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Poznajmy gminę!
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na kolejne spacery krajoznawcze organizowane w ramach 700-lecia Babic.
6 października zorganizowany będzie spacer pt. „Architektura rezydencjonalna gminy Stare Babice, czyli jak drzewiej mieszkano”. Zbiórka o godz.
15.00 przed Kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starych Babicach. Spacer prowadzi – Ewa Andrzejewska.
13 października zapraszamy na spacer pt. „Historie spod znaku ognia
i miecza”. Zbiórka o godz. 14.30 w Lipkowie, na przystanku autobusu 714.
Spacer prowadzi – Ewa Andrzejewska.
19 października odbędzie się spacer pt. „Tajemnice babickiej transatlantyckiej radiostacji z 1923 roku – komunikacja dawniej i dziś”. Zbiórka o godz.
12.00 w Latchorzewie, przy ul. Hubala-Dobrzańskiego, przy szlabanie zamykającym drogę do Lasu Bemowskiego, naprzeciw Restauracji „Sushi”.
Spacer prowadzą: Marcin Łada i Ewa Andrzejewska.

Przypominamy telefony i rejony
operacyjne policjantów
dzielnicowych z naszej gminy
Dzielnicowy rejonu służbowego nr 1 – asp. Marek Koperski,
tel. kom. 600-997-653. Rejon służbowy obejmuje miejscowości:
Babice Nowe, Stare Babice, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego,
Latchorzew, Lubiczów.
Dzielnicowy rejonu służbowego nr 2 – mł. asp. Monika Sionkowska,
tel. kom. 600-997-654. Rejon służbowy obejmuje miejscowości:
Janów, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kolonia Lipków, Kwirynów,
Lipków, Zielonki.
Dzielnicowy rejonu służbowego nr 3 – asp. Rafał Bralski,
tel. kom. 600-997-623. Rejon służbowy obejmuje miejscowości:
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin,
Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie.
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Numery tel. do KP Policji dla PWZ z siedzibą w Starych Babicach:
(22) 752-80-00, telefon alarmowy: 997 lub z telefonu komórkowego: 112.
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
tel. (22) 604-32-09. e-mail: kppwawzach@policja.waw.pl
Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego!
Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Poznańska 129/133, Sala 109, I piętro.
Terminy bezpłatnych porad w październiku: konsultacje – 11 i 18.X., porady prawne – 16.X.,
porady księgowe – 24.X. Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres email: kancelaria@pwz.pl
lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 733-73-80.
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Pracę społeczną mam w genach…
Tomasz Szuba jest radnym z okręgu Stare Babice, działa w gminnych komisjach: Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, a także Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Przewodniczy również Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice.
Z naszą gminą związany jest od pokoleń, jego pradziadek Stanisław Szuba w 1916 r. był
współzałożycielem babickiej Straży Ogniowej. Poprosiliśmy Pana Radnego o rozmowę.
dzy. Teraz biorę projekt uchwały i inaczej
go czytam niż wcześniej. Praca społeczna
jest moją pasją.
Oprócz działalności w OSP pomagam stowarzyszeniu prowadzącemu Klub
Judo, w którym trenuje wiele dzieci z Babic i okolic, sekcje działają w szkole podstawowej i w straży, sam też trenuję, mam
piąte kyu. Jestem łącznikiem pomiędzy
Urzędem Gminy a klubem. Gmina również pomaga w prowadzeniu tej działalności sportowej poprzez finansowanie
na drodze konkursowej.

– Czuje Pan ciągłość pokoleń rodu Szubów?

– Tak, to miłe uczucie, zwłaszcza że już
moi pradziadkowie wykazywali się aktywnością na tej ziemi. Jest coś takiego w ludziach, którzy sprowadzają się na nowe
tereny, że zaczynają działać, chcą zaistnieć, być może szukają legitymizacji społecznej na nowym miejscu. Myślę, że tak
właśnie było z moim pradziadkiem, który
wykazywał się dużą aktywnością społeczną. Również i dziś nowi mieszkańcy
babickiej gminy są często bardziej dynamiczni w działaniach niż autochtoni, którzy mieszkają tu od lat. Rodzina Szubów
mieszka i działa także w Borzęcinie. Senior rodu – Grzegorz jest moim bratem
stryjecznym, a ja z kolei jestem wujem
Krzysztofa Szuby – radnego z Borzęcina.
Wszyscy żyjemy zgodnie i to się liczy.
– Jest Pan postrzegany również jako biznesmen…

– Od wielu lat prowadzę działalność
gospodarczą, razem ze wspólnikiem
otworzyliśmy księgarnię przy rynku
w Starych Babicach. Studiowałem na
Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego, a obecnie studiuję jeszcze administrację. Aby być dobrym radnym, trzeba się stale uczyć. Podstawy
prawne do różnych decyzji wymagają wienumer 9 (206)

Aby być dobrym
radnym, trzeba się stale
uczyć. Podstawy prawne
do różnych decyzji
wymagają wiedzy
– Jak prowadzi się księgarnię w Babicach?

– Księgarnia musi mieć formę łączoną z inną działalnością, dzięki temu,
że oferujemy dewocjonalia, „wszystko do
chrztu”, podręczniki i przybory szkolne,
możemy się utrzymać. Z samych książek
byłoby trudno. Kryzys w branży księgarskiej jest widoczny od 2 lat, ale na szczęście babiczanie kupują książki. Dużym
powodzeniem cieszą się zwłaszcza wydawnictwa dla dzieci. Lubię tę pracę, sam
wiele czytam, nieraz trzy książki równolegle, poza tym codziennie księgarnię
odwiedzają miłe osoby, to też sposób na
bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
– Jak postrzega Pan zmiany w Babicach
i w całej gminie?

– Przemiany następują w całej Polsce.
Tak musi być. Dynamika zmian po 1989
roku jest bardzo duża. Przestajemy być
wsią, a zaczynamy być miejscowością. Teraz jest trudniej niż w poprzedniej kadencji, bo kryzys spowodował, że pieniędzy

jest mniej. Jestem w dobrej sytuacji, ponieważ pełnię funkcję radnego w miejscowości centralnej. Tu ogniskują się wszystkie budynki użyteczności publicznej, jest
Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, remiza
OSP, która nie jest obecnie zbyt okazała,
ale to też się zmieni, Zarząd OSP prowadzi
bowiem rozmowy dotyczące budowy nowej remizy dla straży. W centrum Gmina
musi inwestować, inicjatywę w tej sprawie
wykazują zarówno Włodarze, jak i Rada
Gminy. Stąd być może jest mi łatwiej
niż innym radnym z małych miejscowości, którzy muszą zdecydowanie bardziej
walczyć o inwestycje w swoich okręgach.
Jest wiele zmian w naszej gminie i bardzo dobrze, że następują. Cieszy mnie
wszystko, co jest związane z ogólnym wyglądem Babic, a także ze służbą zdrowia.
Do ideału w tej dziedzinie dążymy w całym kraju. Może kiedyś go osiągniemy.
Na pewno brakuje jeszcze większego –
bezpłatnego dostępu do wielu specjalistów. Jednak poprawił się dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów,
w tej dziedzinie jest lepiej, niż było kiedyś. Myślę, że ci, którzy świadczą usługi
lecznicze, muszą wejść szerzej w specjalistyczne leczenie refundowane i stomatologię.

Cieszy mnie kierunek
przemian w babickiej
szkole. Widać tam
dobre działanie ze
strony Gminy i dobre
zarządzanie szkołą. Te
dwa aspekty powodują,
że w szkole dobrze się
dzieje zarówno pod
względem oświatowym,
jak i inwestycyjnym
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– A co sądzi Pan o gminnej oświacie?

– Cieszy mnie kierunek przemian
w babickiej szkole. Widać tam dobre działanie ze strony Gminy i dobre zarządzanie szkołą. Te dwa aspekty powodują,
że w szkole dobrze się dzieje zarówno
pod względem oświatowym, jak i inwestycyjnym. Długo czekaliśmy na boiska,
wiadomo, że pierwsza była inwestycja
w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym, realizowana przy pomocy
tzw. Funduszu Norweskiego, wszystko
musiało iść po kolei. Obecnie obiekty
sportowe w Babicach zaczynają wyglądać już tak, jak powinny. Myślę jednak,
że w gminie brakuje jednej dużej ogólnogminnej sali gimnastycznej z zapleczem,
takiej, która scentralizowałaby imprezy
sportowe ze wszystkich terenów gminy.
Sala ta mogłaby pełnić również funkcje
widowiskowe.
Cieszę się z wprowadzenia jednokierunkowego ruchu pod szkołą w Starych
Babicach, rozwiązało to trudną sytuację
komunikacyjną w tym miejscu. Wiem,
że jedni rodzice chwalą nową organizację ruchu, a drudzy krytykują, ale jest to
dobre zdroworozsądkowe rozwiązanie.
– Podczas sesji mówiono, że są plany budowy dużej sali gimnastycznej, o której
Pan wspominał. Powstanie ona przy gimnazjum, które w najbliższych latach będzie
budowane w Zielonkach…

– Tak, są takie plany i zamierzenia,
bądźmy w tej sprawie optymistami, aczkolwiek sytuacja budżetu w gminie nie
jest najlepsza, jeszcze w tym roku będziemy dokonywać jego nowelizacji. Może
warto by się zastanowić, czy lepszym rozwiązaniem nie byłaby budowa nowego
przedszkola zamiast gimnazjum (koszty
budowy nowego gimnazjum plus „przeróbka” starego na szkołę podstawową
z oddziałami przedszkolnymi – przystosowanie sanitariatów, ławek i krzesełek
dla mniejszych dzieci – w sumie wyjdzie
dużo więcej niż wybudowanie nowego
przedszkola).
– Mówił Pan o sprawach, które Pana cieszą, a jak jest na drugim biegunie?

– Są również sprawy, które mnie
smucą. Jedną z nich jest stan gminnych
dróg i odwodnień. Nadeszły lata mokre
i okazuje się, że system melioracyjny
wielu miejscowości jest niewydolny. Nie
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do końca wiadomo, jak rozwiązać ten
problem. Rozbudowa miejscowości po
1989 roku spowodowała, że zlikwidowano wiele naturalnych odpływów wody,
które istniały wcześniej. Przykładem tego
jest Klaudyn. Gmina zdaje sobie sprawę
z tych problemów i próbuje zaradzić tej
sytuacji. Do tego dochodzą jeszcze uwarunkowania zewnętrzne, jak chociażby
zniszczenia powodowane przez bobry
i nadmiar wody w Puszczy Kampinoskiej.
To poważna sprawa.
Smuci mnie również stan dróg w gminie. Wykonywane są remonty cząstkowe
nawierzchni. Preferowana jest nakładka
i inwestycje te poprawiają sytuację na
kilka lat. Nie jest to rozwiązanie, którego by mieszkańcy do końca oczekiwali
– myślę, że powinno się realizować gruntowne remonty dróg z budową chodników i odwodnień.

Są również takie
rodziny, które tu
mieszkają,
a zameldowane są
gdzie indziej i ich
podatki trafiają
np. do Warszawy.
Tymczasem w gminie
korzystają z wszelkich
udogodnień. Apeluję
zatem do tych Państwa
o zameldowanie się na
naszym terenie
– Takie inwestycje, o których Pan wspomina, są bardzo drogie, a żyjemy przecież
w realiach „podatku janosikowego”, który
zabiera nam gros funduszy.

– Zdaję sobie z tego sprawę, że „droga
to jest inwestycja droga”. Wykonanie
drogi od podstaw w dobrym standardzie
kosztuje bardzo dużo. Wiem także, że zarówno Gmina, jak i Powiat płacą „podatek
janosikowy”. Uważam, że to jest granda,
kiedyś ustawodawca miał być może dobrą intencję wspomożenia biedniejszych
samorządów, ale dziś realia się zmieniły.
Nadszedł kryzys światowy i żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. To, co się
dzieje w budżecie województwa mazo-

wieckiego, to jest horror. Można dawać,
jeśli się ma, ale co robić, gdy brak środków finansowych? Urbanizacja naszych
terenów powoduje konieczność budowy
nowych przedszkoli, nowych szkół, rozbudowę urzędów. To wszystko generuje
koszty.
Przy okazji chciałbym wspomnieć, że
docierają do mnie sygnały mieszkańców
gminy o zbyt małej liczbie miejsc w przedszkolach. Sytuację w tym zakresie poprawiła budowa przedszkola w Bliznem, ale
przydałaby się jeszcze kolejna placówka.
I tu w grę wchodzi także aspekt etyczny.
Kto mieszka w naszej gminie i płaci tu
podatki, powinien mieć zagwarantowanie miejsce dla dzieci w przedszkolach.
Ale są również takie rodziny, które tu
mieszkają, a zameldowane są gdzie indziej i ich podatki trafiają np. do Warszawy. Tymczasem w gminie korzystają
z wszelkich udogodnień. Apeluję zatem
do tych Państwa o zameldowanie się na
naszym terenie.
– Jak ocenia Pan rezultaty naszego wejścia
do Unii Europejskiej?

– Uważam, że dużo na tym zyskaliśmy. Pamiętam czasy, gdy byliśmy liderem
w pozyskiwaniu środków europejskich,
jeśli chodzi o rozwój gminy, miało to dla
nas kapitalne znaczenie. Jako radni staramy się kontrolować wykonywanie inwestycji przy pomocy Funduszu Spójności. Wiem, że niektóre gminy borykają się
z dużymi trudnościami w tej dziedzinie,
dlatego też często spotykamy się z naszą Jednostką Realizującą Projekt, aby
uzgadniać wiele różnych kwestii. Niepokoją opóźnienia na niektórych odcinkach inwestycyjnych, kiedyś mieliśmy
problemy z wykonawcą na ulicach Ożarowskiej i Wieruchowskiej, dziś martwi
np. ulica Okrężna. Mam nadzieję, że problemy te da się przezwyciężyć.
– Jakie sprawy chciałby Pan rozwiązać
w tej kadencji i jakie ma Pan plany na
przyszłość?

– Jako radny muszę odpowiadać na sygnały mieszkańców i spełniać ich oczekiwania. Wiele osób pyta mnie o sprawy
odrolnień gruntów położonych w zachodniej i północnej części Starych Babic. Naciski ze strony mieszkańców są
duże, a jednocześnie odrolnienia generują dla gminy znaczne koszty związane
gazeta babicka
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z wykupem gruntów pod drogi i budową
niezbędnej infrastruktury technicznej.
Niestety sprawa ta w realiach kryzysu
przeciąga się, jednak chciałbym dopomóc w jej realizacji.
Kolejnym zagadnieniem do rozwiązania jest sprawa nieruchomości przy
ul. Polnej, na której kiedyś miał powstać
basen. Powinniśmy wspólnie znaleźć jakąś receptę na zagospodarowanie tego
terenu dla realizacji potrzeb naszej społeczności. Być może powinno się uruchomić w tej sprawie partnerstwo publiczno-prywatne. Jest to trudny temat,

gminy niechętnie go podejmują, ponieważ w polskich realiach w partnerstwie
tego typu różne czynniki dopatrują się
drugiego dna. Zdaję sobie sprawę z tego,
że „inwestycja w basen” nie będzie przedsięwzięciem rentownym. Ale czy samorząd zawsze musi patrzeć na rentowność
przedsięwzięcia? Ważne jest także spełnienie potrzeb i oczekiwań społecznych.
– Nie mówi Pan nic o osobistych planach?

– Oprócz działalności samorządowej,
biznesu, działalności w straży prowadzę
jeszcze działalność sportową i współre-

daguję „Gońca Babickiego” – to dużo jak
na jedno życie. Staram się równoważyć
plany zawodowe i życie rodzinne. Robię
wszystko tak, aby móc działać jak najbardziej rzetelnie. Działalność społeczna jest
mi potrzebna do życia jak świeże powietrze – myślę, że w tych kwestiach nic się
nie zmieni i nadal będę działać w przyszłości. A co będzie dalej w szczegółach,
zależy od wielu czynników: od mojej małżonki, dzieci, przyjaciół i koniunktury gospodarczej. Będę nadal działać dla naszej
społeczności…
Rozmawiał Marcin Łada

Z Sesji Rady Gminy
XXX Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 5 września 2013 roku.
Na początku obrad Przewodniczący RG
i Wójt Gminy omówili działania międzysesyjne.
W okresie między sesjami Wójt Krzysztof Turek przeprowadził m.in. konsultacje z Dyrektorem MZDW dotyczące
dróg wojewódzkich w gminie. Podpisał
ponadto porozumienie ws. opracowania studium wykonalności dla powiązania komunikacyjnego końcowej stacji
drugiej linii metra z Sochaczewem. Wójt
Krzysztof Turek zwołał też posiedzenie
zespołu ds. budowy gimnazjum – w celu
otwarcia i oceny ofert biur, które chciałyby przystąpić do konkursu architektonicznego na koncepcję i projekt szkoły.
Przeprowadził narady z kierownictwem
firmy SITA dotyczące eliminowania błędów w świadczeniu usług odbioru odpadów od mieszkańców gminy. W okresie międzysesyjnym Wójt uczestniczył
w naradzie wójtów, burmistrzów i Starosty PWZ z Komendantem Powiatowym
Policji, poświęconej planowanym zmianom organizacji policji w powiecie. Podpisał ponadto porozumienie z Prezydent
m.st. Warszawy ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze metropolitalnym Warszawy.
W czasie wrześniowej sesji podjęto
9 uchwał. Radni wyrazili zgodę na najem na okres 10 lat części niezabudowanej nieruchomości należącej do gminy
(nr ew. 41) w Wojcieszynie, a także poprowadzenie zasilania wraz z drogą donumer 9 (206)

jazdową przez działki o nr ew. 32/3, 32/4,
34/4 i 41, z przeznaczeniem na stację bazową telefonii cyfrowej sieci PTK CENTERTEL Sp. z o. o. Członkowie Rady
Gminy zaaprobowali również sprzedaż
w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych w Klaudynie (nr ew. 842/6)
i w Borzęcinie Dużym (nr ew. 626/8), będących własnością gminy. Kolejna podjęta
uchwała dotyczyła scalenia i podziału 13
nieruchomości w Janowie.
Podczas obrad radni wyrazili zgodę na
przystąpienie gminy Stare Babice do projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt realizowany będzie w szkole
podstawowej w Starych Babicach i szkole
podstawowej ZSP w Borzęcinie Dużym.
Obejmie uczniów klas IV-VI. W ramach
projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne – koła przedmiotowe z języków
obcych, języka polskiego, matematyki, historii i innych przedmiotów, a także koła
zainteresowań dostosowane do konkretnych potrzeb danej szkoły (np. filmowe,
plastyczne, muzyczne, teatralne itp.). Dodatkowo zostaną zakupione niezbędne
pomoce dydaktyczne, m.in. tablice in-

teraktywne, notebooki do ich obsługi,
aparaty fotograficzne, rzutniki krótkoogniskowe itp.
Gmina Stare Babice do realizacji projektu, którego wartość wynosi ogółem
505.196,00 zł, wniesie wkład własny
niepieniężny w wysokości 55.200,00 zł.
Wkład własny zostanie wniesiony w całości w formie udostępnienia sal i w podziale na poszczególne lata wyniesie:
w roku 2013 – 15.600,00 zł, w roku 2014
– 39.600,00 zł.
W kolejnej części sesji radni odrzucili – jako bezzasadne – wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa uchwałą
nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. (w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Stare Babice).
Następnie R ada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą zniesienia pomnika przyrody w miejscowości Lipków. W związku ze złym stanem jednego
z drzew i zagrożeniem dla osób i mienia,
jakie stwarza, zaistniała konieczność jego
usunięcia.
Podczas XXX sesji dokonano również
zmian (przesunięć w zakresie wydatków)
w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2013 rok. Zaktualizowano ponadto
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Stare Babice na lata 2013-2024.
Ze szczegółami podjętych uchwał
można się zapoznać na stronie http://bip.
babice-stare.waw.pl/public/?id=127232.
kg.
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Nowe inwestycje na drogach gminnych
W ostatnim czasie drogowcy wyremontowali wiele dróg gminnych.
Na ulicach pojawiły się nowe nakładki asfaltowe, poprawiane
są też rowy odwadniające drogi i przepusty kanalizacji deszczowej. Drogi gruntowe są na bieżąco utwardzane kruszywem.
Wg Referatu Komunalnego UG w Starych Babicach – na gruntowe drogi gminne wysypano w tym roku ok. 1500 ton kruszywa. Ogłoszono przetarg na wykonanie nakładek na ulicach:
Lutosławskiego i Szymanowskiego w Klaudynie. Prace te zostaną wykonane jeszcze w br. Większe remonty dróg gminnych
przewidziane są w następnych latach, po zakończeniu budowy
kanalizacji w gminie.

Na ul. Pohulanka w Starych Babicach na dł. 1200 m położono nową
nakładkę asfaltową, aktualnie poprawiane są tam wjazdy na posesje i rowy
odwadniające. Powstało także oznakowane przejście dla pieszych

Na ul. Górki w Koczargach nowa nakładka asfaltowa położona została
pomiędzy ulicami: Szkolną i Sosnową, długość nowej nawierzchni ok. 500 m

Na ul. Białej Góry w Zielonkach Wsi nakładkę asfaltową położono na dł.
blisko 1500 m, poprawiono również rowy odwadniające

Na ul. Mościckiego – drodze powiatowej, przebudowa dobiega już końca.
Drogowcy położyli tam ostatnią warstwę asfaltu. Aktualnie trwają prace
wykończeniowe przy wjazdach do posesji i chodnikach. Prace zostaną
tam sfinalizowane prawdopodobnie pod koniec września. Przypominamy,
że inwestycja na ul. Mościckiego finansowana jest z trzech źródeł: 50%
z budżetu państwa – z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (z tzw.
schetynówki), a pozostałe 50%, po połowie, finansują PWZ i Gmina Stare Babice

W Starych Babicach przed nowym budynkiem Urzędu Gminy wykonano
drogę z kostki (ok. 300 m) i nowe miejsca parkingowe. Już wkrótce, gdy
prace zostaną zakończone, będzie mogło zaparkować tam 60 samochodów.
Nowy budynek uzyskał opaskę odwadniającą, instalacje odwadniające
pojawiły się także na parkingu
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Nowa perspektywa finansowa
– nowe porozumienia
W sierpniu w warszawskim Pałacu Ślubów podpisano deklarację współpracy gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ze strony babickiej gminy podpis złożył Wójt Krzysztof Turek, ze strony Warszawy
– Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Deklaracja współpracy gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczy
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli nowego instrumentu
wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej, w latach 2014-2020.
Podczas spotkania zaprezentowano
przebieg dotychczasowych prac związanych z inwestycjami na omawianych
terenach. Przedstawiono także wyniki
ankiet, przeprowadzonych w gminach,
które dotyczyły m.in. form współpracy,
zakresu tematycznego projektów i trybów ich realizacji.
Obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski poinformował o przyjęciu w lipcu
br. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wniosku dotyczącego powołania stałego zespołu ds.
funkcjonalnych obszarów miejskich i metropolitalnych, którego zadaniem będzie
koordynowanie działań rządowo-samorządowych w ramach miast i aglomeracji.
Skład zespołu odzwierciedli problematykę funkcjonalnych obszarów miejskich i obejmie przedstawicieli korporacji samorządowych, takich jak m.in.

Unia Metropolii Polskich czy Związek
Miast Polskich.
Podczas spotkania przedstawiciele
gmin podkreślili znaczenie projektów
w zakresie wspólnych rozwiązań transportowych, które byłyby komplementarne do projektów dotyczących infrastruktury transportowej, realizowanych
z udziałem środków Funduszu Spójności,
m.in. w ramach Kontraktu Terytorialnego
dla Mazowsza. Gmina Stare Babice byłaby np. zainteresowana budową ścieżki
rowerowej do Warszawy i Izabelina. Dalsze ustalenia będą dokonywane na po-

ziomie grup roboczych, prowadzonych
przez gminy partnerskie projektu. Będziemy informować Czytelników o podjętych przedsięwzięciach.
W spotkaniu oprócz władz Warszawy
uczestniczyli m.in.: przedstawiciele gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
a także Leszek Król – Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
oraz przedstawiciele Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego.
Ł-P

Harmonium Duo
15 września w borzęcińskim kościele odbył
się ostatni koncert na terenie naszej gminy
organizowany w ramach tegorocznej edycji
Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”. Wystąpiło Harmonium Duo, czyli
dwóch muzyków: Hubert Giziewski i Paweł
Sulej, którzy na akordeonach wykonali repertuar muzyki klasycznej.
Usłyszeliśmy m.in. „Prząśniczkę” Stanisława Moniuszki, a także uwerturę
i marsz Piotra Czajkowskiego.
Obaj muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
numer 9 (206)

w Warszawie. Jako soliści i kameraliści
występowali w najbardziej prestiżowych
salach koncertowych i centrach artystycznych w Polsce, takich jak: Filharmonia Narodowa, Studio S1 Polskiego Radia, a także
za granicą, m.in.: w Suntory Hall (Japonia), Carnegie Hall (Nowy Jork, USA).
Jeffrey James, wydawca muzyczny,
kompozytor, opisał debiut Harmonium
Duo w nowojorskiej Carnegie Hall w następujących słowach: „Ktokolwiek uważa,
że akordeon jest instrumentem mało ciekawym lub niepasującym do muzyki kla-

sycznej, nie słyszał chyba dzisiaj tych Panów
będących w swoim żywiole”. Publiczność
w Borzęcinie była tego samego zdania i nagrodziła artystów brawami. Dziękujemy organizatorom festiwalu za kolejny piękny
koncert.
Kamil Malinowski
i strona internetowa „Harmonium Duo”
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Nowy samochód dla OSP Stare Babice
20 września Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach
otrzymała nowy ciężki wóz strażacki.
Scania GCBA ze specjalistyczną zabudową,
którą wykonała firma z Bielska-Białej, jest
nowoczesnym ciężkim wozem bojowym
straży pożarnej. Samochód wyposażono
w: silnik o mocy 400 KM, 6-osobową kabinę, zbiornik, który pozwala zabrać 5 ton
wody, i pompę o wydajności 3200 l wody

na minutę. Na wyposażeniu jest także niezbędny sprzęt strażacki, a nawet kamera
termowizyjna, która może być pomocna
przy poszukiwaniu ludzi w katastrofach
i diagnozie różnych zagrożeń.
Koszt wozu bojowego straży wynosi ok. 800 tys. zł. Zakup zrealizo-

wano dzięki pożyczce z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która spłacana będzie ze środków własnych OSP (100
tys. zł), reszta spłaty dokonana będzie w ratach, w ciągu 10 lat przez naszą Gminę. 30% pożyczki zostanie umorzone przez WFOŚiGW.
– Zakup samochodu stał się możliwy
dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego z OSP – mówi Michał Kos – Prezes
OSP Stare Babice. – Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim osobom, które
dopomogły w jego zakupie dla naszej jednostki: Wójtowi Gminy Krzysztofowi Turkowi, Z-cy Wójta Marcinowi Zającowi, Kierownikowi Ref. Zamówień Publicznych UG
– Iwonie Mice i radnym gminnym. Dzięki
temu zakupowi wzrośnie bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy.
Kiedy nastąpi oficjalne przekazanie samochodu ?

– Prawdopodobnie w drugiej połowie października. Wówczas samochód
pożarniczy otrzyma także OSP Borzęcin Duży. Będzie to średni wóz bojowy
marki Renault. Oficjalne przekazanie samochodów nastąpi zatem podczas jednego uroczystego spotkania – powiedział Michał Kos.
MŁ.

Świetlica już otwarta!
15 września uroczyście otwarto wyremontowaną świetlicę w budynku organistówki w Borzęcinie Dużym. Dzięki
środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy
Działania i pracy społecznej życzliwych
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osób, stworzono miejsce, które daje
wiele radości dzieciom i ich rodzicom.
W przecięciu wstęgi uczestniczyli: ks.
prałat Bogdan Wosławski – Proboszcz
Borzęcińskiej Parafii, Wicestarosta Pa-

weł Białecki – Prezes LGD, radni: Beata
Skrońska i Krzysztof Szuba, a także Wójt
Krzysztof Turek. W dniu otwarcia zorganizowano dla dzieci konkurs rysunkowy
i stołowy turniej piłkarski. Szerszą relację
z otwarcia i rozmowy z uczestnikami tego
spotkania przedstawimy w następnym
numerze. 
MŁ.
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Grand Prix Mazowsza 2012–2013
w Badmintonie rozstrzygnięte
Nasi zawodnicy: Izabella Kamola i Andrzej Szczepanek byli
najlepsi!
Po raz pierwszy w mazowieckim badmintonie rozegrano „Grand Prix” dla
najmłodszych zawodników uprawiających tę dyscyplinę, tj. dziewięciolatków,
jedenastolatków oraz trzynastolatków.
Zawody rozegrano w czterech osobnych
turniejach, które odbyły się w Warszawie, Płocku oraz w Starych Babicach.
W turniejach startowało ponad 90
zawodników i zawodniczek, w tym 12
zawodników z „Uczniowskiego Klubu
Sportowego Badminton Stare Babice”.
Finałowy turniej odbył się pod koniec
czerwca w sali gimnastycznej w Starych
Babicach. Organizatorem imprezy był
„UKS Badminton Stare Babice”, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starych
Babicach oraz Mazowiecki Okręgowy
Związek Badmintona.
Najwyższe wyniki z „UKS Badminton
Stare Babice” zanotował Andrzej Szczepanek, który w grupie dziewięciolatków w dwóch turniejach zajął pierwsze
miejsce, a w dwóch następnych drugie
miejsce, co w ogólnej punktacji dało mu

1 miejsce w całej edycji. Andrzej wyprzedził o kilka punktów zawodnika „Mazovii Płock” Jakuba Czapskiego. Również
w kategorii dziewcząt do lat 9 tryumfowała zawodniczka „UKS Badminton Stare
Babice” Izabella Kamola, która wygrała
3 turnieje z 4 i zajęła tym samym 1 miejsce w ogólnej punktacji, wyprzedzając
Paulinę Rama z „Jutrzenki Sierpc”. Pozostali babiccy badmintoniści zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, zajmując również czołowe lokaty.
Ponadto nasz babicki UKS został pochwalony medialnie przez Dyrektora Marketingu i Promocji Polskiego Związku
Badmintona Pana Jacka Jagodzińskiego
za bardzo dobrą organizację turnieju
w Starych Babicach. „UKS Badminton
Stare Babice” chce podziękować Dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
oraz Kierownictwu Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Starych Babicach
za możliwość zorganizowania i pomoc
w przygotowaniu tak udanej imprezy
sportowej.
Piotr Pamięta

Mistrz Świata w Muay Thai
wychował godnego następcę…
Podczas sierpniowego festynu w Zielonkach zawodnicy boksu
tajskiego przedstawili publiczności techniki walki muay thai.
Stało się to za sprawą Macieja Skupińskiego, Mistrza Świata
w Muay Thay, który kiedyś pracował w… borzęcińskiej podstawówce. Pan Maciej był bohaterem jednego z naszych artykułów (GB 6/7 z 2004 r.). Od tamtego czasu minęło kilka
lat. Dziś Maciej Skupiński jest już trenerem w warszawskim
Klubie Sportowym „Serafin” i pracuje nad wyszkoleniem
swoich następców.
Zawodnikiem, który rokuje ogromne nadzieje na przyszłość, jest Adam Trzpioła z Borzęcina. Na tegorocznych
Mistrzostwach Polski w Muay Thai, które odbyły się w Łodzi, Adam zdobył (w kategorii seniorów, w wadze do 71 kg)
brązowy medal, a jest to młody zawodnik, który ma dopiero
20 lat. Dodajmy, że organizatorem Mistrzostw był Robert
Karpiński, trener i założyciel Szkoły Sztuk Walki „Warrior”
w Łodzi, a patronat honorowy nad Mistrzostwami Polski obnumer 9 (206)

Adam Trzpioła z kolegami klubowymi
i trenerem Maciejem Skupińskim (drugi
z prawej strony)

jęli: Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Bansarn Bunnag, Prezydent Miasta Łodzi, fundacja Start Sport oraz Polski Związek Muay Thai i IFMA.
Dla Adama Trzpioły, który muay thai trenuje dopiero od ponad roku, jest to ogromny sukces świadczący o jego pracowitości i talencie. W tym czasie Adam stoczył 7 walk, z których zaledwie jedną przegrał. Zdaniem trenera ma szansę dostać się
do kadry Polski. Trzymamy za niego kciuki!
Więcej o temacie: www.muaythai-warszawa.pl
MŁ.
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Dożynkowe świętowanie
Dzięki mieszkańcom naszej gminy, władzom samorządowym
i radnym, piękna tradycja nadal trwa i przynosi radość…

podziękowanie kierują do radnego Sławomira Sumki.
Ze sceny usytuowanej obok kościoła dochodziły dźwięki radosnej muzyki
i słowa:
A żebyśta wiedzieli, jak ja cekom niedzieli, cały tydzień choruję, a w niedzielę
tańcuję. Łoj da dana, łoj da dana… Cały
tydzień mam kolki, a w niedzielę do polki,
hopsaj dana równiuśko, bo poleczka drobniuśko…
Tak wesoło zaśpiewał nam zespół
„Ksinzoki”, którego nazwa gwarowa
pochodzi od „księżaków”, mieszkańców
Księstwa Łowickiego. Wystąpili artyści
amatorzy w różnym wieku, ale wszystkich połączyła radość śpiewania i umiłowanie łowickiej gwary. Zaśpiewano
także tradycyjne dawne pieśni dożynkowe.
– Naszym dyrektorem artystycznym
jest Stanisław Madanowski, a wiersze
pisze Joanna Bolimowska – poinformowała nas Teresa Kocus – przedstawicielka zespołu. W tej grupie artystycznej

W pierwszą niedzielę września zorganizowano dożynki parafialne w Borzęcinie Dużym. Po Mszy Św., podczas której
wierni z Najświętszym Sakramentem
i wieńcem dożynkowym udali się w procesji wokół kościoła, odbył się festyn.
Wystąpiły zespoły ludowe „Ksinzoki”,
„Mazovia” i „Kapela Szymona”. Można
było spróbować różnych przysmaków,
zakupić regionalne pamiątki i wspólnie
z artystami pośpiewać ludowe piosenki.
Ks. Prałat Bogdan Wosławski podkreślał znaczenie dożynek, jako dziękczynienia Panu Bogu za plony i ludziom za
ofiarną pracę. „W kraju, gdzie kruszynę
chleba podnoszą z uszanowaniem”… mówił niegdyś poeta. Czy jednak pamiętamy
na co dzień o tym, że chleb trzeba szano-

wać? Chleb ma dla nas znaczenie szczególne, nie tylko jako podstawowy posiłek,
ale również jako chleb żywy, w którym
przychodzi do nas Bóg podczas Mszy Św.
– przypominał Ks. Proboszcz.
Tegorocznymi Starostami Dożynkowymi w borzęcińskiej Parafii pw.
Św. Wincentego Ferreriusza byli Państwo: Jadwiga Wasiak i Marek Rybicki
z Wojcieszyna. Pani Jadwiga Wasiak
razem z siostrą Heleną Połeć osobiście
wykonały wieniec z wojcieszyńskich
kłosów zbóż. Pracowały nad nim ponad
tydzień, ale w efekcie powstało imponujące dzieło. Starości dziękują Radzie
Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom
Wojcieszyna, którzy przyczynili się do
zorganizowania dożynek, a szczególne

Starości Dożynkowi w Borzęcinie: Jadwiga Wasiak
i Marek Rybicki

W Borzęcinie Dużym wystąpiły zespoły ludowe „Ksinzoki”, „Mazovia” i „Kapela Szymona”

Po mszy wspólnie podzielono się chlebem

Radny Sławomir Sumka i Z-ca Wójta Marcin Zając
wraz z liderkami zespołu „Ksinzoki”
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Starosta PWZ Jan Żychliński złożył serdeczne życzenia rolnikom z naszej gminy

Starości Dożynkowi w Babicach: Lucyna i Bernard
Bożykowie

Ekspozycja dożynkowa w Starych Babicach

występują kierownicy i przedstawiciele
różnych zespołów folklorystycznych.
O klasie zespołu „Ksinzoki” świadczą
zdobyte nagrody, jak chociażby II Nagroda w Kazimierzu Dolnym dla Twórców
i Śpiewaków Ludowych.
Za naszym pośrednictwem podziękowania wszystkim osobom, które dopomogły w przygotowaniu i organizacji
dożynek w Borzęcinie, składa ich główny organizator, radny Sławomir Sumka.
– Dziękuję zespołom ludowym, Wójtowi
Gminy Stare Babice – za wsparcie, jakiego nam udzielił. Księdzu Proboszczowi,
że był łaskaw przystać na realizację tego
przedsięwzięcia. Podziękowania składam
także: Panu Krzysztofowi Grzelakowi za
wypieki, Panu Danielowi Sumce za wędliny do degustacji, Pani Danucie Wielgomas, właścicielce firmy „Dawtona” za
nieodpłatne podarowanie nam swoich
produktów do degustacji. Dziękuję Gospodyniom z Wojcieszyna, które stół

z poczęstunkiem udekorowały swoimi
bardzo smacznymi słodkimi wypiekami. Pani dyrektor SP Dorocie Smolińskiej – za wypożyczenie sceny i Pani
dyrektor ZSP Beacie Błaszczak i druhom
z OSP w Borzęcinie za wypożyczenie stołów i ław. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Wojcieszyna, Rady
Sołeckiej i Starostów Dożynkowych. Organizując święto plonów, staraliśmy się
przypomnieć Państwu dawne tradycje
i pokazać, jak może wyglądać wspólne
przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że wyrazem tego wspólnego działania będą
dalsze inicjatywy. A ja zapewniam, że
w Wojcieszynie i z udziałem Wojcieszyna
na pewno ich nie zabraknie – powiedział
Sławomir Sumka.
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Dożynki parafialne odbyły się także
15 września w Starych Babicach. W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP zorganizowano przed ołtarzem małą wystawę

Ksiądz prałat dr Grzegorz Kozicki

plonów i wypieków z tegorocznych zbóż.
Wieniec w kształcie kombajnu zbożowego ofiarował Starosta PWZ Jan Żychliński. Starostami Dożynkowymi zostali
natomiast Państwo Lucyna i Bernard
Bożykowie, zasłużeni parafianie i gospodarze, którzy wspomagają babicką
parafię od wielu lat. Państwo Bożykowie
w przyszłym roku obchodzić będą piękny jubileusz 60-lecia małżeństwa. Już
dziś życzymy im Wszystkiego Dobrego.
– W tym dniu wdzięczność kierujemy ku Panu Bogu, który jest największym naszym gospodarzem – mówił
Ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki, chcemy
także podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, cukiernikom, piekarzom, specjalistom od miodu i wyrobu
nalewek. Dziękujemy też gospodyniom,
które przyniosły do kościoła swoje wyroby: ciasta, przetwory mięsne i wszelkie dobra.
Ks. Proboszcz dziękował również Starostom Dożynkowym – to nasi wierni
kochani parafianie, ich rodziny były od
pokoleń rolnikami. Teraz Państwo Bożykowie zasadzili ziarno modlitwy, aby
mogli szczęśliwie przetrwać do swojego
jubileuszu. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że możemy dziś
pięknie świętować dożynki – powiedział
ks. Grzegorz Kozicki.
W uroczystościach dożynkowych
brali udział także przedstawiciele samorządów gminnego i powiatowego.
Nie zabrakło okazji do rozmów, a nawet
pamiątkowych zdjęć. Były to radosne
wspólne święta.
Marcin Łada

fot. kamil malinowski i mł
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PlantiCo – na początku są nasiona
Boczniak ostrygowaty? A może azjatycki shitake?
Odpowiednio przyrządzone będą ozdobą każdego stołu:
od eleganckiego przyjęcia po… kolację we dwoje.
Gdzie kupić te grzyby? Można wyhodować samemu!
Jeśli ktoś boi się nowinek, niech poda
sałatkę ze świeżych warzyw z własnego
ogródka – składnikiem może być sałata
„Królowa Majowych”, bazylia czerwona,
rzodkiewka „Tytania” czy pomidor „Malinowy Warszawski”. Dobry będzie też
ogórek o intrygującej nazwie „Soplica F1”
– najlepiej kwaszony lub marynowany…
Układając menu, dobieramy warzywa według naszego gustu i potrzeb.
I jest dla nas oczywiste, że po prostu
muszą mieć takie lub inne cechy. Kupując je, kierujemy się głównie wyglądem,
smak oceniamy raczej w domu. Czy
mamy jednak pewność, jakie odmiany
kupujemy? Dlatego najlepiej, żeby pochodziły z własnej uprawy.

Kreacja – pomidor jaki jest,
każdy widzi
Zanim jednak ogórek „Soplica F1” lub
rzodkiewka „Tytania” trafiły na nasze
stoły, były do tego starannie przygotowywane przez wiele lat, w trakcie żmudnych prac hodowlanych. Ich celem było

wyhodowanie odmian, które dadzą najlepsze plony.
– Tworzeniem nowych odmian zajmuje się dział hodowli roślin, który
można porównać do działu kreatywnego
– mówi Beata Skrętowska, dyrektor ds.
handlu i marketingu PlantiCo. – Hodowcy zakładają na przykład, że potrzebny
jest pomidor o określonych cechach:
powinien być duży, malinowy i twardy.
Szukają więc komponentów w już istniejących odmianach, które mają te właściwości. Poprzez krzyżowanie uzyskują
odmianę o cechach, jakie założyli na początku. Oczywiście mówię o tym w pewnym uproszczeniu, to jest proces długotrwały, liczący od kilku do kilkunastu lat.

PlantiCo jest
właścicielem ponad 170
odmian warzyw i ponad
100 odmian kwiatów.
Ofertę uzupełniają
nasiona ziół, traw, jak
również grzyby…
Oczywiste jest więc, że przy tworzeniu nowych odmian trzeba uwzględniać
różne oczekiwania klientów. Inne cechy warzyw będą cenne dla działkowca, inne dla plantatora, który prowadzi
uprawy dla odbiorców przemysłowych.
Pozostańmy przy przykładzie pomidora. Dla działkowca ważne jest uzyskanie
pomidorów o określonym smaku i barwie, odpornych na choroby. Wymagania
producentów są jeszcze większe – oczekują wysokich i odpowiednich jakościowo plonów. Na przykład wymagają od
pomidora przemysłowego, żeby zbiory
można było z minimalnymi stratami
wieźć na przyczepie, a więc żeby owoc
miał określoną twardość i sok nie wyciekał. Na dodatek, jeszcze innych cech
oczekują producenci keczupu, innych
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– przecieru pomidorowego lub pomidorów konserwowych krojonych. A swoją
drogą – ciekawe, czego jeszcze będą wymagać, bo już wymyślono maszynę do
kombajnowego zbioru pomidorów…
– Stosujemy konwencjonalne metody krzyżowania, w oparciu o naturalne
metody rozmnażania, które nie mają
nic wspólnego z GMO, czyli hodowlą
roślin genetycznie modyfikowanych –
podkreśla Beata Skrętowska.

Rynek – decyduje pani
Kwiatkowska i pan Malinowski
Dla plantatorów, producentów żywności oraz firm zajmujących się przetwórstwem owocowo-warzywnym najważniejsze jest, aby pani Kwiatkowska lub
pan Malinowski zechcieli włożyć do koszyka ich produkt, a później nie żałowali, że sięgnęli do portfela. Ale to ostatni
etap długiej i dość skomplikowanej gry
rynkowej – na początku były nasiona.
Marketingowcy z PlantiCo podzielili
rynek na dwa główne segmenty: amatorski i profesjonalistów. I na rynkach
tych – jak na każdych innych – panują
trendy, a nawet mody. Część klientów to
zwolennicy tradycji, chcą uprawiać to, co
pamiętają z dzieciństwa, co im się sprawdziło. Co nie oznacza, że nie sięgną po jakąś nową odmianę – ale pod warunkiem,
że będzie gwarantować smak „warzywa
z ogródka babci”. Jest również grupa poszukiwaczy nowości, na przykład działkowców, którzy chcą mieć na grządce coś,
czego nie ma sąsiad: pomidora w kształcie gruszki – na dodatek żółtego, czerwoną cebulę, białą rzodkiewkę, a najlepiej…
fioletową! A jest taka odmiana w ofercie,
pod nazwą „Malaga”. Dla nich jest cała linia nasion „Ogród nie z tej ziemi”, licząca
około 100 pozycji.
Dla klientów „ekologicznych” jest
seria nasion ekologicznych z certyfikatem. Na krajowym rynku działa niewiele firm, które je dostarczają, a oferta
PlantiCo ma bogaty asortyment. Z kolei
dla osób „ceniących wygodę” są nasiona
ułatwiające wysiew – na taśmach celulozowych naniesione są w odpowiedniej
ilości i odległości nasiona warzyw lub
na krążkach nasiona ziół. Dla „zaawansowanych” są wspomniane na wstępie
gazeta babicka
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grzyby: boczniak ostrygowaty, cytrynowy i shitake, których uprawa wymaga trochę doświadczenia i cierpliwości.
To właśnie PlantiCo pierwsze na rynku
wprowadziło grzybnię szczepioną na
kołeczkach do samodzielnej uprawy.

Wyhoduj swoje własne…
– „Grow your own” (wyhoduj swoje własne) to styl życia coraz popularniejszy
na świecie, także w naszym kraju. Jego
zwolennicy preferują samodzielną uprawę warzyw. Można je uprawiać również
w warunkach wielkomiejskich – na balkonie czy nawet na parapecie, np. sałatę
na cięte listki, rukolę. Przygotowaliśmy
też specjalną ofertę „Twoje źródło zdrowia”. Na szczególną uwagę zasługuje seria nasion na kiełki, które mają wyjątkowo wysoką wartość odżywczą, są bogate
w witaminy A, C, B1, B6, E, składniki mineralne, mikroelementy, zawierają białko,
błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3. Do
domowych upraw wystarczy kiełkownica, urządzenie bardzo proste w obsłudze,

nawet dla osób mocno zajętych korporacyjnym życiem – mówi Leszek Marzec,
specjalista ds. marketingu PlantiCo.

PlantiCo posiada bogaty
asortyment odmian
– Niemalże 80 proc. oferty nasion to
własne odmiany, dzięki temu jesteśmy
niezależni – mówi Beata Skrętowska. –
Oczywiście sprowadzamy też nasiona
z zagranicy.
PlantiCo jest właścicielem ponad
170 odmian warzyw i ponad 100 odmian kwiatów. Ofertę uzupełniają nasiona ziół, traw, jak również grzyby.
Zakład Hodowlano-Nasienny w Broniszach prowadzi również uprawy szkółkarskie. Nasiona w seriach: standard
warzywa i kwiaty, nasiona ekologiczne
„BIO”, „Ogród nie z tej ziemi”, „Ogród
ziołowy”, „Twoje źródła zdrowia”, nasiona na kiełki, na taśmie i krążkach,
są dostępne w hurtowniach i sklepach
ogrodniczych na terenie całego kraju.
Na stronie www.plantico.pl jest sklep

Okiem eksperta…
Od wielu lat naczelnym hodowcą
Plantico Zielonki jest Pan Stanisław
Karpiński – mieszkaniec Zielonek
i dawny radny naszej gminy. Na
swoim koncie wraz z zespołem ma
ponad 100 odmian roślin uprawnych
i stale pracuje nad następnymi.
Jak powstają nowe odmiany? – Jest to
proces długotrwały i pomimo wszelkich
udogodnień w hodowli i genetyce, która
jest bardzo trudna, proces ten musi trwać
– mówi Stanisław Karpiński. – Najważniejsze dla nas (z punktu widzenia firmy)
są walory użytkowe, to co się wyhoduje,
nie może być tylko oryginalne, ale musi
być towarem, który się sprzeda na rynku.
A polski rynek jest specyficzny, najwięcej
odmian sprzedajemy dla działkowiczów,
amatorów i hobbystów.
Co jest teraz modne? Pojawiają się
nowe gatunki, specyficzne cechy – np. pomidor w kształcie gruszki czy pomidory
koktajlowe. Wiele osób chce je hodować
na balkonie lub tarasie. Mają przyjemność z tego, gdy obserwują, jak pomidorki rosną, a później jest przyjemność
zrywania…
numer 9 (206)

Z czego jest Pan najbardziej dumny?
– Z cebuli – stworzyliśmy 22 odmiany,
najlepiej weszły na rynek i dają najlepsze przychody firmie, które możemy przeznaczyć na dalsze badania, czyli na postęp biologiczny.
Co w ostatnich latach zmieniło się
w Pana pracy? – Pojawiło się wiele programów komputerowych, dzięki którym
można np. policzyć plon nowej odmiany,
mam taki program dla grochu ogrodowego. Muszę przyznać, że z grochu też
jestem dumny, 11 odmian mojego autorstwa bardzo dobrze się sprzedaje. Np.

Wysoka jakość odmian oraz
działalność innowacyjna doceniana jest przez odbiorców na
rynku amatorskim i profesjonalnym. W tym roku PlantiCo Zielonki znalazło się w zaszczytnym
gronie laureatów konkursu „Złota siódemka branży ogrodniczej
2013”. To prestiżowe wyróżnienie – rekomendacja praktyków
dla firm za ich realne osiągnięcia
– przyznano w kategorii „nasiona” za najbardziej wszechstronną
i innowacyjną ofertę obejmującą
nasiona warzyw, kwiatów, ziół
i kiełków. PlantiCo ma na swoim
koncie 16 złotych medali Międzynarodowych Targów Poznańskich
POLAGRA za odmiany warzyw.
internetowy, w którym dostępny jest
cały asortyment nasion firmy PlantiCo
Zielonki.
Roman Wojciechowski

„Dawtona” oparła całkowicie produkcję
na naszych zielonkowskich odmianach,
podobnie jak firma „Hortino”.
Jak powstaje pomysł na nową odmianę? – Trzeba mieć wiedzę i wyobraźnię, a jednocześnie mocno stać na nogach
i myśleć, co można jeszcze udoskonalić.
Nowe powinno być lepsze w cechach ilościowych (lepszy plon) lub jakościowych.
Moim marzeniem jest wprowadzenie
do rejestru i obrotu groszku o drobnym
ziarnie (0,5–0,6 mm), ale trudno jest w
Polsce przebić się z tym pomysłem. Nie
mamy kombajnów do zbiorów tak drobnego groszku. Może odmianę zarejestrujemy we Francji. Taki drobny groszek jest
słodki, smaczny i bardzo ładnie wygląda
na talerzu. Jak się będzie nazywał? Jeszcze nie wiem, chrzciny są zawsze trudną
sprawą.
Jak ocenia Pan gminną zieleń? – Bardzo mnie ona cieszy. Gmina jest dobrze zarządzana, to widać na pierwszy
rzut oka. Jest czysto, tereny są zadbane,
kwitną kwiaty – mamy się z czego cieszyć.
Dziwię się malkontentom, którzy widzą
tylko jedną dziurę w drodze i stale narzekają. Warto doceniać to, co się zmieniło
w ciągu ostatnich lat…
Marcin Łada
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III Półmaraton Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
Kolejny Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego już za nami.
Bieg odbył się pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Wystartowało w nim 538
biegaczy z całej Polski, w tym 80 zawodników z naszego
powiatu i 16 z babickiej gminy.
Półmaraton zorganizowano 25 sierpnia.
Start odbył się w Błoniu w pobliżu LKS
„OLYMP”. Uczestników biegu powitali
Starosta i samorządowcy PWZ, Burmistrz Błonia, a także Dyrektor Biegu
Marek Parafiniuk. Przed startem wszyscy zawodnicy uczestniczyli we wspólnej
rozgrzewce przy muzyce. Znak do rozpoczęcia rywalizacji na trasie dał znakomity
i zasłużony trener – Prezes LKS „OLYMP”
Zygmunt Karlicki. O godz. 10.00 zawodnicy ruszyli na atestowaną przez PZLA
trasę, która miała długość 21,0975 km.
Pogoda dopisała. Bieg ukończyło 531
zawodników. Jako pierwszy linię mety
przekroczył Kenijczyk Kipkorir Wycliffe
Biwot z czasem 1:17:37, jako drugi jego

rodak Henry Kemboi z czasem 1:17:44,
trzeci był Maciej Łukasiewicz z grupy
„WARSZAWIAKY” z czasem 1:18:52.
Wśród pań także wygrała Kenijka Christine Chepkemei z czasem 01:22:54.
Kolejną zawodniczką była Magdalena
Skarżyńska z czasem 01:27:18, a trzecia na mecie zameldowała się zwyciężczyni poprzedniej edycji naszego biegu
Ewa Kalarus z teamu „Zabiegani Częstochowa” z czasem 01:28:46.
Na mecie, która znajdowała się w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym, na wszystkich czekały pamiątkowe
medale, woda, owoce i posiłek. Każdy
z biegaczy mógł skorzystać z pomocy fizjoterapeutów i masażystów z Centrum

Nagrody najlepszym zawodnikom wręczali m.in.: Starosta Jan Żychliński i
Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz
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Medyczno-Rehabilitacyjnego „Sorno” ze
Starych Babic.
Po krótkim odpoczynku nastąpił moment dekoracji zwycięzców biegu w grupach mężczyzn i kobiet, a także w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Puchary i nagrody wręczali: Starosta Warszawski Zachodni razem z przedstawicielami samorządów gminnych.
– To właśnie dzięki wsparciu i przychylności władz samorządowych udało
się po raz kolejny zorganizować imprezę
na taką skalę – mówi Dyrektor Biegu Marek Parafiniuk. – Duże podziękowania
należą się organizatorom półmaratonu
– sponsorom oraz wszystkim służbom,
które brały czynny udział w zabezpieczaniu trasy biegu: policjantom, służbie
medycznej i strażakom z Komendy Powiatowej w Błoniu i jednostek ochotniczych z terenu powiatu, jak również harcerzom i wszystkim wolontariuszom,
którzy włączyli się do pomocy przy organizacji i obsłudze imprezy. Chcielibyśmy w przyszłym roku zorganizować bieg
dla tysiąca osób. Jesteśmy na to przygotowani. Cieszy nas, że półmaraton zyskuje coraz większą popularność i wpisuje się na stałe do kalendarza imprez
sportowych Mazowsza. Widzimy, że ta
impreza łączy ludzi i daje im radość. Dlatego też warto ją organizować – powiedział Marek Parafiniuk.
Głównym organizatorem imprezy był
Klub Sportowy „Bieniewiczanka” z Bieniewic, a partnerami: Samorząd Woje-

Kilku zawodników reprezentujących babicką gminę udało nam się uwiecznić
na zdjęciu
gazeta babicka
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„Plaża” w Zielonkach
Boiska do piłki siatkowej plażowej, usytuowane w Zielonkach przy stawach, zawsze
tętnią życiem. Spotykają się tam zarówno stuprocentowi amatorzy, jak i zawodnicy występujący w poważnych turniejach. Ten artykuł
dotyczy rozgrywek „Grand Prix Stare Babice”.
W tym roku odbyło się 7 zawodów, w których sklasyfikowano 82
zawodników. W każdym turnieju zwyciężała inna para. Świadczy to o tym, jak wyrównany był poziom zawodów. Ostatni
turniej odbywał się w ramach Festynu Babickiego 15 sierpnia.
Tam oprócz panów zaprezentowały się panie, pokazując nie
tylko kunszt siatkarski, ale również walory estetyczne tego
sportu. Par żeńskich było 8, a końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1.	Dominika Balcerowicz/Aleksandra Balcerowicz (Nowy Dwór
Maz.),
2.	Ludwika Duczmal (Warszawa)/Agnieszka Rakowiecka (Grodzisk Maz.),
3.	Michalina Tokarska (Warszawa)/Justyna Warchulska (Nowy
Dwór Maz.).
W turnieju męskim wystąpiło 18 par, wśród których triumfowali:
1.	Sebastian Dryński (Zielonki Wieś)/Krzysztof Jeziorowski
(Kozienice),
2.	Przemysław Kowalczyk/Marcin Jakubowski (Babice),
3.	Marcin Chmielewski/Wojciech Płochocki (Warszawa).
Jak widać, w rywalizacji panów byliśmy mniej gościnni niż
w zawodach pań i w pierwszej szóstce zawodników znalazło
się aż trzech przedstawicieli naszej gminy. Punkty rankingowe
zbierane w trakcie poszczególnych zawodów wyłoniły kolejność na zakończenie cyklu „Grand Prix Stare Babice”. Przedstawiała się ona następująco:
1. Marcin Chmielewski,
2. Wojciech Płochocki,
wództwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni, gminy: Błonie, Ożarów
Mazowiecki, Leszno, Stare Babice i Kampinos. Półmaraton przypomniał sylwetkę
wielkiego polskiego sportowca i olimpijczyka Janusza Kusocińskiego, który spędził swoje dzieciństwo i młodość w Ołtarzewie (gm. Ożarów Mazowiecki).
Oficjalne wyniki Czytelnicy znajdą
na stronie internetowej: http://www.
online.datasport.pl/results900/. Relacja fotograficzna z imprezy do obejrzenia na facebooku: https://www.facebook.
com/pages/Powiat-Warszawski-Zachodni/311222125569605.
IKA, MŁ.
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3. Przemysław Kowalczyk,
4. Cezary Dąbkowski,
5. Marcin Jakubowski.
Liście z drzew opadają, siatkarze i siatkarki przenoszą się
do sal, pozostaje wspomnienie sezonu na piasku w Zielonkach,
wspomnienie radości ze zwycięstw i smutku z porażki. Jednak
każdy już myśli o przyszłej wiośnie – aby znowu poczuć piasek
pod nogami i rozpocząć nowy cykl zawodów o Puchar Wójta
Gminy Stare Babice, na który już teraz serdecznie zapraszam
wszystkich.
Henryk Kuncewicz
Fot. Kamil Malinowski

Biletomat przed
Urzędem Gminy
Na rynku w Starych Babicach, przed Urzędem
Gminy zainstalowano biletomat ZTM. Urządzenie
pojawiło się tam 25 września, na wniosek Gminy,
która zrealizowała w ten sposób oczekiwania wielu
osób. Automat sprzedaje wszystkie rodzaje biletów
kartonikowych komunikacji miejskiej (jednorazowe,
krótkookresowe i długookresowe), umożliwia również zakodowanie Warszawskiej Karty Miejskiej.
Urządzenie przyjmuje banknoty i monety, nie trzeba
mieć odliczonej kwoty, ponieważ wydaje resztę.
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Trwają ostatnie prace przy
monografii dotyczącej
historii Babic.
Na jakim etapie jest
przygotowywana książka?
Odpowiedzi na to pytanie
szukałam w drukarni
„Omikron”.

Stare Babice na przestrzeni wieków

Stare Babice na przestrzeni wieków

Wydawnictwo „Omikron” mieści się
w szarym budynku przy ulicy Kutrzeby
w Starych Babicach. Tu na parterze znajduje się drukarnia, z nowoczesnym parkiem maszynowym, na piętrze biura,
a na najwyższej kondygnacji galeria malarstwa.
W wydawnictwie od lat produkowane
są różne piękne pozycje wydawnicze: albumy, monografie, foldery. Tu powstaje
też nasza Gazeta Babicka.
W przestronnych pomieszczeniach
biurowych trwają ostatnie prace przy
książce. Po ich zatwierdzeniu i przygotowaniu składu publikacji, ostatnią czynnością jest stworzenie indeksu nazw. Nad
indeksem właśnie pracują: operator komputera p. Maciej Moraczewski z panią
Ewą Pustoła-Kozłowską. Na ekranie widzę przygotowane już strony. Trwa ostatnia korekta i sprawdzanie.
O przygotowywanej książce-monografii rozmawiam z panią Grażyną Dziubińską – redaktorem technicznym. Pani Grażyna jest autorką projektu graficznego
środka książki oraz okładki.

STARE BABICE
na przestrzeni wieków

– Założenia techniczne publikacji:
format, papier, objętość zostały ustalone w Urzędzie Gminy przez Referat
Promocji. Moim zadaniem było dopilnowanie tego, by te wymagania zostały
spełnione.
Czy były jakieś trudności przy tej
pracy? – Nie, to jedna z kolejnych moich
prac, trzeba było tylko ułożyć, zakomponować na stronach, około setki ilustracji, wyróżnić kolorem poszczególne
rozdziały przygotowywane przez autorów monografii.
Materiały ilustracyjne w większości
dostarczyli autorzy, mieli też swoje uwagi,
gdzie chcieliby je umieścić. Starałam się
jak najlepiej zrealizować wymagania autorów tekstów, a jednocześnie nadać publikacji spójny i elegancki charakter graficzny.

Była Pani jedną z pierwszych czytelniczek przygotowywanego materiału monografii. Czy jest on interesujący?
– Tak, myślę, że bardzo wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o historii Babic. Do publikacji pozyskano
wiele ilustracji, które urozmaicają tekst,
nigdy też nie były publikowane wspólnie. W jednej książce zawarto dzieje terenu obecnej gminy do 1939 roku.
Dziękuję za wizytę w wydawnictwie
i z niecierpliwością czekam na wydaną
już monografię.
mp

Przeszłość jest to dziś
Tylko cokolwiek dalej.
Nie jakieś tam, coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali
C.K. Norwid

Legenda Babicka – konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane
Na ogłoszony przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat
i Gminę Stare Babice konkurs wpłynęło 50 prac literackich.
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu legendy związanej
z ziemią babicką. Prace były bardzo ciekawe, poziom artystyczny wyrównany tak, że Kapituła Konkursu miała nie lada
problem, by wyłonić zwycięzców. Po długich debatach udało
się i oto prezentujemy listę nagrodzonych:
W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce – Anna Zdanowska klasa VIa
II miejsce – Krystian Dmoch klasa IVa; i Hubert Kowszun
klasa Va
III miejsce – Bartłomiej Kozaryna klasa VIa
W kategorii gimnazjum:
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I miejsce – Marta Zadrożny klasa IIIc
II miejsce – Mikołaj Brzykcy klasa Id
III miejsce – Alicja Wójcik klasa IId
wyróżnienie – Katarzyna Skibińska klasa IIIc
Wyłonione przez Kapitułę prace utworzyły zbiór babickich
legend i zostały już wydane drukiem. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza prosimy
o kontakt z panią Anną Szelenbaum, która była koordynatorem
projektu ze strony stowarzyszenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom i już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat.
Hanna Pieniak-Domańska

gazeta babicka
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Praca dla osób niepełnosprawnych
szansą dla społeczności lokalnej
Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi mogą pracować! oprogramowania, które posłuży lokalnej
Wiemy, jak to osiągnąć – zapewniamy profesjonalne szkolenia, społeczności po zakończeniu projektu.
praktyczną naukę zawodu, płatne staże rehabilitacyjne i skuDołącz do nas
teczną pomoc w znalezieniu pracy. Doświadczenia Fundacji
Zapraszamy instytucje zainteresowane
Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo współpracą do nawiązania kontaktu z regionalnym specjalistą ds. rekrutacji w naji bliska współpraca z lokalnymi środowiskami to gwarancja
bliższym Oddziale Fundacji. Zapraszamy
powodzenia projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnorównież osoby niepełnosprawne chętne
do uczestnictwa w projekcie. Wsparcie,
sprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
Przepis na pracę
Fundacja realizuje dwuletni projekt we
współpracy z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Potencjał 250 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów, e-Centrów)
z małych miast i wsi zapewnia ogólnopolski zasięg. Profesjonalna, kompleksowa
pomoc i zasięg lokalny pozwolą osobom
niepełnosprawnym na aktywny udział
w życiu społecznym i rozwój zawodowy.
Aby pomóc osobom niepełnosprawnym
w znalezieniu pracy, Fundacja zapewnia
m.in. wsparcie mentora (konsultacje zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych)
i prawnika. Kolejnym krokiem są indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe,
m.in. z obsługi komputera, księgowości,
e-marketingu, administracji samorządowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej. Na pomoc
mogą liczyć również osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych, chcące
się przekwalifikować lub zdobyć nowe
uprawnienia. Praktycznej nauce zawodu
towarzyszą płatne staże rehabilitacyjne,
a także dofinansowanie na rozpoczęcie lub
kontynuację nauki i pomoce dydaktyczne.
Dzięki pośrednikom oraz trenerom pracy
co najmniej 400 osób znajdzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Sukces osób niepełnosprawnych jest
możliwy tylko przy wsparciu ich najbliższego otoczenia, dlatego zapraszamy również rodziny i opiekunów do udziału w integracyjnych warsztatach wyjazdowych,
grupach wsparcia oraz warsztatach prawnych. To jednak nie wszystko. Celem projektu jest także propagowanie pozytywnych
wzorców wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym
numer 9 (206)

rynku pracy. To do nich skierowana jest towarzysząca projektowi kampania.

Jeszcze więcej korzyści
Projekt przynosi korzyści nie tylko osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.
Dołączając do niego, środowiska lokalne,
organizacje pozarządowe i gminy przyczynią się do realizacji polityki społecznej
i pomocy osobom wykluczonym społecznie i cyfrowo. Taka współpraca to
inwestycja w kapitał ludzki, jednak bez
wnoszenia wkładu finansowego. Gmina
czy instytucja uczestnicząca w projekcie rekrutuje przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnia minimum
6 stanowisk komputerowych z dostępem
do Internetu. Pomoc osobom z niepełnosprawnością w zdobyciu kwalifikacji prowadzi do wzrostu poziomu zatrudnienia,
a współpraca z pracodawcami służy rozwojowi lokalnego rynku pracy. To także
okazja do gromadzenia doświadczeń
w ramach projektów europejskich oraz
do budowania pozytywnego wizerunku
gmin i instytucji poprzez promowanie
dobrych praktyk, m.in. podczas lokalnych
i ogólnopolskich konferencji.
Gminy i instytucje biorące udział
w projekcie otrzymują pełne wsparcie merytoryczne. Współpraca trwa
10 miesięcy i obejmuje również finansowanie wynagrodzenia trenera
samodzielności, rekrutowanego ze
społeczności lokalnej, opiekującego
się uczestnikami projektu w danym
e-Centrum. Fundacja pokrywa również
koszty materiałów biurowych oraz przejazdów i poczęstunków dla beneficjentów.
Najbardziej aktywne pracownie internetowe otrzymają pakiet najnowszego

które oferujemy, pozwoli każdej osobie
na zrealizowanie swoich planów edukacyjnych czy zawodowych. Każda osoba
uczestnicząca w projekcie będzie miała
szansę skorzystać z profesjonalnego
wsparcia, dobranego do indywidualnych
możliwości i opartego o aktualne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dla
uczestników projektu przewidujemy
również wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce. Szczegółowe
informacje na temat projektu, warunków
rekrutacji uczestników oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.aktywizacja.org.pl.

Kim jesteśmy
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo od
ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.
Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską
Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodzi się
jej nazwa oraz stosowanie nowoczesnych
technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami
niepełnosprawności, niezależnie od ich
profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.
Kontakt
Regionalny specjalista ds. rekrutacji
– Izabela Jańta
Telefon 22/565 48 77,
e-mail: izabela.janta@idn.org.pl
Strona internetowa: www.aktywizacja.org.pl
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6
PFRON – projekty systemowe.

17

informacje

Wynik konkursu na projekt pocztówki jubileuszowej
z okazji obchodów 700-lecia Babic
Konkurs na projekt pocztówki został zorganizowany w ramach realizacji projektu unijnego
„Obchody 700-lecia Babic”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, PROW 2007-2013. Celem tego projektu jest rozwój turystyki i rekreacji na
obszarze Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem, wzrost więzi z regionem
zamieszkania, podniesienie wiedzy o atrakcyjnych miejscach i historii gminy Stare Babice.
W ramach tego projektu Gmina realizuje kilka działań, polegających na:
1) organizacji 15 spacerów tematycznych po terenie gminy –
spacery obecnie są realizowane, prowadzi je Fundacja Hereditas,
2) wydaniu dwóch publikacji – folderów o gminie, Babicach,
3) wykonaniu pamiątkowych zestawów pocztówek,
4) wygłoszeniu otwartego wykładu na temat historii Babic.
Jeśli chodzi o przygotowanie pamiątkowych zestawów pocztówkowych – zostanie wydanych i wydrukowanych 10 gminnych pocztówek w nakładzie 5500 sztuk każda, a jedna z nich
ma być wykonana według projektu wyłonionego w drodze
konkursu. W ten sposób dano szansę osobom, które chciałyby

ujawnić swoje artystyczne i fotograficzne talenty i zaprezentować je, przysyłając zdjęcia ciekawych miejsc w naszej gminie i swoich ulubionych babickich zakątków.
Konkurs został ogłoszony 15 lipca br. Przystąpiło do niego
15 osób, przysłano 47 prac. Wiele z nich wzbudziło zainteresowanie, ale co do jednej fotografii nie było wątpliwości – jest
najpiękniejsza. Tak więc Komisja Konkursowa w składzie: Jolanta Pieńkowska, Malwina Fabianowicz i Wiesława Wojtachnio (przewodnicząca) 14 sierpnia 2013 r., po ocenie zgłoszonych prac, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrała projekt
pocztówki jubileuszowej z okazji „700-lecia Babic” – wykonany
przez Panią Martę Madej z Warszawy.
Pani Marcie Madej gratulujemy wykonania interesującej
i artystycznej fotografii oraz zwycięstwa w konkursie!
Na fotografii na pierwszym planie malowniczo prezentuje
się staw z mostkiem oraz zieleń skweru znajdującego się na
tyłach babickiego kościoła. Dodatkowo fascynujące jest to, że
w tle pomiędzy drzewami wyłania się dostojnie wieża kościoła
babickiego i jednocześnie jej lustrzany obraz odbija się na wodzie stawu. Zdjęcie jest bardzo przemyślane i stanowi udane
połączenie walorów przyrodniczych i artystycznych z umiejętnościami technicznymi. Przedstawione na zdjęciu miejsce bez wątpienia może być ulubionym babickim zakątkiem.
Dziękuję wszystkim uczestnikom tego konkursu, którzy
wykonali fotografie i przysłali je do nas.
Wybrana w konkursie fotografia będzie jedną z 10 pocztówek, które zostaną wydane w bieżącym roku.
Wiesława Wojtachnio

Wyniki gminnych konkursów
W ostatnim czasie Gmina Stare Babice zorganizowała kilka konkursów dla mieszkańców. Podajemy ich
wyniki.
W konkursie drużynowym „Wiedzy o gminie Stare Babice” wystąpiły
4 zespoły: „Radni” (Tomasz Szuba, Tadeusz Wiśniewski, Waldemar Szelenbaum),
„Mieszkańcy” (Beata Bethke, Karolina
Jasiniak, Elżbieta Teter), „Eko-Babice”
(Monika Jędrzejczak, Milena Skoczyńska, Anna Czerwonka) i „OSP” (Michał
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Starnowski, Tomasz Cebulski, Jakub
Wiśniewski). Zwyciężyła drużyna „Eko-Babice”.
W konkursie dotyczącym gminnej pocztówki jubileuszowej z okazji
„700-lecia Babic” zwyciężyła Marta
Madej z Warszawy.
W konkursie „Babickie Ogrody
2013” zwyciężyli:
I kategoria „mała forma kwiatowa” –
Andrzej Sumka z Wierzbina.

II kategoria „ogród przydomowy”:
1 miejsce Marzena Godlewska z Lipkowa,
2 miejsce Barbara Śluzek-Siemiaszko
z Bliznego Jasińskiego, 3 miejsce Małgorzata i Józef Paszula z Zielonek Parceli.
III kategoria „aranżacje terenu zielonego wokół firmy” – Adam Kunysz ze
Starych Babic.
W kategorii „Najlepsze sołectwo” zwyciężyło sołectwo Wojcieszyn.
Więcej o konkursie „Babickie Ogrody
2013” napiszemy w następnym numerze.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
gazeta babicka
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Załącznik do zarządzenia Nr 101/2013

Stare Babice, dnia 20.09.2013 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że część nieruchomości stanowiącej własność Gminy została
przeznaczona do najmu na okres 33 miesięcy na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Opis i położenie
Stare Babice
działka zabudowana

Oznaczenie
KW
WA1P/00053633/9

Oznaczenie działki wg
ewidencji gruntów
część działki 670

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2013 

Pow. działki
w m. kw.
1 m2

Wartość czynszu
za 1 miesiąc
200 zł
(netto)

Przeznaczenie w planie zagosp.
przestrzennego
Teren usług celu publicznego U1

Stare Babice, dnia 20.09.2013 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Opis i położenie
Borzęcin Duży
działka niezabudowana

Oznaczenie
KW
WA1P/00050933/1

Oznaczenie działki wg
ewidencji gruntów
626/8

Pow. działki
w m. kw.
1900

ZAWIADOMIENIE
o podjęciu uchwały scaleniowej we wsi Janów
Informujemy, że w dniu 5 września 2013 r. została podjęta Uchwała nr
XXX/305/13 Rady Gminy Stare Babice w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Janów.
Uchwała obejmuje następujące działki ewidencyjne we wsi Janów: 91/1,
91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2,
98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/8 i 98/9.
Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Stare
Babice.
RPP.6721.24.2013

Stare Babice 20.09.2013 r.

OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn,
Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego.
Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, w terminie od dnia 26 września 2013 r. do dnia 17 października
2013 r. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl zakładka: „Wybrane”, „Przyszłe plany miejscowe”.
Osoby fizyczne i prawne zainteresowane indywidualnymi sprawami proszone są o przybycie do Urzędu Gminy, pokój nr 3 oraz o zabranie ze sobą
takich materiałów jak: kopia wniosku do tego planu lub mapa działki z aktualnym numerem ewidencyjnym. Zainteresowani mogą składać do koncepcji
uwagi do 24 października 2013 r.
Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie Uchwały Nr XXIV/241/13
Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży,
Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew,
Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego dostępnej w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem www.bip.babice-stare.waw.pl zakładka:
„Akty normatywne organów Gminy”, „Uchwały Rady Gminy”.
Wójt Gminy
Krzysztof Turek
numer 9 (206)

Wartość
nieruchomości
640 000,00 zł
(netto)

Przeznaczenie w planie zagosp.
przestrzennego
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Szanownej Pani Jolancie Stępniak
Członkowi Zarządu PWZ
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża
składają Wójt Krzysztof Turek, Rada Gminy
wraz z pracownikami Urzędu i Jednostek Samorządu
Terytorialnego gminy Stare Babice
Szanownemu Panu Wójtowi Krzysztofowi Turkowi
kondolencje z powodu śmierci Brata składają:
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz,
z radnymi, współpracownikami z Urzędu Gminy i JST
Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk Alfred Kabata,
wraz z Wiceprezesem ZG Marcinem Ładą
i członkami babickiego Koła ZOR RP
składają Pani Jolancie Stępniak,
Członkowi Honorowemu ZOR RP najszczersze
wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża – uczestnika
Powstania Warszawskiego. Cześć jego pamięci!

Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk Alfred Kabata,
wraz z Wiceprezesem ZG Marcinem Ładą i członkami
babickiego Koła ZOR RP
składa Panu Wójtowi Krzysztofowi Turkowi,
Członkowi Honorowemu ZOR RP najszczersze wyrazy
współczucia z powodu śmierci Brata.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

Szanownej Pani Bożenie Mazur
głębokie kondolencje z powodu śmierci Ojca
składa Wójt Gminy Krzysztof Turek z pracownikami
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)
tel./fax (022) 796-04-95, tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl
e-mail: extradachy@o2.pl
KONKURS

Mazowieckie Barwy Wolontariatu
Marszałek Województwa Mazowieckiego objął honorowym
patronatem konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”,
którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród
mieszkańców województwa.
Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki rejonu
Stare Babice i okolice!

Co roku w całej Polsce tysiące wolontariuszy w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin,
które żyją w niezawinionej biedzie. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, wolontariusze realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Spotykają
się z potrzebującymi w ich domach, pytają o konkretne potrzeby, diagnozują sytuację i dbają o jak najwyższej jakości pomoc przygotowywaną przez
darczyńców. Wolontariusze łączą bogatych i biednych w tych miejscach,
w których mieszkają. Także w naszej gminie można zostać wolontariuszem
Szlachetnej Paczki.
Zgłaszać się można na www.superw.pl do 15 października (jednak im szybciej, tym lepiej).
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego marzena.szlachetnapaczka@gmail.com lub na facebooku „Szlachetna Paczka Stare Babice”.
Zapraszamy do podjęcia wyzwania i pomocy w wygrywaniu życia tym,
którzy potrzebują impulsu do zmiany!
Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin
w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie –
osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga
300 tys. osób.
Poniżej znajduje się link do folderu informacyjnego Szlachetnej Paczki,
żeby przybliżyć Państwu istotę projektu.
http://szlachetnapaczka.pl/upload/dok2013/2013_Folderek_Paczkowy.pdf
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TEL. 22 722 90 31, 600 285 898
STARE BABICE, UL. OGRODNICZA 2

Wolontariat to piękna idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak
altruizm, empatia, solidarność. Albert Einstein powiedział: „Tylko
życie poświęcone innym jest warte przeżycia”. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują
się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk.
W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni laureaci lokalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim
konkursu „Barwy Wolontariatu”.
Celami Konkursu są:
1. popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
2. propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu
wolontariatu,
3. poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach
wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
4. zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontarystycznej, angażowania się w inicjatywy łączące
bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych
opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Ogłoszenia
społeczne
• PILNIE!
Poszukiwana osoba odpowiedzialna do
opieki nad osobą starszą, chorą przewlekle.
Borzęcin Mały tel.: 509-170-102
• Praca od zaraz!
Hurtownia zoologiczna położona
w Starych Babicach na ul. Kutrzeby proponuje pracę na stanowiskach:
– magazynier
– pracownik Biura Obsługi Klienta
(sklep internetowy)
Umowa o pracę, pełny etat, pn-pt.
Oferta dla osób poważnie podchodzących do zatrudnienia, otwartych na wyzwania i rozwój zawodowy, w stabilnej
i rozwijającej się firmie.
Wymagamy sumienności, uczciwości,
niekaralności.
Aplikacje z CV proszę przesłać na mail:
biuro@molos.com.pl, w razie pytań
kontakt telefoniczny 606 338 608

