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Kibicujemy Biegaczom I Dziesiątki Babickiej Bieg na dystansie 10 km 
wystartuje w sobotę 9 kwietnia br. o godzinie 10:00. Start i meta biegu 
zlokalizowane są na rynku w  Starych Babicach, a  trasa przebiega przez 
trzy miejscowości: Stare Babice, Lipków i Zielonki Parcela, ulicami Sien-
kiewicza, Mościckiego, Paschalisa Jakubowicza, Sportową i  Białej Góry. 
Szczegółowe informacje na str. 27

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ma na celu promocję zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-ba-
dawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach 
rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu 
udziału w organizacji Konkursu). W konkursie mogą brać udział osoby pełno-
letnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. 
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie inter-
netowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć 
do najbliższej Placówki Terenowej KRUS Błonie, ul. Targowa 3 B, w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

Ferie blisko. Weekendowe połączenia kolejowe Spółka „Koleje Mazo-
wieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem 
– pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują 
w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – 
Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków 
Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na 
stronie www.mazowieckie.com.pl. „Słoneczny” oraz „Dragon” składają się 
z  nowoczesnych wagonów piętrowych i  lokomotywy Traxx wyprodukowa-
nych przez firmę Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. 

Pomoc dla bezdomnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie in-
formuje, że dzwoniąc na bezpłatną infolinię 987 można uzyskać informacje 
dotyczące pomocy dla bezdomnych. Pracownicy centrum zarządzania kryzy-
sowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują 
najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Testy HIV dla seniorów bezpłatnie i anonimowo w punktach konsul-
tacyjno-diagnostycznych
•   Wojewódzka  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna:  ul. Nowogrodzka  82 

wejście B (II piętro), pon. – pt. 16–20, ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16–19
•   Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS: ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 

62, pon. – czw. 15–19, pt. 10–16
•   Specjalistyczna  Przychodnia  Internistyczna:  ul.  Jagiellońska  34  (pok. 

103 i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30–19
•   Poradnia  Profilaktyczno-Lecznicza  dla  osób  żyjących  z  HIV/AIDS:  ul. 

Wolska 37, tel. (22) 33 58 101, 33 58 102, pon. – wt. 10–14
•   Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Płocku: ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04, czw. 15–18
Zrób badanie min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia. Badanie 
polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo. Każdy wynik 
testu należy skonsultować ze specjalistą. 
Telefon zaufania HIV/AIDS: 22 692 82 26, 0 801 888 448, pon. – pt. 9–21
Więcej na www.aids.gov.pl

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
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Gazeta Babicka: Panie wójcie za-
cznijmy od tego, jak ocenia Pan wy-
konanie zeszłorocznego budżetu?

Krzysztof Turek: Duże zadania ze-
szłorocznego budżetu udało się zreali-
zować bez większych problemów. Jedy-
ną rzeczą, która została przesunięta na 
rok bieżący jest monitoring. Co prawda 
ogłosiliśmy przetarg w  ubiegłym roku, 
ale niestety oferty, które zostały złożo-
ne znacznie przekraczały przewidywa-
ne na to kwoty. Ale temat jest dla nas 
oczywiście bardzo istotny i  aktualny.  
22 stycznia nastąpiło otwarcie ofert 
z drugiego przetargu i będzie wyłoniony 
wykonawcę, co sprawi że już w  poło-
wie tego roku będziemy mogli czuć się 
bezpieczniej dzięki nowej sieci kamer. 
Wiem, że monitoring jest bardzo ocze-
kiwany przez mieszkańców. Do straży 
gminnej spływają zgłoszenia o  aktach 
wandalizmu, zaśmiecaniu placów za-
baw, czy innych terenów rekreacyjnych 
w godzinach nocnych. Już w tym roku 
będziemy mogli temu skuteczniej prze-
ciwdziałać.

GB: A  co uważa Pan za największy 
sukces 2015 roku?

KT: Oczywiście zakończenie projektu 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Stare Babice. To napraw-
dę wielki sukces naszej gminy, a  także 
wielki powód do dumy. To największe 

2016 i kolejne lata – o planach 
budżetowych i nie tylko

przedsięwzięcie inwestycyjne w historii 
naszej gminy, dzięki któremu znajduje-
my się w czołówkach wielu rankingów. 
Ale nie o  same rankingi nam chodzi, 
najważniejsze aby wszyscy mieszkańcy 
odczuli komfort posiadania wodociągu 
i kanalizacji w swoim domu. Ważny też 
jest aspekt ekologiczny. Chcemy być 
uznawani za czystą gminę, a  oczysz-
czanie ścieków jest niezbędne by takim 
statusem się pochwalić. Poza tym, jest 
to ważny element infrastruktury, który 

przyśpiesza rozwój gminy. Całkowita 
wartość projektu to ponad 150 mln zł 
netto, z czego blisko 102 mln zł plano-
wanych do sfinansowania ze środków 
unijnych. O  projekcie tym mówiliśmy 
wielokrotnie: Nowa Stacja Uzdatniania 
Wody, wodociągi, kanalizacja, a  także, 
ostatnio wykonana, rozbudowa oczysz-
czalni. To naprawdę innowacyjna, jedna 
z niewielu w kraju, inwestycja – «Wielka 

Fabryka Bardzo Czystej Wody». Po roz-
budowie jest w stanie oczyścić 6000 m3 

ścieków na dobę o parametrach bliskich 
pierwszej klasy czystości wód. Jest 
to dwukrotnie więcej niż dotychczas. 
Docelowo może ona obsłużyć 43  000 
mieszkańców, a więc zakładaną docelo-
wą liczbę mieszkańców w naszej gminie. 
Chcę podkreślić, że Eko Babice sprosta-
ły bardzo dużemu i trudnemu zadaniu, 
dzięki temu mamy jedną z najlepszych 
oczyszczalni w Polsce.

GB: Panie wójcie, a jakich sukcesów 
możemy się spodziewać w  nadcho-
dzących latach? Zacznijmy od naj-
większego zadania inwestycyjnego 
w  tym roku, czy Zielonki staną się 
nowym centrum kulturalno-spor-
towym gminy?

KT: Głęboko w  to wierzę. Nowy kom-
pleks, który jest tam budowany, przewi-
duje bowiem nie tylko szkołę, ale także 
centrum kultury, salę widowiskową, bi-
bliotekę i  halę sportową. W  połączeniu 
z  boiskami Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacyji przy ul. Południowej to bę-
dzie naprawdę wielki obiekt oświatowo-
-kulturalno-sportowy. Osobiście bardzo 
mi zależy na tej inwestycji, ponieważ 
zamknie ona pewien ważny etap w  ży-
ciu naszej gminy. Mam tu na myśli osią-
gnięcie takiego etapu, gdzie wszystkie 
podstawowe potrzeby komunalne i spo-
łeczne mieszkańców będą zaspokojone 

Nowy rok to dla samorządów nowy budżet i nowe 
plany. jakie wyzwania czekają samorządowców Gminy 
Stare Babice? co powinno zadowolić mieszkańców 
najbardziej? Wybór jest duży, bo tegoroczny budżet 
pierwszy raz w historii przekroczył sto milionów złotych 
jeżeli chodzi o wydatki, a stale rosnące dochody są 
również dobrą prognozą na przyszłość. 
Budżet Gminy Stare Babice na 2016 r.:
dochody: 87 415 656,00 zł
Wydatki: 103 215 498,00

Ale nie o same 
rankingi nam chodzi, 
najważniejsze aby 
wszyscy mieszkańcy 
odczuli komfort 
posiadania wodociągu 
i kanalizacji w swoim 
domu. Ważny też jest 
aspekt ekologiczny.
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na przyzwoitym poziomie. Ten projekt 
zapewni nam wystarczającą liczbę miejsc 
– nawet z pewnym zapasem – w przed-
szkolach, szkołach podstawowych, gim-
nazjum, zapewni dalszy rozwój życia 
kulturalnego, sportu, rekreacji itp. Li-
czę także na to, że znacząco przyczyni 
się do rozwoju organizacji społecznych, 
w tym zorientowanych na seniorów. Do 
tej pory cały czas brakowało nam domu 
kultury z prawdziwego zdarzenia. Wiele 
imprez kulturalnych odbywało się w pla-
cówkach oświatowych i wynajmowanych 
salach. Teraz będziemy mogli wszyscy 
wspólnie zasiąść na dużej sali podczas 
uroczystości gminnych. O  tym obiekcie 
mówimy już od dłuższego czasu i bardzo 
się cieszę, że mieszkańcy dopytują mnie 
o szczegóły tej inwestycji i kiedy będzie 
zrealizowana, bo nie mogą się doczekać. 
To jest bardzo pozytywne.

GB: O tej inwestycji wspominał pan 
już w  wywiadzie rok temu i  nawet 
wcześniej. Jednak wówczas mówi-
liśmy o „gimnazjum”... Czy w obec-
nej rzeczywistości będzie to trafny 
wybór?

KT: Ależ oczywiście. To, czy nowa szko-
ła w Zielonkach będzie gimnazjum, czy 
innym typem szkoły, nie ma tak dużego 
znaczenia. Jak wynika z gromadzonych 
przez nas danych statystycznych, ilość 
dzieci w wieku nauczania podstawowe-
go już teraz wskazuje na konieczność 
budowy nowej szkoły. Jedynym utrud-
nieniem, jakie możemy napotkać to za-
kup wyposażenia. Dla młodszych dzieci 
trzeba dostosować odpowiednio mniej-
sze ławki, krzesła i  sanitariaty. Mam 
jednak nadzieję, że do czasu wyboru 
wyposażenia sytuacja będzie już jasna 
i dowiemy się, czy nowopowstały obiekt 
to szkoła podstawowa, czy gimnazjum. 

W  każdym razie wiemy na pewno, że 
w  nowej szkole będziemy próbowali 
zastosować innowacyje metody naucza-
nia. Obecnie jesteśmy na etapie groma-
dzenia informacji i  zapoznawania się 
z nimi.

GB: Tak, o  metodach nauczania 
zapewne będziemy informować 
czytelników w  kolejnych nume-
rach, kiedy poznamy szczegóły. Ale 
z  tego, co wiemy innowacyjna jest 
także sama metoda budowy nowego 
obiektu?

KT: Tak, trzeba przyznać, że sposób 
prowadzenia inwestycji jest bardzo nie-
typowy i nowatorski. Polegaliśmy tu na 
doświadczeniu  GPK  Eko  Babice,  które 
już tą metodą budowało oraz które jest 
inwestorem zastępczym nowego obiek-
tu. Chodzi dokładnie o budowanie wie-
lobranżowe, czyli prostymi słowami: 
inwestycja została podzielona na po-
szczególne branże budowlane. Na każdą 
z  nich jest ogłaszany osobny przetarg. 
Takie cząstkowe przetargi branżowe 
dają nam tę przewagę, że znacznie ob-
niżają koszty całej inwestycji, ponieważ 
nie ma tu narzuconej marży general-
nego wykonawcy. Na tę chwilę muszę 
przyznać, że wszystko idzie po naszej 
myśli, ponieważ przy pierwszym prze-
targu zaoszczędziliśmy 20%, a  kolejne 
to już nawet 30% mniej w stosunku do 
kosztorysu inwestorskiego. Początkowa 
wycena całej inwestycji wyniosła około 
56 mln zł, a przy takim sposobie jej bu-
dowy możemy zaoszczędzić ponad 10 
mln zł. To bardzo duża kwota, a my mu-
simy szukać oszczędności, przed nami 
bowiem inne inwestycje, jak np. drogi.

GB: Drogi to temat bardzo często 
poruszany przez mieszkańców. Czy 
przy tak dużej inwestycji, jak nowy 
obiekt oświatowo-kulturalno-spor-
towy stać nas jeszcze na jakiekol-
wiek inwestycje drogowe?

KT: Tak, temat dróg jest stale poru-
szany przez mieszkańców i  nie ma 
się co dziwić, chodzi przecież o  nasze 
bezpieczeństwo. Tak, jak wielokrot-
nie powtarzałem w  ubiegłych latach, 
po zakończonym projekcie kanaliza-
cji zajmiemy się modernizacją dróg, 
aby zachować odpowiednią kolejność 
prac budowlanych. Mam nadzieję, że 
tu Państwa mile zaskoczę, ponieważ 
mamy w  planach stworzenie progra-
mu budowy i modernizacji dróg gmin-
nych na najbliższe lata. To blisko 30 
km dróg, w których wykonywane będą 
odwodnienie, chodniki i  ścieżki rowe-
rowe. Wartość całego przedsiewzię-
cia oceniliśmy wstępnie na około 50 
mln zł. Nie chcemy tej, jakże istotnej 
inwestycji, odkładać na wiele lat i dla-
tego zwróciliśmy się do Banku Gospo-
darstwa Krajowego, aby przedstawił 
nam ofertę dotyczącą dogodnej formy 
długoterminowego finansowania do 
realizowania dużych programów inwe-

Mam tu na myśli 
osiągnięcie takiego 
etapu, gdzie wszystkie 
podstawowe potrzeby 
komunalne i społeczne 
mieszkańców będą 
zaspokojone na 
przyzwoitym poziomie.

Ten projekt zapewni 
nam wystarczającą 
liczbę miejsc – nawet 
z pewnym zapasem 
– w przedszkolach, 
szkołach podstawowych, 
gimnazjum, zapewni 
dalszy rozwój życia 
kulturalnego, sportu, 
rekreacji itp.

Na tę chwilę muszę 
przyznać, że wszystko 
idzie po naszej 
myśli, ponieważ przy 
pierwszym przetargu 
zaoszczędziliśmy 20%,  
a kolejne to już nawet 
30% mniej w stosunku 
do kosztorysu 
inwestorskiego.

Wszyscy zauważyliśmy 
problem zakorkowanych 
„wlotówek” do Warszawy 
i powstała wspólna 
koncepcja komunikacji, 
która mogłaby go 
rozwiązać.
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stycyjnych. Być może dzięki temu uda-
łoby się wszystkie potrzebne drogi wy-
budować i zmodernizować w krótszym 
czasie niż wcześniej zakładaliśmy.

GB: Ciągle pozostaje problem coraz 
bardziej zakorkowanej ulicy War-
szawskiej...

KT: To powinien, choćby po części, roz-
wiązać projekt Obsługa komunikacyjna 
pasma zachodniego województwa mazo-
wieckiego w  korytarzu: Miasto stołeczne 
Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Ba-
bice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Bło-
nie – Kampinos – Sochaczew. To projekt 
powiatów warszawskiego-zachodniego 
i  sochaczewskiego Warszawy oraz ww. 
gmin. Wszyscy zauważyliśmy problem 
zakorkowanych „wlotówek” do War-
szawy i  powstała wspólna koncepcja 
komunikacji, która mogłaby go roz-
wiązać. Głównym celem tego projektu 
jest zwiększenie udziału przyjaznego 
środowisku publicznego transportu 
zbiorowego w  obsłudze mieszkańców 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 
Obecnie jesteśmy na etapie zgłaszania 
uwag do studium wykonalności, obszer-
nego opracowania, wykonanego przez 
krakowską firmę. Studium zakłada pięć 
wariantów trasy: z  wykorzystaniem 
istniejącej linii kolejowej Warszawa – 
Sochaczew, budowę nowej drogi dla 
szybkiej komunikacji autobusowej, bu-
dowę trasy autobusu torowego, budowę 
jednotorowej linii lekkiej kolei i budowę 
dwutorowej linii. Długość korytarza 
omawianych wariantów wynosi około 
50 km. 

GB: Skoro poruszyliśmy już temat 
Obszaru Metropolitalnego War-
szawy powiedzmy, jak zostanie 

rozwiązany projekt darmowej ko-
munikacji dla mieszkańców gminy, 
o którym mówił Pan w zeszłorocz-
nym wywiadzie?

KT: 29 września sejm przyjął ustawę 
o  związkach metropolitalnych. Okre-
śla ona zasady i  tryb tworzenia oraz 
organizacji związku metropolitalnego, 
stanowiącego formę współpracy gmin 
i powiatów. Na podstawie tej ustawy po-
wstał pomysł utworzenia komunikacji 
metropolitalnej Warszawy i okolic, a więc 
i naszej gminy. Cały czas czekamy, jak po-
toczą się losy tego projektu i dlatego też 
na tę chwilę musimy się wstrzymać z pro-
jektem darmowej komunikacji dla miesz-
kańców. Niemniej jednak, nieprzerwanie 
prowadzimy analizy dotyczące gminnego 
transportu publicznego, zamawiamy też 
wyniki badań ruchu od ZTM ponieważ 
niezależnie od tego, czy postawimy na 
transport związku metropolitalnego, czy 
naszą wewnętrzną, darmową komunika-
cję dokumenty te będą nam bardzo po-
trzebne. Po dokładnym przyjrzeniu się 
wszystkim badaniom, na podstawie wy-
branego wariantu, przygotujemy projekt, 
który poddamy do szerokiej konsultacji 
mieszkańców, abyśmy mogli opracować 
wspólną, najlepszą koncepcję.

GB: Zapowiada się, że czeka nas 
dużo projektów, które będziemy 
realizować we współpracy z innymi 
podmiotami?

KT: Tak, rzeczywiście te, o  których 
wcześniej wspominałem to nie wszyst-
ko. Cały czas prowadzimy przecież 
działania związane z  ZIT-em, a  roz-
poczęliśmy już współpracę z  powiata-
mi warszawskim zachodnim, nowo-
dworskim i  sochaczewskim w  sprawie 
projektu zintegrowanej gospodarki 
wodnej. W  grudniu odbyło się u  nas 
spotkanie zainteresowanych stron i fir-
my wykonującej projekt, na którym 
omawialiśmy dotychczasowe działania, 
analizowaliśmy zagrożenia i zapoznali-
śmy się z proponowanymi rozwiązania-
mi służącymi, tak potrzebnej, poprawie 
gospodarki wodnej w naszych gminach.

GB: Wspomniał Pan o  Zintegrowa-
nych Inwestycjach Terytorialnych 
(ZIT), na jakim etapie jesteśmy?     

KT: Obecnie dokonaliśmy weryfikacji 
udziału w  przedsięwzięciu ZIT na lata 
2014-2020. Jest to kilka projektów, 
z czego najważniejsze to:

– Stworzenie sieci tras rowerowych 
na terenie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF), który ma na 
celu rozbudowę ścieżek rowerowych 
na terenie naszej gminy, mających nas 
docelowo połączyć komunikacyjnie 
z  Warszawą. Mieszkańcy coraz czę-
ściej korzystają z  rowerów, jako środ-
ków transportu, dlatego ułatwienie im 
przejazdów do i z pracy jest jak najbar-
dziej celowe.

– Stworzenie sieci parkingów P+R na 
terenie WOF. Ma on na celu ograniczyć 
emisję CO2 na terenie Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego i  zachę-
cić jego mieszkańców do korzystania 
z transportu zbiorowego. U nas plano-
wany jest on w Starych Babicach przy 
ul. Sienkiewicza, przed nową siłownią 
plenerową.

– Budowa oferty terenów inwestycyj-
nych WOF, dzięki któremu będziemy 
mogli uzbroić i  wypromować nasze 
tereny inwestycyjne. U  nas chodzi do-
kładnie o  składowisko Radiowo i  tere-
ny przyległe, o  których przeznaczeniu 
wspominałem już wiele razy.

– Promocja gospodarcza w  ramach 
WOF Expo. Dzięki niej stworzone zo-
stanie m.in. Centrum Informacji i Pro-
mocji Gospodarczej WOF w Warszawie, 
gdzie będą promowane nasze gminne 
przedsiębiorstwa zajmujące się ekspor-
tem. Projekt ma na celu m.in. zwięk-
szenie potencjału eksportowego firm 
z terenu Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego.

– Dostęp do informacji publicznej 
WOF (Archiwum), który powinien 
znacznie ułatwić pracę urzędową, tzn. 
archiwalne dokumenty będą dygitali-
zowane, co docelowo zredukuje ich pa-
pierowe wersje.

GB: Mówimy cały czas o dużych pro-
jektach, jest ich dużo, a co możemy 
wymienić z  tych, które mieszkań-
cy będą mogli zobaczyć już w  tym 
roku?

KT: Przede wszystkim projekty bu-
dżetu partycypacyjnego. 2015 rok 
był eksperymentalnym, jeżeli chodzi 

(..) mamy w planach 
stworzenie programu 
budowy i modernizacji 
dróg gminnych na 
najbliższe lata. To blisko 
30 km dróg, w których 
wykonywane będą 
odwodnienie, chodniki 
i ścieżki rowerowe.
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o  ten sposób finansowania w  naszej 
gminie. Dużo się nauczyliśmy, po-
prawiliśmy procedury i  w  tym roku 
znów przystąpimy do postępowania 
na realizację w roku 2017. W 2015 r. 
projektów było bardzo dużo i  ich za-
kres także był bardzo różnorodny: 
wykonanie kanalizacji deszczowych, 
budowy oświetlenia i  nawierzchni 
drogowych, a  także budowa siłowni 
plenerowych. Z realizacji tych wszyst-
kich projektów mieszkańcy będą mo-
gli się cieszyć już w tym roku. Zapra-
szam też wszystkich do przemyślenia, 
czego oczekiwaliby w 2017 r.

GB: Dodajmy, że listę projektów, któ-
re będą realizowane, a także regula-
min mieszkańcy będą mogli znaleźć 
na stronie gminy www.stare-babice.
pl. Panie wójcie, dużą część budżetu 
zajmuje oświata i  wychowanie. Nie 
pierwszy raz wymieniono tu nie tyl-
ko nasze jednostki publiczne, znala-
zło się też kilka prywatnych...

KT: Tak, już nie pierwszy rok do-
tujemy jednostki prywatne. To dla 
nas bardzo ważny dział. W  budże-
cie zawartych jest 10 przedszkoli 
niepublicznych. Warto wymienić te 
podmioty: Niepubliczne Przedszko-

la – Irena Sobkowicz, – Jeżyk, Weso-
ły Brzdąc, – Krasnoludki, – Krasnal, 
Zaczarowany Ołówek, – Integracyjne 
Zielone Słonie, – Słoneczny Domek, 
– Integracyjne Tęcza oraz Zielona 
Akademia. Dotowane są również dwie 
prywatne szkoły podstawowe: Big Ben 
oraz Edu Lab.

GB: Podsumowując, zakres działań 
jest dosyć duży na kolejne lata?

KT: Oczywiście, przecież cały czas 
podążamy drogą zrównoważonego 

rozwoju, co wielokrotnie spotyka się 
dużym zadowoleniem mieszkańców, 
a  także naszych sąsiadów, którzy też 
korzystają z naszej infrastruktury. Po-
ziom infrastruktury technicznej jest 
u  nas, na tle innych gmin, naprawdę 
wysoki, wodociągi, kanalizacja, dro-
gi, szkoły, przedszkola, możnaby wie-
le tu wymienić. Do tego już niedługo 
dołączymy centrum kultury i możemy 
mówić o  zakończeniu pewnego etapu 
w życiu naszej gminy. Bardzo ważnego 
etapu.

GB: Panie wójcie, dziękujemy za 
rozmowę i  życzymy udanego roku 
budżetowego.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące 
tematów poruszanych w artykule prosi-
my pisać na adres: gazeta.babicka@sta-
re-babice.waw.pl.

rozMaWiała: Mf

foto: Pk

(...) nieprzerwanie 
prowadzimy analizy 
dotyczące gminnego 
transportu publicznego, 
(...) ponieważ niezależnie 
od tego, czy postawimy 
na transport związku 
metropolitalnego, czy 
naszą wewnętrzną, 
darmową komunikację 
dokumenty te będą nam 
bardzo potrzebne.

Zapraszam też wszystkich 
do przemyślenia, czego 
oczekiwaliby w 2017 r.

Zimowe utrzymanie dróg na tere-
nie gminy Stare Babice w  sezonie 
2015/2016. Za organizację i  koordy-
nację utrzymania dróg w okresie zimy, 
w  stopniu zależnym od zaistniałych 
warunków atmosferycznych oraz posia-
danego zaplecza technicznego (sprzęto-
wo-materiałowego), na terenie gminy 
odpowiedzialni są:
1. za drogi wojewódzkie – ul. Warszaw-

ska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobie-
skiego – Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazo-
wiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117.

2. za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, 
Mościckiego-Sienkiewicza, Izabeliń-
ska, Ogrodnicza, Południowa, Spa-
cerowa, Kwiatowa – Zarząd Dróg Po-
wiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 
Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722 13 80.

3. za drogi gminne – Urząd Gminy Stare 
Babice, Referat Gospodarki Komunal-
nej tel. 227 229 535. 

Wykonawcą usług w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg gminnych jest 
Konsorcjum Firm składające się z Lidera 
konsorcjum Spółdzielnia Usług Rolniczych 
z siedzibą w 05-082 Stare Babice ul. Wie-
ruchowska 1, tel. 227 229 681, oraz uczest-
nika konsorcjum Spółdzielni Kółek Rol-
niczych Lesznowola z siedzibą w  05-500 
Stara Iwiczna ul Słoneczna 33

Pierwszej kolejności zimowego utrzy-
mania podlegają ulice strategiczne dla ko-
munikacji.Nie podlegają zimowemu utrzy-
maniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, 
wewnętrzne, osiedlowe itp. Zimowym 
utrzymaniem chodników (nie będą-
cych w obowiązku utrzymania przez 

właścicieli prywatnych posesji zgodnie 
z „Ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach”), parkingów oraz 
przystanków autobusowych zajmuje się 
firma „REMONDIS Sp. z o.o.” z siedzibą 
w 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, tel. 
225 930 555.

Odśnieżamy chodniki! Przypomi-
namy mieszkańcom gminy, że Ustawa 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 
391) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na 
właścicieli nieruchomości obowiązek 
utrzymania czystości i porządku przez: 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i  in-
nych zanieczyszczeń z  chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości.
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Średni metraż mieszkania w Polsce w 2014 r. wyniósł 73,4 m² 
– podał Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z  danych 
GUS, statystycznie największym metrażem mogą pochwalić 
się mieszkańcy podwarszawskich gmin, w tym naszej. Gmina 
Stare Babice znalazła się na trzecim miejscu z przeciętną po-
wierzchnią 133,3 m². Wyprzedziły nas: Izabelin (140 m²) i Pod-
kowa Leśna (142 m²), która znalazła się na pierwszym miejscu. 

W Warszawie mieszkania mają znacząco mniejszy metraż. 
Przeciętna powierzchnia lokali w tym mieście to 58,8 m², przez 
co stolica znalazła się w ostatniej pięćdziesiątce zestawienia li-
czącego niemal 2,5 tysiąca pozycji. Mf

foto: Pk

W  dniu 16 grudnia 2015 r. odbyła 
się w siedzibie Urzędy Gminy Stare 
Babice XIII Sesja Rady Gminy. Pod-
czas sesji podjęto 17 uchwał:
1. Uchwała nr XIII/105/15 z dnia 16 grud-

nia 2015 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia w sprawie 
współfinansowania lokalnej linii uzu-
pełniającej.

2. Uchwała nr XIII/106/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie zmian w Uchwale 
Budżetowej Gminy Stare Babice na 
2015 rok. 

3. Uchwała nr XIII/107/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy 
Stare Babice na lata 2015-2023.

4. Uchwała nr XIII/108/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stare Babice na lata 2016-2032.

5. Uchwała nr XIII/109/15 z dnia 16 
grudnia 2015 w sprawie Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Stare Babice na rok 
2016. 

6. Uchwała nr XIII/110/15 z  dnia 
16 grudnia 2015 w sprawie inkasa 
oraz wynagrodzenia sołtysów za in-
kaso łącznego zobowiązania pienięż-

nego, podatków: leśnego, rolnego i od 
nieruchomości. 

7. Uchwała nr XIII/111/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przystąpienia do scalenia nie-
ruchomości położonych w obrębie 
Borzęcin Duży – kompleks nr I.

8. Uchwała nr XIII/112/15 z dnia 16 
grudnia 2015 w sprawie rozpatrze-
nia wezwania do usunięcia narusze-
nia prawa uchwałą Nr XLIV/414/10 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 li-
stopada 2010 r. 

9. Uchwała nr XIII/113/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

10. Uchwała nr XIII/114/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych 
i zwolnień w tym podatku. 

11. Uchwała nr XIII/115/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia wzorów formularzy in-
formacji i deklaracji podatkowych.

12. Uchwała nr XIII/116/15 z dnia 16 
grudnia 2015 w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dota-
cji dla niepublicznych i publicznych 
przedszkoli, innych form wycho-
wania przedszkolnego, szkół pod-
stawowych i gimnazjów prowadzo-
nych na terenie Gminy Stare Babice 
przez inne niż Gmina Stare Babice 
osoby prawne i fizyczne, oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania.

13. Uchwała nr XIII/117/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej pozbawienia statusu la-
sów ochronnych gruntów położonych 
w Koczargach Starych.

14. Uchwała nr XIII/118/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej pozbawienia statusu lasów 
ochronnych położonych we wsi Stani-
sławów. 

15. Uchwała nr XIII/119/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie powołania komi-
sji doraźnej do dokonania zniszczenia 
zgłoszenia kandydata na ławnika.

16. Uchwała nr XIII/120/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie powołania Gmin-
nej Rady Seniorów w Starych Babi-
cach i nadania jej Statutu.

17. Uchwała nr XIII/121/15 z dnia 16 grud-
nia 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy.

oPracoWaniE: Pk

Gmina stare Babice czuje luz

z sesji rady Gminy

Gmina Stare Babice znalazła się w pierwszej 
trójce gmin o największym przeciętnym me-
trażu w Polsce. możemy śmiało powiedzieć, 
że żyjemy na luzie...
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Na spotkaniu obecni byli wójtowie, radni, 
dyrektorzy placówek oświatowych, na-
uczyciele, pracownicy urzędu gminy oraz 
przedstawiciele fundacji Pozytywne Inicja-
tywy. Fundacja stworzyła ofertę dla nowej 
szkoły w Zielonkach i jej prezentacji doko-
nała na spotkaniu. Jest to propozycja, któ-
ra odbiega od dotychczasowej, powszech-
nej metody szkolnictwa. Pojawia się w niej 
wiele innowacyjnych rozwiązań zarówno 
pod względem finansowania, szkolnictwa, 
jak i  samego wyglądu placówki. Obecni 
na spotkaniu goście mogli wysłuchać, na 
czym miałyby polegać zmiany, a także za-
dawać pytania i wypowiedzieć się, co do 
zasadności wprowadzenia zmian, a także 
przedstawić swoje stanowisko. Na czym 
dokładnie miałaby polegać nowa metoda 
napiszemy w  lutowym numerze Gazety 
Babickiej.

Fundacja Pozytywne Inicjatywy pisze 
o sobie: Pozytywne Inicjatywy narodziły się 
z marzeń i ambicji grupy ludzi pochodzących 
z  powiatu puckiego. Postanowili oni zmie-
niać na lepsze swoje otoczenie i środowisko. 
Zapragnęli, aby ten region stawał się coraz 

bardziej atrakcyjny zarówno dla 
mieszkańców, jak i  turystów. Po 
prostu – aby żyło się tu lepiej, 
pozytywniej. Integracja Polski 
z  Unią Europejską dała nam 
niepowtarzalną szansę rozwo-
ju Małych Ojczyzn. Dlatego na 
podejmowanie przez nas inicja-
tywy, programy i projekty pozy-
skujemy środki zewnętrzne-unij-
ne. Staramy się jak najbardziej 
kreatywnie wykorzystywać dane 
nam źródła tak, by służyły one 
wielowymiarowemu społeczne-
mu rozwojowi. Opierając się na 
zasadzie pomocniczości udało 
nam się stworzyć zespoły ludzi 
posiadających wiedzę i doświad-
czenie w wielu dyscyplinach. Ich 
czołowymi dokonaniami są 
m.in: utworzenie sieci ponad 
60 żłobków na terenie całego 
województwa pomorskiego, 
które patronatem honorowym 
objął Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, utworzenie 

Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdań-
sku, zbudowanie i prowadzenie Muzeum 
Kocham Bałtyk, stworzenie własnej floty 
jachtów oraz szkoły pod żaglami. Funda-
cja współpracuje z  samorządami, urzę-
dami marszałkowskimi, uniwersytetami 
i organizacjami społecznymi. Mf

nowa szkoła – nowe inicjatywy
Budowa nowej szkoły w zielonkach posuwa się w zaskaku-
jącym tempie. Najwyższy czas pomyśleć o metodzie szkol-
nictwa, jaką w niej zastosować. o tym własnie rozmawiano 
podczas spotkania, które odbyło się 15 stycznia w sali 
konferencyjnej nowego budynku urzędu gminy.

Sala kreatywności w szkole prowadzonej przez fundację w Gdańsku

Płaćcie podatki w naszej gminie, to bar-
dzo ważne dla nas wszystkich! Gmina 
ma wpływy z podatku PIT w wysokości 
37,53% i 6,71% z podatku CIT. Te pie-
niądze będą przeznaczane na różnego 
rodzaju inwestycje dla nas wszystkich: 
drogi, ścieżki rowerowe, wydarzenia 
kulturalne i inne udogodnienia. 

Co zrobić, aby te pieniądze zo-
stały w gminie?

–  zameldować się w Gminie Sta-
re Babice

(możesz to zrobić w Urzędzie Gminy 
przy ul. Rynek 21)

lub
–  zaktualizować swoje dane za 

pomocą formularza ZAP-3, 

wpisując w częsci B naszą gmi-
nę, jako miejsce zamieszkania 
(formularz składamy do właściwe-
go urzędu skarbowego)

Dlaczego to takie ważne? Rocznie 
z powodu braku zameldowania lub nie-
zgłoszenia ZAP-3 do budżetu gminy nie 
trafia aż około 5 mln zł! 

W 2016 roku na inwestycje przezna-
czymy prawie 31 mln zł, gdyby wszyscy 
odprowadzali podatki w gminie mogli-
byśmy przeznaczyć dużo więcej!

Wspólnie zadbajmy o  naszą przy-
szłość. To proste i nic nie kosztuje, a jak 
wiele zmienia!

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
Marcin Zając

szanowni mieszkańcy gminy!
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W poniedziałek, mimo że o Jego chorobie 
wiedziałam od kilku tygodni, dotarła do 
mnie smutna wiadomość o śmierci ko-
legi Adolka. Jak trudno o Koledze pisać 
w czasie przeszłym, wiedząc że On już 
tego nie przeczyta, nikt nie lubi tego typu 
wspomnień.

Kiedy 1 lutego 1975 r. pojawiłam się 
w Urzędzie Gminy Stare Babice w służbie 
rolnej, Ty Dolku już byłeś, wiem że zosta-
łeś zatrudniony w 1974 r., byłeś już kolegą 
ze stażem pracy, a ja „laik”, jako instruk-
tor rolny. W pierwszych dniach pracy za-
uważyłam, że służba rolna to taka mała 
rodzina, otoczyliście mnie opieką. Taką 
atmosferę wprowadziła nasza kierow-
niczka Halinka, a Ty później jak zostałeś 
moim kierownikiem i kontynuowałeś to.

Dolku, uczyłeś mnie, jak należy prze-
prowadzać rozmowy z rolnikami, jak or-
ganizować pokazy z sianokiszonek, pa-
miętam też, jak na motorach jeździliśmy 

po terenie mając za zadanie zapisywać 
rolników na materiał siewny, na zwie-
rzęta hodowlane. Gdy jako młody pra-
cownik, nie czułam się jeszcze dobrze 
w zawodzie, Ty i  inni koledzy opieko-
waliście się mną. W 1982 r. zostałeś kie-
rownikiem służby rolnej, pracowaliśmy 
razem do 1989 r.

Zwracałeś się do mnie tak ładnie: Mi-
ruś... Później ja zmieniłam stanowisko i ob-
sługiwałam Gminną Radę Narodową, po-
tem Radę Gminy, a Ty od 1993 r. zacząłeś 
zajmować się oświatą w gminie, ale nadal 
był to ten sam zakład pracy, byłeś w pobliżu 
i często, w wolnych chwilach, wspominali-
śmy wyjazdy do specjalistycznych gospo-
darstw rolnych organizowane przez Ka-
rolinę z Wojewódzkiego Ośrodka Postępu 
Rolniczego w Poświętnem. 

Zastanawiam się, czy jest dużo osób 
pracujących 41 lat w tym samym zakładzie 
pracy, bo my Dolku tyle ze sobą pracowa-

liśmy. Dolku, byłeś wspaniałym, uczyn-
nym człowiekiem, niezawodnym kolegą 
i przyjacielem, zawsze pogodny, zawsze 
chętny do pomocy, miałeś moc sprawiania 
radości innym. Dolku Ty nie odszedłeś, 
zmieniłeś tylko adres zamieszkania, więc 
do zobaczenia przyjacielu, kiedyś w przy-
szłości, kiedy nadejdzie na nas czas...

Mirka Majchrzak

„Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej”

Wspomnienie o adolfie jarkowcu

Przypomnijmy:  w  terminie  od  15  paź-
dziernika do 30 listopada 2015 r. odbyło 
się 19 zebrań wiejskich we wszystkich 
sołectwach, na których dokonano wy-
boru sołtysów i rad sołeckich. Na upraw-
nionych 13  448 mieszkańców wszyst-
kich miejscowości gminy, w  zebraniach 
i  wyborach sołtysów oraz rad sołeckich 
wzięło udział 705 osób, co stanowiło 
5,24% frekwencję. W wyniku przeprowa-
dzonych wyborów dokonano wyboru 23 
sołtysów i 70 członków Rad Sołeckich. 

Podczas XIII Sesji Rady Gminy wójt 
Krzysztof Turek serdecznie podziękował 
także odchodzącym sołtysom. Podkreślił 
ich zaangażowanie w pracę, przypomniał, 
jak wiele zmieniło się dzięki nim w ca-
łej gminie. Wyraził on również wdzięcz-
ność za pracę na rzecz gminy i sołectw 

w imieniu mieszkańców. 
Na koniec złożył życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności. Odchodzący sołtysi 
otrzymali pamiątkowe etui  
z podziękowaniami oraz 
kwiaty.

Wyróżnieni sołtysi:
Edward Pytlakowski 
– sołtys Zalesia, funkcję 
pełnił od 1991 r.,
Elżbieta Czerwonka 
– sołtys Babic Nowych, 
funkcję pełniła od 1994 r.,
Maria Wawrzyniecka – sołtys Stani-
sławowa, funkcję pełniła od 1999 r.,
Jan Połeć – sołtys Mariewa i  Budy, 
funkcję pełnił od 2001 r.,

Stanisław Lesisz – sołtys Zielonek 
Parcela, funkcję pełnił od 2002 r.,
Ewa Majkowska – sołtys Borzęcina 
Małego, funkcję pełniła od 2012 r.

tEkst/ foto: Pk

odchodzący sołtysi docenieni
W poprzednim numerze Gazety Babickiej przedstawiliśmy sylwetki nowych sołtysów  
wybranych w sołectwach naszej gminy. 16 grudnia 2015 r. w urzędzie gminy miała miejsce 
jeszcze jedna uroczystość. Podczas Sesji rady Gminy Stare Babice Wójt krzysztof turek 
podziękował sołtysom kończącym swoją kadencję.

Wręczanie nagród sołtysom
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Jak dziś wyglądałaby nasza gmina, gdy-
by nie Pani Elżbieta Czerwonka? 
Jej postawę, chęć niesienia pomocy in-
nym oraz pracowitość wspomina dziś 
już 3 pokolenie mieszkańców. Niedawno 
otrzymała od Wójta Gminy Stare Babice 
Krzysztofa Turka podziękowanie za 22 
lata sprawowania funkcji sołtysa Babic 
Nowych. Ale jej historia, to historia roz-
woju całej gminy. Dziś łatwo każdemu 
z nas przychodzi oceniać gminę i pracę jej 
urzędu. Może warto przypomnieć sobie, 
jak to kiedyś bywało? Jak mówi Pani Elż-
bieta: „Dziś gmina jest piękna”.
Gazeta Babicka: Pani Elżbieto, kiedy 
została Pani sołtysem Babic Nowych?
Elżbieta Czerwonka: Moi mieszkańcy 
często  powtarzali:  „Pani  Elu,  jak  Pani 
pójdzie na emeryturę, to zostanie tu-
taj sołtysem!”. W 1994 r. spełniła się ta 
„przepowiednia”, zgodziłam się kandy-
dować i zostałam wybrana. 

GB: Czym zajmowała się Pani 
wcześniej? 
EC: Urodziłam się tutaj przed wojną, 
wychowałam, dorastałam i  rozwija-
łam razem z gminą. Pamiętam czasy 
wojny i  uciekających warszawskich 
powstańców. Wspominam trudne i  bied-
ne życie na wsi – brak prądu, oświetlenia, 
utwardzonych dróg, komunikacji. Dzieci 
na śniadanie dostawały zwykle kubek mle-
ka, po powrocie ze szkoły na obiad była np. 
jajecznica. Ale była druga, lepsza strona 
tego życia. Wieś pomagała sobie w  daw-
nych czasach. Ludzie wzajemnie się wspie-
rali. Po wojnie ukończyłam szkołę średnią 
i  podjęłam pracę w  warszawskich sądach. 
Wyszłam za mąż i  urodziłam dzieci. Po 
ich odchowaniu chciałam wrócić do pracy. 
W urzędzie gminy był wolny etat – z urzę-
du powiatowego w Pruszkowie przeniesio-
no wydział „Podatków i Opłat Wiejskich”. 

Z racji doświadczenia podjęłam tę pracę. 
GB: Proszę przypomnieć, jak wtedy 
wyglądał urząd gminy?
EC: Byłam 9. pracownikiem urzędu. 
Mieścił się on w budynku obecnej kwia-
ciarni w  Starych Babicach. Wcześniej 
była  tam  szkoła  podstawowa,  później 
ośrodek zdrowia. Do obecnej lokalizacji 
urząd przeniósł się w 1968 r.
GB: Jak Pani wspomina tamten ze-
spół urzędników?
EC: Było nas mało, ale załoga żyła jak w ro-
dzinie. Wspieraliśmy się wzajemnie, każdy 
starał się wykonać pracę i pomóc drugiemu. 
Jeździliśmy bezpośrednio do  ludzi,  tłuma-
czyliśmy decyzje urzędu, co i  jak wypełnić. 
Tylko dzięki wzajemnemu wsparciu, byli-
śmy w stanie podołać tym zadaniom. Może 
dzięki temu przepracowałam w  urzędzie 
tyle lat, bo w sumie do 2005 r.?
GB: Wróćmy do 1994 r. W jakiej kon-
dycji było Pani sołectwo?

EC: Przez te 22 lata było co robić! Dziś to 
11 ulic, na każdej z  nich mieszkańcy ze 
swoimi potrzebami. Ale wspólnymi siłami 
wiele da się zrobić! Wtedy wszystkie drogi 
były nieoświetlone a  nawierzchnia leszo-
wa. Powstawały nowe ulice, trzeba było 
nadać im nazwy, numerować nowe pose-
sje. Było coraz więcej aut, nawierzchnie 
nie wytrzymywały ruchu. Dzięki dopła-
tom mieszkańców, pokryliśmy je szutrem. 
Z  czasem podzielono drogi na gminne, 
powiatowe, wojewódzkie i  prywatne. 
Utrudniało to poprawę każdego odcinka, 
bo trzeba było konsultować to z inną dy-
rekcją. Na ul. Ogrodniczej wiele zmieniło 

się po otwarciu giełdy w Broniszach. Przez 
zwiększony ruch istniało zagrożenie dla 
pieszych i rowerzystów. Wspólnymi siłami 
doprowadziliśmy do budowy chodnika, 
a w późniejszym terminie kanalizacji oraz 
wyasfaltowania. Podobnie z  ul. Wieru-
chowską. Drogi gminne: Kresową, Dolną, 
Witosa pokryliśmy szutrem. Dzięki kostce 
położnej na drodze do przystanku autobu-
sowego przy ul. Warszawskiej można było 
do niego dojść suchą nogą.

Mobilizowałam mieszkańców do przyłą-
czania się do sieci kanalizacyjnej. Efektem 
tego jest kanalizacja przy ul.: Kresowej, Dol-
nej, Okulickiego, Warszawskiej. Uzupełnia-
liśmy oświetlenie ul. Ogrodniczej do ronda 
oraz położyliśmy kostkę na chodniku przy 
tej ulicy. Wykonaliśmy rowy odwadniające. 
Wspólną inicjatywą mojego sołectwa oraz 
Latchorzewa i Lubiczowa, była siłownia przy 
ul. Dobrzańskiego obok lasku oraz altana 
przy ul. Warszawskiej położona przy stawie. 

GB: Czy poznała Pani nową soł-
tys Nowych Babic?
EC: Oczywiście, pokazałam jej gmi-
nę i sołectwo, wprowadziłam w na-
sze sprawy. Wierzę, że jej się uda. 
GB: Ale jednocześnie brakuje 
Pani ludzi i sołectwa?
EC: To zostaje w  człowieku, w  jego 
sercu. Na pożegnanie dostałam 
kwiaty i podziękowania. Nowa sołtys 
zapytała: „Mam nadzieję, że Pani nie 
opuszcza nas na dobre?”. To miłe, że 
ludzie doceniają pracę. Jednocześnie 
dziękuję wszystkim mieszkańcom 
sołectwa za miłą współpracę oraz 
zawsze dobre przyjęcie i  rozmowę. 
Szczęść Boże!
GB: Czy przez te lata zapadło 

Pani w  pamięć coś szczególnego, 
z czego jest Pani dumna?
EC: W  2015 r., zbieraliśmy jako sołectwo 
fundusze na rehabilitację i  leczenie pod-
opiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”. Dzięki zaangażowaniu moich miesz-
kańców udało nam się przekazać darowiznę 
w wysokości 1540 zł! Otrzymaliśmy za to 
podziękowanie od Pani Beaty Tyszkiewicz 
oraz Stanisława Kowalskiego z  Fundacji. 
Podopiecznej Fundacji życzę zdrowia.
GB: Dziękuję bardzo za rozmowę!

rozMaWiał: Pk

foto: archiWuM ELżBiEty czErWonki

Autorka (po prawej) z koleżanką na 
babickim rynku.

Pierwszy skład urzędu (od lewej): 1. danuta ostrowska – urząd 
Stanu cywilnego, 2.n.n., 3. zdzisław Strzelecki – Przewodniczący 
urzędu, 4. zofia Pawłowska – Sekretarz Gminy, 5. marianna 
Wójtowicz – księgowość Budżetowa, 6. janina Surlińska – Podatki, 
7. elżbieta czerwonka – Podatki i księgowość, 8. Wanda Poręcka  
– obowiązkowe dostawy, 9.Henryka Wójcik – meldunki. 

„Było nas mało, ale załoga żyła jak w rodzinie”
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W styczniu tego roku uruchomiliśmy 
nowe połączenie dla uczniów szkoły 
podstawowej przy ul. Polnej 40 w Sta-
rych Babicach. Dowóz dzieci na trasie 
z Klaudyna do Starych Babic odbywa się 
wg następującego harmonogramu:

Kurs I – wyjazd godz. 7.30 – powrót 
godz. 7.55

Kurs II – wyjazd godz. 10.00 – po-
wrót godz. 10.35

Kurs III – wyjazd godz. 13.10 – po-
wrót godz. 13.45

Kurs IV – wyjazd godz. 16.30 – po-
wrót godz. 17.05

Przebieg trasy nowego połącze-
nia: parking przy Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach – Klaudyn – parking 
przy Szkole Podstawowej w Starych Ba-
bicach.

W  grudniu 2015 r. serwis samorządo-
wy Polskiej Agencji Prasowej podał na 
podstawie zestawienia GUS listę ran-
kingową gmin, na terenie których re-
alizowane były projekty finansowane ze 
środków unijnych perspektywy finanso-
wej 2007-2013. Wnioskodawcami tych 
projektów były podmioty publiczne, 
firmy prywatne, organizacje pozarządo-
we, osoby fizyczne i inni uprawnieni be-
neficjenci wykorzystujący środki unijne 
na terenie gmin.

Liderami rankingu są: Warszawa 
(35,6 mld zł wartości podpisanych 
umów o  dofinansowanie), Wrocław 
(12,5 mld zł), Gdańsk (10,6 mld zł) i Kra-

Firmą świadczącą usługę transporto-
wą w 2016 r. z zakresu dowożenia dzieci 
do Szkoły Podstawowej w Starych Babi-
cach jest: Usługi Transportowe Przewóz 

ków (10,4 mld zł). W kategorii gmin 
wiejskich oraz miejsko – wiejskich, 
Stare Babice plasują się na wyso-
kiej – 13 pozycji – z  kwotą 929,56 
mln zł wartości podpisanych umów. 
Pierwsze miejsce wśród gmin miej-
sko – wiejskich zajęła sąsiednia gmina 
Ożarów Mazowiecki z kwotą 3,192 mld 
zł wartości podpisanych umów. Nato-
miast w  rankingu ogólnym wszystkich 
gmin w  Polsce (zarówno miejskich jak 
i  miejsko – wiejskich), Stare Babice 

uplasowały na 57 
miejscu. To bar-
dzo dobry wynik 
biorąc pod uwagę, 
że gmin biorących 
udział w rankingu 
było 2478! Oprócz 
naszej gminy od-
najdziemy w  ran-
kingu ogólnym 
również sąsiednie 
gminy: Łomian-
ki (179 miejsce 
z  367,37 mln zł 
wartości podpi-

sanych umów), Izabelin (1135 miejsce 
z  45, 13 mln zł wartości podpisanych 
umów), Leszno (1580 miejsce z  22,71 
mln zł podpisanych umów) oraz Kampi-

nowym autobusem szybciej do szkoły

Pierwszy miliard? jesteśmy blisko…

Osób Bogdan Raniszewski, z  siedzibą 
w Wyszkowie, przy ul. J. Korczaka 12.

tEkst/ foto: Pk

nos (2002 miejsce z 12,13 mln zł podpi-
sanych umów).  

Prezentowane dane dotyczą podpi-
sanych umów o  dofinansowanie pro-
jektów unijnych na dzień 30 czerwca 
2015 r., przy uwzględnieniu wszystkich 
kosztów – łącznie z niekwalifikowalny-
mi. Chodzi tu o  fundusze ze środków 
unijnych na lata 2007-2013, dostępne 
w ramach programów operacyjnych: In-
frastruktura i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc 
Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej 
oraz poszczególnych Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych. Dane pochodzą 
z Krajowego Systemu Informatycznego 
(KSI SIMIK 07-13), odnoszą się do pro-
jektów realizowanych na terenie danej 
jednostki terytorialnej. Nie należy ich 
utożsamiać wyłącznie z  projektami re-
alizowanymi przez jednostki samorzą-
du terytorialnego, ponieważ obejmują 
one także projekty realizowane na tere-
nie gminy przez inne podmioty.

Tak dobra pozycja naszej gminy 
w rankingu świadczy o wysokim poten-
cjale gospodarczym samorządu i  lokal-
nych firm, umożliwiającym ubieganie 
się o  środki unijne, dużej aktywności 
i motywacji do rozwoju.

tEkst: Pk

Podane wielkości w mld złotych. dane na dzień 30.06.2015 r.

gmina, urząd, teren
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Część przechodząca przez nasza gminę 
jest elementem Gazociągu Rembelszczy-
zna – Mory o długości około 29 km zlo-
kalizowanego na terenie gmin: Nieporęt, 
Jabłonna, miasto st. Warszawa, Łomian-
ki, Stare Babice i  Ożarów Mazowiecki. 
Planowany termin zakończenia tej inwe-
stycji to sierpień 2018 r.

Na spotkanie zorganizowane przez 
Gminę Stare Babice przybyli przedstawi-
ciele spółki Gaz System, wójtowie Krzysz-
tof Turek i Marcin Zając, radni zaintere-
sowanych miejscowości i ich mieszkańcy. 
Na początku głos zabrała Iwona Dominiak 
– Kierownik Działu Komunikacji Korpo-
racyjnej Gaz System S.A., Oddział w Rem-
belszczyźnie.  Przedstawiła  ogólny  zarys 
całego projektu: gazociąg budowany jest 
wedle specustawy, a skala inwestycji pro-
wadzonej w oparciu o przepisy specusta-
wy jest potężna. Cała inwestycja to około 
1000 km gazociągów, kilka podziemnych 
magazynów gazu, ogromny terminal LNG 
w Świnoujściu oraz „Baltic pipe”, czyli ga-
zociąg łączący systemy przesyłowe Polski 

spotkanie w sprawie nowej inwestycji 
gazowej skarbu państwa
12 stycznia o godz. 13.30 w sali konferencyjnej nowego 
budynku urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie 
w sprawie inwestycji spółki skarbu państwa Gaz System S.A. 
(dawniej mazowiecki okręg Gazowniczy), która ma przebie-
gać przez teren naszej gminy (Latchorzew i Lubiczów).

i  Danii (o  tym pisaliśmy w  poprzednim 
numerze Gazety Babickiej  na str. 3).

Następnie omówiono tę część pro-
jektu, która dotyczy także naszej gmi-
ny. Start robót ma nastąpić w  2017 r. 
Stary gazociąg wymagał 15-metrowego 
pasa ochronnego z  każdej strony, nato-
miast z  informacji przekazanych przez 
Gaz System, nowy ograniczy się do 
6-metrowego. Pas roboczy potrzebny 
do prac budowlanych będzie miał 31 do 
36 m szerokości, ale w  Lesie Bemow-
skim zostanie ograniczony do ok. 20 m. 
Pas, który w przyszłości będzie duktem, 
osiągnie szerokość 6 m, a  reszta zosta-
nie zadrzewiona. Przedstawiciele firmy 
zaprosili zainteresowanych do swojej 
siedziby w Rembelszczyźnie, gdzie moż-
na uzyskać więcej informacji i  obejrzeć 
mapę inwestycji. Iwona Dominiak przy-
pomniała także o odszkodowaniach i za-
sadach ich uzyskania dla poszkodowa-
nych mieszkańców. Ustalane bedą one 
w  postępowaniach administracyjnych, 
a nie cywilno-prawnych. Będą one liczo-

ne przez rzeczoznawców rekomendowa-
nych przez wojewodę mazowieckiego na 
podstawie protokołów, a wypłacane do-
piero po zrealizowaniu inwestycji.

Po tej części nastąpiły pytania. Pierw-
szy głos zabrał wójt Krzysztof Turek: 
Inwestycję należy przeprowadzić tak, aby 
nie skrzywdzić mieszkańców. Dużo terenów 
zielonych zostanie zniszczonych bezpowrot-
nie. Inwestycja będzie bardzo problematycz-
na i  oczekujemy współpracy. Deklarujemy 
pomoc w zakresie spotkań z mieszkańcami. 
Spodziewam się, że nasi mieszkańcy będą 
poszkodowani materialnie dlatego minima-
lizujmy szkody i  dochodźmy swoich praw. 
Z sali padły także pytania, czy inwestor 
będzie brał pod uwagę opinie mieszkań-
ców podczas realizacji inwestycji. Miesz-
kańcy chcieli także zapoznać się z mapą 
przebiegu gazociągu i  kiedy poznamy 
jego dokładną trasę. Dopytywali rów-
nież, czy stary gazociąg będzie odkrywa-
ny,  na  co  padła  negatywna  odpowiedź. 
Pytano o odległość pomiędzy gazociąga-
mi, na co przedstawiciele firmy odpowie-
dzieli, że będzie to 6-7 m. Odpowiadając 
na kolejne pytanie z  sali przedstawiciel 
firmy poinformował, że mimo prób, nie 
uda się gazociągu w całości poprowadzić 
w pasie ochronnym starego.

tEkst: Mf

foto: Pk

gmina, urząd, teren
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bezpieczna gmina

Uroczyste poświęcenie aut miało miejsce 
21.12.2015 r. przed budynkiem Komendy 
Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Pojazdy zakupione zo-
stały ze środków policji, przy dofinansowa-
niu samorządów lokalnych. W uroczystości 
wzięli udział m.in. Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński, Wicestarosta 
Warszawski Zachodni Paweł Białecki, Za-
stępca Komendanta Stołecznego Policji 

Oszuści „na wnuczka” i „na policjan-
ta” wciąż oszukują starszych miesz-
kańców naszego powiatu. Nie bądź-
my obojętni i wcześniej ostrzegajmy 
naszych krewnych, że mogą do nich 
telefonować osoby podszywające 
się pod członków rodziny. Osoby te 
mogą prosić o pieniądze, które mają 
im pomóc w  rozwiązaniu nagłego 
problemu. Nie pozwólmy, aby nasi 
najbliżsi stracili dorobek swojego 
życia.

Oszuści niedawno zmodyfikowali 
metodę swojego działania. Tak, jak na 
początku dzwonią na numer stacjonarny 
i  nawiązując rozmowę ze starszą osobą 
podszywają się pod któregoś z członków 
rodziny. Po chwili jednak przerywają po-
łączenie. Bardzo szybko telefon ponownie 
dzwoni. Tym razem przestępca podaje się 
za policjanta, funkcjonariusza Centralne-
go Biura Śledczego Policji (CBŚP) lub Cen-

Babicka komenda Policji  
otrzymała nowe radiowozy

młodszy inspektor Hubert Kowalczewski, 
Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Starych Babicach podinsp. Tomasz Sza-
chowski,  Zastępca Wójta Gminy Stare Ba-
bice Marcin Zając, Wójt Gminy Kampinos 
Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Leszno 
Andrzej Cieślak, Wójt Gminy Izabelin Wi-
told Malarowski oraz goście. Poświęcenia 
pojazdów dokonał ks. Prałat dr Grzegorz 

Kozicki – Proboszcz Parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Sta-
rych Babicach. 

Policjanci odebrali kluczyki do aut 
z rąk przedstawicieli władz samorządo-
wych. Otrzymane przez nich pojazdy to 
m.in. pięć nowych, ekonomicznych, ozna-
kowanych radiowozów marki Kia Ceed, 
wyposażonych w najnowsze systemy bez-
pieczeństwa i posiadających świetne pa-
rametry techniczne. Mamy nadzieję, że 
nowe pojazdy będą sprawować się bez-
problemowo, a dzięki nim podniesie się 
poziom bezpieczeństwa w naszej gminie.

tEkst/ foto: Pk

BaBciu, DziaDku – to nie wnuczek,  
to nie policjant!

tralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).
Oszust przekonuje starszą osobę, że 

rozpracowuje zorganizowaną grupę prze-
stępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta 
pomoc ma polegać na przekazaniu gotów-
ki. Dzięki temu będzie można zatrzymać 
„prawdziwych” przestępców oszukują-
cych starsze osoby na tzw. „wnuczka”. 
W  rzeczywistości są przestępcami, nie 
mającymi nic wspólnego z Policją. Jedy-
nym ich celem jest wzbogacenie się kosz-
tem ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu 
pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskaza-
ne przez oszusta konto, wszelki kontakt 
z przestępcami się urywa. Z reguły wów-
czas pokrzywdzony orientuje się, że padł 
ofiarą oszusta. 

Pragniemy podkreślić, że policja 
nigdy nie prosi o przekazanie pienię-
dzy lub zaciągnięcie kredytu!

Oszuści informują starsze osoby, aby 
udając się do banku w celu wypłaty pie-

niędzy, nie mówili kasjerom i  obsłudze 
placówek bankowych, w jakim celu to ro-
bią. Oszuści starają się przekonać starsze 
osoby, że pracownicy banków również 
należą do grupy przestępczej i  dlatego 
nie wolno ich o  niczym informować. 
Z  policyjnych informacji wynika, że co-
raz więcej osób jest świadomych zagro-
żenia. Dzięki temu często przestępcom 
nie udaje się oszukać kolejnych osób, 
do których telefonują oszuści, próbują-
cy wyłudzić pieniądze. Niespodziewane 
telefony osób podających się za policjan-
tów, od dawno niewidzianych wnuków, 
siostrzenic czy kuzynów nie muszą za-
kończyć się naszą finansową porażką. 
W  przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń, że nie jest to członek rodziny, 
czy prawdziwy funkcjonariusz lecz 
oszust, lub w chwili, gdy telefonują-
ca osoba postępuje w podany powy-
żej sposób prosimy o natychmiasto-
we powiadomienie policji pod nr. tel. 
(22) 60-33-222 lub 997.        

oPracoWaniE: Pk
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Na konkurs wpłynęły 73 prace z ośmiu 
placówek: Gimnazjum im. A. Fedo-
rowicza w  Izabelinie, Gimnazjum im. 
F.  Chopina w   Kampinosie, I  Gminne-
go Gimnazjum w  Koczargach Starych, 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Mazowiec-
kim,  Katolickiego Gimnazjum im. Ks. 
Popiełuszki z Zespołu Szkół Katolickich 
na Bielanach w  Warszawie, Podstawo-
wej szkoły nr 65 w Warszawie, Zespołu 
Wolskich  Placówek  Edukacji  Kultural-
nej w Warszawie oraz Zespołu Szkół Pu-
blicznych  w Zaborowie.

Wszystkie nadesłane prace speł-
niły wymagania konkursu. Wysoko 
oceniono zakomponowanie i  pieczo-
łowite opracowanie nadesłanych prac. 
Komisja zwróciła szczególną uwagę 
na zastosowanie sposobu malowania 
zbliżonego do techniki ikonowej, do-
kładność wykonania oraz dobór kolo-
rystyki. Prace konkursowe zawierały 

tradycyjne elementy kanonu ikono-
graficznego wypracowanego w  okresie 
Bizancjum. Przykładowo w  pracach 
o  tematyce narodzenia Jezusa widać 
w tle skaliste góry, Maryja leży na czer-
wonym posłaniu, ubrana jest w  czer-
woną tunikę przykrytą błękitną sza-
tą. Obrazy posiadają imitację pozłoty 
(np. nimby, tło) charakterystyczne dla 
sztuki bizantyjskiej. Niektórzy autorzy 
wykonali inskrypcje – najczęściej w ję-
zyku greckim oraz polskim. Komisja 
przyznała dziewięć nagród  i  dziesięć 
wyróżnień.

Wyróżnienia w  konkursie 
otrzymali: Magdalena Gorczyca 
z Katolickiego Gimnazjum  im. Ks. Po-
piełuszki z Zespołu Szkół Katolickich 
na Bielanach w  Warszawie, Paulina 
Sarna z  Gimnazjum im. A. Fedoro-
wicza w  Izabelinie, Gabriela Miljević 
z Gimnazjum w Zaborowie oraz Mar-
tyna  Bożyk,  Magdalena  Hyży,  Paweł 

Jaroń, Maria Krępczyńska, Aleksan-
dra Michalska, Karolina Sońta oraz 
Nikola Wawrzeniecka z  I  Gminnego 
Gimnazjum w  Koczargach Starych. 
III miejsca przyznano: Marii Bit-
kowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 
65 w Warszawie, Agacie Skierkowskiej 
z Gimnazjum im. F. Chopina w  Kam-
pinosie, Adzie Kijek z  I  Gminnego 
Gimnazjum w  Koczargach Starych. 
II miejsca przyznano: Aleksandrze 
Hanny  z  Gimnazjum  im.  Bohaterów 
Powstania Warszawskiego w  Ożaro-
wie Mazowieckim, Karinie Stanickiej 
z Zespółu Szkół Publicznych  w Zabo-
rowie, Amelii Oszczyk z  I  Gminnego 
Gimnazjum w  Koczargach Starych. 
I  miejsca przyznano: Aleksandrze 
Kożuszek z  Zespołu Wolskich Placó-
wek  Edukacji  Kulturalnej    w Warsza-
wa, Emilii Żochowskiej z Katolickiego 
Gimnazjum im. Ks. Popiełuszki w Ze-
spole Szkół Katolickich na Bielanach 
w  Warszawie, Magdalenie Szczepa-
niak z I Gminnego Gimnazjum w Ko-
czargach Starych.

Gratulujemy wszystkim laure-
atom i w imieniu gimnazjum w Ko-
czargach zapraszamy młodych 
twórców  do konkursu plastyczne-
go (XII edycja) w przyszłym roku!

ikony w gimnazjum
Po raz szósty w gimnazjum w koczargach zorganizowano 
międzyszkolny konkurs Plastyczny. tegoroczna edycja 
odbyła się pod hasłem Boże Narodzenie w Ikonach, Matka 
Boża z Dzieciątkiem, Sceny Bożego Narodzenia 2015 r.  
Prace można było oglądać do 7 stycznia 2016 r.

I miejsce magdalena Szczepaniak II miejsce Amelia oszczyk III miejsce Ada kijek
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U nas nie ma czasu na nudę – powiedziały przedszkolaki z Ekologiczne-
go Przedszkola Integracyjnego oraz żłobka „Zielone Słonie” w Bliznem 
Łaszczyńskiego. 17 grudnia 2015 r. dzieci z  pomocą wychowawców 
i  rodziców zorganizowały spektakl teatralny oraz warsztaty świątecz-
nych ozdób. Przy tej okazji zadbały również o zwierzęta, zbierano kar-
mę oraz inne smakołyki dla kotów. Świąteczna historia opowiedziana 
ze sceny, połączona z pięknym układem tanecznym, wzbudziły aplauz 
oraz zachwyt zebranej publiczności. Mali aktorzy po zdjęciu kostiumów 
udali się do dalszej pracy – wykonywali ozdoby świąteczne wraz z po-
mocą rodziców i wychowawców. Było to bardzo udane i inspirujące dla 
wszystkich popołudnie!

tEkst/foto: Pk

IKONA – dzieło sztuki wywodzące się 
z  kręgu kultury bizantyjskiej. Według tra-
dycji, pierwszą ikonę namalował św. Łukasz 
Ewangelista.  Źródła  historyczne  potwier-
dzają istnienie ikon już od IV w. Pierwsze 
ikony nawiązują do malarstwa wczesno- 
antycznego. Malarstwo ikonowe  rozwijało 
się  na  terenie  Bizancjum:  później  Grecji, 
Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Włoszech oraz 
Rusi. Najstarsze ikony pochodzą z klaszto-
ru św. Katarzyny na Synaju z VI wieku.

Tematyką ikon byli: Chrystus, Matka 
Boża, Święci, Aniołowie, postacie biblijne.

Technika wykonania: podobrazie to 
najczęściej deska pokryta zaprawą, farby 
wykonane ze  spoiwa (wosk, częściej jajko 
kurze) zmieszanego z  pigmentami w  for-
mie proszku. Zabezpieczenie to warstwa 
ochronna na bazie oleju (później żywic).

Ikony posiadały złocenia. Dawniej były 
wykonywane przez mnichów. Było to zaję-
cie duchowe często poprzedzone modlitwą 
i  postem. Ikony nie maluje się, ale pisze. 
Istniały wzory przedstawień ikonowych 
i były przez wieki powielane aż do czasów 
obecnych. Na ikonach często umieszczano 

napisy w języku greckim lub starosłowiań-
skimi, później rosyjskim i innych.

Symboliczne znaczenie barw w  iko-
nach: złoto: najważniejsza barwa, boskość, 
transcendencja, wieczność. Biel: czystość, 
niewinność, boskość. Czerwień: miłość, 
męczeństwo, transcendencja Boga. Błękit: 
niebo, mistycyzm. Brąz: ziemia, rzeczywi-
stość stworzona,  ubóstwo. Zieleń: życie, 
nadzieja.

tEkst: krystyna PoDLacha

oPracoWaniE, foto: Pk

Świątecznie 
i ekologicznie

Radosna nowina! Narodziła się Dzie-
cina! Tym przesłaniem powitali tłum-
nie zebranych gości wychowankowie 
przedszkola w Starych Babicach przy ul. 
Polnej. 18 grudnia 2015 r. razem z wy-
chowawcami oraz rodzicami przygoto-
wali oni „Jasełka”, które zaprezentowali 
na scenie w  przedszkolu. Tego wieczo-
ra śnieżynki, pastuszkowie, aniołowie, 
Trzej Królowie oraz cała galerii postaci 
opisanych w Biblii zaprezentowała swo-
je umiejętności wokalne, taneczne oraz 
recytatorskie. Wieczór ten był bardzo 
wzruszający, ponieważ po spektaklu 
wszyscy podzielili się opłatkiem i  zło-
żyli sobie wzajemnie życzenia. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się m.in.: 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 

Turek, Ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki 
– proboszcz Parafii p.w. N.M.P. w  Sta-

rych Babicach oraz Radny Rady Gminy 
Krzysztof Szuba. tEkst/foto: Pk

„jasełka” tradycyjnie w przedszkolu w Starych Babicach
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Tegoroczna Gala odbyła się 6.01.2016 r. 
w  auli Gimnazjum w  Koczargach Sta-
rych. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński, Wicestarosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Paweł 
Białecki, Przewodniczący Rady Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego Je-
rzy Wójcik, Członek Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Jolanta 
Stępniak. Sąsiednie gminy i władze sa-
morządowe reprezentowali m.in.: Bur-
mistrz Dzielnicy Bemowo m.st. War-
szawy Marek Lipiński, Zastępca Bur-
mistrza Dzielnicy Bemowo m.st. War-
szawy Grzegorz Popielarz, Wójt Gminy 
Jabłonna Jarosław Chodorski, Zastępca 
Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek. 
Na uroczystość przybył także Dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego Mi-
rosław Markowski, Tomasz Szachow-
ski Komendant Powiatowy Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Gościliśmy również przedstawicieli  

Gala wręczania „Babickich oscarów” 
już za nami! 
Laureatem Nagrody Babinicza za rok 2015 został Pan 
krzysztof Wąsikowski. uroczyste wręczenie statuetki miało 
miejsce po raz dziewiętnasty. A scenariusz do tego wyda-
rzenia napisały dokonania Laureata na rzecz mieszkańców 
Gminy Stare Babice.

Ambasady Chińskiej Republiki Ludo-
wej: Pana Lili oraz Panią Xu Fenglan z   
Wydziału Kultury w Ambasadzie Chiń-
skiej  Republiki  Ludowej,  Panią  He  Xi 
Jing z Kadry Narodowej Polska Wushu, 
Panią Bessie Bien oraz Pana Radosława 
Prandotę z Fundacji Rozwoju współpra-
cy Polsko-Chińskiej. Władze gminy re-
prezentowali Wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek, Przewodniczący Rady 
Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz 
oraz Zastępca Wójta Gminy Stare Babi-
ce Marcin Zając. List gratulacyjny prze-
słał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera.

Uroczystą Galę poprowadził zna-
ny piosenkarz i  dziennikarz Krzysztof 
Frajndt.  W pierwszej części uroczysto-
ści zaanonsował występ Babickiej Or-
kiestry Dętej im. Krzysztofa Penderec-
kiego wraz z  chórem „Babiczanie” pod 
kierownictwem Zbigniewa Załęskiego. 
Muzycy zaprezentowali kunszt i precy-
zję w wykonaniu znanych  kolęd i utwo-

rów muzyki popularnej, za co otrzymali 
gorące brawa!

Podekscytowanie gości wzrosło, kie-
dy na scenie pojawił się wójt Krzysztof 
Turek. Oficjalnie przywitał wszystkich 
zebranych, a  następnie scharakteryzo-
wał działalność gminy w 2015 r. Zebra-
ni słuchali z uwagą i zainteresowaniem,  
ale na ich twarzach widać było pytanie: 
Kto dostanie nagrodę w tym roku?

Prowadzący Krzysztof Frajndt opo-
wiedział zebranym, w jaki sposób nagro-
da jest przyznawana – kandydatury zgła-
szają: wójt, jego zastępca oraz radni gmi-
ny, a wyboru dokonuje Kapituła złożona 
z  wójta, zastępcy wójta, przewodniczą-
cego rady gminy oraz dotychczasowych 
laureatów. Wreszcie padło najważniejsze 
tego wieczoru pytanie: „Panie Wójcie – 
kto zostanie wyróżniony?”

Wywołany na scenę wójt Krzysz-
tof Turek wraz z  zastępcą Marcinem 
Zającem oraz przewodniczącym rady 
gminy Henrykiem Kuncewiczem powi-
tali wkraczającego na scenę  w  stroju 
szlacheckim Babinicza w  towarzystwie 
2  szlachcianek. Babinicz spojrzał na 
wójta i oznajmił: ”Jak tradycja w Polsz-
cze każe, patrz łaskawym okiem na tych, 
którzy Gminie Twej splendoru przyno-
szą a  tych którym się należy – hojnie 
wynagradzaj!” Na to odpowiedział wójt: 
„Babiniczu drogi, bądź pewien, że wraz 
z kapitułą po raz dziewiętnasty  stara-
my się wynosić Twoim imieniem tych, 

od lewej: Wójt Gminy Stare Babice krzysztof turek, Przewodniczący rady Gminy Stare Babice Henryk 
kuncewicz, krzysztof Wąsikowski, zastępca Wójta Gminy Stare Babice marcin zając

Laureat ze statuetką Babinicza

kultura
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którzy najbardziej na to zasługują! Do-
wodem jest dokument, który trzymam 
w  ręku! Kogo tym razem Kapituła po-
stanowiła wyróżnić i przyznać nagrodę 
za chwilę wszyscy się dowiedzą!”. Na-
stępnie wójt odczytał uchwałę Kapituły, 
po czym zapadła pełna napięcia chwila, 
aż padły słowa: „KRZYSZTOF WĄSI-
KOWSKI!”. Zerwały się burzliwe okla-
ski, a na scenę wkroczył Laureat. Wójt, 
przejął z  rąk Babinicza statuetkę, wrę-
czył ją Laureatowi oraz uzasadnił wybór 
Kapituły. 

Po uzasadnieniu wyboru Kapituły, 
głos zabrał Laureat.  Podziękował za 
wybór, krótko opowiedział, czym zaj-

muje się na co dzień w sołectwie i z jaki-
mi problemami się spotyka. Inicjatywę 
przejął wójt, który składając Laureatowi 
i zebranym gościom życzenia noworocz-
ne. Był to idealny moment na wspólne 
odśpiewanie nieoficjalnego hymnu gmi-
ny, czyli „Babickie Babinicze”. Wspólnie 
śpiewając i  składając sobie wzajemnie 
życzenia, zebrani oczekiwali na występ 
artystyczny. 

Tę część Gali poprowadziła Teresa 
Siewierska, znana aktorka i  prezenter-
ka koncertów estradowych. Artyści, 
a wśród nich: Grażyna Mądroch (sopran 
koloraturowy), Iwona Tober (sopran),  
Jan Zakrzewski (tenor), Adam Sychow-

ski (pianista i  aranżer) oraz muzycy 
orkiestry Intermezzo zaprezentowa-
li  klasę  i profesjonalizm w wykonaniu 
utworów muzyki klasycznej oraz praw-
dziwą pasję do muzyki. Była to godzina 
spędzona w  najlepszym towarzystwie, 
m.in.  J. Straussa, I. Kalmana, F.Lehara 
czy F. Sinatry. Na zakończenie prowa-
dzący Krzysztof Frajndt jeszcze raz po-
gratulował Laureatowi oraz podziękował 
wszystkim gościom za tak liczne przy-
bycie. Jednocześnie przypomniał zebra-
nym, że Gala 2016 będzie jubileuszowa – 
„Babinicz” zostanie wręczony po raz 20! 
Do zobaczenia za rok!

tEkst i foto: Pk

uzasadnienie kapituły nagrody 
Babinicz 2015.
Pan Krzysztof Wąsikowski jest miesz-
kańcem i  długoletnim sołtysem Blizne 
Łaszczyńskiego, dał się poznać, jako 
niezrównany społecznik i  reprezentant 
mieszkańców swojego sołectwa. Jego 
postawa i  zaangażowanie, zdecydowa-
nie wykraczają poza obowiązki sołtysa. 
Altruizm i empatia to podstawowe cechy 
charakteryzujące pana Krzysztofa. Dla 
niego praca nigdy się nie kończy, często 
po godz. 23.00 odbiera jeszcze telefony 
od mieszkańców. Robi to zawsze z  wła-
ściwą jemu, szczerą życzliwością i  zro-
zumieniem. Ma świadomość, że ludzkie 
problemy nie robią sobie przerwy na sen, 
a sprawy wymagające interwencji zdarza-
ją się o każdej porze dnia i nocy. Cieszy 
się doskonałą opinią wśród mieszkań-
ców sołectwa, a także wśród urzędników 
samorządowych, z  którymi na co dzień 
ściśle współpracuje. Jak sam twierdzi: 
Nie ma zamkniętych drzwi i  spraw nie do 
załatwienia. Dla działaczy lokalnych to 
wzór zaangażowania w pracę społeczną. 
Pan Krzysztof w  swojej pracy stosuje 
nowatorskie rozwiązania. Otacza opieką 
osoby samotne, które nie mają rodziny, 
oraz takie, którymi rodzina się nie inte-
resuje. Tak było z  mieszkańcem Blizne 
Jasińskiego, który z  racji stanu zdrowia 
i  podeszłego wieku nie był świadomy 
swojego prawa do emerytury, nie był 
również w  stanie podołać trudom uzy-
skania takiego świadczenia. Wielkim 
nakładem pracy, zorganizowanej przez 
Pana Krzysztofa, zgromadzono potrzeb-
ne dokumenty i  zaświadczenia potwier-
dzające  staż  pracy.  Efektem  tego  było 
uzyskanie świadczenia emerytalnego, 

pomoc uzyskana od GOPS oraz wyraże-
nie woli głównego zainteresowanego na 
umieszczenie go w  Domu Pomocy Spo-
łecznej. Innym przykładem skutecznego 
działania było umieszczenie mieszkańca 
gminy mieszkającego w bardzo trudnych 
warunkach w Domu Brata Alberta. Kolej-
ny przypadek dotyczy pomocy samotnej, 
niepełnosprawnej, chorej na nowotwór 
mieszkance i jej niepełnosprawnemu sy-
nowi. Pan Krzysztof pomagał im od wie-
lu lat, ale kiedy zaistniała konieczność 
leczenia szpitalnego, pomógł jej w zorga-
nizowaniu opieki dla syna. W tym czasie 
ustalił również, że należy się jej spadek. 
Ona jednak nie była w  stanie popro-
wadzić sprawy spadkowej, dlatego Pan 
Krzysztof skompletował potrzebne do-
kumenty i konsultował się z prawnikiem, 
jak należy załatwić tę sprawę. Dzięki 
temu, zainteresowana już wkrótce pozy-
ska środki do godnego życia. Te przykła-
dy świetnie oddają charakter sołtysa. Dał 
się także poznać jako lokalny patriota. 
Zainicjował wybudowanie i  poświęcenie 
pamiątkowego kamienia z tablicą; „600 – 
lecie wsi Blizne 2014 r. Wdzięczni Bogu 
mieszkańcy”, które odbyło się podczas 
rocznicowych obchodów. Z jego inicjaty-
wy powstało lub przetrwało także wiele 
innych pomników i  figurek z  terenu so-
łectwa. Dba o nie, o ich wygląd i stan, od-
nawia je lub chroni przed wyburzeniem. 
Skutecznie organizuje zbiory wszelkich 
dokumentacji. Zaangażowany jest w pra-
cę na rzecz rozwoju przedszkola w  Bli-
znem Jasińskiego. Pomaga w  małych 
naprawach, a  w  przypadku większych 
organizuje środki lub pracowników wy-
konujących cięższe prace. Jest laureatem 
„Niezapominajki 2015” – nagrody przy-

znawanej przez to przedszkole osobom 
poświęcającym swój czas, energię oraz 
serce dzieciom uczęszczającym do tej 
placówki. Jego pracę na rzecz innych do-
ceniono w konkursie „Wolontariusz Roku 
2015”. Podczas II Gminnej Gali Wolonta-
riatu, która odbyła się 4 grudnia 2015 r. 
otrzymał wyróżnienie przyznawane naj-
aktywniejszym wolontariuszom działa-
jącym na terenie gminy. Pan Krzysztof 
Wąsikowski jest sołtysem, który potrafi 
szybko zareagować w  sytuacjach kryzy-
sowych. Tak było podczas budowy trasy 
ekspresowej S8 przecinającej teren jego 
sołectwa. Kiedy w  wielu studniach po-
ziom wody obniżył się do tego stopnia, 
że w  kilku domostwach jej zabrakło, on 
we współpracy z  radnymi oraz pracow-
nikami Urzędu Gminy i GPK Eko-Babice 
zadbał o doprowadzenie wody z gminnej 
sieci wodociągowej oraz osobiście nad-
zorował wykonanie przyłączy. Dzięki 
temu domostwa szybko otrzymały nie-
zbędną do życia wodę. Był zaangażowa-
ny w  oczyszczanie i  zagospodarowanie 
placu wokół stawu mieszczącego się za 
przedszkolem w  Bliznem, czym zyskał 
ogromną wdzięczność mieszkańców so-
łectwa. Jest również współorganizato-
rem gminnej imprezy „Wianki”, która co 
roku odbywa się w Bliznem Jasińskiego.

Pan Krzysztof Wąsikowski jest pogod-
ną, pozytywnie nastawioną do życia oso-
bą, jest postrzegany przez mieszkańców, 
jako doskonały gospodarz oraz człowiek, 
do którego można przyjść z każdym pro-
blemem. Pan Krzysztof z  uśmiechem 
wspomina zadania, które udało się zre-
alizować, zresztą nie tylko w  swoim so-
łectwie. Jak sam podkreśla: Najważniej-
sze jest to, czego jeszcze mogę dokonać.

kultura
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Raz do roku babiccy seniorzy spotykają 
się przy wspólnym stole, by opowiedzieć 
o  swoich radościach i  kłopotach, przy-
godach i  życiu codziennym. Spotkanie 
Noworoczne organizowane przez GOPS 
w Starych Babicach, jest okazją do zło-
żenia sobie życzeń i  podzielenia się 
opłatkiem. Tradycją jest wspólne kolę-
dowanie, zabawa oraz występy zespo-
łów muzycznych i tanecznych. W orga-
nizacji wydarzenia pomagają wolonta-
riusze z koczarskiego gimnazjum.

16 stycznia seniorzy i zaproszeni go-
ście wypełnili salę gimnastyczną w Szko-
le Podstawowej w  Starych Babicach 
przy ul. Polnej. Spotkanie rozpoczął ks. 
Prałat dr Grzegorz Kozicki – Proboszcz 
Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w  Starych Babicach, ży-
cząc wszystkim zebranym pomyślności 
w Nowym Roku. Specjalnie na tę okazję 
maluchy z babickiego przedszkola przy-
gotowały pokaz teatralno-taneczny. Były 
wiersze napisane specjalnie dla seniorów 
oraz pokaz zespołowego tańca, za co 
dzieci otrzymały gorące brawa.

Po występie, wszystkich zebranych 
powitał Starosta Warszawski Zachod-

noworoczne spotkanie seniorów 2016
ni Jan Żychliński. Wyraził podziw dla 
tak licznego grona naszych seniorów. 
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta 
Gminy Stare Babice Marcin Zając. Po-
dziękował seniorom i gościom za przy-
bycie, powiedział, że niebawem Spotka-
nie Noworoczne odbędzie się w nowym 
Domu Kultury, wybudowanym przy po-
wstającym kompleksie edukacyjno-kul-
turalno-sportowym. Na koniec kierow-
nik babickiego GOPS Alicja Napurka 
serdecznie podziękowała wszystkim za 
przybycie i zebrani złożyli sobie życze-
nia łamiąc się opłatkiem.

W kolejnej części spotkania wystąpi-
ły zespoły muzyczne m.in. „Ożarowskie 
Kumoszki” z  Ożarowa Mazowieckiego,  
„Sami Swoi” z  Borzęcina Dużego oraz 
Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa 
Pendereckiego wraz z chórem „Babicza-
nie” pod kierownictwem Zbigniewa Za-
łęskiego. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentował także Klub Seniora „Na-
dzieja”, a  barwne stroje i  staropolskie 
obyczaje poznaliśmy dzięki występowi 
Zespołu „Tęcza” pod kierownictwem 
Marii Wojnarowskiej. Spotkanie zakoń-
czyła wspólna zabawa przy przebojach 

muzyki popularnej w  wykonaniu „Ze-
społu Muzycznego”.

Była więc radość ze spotkania, 
wspólne muzykowanie oraz energia, 
której można tylko pozazdrościć.

tEkst/foto: Pk
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Radość i uśmiech na buziach dzieci oraz 
wszystkich rodziców pojawił się w mo-
mencie ogłoszenia tegorocznej zbiórki 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy, udało się nam zebrać dokładnie 
2082,63 zł !!! Istotną wiadomością jest 
fakt, że zbiórka odbywała się jedynie 
na terenie przedszkola, czyli miała cha-
rakter zamknięty ze względu na bezpie-
czeństwo przedszkolaków.

żyj kolorowo, czyli rodzinne kolędowanie w Bliznem

zagraliśmy w starych Babicach razem 
z Wielką orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Po raz pierwszy w Starych Babicach 
z  inicjatywy Pani Małgorzaty Libert, 
która od kilku lat marzyła o  zorgani-
zowaniu takiej zbiórki, przy pomocy 
Pani Ilony Nowak i współpracowników 
z  przedszkola został zorganizowany 
sztab oraz zaplanowana zbiórka. Uda-
ło się, i  co najważniejsze, zakończyło 
owocną zbiórką. Cała akcja trwała od 
15 grudnia do 8 stycznia 2016, w któ-

rą zaangażowane były wszystkie dzieci 
z przedszkola, a szczególnie grupa „Ze-
rówki” – ich charakterystycznym zna-
kiem był kolor czerwony – zgodnie z ko-
lorem rozdawanych serduszek oraz jako 
element rozpoznawczy naszego „mini 
pokojowego patrolu”. Każdy „mały wo-
lontariusz” dokładnie wiedział, na co 
zbierane są pieniądze – dla dzieci i osób 
starszych – co wzmagało ich zaangażo-
wanie i  uśmiech, gdy rodzice każdego 
dnia starali się grać razem z przedszko-
lakami.

Dodatkowo w  24. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy zaanga-
żowali się strażacy z OSP Stare Babice, 
którzy przybyli do przedszkola na za-
kończenie finału w nagrodę dla wszyst-
kich dzieci za pomoc w  zbieraniu pie-
niędzy i rozdawaniu serduszek. 

Dziękujemy małym i  jednocześnie 
wielkim wolontariuszom za chęci i  za-
angażowanie w  niesieniu pomocy oso-
bom tego potrzebującym.

tEkst/foto: iLona noWak

Kiedy już jesteście zmęczeni codzien-
nością, nic was nie cieszy, świat wydaje 
się szary, polecamy wyjść i  spotkać się 
ze znajomymi. Ale gdzie? Najlepiej tam, 
gdzie jest głośno, wesoło, rodzinnie 
i gdzie można razem pośpiewać! A czy są 
takie miejsca w naszej gminie? Spotka-
nie w Gminnym Przedszkolu w Bliznem 
Jasińskiego w dniu 12 stycznia  2016 r. 
pokazało, że tak! Pomysł jest prosty – 
wychowankowie przedszkola razem ze 
swoimi rodzinami i publicznością grają 
i śpiewają najpiękniejsze polskie kolędy. 
Ale takie proste pomysły często trafiają 
prosto do serca i  pozostają tam już na 
zawsze. 

W  tym roku wspólnie kolędowali 
m.in.: Członek Zarządu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Jolanta Stęp-
niak, Wójt Gminy Stare Babice Krzysz-
tof Turek, Przewodniczący Rady Gminy 
Stare  Babice  Henryk  Kuncewicz,  Se-

kretarz Gminy Stare Babice Wiesława 
Wojtachnio, Zastępca Dyrektora Gim-
nazjum w Koczargach Starych Bogusła-
wa Kuncewicz, Sołtys Wsi Blizne Jasiń-
skiego Ewa Kawczyńska oraz proboszcz 
Parafii w Bliznem ks. Marian Rowicki. 

Przedszkolaki z  Bliznego potrafią 
wiele: śpiewają i  grają na instrumen-
tach muzycznych (m.in. flet, gitara, 
saksofon, trójkąt, tamburyn, perkusja). 
Wciągają w  muzykowanie swoje rodzi-
ny i  bliskich. Śpiew dzieci jest prosty, 
ale szczery i  dlatego tak wzruszający. 
Jeśli do tego dołączymy piękne, pol-
skie kolędy, to sukces gwarantowany! 
Radość płynąca z uczestnictwa w takim 
spotkaniu pozwala na powrót uwierzyć 
we własne siły, nabrać energii do życia 
i  spojrzeć weselszym okiem na świat. 
Najlepszym tego dowodem była wer-
sja reggae kolędy „Tryumfy”, wykona-
nej przy gitarowym akompaniamen-

cie Dariusza „Maleo” Malejonka wraz 
z  jego siostrzenicami. Swoim śpiewem 
i  tańcem porwały całą publiczność do 
wspólnej zabawy. Podobnie zresztą, jak 
występy pozostałych przedszkolaków – 
szczere, proste i radosne.

tEkst/ foto: Pk
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dla mieszkańca

W grudniowym numerze GB dowie-
dzieliśmy się, jak ubrać się na syl-
westra. W tym Ewa Pacuła opowia-
da o metodach poprawiania urody.

Któż z nas nie marzy o tym, by wyglą-
dać młodo? Chyba każdy, kto przekroczył 
czterdziestkę, witajcie w klubie. Na każ-
dym kroku kuszeni jesteśmy pięknymi 
okładkami i zdjęciami w kolorowych ma-
gazynach, w telewizji i internecie. Pełno 
jest obietnic, szczególnie po świętach 
i Nowym Roku: „schudniesz w dziesięć 
dni bez wyczerpujących ćwiczeń”, aha… 
oczywiście, albo: „młodsza o dziesięć lat 
bez skalpela”, co za bzdura. Ale jest za-
bieg, który naprawdę może cofnąć czas 
i poprawić nasz wygląd. Oczywiście nie 
o dekadę, bo cudów nie ma, ale kilka lat. 
Wśród wielu postanowień noworocz-
nych często są takie, że w nowym roku 
się za siebie wezmę, schudnę, zacznę się 
zdrowo odżywiać, zrobię coś dla siebie. 
To jest propozycja by zrobić coś dla sie-
bie i zima jest na to najlepszym okresem.

Laser frakcyjny Fraxel Repair CO2 
zwany potocznie Fraxelem jest zabie-
giem, który w widoczny sposób może 
odmłodzić naszą skórę. Oczywiście w ży-
ciu nie ma nic za darmo, więc bez bólu 
się nie obejdzie, ale ten zabieg naprawdę 
działa i to nie jednorazowo w momencie 
jego robienia, ale przez wiele miesięcy 
po tym. Na pewno musimy uważać na 
to, by był wykonany na oryginalnym 
sprzęcie  (bo bardzo dużo jest podróbek) 
oraz przez wykwalifikowanego lekarza. 
Dlatego wybrałam jedno z najlepszych 
miejsc w Warszawie gdzie można wyko-
nać ten zabieg i  jednego z najlepszych 
specjalistów – lekarza medycyny este-

zatrzymać młodość
M.R.: Nie ma w  zasadzie żadnych za-
leceń przed zabiegiem, ponieważ Fra-
xel CO2 możemy wykonać zarówno na 
skórę po to by ją odmłodzić, jak i  na 
blizny potrądzikowe. Ważne jest to, by 
nie było aktywnych zmian skórnych, 
trądzikowych, czy opryszczki, gdyż to 
groziłoby zakażeniem i rozsianiem tego 
stanu zapalnego.

Ja: Dla kogo jest ten zabieg i  w  jakim 
wieku najlepiej go robić?

M.R.: Zabieg ma dwa wskazania. Jest 
to zabieg odmładzający i tu należy przy-
jąć wiek czterdzieści plus oraz drugie 
wskazanie to leczenie blizn potrądziko-
wych i  wtedy w  każdym wieku można 
leczyć te blizny.

Ja: Maćku, jak wygląda taki zabieg i jak 
zachowuje się nasza skóra w kolejnych 
etapach?

M.R.: Są trzy etapy i  skutki działania 
tego lasera. Pierwszy wypala mikro-
dziurki, które w dwa, trzy dni się obkur-
czają i  tym już zmniejszamy objętość 
skóry. Drugi to spalenie wierzchniej war-
stwy naskórka, która po tygodniu złusz-
cza się, z buzi schodzą strupki i widzimy 
młody naskórek. Obserwujemy widocz-
ne jego odmłodzenie. Trzeci etap trwa 
najdłużej. W wyniku nakłuć dochodzi do 
stymulacji włókien kolagenowych i  na-
stępuje proces regeneracji, namnażania 
się tych włókien, który trwa nawet do 
pół roku. Najlepsze efekty widać mniej 
więcej po czterech miesiącach.

Ja: Jak zachować się po zabiegu? Czy 
stosujemy jakieś specjalne kremy?

M.R.: Tak, po zabiegu jest ścisła pro-
cedura postępowania, która jest bar-
dzo ważna. Tydzień należy spędzić 
w  domu. W  ramach zabiegu dostaje 
się dwa preparaty. Krem regenerujący, 
gojący, który zawiera cynk, aby za-
bezpieczyć skórę przed zakażeniem. 
Stosujemy go co trzy, cztery godziny. 
Najpierw obmywamy twarz przegoto-
waną wodą, następnie przemywamy 
wodą utlenioną i  dopiero nakładamy 
krem i  za trzy godziny powtarzamy 

tycznej dr. Macieja Rogalę z Gold Clinic, 
który jako pierwszy w Europie zakupił 
Fraxel Repair.  Podpytam go o wszyst-
kie ważne informacje, które powinni-
śmy wiedzieć o zabiegu.

 Ja: Witaj Maćku tzn. panie doktorze. 
Zacznijmy od tego, co to jest Fraxel?

M.R.: Potoczna nazwa Fraxel pochodzi 
od nazwy frakcjonowanie – specjalnego 
sposobu dozowania energii laserowej. 
Jako pierwsza sposób ten wynalazła 
i opatentowała amerykańska firma Re-
liant. Powiedzmy, że jeden impuls to nie 
jedna plamka zabiegowa, ale plamka po-
dzielona na mikroplameczki, a prościej 
to  tak,  jak  byśmy  porównali  gwóźdź 
z  cienką igiełką. Jeżeli ukłujemy skó-
rę  gwoździem  to  będziemy mieć  jedną 
dużą dziurę, natomiast biorąc Fraxel 
mamy dużo mikro nakłuć, mikro igie-
łek na jednej powierzchni. Dzięki temu, 
gdy mamy już uszkodzoną skórę, a wo-
kół niej skórę zdrową proces gojenia jest 
znacznie szybszy. Z kilku tygodni skra-
ca się do trzech dni oraz rozpoczyna się 
intensywny proces regeneracji. 

Ja: Jak długo nasza skóra będzie się 
goić i regenerować?  Ile czasu będę mu-
siała zostać w domu?

M.R.: Okres gojenia trwa około tygo-
dnia. Jest to czas, gdy buzia jest bardzo 
spuchnięta. Na początku może wystę-
pować wysięk z twarzy, taki przezroczy-
sty płyn, czyli osocze. Podczas zabiegu 
może pojawić się lekkie krwawienie, ale 
tylko podczas zabiegu, później  już nie. 
Proces regeneracji i odmładzania skóry, 
czyli poprawa jej wyglądu trwa około 
pół roku.

Ja: Pewnie większość z nas zastanawia 
się, czy ten zabieg jest bolesny? Panie 
doktorze boli, czy nie?

M.R: To jest bardzo indywidualna spra-
wa. Przed zabiegiem stosujemy specjal-
ną maść znieczulającą, która zmniejsza 
nieprzyjemne doznania.

Ja: Jak przygotować się do tego zabiegu, 
czy musimy wykonać jakieś badania?
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całą procedurę. Ważne, by nasza skó-
ra była cały czas nawilżona. Po trzech 
dniach zmieniamy krem i cienką war-
stwą nakładamy substancję regeneru-
jącą, nawilżającą. 

Ja: Maćku, oprócz Fraxela CO2 na ryn-
ku jest również Fraxel Dual. Czy to ten 
sam laser, czy ma inne zastosowanie?

M.R.: Jest to inny rodzaj lasera. Sku-
teczność jego jest podobna, natomiast 
musimy nim wykonać więcej zabiegów 
od czterech do sześciu, a efekt nigdy nie 
będzie taki sam.

Ja: Dlaczego okres zimowy jest najlep-
szym momentem na wykonanie tego 
zabiegu?

M.R.: Ponieważ po zabiegu musimy 
unikać słońca, najlepiej przez trzy mie-
siące, a pierwszy miesiąc bezwzględnie. 
Obowiązkowo używamy wtedy kremów 
z filtrem spf 50 i nie planujemy żadnego 
urlopu nad morzem, czy w górach przez 
trzy miesiące.

Ja: No cóż uroda wymaga poświęceń 
haha. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.

Drodzy czytelnicy, podsumowując 
ten zabieg: niestety trochę boli, przez 

Przed Po

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 
uruchomiła weekendowe połącze-
nia Warszawy z Trójmiastem – po-
ciąg „Słoneczny” oraz z Krakowem 
– pociąg „Dragon”.

Pociągi te kursują w soboty i niedziele 
do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa 
Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa 
Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – 
Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. 
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest 
na stronie www.mazowieckie.com.pl.

„Słoneczny” oraz „Dragon” składają 
się z nowoczesnych wagonów piętrowych 
i lokomotywy Traxx wyprodukowanych 
przez firmę Bombardier. Ich prędkość 
maksymalna to 160 km/h. Podróż jest 
szybka i komfortowa. Wagony piętrowe 
są klimatyzowane, dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, a także 
wyposażone w przewijaki dla niemowląt. 

Podróżny, który 
zechce zabrać ze 
sobą rower, do-
ceni możliwość 
skorzystania ze 
stojaków na ro-
wery. W  pocią-
gach dostępny 
jest również ca-
tering. Nad spo-
kojnym przebie-
giem podróży 
czuwa uprzejma 
obsługa.

Bilety na po-
ciągi „Słoneczny” 
i „Dragon” są do 
nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. 
Honorowane są zniżki ustawowe, do-
datkowo w cenie biletu można zabrać ze 
sobą rower lub psa. Zakupu biletu można 

dokonać w kasach biletowych, w bileto-
matach KM, a także bezpośrednio u kie-
rownika pociągu.

tydzień trzeba zostać w  domu i  poza-
słaniać wszystkie lustra no i  niestety 
nie jest tani, ale potem obserwujemy 
już tylko zmiany na korzyść i  to na-
prawdę widoczne zmiany. Załączam 
zdjęcia przed i  po na dowód skutecz-
ności, a  jako ciekawostkę dodam, że 
wiele polskich i  zagranicznych gwiazd 
stosuje ten zabieg. Nie mogę napisać 
kto u dr. Macieja Rogali stosuje ten la-
ser, bo kilka koleżanek by się obraziło, 
ale to dzięki Fraxelowi Angelina Jolie 

ma tak piękną i alabastrową cerę. Tak 
więc jeżeli chcecie zlikwidować płyt-
kie zmarszczki, bruzdy, nierówności 
skóry, rozszerzone pory, blizny po trą-
dzikowe, czy rozstępy to Fraxel jest dla 
Was. Napewno z  czystym sumieniem 
mogę polecić Gold Clinic na ul.Wielic-
kiej 43 lok. 2 w Warszawie i dr. Macieja 
Rogalę. Tak więc drogie panie, czy pa-
nowie, drodzy czytelnicy może by tak 
zrobić coś dla siebie??? 

EWa Pacuła
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Praca znajdująca się w dużej odległości 
od domu to dzisiaj nie problem. Znaczna 
większość osób, również mieszkających 
w  takich miejscowościach jak nasza, 
pokonuje znaczne odległości do miejsc 
zatrudnienia. Przeciążenia kręgosłupa 
spowodowane wielogodzinną podróżą 
to poważny problem nie tylko kierow-
ców, ale także osób pracujących w innych 
zawodach.

Wpływ na wielkość i rozległość prze-
ciążeń ma wiele czynników. Są nimi 
czas oraz płynność jazdy, a  także typ 
pojazdu i  zastosowany w  nim rodzaj 
foteli. Na czas jazdy bardzo często nie 
mamy wpływu. Wynika on z dystansu, 
który należy pokonać. Pozostałe ele-
menty mogą być modyfikowane głów-
nie przez kierowców, którzy najbardziej 
są narażeni na przeciążenia z  powodu  
towarzyszącego stresu podczas jazdy. 

Ze względu na przeciążenia kręgo-
słupa kierowca powinien unikać nagłych 
zrywów i  hamowań swojego pojazdu. 
Bardzo ważnym czynnikiem jest także 
ustawienie fotela i sama pozycja siedzą-
ca. Najbardziej korzystna jest postawa, 
w której uda znajdują się poziomo i two-
rzą kąt z tułowiem w granicach 110-130 

fizjoterapia

stopni. Podobny kąt powinien się znaj-
dować pomiędzy podudziami, a udami. 
Pośladki powinny znajdować się jak 
najbliżej oparcia. Pozwoli to na lepsze 
ustabilizowanie tułowia. Dla rąk najlep-
sze ułożenie stanowią: opuszczone bar-
ki, lekkie zgięcie w stawach łokciowych 
(około 30-45 stopni) oraz oparcie dłoni 
na kierownicy. Ważnym elementem jest 
też prawidłowe umiejscowienie zagłów-
ka. Powinien on znajdować się na wyso-
kości potylicy. Zbyt bliskie ustawienie 
fotela kierowcy powoduje nadmierne 
zgięcie w  stawach biodrowych i  kola-
nowych, co niekorzystnie wpływa na 
kręgosłup  lędźwiowy,  natomiast  zbyt 
dalekie jego ustawienie przeciąża odci-
nek szyjny poprzez wysunięcie barków 
i  głowy. Dlatego na szczególną uwagę 
zasługuje wcześniej wspomniany kąt 
w stawie łokciowym, ponieważ to wła-
śnie on wskazuje na prawidłową pozycję 
fotela. Nie bez znaczenia, w przypadku 
pań, ma dobór obuwia. Niekorzystny 
wpływ mają buty na wysokim obcasie 
oraz klapki.

Jednak nie sama jazda ma znaczenie. 
Po długim utrzymywaniu tej samej po-
zycji ważne jest, aby wyjść z samochodu 
w  prawidłowy sposób. Po skończonej 
jeździe  należy  obracając  się  przenieść 
złączone nogi na bok, ułożyć je na pod-
łożu, prawą ręką złapać się otwartych 
drzwi pojazdu, a  lewą karoserii i  przy 
ich pomocy unieść biodra i  wstać. Po-
dobnie powinna wyglądać czynność 
wsiadania do samochodu. 

Niebezpieczeństwo przeciąże-
nia kręgosłupa pasażera jest inne niż 
w  przypadku kierowcy, ponieważ jest 
on  bardziej  rozluźniony  i  przyjmuje 
inną pozycję. Brak konieczności kiero-

wania pojazdem stwarza warunki ku 
temu, aby częściej zmieniać ułożenie 
ciała. Może to się odbywać przez od-
suwanie i  przysuwanie fotela, zmianę 
położenia oparcia i  zagłówka. Pasażer 
chcąc zmniejszyć skutki nierówności na 
jezdni powinien ustabilizować tułów. 
Może to się odbyć przez dosunięcie po-
śladków jak najbliżej oparcia, zaparcie 
się wyprostowanymi nogami i  rękoma. 
Dla lepszej ochrony odcinka szyjnego 
oprócz oparcia głowy o zagłówek moż-
na użyć poduszki w kształcie rogala lub 
półksiężyca. Pasażerowie komunikacji 
miejskiej jadący na stojąco powinni stać 
bokiem do kierunku jazdy z jedną nogą 
wysuniętą lekko w przód. 

Samochód to wspaniały wynalazek. 
Pozwala on zaoszczędzić cenny czas. 
Mam nadzieję, że te kilka rad pozwoli 
w pełni cieszyć się z przyjemności, jaką 
jest szybsze przemieszczanie. 

tEkst: Patrycja rzEPczak,  

fizjotEraPEuta

Bibliografia:
J. Stodolny, J. Stodolna – Tukendorf: „Jak 
chronić swój kręgosłup”, wyd. Natura, Busko 
– Zdrój, 2015.

Przeciążenia kręgosłupa w trakcie przemieszczania się 
środkami komunikacji miejskiej i samochodem
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stępuje jako świadek dokumentu Siemowita II księcia 
warszawskiego wystawionego 23 kwietnia 1313 r.

10. indyjski bilard – popularny w naszej gminie
12. układanka dla cierpliwych
14. śpiewanie kolęd 
16.  Lipkowska … , w XVIII wieku zajmowała się produkcją 

pasów kontuszowych
18. auto drogówki
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Zdjęcie wykonane 14.10.2008 r. Dla tego, kto najszybciej odpowie (gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl) komplet 
gminnych gadżetów!

foto: P. BłażEjEWski

czy rozpoznajecie to miejsce w starych Babicach?
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SPLENDOR Ul. Warszawska 197e Babice Nowe 22 350 47 70 Hotel i Restauracja

KAMRAT Ul. Ogrodnicza 9 Babice Nowe 22 733 06 63 Hotel i Restauracja

POD AKACJĄ Ul. Warszawska 737 Borzęcin Duży 22 752 05 74 Bar

ROMA Ul. Warszawska 849 Borzęcin Duży 22 752 04 21 Pizzeria

KARCZMA W JANOWIE Ul. Andersa 74 Janów 22 752 93 83 Restauracja

STAWISKO KLAUDYN Ul. Plut. Ciećwierza 14 Klaudyn 22 722 00 83 Hotel i restauracja

HOKKAIDO SUSHI Ul. Hubala Dobrzańskiego 79 Latchorzew 22 722 01 71 Restauracja

TELEPIZZA Ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44 Latchorzew 22 733 23 60 Pizzeria

KEBAB LATCHORZEW Ul. Warszawska 214 Latchorzew 505 660 160 Bar

SHANGHAI BAR AZJATYCKI Ul. Hubala 42/44 Latchorzew 22 498-08-56 Bar

KEBAB STARE BABICE Ul. Warszawska 214 Latchorzew 505 660 160 Bar

LOCO Ul. J.P. Jakubowicza 113a Lipków 22 722 73 15 Pizzeria i pierogarnia

GARY MOVE OUT Ul. Mościckiego Lipków 501 839 092 Bar

RISTORANTE
DI GUSTO Ul. Warszawska 394 Stare Babice 793 432 432 Restauracja

RISTORANTE
DA SANTI Ul. Rynek 13 Stare Babice 22 541 20 29 Restauracja

PIEROGARNIA Ul. Rynek 21 Stare Babice 792 411 411 Bar

CZUBAK Ul. Rynek 2 Stare Babice 696 953 139 Kawiarnia Lodziarnia 
Cukiernia

MARKIZA Ul. Szembeka 10 Stare Babice 22 722 90 62 Cukiernia

HEDERA Ul. Warszawska 334 Stare Babice 602 852 271 Hotel i Restauracja

BIKER PUB Stanisławów 48 Zaborów
k/Warszawy 22 752 01 44 Pub

RESTAURACJA ZAJEZDNIA Ul. Warszawska 291 Zielonki Parcela 57 267 8570 Restauracja

WIRTUOZERIA Ul. Warszawska 372 Zielonki- Parcela 602 320 409 Restauracja

co i gdzie? Prezentujemy gminny 
niezbędnik 2016
Rozpoczynamy w Gazecie Babickiej nowy 
cykl. Postaramy się przedstawić Wam naj-
popularniejsze miejsca, punkty na ma-
pie życia gminy, gdzie spotykają się jej 
mieszkańcy. Turystyka niejedno ma imię, 
tym razem napiszemy o jej kulinarnej 
odmianie. Jedzenie jest przecież jednym 
z najważniejszych elementów naszego 

życia, przynosi wiele satysfakcji. Czemu 
więc nie podzielić się radością z innymi 
podczas wspólnego posiłku? Podana lista 
ma charakter orientacyjny i nie wyczer-
puje tematu. Jeśli macie swoje ulubione 
miejsca, gdzie można dobrze i smacznie 
zjeść, prosimy o kontakt. gazeta.babicka@
stare-babice.waw.pl Smacznego! Pk

dla mieszkańca
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„W zimowej porze korzeń pomoże” 
– mówi przysłowie. Za oknem śnieg 
i temperatura „na minusie”, więc łatwo 
zmarznąć w  takich warunkach. Zanim 
jednak pobiegniemy do apteki i  wy-
damy pieniądze na leki i  suplementy, 
zastanówmy się chwilę i  skorzystajmy 
z dobrodziejstwa natury w postaci IM-
BIRU.

IMBIR do niedawna dostępny był 
w  sklepach głównie w  postaci sprosz-
kowanej przyprawy. Dziś bez problemu 
kupimy korzeń imbiru w  większości 
sklepów. Gatunków imbiru jest kilka, 
wyróżniamy m.in. japoński, lekarski 
i  żółty. Ze względu na zastosowanie 
można go podzielić na roślinę uprawną, 
lekarską oraz najbardziej nas interesu-
jącą, czyli kulinarną.

W  Europie  pierwsi  na  imbirze  po-
znali się Anglicy. Używali go jako leku 

rozgrzewający imbir idealny na zimę

„imbirówka” czyli napój 
rozgrzewający na bazie imbiru

Składniki:
•  1 Litr wody
•  Obrany ze skórki i starty na tarce 

kawałek imbiru długości kciuka
•  ½ łyżeczki kurkumy 
•  Sok z połowy cytryny
•  Łyżka miodu

Przygotowanie: wodę gotujemy 
z imbirem i kurkumą średnio 5 minut. 
Po przestudzeniu dodajemy sok z cy-
tryny oraz miód. 

„zupa lekko tajska” czyli zupa 
z cukinią na bazie imbiru

Składniki:
•  2 łyżki oleju ryżowego lub oliwy z oli-

wek 
•  Obrany ze skórki i starty na tarce 

kawałek imbiru długości kciuka
•  ½ papryczki chilli (bez pestek)
•  Puszka mleka kokosowego
•  1 łyżka miodu
•  1 mała cukinia umyta i pokrojona 

w plasterki
•  3-4 różyczki brokułu
•  Sok z połowy cytrynu (do smaku) 
•  Sos sojowy (do smaku)

Przygotowanie: Do garnka wle-
wamy olej ryżowy, krótko podsmaża-
my na nim imbir oraz chilli. Po chwili 
wlewamy puszkę mleka kokosowego. 
Dodajemy miód oraz sos sojowy, mie-
szamy. Całość należy zagotować. 
Następnie wrzucamy pokrojoną cu-
kinię oraz brokuł. Gotujemy chwilę 
warzywa (aż trochę zmiękną, jednak 
powinny zostać chrupiące). Zdejmu-
jemy z  ognia, doprawiamy do smaku 
sokiem z cytryny.

„na piękną cerę” czyli koktajl 
z imbirem

Składniki:
•  ¼ owocu mango
•  1 pomarańcza bez skórki
•  Obrany ze skórki i starty na tarce 

kawałek imbiru długości kciuka
•  Szklanka wody

Przygotowanie: Wszystkie owoce 
miksujemy (blendujemy) z  imbirem, 
następnie dodajemy do nich wodę.

„na zimowe rozgrzanie” 
czyli koktajl na bazie imbiru 
z bananem

Składniki:
•  1 banan
•  1 gruszka
•  1 szklanka mleka roślinnego
•  Obrany ze skórki i starty na tarce 

kawałek imbiru długości kciuka
•  ¼ łyżeczki cynamonu
•  ¼ łyżeczki kurkumy

Przygotowanie: blendujemy ob-
ranego ze skórki banana oraz gruszkę. 
Dodajemy imbir, cynamon, kurkumę 
oraz mleko roślinne.

baty. O  imbirze wspomina już Marco 
Polo w swoich dziennikach oraz chiński 
filozof Konfucjusz i  grecki lekarz Dio-
scorides. Obecnie imbir jest uprawiany 
w Indiach, zachodniej Afryce, Ameryce 
Środkowej oraz w  Azji. Jego najlepsze 
gatunki pochodzą z Jamajki.

W zapachu imbir przypomina cytry-
nę, w  smaku jest dość ostry i  korzen-
ny. Jego spożycie oddziałuje na ludzki 
organizm – imbir powoduje przyśpie-
szenie krążenia krwi oraz rozszerza na-
czynia krwionośne, co odczuwamy jako 
„właściwości rozgrzewające”. Dlatego 
jest tak popularny w kuchni i znajduje 
bardzo wiele zastosowań.

oPracoWaniE: Pk

dla mieszkańca

przed morową zarazą oraz do produk-
cji piwa imbirowego, bardzo w  Anglii 
popularnego. Do dziś imbir stosowany 
jest tam jako dodatek do wina czy her-
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Piotr Paziński, o którym pisaliśmy na ła-
mach zeszłorocznej GB, trener babickiej 
sekcji taekwondo i reprezentant Polski 
zdobył w wielkim stylu kwalifikację olim-
pijską do Rio.

W cieniu kwalifikacji olimpijskich piłki 
ręcznej i piłki siatkowej w ostatni week-
end w Stambule rozegrany został kon-
tynentalny turniej kwalifikacyjny IO Rio 
2016 w Taekwondo Olimpijskim.

O możliwość udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich rywalizowała czwórka Pola-
ków Aleksandra Kowalczuk +67 kg, Alek-
sandra Krzemieniecka -67, Karol Robak 
-68kg i Piotr Paziński -80kg. W skom-
plikowanym systemie eliminacji olim-
pijskich ten turniej był turniejem tzw. 
ostatniej szansy i tę szansę doskonale 
i wielkim stylu wykorzystali Karol Ro-
bak i nasz Piotr Paziński.

Dla Taekwondo Olimpijskiego w Pol-
sce to historyczna chwila, mamy dwóch 
zawodników zakwalifikowanych na Igrzy-
ska. Taekwondo olimpijskie w Polsce to 
nadal sport niszowy, aczkolwiek syste-
matycznie rośnie w siłę. Na poprzednich 
Igrzyskach w Londynie w 2012 roku biało-
-czerwonch reprezentował tylko jeden za-
wodnik – Michał Łoniewski – klubowy 
kolega Piotra. W tym roku w Rio dwóch 

Piotr Paziński leci do rio!
Polaków powalczy na oktagolanych ma-
tach o najwyższe laury.

taekwondo na igrzyskach 
olimpijskich
Taekwondo olimpijskie to dosyć młoda 
dyscyplina sportowa w rodzinie spor-
tów olimpijskich, która zadebiutowała 
na Olimpiadzie w Sydney w 2000 roku. 
Od tego czasu ten bardzo widowiskowy 
sport rozwija się niezwykle dynamicznie, 
a zawodnicy mogą ziścić największy w ży-
ciu sportowca sen – występ na Igrzyskach 
Olimpijskich. Zakwalifikowanie się na 
Igrzyska Olimpijskie w Taekwondo jest 

niezwykle trudne, są tylko tylko cztery 
kategorie wagowe mężczyzn i cztery ka-
tegorie wagowe kobiet (o połowę mniej 

niż np. w Judo) a w każdej kategorii wa-
gowej na Igrzyskach startuje tylko 16 
zawodników z całego świata.

tEkst: Marcin saDoWski

Od 2 lat obserwujemy osiągnięcia 
sportowe najlepszych Babickich 
Badmintonistek Weroniki Szempliń-
skiej Juli Miśko i Izabelli Kamoli. 
Po dobrym występie 20.12.2015 r. 
w Drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski w Głubczycach gdzie dziewczęta 
w  dobrym stylu zajęły wysokie 5 
miejsce przyszedł czas na turniej 
indywidualny – Grand Prix Polski 
– „Pogodne Suwałki” rozgrywane 
w dniach 8-10.01.2016 r.

Babickie badmintonistki stanęły na 
wysokości zadania i po rozegraniu fazy 

grupowej turnieju do pierwszej ósemki 
turnieju bez straty meczu w grze poje-
dynczej awansowały wszystkie trzy ba-
bickie zawodniczki. W grze podwójnej 
dziewcząt Weronika Szemplińska z Ju-
lią Miśko awansowały do 1/4 finału nie 
oddając żadnego seta. Podobnie w grze 
mieszanej Julia Miśko z Jakubem Mela-
niukiem (Milenium Warszawa) również 
awansowali do 1/4 finału. Po rozegraniu 
fazy pucharowej nasze zawodniczki zdo-
były 3 brązowe medale: w singlu dziewcząt 
Weronika Szemplińska, w deblu dziew-
cząt Weronika Szemplińska / Julia Miśko 

oraz Julia Miśko / Jakub Melaniuk w grze 
mieszanej. Nasze badmintonistki w sin-
glu uległy bardzo mocnym zawodniczkom 
z Ukrainy. W turnieju również uczestni-
czył Jakub Tembikowski, który zajął dru-
gie miejsce w 3 osobowej grupie ulegając 
nieznacznie zawodnikowi ze Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego ze Szklarskiej Po-
ręby. Obecnie zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego przygotowują się do 
następnych turniejów w tym do Druży-
nowych Mistrzostw Polski Drużyn Mie-
szanych w Straszęcinie.

Piotr PaMięta

kolejne sukcesy naszych badmintonistek
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Widząc duże zapotrzebowanie na imprezy sportowe oraz nieustannie rosnące zainteresowanie bieganiem, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice postanowił zorganizować pierwszy bieg na terenie Starych Babic. Start i meta 
biegu zlokalizowane są na rynku w Starych Babicach, a trasa przebiega przez trzy miejscowości: Stare Babice, Lipków 
i Zielonki Parcela, ulicami Sienkiewicza, Mościckiego, Paschalisa Jakubowicza, Sportową i Białej Góry. Trasa liczy 10 
kilometrów i jest atestowana przez PZLA.

Więcej informacji na stronie biegu 
www.dziesiatkababicka.pl

nowa impreza biegowa w Starych 
Babicach! kibicuj z nami!
Nie może Was tam zabraknąć! kibicujmy i bawmy się razem w sobotę 9 kwietnia br.  
Początek o godzinie 10:00 na rynku w Starych Babicach.
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W sobotę 12 grudnia 2015 r. w budynku 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego w Ożarowie Mazowieckim 
odbyły się II Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Carrom. Organizatorem turnieju 
było Polskie Stowarzyszenie Carrom. 
Patronem honorowym Mistrzostw była 
Ambasada Indii w Polsce, Starosta War-
szawski Zachodni oraz Centrum Kultury 
Indyjskiej i Sportu. Partnerem turnieju 
był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Stare Babice oraz sklep GRAAL. Projekt 
pt. „II Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
w Carrom” był współfinansowany przez 
Powiat Warszawski Zachodni.

W zawodach wzięło udział blisko 50 
młodych graczy carrom. Przyjechali za-
wodnicy z Błonia, Kampinosu, Legio-
nowa, Pawonkowa, Gminy Stare Ba-
bice oraz Warszawy. Był to turniej singli 
rozgrywany w systemie szwajcarskim. 
Każdy gracz rozegrał 6 meczów, a do fi-

nału weszło dwóch najlepszych 
zawodników. W finale spotkali 
się Bartosz Sasiński z Legionowa 
(najlepszy gracz 2015 r. w kate-
gorii u18 w Europie) oraz Ra-
fał Szczepanik, trenujący carom 
w gimnazjum w Koczargach Sta-
rych. Młodzieżowym Mistrzem 
Polski został Bartosz Sasiński, 
reprezentujący niezwykle wysoki 
poziom gry w meczu finałowym. 
Na trzecim miejscu znalazł się 
zeszłoroczny Młodzieżowy Mistrz Pol-
ski – Wojciech Rzewuski z Koczarg Sta-
rych. Na czwartym miejscu znalazł się 
również gracz trenujący w gimnazjum 
w Koczargach Starych – Kacper Grze-
gorczuk. Najlepszą zawodniczką Tur-
nieju została Magdalena Szczepaniak 
z Gminy Stare Babice, plasując się na 
piątym miejscu rankingu. Najlepszym 
graczem poniżej 13 lat został Janek No-

wakowski, trenujący carrom w szkole 
w Borzęcinie Dużym.

Dla każdego gracza taki turniej to 
ogromne emocje. To również intensywna 
nauka gry. Uczestnictwo w turnieju jest ko-
nieczne, jeśli gracz chce się rozwijać i dosko-
nalić swoją technikę i taktykę gry. Każdy 
turniej to również trening opanowywania 
emocji, skupienia i zachowania fair-play.

tEkst, foto: PauLina noWakoWska

oPracoWaniE: Pk

ii Młodzieżowe mistrzostwa Polski w carrom

otwarte Mistrzostwa Łodzi karate WkF
12 grudnia 2015 r. czterech zawodników 
borzęcińskiej sekcji karate wzięło udział 
w Otwartych Mistrzostwach Łodzi Ka-
rate WKF. Nasz skromny, ale bardzo 
mocny skład: Jakub Klepacki, Jakub 
Dobrzyński i  Karolina Dzienkowska 
aż cztery razy znalazł się w finałach! 
Czwarty zawodnik Mikołaj Działa nie 
zdobył niestety żadnego medalu. Zaliczył 
za to jedną wygraną walkę w repasażach, 
co dla osoby początkującej jest świetną 
motywacją!

Praktycznie już od samego początku 
wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Na Mi-
strzostwa przybyło blisko 250 zawodni-

ków z 16 krajowych klubów, a ponadto 
jeden mocny klub z Czech. Konkurencje 
w których startowali nasi zawodnicy, były 
mocno obsadzone. Ale przecież właśnie 
po to przyjechaliśmy do Łodzi – powal-
czyć! A to wyszło nam nieźle, ponieważ 
aż cztery razy nasi zawodnicy dotarli do 
finałowych walk! Srebrne medale zdo-
byli: Karolina Dzienkowska (kata dz. 14-
15 lat), Karolina Dzienkowska (kumite dz. 
14-15 lat, -54kg), Jakub Dobrzyński (ku-
mite chł. 10-11 lat, +40kg), Jakub Klepacki 
(kata chł. 8-9 lat). Brązowy medal zdobył 
Jakub Dobrzyński (kata chł. 10-11 lat).

tEkst/ foto: DaniEL kucharski

13 grudnia 2015 r., przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem 
Sportu w Raszynie odbył się 
Mikołajkowy Turniej Karate 
organizowany przez IKA PO-
LAND. Turniej zgromadził 
blisko 130 zawodników z 10 
mazowieckich klubów karate. 

Zawodnicy karate z Gminy 
Stare Babice wywalczyli dwa 
medale: złoto w konkurencji 

Medale dla babickich karateków
kata chłopców 8-9 lat zdobył Ja-
kub Klepacki, srebro w konkuren-
cji kata dziewcząt 14-15 lat zdobyła 
Karolina Dzienkowska. Zawod-
nicy oprócz sukcesów  doświad-
czyli sympatycznej, sportowej 
atmosfery, która sprzyjała uczci-
wej rywalizacji. Na koniec wszy-
scy otrzymali upominki. 

tEkst/ foto: DaniEL kucharski
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 
17.00-19.00
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależ-
nień zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mają-
ce problem alkoholowy oraz ich rodziny – spotkania odbywają się 
w dniach: środy – 14.30 – 16.30, w soboty – 12.00 – 14.00
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób i  ro-
dzin z problemem przemocy domowej zaprasza wszystkie osoby 
zainteresowane tym problemem we wtorki w godz. 11.00 – 12.00 
i w godz. 17.00 – 19.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 – 16.00 
i 16.00 – 18.00
Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu: 22 722 04 93
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Urzędzie Gmi-
ny Stare Babice, ul. Rynek 21, pokój 41
PRZYJDŹ DO NAS
– zobacz, że można inaczej,
– nie jesteś sam,
– postaramy się Tobie pomóc!

uchWała nr X / 74 / 15
raDy GMiny starE BaBicE

z dnia 3 września 2015 r.
w  sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych 
w obrębie Borzęcin Duży – kompleks nr I

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§1. 1. Przystępuje do scalenia nieruchomości położonych w  miejscowości 
Borzęcin Duży, stanowiących działki ewidencyjne: 403,404, 409, 411, 412, 
413/5, 416/1,417/1, 420/2, 423, 425, 429, 433/1, 443/3, 443/4, 443/5, 444/4, 
446/4, 448/3, 666 i  678 oraz część działki 401, 402, 405/2, 408, 410, 414, 
415/3, 416/2, 417/2, 418, 419, 421/2, 424, 426, 427, 430, 432/2, 432/3, 434, 
435, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441, 442, 443/2, 445, 657 i  671. 

2. Granice zewnętrzne nieruchomości (działek gruntu) objętych scaleniem 
określone zostały na mapie ewidencyjnej i stanowią załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Lista uczestników postępowania stanowi załącznik nr  2 do niniejszej 
uchwały. 

4. Wypis i  wyrys z  planu miejscowego nieruchomości (działek gruntu) 
objętych scaleniem określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

uzasadnienie:

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na 
zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części 
wsi Borzęcin Mały uchwalonym w dniu 4 listopada 2010 roku Uchwałą Rady 
Gminy nr XLIV/414/10, teren obejmujący działki o nr ew. 403,404, 409, 411, 
412, 413/5, 416/1,417/1, 420/2, 423, 425, 429, 433/1, 443/3, 443/4, 443/5, 
444/4, 446/4, 448/3, 666 i  678 oraz część działki 401, 402, 405/2, 408, 410, 414, 
415/3, 416/2, 417/2, 418, 419, 421/2, 424, 426, 427, 430, 432/2, 432/3, 434, 
435, 436, 437/1, 438, 439, 440, 441, 442, 443/2, 445, 657 i 671.przeznaczony 
jest do scalenia i podziału. 

Zewnętrzne granice scalenia gruntów przedstawione zostały na mapie 
ewidencyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zgodnie z art. 102 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gmina 
może przystąpić do scalenia i  podziału nieruchomości, gdy wystąpią o  to 
właściciele, lub użytkownicy wieczyści gruntów o powierzchni przekraczającej 
50% terenu przewidzianego w  miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod scalenie i ponowny podział.

Właściciele nieruchomości położonych na obszarze scaleniowym złożyli 
wnioski, które obejmują ok. 56,6% ogólnej powierzchni całego kompleksu. 
Ogólna powierzchnia nieruchomości objętych granicami scalenia wynosi ok. 
37,0109 ha. 

Wobec złożenia wymaganej ilości wniosków zgodnie z art. 102 pkt. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zasadne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały.

Uchwała o przystąpieniu do scalenia stanowi podstawę do złożenia w Sądzie 
Rejonowym w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych wniosków o ujawnienie 
w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów informacji o przystąpieniu do 
procesu scaleniowego. 

W y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

Opis i położenie Zielonki Wieś
działka gruntowa  niezabudowana, 

Powierzchnia działki 
w m2

7 m² 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00083279/8

Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów

435

Przeznaczenie 
nieruchomości, sposób 
jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą  
Nr VIII/55/2011  Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 30 czerwca 2011 r. , przedmiotowa 
nieruchomość przeznaczona położona 
jest na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona  
i niezagospodarowana.

Cena nieruchomości 
w zł

1610,00  netto + aktualnie obowiązująca 
stawka podatku VAT

Uwagi Działka przeznaczona na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

SZUKAM PRACY Podejmę jakąkolwiek pracę dodatkową. Je-
stem dyspozycyjny każdego dnia, luźne godziny pracy. Posiadam 
doświadczenie w  transporcie (spedytor, kierowca), paliwach 
płynnych oraz pracach biurowych. Jestem osobą komunikatywną 
i sumienną. Tel. 696-421-604.
SZUKAM PRACY Jestem mamą przedszkolnej dziewczynki 
i 5-miesięcznego chłopca. W związku z tym, że jest spokojnym 
chłopcem chętnie podejmę dodatkową pracę w zakresie opieki 
nad dzieckiem. Może być to praca na stałe bądź wybiórcze dni 
lub godziny. Mogę zapewnić Twojemu dziecku aktywnie i miło 
spędzony czas. Tel. 606216956.
PRACA DLA HANDLOWCA – SPRZEDAWCY Wymaga-
nia:    Doświadczenie na stanowisku handlowiec – sprzedaw-
ca,  Znajomość branży budowlano-wykończeniowej,  Dobra 
prezencja i  wysoka kultura  osobista,  Wykształcenie śred-
nie.  Obowiązki:  Czynna obsługa klienta,  Obsługa magazynu 
(przyjęcia i wydawanie towarów. Zapraszamy z CV Galeria Par-
kietów Stare Babice ul. Rynek 30a, Pn-Pt 10-17.
PRACA DLA KIEROWCY Zatrudnię kierowcę C+E na trasach 
krajowych. Oferuję atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę 
na pełen etat, weekendy w domu. Więcej informacji pod nr tel. 
604 218 471.
DLA DZIECKA Oddam krzesełko do karmienia PegPerego oraz 
wózek spacerowy X-Lander, kolor pomarańczory – używane, ale 
w  pelni sprawne. Do osobistego odbioru w  Starych Babicach. 
Tel. kontaktowy 537 415 182.

ogłoszenia społeczne
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ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl
22 72 27 126

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

zarząD sPÓłDziELni 
hanDLoWo-usłuGoWEj 

W starych BaBicach 
informuje, że w najbliższym czasie 
zamierza wystawić do sprzedaży 

nieruchomość położoną w miejscowości 
Babice nowe

Nieruchomość oznaczona numerami ewidencyjnymi dzia-
łek 83/9, 83/11, 84/1 i 84/2 o łącznej powierzchni 3,5299 
ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę usługową.
Nieruchomość zabudowana 3 budynkami magazynowymi 
(2 o pow. użytkowej 990 m2 + 1 o pow. 200 m2), halą maga-
zynową o pow. 2000 m2, wiatą magazynową o pow. 360 m2, 
budynkiem gospodarczym z wagą o pow. 80 m2, pawilonem 
handlowym o pow. 633 m2 

oraz nieruchomość położoną w Izabelinie C  
przy ul. 3-go Maja

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 805 
o  powierzchni 0,1299 ha przeznaczoną w  miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową (MN/U).
Nieruchomość zabudowana budynkiem sklepowym.  

Szczegółowe informacje można uzyskać  
pod nr. tel. 22 722 90 09 i 22 722 90 23

informacje
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chcesz zareklamować się  
w Gazecie Babickiej?

napisz do nas:
reklama.gazetababicka@gmail.com
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl     e-mail: biuro@extradachy.pl

W W W . T E R R A L E V I S . P L

••• Całodobowy przewóz Zmarłych do własnej Chłodni ••• Własna sala pożegnań ••• Załatwianie 
formalności w domu klienta ••• Pomoc w załatwieniu formalności pogrzebowych i zakupie miejsca 

na każdym cmentarzu ••• Kredytowanie pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i KRUS •••

MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG POGRZEBOWYCH

    CAŁODOBOWO - 24/7
       .: 22 499 46 64, 660 950 600
BIURO USŁUG POGRZEBOWYCH S T A R E  B A B I C E

      . RYNEK 17 (((((         )
       .: 22 837 43 25, 608 30 60 60

chcesz zareklamować się  
w Gazecie Babickiej?

napisz do nas:
reklama.gazetababicka@gmail.com


