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Takie na świecie bywają świątynie
Że pamięć o nich nigdy nie może zaginąć, 
Że choćby wszystkie żywioły i siły
Zniszczyć je miały, one będą żyły.
I, mimo trudu, przeszkód  i mozołów,
Tak jak ptak Feniks, powstają z popiołów.

ks. W. Kurowski

PRZEZ MOJE OKNO

Las sosnowy, co rósł na moich oczach,
Ścieżka wydeptana przeze mnie,
Stary park, kościół, cmentarz na uboczu,
Ten widok przez moje okno- jest we mnie.

 Ks. W. Kurowski 1969

KONCERT 

Skowronek za skowronkiem dzwoni
Jakby w podniebnej fisharmonii.
A każdy trel jest innym tonie,
A przecież nie ma dysharmonii.

ks. W. Kurowski
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Koniec roku szkolnego za pasem. Nie-
bawem szóstoklasiści i ich rodzice będą 
musieli dokonać ostatecznego wyboru: 
na które gimnazjum się zdecydować. 
Oferta jest szeroka, bo szkoły z War-
szawy są w zasięgu ręki. Bliżej jest jednak 
Gimnazjum w Koczargach, które oferuje 
edukację na wysokim poziomie.

 Szkoła dba o zapełnienie czasu swoim 
wychowankom, w ramach planu lekcji 
oraz po nich. Edukacja nie kończy się 
na nauce sensu stricto. Duży nacisk kła-
dzie się na samorozwój uczniów poprzez 
przedstawienie im całej palety fakulta-
tywnych zajęć. A ci, którym przedmioty 
podstawowe sprawiają problemy, objęci 
są zajęciami wyrównawczymi.

Szkoła stara się rozbudzać w uczniach 
potrzeby poznawcze, zaciekawiać świa-

tem zewnętrznym w przeróżnych kierun-
kach. Organizuje się tu olbrzymią liczbę 
lekcji przedmiotowych poza szkołą, m.in. 
otwarty dla całego środowiska gminnego 
festiwal nauki, wyjścia do Centrum Na-
uki Kopernik, Ośrodka Edukacji Infor-
matycznej i Zastosowań Komputerów. 
Organizuje też konkurs „Młodzi Przed-
siębiorcy”, który uczy zakładania firmy 
i gospodarowania budżetem. Rodzice od-
bierają tę formę edukacji z zadowoleniem, 
często w niej również biorą udział. Przez 
trzy lata uczniowie uczestniczyli w Aka-
demii Uczniowskiej, a prowadzone w ra-
mach jej funkcjonowania koła naukowe 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych 
zaowocowały wzrostem wyników na eg-
zaminach oraz organizuje także szkolne 
pikniki naukowe dla młodzieży gminnej 
eksponując najnowsze osiągnięcia nauk 
przyrodniczych. Szkoła umożliwia kontakt 
z ludźmi sukcesu ze świata sztuki Darek 
Malejonek, Tomasz Kammel, pisarki Ka-
tarzyna Piekarska, Ewa Nowak.

Dyrektor Piotr Szczepkowski dodaje 
jeszcze jedną zaletę Gimnazjum – bli-
skość. To, że do szkoły można szybko 

dojechać z całej gminy, oszczędza czas 
dzieciakom i rodzicom. A zaoszczędzony 
czas można przeznaczyć na co innego – 
dodatkowe zajęcia. O tej zalecie mówi 
mama 14-letniego Olka. – Codzienne 
dojazdy zajmowały nam najmniej 2 go-
dziny. W końcu zabraliśmy Olka ze szkoły 
w Warszawie, bo oferta edukacyjna Gim-
nazjum w Koczargach nie odbiegała ni-
czym od warszawskiej szkoły. Wręcz 
zdziwiliśmy się z mężem, bo tu zajęcia 
wyrównawcze są dostępne dla każdego. 

W Warszawie za korepetycje z fizyki mu-
sieliśmy dodatkowo płacić. Teraz Olek ma 
zapewnioną pomoc raz w tygodniu zu-
pełnie za darmo – mówi pani Agnieszka. 
I nie tylko mowa tu o lekcjach pomaga-
jących dorównać do poziomu regular-
nych zajęć, ale też o konsultacjach, pod-
czas których rodzic może poradzić się 
nauczyciela w kwestii nauki przedmiotu 
przez dziecko. Co pomocne, na co dzień 
w szkole zatrudnieni są pedagog i psycho-
log. Poza uczniami z ich wsparcia często 
korzystają rodzice.

 Od lat wiadomo, że we współczesnym 
świecie młody człowiek nie obędzie się 
bez języków obcych. Z myślą o najlep-
szym wykorzystaniu zajęć w Gimnazjum 

Duży nacisk kładzie się 
na samorozwój uczniów 
poprzez przedstawienie 
im całej palety 
fakultatywnych zajęć.

Rodzice odbierają 
zajęcia pozaszkolne 
z zadowoleniem, 
często w nich również 
uczestniczą.

Jak gimnazjum to koczargi! 
Zajęcia przedmiotowe poza szkołą, wizyty w Centrum Na-
uki kopernik, wymiana młodzieży z Niemcami, liga przed-
miotowa, obozy językowe na malcie i w Londynie. Nowa 
placówka edukacyjna na terenie gminy? Nie, to stała oferta 
I Gminnego Gimnazjum w koczargach Starych.
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dokonano podziału klas. Grupy 8-10 oso-
bowe dają warunki do nauki takie, jak 
w szkołach prywatnych. Od dwóch lat 
istnieją klasy o rozszerzonym języku an-
gielskim. Także matematyka od dwóch 
lat w jednej z klas nauczana jest w trybie 
rozszerzonym. – Czekamy na wyniki, ja-
kie osiągnie pierwszy rocznik absolwen-
tów klas z rozszerzonymi przedmiotami 
– dodaje dyrektor. 

Gimnazjum poprzez koła naukowe 
przygotowuje młodzież do udziału w kon-
kursach, prowadzona jest liga przedmio-
towa z prawie wszystkich nauczanych 
przedmiotów. Uczestniczy w projektach 
instytucji wspomagających oświatę oraz 
jest beneficjentem środków unijnych re-
alizując swoje projekty z udziałem przy-
szkolnego stowarzyszenia „Odkrywamy 
świat”, które idealnie trafia w niszę pozo-
stałą po szkole. Ponadto szkoła prowadzi  
działalność wolontariacką na rzecz kilku 
instytucji. Od roku z inicjatywy szkoły 
organizowana jest gminna uroczystość 
– Gala Wolontariatu, podczas której wy-
łaniany jest wolontariusz roku. Nagrody 
za wyróżniającą się działalność na terenie 
gminy przyznawane są w dwóch katego-
riach – młodzieży i dorosłych.

Dodatkowo w trakcie dnia umożliwia 
się uczniom spożycie ciepłego posiłku. 
Bez pośpiechu, bowiem mają na to dwie 
przerwy. Obiady są smaczne, dzieciaki je 
chwalą na równi z rodzicami, którzy nie 
muszą się martwić o to, czy dzieci nie sie-
dzą w szkole głodne.

Uczniowie są zachęcani do pokazy-
wania swoich pasji i wymieniania się in-
formacjami z rówieśnikami. W tym celu 

obligowani są do tworzenia prezentacji 
w programie PowerPoint. Jest to znako-
mitym treningiem przed rozmowami kwa-
lifikacyjnymi w sprawie pracy, w których 
będą musieli zaprezentować siebie i swe 
umiejętności. Gimnazjum stara się także 
preorientować zawodowo – prowadzone 
są w Centrum Kariery zajęcia dla klas trze-
cich, uczniowie biorą udział w Targach 

Edukacyjnych, zapraszani są też dyrekto-
rzy szkół ponadgimnazjalnych.

Poza tym, szkoła buduje wiarę we własne 
możliwości uczniów za pomocą zwrotnych 
sygnałów o osiągnięciach, wykorzystuje 
motywacyjną funkcję oceny, pozwala ro-
dzicom dzielić radość z sukcesów ich dzieci, 
eksponując wyniki w nauce oraz nagradza-
jąc sukcesy oraz wytwory pracy uczniów. 
W Gimnazjum przyznawana jest nagroda 
dla ucznia o najwyższym przyroście śred-
niej, ucznia o najwyższej średniej rocznej, 
Mistrza superligi. Tym samym motywuje 
się także słabszych uczniów, którzy startują 
z niższego poziomu, ale także mają szansę 
na zdobycie nagrody. 

W działania edukacyjne szkoły włą-
czani są absolwenci o szczególnym do-
robku życiowym i zawodowym. Uczestni-
czą w zebraniach z rodzicami, prezentują 
swoje doświadczenia, a także, jako stu-
denci wyższych uczelni realizują prak-
tyki zawodowe. 

W te wakacje Gimnazjum czeka dość 
poważny remont. Sala gimnastyczna 
doczeka się całkowitej wymiany na-
wierzchni, uszczelnienia dachu oraz 
okien. – Staramy się na bieżąco popra-
wiać standard budynku. W zeszłym roku 
robiliśmy docieplanie i przeprowadzili-
śmy remont łazienek. Zainstalowaliśmy 
nagrzewnice powietrza, dzięki którym 
bardzo szybko można ogrzać salę gim-
nastyczną. To szczególnie ważne zimą 
– mówi zastępca wójta Marcin Zając. – 
W tym roku projektujemy zewnętrzne 
boiska sportowe i mamy nadzieję, że 
w przyszłym rozpocznie się ich realizacja  
– dodaje zastępca. 
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Gimnazjum poprzez 
koła naukowe 
przygotowuje 
młodzież do udziału 
w konkursach 
przedmiotowych

W te wakacje 
Gimnazjum czeka dość 
poważny remont.

Dyrektor Piotr 
Szczepkowski dodaje 
jeszcze jedną zaletę 
Gimnazjum – bliskość.

Szkoła buduje wiarę 
we własne możliwości 
uczniów za pomocą 
zwrotnych sygnałów 
o osiągnięciach, 
wykorzystuje 
motywacyjną funkcję 
oceny, pozwala 
rodzicom dzielić radość 
z sukcesów ich dzieci

„W końcu zabraliśmy 
Olka ze szkoły 
w Warszawie, bo oferta 
edukacyjna Gimnazjum 
w Koczargach nie 
odbiegała niczym od 
warszawskiej szkoły”
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Starobabiccy seniorzy  
w podczerwieni
We wtorek 17 marca studenci ,,Staro-
babickiego Uniwersytetu III Wieku” 
odwiedzili zakład VIGO SYSTEM S.A. 
w Ożarowie Mazowieckim. Udaliśmy się 
tam na zaproszenie mieszkańca naszej 
Gminy, a zarazem jednego z twórców fir-
my – prof. Józefa Piotrowskiego. 

Na początku naszej wizyty wysłucha-
liśmy wykładu profesora o  zakładzie. 
Zobaczyliśmy jedne z  najważniejszych 
produktów firmy, czyli innowacyjne de-
tektory promieniowania podczerwonego. 
Dla większości z  nas informacje, które 
usłyszeliśmy były niemożliwe do wyobra-

W życiu dobrze jest mieć jakąś pasję. Bo-
haterki naszego kolejnego wykładu w ra-
mach Starobabickiego Uniwersytetu III 
wieku znalazły w życiu tę pasję. Jest nią 
tkactwo. Babicka grupa tkacka powstała 
w naszej Gminie w 1995 roku i obecnie 
obchodzi swoje 20-lecie. Założyła ją nie-
żyjąca już p. Zenona Szczepaniak. Od tego 
czasu panie spotykają się, tkają i odno-
szą bardzo duże sukcesy. O tym wszyst-
kim opowiedziały nam przedstawicielki 
pracowni: Bożena Rutkowska, Grażyna 
Gąsowska, Małgorzata Mosiej i Bożena 
Mazur. Nazwa grupy, czyli ,,Penelopa”, 
wywodzi się od mitycznej bohaterki, 
która wiernie oczekiwała swojego męża. 
Przyrzekła wybrać jednego z ubiegających 
się o jej rękę zalotników, gdy ukończy 
tkać szatę dla swojego teścia. Tutaj jednak 
uciekła się do podstępu, aby odwlec ukoń-
czenie szaty:  nocą pruła tkaninę, nad 
którą pracowała w dzień. Nasze Panie jed-
nak nie prują swoich dzieł, bo tak należy 

żenia sobie. Bo jak to na 1 milimetrze 
położyć 10 kabelków albo schłodzić urzą-
dzenie do minus 200 stopni? A milimetr 
to wielkość ,,niesamowicie duża”, bo w za-
kładzie mówi się o wielkości atomu. To po 
prostu bardzo nowoczesne urządzenia, 
o których większość z nas słyszała pierw-
szy raz. Taki mały detektor z  Ożarowa 
znajduje się w  wielu urządzeniach, któ-
re produkowane są nie tylko w  Europie, 
ale na całym świecie. Jedno z  urządzeń 
weszło w  skład ,,Łazika marsjańskiego”, 
który bada skład powietrza na marsie. 
Oczywiście wynalazki te są też wykorzy-
stywane przez wojsko.  

To, co trudne w teorii, mogliśmy zoba-
czyć w praktyce. Pracownicy firmy poka-

nazwać  piękne prace, które mogliśmy 
oglądać. A czas powstawania tak pięk-
nego dzieła, to nierzadko kilka lat ciężkiej 
pracy. Potrzeba do tego wielu kolorów 
wełny, która wisi na wszystkich ścianach 
obecnej pracowni w szkole w Borzęcinie 
Dużym. Tu po wielu przeprowadzkach, 
Panie znalazły swoje miejsce, z którego 
są bardzo zadowolone. Piękne dzieła nie 
tylko wiszą w domach naszych tkaczek, 
ale także prezentowane są na różnych 
konkursach, gdzie zawsze są nagradzane. 
Panie biorą zwykle udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Nieprofesjonalnej Twór-
czości Tkackiej w Bydgoszczy i w Turku. 
Tam w ostatnim konkursie w 2013 roku 
zdobyły 2 nagrody na 3 możliwe do zdo-
bycia oraz tytuł najlepszej pracowni tkac-
kiej w Polsce ,,Złote Czółenko”. Co roku 
wyjeżdżają na plener, w tym roku już po 
raz dziewiętnasty. Do tkania zapraszają 
wszystkie chętne Panie, ale także panów. 
Po wykonaniu pierwszej pracy tzw. ,,pracy 

zali nam laboratoria, w których powstaje 
nowoczesny sprzęt. Zobaczyliśmy syste-
my pomiarowe stosowane za granicą, np. 
do mierzenia parametrów kół pociągów 
przejeżdżających z  najwyższymi prędko-
ściami.

Dane nam było również zobaczyć ka-
mery termowizyjne, które stwarzają moż-
liwość bezdotykowego pomiaru tempera-
tury w różnych punktach danego obiektu. 
Kamery termowizyjne znajdują szerokie 
zastosowanie w różnych dziedzinach na-
uki i przemysłu. Pamiątkowe zdjęcie z na-
szej wizyty zostało wykonane właśnie ka-
merą termowizyjną. 

Czas pobytu w zakładzie bardzo szybko 
nam minął. W naszej pamięci pozostanie 

spotkanie z  człowiekiem 
wielkiego zaangażowania 
i  pasji w  wykonywaniu 
swojej pracy. Bardzo dzię-
kujemy Profesorowi i Pra-
cownikom za przybliżenie 
nam swojej pracy. 

aGnIEszKa  

MaTuszEWsKa

szkolnej”, można przystąpić do wyko-
nywania prawdziwych dzieł sztuki. Nasi 
Studenci ze Starobabickiego Uniwersy-
tetu pierwsze kroki mają już za sobą, bo 
każdy mógł spróbować tkactwa. Teraz 
zapraszamy innych. Aby dołączyć do 
grupy, wystarczy przyjść w poniedziałek 
na godz 15.00 do szkoły w Borzęcinie Du-
żym i zacząć rozwijać swoją pasję. Panie 
zapraszają. 

aGnIEszKa MaTuszEWsKa

Co słychać u babickich seniorów?

20-lecie Penelopy. moja pasja – tkactwo 

Zdjęcie uczestników wycieczki Zdjęcie uczestników wycieczki wykonane kamerą 
termowizyjną

Przedstawicielki Penelopy i ich prace
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dzień ziemi w babickiej podstawówce

dobra wiadomość dla seniorów  
ze starych Babic
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” wznawia realizację projektu „Senior 
zdrowy i  aktywny”, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Pracy 
i  Polityki Społecznej w  ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych  (ASOS) na lata 2014-2020. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, Gmina Stare Babice jest partnerem projektu. 
Zapraszamy do udziału w  gimnastyce na basenie, zajęciach joga-zdrowy 

kręgosłup, gimnastyce rekreacyjnej oraz nordic walking. Szczegółowy plan za-
jęć zostanie podany w późniejszym terminie. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zapisy:  606 225 863, e-mail: senior@fundacjakim.pl

Po raz 13. w Szkole Podstawowej w Sta-
rych Babicach zorganizowano Dzień 
Ziemi. W tegorocznej edycji tematem 
głównym były odnawialne źródła ener-
gii. W związku z tym na jednym ze sta-
nowisk goście mogli usłyszeć o ogni-
wach fotowoltaicznych, a  ponadto 
urządzono zbiórkę surowców wtórnych 
oraz zużytego sprzętu elektronicznego 
w zamian za sadzonki roślin. Goście 
dopisali mimo niesprzyjającej pogody 
i z zaciekawieniem zwiedzali stanowi-
ska, które przygotowali uczniowie wraz 
z nauczycielami. Święto miało charakter 
festynu, w ramach którego odbywały 
się warsztaty. W trakcie zabawy dzie-
ciaki mogły wziąć też udział w konkur-
sie wiedzy przyrodniczej. Można także 
było obejrzeć wystawę ziół oraz roślin 
ozdobnych. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko, przy którym ucznio-
wie mogli przeprowadzać doświadcze-
nia i eksperymenty z dziedziny fizyki 
i chemii, a także wejść do mini-planeta-
rium. Podczas uroczystego dnia pojawiłą 
się Straż Pożarna, która prezentowała 
pierwszą pomoc.

Największe zamieszanie panowało 
na sali gimnastycznej. Tam oto zorgani-
zowano wystawę zwierząt, którymi na 
co dzień zajmują się uczniowie szkoły. 
Były gryzonie, ptaki, ryby, psy, koty, 
owady – słowem cały zwierzyniec. Dzie-
ciaki właśnie z powodu tej akcji szykują 
się do święta przez cały rok. Wtedy to 
mogą pochwalić się swoimi pupilami, 
przygotować o nich informacje, a nawet 

zorganizować drobne konkursy wiedzy 
o zwierzakach. 

Ponieważ szkoła od dawna kładzie 
nacisk na zdrową żywność, przy dwóch 
wielkich stołach dzieciaki mogły udo-
wodnić, że wiedzą na czym polega po-
żywne śniadanie – wśród produktów 
spożywczych wyszukiwały rzeczy, z któ-
rych tworzyły własne kompozycje śnia-
daniowe. Co więcej, przy stanowisku 
obok prowadzono zajęcia pt. „Świadomy 
konsument” – polegały one na zachęce-
niu dzieci do czytania etykiet oraz roz-
poznawania oznaczeń na produktach, 
które kupują w sklepie.  

Festynowi towarzyszyły warsztaty 
artystyczne. Dzieci uczyły się tworzyć 
wyroby z gliny, malować torby ekolo-
giczne, a także budować budki lęgowe 
dla ptaków. Nie zapomniano o ruchu 
– szczególnie chłopcy zachwycali zapa-
łem przy tańczeniu zumby, natomiast 
w szatni na dole urządzono stanowi-
sko, w którym pokazywano dzieciom 
gry i zabawy z dawnych czasów, takie 
jak gra w klasy, gumę, zabawa ze ska-
kanką czy gra w kapsle.

Podczas całej imprezy promowano 
zdrowie. W jednej z sal odbywała się re-
fleksjoterapia, czyli masaż stóp, głowy 
i karku,  gdzie indziej sprzedawano wy-
roby domowe. Jak zwykle akcję chętnie 
wsparli rodzice, którzy dostarczyli do 
kawiarenki szkolnej swoje własne wy-
pieki oraz kanapki.

TEKsT I fOTO: mak
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Rajd rozpoczęto o godz. 10:00. Wyzna-
czono dwa miejsca startu: w Borzęcinie 
Dużym i w Starych Babicach. Z Borzęcina 
wyruszyli uczniowie tamtejszej podsta-
wówki wraz z nauczycielami i opiekunami 
pod wodzą dyr. Agnieszki Matuszewskiej. 
W Starych Babicach zebrała się większa 
grupa złożona z uczniów babickiej szkoły 
podstawowej, gimnazjum w Koczargach 
Starych, przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego (z dyr. Małgorzatą Siekierską), 
gości i wolontariuszy rajdu. Nie zabrakło 
również nauczycieli i opiekunów grup. 
Gościem honorowym imprezy była Kon-

XXX rajd Historyczny
„Szlakiem Naszej Historii”
19 kwietnia na terenie gminy Stare Babice odbył się jubi-
leuszowy XXX rajd Historyczny „Szlakiem Naszej Historii”. 
tego dnia ponad 250 osób odwiedziło miejsca Pamięci 
Narodowej i punkty historyczne na terenie naszej gminy.

sul Generalna RP w Monachium Elżbieta 
Sobótka wraz z rodziną.

Marcin Łada, Prezes Babickiego Koła 
ZOR RP (organizatora rajdu) powitał 
przez megafon wszystkich zebranych. 
Przypomniał również, że patronaty nad 
tą imprezą objęli Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek i Prezes ZG ZOR 
RP płk rez. Alfred Kabata. Następnie roz-
dał rajdowe znaczki i mapy.

Organizatorzy rajdu, co roku starają 
się go wzbogacić o nowe elementy hi-
storyczne. Po raz pierwszy w imprezie 

uczestniczył Stanisław Sekuła, który 
w mundurze z epoki opowiadał o histo-
rii 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Jak 
zawsze, byli z nami także Przyjaciele ze 
Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, 
którzy pełnili wartę na Cmentarzu Wo-
jennym w Starych Babicach i opowiadali 
o dziejach Batalionu Stołecznego bro-
niącego w 1939 r. naszej ziemi. Przy ta-
blicy Radiostacji Babice stanowisko hi-
storyczne prowadzili przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Park Kulturowy Ra-
diostacja Babice”, opowiadając o pla-
nach utworzenia Muzeum Radiostacji 
i Ziemi Babickiej w naszej gminie. Przy 
maszcie flagowym przed nowym bu-
dynkiem Urzędu Gminy dyżurował dr 
hab. Dariusz Śladowski, który pokazy-
wał przybyłym działanie drona, małą 
wystawę pojazdów wojskowych i opo-
wiadał o historycznej panoramie Babic. 
Zainteresowane dzieciaki chętnie strze-
lały styropianowym pociskiem z repliki 
PIAT-a i przymierzały się do repliki po-
wstańczego stena.

XXX Rajd Historyczny 
„Szlakiem Naszej Historii” 
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elementy historyczne. Po raz pierwszy w imprezie uczestniczył 
Stanisław Sekuła, który w mundurze z epoki opowiadał o historii 2 
Pułku Ułanów Grochowskich. Jak zawsze, byli z nami także 
Przyjaciele ze Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, którzy pełnili 
wartę na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach i opowiadali o 
dziejach Batalionu Stołecznego broniącego w 1939 r. naszej ziemi. 
Przy tablicy Radiostacji Babice stanowisko historyczne prowadzili 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Park Kulturowy Radiostacja 

XXX Rajd Historyczny 
„Szlakiem Naszej Historii” 
 

 
19 kwietnia na terenie gminy Stare Babice odbył się jubileuszowy 
XXX Rajd Historyczny „Szlakiem Naszej Historii”. Tego dnia 
ponad 250 osób odwiedziło Miejsca Pamięci Narodowej i punkty 
historyczne na terenie naszej gminy. 
 
Rajd rozpoczęto o godz. 10:00. Wyznaczono dwa miejsca startu: w 
Borzęcinie Dużym i w Starych Babicach. Z Borzęcina wyruszyli 
uczniowie tamtejszej podstawówki wraz z nauczycielami i 
opiekunami pod wodzą dyr. Agnieszki Matuszewskiej. W Starych 
Babicach zebrała się większa grupa złożona z uczniów babickiej 
szkoły podstawowej, gimnazjum w Koczargach Starych, przedszkola 
w Bliznem Jasińskiego (z dyr. Małgorzatą Siekierską), gości i 
wolontariuszy rajdu. Nie zabrakło również nauczycieli i opiekunów 
grup. Gościem honorowym imprezy była Konsul Generalna RP w 
Monachium Elżbieta Sobótka wraz z rodziną. 

Marcin Łada, Prezes Babickiego Koła ZOR RP (organizatora 
rajdu) powitał przez megafon wszystkich zebranych. Przypomniał 
również, że patronaty nad tą imprezą objęli Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek i 
Prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata. Następnie rozdał rajdowe 
znaczki i mapy. 

Organizatorzy rajdu, co roku starają się go wzbogacić o nowe 
elementy historyczne. Po raz pierwszy w imprezie uczestniczył 
Stanisław Sekuła, który w mundurze z epoki opowiadał o historii 2 
Pułku Ułanów Grochowskich. Jak zawsze, byli z nami także 
Przyjaciele ze Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, którzy pełnili 
wartę na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach i opowiadali o 
dziejach Batalionu Stołecznego broniącego w 1939 r. naszej ziemi. 
Przy tablicy Radiostacji Babice stanowisko historyczne prowadzili 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Park Kulturowy Radiostacja 
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Przypomnijmy, że podczas działań wojennych 1939 r. zginęło wielu 
mieszkańców Borzęcina, w samym Borzęcinie poległo 19 żołnierzy 
Wojska Polskiego, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. W 1944 r. 
w odwecie za akcję partyzancką Niemcy rozstrzelali 49 Polaków, 
wśród nich było także wielu mieszkańców Borzęcina. Groby ofiar 
wojny znajdują się na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Kto niszczy Miejsce Pamięci Narodowej, profanując pamięć o na-
szych rodakach? Wstyd i hańba! Mł, fOT. KM

Profanacja miejsca Pamięci Narodowej!
W Borzęcinie dużym po raz kolejny skradziono 
ozdobne cyfry z pomnika upamiętniającego 
tragedię Polaków – mieszkańców Borzęcina 
i okolic w 1939 r. i w 1944 r.

W pobliżu rynku, przed dworem ocze-
kiwała na gości Joanna Gwiazdowska 
z Mężem, która w pięknej szkarłatnej 
sukni mówiła o dawnej modzie i zwycza-
jach mieszkańców dworu. Nie zawiedli jak 
zwykle wieloletni członkowie Babickiego 
Koła ZOR RP: Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Leszek Poborczyk (w Alei Dębów 
Katyńskich) i dawni radni – Tadeusz Wi-
śniewski (w Borzęcinie) i Bogdan Miń-
kowski (w Babicach).

Impreza mimo chłodnej pogody cie-
szyła się dużym zainteresowaniem i wiele 

osób pieszo i na rowerach dołączało do 
rajdu już na jego trasie. Cieszymy się, że 
w realiach wycieczki mogliśmy przekazać 
rajdowiczom wiedzę historyczną i opo-
wiedzieć o babickich pamiątkach. 

Każdy uczestnik tej imprezy otrzyma 
pamiątkowy dyplom rajdowy, a ucznio-
wie, którzy zdecydują się namalować miej-
sca historyczne w naszej gminie, wezmą 
udział w konkursie z nagrodami. Jego 
rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec maja.

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
Nauczycielom, Opiekunom Grup. Dzię-

kujemy również Dyrektorom Szkół: Pio-
trowi Szczepkowskiemu, Beacie Błasz-
czak, Agnieszce Matuszewskiej, Dorocie 
Smolińskiej i Dyr. Przedszkola Małgo-
rzacie Siekierskiej za organizację grup 
rajdowych.

Podziękowania składamy także Ko-
mendantom i Funkcjonariuszom Straży 
Gminnej w Starych Babicach i Policji 
Powiatowej dla PWZ w Starych Babi-
cach za ochronę uczestników tegorocz-
nej imprezy.

MarCIn łada, fOT. KaMIL MaLInOWsKI

Chcesz być na bieżąco? Szukasz ciekawych sposobów spę-
dzania wolnego czasu? Zapisz się do gminnego newslettera ! 
Można to zrobić na stronie internetowej Gminy Stare Babice 
lub przyjść do urzędu i wypełnić odpowiedni formularz. Nie 
bądź stratny, zobacz, co ciekawego czeka na Ciebie w naszej 
gminie!

16 kwietnia w sali konferencyjnej nowego budynku urzędu gminy 
odbył się bardzo ciekawy wykład. W ramach spotkań OT!wartych 
stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni gościł u nas Witold Czuksa-
now – dziennikarz i autor poradników i książek o tematyce 
ogrodniczej. Spotkanie było fascynujące i wynieśliśmy z niego 
wiele ciekawych informacji związanych z ogrodnictwem. O tym 
już w następnym numerze Gazety Babickiej.
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2.   szkolny „urlop”      1.   w ładza w terenie 
3.   łososiowe mokrad ła w Lesie Bemowskim   4.   patron babickiej podstawówki 
6.   patron Babickiej Orkiestry D ętej    5.   sala z przyrz ądami do ćwicze ń 
8.   pi łkarska arena      7.   zabaw – z hu śtawką 
10. nazwa miejscowo ści, która w 2014 roku   9.   skalny – to alpinarium 
      obchodzi ła swoje 600-lecie     12. najd łuższa ulica w Gminie 
11. imi ę patrona lipkowskiej para�i    13. teatr corocznie wystawiany w  
14. najbli ższa nam puszcza           babickim przedszkolu 
16. nagana wpisana do dzienniczka ucznia   15. rezydencja Paca 
18. Babinicz z „Potopu”      17. do łowienia ryb 
19. ssak z łopatami, symbol Kampinoskiego   18. wschodni sport walki, w którym 
      Parku Narodowego            babickie dzieci odnosz ą międzynarodowe 
20. wspó łczesny akwedukt           sukcesy 
21. maszyna biurowa 
 
HAS Ł O 
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2 4 M A J A W Z I E L O N K A C H 

 
Has ło prosimy przes łać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl   lub na adres Urz ędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzy żówka” . Dla osób, które pierwsze nade ś lą rozwi ązanie przygotowano pakiety promocyjne Gminy.  
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Krzyżówka babicka  Nr 1

HASŁO

Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare 
Babice, ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Dla osób, które pierwsze nadeślą rozwiązanie przygotowano pakiety promo-
cyjne Gminy.

POZIOMO
 2. szkolny „urlop”
 3.  łosiowe mokradła w Lesie 

Bemowskim
 6. patron Babickiej Orkiestry Dętej
 8. piłkarska arena
10.  nazwa miejscowości, która w 2014 

roku obchodziła swoje 600-lecie
11. imię patrona lipkowskiej parafii
14. najbliższa nam puszcza
16.  nagana wpisana do dzienniczka 

ucznia
18. Babinicz z „Potopu”
19.  ssak z łopatami, symbol 

Kampinoskiego Parku Narodowego
20. współczesny akwedukt

PIONOWO
 1. władza w terenie
 4. patron babickiej podstawówki
 5. sala z przyrządami do ćwiczeń
 7. zabaw – z huśtawką
 9. skalny – to alpinarium
12. najdłuższa ulica w Gminie
13.  teatr corocznie wystawiany w  

babickim przedszkolu
15. rezydencja Paca
17. do łowienia ryb
18.  wschodni sport walki, w którym  

babickie dzieci odnoszą 
międzynarodowe  sukcesy

andrzej Polan uczy 
gotowania kaszy
Ogólnopolska kampania „Lubię kaszę – 
kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” 
startuje już po raz trzeci, by przypo-
mnieć, jak cennym źródłem witamin i mi-
nerałów jest kasza, oraz podpowiedzieć, 
jak wprowadzić ją na stałe do naszej diety 
przez cały rok. Do przygotowywania dań 
na bazie kaszy zachęcać będzie jej znawca 
i szef kuchni – Andrzej Polan. 

Jak wynika z  badań GUS, przez 
wiele lat przeciętne miesięczne spoży-
cie kaszy w Polsce malało z roku na rok. 
W 2007 r. wynosiło 0,17 kg na osobę, by 
w 2012 r. osiągnąć poziom 0,13 kg. Do-
piero w 2013 r. nastąpił niewielki wzrost 
do 0,14 kg. To jednak, zdaniem eksper-
tów, wciąż niewiele, biorąc pod uwagę wa-
lory zdrowotne i odżywcze kaszy, która 
jest bogatym źródłem błonnika pokar-
mowego oraz wielu cennych składników 
mineralnych i witamin. 

O tym, jak wartościowym i smacznym 
produktem jest kasza, przypomni trzecia 
edycja kampanii „Lubię kaszę – kasza na 
stół, na zdrowie, na co dzień”. Ma ona za-
chęcić Polaków do spożywania kaszy nie-
zależnie od pory roku i przekonać ich do 
jej walorów smakowych, m.in. dzięki po-
mysłom kulinarnym znanego i cenionego 
szefa kuchni – Andrzeja Polana. W czasie 
kampanii pokaże on, jak przygotowywać 
różne rodzaje kaszy i z czym je łączyć, by 
osiągnąć pożądany efekt. 

Więcej informacji: www.lubiekasze.pl
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Kwota przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego Gminy Stare Babice 
zostaje ustalona na 650 000 zł.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane wyłącznie projekty 
możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2016.

Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Stare Babice. 

Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
1)  zgłaszanie propozycji projektów – od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 

19 maja 2015 r.;
2)  weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów 

– najpóźniej do dnia 26 maja 2015 r.;
3)  wybór projektów pod głosowanie – od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia  

5 czerwca 2015 r.;
4)  sondaż internetowy na temat projektów poddanych pod głosowanie – od dnia  

8 czerwca 2015 r. do dnia 12 czerwca 2015 r.;
5)  głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia  

26 czerwca 2015 r.;
6)  ogłoszenie listy projektów do realizacji  – do dnia 15 lipca 2015 r.

Poznaj zasady babickiego budżetu 
partycypacyjnego na rok 2016.

Do formularza zgłoszeniowego, na-
leży dołączyć listę co najmniej 30 osób 
popierających projekt.

Projekt dla danego obszaru teryto-
rialnego może złożyć pełnoletni miesz-
kaniec tego obszaru. Każdy mieszkaniec 
może przygotować i poprzeć więcej niż 
jeden projekt. Projekty muszą mieć cha-
rakter  lokalny. 

Wypełniony formularz można dorę-
czyć (liczy się data wpływu do Urzędu 
Gminy):
1) osobiście do Urzędu Gminy;
2)  za pośrednictwem operatora pocz-

towego przesyłając na adres Urzędu 
Gminy Stare Babice, z dopiskiem „Bu-
dżet partycypacyjny 2016”;

3)  przesyłając na adres mailowy Urzędu 
Gminy podany na stronie gminy w za-
kładce  budżet partycypacyjny. 

Listę projektów pozytywnie zweryfi-
kowanych przez Komisję wraz z wprowa-
dzonymi zmianami, ogłasza się na stronie 
Gminy Stare Babice poświęconej budże-
towi partycypacyjnemu. 

 Liczba projektów pozytywnie zwery-
fikowanych dla danego obszaru teryto-
rialnego nie może przekraczać 3.

Listę projektów wybranych pod głoso-
wanie mieszkańców ogłasza się na stro-
nie internetowej Gminy Stare Babice.

Głosowanie jest jawne i przeprowadza 
się je w wyznaczonych punktach poprzez 
złożenie karty do głosowania do urn. 

 Każdy pełnoletni mieszkaniec gminy 
może wziąć udział w głosowaniu tylko je-
den raz wypełniając kartę do głosowania  
w formie papierowej.

 Każdy mieszkaniec może głosować 
na dowolny projekt, w dowolnie wybra-
nym przez siebie obszarze terytorialnym.

Głosowanie odbywa się poprzez po-
stawienie znaku „X” przy 1 projekcie spo-
śród wszystkich umieszczonych na kar-
cie do głosowania.

 W sytuacji, gdy głosujący wziął udział 
w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie 
oddane przez niego głosy są nieważne.

 Głosowanie odbywa się poprzez wy-
bór maksymalnie 1  projektu z listy. Pro-
jekty, które nie uzyskały przynajmniej  
1 punktu nie są rekomendowane do re-
alizacji, nawet jeżeli kwota pozostała do 
rozdysponowania umożliwiałaby ich re-
alizację.

MIECzysłaWa MaJCHrzaK

Ustalono następujący podział Gminy 
na obszary terytorialne:

Numer
obszaru

Obszar terytorialny  
obejmujący sołectwa  

1

Sołectwo Blizne Jasińskiego 
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego
Sołectwo Lubiczów
Sołectwo Latchorzew

2
Sołectwo Babice Nowe
Sołectwo Stare Babice

3
Sołectwo Kwirynów
Sołectwo Janów
Sołectwo Klaudyn

4
Sołectwo Zielonki Parcela 
Sołectwo Zielonki Wieś
Sołectwo Lipków

5
Sołectwo Koczargi Nowe
Sołectwo Koczargi Nowe-Bugaj 
Sołectwo Koczargi  Stare

6

Sołectwo Wierzbin
 Sołectwo Zalesie
 Sołectwo Mariew i Buda
 Sołectwo Stanisławów       
Sołectwo Wojcieszyn

7
 Sołectwo Borzęcin Duży
 Sołectwo Borzęcin Mały
 Sołectwo Topolin 

Formularz zgłoszeniowy udostępnia 
się na stronie internetowej Gminy Stare 
Babice w zakładce budżet partycypacyjny 
www.stare-babice.waw.pl zakładka bu-
dżet partycypacyjny.
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Wybory do rady 
Powiatowej 

Mazowieckiej Izby 
rolniczej –  31 maja 2015r
Mazowiecka Izba Rolnicza informuje, że 
uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolni-
czych z dnia 25 listopada 2014 roku zostały 
zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym 
Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na 31 
maja 2015 r. (niedziela) w godz. 8.00-
18.00.  Lokal wyborczy do przeprowadzenia 
wyborów będzie się mieścił w nowym bu-
dynku  Urzędu Gminy w Starych Babicach 
przy ul. Rynek 21.  Gmina Stare Babice jest 
okręgiem dwu mandatowym, w  związku 
z tym do Rady Powiatowej MIR zostanie wy-
branych  dwóch członków.  

Członkami samorządu rolniczego są osoby 
fizyczne i prawne będące podatnikami po-
datku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz członkowie RSP posia-
dający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje 
im prawo kandydowania do Rad Powiatowych 
Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia 
w ich wybieraniu.  

Rolnik, ubiegający się o mandat członka 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej  
musi wypełnić i złożyć następujące doku-
menty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie 
o zgodzie na kandydowanie oraz listę człon-
ków co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki 
te można otrzymać w Oddziałach Biura Ma-
zowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony 
internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypeł-
nione dokumenty należy przesłać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 8 maja 2015 r.  
(decyduje data wpływu) na adres właściwego 
Oddziału Biura MIR,  lub złożyć   w  dniu  
11 maja  2015 r. o godz. 15.00 do Okręgowej 
Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 32. Spis członków izby rol-
niczej uprawnionych do głosowania, zostanie 
udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy (pok. nr 7) najpóźniej w 14 dniu przed 
dniem wyborów, tj. 17 maja 2015 r. Każdy 
rolnik, będzie mógł sprawdzić czy został 
w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wybo-
rów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby 
Rolniczej, wzory dokumentów niezbędnych 
do zgłaszania kandydatów,  można uzyskać 
w Oddziale Biura M.I.R. tj.  05-075 Warszawa 
Wesoła ul.  Zółkiewskiego 17, pod nr tel. (22) 
733 5395 w. 1, tel. fax (22) 733 55 29, wars@mir.
pl, na stronie internetowej http://www.mir.
pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych-2015 
oraz w UG Stare Babice pokoje 15 i 16.

O B W I E s z C z E n I E
WÓJTa GMIny sTarE BaBICE

 z dnia 10 kwietnia 2015 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych, a także o  możliwości glosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo-
nych na dzień 10 maja 2015 roku.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu  
głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Sołectwa:
Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów 

Przedszkole 
Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki  1b
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

2 Sołectwa:
Babice Nowe, 
Zielonki Parcela;
Lipków                   

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

3 Sołectwa:
 Latchorzew; 
Kwirynów, 
Janów                                               

Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach, ul.  Polna 40
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

4 Sołectwo 
Stare Babice     
                                            

Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach, ul.  Polna 40
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5 Sołectwo
Klaudyn

Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach, ul.  Polna 40
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

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

I Gminne Gimnazjum
w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697
(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

8 Sołectwa: 
Borzęcin Duży;
Borzęcin Mały, Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697
(lokal  niedostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

UWAGA:
1.  Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r.*) (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głoso-

wania korespondencyjnego, w tym przy pomocy na karty do głosowania sporządzonych 
w  alfabecie Braille’a.

   Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się wszystkie Obwodowe Komisje 
Wyborcze. 

2.  Wyborcy niepełnosprawni i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do 
dnia 4 maja 2015 r.  (poniedziałek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa  do głosowania

3.  Wyborcy  do dnia 5 maja 2015 r. (wtorek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie  głosowania.

 Wnioski należy składać w  Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Stare 
Babice ul. Rynek 21,  w  pok. 34 w  poniedziałek w  godz. 8.oo-17.oo, wtorek-czwartek  
8.oo-16.oo, piątek 8.oo-15.oo

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r.  (niedziela) będą 
otwarte do głosowania w godz. 7.00–21.00.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

*) termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 i Kodeksu Wyborczego 



Numer 4 (225) 27

informacje

Poszukiwane są osoby na stanowiska: ku-
charz z doświadczeniem i pasją, pomoc 
kuchenna i osoba na zmywak do Hotelu 
w Starych Babicach, umowa zlecenie na peł-
ny etat. Pracodawca: Hotel Splendor, ul. 
Warszawska 197 e, 05-082 Babice Nowe. 
Tel.: (22) 350 47 70, e-mail: hotel@hotel-
splendor.com.pl

MarcPol S.A.w  związku z  intensywnym 
rozwojem, poszukuje kandydatów do pra-
cy na stanowisku: kasjer/sprzedawca.  
Oferujemy: stabilne zatrudnienie w  opar-
ciu o umowę o pracę, pakiet socjalny (m.in. 
korzystne pakiety ubezpieczeń, pakiet me-
dyczny), możliwość rozwoju zawodowego. 

Oczekujemy: mile widziane doświadczenie 
w  pracy w  sklepie spożywczym lub chęć do 
zdobycia nowego doświadczenia, umiejęt-
ność pracy w  zespole, pozytywne nastawie-
nie do klienta, uczciwość i odpowiedzialność, 
zaangażowanie, dyspozycyjność, mile widzia-
na książeczka Sanepid. Więcej informacji na 
stronie www.marcpol.pl w zakładce „kariera”.

Zatrudnię od zaraz pracowników na sto-
isko mięsne w Delikatesach ELITA (w su-
permarkecie Tesco w  Mościskach). Od kan-
dydatów oczekuję: uczciwości, pracowitości, 
dyspozycyjności, zorganizowania i uśmiechu. 
Mile widziane doświadczenie. Oferuję: umo-
wę o pracę na pełen etat, wysokie wynagro-
dzenie plus system premiowy, nieodpłatne 
szkolenie i  możliwość podnoszenia kwalifi-

kacji. Aplikacje można składać na adres: zien-
kiewicz.marcin@gmail.com, tel. 504 125 481

Market różne działy – Stare Babice !!! nr. 
ref: WT/Stare Babice. Do poszczególnych 
osób będzie należało: wykładanie towaru na 
półki, obsługa kasy fiskalnej, dział warzywa, 
owoce,  dział z  nabiałem i  wędlinami. Od 
kandydatów oczekujemy książeczki sanepidu 
i  dyspozycyjności od zaraz. Oferujemy: sta-
bilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku, konkurencyjne wynagro-
dzenie wypłacane terminowo a  wszystkie 
składki odprowadzane są zgodnie z przepisa-
mi, atrakcyjną stawkę godzinową. Zaintere-
sowany? Prześlij nam swoje CV za pośrednic-
twem portalu wraz z odpowiednią klauzulą: 
marta.szczepanska@interimax.com 

ogłoszenia społeczne

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 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ
położonej w miejscowości  Janów

działka nr ew. 361 o pow. 0,0757 ha, położona na terenie prze-
znaczonym pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
cena wywoławcza – 350 000,00 PLN netto

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).

Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o  godz. 1000  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 
wadium najpóźniej do dnia
25.06.2015 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 nota-
rialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z  uzasadnionej przyczyny może odwołać 
ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka 
Senterkiewicz) i pod nr tel.: (22) 730-80-26.

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 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ
położonej w miejscowości  Janów

działka nr ew. 324 o pow. 0,0451 ha, położona na terenie prze-
znaczonym pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w za-
budowie bliźniaczej
cena wywoławcza – 210 000,00 PLN netto

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).

Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o  godz. 1200  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 
wadium najpóźniej do dnia
25.06.2015 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 nota-
rialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z  uzasadnionej przyczyny może odwołać 
ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka 
Senterkiewicz) i pod nr tel.: (22) 730-80-26.




