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Graj z nami w siatkówkę plażową! Grand Prix Stare Babice ciąg dalszy 
w czerwcu. Zapraszamy 27 czerwca na boiska na Polanie Dwóch Stawów 
w Zielonkach Parcele. Emocje gwarantowane. Zapisz się i weź udział w za-
wodach lub po prostu przyjdź pokibicować. Więcej informacji na www.
gosirstarebabice.pl

Stare Babice Streetball Challenge 2015. Już po raz czwarty w naszej 
gminie odbędzie się niezapomniana impreza sportowa dla fanów koszy-
kówki ulicznej. Z roku na rok sportowy i organizacyjny poziom imprezy 
jest coraz wyższy, tak będzie i tym razem! Zawodnicy z całej Polski czeka-
ją na doping 13 czerwca od godz. 11.00 na Strefie Rekreacji Dziecięcej 
w Borzęcinie Dużym. Mistrz ceremonii: Wujek Samo Zło. Więcej informa-
cji na www.gosirstarebabice.pl i na gminnym facebooku.

Rajd Rowerowy. W sobotę 20 czerwca zabierz ze sobą rodzinę i przy-
jaciół i razem weźcie udział w corocznym rajdzie rowerym Na Powitanie 
Lata. Jak zawsze start o godz. 10.00 w dwóch miejscach: pod urzędem 
gminy i  na Placu Chopina w  Borzęcinie Dużym. Trasa i  więcej info na: 
www.gosirstarebabice.pl ,22 722 91 21. A po rajdzie...

Babickie wianki 2015!!! Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i  Gmina 
Stare Babice zapraszają na wyjątkową, niepowtarzalną „Noc Kupały” – 
tradycje nocy świętojańskiej. W programie m.in.: Wróżbita Antonio, kon-
kurs plecenia wianków, pokaz tańców celtyckich, puszczanie wianków na 
stawie i niezapomniana zabawa taneczna z DJ-em! 20 czerwca w godz. 
17.00-22.00, ul. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego. Musisz tam być!

Powiatowy Konkurs Muzyczny. Towarzystwo Muzyczne im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego zaprasza na koncert laureatów, który odbędzie się 21 
czerwca o  godz. 18.00 w  Gimnazjum w  Koczargach Starych. Młodzi, 
zdolni muzycy, warto ich zobaczyć!

Uwaga organizacje pozarządowe! Gmina Stare Babice we współpracy 
z PWZ zaprasza zainteresowanych do udziału w warsztach dla przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych. 23 czerwca godz. 17.00, sala konferen-
cyjna w nowym budynku UG, ul. Rynek 21. Więcej: str. 30.

Miłośnicy muzyki klasycznej. Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza 
Wiłkomirskiego zaprasza 26 czerwca godz. 21.00 na inaugurację tego-
rocznego Festiwalu „W Krainie Chopina”. Więcej informacji już wkrótce na 
stronie www.wilkomirski.org.pl.

Dla każdego!!! 27 czerwca, to będzie niezapomniany dzień! Rodzinny 
Piknik Pałacowy połączony z III Babickim Zlotem Pojazdów Zabytkowych. 
Gwarantowana zabawa dla całej rodziny. Oby pogoda dopisała! Start: 
godz. 13.00 na terenie parku przy Pałacu Lasotów w Zielonkach.

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

aktualności

Po wyborach
24 maja odbyła się druga tura wyborów na Prezydenta RP. Frekwencja w Gmi-
nie Stare Babice wyniosła 67,25%. Uprawnionych do głosowania było 13 298 
osób. W komisjach wyborczych wydano łącznie 8 943 ważne karty, z czego 
ważnych głosów oddano 8 847.

W Gminie Stare Babice zwyciężył Bronisław Komorowski, który uzyskał 
4666 głosów, czyli 485 więcej niż Andrzej Duda (4181).  
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Jest takie ironiczne powiedzenie „Obyś 
żył w ciekawych czasach”, które odnosi 
się do perturbacji wynikających z egzy-
stencji np. w czasie jakichś radykalnych 
przemian społecznych, politycznych itp. 
Niesie ono swego rodzaju mądrość ży-
ciową, wynikającą z doświadczeń wielu 
pokoleń, którym dane było żyć w podob-
nych sytuacjach i łatwo jest racjonalnie 
uzasadnić przyczyny tych perturbacji. 
O ile można tego typu doświadczenia 
uznać za regułę powszechną, to można 
też doszukać się wyjątków od niej. 
Z całą pewnością dobrym przykładem 
takiego wyjątku jest odrodzony w 1990 
roku samorząd gminny, którego święto 
25-lecia obchodzimy 27 maja br. w rocz-
nicę pierwszych wyborów samorządo-
wych. Niewątpliwie to ćwierćwiecze 
należy uznać za „ciekawe czasy”, ale 
w tym pozytywnym ujęciu, bo dorobek 
samorządu gminnego jest ogromny, 
a  my obywatele mamy szczęście, że 
to za naszego pokolenia następuje ta 
znakomita poprawa jakości życia. Rok 
temu obchodziliśmy 25-lecie przemian 
ustrojowych naszego państwa, po czę-
ściowo wolnych wyborach 4-go czerwca 
1989 roku. Zaowocowały one wprowa-
dzeniem szeregu fundamentalnych 
reform, w tym uchwalonej 8-go marca 
1990 roku. ustawy o samorządzie gmin-
nym. W konsekwencji 27-go maja 1990 
roku zostały przeprowadzone wybory 
do samorządu gminnego, które przeszły 
do historii, jako pierwsze, w pełni de-
mokratyczne wybory w Polsce po II-giej 
Wojnie Światowej. Do niedawna mó-
wiło się, że odrodzony samorząd gminny 
jest jedną z najbardziej udanych reform 
ustrojowych po 1989 roku. Od pewnego 
czasu już nikt tak nie mówi. Mówi się, że 
jest to najbardziej udana reforma naszej 
transformacji. Nie ma w tym odrobiny 
przesady, rzeczywiście, jakość naszego 
życia w  największym stopniu zależy 
od samorządu gminnego. Po latach 
można się zastanawiać jak to się stało, 
że w pół roku po powstaniu rządu Tade-
usza Mazowieckiego udało się uchwalić 
tak znakomitą ustawę. W mojej opinii 
wiele czynników przyczyniło się do 

Żyć w ciekawych czasach...

tego, a i trochę szczęście dopomogło. Po 
pierwsze ustawa nie narodziła się nagle. 
Jej podwaliny powstawały w pewnych 
ośrodkach naukowych już od początku 
lat osiemdziesiątych, kiedy powiało 
pierwszym zrywem niepodległościo-
wym. Kilku znakomitych profesorów 
m.in. Jerzy Regulski, Andrzej Piekara, 
Michał Kulesza, Jerzy Stępień i wielu 
innych naukowców pracowało nad za-
łożeniami do ustawy samorządowej. 
Była ona przedmiotem negocjacji przy 
„okrągłym stole”. Tylko determina-
cja strony solidarnościowej pozwoliła 
obronić jest zasadnicze postanowienia. 
Strona rządowa kwestionowała np. sa-
modzielność finansową i  majątkową 
gmin. Nietrudno się domyśleć, że bez 
niej gminy byłyby tylko namiastką sa-
morządności. Właśnie autonomia finan-
sowa, podmiotowość prawna, szeroki 
zakres kompetencji i zadań własnych 
są sednem samorządności. Po drugie, 
szczęście dopomogło w tym sensie, że 
dzięki energicznej pracy Komisji Samo-
rządu Terytorialnego Senatu RP, ustawa 
weszła pod obrady Sejmu już w pierw-
szych miesiącach pracy rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. W mojej opinii, właśnie 
ten czas gorących dyskusji o przyszłości 
Polski, zaangażowanie elit politycznych 
i szeroko rozumianej opinii publicznej 
sprawami najwyższej wagi, pozwoliły 
na spokojne przeforsowanie tak śmia-
łej ustawy. Rok później już byłoby to 
niemożliwe. Zapał do daleko idących 
rozwiązań stopniowo stygł. Wreszcie 
trzeci czynnik, to powszechny entu-

zjazm społeczeństwa dla nowych cza-
sów. Długoletnia beznadzieja rządów 
PRL nagle wyzwoliła energię obywateli 
myślących podobnie. Hasło, „bierzmy 
sprawy w swoje ręce”, było jak najbar-
dziej na czasie. Wyniki wyborów 27-go 
maja 1990 roku do rad gmin były po-
dobne do wyników pierwszej kadencji 
Senatu, czyli w okolicach 90% dla nie-
zależnych kandydatów. Co to spowo-
dowało, wszyscy wiemy. To, że Polska 
jest podawana, jako jeden z najlepszych 
przykładów rozwoju państwa po upadku 
komunizmu zawdzięczamy w olbrzymiej 
mierze samorządowi gminnemu. Jest 
on kuźnią naszej demokracji, wyzwala 
energię społeczną, tu powstają liczne 
organizacje pozarządowe, kwitnie ży-
cie społeczne i zaangażowanie miesz-
kańców w wiele inicjatyw oddolnych. 
Samorządy przyśpieszają rozwój gospo-
darczy państwa, są wielkim zbiorowym 
inwestorem i wielkim podatnikiem np. 
podatku VAT. 

Pozytywne przykłady można by jesz-
cze długo przytaczać. Tymczasem mi-
nęło ćwierć wieku, mamy początek VII 
kadencji naszego samorządu i możemy 
śmiało powiedzieć, że nasza gmina do-
brze wykorzystała ten czas i tę szansę, 
jaką przyniosło odrodzenie samorządu 
terytorialnego. Jaka gmina jest dzisiaj, 
każdy widzi, a też perspektywy na naj-
bliższą przyszłość wydają się być cał-
kiem interesujące.  

krzysztof turek
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najważniejsze bezpieczeństwo
Na spotkanie zorganizowane 20 maja 
zaproszono Wójta Gminy Stare Babice 
Krzysztofa Turka oraz przedstawicieli 
służb, straży i  inspekcji. Każdy miał 
prawo zadawać pytania. Pierwszą z po-
ruszanych kwestii było bezpieczeństwo. 
Przemawiający na początku komendant 
powiatowy Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego podinsp. Tomasz 
Szachowski przedstawił kluczowe dane 
z raportu o stanie bezpieczeństwa dla 
Gminy Stare Babice. Padła kwestia nie-
bezpiecznych miejsc na mapie drogowej 
– głównie skoncentrowano uwagę na 
przejściu obok MarcPolu, montażu pro-
gów spowalniających i ograniczeń pręd-
kości na terenie miejscowości. Policja 
apelowała o ostrożność i rozwagę, szcze-
gólnie w obliczu zaostrzenia przepisów, 
które dopiero co weszły w życie. Pytano 
o liczbę dzielnicowych i szybkość reakcji 
na zgłoszenia. Policja wyjaśniała, że na 
terenie jest obecnie dwóch dzielnico-

Spotkanie wiejskie w Starych Babicach
tego w Starych Babicach jeszcze nie było! Spotkanie  
z mieszkańcami miejscowości zwieńczone brawami 
dla przedstawicieli gminy, obietnice podtrzymywania 
dialogu i współpracy.

wych, a ich liczba jest w kraju ustandary-
zowana i zależna od liczby mieszkańców. 
Apelowano o zgłaszanie przypadków na 
numery alarmowe – 112 oraz 997, a także 
zachęcano do telefonowania do Straży 
Gminnej. Ponadto Mieszkańcy chcieli 
wiedzieć, jak przebiega współpraca po-
między policją a strażą. Podinsp. Sza-
chowski opowiedział o trwającej już od 
dłuższego czasu współpracy – patrolach 
mieszanych i przepływie informacji. Na 
zakończenie zastępca wójta Marcin Zając 
poinformował, że po rozmowie ze straż-
nikiem gminnym wie, że liczba przekro-
czeń prędkości od wprowadzenia zmian 
w ustawie spadła o blisko połowę, a za 
miesiąc, na życzenie mieszkańców, zosta-
nie zamontowane nowe urządzenie. Bę-
dzie to znak interaktywny na wysokości 
przejścia obok sklepu MarcPol z funkcją 
informowania kierowcy o jego prędkości, 
wysyłania ostrzeżenia oraz rejestrowania 
liczby aut oraz prędkości do odczytu dla 
zarządcy drogi.

Na spotkaniu pojawił się także przed-
stawiciel mieszkańców Janowa. Choć spo-
tkanie dotyczyło Starych Babic, pan Sta-
nisław zgłosił własne postulaty dotyczące 
utrzymania bezpieczeństwa w okolicy, 
m.in. poruszył problem kradzieży w do-
mostwach w okolicach ul. Maczka. Z wiel-
kim entuzjazmem wyraził się także o do-
tychczasowych kontaktach z tutejszym 
urzędem gminy.

odrolnienia w starych Babicach
Ponadto poruszano problematykę opra-
cowań miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, w szczególności 
terenu między Izabelińską a Pohulanką 
na północ w kierunku Klaudyna. Andrzej 
Koliński z Referatu Planowania Prze-
strzennego ocenił, że procedura odrol-
nienia może ruszyć na wiosnę przyszłego 
roku. Podczas omawiania czasu prze-
prowadzenia tego procesu mieszkanka 
nieruchomości już objętej procedurą dla 
rejonu Mizikowskiego zapewniła, że jest 
ona prowadzona bardzo sprawnie. 

co z nawożeniem ziemi?
Mieszkańcy pytali o nielegalne nawo-
żenie ziemi i gruzu z budów. Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska Piotr Czaj-

mieszkańcy przybyli tłumnie by dyskutować o bliskich sobie sprawach
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VII Sesja Rady Gminy Stare Babice od-
była się 30 kwietnia br. Przewodniczący 
Rady Henryk Kuncewicz poinformował 
o działaniach podejmowanych w okre-
sie międzysesyjnym. Wójt przedstawił 
informację o działaniach podejmowa-
nych od ostatniej sesji, poinformował  
o aktach notarialnych zawartych od 27 
marca do 30 kwietnia, przedstawił spra-
wozdanie z podjętych zarządzeń i reali-
zacji uchwał podjętych na V i VI sesji.

Podczas VII sesji radni podjęli: 
 1) Uchwałę nr VII/41/15 w sprawie przy-

jęcia sprawozdania za rok 2014 z re-
alizacji programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego.

 2) Uchwałę nr VII/42/15 w sprawie przy-
jęcia sprawozdania Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach z działalności 

Ośrodka za 2014 rok i sprawozdania 
za 2014 rok z realizacji zadań z za-
kresu wspierania rodziny.

 3) Uchwałę nr VII/43/15 w sprawie przy-
jęcia oceny zasobów pomocy społecz-
nej w oparciu o analizę lokalnej sy-
tuacji społecznej i demograficznej  
w Gminie Stare Babice.

 4) Uchwałę nr VII/44/15 w sprawie zasad 
powoływania i odwoływania człon-
ków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

 5) Uchwałę nr VII/45/15 w sprawie wpro-
wadzenia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Stare Babice na rok 2015.

 6) Uchwałę nr VII/46/15 w sprawie 
uchwalenia „Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

do roku 2019 Gminnego Przedsiębior-
stwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. 
z o.o.

 7) Uchwałę nr VII/47/15 w sprawie za-
twierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków.

 8) Uchwałę nr VII/48/15 w sprawie do-
płat do taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków.

 9) Uchwałę nr VII/49/15 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2015 rok. 

10) Uchwałę nr VII/50/15 zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia diet dla 
radnych. 

Ze szczegółami podjętych uchwał 
można zapoznać się na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Stare 
Babice http://bip.babice-stare.waw.pl/ 
– zakładka Akty normatywne organów 
gminy/ Uchwały Rady Gminy

z sesji rady Gminy

kowski poinformował, że problem rze-
czywiście jest w gminie nabrzmiały. Za-
apelował o zgłaszanie wszystkich takich 
przypadków do referatu. Przypomniał, 
że ważne jest spisanie numerów aut lub 
choćby zrobienie zdjęcia tak, by referat 
mógł interweniować. Zapowiedział także 
surowe kary.

Gminne inwestycje
Pojawił się temat budowy chodnika na 
Pohulance. W odpowiedzi wójt Krzysz-
tof Turek poinformował, że realizacja 
inwestycji tego typu jest podyktowana 
tempem pozyskania gruntów. Wzdłuż 
dróg jest duża liczba małych działek, 
negocjacje więc prowadzone są z wie-
loma właścicielami. Zastępca wójta 
Marcin Zając opowiedział o procesie 
wykupu dróg, który prowadzony jest 
sukcesywnie, ale mimo że prace Refe-
ratu Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami idą prężnie, wykup wszel-
kich gruntów wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Są one tym trudniejsze do 
pokonania, że trwa największa inwe-
stycja gminna – budowa Gimnazjum 
w Zielonkach. Wspomniał też o priory-
tetach, do których należy zapewnienie 
dzieciom odpowiednich warunków do 
nauki. 

Karta Starobabiczanina 
a komunikacja gminna
Mieszkańcy zgłosili problem linii 714, 
która ich zdaniem ma za mało przy-
stanków. Szczególnie akcentowane były 
trudności z powrotami z Warszawy. Wójt 
odpowiedział, że system komunikacyjny 
jest wciąż rozbudowywany, ale zmiany 
nie mogą następować częściej niż raz na 
rok. Z dużym zainteresowaniem miesz-
kańcy słuchali informacji wójta o pla-
nowanej Karcie Starobabiczanina, która 
ma wprowadzać wiele udogodnień dla 
mieszkańców, m.in. wójt mówił, że pro-
wadzone są wstępne kalkulacje dotyczące 
wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na 
terenie gminy. Będzie to możliwe jeśli ob-
ciążenia finansowe nie będą przewyższać 
w stopniu znacznym obecnych dopłat do 
komunikacji warszawskiej. Wójt powie-
dział też, że duży problem pojawia się 
w momencie lokalizacji przystanków, jako 
że okoliczni mieszkańcy sprzeciwiają się 
ustawianiu wiat w pobliżu ich domostw. 
Natomiast zachęcił do składania wnio-
sków i  zapowiedział ich rozpatrzenie. 
Natomiast problem linii 714 zostanie cał-
kowicie rozwiązany z chwilą wprowadze-
nia nowego systemu. Choć spośród gmin 
podwarszawskich Stare Babice dysponują 
najlepszą siecią połączeń, koncepcja dal-

szych ulepszeń jest w opracowaniu. Za-
powiedziano także możliwość innych ulg, 
które zgodnie z Kartą mają przysługiwać 
zameldowanym mieszkańcom. Jednocze-
śnie wójt zwrócił się z prośbą o meldowa-
nie się w gminie lub wypełnienie ZAP-3 
(zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej 
będącej podatnikiem) ponieważ to m.in. 
z podatków gmina czerpie fundusze na 
inwestycje. 

co na gruncie po basenie?
Poruszono kwestię terenu po basenie. 
Informacja o  próbach sprzedaży tej 
działki wynikła z celowego wprowadza-
nia mieszkańców w błąd. Wójt zdemen-
tował te plotki i dodał, że teren zgodnie 
z planem przeznaczony jest pod usługi 
publiczne. Jedna z mieszkanek zgłosiła 
propozycję, by w tym miejscu wybudo-
wać przedszkole, a obecne przeznaczyć 
na powiększenie podstawówki. Wójt po-
informował, że takiej potrzeby nie ma, 
ponieważ gmina odniosła spory sukces 
i zdołała w tym roku zapewnić miejsce 
w przedszkolach wszystkim dzieciom 
z gminy. Natomiast problem przepełnie-
nia SP w Starych Babicach rozwiąże się 
sam, gdy szkoła przejmie budynek obec-
nego Gimnazjum w Koczargach Starych.

tekst i foto: mak



6 Gazeta BaBicka maj 2015

gmina, urząd, teren

GB: panie prezydencie, czy widział pan 
wiszące na ogrodzeniach mieszkańców 
Bielan i okolicznych miejscowości banery 
dotyczące uciążliwości kompostowni przy 
ul. kampinoskiej?

MO: Tak, widziałem. Podobne miałem 
okazję oglądać już nie raz m.in. w Micha-
łowie i kilku innych gminach w Polsce. Tak 
samo było też kiedyś na Białołęce, gdzie 
funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która 
generowała uciążliwy zapach. Te wszyst-
kie miejsca mają jedno źródło proble-
mów tzn. nieprzemyślane decyzje, prze-
starzałe instalacje środowiskowe sprzed 
kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu lat. 
Jako miasto naprawiamy dziś błędy sta-
ramy się lokować niedogodne inwestycje 
w odpowiedniej odległości od zabudowy 
mieszkaniowej lub rozwijać je technolo-
gicznie, aby wyeliminować ich uciążliwość 
dla sąsiedztwa. Wzorujemy się na najlep-
szych i tu przykładem jest Wiedeń, gdzie 
2 spalarnie znajdują się w mieście, z tego 
jedna z nich obok największego szpitala 
i nie są dla nikogo problemem. Miasto po-
winno być odpowiedzialne za prowadze-
nie polityki przestrzennej. Kilkadziesiąt 
lat temu dopuszczano wiele kontrowersyj-
nych dziś decyzji i teraz mamy takie efekty. 
To właśnie dlatego obecna instalacja me-
chaniczno-biologiczna na Radiowie, z ra-
cji na okoliczności docelowo zostanie za-
mknięta. Do tego czasu przyjęliśmy sobie 

zdaniem prezydenta michała 
Olszewskiego
temat kompostowni na Bielanach jest cały czas 
żywy. Co prawda po przedwyborczym zamieszaniu 
niektóre środowiska już o nim zapomniały, ale jednak 
cały czas dotyka on mieszkańców, również i naszej 
gminy. Warszawa na bieżąco organizuje spotkania 
z przedstawicielami środowisk dotkniętych problemem 
odoru na radiowie, ustalane są kolejne działania 
i omawiane propozycje rozwiązań. o tym poinformujemy 
Państwa w kolejnym numerze, teraz chcemy 
zaprezentować rozmowę z michałem olszewskim  
– zastępcą prezydenta m.st. Warszawy.

za priorytet, żeby maksymalnie zmniej-
szać uciążliwości zapachowe.

GB: jak to robicie?
MO: Przede wszystkim  optymalizu-

jemy technologię kompostowania, żeby 
była dużo mniej uciążliwa dla mieszkań-
ców. Po drugie znacznie zmniejszyliśmy 
ilość przetwarzanych odpadów na kom-
postowni przy ul. Kampionoskiej. Cho-
ciażby z tego powodu uciążliwość dla 
mieszkańców powinna już być mniej-
sza. Dlatego też wiele zgłoszeń poja-
wienia się przykrego zapachu, które 
ostatnio wpływają okazują się nie mieć 
swojego źródła z kompostowni przy ul. 
Kampinoskiej.

GB: mieszkańcy cały czas jednak narze-
kają na uciążliwe zapachy, które poja-
wiają się w tej części warszawy…

MO: Tak, dlatego też uruchomiliśmy 
specjalny numer dla okolicznych miesz-
kańców, dzięki któremu mamy większą 
wiedzę na temat tych uciążliwości. Gdy 
spływa zgłoszenie o pojawieniu się inten-
sywnego zapachu uruchamiana jest pro-
cedura wyjazdu patrolu MPO, a w niektó-
rych przypadkach także powiadomienia 
specjalistycznych służb. Oczywiście zda-
rza się, że źródłem jest instalacja MPO. 
Cały czas staramy się jednak działać, aby 
te uciążliwości niwelować.

GB: na czym polegają te działania?
MO: Od stycznia tego roku zainstalo-

waliśmy nowy mechanizm do czyszcze-
nia placu kompostowego, dzięki czemu 
bardzo nieprzyjemny odciek, który wy-
dobywa się spod pryzm jest szybciej i le-
piej usuwany. Optymalizujemy też tech-
nologię – dziś cały proces odbywa się 
przy niższej temperaturze. Kiedyś to 
było 80 stopni, a teraz jest to około 60 
stopni Celsjusza.  Zmieniliśmy też sys-
tem napowietrzania pryzm. To wszystko 
razem naprawdę bardzo dużo zmienia. 
Spółka zainwestowała także w bada-
nia, współpracuje z naukowcami, któ-
rzy otrzymują również od MPO wszel-
kie spostrzeżenia mieszkańców.

GB: po oświadczeniu mpo, że kompo-
stownia przy ul. kampinoskiej zostanie 
zamknięta wtedy, gdy rozbudowana 
zostanie spalarnia na targówku, czyli 
w 2019 roku, pojawiły się głosy wśród 
naszych mieszkańców, że to nierealne. 
może pan to skomentować?

MO: Spółka ogłosiła pierwsze prze-
targi związane z rozbudową spalarni 
na Targówku. My uzależniamy jedno 
od drugiego. Nam przecież także bar-
dzo zależy na tym, aby to wszystko wy-
szło zgodnie z planem. Obie instalacje 
(spalarnia i kompostownia) są od siebie 
uzależnione. Myślę jednak, że musimy 
tu powiedzieć o innym ważnym aspek-
cie tzn. braku zaufania do władz. Ma on 
oczywiście różne źródła i niekiedy jest 
on również zawiniony przez urzędników, 
niemniej będę apelował o zrozumienie, 
że my też robimy wszystko, aby zażegnać 
problem, żebyśmy wszyscy w końcu ode-
tchnęli z ulgą. Z problemowymi inwesty-
cjami jednak tak już jest, tak samo jak 
z wieloma innymi projektami – każdy 
rozumie, że gdzieś ścieki i śmieci trzeba 
utylizować, ale nikt nie chce mieć tego 
przy swoim podwórku. Pamiętajmy jed-
nak, że takie problemy i dylematy nigdy 
nas niestety nie ominą...

mf
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Zacznijmy od tego, że każda nierucho-
mość ma lub powinna mieć swoją księgę 
wieczystą – papierową w sądzie i jej elek-
troniczny odpowiednik. Jak sprawdzić 
jej stan? Najprościej: wystarczy numer 
księgi i internet (dla zainteresowanych 
na zakończenie podaję ścieżkę dostępu).

po co sprawdzamy księgi? 
Praca w  urzędzie dostarcza aż nadto 
przykładów, jak niefrasobliwość w tym 
względzie potrafi skomplikować nasze 
zamierzenia, co do dysponowania wła-
snym majątkiem. Księgi wieczyste są 
dowodem na to, że ludzie popełniają 
błędy. Jednak konsekwencje ponoszą 
właściciele ksiąg, dlatego warto i trzeba 
sprawdzać swoje księgi.

Najlepiej posłużę się dość zabawnym 
przykładem. Rodzice chcieli darować sy-
nowi działkę. Niestety, okazało się, że 
w ich księdze wpisani są, jako właściciele, 
dwaj panowie: Stanisław Nowak i Marian 
Nowak, zamiast Maria Nowak. Jedna 
literka za dużo, a  ile kłopotów z usunię-
ciem takiego błędu! Bez jego sprostowa-
nia żaden notariusz nie sporządzi aktu 
darowizny, sprzedaży, zamiany, żaden 
bank nie udzieli kredytu itd. Akurat ten 
błąd wpisu w  księdze można było udo-
wodnić i  dość łatwo usunąć. Ale bywają 
poważniejsze, np. brak działki w księdze. 
Powinna być, a jej nie ma. To na nas spa-
da wtedy obowiązek (a  często i  koszt) 
udowodnienia w sądzie wieczysto-księgo-
wym, że powinien przywrócić wpis takiej 
działki do naszej księgi.

jak już się „dobierzemy” do 
naszej elektronicznej księgi 
wieczystej, na co zwracamy 
uwagę?

W  dziale pierwszym, gdzie ujaw-
nione są nieruchomości, spójrzmy czy 
prawidłowe są: miejsce położenia nie-
ruchomości, numery ewidencyjne, po-
wierzchnia.

W dziale drugim wpisany jest wła-
ściciel lub współwłaściciele nierucho-

mości. Tu proszę dokładnie prześledzić  
imiona, nazwiska, imiona rodziców, nu-
mery PESEL. Dane powinny być zgodne 
z tymi z dowodu osobistego. Jeśli w do-
wodzie mamy dwa imiona, tak samo po-
winniśmy być wpisani w księdze.

Dział trzecim księgi zawiera słu-
żebności np. tzw. dożywocie na rzecz 
rodziców, prawo przejścia i  przejazdu 
na sąsiednie posesje lub służebności na 
rzecz dostarczycieli mediów. 

Dział czwarty to hipoteka, czyli 
zadłużenie nieruchomości. Jeśli nie-
ruchomość jest współwłasnością kilku 
osób, zdarza się (nierzadko), że zadłu-
żenie jednej z tych osób zostaje wpisa-
ne do księgi i  dotyka niespodziewanie 
i nieprzyjemnie pozostałych.

Nigdy nie kupujmy kota w  worku. 
Przed zakupem w  pierwszej kolejności 
skontrolujmy  działy, gdzie wpisywane 
są wszelkie obciążenia księgi wieczy-
stej. Przed samym aktem notarialnym 
zrobi to dodatkowo notariusz. 

Brak wpisów w  dziale III i  IV ozna-
cza, że księga nie ma żadnych obciążeń.

Jeśli ta wiedza o  księgach wieczy-
stych jest dla Państwa ciekawa i  przy-
datna, w  kolejnych wydaniach gazety 
możemy wątek kontynuować.

a teraz, jak zajrzeć do własnej 
księgi?   

Fafarafa i bułka z masłem. Jest to in-
strukcja dla mniej zaawansowanych elek-
tronicznie, a bardziej wiekowo, jak ja J 

Komputer włączony? Numer księgi 
przygotowany? No to zaczynamy.

1. W wyszukiwarkę Google wpisujemy: 
Ministerstwo Sprawiedliwości i ente-
r’em otwieramy tę stronę

2. Tu klikamy w  link: Elektroniczne 
księgi wieczyste

3. Na tej stronie klikamy w: Przegląda-
nie księgi wieczystej

4. Otwiera się strona logowania. Do ma-
łych okienek od góry wpisujemy nu-
mer księgi. 
Na papierze przykładowy nu-

mer księgi wygląda następująco: 
WA1P/00056789/4

My wpisujemy tu oczywiście numer 
własnej księgi.

W pierwszym okienku od lewej: sym-
bol sądu. Dla Gminy Stare Babice jest to 
Sąd w Pruszkowie o symbolu: WA1P

W  kolejnym okienku 8-cyfrowy nu-
mer, a w ostatnim cyfra kontrolna.
5. Poniżej musimy wpisać kod zabezpie-

czający z obrazka. Są to cyfry lub litery. 
Jeśli nie możemy ich odczytać, klikamy 
w zakrętas po prawej, w celu ich zmiany.

6. Na dole po prawej jest niebieskie 
okienko z napisem: szukaj. Proszę 
w nie kliknąć.

7. Otwiera się strona z okładką księgi 
wieczystej. Na dole po lewej jest żółte 
okienko: Przeglądanie aktualnej tre-
ści KW. Klikamy w nie.

8. Eureka! Księga otwarta! Na niebiesko 
podświetlone są kolejne działy księgi, 
o których pisałam wyżej. Wystarczy 
w nie kliknąć, by je otworzyć. 

9. Powodzenia
dla biegłych lub młodych: 
 www.ekw.ms.gov.pl m. piech

księga wieczysta – prosta sprawa!
każdy może zajrzeć  
do swojej księgi wieczystej.  
Pytanie: po co i jak?
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Według wskaźników ewidencji lud-
ności, w roku przedszkolnym 2015/2016 
w naszej gminie jest 610 dzieci w wieku 
3, 4 i 5 lat, którym gmina ma obowiązek 
zapewnić miejsce w placówce. A są to nie 
tylko trzy gminne przedszkola, ale także 2 
prywatne placówki, w których dzięki kon-
kursom ofert przeprowadzonym przez 
gminę stworzono miejsca na zasadach 
przedszkoli gminnych. Po pierwszym 
etapie rekrutacji wiemy już, że udało się 
przyjąć wszystkie maluchy, których ro-
dzice złożyli wnioski, czyli 537 dzieci. – 
Co więcej, w przedszkolu Wesoły Brzdąc 

Do 19 maja wpłynęły 33 projekty do 
budżetu partycypacyjnego, w tym jeden 
obejmujący obszar całej gminy. Gminna 
komisja pozytywnie zweryfikowała 11 
wniosków, zaś 22 negatywnie. Wybór 
projektów pod głosowanie odbędzie się 
od 1 do 5 czerwca 2015 r., a głosowanie 
mieszkańców w dniach 15 – 26 czerwca 
2015 r. Mieszkańcy będą mogli to zrobić 
zaznaczając na karcie do głosowania krzy-
żykiem jeden z projektów. Każdy może 
głosować na dowolny projekt, w dowol-
nie wybranym przez siebie obszarze tery-
torialnym. Na podstawie końcowych wy-
ników głosowania Zespół tworzy ranking 
projektów. Do realizacji mogą zostać prze-
znaczone te, które uzyskały największą 
liczbę punktów, aż do wyczerpania prze-
widzianej na cele budżetu partycypacyj-

Bo wszystkie dzieci nasze są!

jesteśmy w stanie przyjąć jeszcze 15 dzieci 
– mówi kierownik Zespołu Obsługi Finan-
sowej Oświaty Adolf Jarkowiec.

– Ta wiadomość niezwykle nas cie-
szy. Do tej pory zawsze brakowało miejsc 
w przedszkolach, więcej lub mniej, ale jed-
nak brakowało. Nawet po wybudowaniu 
nowego przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego, które jest przecież dużą i nowo-
czesną placówką. W tym roku możemy 
być z siebie naprawdę dumni. Patrząc na 
sąsiadującą Warszawę, ale i inne okoliczne 
miejscowości i ich problemy z zapewnie-
niem miejsc w przedszkolach możemy 

nego puli środków finansowych. W sytu-
acji, gdy pozostałe środki finansowe nie 
pozwalają na realizację kolejnego projektu 
z listy rankingowej, za rekomendowany 
do realizacji uznaje się projekt zajmujący 
niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego 
realizacji mieszczą się w kwocie pozosta-
łej do rozdysponowania. Gdy kilka pro-
jektów uzyskało tą samą liczbę głosów, 
a pozostała kwota nie umożliwia realiza-
cji ich wszystkich, za rekomendowany do 
realizacji uznaje się projekt wyłoniony 
w drodze losowania mającego miejsce na 
posiedzeniu Zespołu. Informacja o wyni-
kach głosowania podana będzie na stro-
nie internetowej Gminy Stare Babice po-
święconej budżetowi partycypacyjnemu 
oraz tablicy ogłoszeń.

mf

śmiało  powiedzieć, że jesteśmy pionie-
rami – mówi zastępca wójta Marcin Zając.

Rzeczywiście, możemy być dumni, 
bo jest z czego. Nie chodzi tu tylko o za-
pewnienie miejsc dla wszystkich przed-
szkolaków, ale także o poziom naszych 
placówek. Przedszkola w Gminie Stare 
Babice są bardzo chwalone przez rodzi-
ców, którzy dzięki bardzo rodzinnej at-
mosferze w nich panującej chętnie an-
gażują się w różnego rodzaju inicjatywy. 
Najlepszym przykładem jest tu zapewne 
Teatr Rodziców, który co roku odbywa 
się w starobabickim przedszkolu. Chęt-
nych do występów rodziców cały czas 
przybywa, a na spektakle przyjeżdżają 
widzowie z całego powiatu i Warszawy. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą gminnych przedszkoli, na-
prawdę warto!

mf

Więcej informacji i  regulamin na 
stronie www.stare-babice.pl w za-
kładce „budżet partycypacyjny”

zagłosuj na najlepszy dla ciebie projekt 
w ramach budżetu partycypacyjnego

Z bardzo miłą wiadomością i satysfakcją samorząd gminny 
wkroczy w rok przedszkolny 2015/2016. Po zakończonym 
pierwszym etapie rekrutacji okazało się, że uda się przyjąć 
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice 
złożyli wnioski  do gminnych placówek!

Wójt Gminy Stare Babice działając na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
informuje, że zamierza dokonać podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę nr ew. 
679/1 położonej we wsi Stare Babice.
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W lipcu 2014 r Referat Rozwoju i  Promocji 
Gminy opracował wniosek o  dofinansowanie 
operacji  „Zagospodarowanie terenu na po-
trzeby placu zabaw w Wojcieszynie” w ramach 
Działania Odnowa i  rozwój wsi z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Wniosek uzyskał pozytywną ocenę w konkur-
sie Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem” i Urzędu Marszałkowskiego.  

Wojcieszyn wzbogacił się o miejsce przy-
jazne dla dzieci i  ich rodziców. Do zabawy 
i wspólnego spędzania czasu na łonie natury 
zachęca estetyka otoczenia i ciekawe zabaw-
ki. Wśród nich są: piaskownica, linowy pająk, 
kilka rodzajów huśtawek, karuzela pionowa 
oraz zjazd linowy.

Wartość inwestycji zakończonej w listopa-
dzie 2014 r. to 213 207, 08 zł,  w tym dofinan-
sowanie PROW 100 000 zł. 

Oficjalnego otwarcia dokonali sami zainte-
resowani – najmłodsi mieszkańcy. Plac zabaw 
jest naprawdę piękny. Duże, kolorowe zabawki 
cieszyły nawet najbardziej wymagające malu-
chy.  Na zjeżdżalnię można wejść na trzy spo-
soby: schodkami, drabinką lub, dla najbardziej 
zwinnych, ścianką wspinaczkową!

Organizatorzy spotkania, radni Sławomir 
Sumka i Justyna Szczepanik oraz sołtys Jadwi-
ga Wasiak i  rada sołecka Wojcieszyna zadbali 
o to, aby nikomu się nie nudziło. Podczas, gdy 
dzieci bawiły się na placu, dorośli degustowali 
potrawy przygotowane przez samych miesz-
kańców Wojcieszyna i rozmawiali o planach na 
przyszłość w Wojcieszynie, a ci bardziej aktywni 
grali w piłkę na znajdującym się obok placu bo-
isku sportowym.

Plac w Wojcieszynie to piąte miejsce zabaw 
dla dzieci wybudowane dzięki pozyskanym ze-
wnętrznym środkom finansowym. Niebawem 
dostępne będą kolejne konkursy z nowej per-
spektywy i  mamy nadzieję na skuteczne ich 
wykorzystanie.  

Plac zabaw powstał dzięki zaangażowaniu 
radnych, sołtysów i mieszkańców.

informacje o projekcie – Beata tuzimek

foto: mak

Wojcieszyn cieszy!
16 maja w Wojcieszynie tłumnie zebrali się mieszkańcy,  
aby dokonać oficjalnego otwarcia placu zabaw. 

dzieciaki ruszyły na plac. tylko czekać, aż trawnik za placem się zazieleni.

oprócz atrakcji na placu odbywało się malowanie buziek

Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów ale rozdawanych słodyczy wystarczyło dla 
wszystkich.

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.
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wypromieniować energię fal radiowych 
z  jak najmniejszymi stratami, antena 
nadawcza musi mieć długość jak naj-
bardziej zbliżoną do długości fali. Dla 
fal Radiostacji Babice – fal bardzo dłu-
gich (myriametrowych) – długość fali 
jest rzędu kilkunastu kilometrów, jed-
nak już przy użyciu anteny o  długości 
kilkuset metrów można uzyskać silny 
sygnał, który jest w stanie osiągnąć za-
sięg nawet ogólnoplanetarny (sygnał 
ten oczywiście nie jest w żaden sposób 
szkodliwy dla organizmów żywych). 
Tak długa antena oczywiście wymaga 
wcześniejszych testów, sprawdzających 
to, jak zachowuje się ona w czasie lotu 
oraz (co ważniejsze) zlotu ze stratosfery 
oraz przelotu przez chmury.

CAPELLA P1, mimo swojej pokaźnej 
długości, bezpiecznie wzbiła się ponad 
czechowickie drzewa i spokojnie rozpo-
częła wzlot ku chmurom. Cała misja ba-
lonowa wyposażona była w łącznie trzy 
kamery, dwie patrzące w górę na balon 
i  jedną patrzącą w  dół; ta ostatnia za-
rejestrowała drobne sferyczne wyłado-
wania elektrostatyczne na górnej części 
anteny przy wlocie w pierwszą warstwę 
chmur. Bogate w  przeróżne dźwięki 
nagranie z  dyktafonu umieszczonego 
w  gondolce anteny jest analizowane 
z pomocą Centrum Badań Kosmicznych 
PAN.

PW-Launcher 1, wraz ze wszystkimi 
swoimi eksperymentami, wylądował 
bezpiecznie w  miejscowości Krivá na 
Słowacji. Na sierpień-wrzesień bieżące-
go roku planowana jest misja balonowa 
z  kilkusetmetrową anteną posiadają-

Radiostacja Babice  
na skraju atmosfery Ziemi
drugiego lipca 2014 r. do stratosfery – warstwy atmos-
fery rozciągającej się od 12 do 60 km nad powierzchnią 
Ziemi – na wysokość 30 km, tam, gdzie panują już warunki 
zbliżone do kosmicznych, Sekcja Balonowa Studenckiego 
koła astronautycznego Politechniki Warszawskiej wysłała 
eksperyment CurSuS 1 (łac. cursus – prąd), zaopatrzony 
w 30-metrową antenę odbiorczą oraz, jako im memoriam, 
niewielki fragment izolatora z cewki strojeniowej transatlan-
tyckiej radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach. 

kosmiczny widok z jednej z kamer PW-Launchera 1 (tu na wysokości ok. 20 kilometrów). to właśnie tu 
radiostacja Babice ma szansę ponownie zaistnieć w eterze… Fot.: Sekcja Balonowa Ska

Na tym jednak nie poprzestano – 18 
kwietnia 2015 r. Balonowcy wyprawili 
do stratosfery kolejny eksperyment 
związany z Radiostacją, będący już bez-
pośrednim wstępem do jej przywrócenia 
w eterze. 

Misja PW-Launcher 1, pierwsza poli-
techniczna uniwersalna platforma eks-
perymentowa, biorąca również udział 
w międzynarodowych zawodach balo-
nowych Global Space Balloon Challenge, 
wystartowała kwietniowym popołudniem 
z Czechowic-Dziedzic na Śląsku. Gon-
dola główna misji, nazwana Czarnobóg, 
mieściła w sobie komputery pokładowe, 
źródła energii elektrycznej oraz czujniki 
temperatury i przyspieszenia. Po obu 
stronach gondoli umieszczono ekspery-
menty badające pole elektryczne, pręd-
kość opadania oraz wymianę ciepła; na 
denku gondoli zaś zamocowano zasob-
nik z żaglem deorbitacyjnym (rozkłada-
nym w stratosferze do testów) drugiego 
polskiego studenckiego (a czwartego pol-
skiego w ogóle) sztucznego satelity PW-
-Sat2.

Największym eksperymentem PW-
-Launchera 1 była (patronowana 
przez Stowarzyszenie Park Kultu-
rowy Radiostacja Babice i  poświę-
cona pamięci inż. Edwarda Libe-
radzkiego) CAPELLA P1 – to właśnie 
ona stanowiła wstęp do odrodzenia Ra-
diostacji Babice w eterze! Była to długa 
na 200 metrów (prawdopodobnie naj-
dłuższa na świecie; cała misja balonowa 
była wysokości zbliżonej do Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie), frunąca pod 

balonem antena odbiorcza; urządzenie 
odbiorcze umieszczono pośrodku jej 
długości w specjalnej, niedużej gondol-
ce – był to odbiornik radiowy nastawio-
ny na fale długie (okolice częstotliwości 
Programu 1 Polskiego Radia). W miarę 
wzlotu do stratosfery badał on warunki 
rozchodzenia się fal długich na różnych 
wysokościach – dźwięki z  odbiorni-
ka nagrywał dyktafon. Głośnik radia, 
umieszczony poziomo pod dyktafonem 
w  gondolce anteny, spoczywał zaś na 
wsporniku izolacyjnym, zrobionym 
z fragmentu izolacji kabla wielkiej czę-
stotliwości pochodzącej z budynku na-
dajnika Radiostacji Babice…

Dlaczego tak długa antena? Otóż 
im niższa jest częstotliwość, na któ-
rej nadawany jest sygnał radiowy, tym 
większa jest jego długość fali, by zaś 

wydarzenia
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misja PW-Launcher 1 wystartowała do 
stratosfery. Widoczne pomarańczowe 
mocowanie anteny oraz ona sama, rozwijająca 
się. Fot.: jan kierski

Zlot ze stratosfery – gondola główna opada na 
spadochronie, ponad nią widoczny flak balonu 
oraz fragmenty anteny. kadr z filmu nagrywanego 
przez kamerę umieszczoną na mocowaniu anteny. 
Fot.: Sekcja Balonowa Ska

tomasz miś

Gondolka antenowa eksperymentu CaPeLLa 
P1. Sama antena, w biało-czerwonych barwach, 
widoczna u góry i w tle. Fot.: tomasz a. miś

wydarzenia

cą w swojej gondolce już nie odbiornik 
z dyktafonem, a nadajnik na fale bardzo 
długie (trwa jego opracowywanie). Jeśli 
tylko Polska Agencja Żeglugi Powietrz-
nej wyrazi na to zgodę, start odbędzie 

się z terenu gminy Stare Babice. Wtedy 
Radiostacja Babice znów, choć nieco 
w innej formie niż w przeszłości, zaist-
nieje w eterze, a jej sygnał wywoławczy 
SPL obiegnie cały świat!

Wiosna obrosła, a wraz z jej nastaniem 
coraz więcej pokus, by wyjść na zewnątrz. 
Choć Gmina Stare Babice nie leży na Ma-
zurach, warto udać się nad babickie stawy. 
Do wyboru mamy te w Zielonkach, Borzę-
cinie, Latchorzewie czy Bliznem. 15 kwiet-
nia zarybiano stawy gminne, trzeba więc 
wspomnieć o wędkarstwie, które ściąga 
do gminy pasjonatów. 

– Mieszkam na Bielanach, a pracuję 
w Ożarowie. Przejeżdżając przez Zie-
lonki mijam Polanę Dwóch Stawów. Kiedy 
tylko mam okazję, przyjeżdżam tu łowić 

Babickie stawy
– mówi pan Andrzej, którego spotykam 
z wędką nad brzegiem.

– Łowię też na Wawrzyszewie i Be-
mowie, ale najbardziej lubię przyjeż-
dżać tutaj. Zresztą wielu wędkarzy woli 
łowić tutaj niż w Warszawie. Warto by 
było stworzyć z nimi nowe towarzystwo 
wędkarskie, w którym moglibyśmy wy-
mieniać się doświadczeniami – dodaje.

– Ale to przecież zajęcie dla pustelni-
ków? – pytam.

Nie zawsze – odpowiada Andrzej. – 
Łowienie ryb ma wiele odsłon. Jest spor-

Polana dwóch Stawów. W głębi świeżo 
zainstalowany mostek

ZarybianieNad stawem w Borzęcinie. obok plac zabaw 
i boisko do siatkówki plażowej

towe, gdy ryby po złowieniu wypuszcza 
się z powrotem do wody. Jest też łowienie 
na sztukę, w którym ważna jest wielkość 
złowionej ryby – tłumaczy pan Andrzej. 
Mamy jeszcze łowienie na muchę, w któ-
rym trzeba trafić przynętą do pola w mi-
sce, a także łowienie „na sucho”, w któ-
rym ryba w ogóle nie uczestniczy, a tym 
co się liczy, jest moc wyrzutu.

Zachęcamy do wędkarstwa w każdej 
postaci, a okoliczne stawy spodobają się 
także miłośnikom sportów oraz wszyst-
kim, którzy chcą spędzić czas na świe-
żym powietrzu.

tekst i foto: mak
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Wszyscy twórcy widowiska

Spotkanie z poczęstunkiem po występie 

wydarzenia

Mnóstwo osób na widowni, w tym rodzice, dzieci, nauczyciele i przed-
stawiciele gminy. Na scenie „Zielona wyspa banana” w wykonaniu 
rodziców starszaków z Przedszkola w Starych Babicach. Sala zanosiła 
się śmiechem co chwilę. Błyski fleszy, operatorzy kamer. Mieszkańcy 
wiedzą dobrze, że na Teatr Rodziców po prostu trzeba iść!

Zdumiewała scenografia i charakteryzacja. Choć z założenia te-
atr jest amatorski, to występ wyglądał niemal profesjonalnie. Re-
żyserii podjęły się wychowawczynie z przedszkola – Małgorzata 
Libert, Ilona Nowak, Małgorzata Prokopowicz i Agnieszka Mali-
szewska. Wystawiona przez rodziców sztuka opowiadała histo-
rię 4 rozbitek na bezludnej wyspie, do których dołączają z ocho-
czym ratunkiem marynarze. Co raz na scenę przybywali kolejni 
aktorzy, których w tej, już 18. edycji teatru, było aż trzydziestu.

– Początkowo scenariusz przewidywał 12 postaci. Z powodu 
wielkiego zainteresowania rodziców, rozszerzyliśmy fabułę o ko-
lejnych aktorów – mówi dyrektor przedszkola, Bożenna Pyć.

 Show skradła małpka Kiki, którą wcześniej ratował jeden z bo-
haterów. Jej tańce naśladowały panie, w fabule przewinęły się 
piratki i radosne, kolorowe tancerki papugi, które wywołały za-
chwyty męskiej części publiczności. Z wielką sympatią i brawami 
minimalne wpadki komentowali widzowie. 

Rodzice cieszą się z udziału w przedsięwzięciu. Przygotowa-
nia oraz próby dają im szansę nawiązania relacji na długie lata. 

Warto było fabułę rozwinąć ponieważ zaangażowanie rodzi-
ców było ogromne. Ci, co nie uczestniczyli w sztuce, przygotowali 
poczęstunek na zakończenie spotkania. Tu było miejsce na wy-
mianę zdań, jednak wszyscy byli tak podekscytowani wydarze-
niem, że opinie były jednoznaczne: takich wydarzeń – oby więcej!

tekst i foto: mak

wystąpił teatr rodziców!
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W turnieju uczestniczyło 52 przedszkola-
ków z 9 placówek w  2- osobowych druży-
nach z naszej gminy oraz powiatu warszaw-
skiego-zachodniego. Oficjalnego otwarcia 
dokonali wójtowie Krzysztof Turek i Marcin 
Zając. Podczas konkursu panowała cisza, 
skupienie i pełna mobilizacja, co 
świadczy o wielkim profesjona-
lizmie uczestników. Turniej był 
3-etapowy. W I etapie uczestnicy 
zmagali się z puzzlami 60-elemen-
towymi, po ułożeniu których 6 
najszybszych drużyn zakwalifiko-
wało się do etapu II, w którym już 
czekały puzzle 70- elementowe. 
Trójka bardzo wytrwałych i szyb-
kich drużyn spotkała się w III etapie 
i w imponującym tempie (układając 
obrazki 100-elementowe) ustaliła 
kolejność miejsc w finale: miejsce 
I: Franciszek Bożyk i Oskar Cichul-
ski z Przedszkola w Bliznem Jasiń-
skiego, czas: 100 puzzli w 9,50min; miej-
sce II: Natalia Mosiołek i Szymon Druzd 
z Przedszkola w Starych Babicach,  czas: 
100 puzzli w 9,56min; miejsce III: Maciej 
Głębowski i Igor Gutowski z Przedszkola 
w Laskach, czas: 100 puzzli w 10,19 min. Ry-
walizacja była bardzo wyrównana, a o wy-
granej decydowały sekundy! Zwycięzcom 
gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
– przepiękne, kolorowe puzzle oraz dy-
plomy wręczone przez Wiesławę Wojtach-
nio, Sekretarza Gminy Stare Babice oraz 
Adolfa Jarkowca – kierownika Zespołu 
Obsługi Finansowej Oświaty.

Wszystkie przedszkola biorące udział 
w rywalizacji zostały obdarowane wielką 
paką puzzli, które zawiozły do swoich 
placówek: Przedszkole nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim, Przedszkole w Izabeli-
nie, Przedszkole w Zaborowie, Przed-
szkole w Borzęcinie Dużym, Przedszkole 
w Laskach, Przedszkole w Starych Babi-
cach, Przedszkole „Tęcza” w Latchorzewie,  

Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem 
Jasińskiego, a także nasze w Bliznem Ja-
sińskiego.

Dziękujemy wspaniałym i hojnym spon-
sorom: Staroście Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Janowi Żychlińskiemu, Wój-
towi Gminy Stare Babice Krzysztofowi Tur-
kowi, Pani Joannie Matejczuk, Panu Kiem 
Le Prezesowi firmy „Vipolimex” oraz WBS 
Oddział Stare Babice.

Wszystkie drużyny wykazały 
się ponadprzeciętną koncentracją, 
koordynacją i spostrzegawczością.

Układanie puzzli uczy cier-
pliwości, skupienia, ćwiczy pa-
mięć wzrokową, wytrwałość oraz 
kształtuje umiejętności „zdrowej” 
rywalizacji. Częste układanie puz-
zli wpływa na rozwój wyobraźni 
i przygotowanie do nauki czyta-
nia i pisania.

Mówiąc o walorach puzzli na-
leży dodać, że jest to również 
wspaniała rozrywką dla całej ro-
dziny i alternatywą dla spędza-
nia czasu przed komputerem lub 

telewizorem!
W Przedszkolu w Bliznem Jasiń-

skiego spotkaliśmy się na pierwszym 
turnieju układania puzzli, ale pra-
gniemy, aby była to impreza cykliczna 
i w przyszłym roku zapraszamy wszyst-
kich chętnych do ponownego udziału 
w naszym turnieju!

marzena Borecka

22 kwietnia uczniowie borzęcińskiej 
szkoły obchodzili Dzień Ziemi. Tego dnia 
zorganizowali „Marsz ekologiczny” po 

najbliższej okolicy. Przypominali doro-
słym o obowiązku ochrony przyrody, 
dbania o czystą wodę , powietrze i czy-
stą okolicę. Podczas marszu nieśli trans-
parenty, oraz wykrzykiwali hasła „Okaż 
kulturę, chroń naturę”, „Czyste powie-
trze i zieleń to nasza przyszłość”, czym 
wzbudzali olbrzymie zainteresowanie 
zarówno mieszkańców, jak i przejeżdża-
jących obok. 

W przeddzień, uczniowie interesu-
jący się ochroną środowiska, wzięli udział 
w konkursie wiedzy ekologicznej. Wiele 
ciekawych wiadomości zdobyli podczas 
zajęć w Centrum Edukacyjnym Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Tam mieli 

okazję poznać bliżej  sąsiada – Puszczę 
Kampinoską. We czwartek cała szkoła za-
zieleniła się. Dosłownie. Kto tylko mógł 
wyciągał z szafy ubrania w tym kolorze 
i przypominał wszem i wobec „Nie bądź 
jeleń – dbaj o zieleń”, bo zieleń to życie. 

24 kwietnia wokół szkoły zrobiło się 
wiosennie, ponieważ uczniowie posadzili 
przyniesione przez siebie sadzonki ro-
ślin. Dopełnieniem działań ekologicznych 
było przedstawienie, w którym ucznio-
wie przypomnieli, że Ziemia jest piękna, 
cierpliwa i jedyna. 

Jaka będzie edukacja ekologiczna już 
tych najmłodszych, taka i ochrona śro-
dowiska w przyszłości. Wszystkie tego 
typu działania młodych ekologów na 
rzecz ochrony środowiska – bezcenne.

justyna szczepanik

i turniej układania Puzzli rozstrzygnięty!
8 kwietnia w Przedszkolu w Bliznem jasińskiego odbył się 
I turniej układania Puzzli „ Zostań mistrzem puzzli” pod 
Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice.

Marsz ekologiczny

Zwycięzcy turnieju

wydarzenia
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29 kwietnia w I Gminnym Gimnazjum od-
była się uroczystość z okazji święta Kon-
stytucji 3 Maja. Nad całością przygotowań 
czuwała Agnieszka Tarasiuk, która jest 
autorką scenariusza obchodów. W tym 
roku zaproponowała uczniom przedsta-
wienie w postaci lekcji historii przepro-
wadzanej w muzeum. Młodzi aktorzy 
przedstawiali m.in. sylwetki postaci, które 
odegrały główne role w wydarzeniach 
z 1791 roku – króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Ignacego Potockiego oraz 
biskupa Adama Stanisława Krasińskiego. 
Uczniowie, którzy wzięli udział w obcho-
dach – Filip Makuś i Patrycja Kubańska 
z Ib, mówią że chętnie także w przyszłym 
roku zaangażują się w imprezę. 

Konstytucja 3 maja regulowała ustrój 
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Była pierwszą w Europie i drugą na świe-
cie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 
r., ustawą zasadniczą. Jej autorzy za prio-

wydarzenia

obchody święta konstytucji w Gminnym 
Gimnazjum

rytet postawili sobie stworzenie systemu 
uwalniającego kraj od destrukcyjnego libe-
rum veto, znoszącego wolną elekcję i de-
mokrację szlachecką. Konstytucja wprowa-
dzała monarchię dziedziczną, ograniczając 

Ważnym elementem scenariusza był występ chóru szkolnego pod batutą małgorzaty Gałązki.

Lekcja historii w wykonaniu uczniów gimnazjum.

prawo głosu i decyzji w sprawach państwa 
szlachcie nieposiadającej ziemi. Zrównała 
mieszczan i szlachtę oraz chroniła chłopów 
przed nadużyciami pańszczyzny.

tekst i foto: mak
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24 maja odbyło się wielkie gminne święto – Dzień Ba-
bic. To impreza, która ma zastąpić odbywający się do tej 
pory Festyn Babicki. Skąd taki pomysł? 15 sierpnia to data 
wakacyjna, wielu mieszkańców zgłaszało, że tego dnia 
nie może uczestniczyć w imprezie, a bardzo by chcieli. 
Dlatego też wychodząc naprzeciw tym prośbom gmina 
zdecydowała o zmianie daty i, jak pokazała frekwencja, 
bardzo się opłacało. Pomimo wczesnej daty wydarzenia, 
bądźcie czujni, to dopiero początek tegorocznego kalen-
darza imprez!

Dzień Babic odbył się dzięki współpracy gminy i Sto-
warzyszenia Odkrywamy Świat. Nie sposób wymienić 
wszystkich atrakcji, które się odbyły, ale można śmiało 
powiedzieć, że każdy znalazł coś dla siebie. Impreza roz-
poczęła się o godzinie 15 i trwała tanecznie do późnych 
godzin wieczornych.

Od 6.00 trwały też zawody wędkarskie, co jest już na-
szą babicką tradycją.

Dzień Babic, dzień Babic!
25 lat samorządności

Nieodłączny element babickich imprez – turniej siatkówki plażowej 
organizowany przez GoSir, w końcu nasze boiska słyną w okolicy

Przy gminnym namiocie z loterią i gadżetami nie mogło nas zabraknąć

atrakcje dla dzieci cieszyły się wielkim powodzeniem, co potwierdzały długie 
kolejki. dla wszystkich bezpłatnie dostępne były także dwie duże dmuchane 
zjeżdżalnie.

kolorów i łakoci było co nie miara!

wydarzenia
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Watashitachi wa anata o shōkai shimasu! 

konkurs na malowanie portretu wójta i jego zwyciężczyni

toczcie szybciej, trzeba zmienić 
oponę żeby zdążyć na dzień Babic

Niezastąpiona Babicka orkiestra dęta im. krzysztofa Pendereckiego, 
prowadzący Zbigniew Załęski

Sami Swoi – tradycyjnie na babickiej scenie

debiut – chór ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach pod kierunkiem 
ewy dżygi – mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w scenariusz babickich 
imprez. Pamiętacie włoski chór dziecięcy Picolo Coro dell’antoniano? Nasze 
dzieci były lepsze!atrakcje dla dużych i małychJ

kolejna konkurencja – bieg kelnera

mistrzowie konkurencji plenerowych. odbył się też konkurs taneczny, 
turniej wiedzy o samorządzie i wiele innych zawodów dla dzieci i dorosłych. 
Wszystkie przeprowadzone bardzo sprawnie dzięki pomocy 40 wolontariuszy 
ze Stowarzyszenia odkrywamy Świat. 

wydarzenia
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Zespół k.o.m.P Czekają na występy…

Gwiazda wieczoru – Neo-Nówka i Żarówki

I zabawa taneczna ze śpiewającymi dj-ami

SPONSORZY:

ROLSAD

wydarzenia

Serdecznie dziękujemy Tomaszowi Kopyszko za transport i przygotowanie rekwizytów, Marcinowi Bednarskiemu za przygotowanie 
rekwizytów, Zbigniewowi Popielarczykowi za samochód do wymiany kół, Arturowi Skalskiemu za wypożyczenie opon ciągnikowych 
(ul. Reymonta 20, Ołtarzew), wypożyczalni sprzętu budowlanego (ul. Sikorskiego 6) za wypożyczenie dmuchaw, walców, taczek, 
Dianie Kłos-Łatuszkin za poprowadzenie konkursu tanecznego oraz 40-tu wolontariuszom za pomoc i wsparcie podczas imprezy.
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Podczas pierwszego wyjazdu poznawa-
liśmy Zakład dla Dzieci Niewidomych 
w Laskach. Już od wejścia powitała nas 
siostra Benita, która opowiedziała o ży-
ciu dzieci niewidomych. Wykład wzbo-
gacony był pokazem filmowym. Każdy 
z nas mógł także zobaczyć książki i inne 
pomoce dydaktyczne, dzięki którym nie-
widome dzieci poznają świat i uczą się 
w nim żyć. Zobaczyliśmy teksty napisane 
pismem Braille’a i pomoce do jego nauki. 
Dla większości naszych seniorów było to 
nowe doświadczenie. 

Później udaliśmy się do Kaplicy, gdzie 
czekał już na nas Ksiądz Kazimierz. 
Uczestnictwo we Mszy Świętej i skiero-
wane do nas Słowo uczyniło nas, jak to po-
wiedział Ksiądz – Pielgrzymami. Piękna, 
prosta Kaplica wywarła duże wrażenie na 
Seniorach. Oczywiście zobaczyliśmy także 
pokoik Matki Elżbiety Czackiej, założy-
cielki Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża. 

Ostatnim etapem wyjazdu był spa-
cer po cmentarzu w Laskach, na którym 
spoczywa wielu znanych Polaków. Wi-
dzieliśmy grób Premiera Tadeusza Ma-
zowieckiego, poety, publicysty, krytyka 
teatralnego Jana Lechonia, grób rodziny 
Małachowskich oraz groby Sióstr Zakon-
nych. Spacer po tym urokliwym, leśnym 
cmentarzu zawsze pozostaje w pamięci. 
Tak jak i na długo pozostanie wyjazd do 
miejsca, o którym wszyscy wiedzieli, ale 
niewielu z nas kiedykolwiek tam było.

Drugi nasz wyjazd odbył się nad 
zbiornik wodny ,,Mokre Łąki”. W tym 
urokliwym miejscu powitały nas mewy 
śmieszki, a przewodnikiem był pan Ma-
riusz Morkowski. Zbiornik był pełen ryb, 
akurat przy nas jeden z wędkarzy złowił 
pięknego karpia. My jednak udaliśmy 
się na spacer wzdłuż zbiornika. Po dro-
dze zobaczyliśmy zaskrońce oraz jasz-
czurkę. Po drugiej stronie czekał na nas 

co słychać u starobabickich seniorów?
Cudze chwalicie, swego nie 
znacie... jakże aktualne oka-
zało się to porzekadło dla 
Starobabickich Seniorów, 
którzy w ostatnim czasie 
zaczęli poznawać nasze 
okolice. 

łabędź. Mieliśmy także możliwość zoba-
czenia dzika który, na szczęście, biegł od-
dalając się od nas. Tym samym nie mu-
sieliśmy uciekać na drzewo, bo wiadomo, 
że „dzik jest dziki, dzik jest zły”. Oczy-
wiście przy zbiorniku były także kaczki, 
gęsi, kokoszka wodna i wiele ciekawych 
roślin. W trakcie całej wędrówki odbył się 

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!
Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowa-
nego przez NFZ. W  roku 2014 w  mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 
240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizu-
jąc program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda 
profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman 
z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to 
najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania 
mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

•  Błonie – 9 czerwca przy Ośrodku Zdrowia, , ul. Piłsudskiego 2/4 
•  Kampinos – 17 czerwca przy boisku, , Kampinos 30a 
•  Ożarów Mazowiecki – 17 i 18 czerwca przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2 
•  Leszno – 18 czerwca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, , ul. Szkolna 10 
•  Stare Babice – 19 czerwca przy Urzędzie Gminy, , Rynek 21 
•  Izabelin – 19 czerwca przy Urzędzie Gminy,  3 Maja 42

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 
•  50 – 69 lat 

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bez-
płatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). 
Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, 
które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Otrzymywany wynik badania przesiewowego to 
ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją – 
czy w piersiach występują nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki czy też nie. W ra-
zie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania. 
więcej Informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl 

•  40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego 
z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia dostępności do badań, zapewniamy pa-
niom nie kwalifikującym się jeszcze / już do Programu finansowanego przez NFZ,  bezpłatną 
mammografię. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl 

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 
2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. 

konkurs wiedzy, można było zdobyć małe 
nagrody, które na koniec zostały zamie-
nione na duże. Czas minął nam bardzo 
szybko, ale pewnie większość z nas wróci  
jeszcze do tego miejsca. Taki też był cel 
naszego wyjazdu, pokazać nowe miejsce 
i zachęcić do powtórnego odwiedzenia. 

tekst i foto: aGnieszka matuszewska 
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„Warzywa najlepiej smakują jesienią. Ba-
bie lato, słońce delikatnie przygrzewa, 
a Wy siedzicie na brzegu rabaty z mar-
chewką, ciesząc się widokiem tego, co 
urosło i czekacie na zbiór. Wdychacie głę-
boko zapach późnego lata doprawiony 
aromatem natki pietruszki i myślicie: 
Warto było walczyć! Nie tylko z różnymi 
przeciwnościami, które czyhają na de-
likatne warzywa, ale i z brakiem czasu. 
Nie oszukujmy się, uprawa warzyw na 
własne potrzeby wymaga i czasu, i sta-
rań. W takiej chwili się jednak o tym 
nie myśli. Jesteście najszczęśliwszymi 
ludźmi na Ziemi, bo wiecie, że ta swoj-
ska pietruszka , której aromat unosi 
się nad warzywnikiem, i marchewka, 
którą z wielkim smakiem chrupiecie, 
są mimo wszystko łatwe do zdobycia 
i warte zachodu. Urastają do symboli 

Po warzywa i owoce sięgamy coraz chęt-
niej i świadomie włączamy je do naszej 
diety – jednak nie zawsze w odpowied-
nich ilościach. Według zaleceń Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) codziennie 
powinniśmy jeść 400 gram (ok. 5 porcji) 
tych produktów. Tymczasem w Polsce 
ich dzienne spożycie nie przekracza 250 
gram, podczas gdy statystyczny europej-
czyk jednego dnia potrafi zjeść ich śred-
nio aż 600 gram. Jak podkreślają eksperci, 
dieta pozbawiona owoców i warzyw może 
prowadzić do otyłości i nadwagi, znacząco 
wpływać na pogorszenie naszego stanu 
zdrowia, złe samopoczucie oraz brak ener-
gii, w szczególności u dzieci.

– Podczas tegorocznej edycji kampanii 
kontynuujemy działania skierowane, m.in. 
do szkół. To właśnie tam dzieci spędzają naj-
więcej czasu i kształtują swoje upodobania, 

prostego życia, za którymi 
tak wielu tęskni!”

To fragment książki Wi-
tolda Czuksanowa „Bitwa 
o  pietruszkę i  nie tylko”, 
z którą można było się za-
poznać podczas prezentacji, 
przedstawionej przez autora 
w ramach spotkań OT!war-
tych Stowarzyszenia Kuź-
nia Przyjaźni, o czym pisali-
śmy w poprzednim numerze. 
Witolda Czuksanowa  mogą 
Państwo oglądać m.in. w te-
lewizyjnej jedynce w programie „Rok 
w ogrodzie”, którego jest współtwórcą. 
Spotkanie było bardzo ciekawe i wszy-
scy wyszli z niego bogatsi o wiedzę do-
tyczącą praktycznych porad związanych 
z uprawą ogrodów, zarówno tych rekre-

także te kulinarne i smakowe. Przedszkola 
i szkoły podstawowe z całego kraju zapro-
simy do udziału w programie edukacyjnym, 
dzięki któremu najmłodsi poszerzą swoją 
wiedzę na temat polskich produktów i do-
wiedzą się dlaczego powinni je jeść codzien-

acyjnych, jak i warzywnych. Ponieważ nie 
sposób opisać wszystkich ciekawostek, 
którymi dzielił się z nami autor, w tym 
numerze GB, na różnych stronach za-
mieściliśmy kilka porad Witolda Czuk-
sanowa. Zapraszamy do lektury. mf

nie – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska 
z Federacji Branżowych Związków Pro-
ducentów Rolnych.

Podczas 5. edycji kampanii odbędą 
się również m.in warsztaty warzywno-
-owocowe w wybranych przedszkolach 
i szkołach podstawowych oraz konkursy 
dla dzieci i rodziców. „Pora na pomidora” 
pojawi się także na pikniku Poznaj Do-
brą Żywność w Warszawie oraz podczas 
akcji happeningowych na wybranych im-
prezach plenerowych w kraju. Na stronie 
internetowej kampanii www.poranapomi-
dora.com można zapoznać się z informa-
cjami nt. prawidłowego żywienia dzieci, 
a także ciekawymi przepisami na dania 
z wykorzystaniem polskich warzyw i owo-
ców, przygotowane przez specjalistę die-
tetyka i blogerki kulinarne.

Organizatorem działań, sfinansowa-
nych ze środków Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw, jest Federacja Bran-
żowych Związków Producentów Rolnych.   
Więcej informacji na stronie internetowej 
kampanii oraz na profilu na Facebooku: 

www.poranapomidora.com 
www.facebook.com/PoranaPomidora

Spotkanie z Witoldem Czuksanowem

„pora na pomidora” po raz piąty!
jak zadbać o właściwy sposób odżywiania dzieci oraz mło-
dzieży i przekonać ich do regularnego jedzenia polskich wa-
rzyw i owoców, które są cennym źródłem witamin? rodzicom 
i ich pociechom przypomni o tym 5. edycja kampanii „Pora na 
pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców”. 
ma ona zachęcić do kształtowania zdrowych nawyków żywie-
niowych już od najmłodszych lat oraz zasugerować, jak wpro-
wadzić te produkty do codziennej diety.
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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”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 1. BAW SIĘ Z NAMI 24 MAJA W ZIELONKACH. Nagrody otrzymują: 

 
POZIOMO 
 
1. broń Wołodyjowskiego umieszczona w herbie     

Gminy Stare Babice 
5. najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w 

Polsce 
8.  twórca baletu „Dziadek do orzechów” i patron 

ulicy w Klaudynie 
10.  z maluchami i starszakami 
13.  nowa strażacka w Borzęcinie Duży 
15.  zbiór książek 
17.  na przykład: wojenny w Starych Babicach 
18. koński ośrodek 
 
 
 

PIONOWO 
 

2. zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych   
na przyszły rok 

3. kiedyś było nieme 
4. im więcej gwiazdek, tym większy standard 
5. rondo przy pomniku „Obrońcom Ziemi Babickiej” 
6. walc albo sernik 
7. miejscowość w Niemczech, w której pochowany 

został mjr Jacek Decowski Dowódca Reduty 
Babice  

9. plażowa – dla dwóch dwuosobowych drużyn 
11. strefa w Borzęcinie Dużym 
12. w trzech słowach: flaga, szkoła, batalion 
14. dowództwo policji powiatowej w Starych Babicach  
15. dzielnica Warszawy, sąsiadująca z naszą gminą 
16. miejscowość w naszej gminie z najmniejszą liczbą 

mieszkańców 

KRZYŻÓWKA babicka Nr 2 

                    1 2
13) 

     

             
 
   

11)
  3   

                    4      

                     
17) 

 

                    5
14) 

   

                     
9) 

     

                         

                       

                6          7

                    8
     1) 5)

     

                         
4)

                      9   

          10  11   
3) 

  12
18)

13  
19) 

 

                         

      14             
10)

     

                    15 16
7)

     

                   
15)

     

                     
8) 

 

       
 
 

6)  
   

16)
     

     
12) 

            17      
2)

  18                       

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASŁO 
 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9) 10)  11)  12)  13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) W B  L  I  Z  N  E  M

 
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”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 1. BAW SIĘ Z NAMI 24 MAJA W ZIELONKACH. Nagrody otrzymują: 

 
POZIOMO 
 
1. broń Wołodyjowskiego umieszczona w herbie     

Gminy Stare Babice 
5. najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w 

Polsce 
8.  twórca baletu „Dziadek do orzechów” i patron 

ulicy w Klaudynie 
10.  z maluchami i starszakami 
13.  nowa strażacka w Borzęcinie Duży 
15.  zbiór książek 
17.  na przykład: wojenny w Starych Babicach 
18. koński ośrodek 
 
 
 

PIONOWO 
 

2. zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych   
na przyszły rok 

3. kiedyś było nieme 
4. im więcej gwiazdek, tym większy standard 
5. rondo przy pomniku „Obrońcom Ziemi Babickiej” 
6. walc albo sernik 
7. miejscowość w Niemczech, w której pochowany 

został mjr Jacek Decowski Dowódca Reduty 
Babice  

9. plażowa – dla dwóch dwuosobowych drużyn 
11. strefa w Borzęcinie Dużym 
12. w trzech słowach: flaga, szkoła, batalion 
14. dowództwo policji powiatowej w Starych Babicach  
15. dzielnica Warszawy, sąsiadująca z naszą gminą 
16. miejscowość w naszej gminie z najmniejszą liczbą 

mieszkańców 

krzyżówka babicka  Nr 2

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”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną 
zestawy promocyjne Gminy.
Hasło z krzyżówki Nr 1. BAW SIĘ Z NAMI 24 MAJA W ZIELONKACH. Nagrody otrzymują: Agnieszka Mandes z Klaudyna 
oraz „Kasia Dasia”.

POZIOMO
 1.  broń Wołodyjowskiego 

umieszczona w herbie Gminy Stare 
Babice

 5.  najmniejsza jednostka podziału 
terytorialnego w Polsce

 8.  twórca baletu „Dziadek do orze-
chów” i patron ulicy w Klaudynie

10.  z maluchami i starszakami
13.  nowa strażacka w Borzęcinie Duży
15.   zbiór książek
17.   na przykład: wojenny w Starych 

Babicach
18.  koński ośrodek

PIONOWO
 2.  zestawienie dochodów i wydatków 

przewidzianych na przyszły rok
 3.  kiedyś było nieme
 4.  im więcej gwiazdek, tym większy 

standard
 5.  rondo przy pomniku „Obrońcom 

Ziemi Babickiej”
 6.  walc albo sernik
 7.  miejscowość w Niemczech, 

w której pochowany został mjr 
Jacek Decowski Dowódca Reduty 
Babice 

Ławka w kąpieli
W innych gminach to kaczuszki
U nas ławki moczą nóżki.
I w dni upalne, i w smutną słotę
Wykąpać się w stawie mają ochotę.
Nocą zmieniając swe położenia
Robią ciągle nam zmartwienia.
Jedna ostatnio w Bliznem stwierdziła
„Z chęcią do stawu bym sobie wskoczyła”.
A pływaczką jest nie byle co,
Hopsa więc dała na samo dno.
Aż ją gospodarz zobaczył z rana.
(Wciąż ławka była ponoć pijana)
„A co tam na dnie, jakaś libacja?
Zarządzam alarm, ewakuacja!”.
Wziął ją za rogi i wnet na brzeg,
Tak ławki kąpiel zmieniła bieg. 
Teraz gryzie ją sumienie,
gdy rdza gryzie jej golenie.

Gal Antoni

 9.  plażowa – dla dwóch 
dwuosobowych drużyn

11.  strefa w Borzęcinie Dużym
12.  w trzech słowach: flaga, szkoła, 

batalion
14.  dowództwo policji powiatowej 

w Starych Babicach 
15.  dzielnica Warszawy, sąsiadująca 

z naszą gminą
16.  miejscowość w naszej gminie 

z najmniejszą liczbą mieszkańców
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I Bitwa o Koczargi rozegrana
W sobotę 9 maja rozegrała się I bitwa o koczargi modeli 
zdalnie sterowanych. W zaliczanej do Pucharu Polski 
imprezie w szranki stanęły samoloty z I oraz II Wojny 
Światowej. 

Od rana gromadzili się piloci wystawia-
jący modele na trawę koczarskiego lot-
niska. Zjechało się około 80 pasjonatów 
modelarstwa. Dołączali także przejeżdża-
jący ścieżką rowerową widzowie.

Było co oglądać. Choć bitwa nazwana 
została pierwszą, nie była pierwszym spo-

W sobotę 16 maja w hali sportowej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bo-
rzęcinie Dużym zostały przeprowadzone 
dwa prestiżowe turnieje Karate WKF. Or-
ganizatorem zawodów byli: Wójt Gminy 
Stare Babice, GOSiR Stare Babice i Polski 
Związek Karate. 

W mistrzostwach do walki o punkty 
Ministerstwa Sportu stanęli najlepsi za-
wodnicy i zawodniczki w wieku 12-13 lat 
z województw: mazowieckiego, łódz-
kiego, podlaskiego i lubelskiego. Rekor-
dowa liczba zawodników przełożyła się 
również na wysoki poziom walk. Patro-
nat medialny nad imprezą tradycyjnie ob-
jęła Gazeta Babicka. Byliśmy świadkami 
pięknej sportowej rywalizacji, poświęce-
nia i wytrwałości młodych zawodników. 
Motywujące słowa skierował do zawodni-
ków wójt gminy Krzysztof Turek, obecni 
byli też starosta warszawski zachodni Jan 
Żychliński oraz dyrektorka ZSP Beata 

Błaszczak. Wręczanie nagród rozpoczęło 
się od pokazu samurajskiej sztuki walki 
mieczem. Jedną z osób udekorowanych 
brązowym medalem w konkurencji kata 
młodziczek została Karolina Dzienkow-
ska – zawodniczka i stypendystka gmin-
nej sekcji karate w Borzęcinie. 

Bezpośrednio po MMM rozpoczęły się 
w Borzęcinie zmagania karateków pod-

czas VI edycji Pucharu Mazowsza Karate 
WKF. Najmłodsi zawodnicy mieli po 5 lat, 
najstarsi ponad 50. Do zdobycia było po-
nad 260 medali i 60 pucharów w konku-
rencjach kata indywidualne (formy), kata 
drużynowe i kumite (walki) – wszystkie 
konkurencje podzielone ze względu na 
wiek zawodników, a w przypadku walk 
również wagę. 

Do konkurencji przystąpiło 16 klubów 
z całej Polski wystawiając łącznie blisko 
dwustu zawodników. Gospodarze tur-
nieju, których trenerami są Daniel Ku-
charski (4 DAN) i Witold Kucharski (3 
DAN), zdobyli aż 22 medale, w tym 5 zło-
tych, 3 srebrne i 14 brązowych! Najlep-
szymi zawodnikami turnieju okazali się 
zawodnicy gminnej sekcji Karate WKF Ja-
kub Klepacki i Jakub Dobrzyński, który 
zwyciężyli aż w trzech konkurencjach.

tekst: DanieL kucharski

foto: mak

kunszt i precyzjaCi wspaniali mężczyźni przy swych latających maszynach

tkaniem pilotów. Już od dłuższego czasu 
spotykają się ze sobą, by w powietrzu to-
czyć bój. I zrywać wstążki, bo w walce nie 
chodzi o strącenie samolotu, lecz o urwa-
nie wstążki, która na starcie przypinana 
jest każdemu modelowi. Ten, kto powróci 
na ziemię z całą, może liczyć na dodat-

międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików karate WkF i VI Puchar 
mazowsza karate WkF

kowe punkty. A te przyznawane są za 
urwanie wstążki, za wylądowanie w stre-
fie, za start z ziemi czy strącenie specjal-
nie ustawionych słupków.

W każdej walce wzięło udział od sze-
ściu do siedmiu uczestników. Podzie-
lona na dwie części bitwa trwała w przy-
padku I Wojny – 7, w przypadku II – 5 
minut. W powietrze wystrzeliły m.in. 
Łosie, Wilki, MIG-7, Kawasaki, Mitsubi-
shi-0. Niektóre z modeli zadziwiały ko-
lorystyką i precyzją wykonania. Jak za-
świadczał prowadzący imprezę, wszystkie 
odpowiadają oryginalnym maszynom, 
które brały udział w wojennych bojach. 

tekst i foto: mak
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Pogoda w Zielonkach jak zwykle „na za-
mówienie”, natomiast rywalizacja prze-
biegała w atmosferze rodzinnego pik-
niku. Było tak głównie za sprawą licznie 
przybywających kibiców, którzy całymi 
rodzinami zjawiali się, aby obserwować 
zmagania zawodników.

Wyniki sobotniego turnieju:
1. Adam Zieliński / Leszek Jadacki
2. Michał Dryński / Adrian Kacperkiewicz
3. Piotr Sitkiewicz / Marcin Chmielewski
4. Wojciech Więckiewicz / Maciej Okrzeja

Po turnieju powiedzieli:
Kacper Żabicki: „Turniej stał na dość 

wysokim poziomie. Atmosfera była fan-
tastyczna, grill dostępny dla wszystkich 
oraz muzyka. Dość dużo par jak na tak 
mało znany turniej – z niecierpliwością 
czekam na następny.”

Marcin Chmielewski: „pogoda dopi-
sała no i fajnie;]”

Marcin Kuźniarski: „Na drugim turnieju 
podobnie jak na pierwszym dopisała po-

za nami drugi turniej „Grand Prix Stare Babice 
w siatkówce plażowej” – Zielonki 2015. 

goda, co w połączeniu z dobrą organizacją, 
jak i poprawioną w stosunku do zeszłego 
roku infrastrukturą czyni turniej jednym 
z najatrakcyjniejszych w okolicy. Osobiście 
czuję lekki niedosyt z wyniku sportowego, 
ponieważ pierwszy raz nie stanąłem na po-

dium Babickiego Grand 
Prix. Wyjątkowo grałem 
z innym partnerem i po-
stawiliśmy sobie za cel bardziej dobrą za-
bawę, a tej na turnieju nie brakowało!”

cezary DęBkowski

Zwycięzcy turnieju z 16.05.2015 r.
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Od wielu lat w całej Polsce co roku mamy 
do czynienia z inwazją szkodników, które 
zostawiają kasztanowce zwiędnięte i po-
rdzewiałe. To szrotówek kasztanowco-
wiaczek, którego wielki potencjał roz-
rodczy oznacza, że bez pomocy drzewa 
niszczeją nawet już w czerwcu. Sama 
natura w tej walce sobie nie poradzi. 
W związku z tym na początku maja Re-
ferat Ochrony Środowiska ruszył z akcją 
zabezpieczania kasztanowców specjal-
nymi pułapkami feromonowymi. Nie-
mniej w przypadku szrotówka konieczne 
jest podjęcie kompleksowych działań 
na terenie całej gminy, także z pomocą 
mieszkańców.

Istnieje kilka metod zwalczania tego 
szkodnika. Można je podzielić na metody 
mechaniczne i chemiczne. Znane metody 
naturalne, takie jak: osadzanie na liściach 
kasztanowców złotooków (Chrysopi-
dae) i pasikoników (Tettigoniidae), nisz-
czących jaja i gąsienice szkodnika, pają-
ków, polujących na dorosłe motyle, czy 
wabienie sikorek, żywiących się gąsieni-
cami, są mało efektywne (ginie tylko do 
3 proc. larw). 

Przypominamy mieszkańcom, że 
także w ich rękach przyszłość naszych 

kasztanowców. Najważniejszą bowiem 
i dość skuteczną, a jednocześnie prostą 
metodą walki ze szrotówkiem kaszta-
nowcowiaczkiem jest po prostu bieżące 
usuwanie liści.   Redukuje ono występo-
wanie szkodnika nawet o 30 proc. W opa-
dłych liściach wylęgają się i zimują po-
czwarki. Palenie czy zakopywanie liści 
na głębokość co najmniej 30 cm wpływa 
znacząco na ograniczenie liczebności 
pierwszego pokolenia. Co prawda, na-
wet ta metoda nie gwarantuje stupro-
centowego pozbycia się populacji, ale 
w połączeniu z działaniami gminy może 
uchronić kasztanowce.

Mechaniczną metodą walki ze szro-
tówkiem jest lepowanie pni. Polega ona 
na otoczeniu pnia drzewa opaską z fo-
lii nasączoną klejem oraz feromonem 
samicy. Lepowanie pnia jest skuteczne 
w przypadku pierwszego, wychodzącego 
z ziemi i liści pokolenia owada.

Z kolei najbardziej znaną metodą 
chemiczną są iniekcje do pnia, czyli en-
doterapia potocznie zwana szczepie-
niami. Polega ona na wprowadzaniu do 
tkanek przewodzących drzew różnych 
substancji o właściwościach pestycydu 
– owadobójczych i grzybobójczych. Pre-

parat rozchodzi się wewnątrz drzewa 
i dochodzi do liści, które stają się nieja-
dalne dla gąsienic. Także popularne są 
metody walki preparatami do oprysków. 
Wszystkie chemiczne metody wykazują 
się wysoką skutecznością w eliminowa-
niu szkodnika, należy jednak podkreślić, 
że żaden z preparatów nie działa wybiór-
czo na szrotówka. Podczas ich stosowa-
nia giną również inne owady.

Dlatego bardzo dobrym uzupełnie-
niem grabienia i utylizacji liści są pułapki 
feromonowe. Zawieszony na drzewie 
kominek, zawierający feromon samicy 
owada oraz truciznę przez cały sezon 
odławia samce szrotówka, zmniejsza-
jąc tym samym populację szkodnika.

Pamiętajmy, wybór metody ochrony 
drzewa powinien być uzależniony od jego 
stanu i pory roku. Jeśli kasztanowiec 
jest w miarę dobrym stanie – nie traci 
wszystkich liści i owocuje, pielęgnujmy 
go, dokładnie usuwajmy liście i zawie-
śmy pułapkę feromonową. Jeśli nato-
miast stan drzewa z roku na rok się po-
garsza – liście opadają już  w lipcu i nie 
widać śladu owoców, dopiero wtedy się-
gnijmy po chemię.

tekst: mak

pomóżmy uratować nasze gminne 
kasztanowce – walki ze szrotówkiem ciąg dalszy

stanęła budowa strażnicy w starych Babicach. 
Wstrzymanie prac potrwa do czasu, gdy projekt  
z naniesionymi zmianami zyska akceptację operatora  
linii energetycznej.

Nowa strażnica dla OSP w Starych Ba-
bicach budowana jest na działce, którą  
Gmina oddała w wieczyste użytkowa-
nie na preferencyjnych warunkach. Bu-
dowa prowadzona jest systemem gospo-
darczym, a część prac wykonują sami 
strażacy. Podczas przeglądów linii ener-
getycznych pod koniec stycznia stwier-
dzono, że wysokość linii przechodzącej 
nad pomieszczeniem garażowym nowo-
budowanej siedziby OSP jest zbyt mała. 
W trakcie czynności wyjaśniających oka-
zało się, że w wyniku niedopatrzenia ze 

strony firmy projektującej zostały pomi-
nięte uzgodnienia z RWE dotyczące po-
sadowienia budynku. Ze względów bez-
pieczeństwa prace budowlane zostały 
wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy.

– Obecnie czekamy na akceptację pro-
jektu budowlanego uwzględniającego 
przeróbkę części dachu wg wytycznych 
RWE – mówi Michał Kos, Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Starych Babicach. 
– Część konstrukcji dachu nad garażami 
musi być przebudowana, ale wszelkie 
koszty związane z przeprojektowaniem 

oraz przebudową ponosi firma projek-
towa – uspokaja Kos. 

Dotychczasowe koszty budowy pokry-
wane są ze środków własnych OSP, po-
chodzących ze sprzedaży nieruchomości. 
Niestety, już na etapie projektowym było 
wiadomo, że posiadane środki mogą nie 
wystarczyć na dokończenie inwestycji. 
Z pomocą przyszedł Wójt Gminy, który 
zobligował się do pokrycia pozostałych 
kosztów budowy związanych z urucho-
mieniem obiektu.
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Prawo jazdy zostanie odebrane przez 
kontrolującego policjanta. Oprócz man-
datu i punktów karnych kierowca poże-
gna się z prawem jazdy na trzy miesiące. 
Jeśli taka osoba mimo to będzie prowadzić 
pojazd, wówczas nie tylko popełni wykro-
czenia z art. 94 k.w. (mandat w wysoko-
ści 500 zł), ale okres, na jaki prawo jazdy 
zostanie zatrzymane, będzie przedłużony 
do 6 miesięcy. Jeśli to nie powstrzyma kie-
rowcy i nadal będzie jeździł bez uprawnień, 
wówczas zapłaci kolejny mandat, a staro-
sta wyda decyzję o zabraniu prawa jazdy. 

Pewne zainteresowanie mieszkańców 
wywołały prace budowlane, które toczą 
się w Zielonkach i Lipkowie. Jak dowia-
dujemy się, operator telekomunikacyjny 
firma NETFALA buduje szybką sieć świa-
tłowodową. Termin realizacji inwestycji 
to sierpień 2015. Operator zapewnia sze-
rokopasmowy dostęp do sieci internet 
o przepustowości 1 Gbit/s, a także te-
lewizji cyfrowej w jakości HD oraz tele-
fonii. Usługa telewizji cyfrowej posiada 
wiele udogodnień m.in. prawie 200 ka-

nałów, czy możliwość nagrywania na-
wet kilku kanałów jednocześnie. Trwa 
też budowa głównej magistrali sieci oraz 
przyłączy światłowodowych do poszcze-
gólnych Abonentów. To znacząca inwe-
stycja dla mieszkańców gminy, którzy już 
zgłaszali problemy z internetem i telefo-
nią. Zainteresowanych mieszkańców za-
chęcamy do kontaktu pod numerami tel. 
22 350 47 00, 608 638 407, e-mail: biuro@
netfala.pl lub pod adresem www.netfala.pl

tekst i foto: mak

By je odzyskać, trzeba będzie pójść na eg-
zamin. Ponadto na trzy miesiące upraw-
nienia do prowadzenia pojazdami utracą 
kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę 
osób o co najmniej dwie osoby więcej niż 
wskazano w dowodzie rejestracyjnym.

Do tej pory policja miała ograniczone 
możliwości zatrzymywania prawa jazdy na 
drodze. Kierowcy można było odebrać je 
od razu, jeśli jechał w stanie nietrzeźwo-
ści lub popełniał wykroczenie albo prze-
stępstwo, za które sąd mógł orzec zakaz 
prowadzenia pojazdów. 

nowe przepisy w ruchu drogowym

co kopią w Zielonkach i Lipkowie?

Prace przy kładzeniu światłowodu trwają

uwaga kierowcy! 18 maja weszły w życie nowe przepisy. 
Na mocy nowelizacji kodeksu karnego kierowcy,  
którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km/h  
w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy  
na trzy miesiące. 

W drugim dniu obowiązywania no-
wych przepisów policjanci z wydziału ru-
chu drogowego komendy dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego zatrzymali 
31-letniemu kierowcy prawo jazdy za prze-
kroczenie o 58 km/h dozwolonej prędkości 
w obszarze zabudowanym na ul. Warszaw-
skiej w Borzęcinie. Przypominamy miesz-
kańcom, że oprócz policji Straż Gminna 
w Starych Babicach wyposażona jest w dwa 
fotoradary. Harmonogram ich pracy do-
stępny jest na gminnej stronie www.stare-
-babice.pl. MaK

24 maja obchodziliśmy radosną uroczy-
stość, 25-tą Rocznicę Święceń Kapłań-
skich naszego Czcigodnego Pasterza, 
księdza Prałata Grzegorza Kozickiego. 
Szacunek i poważanie dla księdza 
Proboszcza sprowadziły tego dnia 
wszystkich,którzy chcieli ten radosny 
dzień jubileuszowy wspólnie, godnie 
uczcić. Jesteśmy dumni z tego i dzię-
kujemy, że obowiązki swego powoła-
nia wypełnia z wielkim poświęceniem 
i zaangażowaniem. Doceniamy jego 
codzienną pracę i działania duszpa-
sterskie. 
Przypomnijmy, że Ksiądz Prałat Grze-
gorz Kozicki jest  Proboszczem Parafii 
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 
w Starych  Babicach od 2007r., pełni  
też funkcję Dziekana  Dekanatu La-
seckiego. 
Drogi Księże Prałacie, prosimy, abyś 
przyjął naszą wdzięczność, podzięko-
wania i najlepsze życzenia. 
Żyj nam długo, zdrowo i szczęśliwie, 
oby dni Twoje były pełne satysfakcji 
z pracy duszpasterskiej i towarzyszyły 
im Błogosławieństwa Boże na wszyst-
kie Twoje prace i działania. 
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Damian jest mieszkańcem Janowa. 
Strażakiem chciał zostać od dziecka. Tak, 
jak jego tata, wieloletni prezes Ochot-
niczej Straży Pożarowej w Starych Ba-
bicach. Oprócz pracy w Jednostce Ra-

towniczo-Gaśniczej nr 15 w Warszawie, 
należy do Ochotniczej Straży w Babi-
cach oraz do Grupy HUSAR, jednostki 
gotowej do niesienia pomocy w każdym 
momencie na całym świecie. Grupa ta 
ma do dyspozycji 12 psów ratowniczych 
oraz sprzęt – geofony, kamery wzierni-
kowe, sprzęt medyczny, hydrauliczny 
i pneumatyczny. Do tego zaplecze lo-
gistyczne, środki łączności i żywność. 
Wszystko tak, by grupa była samowy-
starczalna przez 14 dni. 

Gdy w sobotę 25 kwietnia pojawiły się 
pierwsze doniesienia o trzęsieniu ziemi 
w Nepalu i apelu tamtejszych władz o po-

moc, Damian otrzymuje telefon z infor-
macją o planowanym wylocie.

– Potem szybkie pakowanie, pożegna-
nie z rodziną i dziewczyną. Rano byli-
śmy już gotowi– mówi Damian Lisiecki.

Odlot przeciągał się z  uwagi na 
wstrząsy wtórne. W końcu, późnym wie-
czorem, wylecieli. Grupa 81 strażaków, 
psy i wyposażenie niezbędne do rato-
wania ludzi pogrążonych w kataklizmie.

To pierwsza taka wyprawa dla Damiana.

– co się myśli w noc przed wyjazdem? 
– Choć jesteśmy świetnie do tego prze-

szkoleni, nie wiadomo, czego się spodzie-
wać – mówi.

Przylot do Katmandu, potem prze-
jazd ciężarówkami wojskowymi do  bazy. 
Po przylocie grupa musi się zameldować 
w punkcie przyjęć sił międzynarodo-
wych. Taki punkt zawsze zakłada pierw-

sza grupa certyfikowana, która dociera na 
miejsce i robi rekonesans. W tym przy-
padku była to grupa chińska. 

Pierwsze doniesienia mówiły o tysiącu 
ofiar, ale liczba rosła z godziny na godzinę.

Strażacy są podzieleni na dwie grupy: 
Alfa i Bravo. Damian jest w Bravo więc 
gdy Alfa ruszają od razu w akcję, on zaj-
muje się rozbijaniem obozowiska, rozsta-
wianiem namiotów i urządzaniem sani-
tariatów. A od rana rusza z resztą swej 
grupy nieść ratunek.

– Jesteśmy podzieleni tak, by każda 
z grup pracowała na zmianę po 8 godzin 
– mówi.

W pierwszej fazie misji niosą ratunek 
żywym, ale przez 4 dni nie udaje im się ni-
kogo znaleźć. „Robienie budynków”, tak 
strażackim slangiem określa się przeszu-
kiwanie ruin.

– Możliwość przeżycia w takim gru-
zowisku jest mała, ale walczyliśmy aż do 
momentu ogłoszenia zakończenia akcji 
poszukiwawczej przez wojsko – dodaje.

– jak wygląda taka praca?
– Najpierw wpuszczamy pierwszego 

psa ratownika, później dla potwierdzenia 
drugiego. Następnie wchodzimy z geofo-
nami, czyli sensorami wyłapującymi naj-
mniejszy szelest. Potem kamery wzier-
nikowe i przekłuwanie się do środka 
gruzowiska.

Jednocześnie cały czas prowadzona 
jest akcja medyczna w szpitalu polowym.

– Wszyscy strażacy mają zrobiony kurs 
pierwszej pomocy, a w szpitalu pracują 
medycy, którzy zajmowali się wszelkimi 
przypadkami. Od opatrywania zadraśnięć 
po złamania miednicy.

W drugiej fazie misji strażacy nieśli 
pomoc humanitarną i szukali ofiar trzę-
sienia. Przewierty i odgruzowywanie 
okolicy. Szukanie zmarłych, strażacy na 
wezwanie robili, co w ich mocy.

– W przypadku Nepalu, ze wzgędów 
religijnych, trzeba pochować zmarłych 
podczas tygodnia od śmierci. Tym razem 
władze zadecydowały jednak, żeby ciała 
były natychmiast usuwane.

W Nepalu zwłoki zmarłych pali się 
w pobliżu świątyni, a zmarłe dzieci i ko-
biety w ciąży wrzucane są do rzeki. Inna 
kultura, inne obyczaje.

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA STARE BABICE

4 maja obchodziliśmy międzynarodowy dzień Strażaka. 
Z tej okazji dziękowaliśmy wszystkim dzielnym strażakom 
za ich codzienny trud oraz poświęcenie, które stanowi 
nieodzowny element ich pracy. Wśród tematów okoliczno-
ściowych natknęliśmy się na prawdziwą bombę. Nasz stra-
żak, sekcyjny damian Lisiecki, pojechał z misją ratunkową 
do nawiedzonego kataklizmem Nepalu.

na ratunek do Nepalu
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Ocalali mieszkańcy podeszli 
do ratowników z przyjaznym na-
stawieniem i szacunkiem. Zwra-
cali się o pomoc, zawiadamiali 
o miejscach, gdzie prawdopodob-
nie mogą znajdować się ofiary.

– jak się porozumiewaliście?
– Nepal to kraj utrzymujący się 

w 80% z turystyki. Miejscowi, z ra-
cji wcześniejszych układów kolo-
nialnych z Wielką Brytanią, mówią 
po angielsku. Ale na ulicy można 
spotkać dzieci posługujące się na-
wet czterema językami.

Po 10 dniach powrót Hercule-
sami do Indii i Casami do domu. 

– Na miejscu zostawiliśmy na-
sze namioty dla pozbawionych 
dachu nad głową, a także stację 
uzdatniania wody. 

Strażaków powitano na lotni-
sku wojskowym na Okęciu. Na-
stępnie obiad w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej i kwarantanna 
do następnego ranka.

Jak na razie wszystko z chło-
pakami w porządku, ale przechodzą ko-
lejne badania, by wykluczyć choroby czy 
efekty stresu.

– czy w takich akcjach czuje się strach?
– Tylko głupi się nie boi. Ale to duże 

doświadczenie i wielka przygoda. Po to 

szkoliłem się, by móc nieść pomoc w re-
alnym zagrożeniu.

– Był moment zwątpienia w misję?
– Nie. Zawsze jest sens w poszukiwa-

niu żywych, nie ma zwątpienia. Jest za 
to wsparcie kolegów.

– jak zachęcić młodych do bycia straża-
kiem?

– Nie wiem. Ja to mam we krwi.
tekst: mak

foto: Damian Lisiecki

„Dzikie rośliny: nawet sobie nie wyobra-
żacie, jak wiele z nich może być wspania-
łymi sąsiadami Waszych warzyw! Warto 
zaprzyjaźnić się z pachnącym krwawni-
kiem i aromatycznym piołunem. Ich in-
tensywny zapach dezorientuje szkodniki 
poszukujące warzyw”.

z porad Czuksanowa:

Przepis na wywar z rumianku: litrowy 
słoik koszyczków rumianku zalać pię-
cioma litrami wrzątku, odstawić na dobę 
i zagotować. Po wystudzeniu podlewać 
chorowite rośliny ogrodowe, nie tylko 
warzywa.

Szałwia lekarska to roślina nie do zdar-
cia o bardzo silnym aromacie, która two-
rzy wokół siebie aurę zdrowia i spokoju. 
Posadźcie ją w pobliżu chorowitych wa-
rzyw, a wtedy naprawdę im się poprawi. 
Dodatkowo roślina jest interesującą 
przyprawą.
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Wójt Gminy Stare Babice informuje, że 
Rada Gminy Stare Babice przystępuje do 
wyboru: 
1)  2 ławników do Sądu Okręgowego 

w Warszawie 
2)  1 ławnika do Sądu Rejonowego w Prusz-

kowie 
3)  1 ławnika do Sądu Rejonowego dla War-

szawy-Żoliborza w  Warszawie w  spra-
wach z zakresu prawa pracy 

Podstawa prawna: 
–  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o  ustroju sądów powszechnych (Dz/U. 
z 2015r poz.133 z późn.zm.) 

–  Rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie 
sposobu postępowania z  dokumentami 
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników oraz wzoru 
karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz.693 
z póżn.zm) 
Ławnikiem może być wybrany ten, 

kto: 
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta 

z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2)  jest nieskazitelnego charakteru; 
3)  ukończył 30 lat, 
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność 

gospodarczą lub mieszka w  miejscu 
kandydowania co najmniej od roku, 

5)  nie przekroczył 70 lat, 
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 

do pełnienia obowiązków ławnika, 
7)  posiada co najmniej wykształcenie 

średnie. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 
wykazująca szczególną znajomość spraw pra-
cowniczych. 

Ławnikami nie mogą być: 
1)  osoby zatrudnione w sądach powszech-

nych i innych sądach oraz w prokuratu-
rze, 

2)  osoby wchodzące w skład organów, od 
których orzeczenia można żądać skie-
rowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego, 

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące stanowiska związane ze ści-
ganiem przestępstw i wykroczeń, 

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6)  duchowni, 
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9)  radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie 
w więcej niż jednym sądzie. 2

Kandydatów na ławników mogą zgła-
szać Radzie Gminy: 
–  prezesi właściwych sądów, 
–  stowarzyszenia, 
–  inne organizacje społeczne i zawodowe 

zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z  wyłączeniem partii politycz-
nych 

–  oraz co najmniej 50 obywateli mających 
czynne prawo wyborcze, zamieszkują-
cych stale na terenie gminy Stare Babice 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika do-
konanego na karcie zgłoszenia dołącza się 
następujące dokumenty wystawione nie 
wcześniej niż 30 dni przed dniem złoże-
nia zgłoszenia: 
1)  informację z  Krajowego Rejestru Kar-

nego dotyczącą zgłaszanej osoby, 
2)  oświadczenie kandydata, że nie jest 

prowadzone przeciwko niemu po-
stępowanie o  przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestęp-
stwo skarbowe, 

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodziciel-
skiej, a  także, że władza rodzicielska 
nie została mu ograniczona ani zawie-
szona, 

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdro-
wia, wystawione przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej w  rozumie-
niu przepisów o  świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, stwierdzające brak prze-
ciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika, 

5)  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowa-
nymi przy składaniu wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
stowarzyszenie, inną organizację społecz-
ną lub zawodową, zarejestrowaną na pod-
stawie przepisów prawa, dołącza się rów-
nież aktualny ( wystawiony nie wcześniej 
niż na 3 miesiące przed dniem zgłoszenia ) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające 
wpis do innego właściwego rejestru lub 
ewidencji dotyczącej organizacji. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
obywateli dołącza się również listę osób 
zawierającą: 

informacja z dnia 14 maja 2015 r.
o przystąpieniu do wyborów ławników  
do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
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imię (imiona), nazwisko, numer ewi-
dencyjny PESEL, miejsce stałego zamiesz-
kania, własnoręczny podpis każdej z  50 
osób zgłaszających kandydata. 

Osobą uprawnioną do składania wyja-
śnień w sprawie zgłoszenia kandydata na 
ławnika przez obywateli jest osoba, któ-
rej nazwisko zostało zamieszczone jako 
pierwsze na liście popierającej kandydata. 

Koszt opłaty za wydanie informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty 
za badanie lekarskie i za wystawienie za-
świadczenia lekarskiego ponosi kandydat 
na ławnika. 

Koszt opłaty za wydania aktualnego 
odpisu lub zaświadczenia z  innego wła-
ściwego rejestru lub ewidencji ponosi 
podmiot, którego dotyczy odpis zaświad-
czenia. 

Kandydaci przed wyborami podlega-
ją zaopiniowaniu przez zespół powołany 
przez radę gminy, w  szczególności w  za-
kresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie. 3 

Komendant Wojewódzki Policji (Ko-
mendant Stołeczny Policji) udziela Radzie 
Gminy informacji o kandydacie na ławni-
ka uzyskanej i  sporządzonej na zasadach 
określonych dla informacji o  kandydacie 
do ob. Jęcia stanowiska sędziowskiego. 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegó-
łowych informacji w sprawie wyboru ław-
ników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: 

Urząd Gminy Stare Babice pokój nr 15 
i 28 w godzinach pracy Urzedu 

tel. 22 730-80-15; 730-80-28 
Kartę zgłoszenia można pobrać także 

ze stron internetowych: 
– za pośrednictwem internetu na stro-

nach oznaczonych: www.ms.gov.pl lub 
www.bip.babice-stare.waw.pl 

Wybór ławników Rada Gminy dokona 
w głosowaniu tajnym w terminie do końca 
października 2015 r. 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania 
kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r. 

Uwaga! 
Zgłoszenia kandydatów, które wpły-

nęły do Rady Gminy po upływie termi-
nu, a także zgłoszenia które nie spełniają 
wymagań formalnych, pozostawia się bez 
dalszego biegu. Przywrócenie terminu do 
zgłoszenia kandydatów jest niedopusz-
czalne. (art. 162 § 10 w/w ustawy). 

Wójt Gminy 
(-) Krzysztof TUREK
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Giną kwiaty!
Co roku powtarza 
się ta sama sytu-
acja. Gdy tylko 
gmina posadzi 
nowe kwiaty oka-
zuje się, że komuś 
są bardzo po-
trzebne... To bar-
dzo przykry, ale 
jednak częsty pro-
ceder. Szanowni 
m i e s z k a ń c y , 
przecież gmina 
nasadzenia robi 
dla wszystkich, 
aby cieszyły Wa-
sze oczy. Przyglą-
dajmy się bacznie 
co dzieje się wokół 
nas i zgłaszajmy 
wszelkie niepoko-
jące wydarzenia.

Dziesiątki rannych, zakrwawionych osób, pożar ciężki do zga-
szenia, wszystkie służby na miejscu. Samolot rozbił się na 
zielonkowskiej polanie! Zielonki płoną! Spokojnie, to tylko 
ćwiczenia!

20 maja odbyły się powiatowe ćwiczenia pod kryptonimem 
„Latawiec”. Ćwiczenia były jednym z elementów dwudniowych, 
powiatowych ćwiczeń, które zorganizowane zostały przez Wy-
dział Zarządzania Kryzysowego PWZ i Powiatową Stację Ra-
townictwa Medycznego.

foto: mak

zielonki płonęły!
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Dam pracę
•  Osobę  dyspozycyjną  do  pomocy  przy 

chorym oraz w  pracach domowych 
w  miejscowości Stare Babice, czas pracy 
do ustalenia; tel. 668-350-393

•  Sumiennego  pracownika  do  stajni  do 
pracy fizycznej w  godzinach porannych 
3-4 godz. dziennie, doświadczenie nie 
jest wymagane; oferty na stajnia@horse-
team.pl lub tel. 698-184-620

•  Osobę  odpowiedzialną  do  opieki  przy 
starszym małżeństwie oraz w pracach do-
mowych w  miejscowości Klaudyn, zakres 
obowiązków: przygotowanie i podanie po-
siłków, dbanie o przyjmowanie leków, czas 
pracy do ustalenia; tel. 503-079-601

•  Mechanika do naprawy, diagnostyki i prze-
glądów pojazdów ciężarowych, miejsce pra-
cy Ołtarzew, oczekiwania: doświadczenie 
w naprawie pojazdów ciężarowych Merce-
des-Benz, sumienność, dokładność, obo-
wiązkowość, dyspozycyjność (praca zmia-
nowa). W zamian praca w firmie o stabilnej 

pozycji na rynku, zatrudnienie w oparciu 
o  umowę o  pracę; aplikacja przez www.
pracuj.pl, oferta nr 3894246

Przyjmę pracę
•  Mieszkanka Gminy Stare Babice, samot-

na matka wychowująca pięcioro dzieci, 
szuka mieszkania do wynajęcia; tel. 721-
507-600 

•  Mieszkanka Gminy Stare Babice w wieku 
55+ poszukuje stałej pracy, na cały lub 
pół etatu; tel. 504-460-766

ogłoszenia społeczne

"Nowy model współpracy administracji 
powiatu warszawskiego zachodniego 

z organizacjami pozarządowymi" 
 

 

 

Zaproszenie 

Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do wzięcia udziału w warsztacie poświęconym następującym zagadnieniom: 
 
 Rozliczanie dotacji. 

 Ochrona danych osobowych.  

 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.  

 Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 
Termin: 23 czerwca 2015 ( wtorek ) godz. 17.00 - 19.00 

Miejsce: Urząd Gminy Stare Babice ( nowy budynek ) ul. Rynek 21, sala konferencyjna.  

Trener warsztatów: Andrzej Rybus – Tołłoczko – doradca Wojewody Mazowieckiego. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na warsztat. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia 
nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 
poniedziałku 22 czerwca 2015 roku. 

 

"Nowy model współpracy administracji 
powiatu warszawskiego zachodniego 

z organizacjami pozarządowymi" 
 

 

 

Zaproszenie 

Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do wzięcia udziału w warsztacie poświęconym następującym zagadnieniom: 
 
 Rozliczanie dotacji. 

 Ochrona danych osobowych.  

 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.  

 Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 
Termin: 23 czerwca 2015 ( wtorek ) godz. 17.00 - 19.00 

Miejsce: Urząd Gminy Stare Babice ( nowy budynek ) ul. Rynek 21, sala konferencyjna.  

Trener warsztatów: Andrzej Rybus – Tołłoczko – doradca Wojewody Mazowieckiego. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na warsztat. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia 
nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 
poniedziałku 22 czerwca 2015 roku. 

 

informacje

W związku z rozpoczęciem prac nad Stra-
tegią Rozwoju Gminy Stare Babice na lata 
2015-2025 powołany został zarządzeniem 
NR 87/ 2015 Wójta Gminy Stare Babice 
Krzysztofa Turka, Zespół horyzontalny 
do spraw strategii rozwoju gminy. Jego 
członkami są przedstawiciele oświaty, or-
ganizacji pozarządowych, radnych, przed-
siębiorców, jednostek organizacyjnych 
Gminy i urzędnicy. Pierwsze spotkanie 
robocze Zespołu odbyło się w dniu 21 maja 
2015 roku.  

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębior-
ców z terenu Gminy do wypełnienia ankiety 

dotyczącej analizy mocnych  i słabych stron, 
szans i zagrożeń dla Gminy Stare Babice w za-
kresie: sfery społecznej, gospodarczej i prze-
strzenno-środowiskowej oraz wskazania uwa-
runkowań i celów rozwoju Gminy Stare Babice 
w perspektywie do roku 2025. Państwa opinie 
i propozycje będą cenną wskazówką dla osób 
opracowujących ww. dokument. 

Ankietę można uzupełnić w wersji pa-
pierowej lub elektronicznej.

Ankiety papierowe można pobrać i po 
uzupełnieniu zwrócić  w Kancelarii (pok. 
10) na parterze Urzędu Gminy, Stare Babice, 
Rynek 32. 

Ankietę można też wydrukować samo-
dzielnie pobierając plik ze strony interne-
towej www.stare-babice.waw.pl  AKTUAL-
NOŚCI >> WAŻNE DLA MIESZKAŃCA 

Skan wypełnionej ankiety można też 
wysłać bezpośrednio na adres mailowy: 
programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

Elektroniczna wersja ankiety zapewnia-
jąca możliwość  anonimowego wypełnienia 
znajduje się na stronie www.stare-babice.
waw.pl  AKTUALNOŚCI >> WAŻNE DLA 
MIESZKAŃCA 
Termin przyjmowania ankiet upływa 28 
czerwca 2015 r.



Numer 5 (226) 31

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Was z prośbą o wska-

zanie kierunku, w którym chcielibyście, by 
przebiegała kolejna gminna impreza. Wa-
sze opinie są dla nas niezmiernie ważne, 
ponieważ to dla Was szykujemy się co rok 
i to Wasze zadowolenie jest miarą na-
szych wysiłków. Dziękujemy za wypeł-
nienie ankiety!

1. Czy Dzień Babic był atrakcyjną im-
prezą?

a) tak
b) nie
Dlaczego?.....................

2. Jakie atrakcje dla dzieci chcieliby-
ście, by pojawiły się w przyszłym roku?

A) zabawy interaktywne 
B) miniplanetarium
   C) turniej w piłkę nożną
   D) klaun
  E) inne.....................

3. Jakie atrakcje dla dorosłych chcie-
libyście widzieć na przyszłej imprezie?

...............................

4. Co przyciągnęło Was na tegoroczną 
imprezę?

A. Zaproszenie
B. Informacja w mediach lub baner
C. Ogłaszane atrakcje
D. Występ kabaretu
E. Znajomi
F. Inne..........................

5. Co nie podobało Wam się w Dniu 
Babic?

.......................................

6. Jeśli przyjdziecie w przyszłym roku, 
jaką muzykę chcielibyście usłyszeć?

A) rockową
B) biesiadną
C) cygańską
D) rosyjską

E) góralską
F) disco-polo
G) harcerską
propozycja......................,

7. Co najbardziej podobało Wam się 
w Dniu Babic?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Czy zaprosisz swoich znajomych na 
następną imprezę babicką?

A) tak
B) nie
C) dlaczego?
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

Wasza opinia będzie dla nas zobowią-
zująca.

Wypełnioną ankietę prosimy dostar-
czyć do Referatu Rozwoju i Promocji 
gminy lub wysłać na adres: gazeta.ba-
bicka@stare-babice.waw.pl. 

Jeszcze raz dziękujemy!

„Rośliny ozdobne i użytkowe: wiele do-
brego można napisać o lawendzie, czosnku, 
nasturcjach i aksamitkach. Lawendy nic nie 
jada i nie poraża, a ponadto wydziela ona 
olejki eteryczne, które działają w najbliż-
szej okolicy. Czosnek emituje substancje 
zabójcze dla grzybów porażających wa-
rzywa , zwłaszcza pleśni. Niskie aksamitki 
oczyszczają glebę z nicieni, a nasturcji 
unika większość gatunków mszyc, choć 
ona sama często bywa opanowana przez 
czarne mszyce trzmielinowo-burakowe. 
W ogrodzie należne miejsce powinna mieć 
również gorczyca, której nie lubi wszelkie 
glebowe robactwo”.

Warzywa mają swoje sympatie i tak np. 
ziemniaki lubią się ze szpinakiem, miętą 
i chrzanem, ale nie znoszą ich pomidory, 
selery, buraki i kapusta. Cebula i por lu-
bią marchewki, truskawki, ogórki, sałatę 
i buraki, ale niekoniecznie pogodzą się 
fasolą i kapustą. Najlepiej znana para 
to marchew i cebula. Można je uprawiać 
razem nie tylko dlatego, że zapachu ce-
buli nie lubi najgroźniejszy szkodnik 
marchwi. Te rośliny mają korzenie na 
różnej głębokości, więc wzajemnie sobie 
nie przeszkadzają. Lubią się również sa-
łata i rzodkiewki. Gdy rosną obok siebie, 
rzodkiewki bywają mniej robaczywe.

z porad Czuksanowa:

Trybula ogrodowa to mało znane zioło 
o  aromatycznych liściach podobnych 
do pietruszki. Szczególnie przeszkadza 
mrówkom, które choć generalnie po-
żyteczne, czasami kopią w glebie bez 
umiaru. To się warzywom nie podoba. 
Radzę wysiewać również tam, gdzie 
planujecie uprawiać warzywa porażane 
przez mączniaki, na przykład ogórki.

informacje




