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Rajd Rowerowy na Zakończenie Lata W sobotę 5 września zabierz 
ze sobą rodzinę i przyjaciół i razem weźcie udział w corocznym rajdzie ro-
werowym Na Zakończenie Lata. Start jak zawsze o godz. 10.00 z dwóch 
miejsc: spod urzędu gminy i z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Uwaga! 
Trasa zmodyfikowana! Więcej informacji i mapa na www.gosirstarebabice.
pl lub 22 722 91 21.

Otwarcie polany w Lipkowie 5-6 września Kampinoski Park Narodo-
wy zaprasza na imprezę promocyjno-edukacyjną związaną z uroczystym 
otwarciem polany rekreacyjnej w Lipkowie. W ramach imprezy: 5 wrze-
śnia – Dzień Otwarty Kampinoskiego Parku Narodowego (wspólne space-
ry z leśnikami, konkursy, zabawy), dwudniowy rajd rowerowy oraz Nordic 
walking Puszczy Kampinoskiej. Więcej informacji na: www.kampinoski-
-pn.gov.pl

Dożynki Zapraszamy na dożynki parafialne, które odbędą się 6 września 
w Borzęcinie Dużym. Rozpoczęcie o godz. 11.30 mszą św. w kościele pw. 
Św. Wincentego Ferreriusza. Po uroczystej mszy odbędzie się poczęstu-
nek, a także występ gminnego chóru Sami Swoi. 

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwo-
ju na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie 14 września (poniedziałek) 
o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Ry-
nek 32.

Kampinoskie Spotkania Jeździeckie dla całej rodziny! W dniach 26-
27 września odbędzie się kolejna impreza z cyklu Kampinoskich Spotkań 
Jeździeckich. Kampinoskie Spotkania Jeździeckie to cykliczna impreza: 
sportowa, rodzinna, edukacyjna łącząca towarzyskie zawody jeździeckie 
z piknikiem. KSJ mają przybliżyć i spopularyzować jazdę konną, jako for-
mę rekreacji ruchowej oraz stworzyć możliwość pierwszych startów w za-
wodach sportowych początkującym zawodnikom. www.ksj.waw.pl

Uroczystości wrześniowe 27 września zapraszamy mieszkańców gmi-
ny do wspólnego uczczenia wydarzeń wrześniowych. Uroczystość rozpocz-
nie się mszą św. o godz. 9.30 w kościele pw. NMP w Starych Babicach, po 
czym nastąpi przemarsz z rynku na Cmentarz Wojenny, gdzie odbędzie 
się dalszy ciąg uroczystości.

Rady Seniorów Zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których aktu-
alna sytuacja seniorów i myśl o własnej starości w Babicach to temat wart 
dyskusji na wrześniowe spotkania dotyczące Rad Seniorów. Pierwsze od-
bedzie się 9 września o godz. 18.00 w nowym budynku urzędu gminy, 
ul. Rynek 21. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 
projektu www.radyseniorow.pl. Informacji o kolejnych terminach spotkań 
należy szukać na stronie internetowej naszego urzędu. Więcej na str. 15.

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

Zuzanna Maj wraz z rodziną bardzo dziękują za okazaną życzliwość i pomoc 
w zakupie wózka inwalidzkiego. Dzięki Państwa wsparciu udało się szybko 
zebrać potrzebną kwotę.
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Porównanie wyników ze sprawdzianu, 
uzyskanych przez uczniów szkół pod-
stawowych w poszczególnych gminach, 
odsłania fakt nierównowagi edukacyjnej 
w Polsce. Zdaniem Wojciecha Krzysz-
tofiaka, który opublikował ranking na 
portalu internetowym – Polska A jest 
w Galicji i Warszawie, zaś województwa 
ściany zachodniej tworzą Polskę B i Pol-
skę C.

Publikowany ranking – pierwszy tego 
typu w kraju – obejmuje nieco ponad 4% 
gmin, które uzyskały najlepsze średnie 
wyniki z części pierwszej sprawdzianu 
zdawanego przez wszystkich uczniów 
kończących szkoły podstawowe.

Pierwsza, złota dwudziestka gmin 
prezentuje się następująco: 1. Warszawa 
Bemowo (mazowieckie) 80,5%, 2. Mi-
chałowice (mazowieckie) 79,8%, 3. War-
szawa Białołęka (mazowieckie) 79,5%, 4. 
Zielonki (małopolskie) 79%, 5. Polanka 
Wielka (małopolskie) 79%, 6. Warszawa 
Mokotów (mazowieckie) 78,8%, 7. Pod-
kowa Leśna (mazowieckie) 78,6%, 8. War-
szawa Bielany (mazowieckie) 78,5%, 9. 
Izabelin (mazowieckie) 78,3%, 10. War-
szawa Ochota (mazowieckie) 78,2%, 11. 
Warszawa Śródmieście (mazowieckie) 
77,7%, 12. Lesznowola (mazowieckie) 
77,6%, 13. Stare Babice (mazowieckie) 
77,5%, 14. Warszawa Praga Południe (ma-
zowieckie) 77,3%, 15. m. Kraków (małopol-
skie) 77%, 16. Dębowiec (śląskie) 76,36%, 
17. Jabłonna (mazowieckie) 76,2%, 18. 
Biskupice (małopolskie) 76%, 19. Kro-
ścienko Wyżne (podkarpackie) 76%, 20. 
Warszawa Targówek (mazowieckie) 76%.

Najlepsze szkoły podstawowe znaj-
dują się w Warszawie i miejscowościach 
podwarszawskich. Gmina Zielonki przy-
należy do powiatu krakowskiego, zaś Po-
lanka Wielka – do oświęcimskiego. W dru-
giej dziesiątce rankingu znajdują się nie 
tylko podkrakowskie czy podwarszawskie 

Babickie podstawówki  
wśród najlepszych polskich szkół!

gminy. Konopiska to miejscowość leżąca 
w powiecie cieszyńskim, zaś Krościenko 
Wyżne w krośnieńskim. Okazuje się, że 
nie tylko w rejonie Warszawy i Krakowa 
funkcjonują świetne szkoły podstawowe.

Polska gminna ma dobrą 
edukację
Ranking najlepszych gmin pod wzglę-
dem poziomu edukacji podstawowej 
w 2015 roku nie obejmuje większości 
polskich aglomeracji miejskich: Szcze-
cina, Katowic, Białegostoku, Bydgosz-
czy, Torunia, Kielc, Radomia. Z trudem 
znaleźć można w  nim stutysięczne 
miasta. Zaprezentowane zestawienie 
„rozbija” mit edukacyjny, że mieszkając 
w Polsce gminnej i małomiasteczkowej, 
jesteśmy z góry skazani na niższy po-
ziom edukacji.

w naszych szkołach
Dyrekcje szkół podstawowych w Gminie 
Stare Babice z satysfakcją przyjęły wy-
niki rankingu. Oddaje on ciężką pracę 
nauczycieli, rodziców, którzy nakłaniają 
swoje pociechy do nauki, a także samo-
rządu Gminy Stare Babice, który kładzie 
duży nacisk na rozwój oświaty. Szkoła 
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Sta-
rych Babicach od 4 lat utrzymuje 8. sta-

nin (bardzo wysoki), a w roku ubiegłym 
szczyciła się rekordem wśród szkół w woj. 
mazowieckim jeśli chodzi o finalistów 
i laureatów olimpiad przedmiotowych. 
Z kolei Szkoła Podstawowa im. AK Grupy 
„Kampinos” w Borzęcinie Dużym także 
od lat znajduje się w czołówce stanino-
wej. Placówki pięknie rywalizują ze sobą 
także w sporcie szkolnym i dzięki nim na-
sza gmina osiągnęła 1. miejsce w rywali-
zacji sportowej w powiecie warszawskim 
zachodnim. Gratulujemy nauczycielom 
i uczniom doskonałych wyników i trzy-
mamy kciuki za osiągnięcia w nowym 
roku szkolnym.

Mł

Źródło: dane statystyczne OKE, strona 
internetowa http://pl.blastingnews.com

Blasting News jest niezależnym in-
ternetowym magazynem społecznościo-
wym. Jego zawartość tworzą zwyczajne 
osoby nazywane blasterami. Według da-
nych z 13 sierpnia z portalem współpra-
cuje blisko 383 tysiące ludzi.

Portal internetowy Blasting News ogłosił ranking 100 naj-
lepszych gmin pod względem nauczania w szkołach pod-
stawowych. Gmina Stare Babice znalazła się na 13. miejscu 
w Polsce, wśród blisko 2500 gmin.

źródło: internet

Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokonało mo-
dernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Stare Babice. Zmieniono 
sposób użytkowania części gruntów, a także wykazano nowe budynki, których 
wcześniej nie zgłoszono do opodatkowania. Uwaga! Modernizacja wiąże się 
ze znacznymi zmianami kwot płaconego przez Państwa podatku!

Zapraszamy do zapoznania się z obecną sytuacją Państwa nieruchomości. 
Wszelkich informacji udziela Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospo-
darczej, który mieści się w pokojach 7 i 8, Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 
tel. 22 730 80 61 lub 22 722 91 99.
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komunikacja w gminie
Podczas czerwcowej debaty jedna z miesz-
kanek Klaudyna zapytała, co władze gminy 
robią, aby poprawić komunikację w gminie. 
Dopytywano się także, czy przewidywana 
jest modernizacja gminnego systemu trans-
portu. 

Wójt Krzysztof Turek odpowiedział, że 
zlecił opracowanie planu nowego systemu 
transportowego, aby dostosować go do zmie-
niających się potrzeb mieszkańców. Tłuma-
czył, że narazie prowadzone są prace nad tą 
koncepcją i szukanie rozsądnego rozwiązania. 
Wójt, ze względu na narzucone nam przez 
ZTM warunki umowy, przewiduje przerwa-
nie współpracy i wprowadzenie innej koncep-
cji, co może sprawić, że komunikacja w gmi-
nie będzie tańsza. – Możliwe nawet, że po 
wykonaniu wszelkich wyliczeń okaże się, że 
zaproponujemy mieszkańcom bezpłatną ko-
munikację na terenie gminy, bo kwota no-
wego systemu pokryje się z tym, co płacimy 
ZTM. Jeżeli nie spodoba się on większości 
mieszkańców, to go nie wprowadzimy – po-
wiedział wójt.

Nie wszyscy jednak popierają ideę bez-
płatnego transportu. – Zapowiadana bez-
płatna komunikacja na terenie gminy jest po-
mysłem chybionym. 90% przejazdów odbywa 
się na trasie łączącej gminę ze śródmieściem 
Warszawy. A tam znów należy kupić bilet – 
przekonywał jeden z mieszkańców. Opłata 
za bilet w strefie warszawskiej obowiązuje 
wszędzie i nie podlega zniesieniu, nawet je-
śli na terenie danej gminy wewnętrzna ko-
munikacja jest bezpłatna, jednak bilet tylko 
na I strefę, obowiązującą w granicach sto-
licy jest tańszy niż na strefę II – podmiejską.

Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda za-
gadnienie komunikacji w gminie. Otóż sieć 
połączeń transportu publicznego z Warszawą 
jest dużo lepsza niż w pozostałych gminach 
ościennych. Wydatki gminy na transport pu-
bliczny per capita wyniosły w 2013 roku pra-
wie 200 zł, a na całą gminę było to 3 129 008 
zł . To najwięcej spośród wszystkich gmin 
wokółwarszawskich. Dla porównania sąsia-

Debaty w klaudynie część II
Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy zagadnienia do-
tyczące klaudyna ponieważ tak, jak już pisaliśmy, zakres 
tematyczny poruszony na zebraniu jest uniwersalny i może 
dotyczyć także innych miejscowości w naszej gminie. tym 
razem transport gminny, kanalizacja, progi, zieleń...

dujące z nami Leszno wydało niespełna 100 
zł na osobę. W naszej gminie udział wydat-
ków w transport w budżecie gminy wyniósł 
ok. 5,5%. Dla porównania w Lesznie udział 
ten wyniósł ok. 3,7%.

Zastosowanie tej koncepcji wiązałoby się 
z inną nowością – Kartą Starobabiczanina, 
która byłaby podstawą do bezpłatnych prze-
jazdów. Do jej posiadania ma uprawniać za-
meldowanie w gminie lub odprowadzanie 
w niej podatków. W opracowaniu jest więcej 
ulg, z których będą mogli skorzystać miesz-
kańcy posiadający Kartę. 

Poprawa sieci przystanków
Poprawa sieci przystanków w obecnym sta-
nie komunikacyjnym jest bardzo trudna, 
ponieważ wiąże się z dużymi zmianami, 
które musiałby wprowadzić ZTM: warun-
ków technicznych, terenowych, przebudowy 
rozkładów, za czym idą kolejne wydatki. 

Ten problem mógłby być częściowo roz-
wiązany po wprowadzeniu nowego systemu 
komunikacyjnego w gminie. Niemniej jest 
on bardziej złożony. Z jednej strony miesz-
kańcy domagają się większej liczby przystan-
ków tak, by znajdowały się one maksymal-
nie blisko. Z drugiej strony zaś kategorycznie 
sprzeciwiają się lokalizacji przystanków w bli-
skim sąsiedztwie ich własnych posesji. Twier-
dzą, że jest to kłopotliwe, bowiem zachęca 
do nocnych hałaśliwych spotkań. Sprawa 
tworzy lawinę nieporozumień pomiędzy sa-
mymi mieszkańcami, jako że interes jednych 
jest dokładnie przeciwny interesowi drugich. 
Mimo to, wójt przekonywał, że rozwiązanie 
zostanie ujęte w przyszłym systemie.

Progi zwalniające
Co do montażu progów zwalniających na ul. 
Lutosławskiego mieszkańcy wyrażali różne 
opinie. Część z nich uważa to za działanie 
zapewniające bezpieczeństwo. Inni, posłu-
gując się przykładem ul. Wieruchowskiej 
w Babicach Nowych, kwestionują użytecz-
ność drogi, na której co kilkanaście metrów 
trzeba hamować. – My nie narzucamy Pań-

stwu, czy progi mają być, czy nie. Chcemy 
abyście zadecydowali, bo tu mieszkacie. 
My potrzebujemy jedynie konkretnej od-
powiedzi, która pozwoli dalej prowadzić 
prace – mówił kierownik Referatu Inwestycji 
Paweł Błażejewski. Po burzy, jaką wywołał 
temat progów na zebraniu, ostatecznie 23 
czerwca przedstawiciele mieszkańców, tj. 
rada sołecka i Stowarzyszenie Klaudyn, za-
proponowali umieszczenie na wspomnianej 
ulicy 5 progów zwalniających, co umożliwiło 
kontynuowanie prac nad projektem stałej 
organizacji ruchu.

Przyłącza kanalizacyjne
Głos w sprawie przyłączy kanalizacyjnych 
zabrał Paweł Bohdziewicz z GPK Eko Babice 
Sp. z o.o. – Na terenie Klaudyna wykonano 
105,5 km sieci. Prace zakończone stanowią 
18% zakresu przewidzianego do realizacji 
na terenie całej gminy – mówił Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt.

Rozbudowa sieci pozwala osiągnąć efekt 
ekologiczny wynikajacy z założeń projektu 
jednak, co także padło podczas debaty, wielu 
mieszkańców nadal odmawia przyłączenia 
się do gminnej kanalizacji. To z kolei dodat-
kowo wstrzymuje budowę dróg, ponieważ 
najpierw należy umieścić w drodze media, 
a dopiero potem utwardzić nawierzchnię.

Przycinka roślinności na potrzeby 
dróg
Na koniec odniesiono się do przycinki ro-
ślinności w związku z budową ciągu pieszo – 
rowerowego między Klaudynem a Janowem. 
Podczas tego zabiegu pojawili się bowiem 
protestujący przeciwko wycince drzew. Wójt 
wyjaśniał zainteresowanym, że przycinki nie 
wykonywał urząd gminy, ale Kampinoski 
Park Narodowy, który na bieżąco dokonuje 
zabiegów pielęgnacyjnych polegających na 
prześwietlaniu drzew, co jest naturalne dla 
takich terenów. Protesty „ekologów”, którzy 
uaktywnili się przy budowie ciągu były nie-
uzasadnione, ciężko bowiem zarzucić KPN-
-owi brak poszanowania zieleni.

Wycinka zieleni potrzebna będzie także 
już niedługo w związku z poszerzeniem ulicy 
Szymanowskiego. Znów zdania są podzie-
lone, jedni chcą bezpiecznej, szerokiej drogi, 
inni sprzeciwiają się likwidowaniu drzew. Pa-
dło więc pytanie, czy działania urzędu spo-
tkają się z protestami obrońców zieleni, co 
na pewno znacznie przedłuży prace? Zapo-
wiada się kolejny problem do rozwiązania...

Mak, Mf
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już niedługo 
wybierzemy się  
na spacer  
do parku w Starych 
Babicach
Od czerwca trwają prace przy budowie parku gminnego w Sta-
rych Babicach na terenie pomiędzy ulicami Sikorskiego i Sien-
kiewcza. Zakończenie prac przewiduje się już na jesień tego 
roku. Do tego czasu zostaną wykonane: siłownia zewnętrzna, 
mostki, pomosty widokowe i taras widokowy, pergola, scena, 
schody terenowe, widownia, ławki, stojaki na rowery, kosze na 
śmieci, nawierzchnia utwardzona z kostki granitowej oraz aleje 
parkowe, nasadzenia roślinne, trawniki, nawodnienie terenu 
parku i oświetlenie.

foto: rI

Od 13 lipca firma „BYŚ” realizuje 
umowę odbioru i zagospodarowania 
(odzysk  lub unieszkodliwianie) od-
padów komunalnych z terenu gminy 
Stare Babice.

Bardzo się cieszymy, że znów możemy 
świadczyć nasze usługi dla mieszkańców, 
z których wielu, jeszcze przed zmianami 
w systemie gospodarki odpadami, było 
naszymi klientami. Nie tylko ze względu 
na zawarte w umowie postanowienia, ale 
także ze względu na budowaną od ponad 
20 lat markę firmy, usługi chcemy świad-
czyć na jak najwyższym poziomie. Codzien-
nie po terenie gminy poruszają się nasze 
3 pojazdy- każdy dedykowany do innego 
rodzaju śmieci. Pierwszy odbiera zmie-
szane komunalne, drugi zielone, trzeci te 
gromadzone w sposób selektywny. Bar-
dzo się cieszymy, że mieszkańcy troszczą 
się o ekologiczne zagospodarowanie odpa-
dów. Często nasze załogi otrzymują pyta-

nie, czy oby śmieci gromadzone w domach 
selektywnie, nie trafiają przypadkiem do 
tzw. jednego worka i czy wobec tego se-
gregacja ma sens. Rzeczywiście, nasuwa 
się ono gdy widzi się śmieciarkę, do któ-
rej pracownicy wrzucają po kolei wszyst-
kie worki z selektywnie gromadzonymi 
odpadami. Uspokajamy  - nic złego się nie 
dzieje. Osobnym pojazdem zbieramy od-
pady zielone, a jeszcze innym zmieszane 
komunalne. Nie ma natomiast potrzeby, 
by po worki ze szkłem (zielone) przyjeż-
dżał osobny pojazdy i osobny po niebieskie 
(odpady surowcowe). To nieuzasadnione 
i ekonomicznie i ekologicznie. Odpady za-
mknięte w workach i wrzucone do odwłoka 
śmieciarki nie mieszają się - pod koniec 
dnia trafiają do hali przyjęć w naszym za-
kładzie. Tam worki ze szkłem kierowane są 
do osobnego procesu. Wszystkie odpady, 
także te gromadzone przez mieszkańców 
selektywnie, by nadawały się do odbioru 

przez recyklera, który je powtórnie wyko-
rzysta, muszą wcześniej zostać przesorto-
wane w naszym zakładzie. Oczywiście, to 
nie oznacza, że segregowanie śmieci w na-
szych domach nie ma sensu. Przeciwnie! 
Z tych wstępnie przesortowanych odzy-
skamy dużo więcej niż, gdyby na linię sor-
towniczą trafiły zmieszane z innymi od-
padami komunalnymi.

Warto dodać, że wszystkie odbierane 
śmieci z terenu gminy są przywożone do 
naszego zakładu, który cieszy się opinią 
jednego z najnowocześniejszych w Euro-
pie. Wszystko co tu trafia, jest profesjo-
nalnie przetwarzane, a my nie posiadamy 
składowiska. 

Mieszkańcy gminy Stare Babice mogą 
więc być spokojni o ekologiczny odbiór 
i zagospodarowanie odpadów.

kaROL wójcIk

fIRMa „ByŚ” 
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Szybkie tempo realizacji, widoczne 
od początku roku, umożliwione sprzy-
jającymi warunkami pogodowymi (prak-
tycznie brak przestoju w realizacji prac 
z powodu braku zimy) miało swoją kon-
tynuację w II kwartale i w miesiącu lipcu 
także dzięki wyjątkowo sprzyjającej aurze. 

Wyłonieni  w  przetargu wyko-
nawcy części biologicznej i mechanicz-
nej oczyszczalni ścieków okazali się 
doświadczonymi budowniczymi tych 
obiektów, co zaowocowało dużym tem-
pem realizacji zadań. Doświadczenie 
zawodowe wykonawców w przypadku 
naszej modernizacji jest wartością nie-
zbędną ze względu na fakt, że prace są 
wykonywane na terenie oczyszczalni 
funkcjonującej na granicy swoich zdol-
ności technicznych bez możliwości jej 
wyłączenia, czy ograniczenia w przyj-
mowaniu ścieków. Dodatkowo teren 
naszej oczyszczalni był już intensyw-
nie zabudowany, a w wyniku moderni-
zacji i rozbudowy „zagęszczenie” obiek-
tów i sieci jeszcze wzrośnie. Na koniec 
warto wspomnieć, że termin realizacji 
tych zadań został przez nas narzucony 
i jest „wyśrubowany” przez fakt, że  je-
steśmy zobligowani do wykonania prac 

budowlanych i ich rozliczenia do końca 
bieżącego roku. 

Wszystkie w/w okoliczności sprawiły, 
że po stronie wykonawców i podwyko-
nawców, a także pracowników JRP oraz 
tych pracowników, którzy zajmują się bie-
żącą i przyszłą eksploatacją  tego obiektu 
musiała i wystąpiła maksymalna mobili-
zacja działań. Obecnie jesteśmy w trak-
cie  podpisywania umów i rozstrzygania 
przetargów na mniejsze zadania zwią-
zane z rozbudową naszej oczyszczalni 
tj. wykonanie drugostronnego zasilania 
energetycznego wraz z agregatem prą-
dotwórczym oraz budową części nawo-
zowej (związanej z zagospodarowaniem 
osadów) i administracyjno-biurowej. Te 
kolejne zadania, oprócz dwóch głównych 
wcześniej opisanych zadań, będą powo-
dem intensywnej pracy co najmniej do 
końca bieżącego roku. 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wzdłuż ulicy 
warszawskiej w Borzęcinie 
Dużym i zielonkach. 

Mieszkańcy ulicy Wodnisko uzyskali 
już możliwość podłączenia się do na-
szej kanalizacji. Mieszkańcy ulicy War-

szawskiej w Borzęcinie Dużym uzyskają 
taką  możliwość w ciągu najbliższych dni, 
a opóźnienie w przekazaniu kanalizacji 
do eksploatacji jest wynikiem niezrozu-
miałej dla nas opieszałości wykonawcy. 

Jest bardzo prawdopodobne, że na 
przełomie sierpnia i września będziemy 
mogli wysłać zawiadomienia do miesz-
kańców ulicy Kosmowskiej, informujące 
o możliwości podłączenia się do sieci ka-
nalizacji. 

Budowa kolektorów wzdłuż ulicy War-
szawskiej w miejscowości Zielonki prze-
biega zgodnie z planem i jej zakończenie 
przewidziane jest na koniec października 
bieżącego roku. 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w klaudynie (ulica 
krzyżanowskiego oraz pozostałe 
nieskanalizowane ulice w tej 
miejscowości). 

Niestety, wykonawca kanalizacji 
w ulicy Krzyżanowskiego jest opóźniony 
z realizacją zadania tak, że mieszkańcy 
tej ulicy i ulicy Wagnera zaprosimy do 
podłączenia się do naszej infrastruktury 
najprawdopodobniej na przełomie sierp-
nia i września. 

Od początku lipca inny wykonawca 
wykonuje prace na pozostałych nieskana-
lizowanych ulicach Klaudyna i pomimo, 
iż termin jest krótki myślimy, że będzie 
w stanie wybudować ponad 3,3 km infra-
struktury do końca roku. 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w  Stanisławowie 
i Mariewie (etap II). 

Wykonawcą tego zadania jest ta sama 
firma, która wykonała sieć w ulicy Krzy-
żanowskiego w Klaudynie. Tak samo 
jak w przypadku tamtego zadania nie 
ustrzegła się dużych opóźnień w reali-
zacji i błędów w organizacji i koordyna-
cji prac. Przewidujemy, że pomimo tego 
będziemy w stanie zaprosić  mieszkań-

co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XVIII
minęły kolejne cztery miesiące od ostatniej publikacji na ten temat [marzec 2015 nr 3 
(224) „GB”], więc niniejszym przedstawiamy stan zaawansowania przedsięwzięcia na ko-
niec lipca 2015. tak, jak to bywa w wieloletnich zamierzeniach inwetycyjnych ostatni etap 
realizacji jest jednocześnie najbardziej pracowity i wymagający maksymalnego wysiłku 
wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Budynek stacji zlewczej wraz ze zbiornikiem ścieków dowożonych
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ców tych miejscowości do podłączenia 
się do kanalizacji sanitarnej na jesieni 
bieżącego roku. 

Budowa przepompowni 
głównej w koczargach Starych 
oraz przewód tłoczny  do 
Oczyszczalni Ścieków. 

Zadanie to zostało odebrane i zakoń-
czone i obecnie czekamy na podłączenie 
tej inwestycji do układu części mecha-
nicznej Oczyszczalni Ścieków przez wy-
konawcę tego zadania. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Izabelińskiej 
i kampinoskiej. 

Pierwsze dobre wrażenie, jakie wy-
warł wykonawca tej inwestycji potwier-
dziło się  w trakcie późniejszej realizacji 
tak, że mogę poinformować, że zakres 
prac mu zlecony został wykonany w ter-
minie i obecnie trwają prace odbiorowe. 
Przewidujemy, że zaproszenia do pod-
łączenia się do gminnej kanalizacji wy-
stosujmy do mieszkańców pod koniec 
września. 

Modernizacja Stacji uzdatniania 
wody w Starych Babicach. 

Zadanie to zostało wykonane w ter-
minie dłuższym od zakładanego, gdyż 
napotkaliśmy na „niespodzianki” 
trudne do przewidzenia na etapie pro-
jektowania, a konieczne do uwzględ-
nienia na etapie realizacji (np. perfo-
racja starych filtrów). 

Obecnie trwają prace rozruchowe 
i próby technologiczne tego obiektu. 
Wyłączenie z eksploatacji tego obiektu 
było zauważalne w okresach parodnio-
wych fal  upałów i skutkowało koniecz-
nością zwiększonego  zakupu wody z sieci 
MPWiK i obniżeniem ciśnienia w sieci 
wodociągowej. 

Inne, niewymienione w tym artykule 
zadania przewidziane są do rozpoczę-
cia zgodnie z harmonogramem i jeszcze 
w tym roku będą sukcesywnie wdrażane. 

   
Aktualny harmonogram prac jest za-

mieszczony na naszej stronie interne-
towej, w zakładce JRP- Harmonogram, 
a w podzakładkach znajdują się dokład-
niejsze informacje na temat każdego z za-
dań już realizowanych. 

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będziemy 
Państwa informowali w kolejnych arty-
kułach zamieszczonych na łamach „Ga-
zety Babickiej” i na naszej stronie inter-
netowej. 

tEkSt: PawEł tuRkOt

PREzES zaRząDu EkO-BaBIcE

kOREkta: kIEROwnIk j.R.P. 

PawEł BOhDzIEwIcz 

zDjęcIa: PawEł BOhDzIEwIcz

Budynek wielofunkcyjny części mechanicznego oczyszczania ścieków

reaktor biologiczny wraz z nowobudowanym zbiornikiem defosfatacji i denitryfikacji

osadniki Wtórne radialne
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Lekarze, epidemiolodzy i dietetycy 
biją na alarm! Polskie dzieci i młodzież 
źle się odżywiają. Z badań Instytutu 
Żywności i Żywienia wynika, że w die-
cie dzieci powszechnie występują niedo-
bory takich składników odżywczych, jak: 
wapń, witamina D, potas i magnez (74-
98% młodzieży). Lista niedoborowych 
składników jest niestety znacznie dłuż-
sza. Często w diecie młodzieży brakuje 
witamin: E, C, A czy B12, kwasów tłusz-
czowych omega-3, a także żelaza, cynku 
i  jodu. Problemem jest również nad-
mierne spożycie: cukru, tłuszczu i soli, 
czego główną przyczyną jest przyzwo-
lenie społeczne na odżywianie się w sie-
ciach fast foodów.

Jak wykazały badania Instytutu 
Żywności i Żywienia, aż 28% chłop-
ców i 22% dziewcząt w ostatnich kla-
sach szkoły podstawowej ma nad-
mierną masę ciała.

Uwzględniając powyższe dane, po-
słowie PSL doprowadzili do nowelizacji 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia. Nowy akt prawny został pozy-
tywnie zaopiniowany przez rząd i przy-
jęty przez nasz parlament. Nowelizację 
podpisał także Prezydent RP.

Eksperci radzą
– Sklepiki szkolne odgrywają ważną rolę 
w żywieniu dzieci i młodzieży, zwłasz-
cza obecnie, wobec narastania epidemii 
otyłości. Wiele krajów szuka rozwiązań, 
które zagwarantują to, że na terenie 
szkół sprzedawane będą tylko te pro-
dukty spożywcze, które nie zwiększają 
ryzyka powstania otyłości i innych prze-
wlekłych chorób niezakaźnych. Również 
w Polsce konieczne jest rozwiązanie tego 
problemu – mówi prof. dr hab. Mirosław 
Jarosz, dyrektor IŻŻ.

– Oprócz realizowania podstawy pro-
gramowej szkoła powinna dostarczać 
wiedzy o prozdrowotnym żywieniu i za-

Sklepiki szkolne tylko ze zdrową 
żywnością!
Słodycze, napoje gazowane, batony, chipsy i inne tzw. śmieciowe produkty żywnościowe 
znikną ze szkolnych sklepików. od 1 września br. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

pewnić warunki jej praktycznego zasto-
sowania – dodaje prof. dr hab. Jadwiga 
Charzewska, Kierownik Samodzielnej 
Pracowni Epidemiologii i Norm Żywie-
nia w IŻŻ.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, 
a także przedsiębiorców i parlamentarzy-
stów, eksperci IŻŻ opracowali propozycję 
listy kategorii produktów spożywczych, 
które powinny być dostępne w sklepi-
kach szkolnych.

Grupy produktów spożywczych 
i  napojów zalecane przez IŻŻ do 
sprzedaży w sklepikach szkolnych:

Kanapki – do ich przygotowania za-
lecane jest użycie: pieczywa razowego 
pełnoziarnistego: żytniego, pszennego, 
mieszanego; wędlin, np. szynki, polę-
dwic – drobiowych, wołowych, wieprzo-
wych (kryterium ≤10 g tłuszczu/100 g), 
ryb, jaj, serów. Wszystkie kanapki po-
winny zawierać dodatek świeżych warzyw.

Mleko, napoje mleczne, jogurty, ke-
firy, maślanki.

Produkty mleczne typu serki i desery 
mleczne (kryterium ≤13,5 g cukrów/100 
g).

Zbożowe produkty śniadaniowe 
oraz inne produkty zbożowe, bez do-
datku cukrów oraz o obniżonej lub o ni-
skiej zawartości soli/sodu, w tym: płatki 
śniadaniowe, musli; chrupki jedno- i wie-
lozbożowe, pieczywo chrupkie, wafle ry-
żowe, maca.

Świeże owoce i warzywa przygotowane 
do bezpośredniego spożycia. Zaleca się, 
aby owoce i warzywa były w całości lub 
pokrojone na porcje.

Suszone owoce i warzywa, orzechy, 
nasiona i migdały, bez dodatku cukrów 
oraz bez dodatku soli i tłuszczu.

Soki warzywne, owocowo-warzywne, 
owocowe.

Nektary warzywne, owocowo-wa-
rzywne, owocowe.

Przeciery oraz musy owocowe, wa-
rzywne i owocowo-warzywne z przecie-
rów i soków, bez dodatku cukrów.

Naturalna woda mineralna, woda źró-
dlana, woda stołowa.

Minister zdrowia określi w drodze 
rozporządzenia, jaka żywność może 
być sprzedawana dzieciom i młodzieży, 
a także jakie wymogi muszą spełniać 
artykuły spożywcze używane w stołów-
kach szkolnych. W wypadku złamania 
przepisów przewidziano sankcje. Jeżeli 
kontrola w szkole lub przedszkolu prze-
prowadzona przez inspekcję sanitarną 
wykaże, że zostało złamane prawo, na 
ajenta prowadzącego sklepik lub sto-
łówkę będzie mogła być nałożona kara 
pieniężna w wysokości od tysiąca do pię-
ciu tysięcy zł. Dyrektor placówki będzie 
mógł rozwiązać z takim ajentem umowę 
w trybie natychmiastowym, bez zacho-
wania terminu wypowiedzenia.

w naszych szkołach
Dyrektorzy szkół gminnych znają 
przedstawione zagadnienie i popierają 
korzystne zmiany ustawy. Warto zauwa-
żyć, że nasze szkoły podstawowe od lat 
uczestniczą w akcji „Owoce i warzywa 
w szkole” prowadzonej przez Oddziały 
Terenowe Agencji Rynku Rolnego. Od lat 
zatem wcielają w życie propozycje eks-
pertów z IŻŻ. Świeże owoce będą dostar-
czane dzieciom także w nadchodzącym 
roku szkolnym 2015/2016, a programowi 
temu towarzyszyć będą działania o cha-
rakterze edukacyjnym. W nowym roku 
szkolnym program „Owoce i warzywa 
w szkole” trafi w Polsce do ponad 1,5 mln 
dzieci.

Więcej informacji na temat zasad zdro-
wego żywienia można znaleźć na stronach 
internetowych:www.izz.waw.pl, www.za-
chowajrownowage.pl

Mł
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Nasi ratownicy podczas zawodów w Czechach 

Sukces ratowników tym bardziej nas cie-
szy, że na co dzień pracują oni w punk-
cie wyczekiwania przy Ośrodku Zdro-
wia „Sorno” w Starych Babicach. Wielu 
mieszkańców naszej gminy miało okazję 
ich poznać. Są nie tylko chętni do po-
mocy, ale mają również profesjonalną 
wiedzę i doświadczenie. Te umiejętności 
bardzo przydały się na zawodach. Rywa-
lizowało tam ze sobą ok. 160 załóg, naszą 
reprezentację wyprzedzili tylko ratow-
nicy z Kanady, Wielkiej Brytanii i USA.

Ratownicy medyczni z Babic są najlepsi!
ratownicy pracujący w Powiatowej Stacji ratownictwa 
medycznego PWZ po raz kolejny odnieśli sukces na między-
narodowych zawodach. jakub Fąderski, Łukasz Wasik i jakub 
Pawlak zdobyli 4. miejsce na nieoficjalnych mistrzostwach 
Świata, które zorganizowano w Czechach 28-31 maja br.

Międzynarodowe Zawody Ratownic-
twa Medycznego „Rallye Reyviz” odbyły 
się w miejscowości Koutu nad Desnou 
w rejonie Ostrawy. Zawodnikom zorga-
nizowano 24-godzinny dyżur, w czasie 
którego musieli wykonać 12 skompli-
kowanych zadań. Impreza zgromadziła 
wiele osób, które pozorowały obraże-
nia w wypadkach drogowych, używano 
także fantomów. Wszystkie komunikaty 
wydawano w języku angielskim, również 
w tym języku załogi musiały porozumie-

wać się ze sobą. Zadania wykonywano 
pod czujnym okiem sędziów, oceniano 
nie tylko wiedzę merytoryczną, zgranie 
załogi i umiejętność podejmowania szyb-
kich decyzji w stresie, ale także podejście 
psychologiczne ratowników do poszko-
dowanych osób.

Za trzy pierwsze miejsca zwycięzcy 
otrzymali drewniane statuetki i dyplomy. 
Skromnie? Na pewno tak, ale to nie przy-
padek. W tych zawodach bowiem szcze-
gólnie liczy się idea bezinteresownej 
pomocy i nadrzędny cel – poświęcenie 
i ratowanie ludzkiego życia. Zdaniem na-
szych ratowników już sam udział w za-
wodach tego typu jest wyróżnieniem, 
a możliwość spotkania się z międzyna-
rodowymi załogami i wymiana doświad-
czeń – bezcenne. Wśród uczestników mi-
strzostw byli m.in. ratownicy z Japonii, 
Australii i USA, nie wspominając już o re-
prezentacjach państw europejskich i na-
szych bezpośrednich sąsiadach.

– Cieszę się, że nasze ratownictwo 
nie odbiega od standardów światowych. 
Mamy nie tylko dobry sprzęt, ale i wspa-
niałych, zaangażowanych ludzi, czego 
przykładem są właśnie nasi trzej ratow-
nicy – powiedział Piotr Kosyl, Dyrektor 
PSRM dla PWZ z siedzibą w Błoniu.

Ratownicy z Babic od kilku lat uczest-
niczą w Mistrzostwach Polski i międzyna-
rodowych zawodach. Od dłuższego czasu 
są w ścisłej światowej czołówce, przeważ-
nie w pierwszej piątce. Zawody mobilizują 
ich do stałych szkoleń (co jest również wy-
mogiem ustawowym dla ratowników). Po-
święcając swój wolny czas, stale podno-
szą kwalifikacje, a na zawodach uzyskują 
także dodatkowe doświadczenie, bardzo 
przydatne w codziennej pracy. W rozmo-
wie podkreślają jednak, że najważniejszy 
jest efekt – umiejętność sprawnego dzia-
łania, które ratuje ludzkie życie.

Gratulujemy sukcesu! Trzymamy 
kciuki za Was w kolejnych zawodach. 
Ratownicy z Babic będą uczestniczyć pod 
koniec września w Mistrzostwach Polski 
w Łodzi. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: www.ratownictwopwz.pl.

Mł.

fOt. ELżBIEta zIEMEcka
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Wystąpiło blisko 10 zespołów, ale pierw-
szoplanową Gwiazdą Wieczoru był ze-
spół „Akcent” i  jego wokalista Zenek 
Martyniuk. Usłyszeliśmy znane przeboje: 
„Życie to są chwile”, „Sonet dla Miłości”, 
„Przez twe oczy zielone”. Publiczność 
była zachwycona. Polana Dwóch Stawów 
ledwo mogła pomieścić fanów muzyki di-

sco polo i rekord frekwencji publiczności 
w tym roku został zdecydowanie pobity. 

Festiwal prowadził Arek Braxton, a go-
ścinnie wystąpił także przyjaciel babickiej 
gminy Andrzej Frajndt. Podczas każdej 
edycji „DISCOpolowania” organizato-
rzy „polują” na nowe utalentowane ze-
społy – stąd nazwa całej imprezy. Tak 

było również i tym razem w Zielonkach. 
Nominowani do dalszych występów zo-
stali: „Tvister”, „Disco Braders”, „Arga-
ane”, „Ambu-Lans”, „Martess” i „Lesioki”, 
a wystąpili oni wśród znanych już zespo-
łów takich jak wspomniany na wstępie: 
„Akcent” oraz „Calibra” i „Gesek”.

Podczas imprezy przeprowadzono 
nabór do konkursu Miss Discopolowa-
nia. Laureaci poszczególnych konkursów 
będą mieli okazję zaprezentować się na 
Gali Finałowej w Warszawie, która będzie 
zwieńczeniem całej ogólnopolskiej trasy 
koncertowej. W stolicy zostanie także roz-
strzygnięty konkurs piękności, podczas 
którego przyznane zostaną tytuły Miss 
Publiczności oraz Miss Discopolowania 
2015 r. Naszym zdaniem Babiczanki mają 
ogromne szanse na zwycięstwo. Impreza 

DIScOpolowanie  
po raz pierwszy w Zielonkach!
9 sierpnia po raz pierwszy w historii naszej gminy gościli-
śmy z Zielonkach ogólnopolski Festiwal „dISCopolowanie” 
promujący muzykę disco. 
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„Nasz Piknik – Lubię to”, projekt kiero-
wany do wszystkich mieszkańców Borzę-
cina i okolic, został zorganizowany przez 
fundację „Z Perspektywą” w ramach za-
dania publicznego współfinansowanego 
ze środków Gminy Stare Babice i Fundacji 
„ Z perspektywą”. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie, począwszy od najmłodszych, 
aż do seniorów. Leżaki i koce zachęcały do 
korzystania z pięknej słonecznej pogody. 

w Zielonkach odbyła się pod patronatem 
Disco Polo Music (kanał Telewizji Polsat).

Festiwalowi towarzyszył jarmark róż-
ności, widoczne były z daleka dmuchane 
zamki i urządzenia rekreacyjne, nie zabra-
kło także napojów i smacznych przeką-
sek. Pogoda dopisała, po godz. 18:00 zro-
biło się zdecydowanie chłodniej, wspólna 
zabawa trwała do godz. 23:00. 

Dziękujemy wszystkim służbom, które 
dbały o bezpieczeństwo publiczności: fir-
mie ochroniarskiej, policji, służbie me-
dycznej i druhom z naszych gminnych 
OSP. Było wesoło i bezpiecznie. Babi-
czanie potrafią się bawić, a muzyka di-
sco polo doskonale sprawdza się na im-
prezach plenerowych. Mł

Lubię to! Wszyscy mogli dowiedzieć się o zasadach 
zdrowego żywienia w trakcie warsztatów 
prowadzonych przez wykwalifikowaną 
dietetyczkę. Natomiast przygotowane 
aktywności w postaci gier i zabaw za-
chęcały do ruchu. Rozstrzygnięty został 
też konkurs na ciasto. Wygrał Pan Maciej 
z Borzęcina Dużego.

Na zakończenie spotkania, zgodnie 
z tradycją, zapłonęło wspólne ognisko. 
Organizatorzy szczególnie pragną po-
dziękować wszystkim wolontariuszom, 

którzy zarażają swoim zaangażowa-
niem, a w szczególności Dianie Dawid 
i Ani Warot, Gminie Stare Babice, Fun-
dacji LOTTO, radnemu Borzęcina Du-
żego Remigiuszowi Fijołkowi i prezesowi 
Kółka Wędkarskiego Kazimierzowi Za-
torskiemu. Dziękujemy również przyja-
ciołom fundacji, których grono cały czas 
rośnie. Z mocą Bożą do przyszłego roku.

tEkSt: BEata SkROŃSka

fOtO:  aLEkSanDRa kORzEnIOwSka

Wędkowanie Nie ma to jak poleniuchować...
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Angielski skrót CISV (Children’s Inter-
national Summer Villages) oznacza mię-
dzynarodowe letnie wioski dziecięce. Dziś 
CISV jest organizacją zrzeszającą ponad 
7 tys. osób z 60 państw świata. Podstawą 
działania tej organizacji jest twierdzenie 
dr Doris Allen – psychologa z Uniwersy-
tetu Cincinnati (założycielki CISV), mó-
wiące, że drogą do stworzenia prawdzi-
wego pokoju na świecie jest wychowanie 
dzieci w przyjaźni i porozumieniu z in-
nymi. Dzięki bezinteresownemu zaan-
gażowaniu tysięcy rodzin, wolontariu-
szy, dzieci i młodzieży, organizacja co 
roku wprowadza w życie wizjonerski plan 
swojej założycielki. Hołdem dla tych sta-
rań było nominowanie dr Allen do Poko-
jowej Nagrody Nobla (w 1979 r.).

Od kilku lat również wiele rodzin z na-
szej gminy należy do CISV. Wspominali-
śmy kiedyś na łamach „Gazety Babickiej”, 
że Martyna Kozłowska była liderką pol-
skiego oddziału tej organizacji. Jej praca 
nie poszła na marne. Dziś CISV Polska 
posiada 4 oddziały, do których należą: 
Warszawa, Płock, Łódź i Dąbrowa Gór-
nicza. Oddział warszawski skupia blisko 

50 rodzin, większość z nich zamieszkuje 
Babice i ich najbliższe okolice. Dodajmy 
jeszcze, że rodziny te skupione są głów-
nie wokół babickiej podstawówki.

Podczas Dnia Otwartego spotkaliśmy 
na terenie obozu w Babicach: Macieja Ko-
strzewę – Prezesa Oddziału Warszaw-
skiego CISV Polska, Dariusza Smoliń-
skiego – Wiceprezesa OW CISV Polska 
i Marcina Sędłaka – szefa obozu. Ba-
bicką gminę reprezentował Adolf Jarko-
wiec, Kierownik Zespołu Obsługi Finan-
sowej Oświaty, a szkołę Dyrektor Dorota 
Smolińska.

Pierwszy raz w Babicach…
Przedstawiciele CISV poinformowali 

nas, że w obozie, który pierwszy raz zor-
ganizowano w Starych Babicach, wzięło 
udział 35 osób z 9 państw. Była to mło-
dzież w wieku 14 lat, pochodząca z USA, 
Meksyku, Brazylii, Norwegii, Szwecji, Ho-
landii, Belgii, Grecji oraz Polski. Wszyst-
kie grupy komunikowały się ze sobą po 
angielsku, a tegorocznym przesłaniem 
babickiego obozu była nauka rozwiązy-
wania konfliktów.

– Niektórzy postrzegają programy 
CISV jako obozy językowe – mówi Marcin 
Sędłak – to jednak nie jest cała prawda. 
Najważniejsza jest bowiem idea akcepta-
cji siebie mimo różnic kulturowych i bu-
dowania wspólnych przyjaźni. Każdy 
program realizowany przez CISV ma ja-
kąś myśl przewodnią. W tym roku jest to 
„Water for flowers” – woda dla kwiatów, 
rozumiana jako czynnik rozwoju. Nasze 
obozy nie służą zatem tylko zabawie czy 
nauce języka. Pracujemy w zamkniętej 
grupie nad danym zagadnieniem. Sta-
wiamy pytania: jak unikać konfliktów 
i jak je rozwiązywać? Pomagają w tym za-
jęcia z 9 dorosłymi liderami, ale wszyscy 
przy okazji uczymy się nawzajem czegoś 
od siebie. Czasem poprzez zabawę pro-
wadzoną wokół jednego tematu i zaję-
cia warsztatowe można dużo więcej zro-
zumieć niż na zajęciach teoretycznych. 

Globalna wioska
– Zasadą obozów dziecięcych CISV jest 

to, że na początku każdego z nich doro-
śli spotykają się razem i planują pierwsze 
dni młodzieży – mówi Maciej Kostrzewa. 

Światowy pokój budujemy w Starych 
Babicach!
W połowie lipca uczestniczyliśmy w dniu otwartym międzynarodowego obozu „Water your 
flowers” zorganizowanego przez CISV Warszawa. obóz przez 3 tygodnie działał w murach 
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, która gościła przedstawicieli 9 państw świata!
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– Uczestnicy obozów goszczeni są wów-
czas przez weekend w domach człon-
ków oddziału. Chodzi głównie o to, aby 
doświadczyli codziennego życia rodzin 
w różnych miejscach świata. A rodziny 
starają się jak najlepiej wypełnić tę mi-
sję. Babiczanie np. wozili dzieci do aqu-
aparku, organizowali wspólne wycieczki, 
spotkania przy ognisku itp. W tym sa-
mym czasie ponad 40 dzieci z babickiej 
gminy pojechało do Hiszpanii, Finlandii, 
Indonezji, Portugalii, Holandii i uczestni-
czyło tam w zajęciach przygotowywanych 
przez lokalne oddziały CISV. Wszystkie 
te działania pociągają za sobą kolejne, 

powstaje coraz szerszy krąg znajomych, 
którzy chcą spotykać się ze sobą i wspól-
nie robić coś dobrego. W rezultacie tych 
działań grupa pojedynczych osobowo-
ści staje się rodziną, a później rozjeżdża 
się do rożnych państw świata i nadal – 
zwłaszcza dzięki internetowi, utrzymuje 
kontakty ze sobą. Tak właśnie globalna 
wioska staje się rzeczywistością.

Przyjaźń i uśmiech
Podczas spotkania w babickiej podsta-

wówce młodzież zorganizowała dla gości 
pokazy tematyczne przy stolikach naro-
dowych, a następnie dokonała prezen-

tacji swoich grup i przedstawiła scenkę 
o codziennym życiu obozu. Wspólnie 
śpiewano piosenki – ulubionym reper-
tuarem obozowiczów okazały się utwory 
Beatlesów poświęcone pokojowi na świe-
cie. Wszyscy byli przyjaźnie do siebie na-
stawieni i uśmiechnięci. Tak trzymać! 
Dzięki temu Babice mają również swój 
wkład w budowanie pokoju i przyjaźni 
na świecie.

Zainteresowanym polecamy stronę 
internetową: www.cisv.org.pl

MaRcIn łaDa

Pod koniec czerwca na tere-
nie parafii pod wezwaniem 
Najświętszej maryi Panny 
w Starych Babicach odbył 
się Grill rodzinny połączony 
z balem. W zabawie uczest-
niczyło kilkadziesiąt osób. 
Bawiły się z nami cztery 
pokolenia babiczan.

Grill rodzinny

To już kolejna impreza zorganizowana 
przez wolontariuszy Światowych Dni 
Młodzieży w Starych Babicach. 14 lutego 
okazję do zabawy mieli gminni seniorzy. 
Tym razem otworzyliśmy się na całe ro-

dziny – na pikniku bawiły się maluchy, 
ich rodzice oraz najstarsi przedstawiciele 
Babic. Najpierw w ogródkach parafial-
nych rozpaliliśmy grilla. Pogoda była 
dla nas łaskawa – kiedy przebywaliśmy 
na dworze było ciepło, ale nie upalnie. 
Szef rusztu proponował kiełbaski i ka-
szankę z dodatkami. Dla najmłodszych 
przygotowany był specjalny program 
animacyjny. 

Kiedy pogoda zaczęła się psuć i poczu-
liśmy krople delikatnego deszczu, prze-
nieśliśmy się do sali w Domu Parafial-
nym „Arka”. W środku również czekał na 
wszystkich poczęstunek. Około godz. 19 
rozpoczął się bal. Zagrała zaprzyjaźniona 
z nami orkiestra. Repertuar był dostoso-
wany do wszystkich gości, niezależnie od 
wieku. Uczestnicy rozchodzili się do do-
mów najedzeni, zadowoleni i zmęczeni 
popołudniem pełnym atrakcji.

To nie pierwsza i na pewno nie ostat-
nia inicjatywa podjęta przez wolontariuszy 
ŚDM 2016 na terenie naszej gminy. Po wa-
kacjach ruszamy z nową energią i nowymi 
pomysłami! Chcesz do nas dołączyć? Znajdź 
nas na fejsbuku pod hasłem „ŚDM Stare Ba-
bice” i zgłoś się! Potrzebujemy osób zaanga-
żowanych, wesołych, które nie boją się ludzi 
ani nowych wyzwań. Czekamy na Ciebie!

tEkSt I fOtO: wEROnIka kaLInOwSka

Bal w domu Parafialnym „Arka”
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27 i 28 lipca 22 dzieci wraz z opiekunami 
połączyło siły, aby wspólnie zadbać o na-
szą gminną przestrzeń publiczną. Przy 
Szkole Podstawowej w Starych Babicach 
odbyło się właśnie zamalowywanie muru 
przez uczniów z naszej gminy i Hiszpanii. 
Dzięki sprawnej pracy, w ciągu 2 dni peł-
nych energii udało się zamalować kilku-
nastometrowe ogrodzenie, które szpeciło 
okolicę szkoły. Dzięki Gminie Stare Ba-
bice dzieciaki były wyposażone w farby, 
wałki, pędzle i kombinezony ochronne.

Działanie w ramach akcji «Hejt Stop», 
zorganizowane przez fundację Ab Alio, 
miało podwójny, pozytywny oddźwięk. 
Po pierwsze, zamalowywane są obraź-
liwe treści w miejscach przestrzeni pu-

blicznej, a po drugie, wspólna praca dzieci 
nie tylko je integruje, ale także motywuje 
do dbania o własną pracę.

Warto dodać, że nad muralem praco-
wały dzieciaki w ramach wymiany pol-
sko-hiszpańskiej organizowanej przez 
międzynarodową organizację CISV. Je-
denastu Polaków i jedenastu Hiszpanów 
wraz ze swoimi Liderami.

Bardzo dziękujemy włascicielom ogro-
dzenia, bez których zgody działania by-
łyby niemożliwe.

A  może Wy znacie miejsca, które 
szpecą naszą okolicę swoimi obraźli-
wymi treściami? Działajmy dalej!

Mf

fOtO: kj, Mf

ze słownika „hejtStop”
Supremacjonizm – przekonanie o wyższości 
danej rasy nad innymi. Charakterystyczny dla 
supremacjonizmu jest sprzeciw wobec „mie-
szania ras”, wyrażający się w negatywnym 
stosunku do napływu ludności z Afryki lub 
Azji do „białych krajów”, Ameryki Północ-
nej czy Australii. Odpowiedniki przekonania 
o wyższości rasowej występują również wśród 
osób należących do rasy czarnej lub żółtej.

czy wiesz, co widzisz na murze?
nsskinhead88:

To jeden z elementów symboliki neonazistow-
skiej, niezrozumiały dla niewtajemniczonej 
osoby, która koło niego przechodzi. Wygląda 
niewinnie, ale niepozorne symbole liczbowe 88 
i 14 to liczba słów użytych w sloganie białych 
supremacjonistów: Musimy zagwarantować byt 
naszych ludzi i przyszłość dla białych dzieci. 88 
odwołuje się do alfabetu łacińskiego, w którym 
litera „h” jest ósma w kolejności – to zakamu-
flowany skrót od nazistowskiego pozdrowienia 
„Heil Hitler!” (źródło: Podręcznik akcji «Hejt-
Stop»)

Mówi się, że najważniejsze jest, aby 
mieć pomysł na siebie. Ale jeżeli ktoś ma 
ciekawy pomysł na siebie i jest on z ko-
rzyścią dla innych to dopiero coś! Przy-
kładem takiej osoby jest Agnieszka Przy-
bylska, założycielka świetlicy Sosnowa 
Szpilka, która z sukcesem działa już w Iza-
belinie, a we wrześniu zacznie funkcjo-
nować w naszej gminie.

więc chodź, pomaluj mój... płot!
Stało się! Pierwszy mur z obraźliwymi napisami, o którym 
wspominaliśmy w poprzednim numerze GB został zamalowany. 

Dlaczego pomysł wydał się nam cie-
kawy? To dobre rozwiązanie dla rodzi-
ców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
którzy długo pracują, nie mają wsparcia 
rodziny, lub tych, którzy nagle muszą zo-
stać dłużej w pracy. –  Pomysł na świe-
tlicę powstał kiedy mój najstarszy syn 
rozpoczynał edukację w szkole podsta-
wowej. Postanowiłam stworzyć miejsce, 
w którym dzieci mogłyby w sposób war-
tościowy spędzać czas po szkole. Planu-
jąc rozwój placówki, myślałam o moich 
wcześniejszych doświadczeniach związa-
nych z pracą w korporacji oraz o godze-
niu obowiązków dobrego wychowywania 
dziecka i jednocześnie bycia cenionym 
pracownikiem. Chciałam odciążyć za-
bieganych rodziców od odrabiania za-
dań domowych, tak by po powrocie do 
domu mieli więcej wolnego czasu dla 

siebie i dziecka. Kładę nacisk na to, by 
praca domowa była samodzielną pracą 
dzieci. Jeżeli dziecko ma z czymś kło-
pot, staramy się mu pomóc w nadrobie-
niu zaległości – mówi pani Agnieszka.

W czasie wolnym każdy znajdzie coś dla 
siebie, dzięki zajęciom dodatkowym, jak np. 
nauka języka angielskiego, szermierka re-
kreacyjna, modelarstwo, zumba i wiele in-
nych, które skierowane są także do przed-
szkolaków. – Staram się, aby każde dziecko 
czuło się u nas dobrze, miało zapewnione 
warunki do zabawy, nauki i wypoczynku. 
Zachęcamy dzieci do spędzania części czasu 
na świeżym powietrzu, kiedy tylko pogoda 
na to pozwala. Będziemy otwarci w godzi-
nach 8 – 18 przy ul. Krótkiej w Starych Ba-
bicach. Serdecznie zapraszamy. Mf

fOtO: SOSnOwa SzPILka

ciekawy pomysł na siebie dla innych
tak było kiedyś.. tak jest dziś!
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Fundacja Dialogu Społecznego rozpoczęła 
w sierpniu 2015 r. w Gminie Stare Babice pro-
jekt pod nazwą „W drodze do mazowieckich 
Rad Seniorów”. 

W ramach tej inicjatywy, od początku wrze-
śnia do końca października 2015, na terenie na-
szej gminy będą miały miejsce spotkania i debaty 
z mieszkańcami (już dziś  zapraszamy na nie se-
niorów, ale nie tylko…). Zebrania prowadzone 
będą przez doświadczone osoby: Katarzynę Ta-
deusiak-Jeznach i Przemysława Wiśniewskiego – 
ekspertów, którzy brali udział w tworzeniu War-
szawskiej Rady Seniorów. 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie lo-
kalnej, babickiej strategii senioralnej, czyli 
planu przyszłych działań na rzecz osób star-
szych zamieszkujących gminę. O tym, co jest 
ważne, potrzebne, pilne lub niezbędne, aby 
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1. jeszcze nie przedszkole 
3. pracuś 
4. nazwa funduszu dofinansowującego budowę 
kanalizacji w naszej gminie  
6. wyposażenie auta konieczne w upalne dni 
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PIONOWO 
 

2. patron półmaratonu powiatu warszawskiego 
zachodniego 
5. duża impreza, która odbyła się 9 sierpnia w 
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11.  książkowy zbiór wiedzy
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18.  tryska wodą w ogrodzie
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Porozmawiajmy o seniorach w naszej gminie
zapraszamy na wrześniowe debaty pod hasłem „W drodze 
do mazowieckich rad Seniorów”.

żyło się dobrze babickim seniorom będziemy 
dyskutować w szerokim gronie samorządow-
ców, organizacji obywatelskich i zaintereso-
wanych seniorów. 

ZAPRASZAMY na spotkania we wrze-
śniu: zainteresowane osoby starsze, studen-
tów UTW, przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, sołtysów, lokalnych liderów, 
pracowników urzędu,  jednostek samorządo-
wych i radnych. Czyli wszystkich mieszkań-
ców, dla których aktualna sytuacja seniorów 
i myśl o własnej starości w gminie to temat 
wart dyskusji. Pierwsze spotkanie już 9 wrze-
śnia o godz. 18 w sali konferencyjnej nowego 
budynku urzędu gminy, ul. Rynek 21. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stro-
nie internetowej projektu www.radyseniorow.
pl. Na tej stronie są zamieszczane fotorelacje 

ze spotkań w gminach i miastach, gdzie rów-
nolegle realizowany jest projekt. Informa-
cji o wrześniowych terminach spotkań na-
leży szukać na stronie internetowej naszego 
urzędu. Wszelkie pytania prosimy kierować 
do osoby koordynującej działania w Starych 
Babicach Katarzyny Tadeusiak-Jeznach: e-ma-
ilem: ktadeusiakjeznach@gmail.com [prosimy 
dopisać w temacie BABICE], lub telefonicznie 
[najlepiej pomiędzy godziną  18:00 a 20:00 
w tygodniu roboczym] na kom. 501 661 760

Zadanie jest współfinansowane ze środ-
ków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

kataRzyna taDEuSIak-jEznach
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Ostatnie informacje o  trzęsieniu ziemi 
w Nepalu potwierdzają, że obecne tam 
zwierzęta, podobnie jak w wielu udoku-
mentowanych w ciągu wieków katastrofach 
sejsmicznych i tym razem przewidziały 
nadchodzący kataklizm. Najdobitniej 
świadczy o tym relacja naocznego świadka 
tamtych wydarzeń – przebywającej na wa-
kacjach w Nepalu przedstawicielki Uniwer-
sytetu Alberta pani Jacquie Eales, która 
przekazała  telewizji Daily Buzz, że chwilę 
przed trzęsieniem ziemi stada ptaków od-
leciały, a psy ujadały. „Nie było żadnego 
dudniącego oddźwięku , patrzyłam na mo-
jego nepalskiego przyjaciela, na którego 
twarzy odmalował się paniczny strach. 
W pewnej chwili ruszył on w naszą stronę 
i popchnął nas w kierunku samochodu pod-
czas gdy ziemia już się przesuwała. Ludzie 
panicznie biegali i krzyczeli.”   Autorka wy-
wiadu odleciała z Nepalu tego samego dnia 
ostatnim nieodwołanym lotem komentując 
swoje ocalenie słowami: „Oto głęboki sens 
wdzięczności . Rzeczy nie dzieją się bez 
powodu i nie wiemy dlaczego i jak przecho-
dzimy przez trzęsienie ziemi bez szwanku.” 
W wywiadzie udzielonym Edmonton Jour-
nal zaś powiedziała: Dzięki naszym szczę-
śliwym gwiazdom uniknęliśmy skutków 
kataklizmu. Było to najdłuższe w moim 
życiu 36 godzin.  Eales gromadzi dowody 
zwierzęcych przewidywań trzęsień ziemi, 
związanych z ostatnimi badaniami między-
narodowymi, dokumentującymi zmiany 
w  ich zachowaniach  poprzedzających 
sejsmiczne zdarzenia. Ostatnio dzięki 

specjalnym kamerom zainstalowanym 
w Yanechega National Park w Peru odkryto 
znaczące zmiany w zachowaniu się dzikich 
zwierząt, poprzedzające trzęsienie ziemi. 
Szczegółowe badania wskazują, że najbar-
dziej wyczulonym wewnętrznym systemem 
alarmowym wykazały się szczury, które na 
osiem dni przed trzęsieniem ziemi znikły 
z zagrożonego terenu. Po nich zareagowały 
zwierzęta żyjące w glebie, ptaki i pancerniki. 
W ciągu 5 do 7 dni przed trzęsieniem ziemi 
nie odnotowano żadnego ruchu zwierząt. 
Jest to pierwszy udokumentowany dzięki 
kamerom ewenement  zachowań zwierząt 
przed sejsmicznym zdarzeniem. Niektórzy 
badacze wiążą go ze wzrostem dodatnich 
jonów w powietrzu wygenerowanych na-
prężeniami w skałach pod powierzchnią 
ziemi przed jej trzęsieniem i powodujących 
zachwianie równowagi zwanej „syndro-
mem serotoninowym” . Ludzie zaś mogą 
odczuwać  bóle głowy, nudności, niepokoje 
i nerwowość. Badacze doszli do wniosku, że 
zwierzęta opuszczają miejsca koncentracji 
dodatnich jonów jako nieprzyjemnych dla 
nich bodźców. Naukowcy wykluczają tzw. 
szósty zmysł zwierząt w przewidywaniu 
przez nie sejsmicznych zdarzeń wyjaśniając 
omawiany fenomen ich wrażliwszym od 
ludzkiego odczuwaniem zmian środowi-
skowych. Prowadzone aktualnie badania 
biologiczne nad zooplanktonem, którego 
zmiany związane z nadchodzącym trzęsie-
niem ziemi wykrywane są w zwierzętach 
morskich zdają się być ostatnim zagadnie-
niem, które wyjaśni nam zagadkowy wciąż 

fenomen zwierzęcego przewidywania sej-
smicznych kataklizmów.  Liczne publikacje, 
które pojawiły się z związku z 10-tą rocz-
nicą trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim, 
skłaniają również do rozwagi nad możli-
wościami wykorzystania objawów zacho-
wań zwierząt do ewakuacji ludzi z miejsc 
zagrożonych sejsmicznymi katastrofami. 
Skoro  dzikie zwierzęta w przeciwieństwie 
do ludzi od tysięcy lat unikają zwykle 
skutków trzęsień ziemi to najwyższy czas 
skorzystać z ich niezwykłych zdolności. 
Wracając pamięcią do osobistych przeżyć  
związanych z tą katastrofą, sięgnąłem do 
swoich kalendarzowych notatek, rzucają-
cych więcej światła skutki tego niezwykłego 
wydarzenia. Informacja o katastrofie, która 
27 grudnia 2004 roku dotarła do zmierza-
jącego z Nowego Orleanu do Hamburga 
panamaksa m/v „Avra”, wywołała wstrząs 
pośród jego załogi pochodzącej z Republiki 
Malediwów. Bezskutecznym usiłowaniom 
połączenia się moich podwładnych przez 
satelitę z najbliższymi towarzyszył głęboki 
niepokój, przygnębienie, smutek i łzy. Ob-
raz sytuacji wyłaniający się ze skąpych, 
docierających z różnych źródeł wiadomości 
był tragiczny. Większość niskich, piaszczy-
stych wysp archipelagu miała jakby zniknąć 
z powierzchni oceanu, a te, które pozostały, 
utraciły wszelką  łączność . Dopiero pierw-
szego dnia nowego 2005 roku, pochodzący 
z malediwskiej wyspy bosman uzyskał kon-
takt telefoniczny ze swoimi bliskimi.

jan PuŚcIan

W lipcu w Integracyjnym Przedszkolu Eko-
logicznym Zielone Słonie zorganizowana 
została ciekawa forma promowania eko-
logii wśród dzieci. „Tydzień bez zabawek”. 
Nazwa brzmi groźnie dla maluchów, ale 
to tylko pozory, bo bawiły się przednio. 
Tydzień ten polegał na uroczystym poże-
gnaniu się z przedszkolnymi zabawkami. 
Dzieci wysyłały zabawki „na wakacje”, 

zwierzęta przewidują (przepowiadają) 
nadchodzące katastrofy, część I

„tydzień bez zabawek”  
– fajny tydzień!

a następnie przedszkolne półki zostały 
zapełnione materiałami recyklingowymi, 
z których maluchy przez cały tydzień two-
rzyły swoje zabawki. Do akcji zaangażo-
wani byli także rodzice, którzy w domach 
gromadzili surowce wtórne. Jak można żyć 
bez zabawek? A można! Mf

fOtO: PRzEDSzkOLE EkOLOGIcznE  

zIELOnE SłOnIE
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Ostatnia niedziela czerwca (w tym roku 
28.06) jest dla radiowców dniem wyjąt-
kowym – w tym dniu, Dniu Alexander-
sona, w eter zostaje wysłana coroczna 
wiadomość w kodzie Morse’a na czę-
stotliwości 17,2 kHz (długość fali: 17448 
m) z Radiostacji Varberg w Grimeton 
(Szwecja), siostry Radiostacji Babice. 
Radiostacja Varberg, nieco mniejsza od 
babickiej (6 wież w pojedynczej grupie), 
w pełni kompletna, wpisana jest na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO (okre-
sowo wciąż pełniąc również „podwodną” 
służbę w Marynarce Wojennej Szwecji), 
dwa razy do roku nadaje wiadomości na 
falach bardzo długich – w Wigilię Bożego 
Narodzenia oraz w Dniu Alexandersona. 
Wszystko odbywa się przy użyciu aparatu 
unikatowego na skalę światową, tzw. al-
ternatora Alexandersona – urządzenia 
bezpośrednio poprzedzającego wejście 
radiotechniki w  erę w  pełni elektro-
niczną.

Stowarzyszenie Park Kulturowy Ra-
diostacja Babice postanowiło odebrać 
coroczną, szwedzką transmisję w Dniu 
Alexandersona w budynku nadajnika 
Radiostacji – z pomocą przyszedł dr inż. 
Wojciech Kazubski z Instytutu Radio-
elektroniki wydziału Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych Politechniki War-
szawskiej; w ruinach, tuż obok miejsca, 
gdzie dawniej znajdowały się dwa alter-
natory Alexandersona, została rozłożona 
aparatura składająca się z małego, elek-

tronicznego układu odbiornika, anteny 
ferrytowej oraz głośnika i laptopa z pro-
gramem zapisującym dźwięk.

Po podłączeniu zasilania i zorientowa-
niu anteny „na Szwecję”, w magnetycz-
nym głośniku zapadła „radiowa cisza” – 
szum tła i zakłócenia. Z tej ciszy, radiowej 
ciemności, kilkanaście minut przed zapla-
nowanym czasem transmisji, rozległ się 
„głos” wirującego daleko w Szwecji,  uła-
mek sekundy wcześniej załączonego do 
anteny (wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi) alternatora  – ciągły ton, nada-
wany przez kilka sekund, a po nim pierw-
sze kropki i kreski: …- …- …-, czyli VVV; 
powtórzone po trzykroć można przetłu-
maczyć jako zaproszenie do odsłuchiwa-
nia: „słuchajcie, słuchajcie…”.

O zaplanowanej godzinie sygnały za-
praszające do słuchania i identyfikujące 
radiostację (CQ CQCQ DE SAQ SAQSAQ; 
SAQ to oznaczenie radiowe Radiostacji 
Varberg) ustąpiły miejsca właściwej wia-
domości – literom, cyfrom i operatorom 
matematycznym. Po wielu, wielu latach, 
budynek nadajnika Radiostacji Babice po-
nownie wypełnił się cieniutkim acz do-
nośnym głosikiem alfabetu Morse’a na 
prawdziwej transmisji na falach bardzo 
długich. Operator Radiostacji (którego 
biurko znajdowało się między alterna-
torami a szafami elektrycznymi), w słu-
chawkach w czasie nadawania wiadomo-
ści bezpośrednio kluczem telegraficznym 
(i tylko wtedy, gdyż normalnie depesze 

były odbierane nie w Babicach, a w Stacji 
Odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim) 
słyszał swoją transmisję niemal dokładnie 
tak samo, jak ekipa zebrana w ruinach 
budynku nadajnika słyszała transmisję 
ze Szwecji… Oto i treść tej transmisji, 
po odkodowaniu:

VVV VVVVVV CQ CQCQ DE SAQ 
SAQSAQ =

THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ 
IN A TRANSMISSION USING THE 

ALEXANDERSON
200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ =

90 YEARS AGO, ON JULY 2ND, 
GRIMETON RADIO STATION/

SAQ WAS INAUGURATED BY HIS 
MAJESTY GUSTAF V, KING OF 

SWEDEN. NOWADAYS THE SITE 
IS OPEN FOR EVERYONE AND 

BELONGS TO ALL PEOPLE OF THE 
WORLD =

SIGNED : WORLD HERITAGE 
GRIMETON AND THE ALEXANDER-

GRIMETON VETERANRADIOS 
VAENNER ASSOCIATION + =

FOR QSL INFO PLEASE READ OUR 
WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE =

INFO =
WE ARE SORRY BUT THE 

TRANSMISSION AT 09.00 UTC DID 
NOT WORK BECAUSE OF A SHORT 

CIRCUIT IN THE ANTENNA  AND NO 
TRANSMISSION WAS POSSIBLE =

DE SAQ SAQSAQ

w Radiostacji znów słychać transmisję

odsłuchiwanie wiadomości w budynku nadajnika Zapisywana na komputerze transmisja z radiostacji Varberg – widoczne 
impulsy układające się w kreski i kropki (pierwsze trzy grupy impulsów to VVV)
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Tłumaczenie:
VVV VVVVVV CQ CQCQ DE SAQ 

SAQSAQ =
TUTAJ RADIOSTACJA GRIMETON/
SAQ W TRANSMISJI PRZY URZYCIU 
ALTERNATORÓW ALEXANDERSONA 

200 KW NA 17.2 KHZ =
90 LAT TEMU, 2 LIPCA RADIOSTACJA 

GRIMETON/SAQ ZOSTAŁA 
OTWARTA PRZEZ JEGO WYSOKOŚĆ 

GUSTAWA V, KRÓLA SZWECJI. 
OBECNIE MIEJSCE TO JEST 

OTWARTE DLA WSZYSTKICH 
I NALEŻY DO CAŁEJ LUDZKOŚCI=

PODPISANO: ŚWIATOWE 
DZIEDZICTWO GRIMETON 

I STOWARZYSZENIE ALEXANDER-
GRIMETON VETERANRADIOS 

VAENNER+=

Szanowna Redakcjo!
Od kilku lat zajmuję się gromadzeniem 
informacji i pamiątek o zniszczonym 16 
stycznia 1945 r. o godz. 14.00 Nadajniku 
Babice, będącym nadawczą częścią Trans-
atlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, 
TCR, zapewniającej komunikację z anty-
podami. Zamieszczam wyniki moich do-
ciekań dotyczących TCR na sponsorowa-
nej stronie http://www.nadajnik-babice.
pl/ oraz w różnych czasopismach, sławiąc 
polską zaradność i myśl techniczną oraz 
popularyzując Gminę Babice. Dla upa-
miętnienia istnienia Nadajnika wielokrot-
nie sugerowałem zorganizowanie w Gmi-
nie czegoś w postaci kącika z pamiątkami 
i zdjęciami, związanymi z Nadajnikiem.

Ponieważ kończyła się pod koniec roku 
kadencja Władz Gminy, jako zaczątek takiej 
Izby Pamięci zaproponowałem 2014.06.02 
ówczesnemu Redaktorowi Gazety Babic-
kiej Marcinowi Ładzie następującą ofertę:

„Z przyjemnością przekażę, nikłe co 
prawda, odnalezione i wykopane przeze 
mnie, ceramiczne izolatory i wykorzysty-
wane w karkasach cewek strojeniowych. 
Najlepiej byłoby, ponieważ są to ciężkie ce-
ramiczne szczątki izolatorów cewek stroje-
niowych, gdyby Pan był łaskaw podjechać 
w zaproponowanym czasie do mnie i je za-
brać. (…) Izolatory te wykopałem podczas 
moich poszukiwań w okolicy linii syme-
trii anteny, a więc ruin budynku po Na-
dajniku. W ich ekspozycji trzeba o miej-
scu i ich znalazcy wspomnieć”.

DLA QSL INFORMACJA PROSZĘ 
CZYTAĆ NASZĄ STRONĘ: : WWW.

ALEXANDER.N.SE =
INFORMACJA =

PRZEPRASZAMY ALE NASZA 
TRANSMISJA O 9.00 NIE POWIODŁA 

SIĘ Z POWODU ZWARCIA 
NA ANTECIE WOBEC CZEGO 

NADAWANIE TRANSMISJI NIE BYŁO 
MOŻLIWE=

DE SAQ SAQ SAQ

Tuż po zakończeniu odbioru w rejo-
nie fundamentów cewek strojeniowych 
wież nr 5 i 6 przeprowadzona została 
mała wizja lokalna przedstawicieli Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków, ma-
jąca na celu zakończenie kompletacji do-
kumentów ruin Radiostacji – wyjaśnione 

zostało, gdzie znajdowały się i jak dzia-
łały alternatory Alexandersona, modula-
tor (urządzenie nakładające wiadomość 
w kodzie Morse’a na nadawaną falę no-
śną), transformatory, szafy elektryczne, 
zespół rezystorów, układ chłodzenia...

Już niedługo nasza gmina będzie mo-
gła pochwalić się tym, że Radiostacja Ba-
bice zostanie wpisana do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków!

Radiostacja została również zapre-
zentowana radiowemu gronu Szwecji 
dzięki artykułowi pana ArnegoSikö w cza-
sopiśmie „Alternatorn”: http://alexan-
der.n.se/wp-content/uploads/2013/02/
Alternatorn-2015-2.pdf

tEkSt: tOMaSz MIŚ

fOtO: jaROSław chRaPEk

Listy do redakcji
Oferta została przyjęta i dnia 2014-

06-05 13:47 Redaktor M. Łada odebrał 
wspomniane eksponaty.

W odpowiedzi Redaktor napisał:
„Szanowny Panie Pułkowniku!
Przesyłam zdjęcia z naszego spotka-

nia. Jeszcze raz dziękuję Panu za prze-
kazane artefakty i mundury. Wszystko 
zostało tymczasowo złożone w Redak-
cji Gazety Babickiej w Urzędzie Gminy”.

Otrzymałem również od Niego kilka 
zdjęć, jakie wówczas wykonał, zapewnia-
jąc mnie, że wiadomość o tym zostanie 
zmieszczona w Gazecie Babickiej. Wydaje 
mi się, że chociaż dla celów dokumenta-
cyjnych, aby nie zaginęły, wiadomość ta 
powinna dotrzeć do czytelników za po-
średnictwem Gazety Babickiej.

Z poważaniem
Dr inż. Ireneusz Dobiech płk w st. spocz.

Szanowny Panie Pułkowniku!
Potwierdzamy, że przekazane przez 

Pana przedmioty historyczne należące do 
Radiostacji Babice: fragmenty izolatorów 
oraz różne elementy metalowej konstruk-
cji znajdują się w Urzędzie Gminy. Są za-
bezpieczone i przechowywane w suchych 
ogrzewanych pomieszczeniach. Znajdują 
się tam również przekazane przez Pana 
dwa płaszcze mundurowe (letni i zimowy). 
W stosownym czasie wszystkie pamiątki 
i artefakty będą eksponowane we właści-
wym miejscu w ramach tworzonego Parku 
Kulturowego na terenie Transatlantyckiej 

Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. 
W związku z tym, że relikty związane bezpo-
średnio z radiostacją znajdują się na dział-
kach w Gminie Stare Babice i na działkach 
w dzielnicy Bemowo, czekamy na podjęcie 
stosownej uchwały przez Radę m.st. War-
szawy, która umożliwi podpisanie porozu-
mienia dotyczącego współdziałania w celu 
utworzenia Parku Kulturowego.

W imieniu Wójta Gminy Stare Ba-
bice Krzysztofa Turka składam Panu ser-
deczne podziękowania za przekazane pa-
miątki historyczne, przechowujemy je 
z należytym pietyzmem.

Łączę wyrazy szacunku,
jOLanta PIEŃkOwSka

kIEROwnIk REfERatu ROzwOju 

I PROMOcjI GMIny

REDaktOR GazEty BaBIckIEj

fOtO: MaRcIn łaDa

eksponaty przekazane przez Ireneusza dobiecha
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25 lipca br. w Borzęcinie Dużym odbyła 
się druga edycja niezwykle udanych 
i świetnie zorganizowanych zawodów 
BMX, które poprowadził znany w środo-
wisku Czubaka. Rok temu zgłosiło się 16 
zawodników (11 w kategorii Amator i 5 
w kat. Pro). W tegorocznej edycji liczba 
riderów wzrosła już prawie dwukrotnie – 
28 (21 amatorów i 7 prosów). Rewelacyjna 
pogoda, świetna muzyka, wysoki poziom 
i super klimat zawodów, to praktycznie 
już standardy tej imprezy. W tym roku 
dodatkowo zorganizowany został pokaz 
deskorolkowy. Łukasz „Bolek” Dzido, nie 

znając kompletnie borzęcińskiego ska-
teparku, zaprezentował bardzo ciekawe 
przejazdy i możliwe, że m.in. właśnie 
dzięki niemu za rok do zawodów oprócz 
BMX dołączy też… deskorolka! Wyniki: 
Kategoria amator: 1. Mariusz Mendrygał 
(18 lat), Pruszków, 2. Wiktor Skibiński 

 W dniach 3–5 lipca w Zielonkach Par-
cele rozegrany został turniej krykietowy 
pomiędzy reprezentacjami trzech krajów: 
Polski, Czech i Szwajcarii. Zwycięzcą im-
prezy zorganizowanej przez stołeczny 
Warsaw Cricket Club przy wsparciu Gminy 
Stare Babice została Szwajcaria. Czechy 
wywalczyły drugie miejsce. Co prawda 
Polska znalazła się na końcu klasyfikacji, 
ale to w ręce naszych zawodników tra-
fiły nagrody dla najlepszego odbijającego 
i najlepszego rzucającego turnieju.

 Za nami już X Turniej „Grand Prix 
Stare Babice w siatkówce plażowej” – Zie-

Stare Babice BmX Challenge 2015

(13 lat), Truskaw, 3. Jaromir Stromski 
(16 lat), Gdynia, Kategoria Pro (status 
quo z  ubiegłorocznych zawodów!): 1. 
Rafał Kierc (22 lata), Olsztyn, 2. Stani-
sław Gońda (21 lat), Pruszków, 3. Marcin 
Szumiel (19 lat), Olsztyn, Best Trick: Sta-
nisław Gońda, Najlepsza Gleba: Adrian 

w sportowym skrócie...
lonki 2015 . Setka pękła już dawno. Taka 
ilość zawodników to rekord i chyba naj-
lepszy dowód na to, że impreza w podwar-
szawskich Zielonkach z roku na rok roz-
wija się i podąża we właściwym kierunku.

 Blisko 50 karateków z Gminy Stare 
Babice wzięło udział w XII Wakacyjnej 
Akademii Karate WKF. W tym roku nasi 
zawodnicy wypoczywali w pięknej nad-
morskiej miejscowości Mikoszewo, bli-
sko Stegny. Ze wszystkimi spotykamy się 
już we wrześniu na treningach i przygo-
towaniach do kolejnych zawodów w se-
zonie 2015/2016.

 Jak co roku młodzi taekwondziści 
mieli okazję pojechać na obóz sportowy 
Taekwondo. Sierpień w UKS Taebaek jest 
tradycyjnie miesiącem, kiedy najmłodsi 
zawodnicy po lipcowej regeneracji i „na-
ładowaniu akumulatorów” pełni werwy 
wracają do treningów. Od dwóch lat bazą 
treningową naszego klubu jest ośrodek 
w Łazach nad Bałtykiem. Dobre warunki 
noclegowe ośrodka, hala treningowa i bli-
skość plaży – 100 m oraz świetna kadra 
wychowawców i trenerów były gwaran-
cją udanego obozu sportowego.

Nawolski (18 lat), Warszawa, Najmłod-
szy Zawodnik: Janek Ciuchta (13 lat), 
Bulowice.

tEkSt: MIchał BEta

fOtO: kaMIL SawnOR PhOtOGRaPhy 
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Piękna i waleczna
Karolina Kaleta mieszka w  naszej gminie 
od urodzenia. Zaczynała od tańca towarzy-
skiego w  babickiej podstawówce. Teraz jej 
dyscypliną jest szermierka, a  dokładniej – 
szabla w klubie AZS AWF Warszawa.

Gazeta Babicka: Skąd pomysł na 
szablę?

Karolina Kaleta: Wcześniej trenowa-
łam taniec towarzyski. Po 7 latach jednak 
rozstałam się z  moim partnerem i  ciężko 
mi było znaleźć jego następcę, ponieważ 
jestem wysoka, ale że nie potrafię siedzieć 
bezczynnie szukałam innych alternatyw do 
aktywnego spędzania czasu. Pewnego dnia 
mój tata, który kiedyś trenował szermier-
kę zabrał mnie na trening żeby zaciekawić 
mnie tą dyscypliną. Na początku oglądałam 
florecistów, jednak zupełnie mi się to nie 
spodobało. Po tańcu floret wydawał mi się 
zupełnie innym światem. Ale mimo wszyst-
ko spróbowałam. I wtedy wybrałam szablę. 
Wydała mi się najbardziej dynamiczna, 
wszystko się szybko działo. Była najbar-
dziej efektowna z trzech broni, jest jeszcze 
szpada i floret. Mam ogromne szczęście do 
ludzi i od razu trafiłam pod skrzydła trenera 
Marcina Ochalskiego, u którego trenuję do 
dzisiaj. To świetny trener i jest bardzo zaan-
gażowany w to, co robi.

GB: Na czym polega ta dyscyplina 
sportu?

KK: Szabla różni się od innych broni 
przede wszystkim polem trafienia, jak 
i  samym wyglądem, dynamiką, a  także 
tym, że nie walczymy na czas. Na świa-
towych zawodach (puchary świata) jed-

nasi olimpijczycy!
Jak sport, to tylko w Gminie Stare Babice. 
Trzeba przyznać, że poziom sportu jest 
u nas wysoki, a różnorodność dyscyplin 
przewijających się przez babickie szkoły 
i boiska jest bardzo duża. Najlepszym tego 
dowodem są ostatnie Igrzyska Europejskie 
w Baku, na które pojachało dwoje reprezen-
tantów związanych z naszą gminą. Niestety, 
tym razem nie udało im się zdobyć potrzeb-
nych punktów, ale samo zakwalifikowanie 
się do takiej imprezy sportowej świadczy 
o ich wielkim zaangażowaniu i pracy. Bo 
o pracy i zaangażowaniu trzeba tutaj mó-
wić najwięcej, ciężko bowiem porównywać 
inwestowanie w polskie dyscypliny niszowe 
do inwestowania w popularne sporty jak 
np. piłka nożna...

nego dnia jest grupa i  pierwsze walki 
pucharowe, które decydują o  tym, kto 
znajdzie się w turnieju głównym. Następ-
nego dnia rozgrywa się cała reszta. Wal-
ki pucharowe i  finały. W  Polsce zawody 
trwają tylko jeden dzień. Najpierw dwa 
razy walki grupowe, później puchary. Po 
grupach tworzona jest lista kwalifikacyj-
na. Są walki drabinowe, czyli najlepszy 
z najgorszym itd. W Polsce po wszystkich 
walkach najlepsza czwórka staje się tzw. 
czwórką medalową, ponieważ są dwa 
trzecie miejsca, nie ma miejsca czwarte-
go. Natomiast na Olimpiadzie tak już nie 
jest.

GB: Jak wygląda życie szablistki?
KK: Przede wszystkim codzienne tre-

ningi. Trenuję od poniedziałku do piątku, 
przed zawodami oczywiście częściej. Ja 
jestem jeszcze juniorką, ale po tym sezo-
nie przejdę już do seniorów, a  tam praca 
jest dużo intensywniejsza, ciągłe wyjazdy, 
zgrupowania kadry, więcej treningów... 
Stąd też mój wybór szkoły sportowej – 
w zwykłym liceum nie dałabym sobie rady 
z nauką przy takim trybie życia.

GB: Oglądaliśmy listę Twoich osią-
gnięć, jest naprawdę długa. Które z nich 
jest dla Ciebie najważniejsze?

KK: Mój ostatni sukces to brązowy 
medal w Mistrzostwach Europy do lat 23 
Vizenza 2015, to moje największe osią-
gnięcie i najważniejszy medal, ponieważ 
pierwszy z Mistrzostw Europy Młodzie-
żowców. Oczywiście wielką sprawą była 
także kwalifikacja do Olimpiady Europej-
skiej 2015 w Baku.  

GB: Czy tak intetsnywny tryb życia 
wpływa na życie prywatne?

Pobudka o 6.30, szkoła na 7. 30, póź-
niej trening do wieczora, dodatkowe za-
jęcia jak np. angielski i do domu dopiero 
wieczorem. Ale warto. Oczywiście muszę 
się poświęcać sportowi, często odma-
wiam sobie spotkań towarzyskich, czy 
imprez z  rówieśnikami. Ale coś za coś, 
szermierka jest dla mnie ważniejsza. Te-
raz w szkole sportowej obracam się w to-
warzystwie sportowym i tam wiele osób 
żyje podobnie jak ja, więc nie czuję tej 
różnicy aż tak bardzo.

GB: Jak czujesz się przed zawodami?
Czasami lepiej, czasami gorzej, ale tak 

na prawdę „wszystko siedzi w  głowie”. 
Sprawność fizyczna to jedno, a  nasta-

wienie psychiczne to drugie. Niestety, 
bardzo dużo zależy od częstych startów 
z  przeciwniczkami, a  to ciągnie za sobą 
duże koszty. Nasz klub nie jest w stanie 
płacić za wszystko i  dlatego tak ważne 
jest pozyskiwanie sponsorów. Jestem na 
etapie, na którym muszę walczyć i zbie-
rać doświadczenie. Poznanie technik 
przeciwniczek jest bardzo ważne, dzięki 
temu mogę je lepiej poznać i mam więk-
szą łatwość w  przygotowywaniu się do 
walk. Jeżeli nie będę dużo walczyć, będę 
miała problem z  zawodniczkami, które 
jeżdżą na wszystkie zawody. Bardzo waż-
ny jest dla mnie Puchar Świata Seniorów, 
na który potrzebne są duże pieniądze. 
Bez tego stanę w miejscu i przestanę się 
rozwijać. Przyszłe sezony będą kluczowe 
dla mnie i dla mojej kariery. Dlatego tak 
szalenie potrzebne jest obycie z  najlep-
szymi zawodniczkami na świecie. 

GB: Na koniec podaj naszym czytelni-
kom Twój przepis na sukces.

KK: Nie poddawać się i  walczyć do 
końca, a  już na pewno nie rezygnować 
w chwilach słabości, które ma każdy spor-
towiec. Czasami rezygnujemy nie zdając 
sobie sprawy jak blisko sukcesu byliśmy.

GB: Bardzo dziękujemy Ci za rozmo-
wę i przede wszystkim życzymy sponso-
ra, dzięki któremu będziesz mogła zdo-
bywać doświadczenie i  reprezentować 
nas na największych imprezach sporto-
wych. Może ktoś z Gminy Stare Babice...? 

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA StARE BABICE

karolina kaleta
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taekwondo  
to jego styl życia, którym  
zaraża kolejne pokolenia
Już ponad 40 osób trenuje taekwon-
do na zajęciach Piotra Pazińskiego, 
doświadczonego i  utytuowanego ta-
ekwondzisty, który jest nauczycielem 
wychowania fizycznego w  babickiej 
podstawówce, od 1996 roku trenującym 
czynnie w AZS AWF Warszawa.

GB: Czym jest Taekwondo?
PP: Taekwondo jest południowo-

-koreańską sztuką walki, sama nazwa 
taekwondo składa się z trzech fonetycz-
nych elementów koreańskiej wymo-
wy wywodzących się z  trzech znaków 
chińskich: „tae” oznaczającego stopę, 
uderzenie stopą lub system technik 
wykonywanych nogą; „kwon” ozna-
czającego pięść, uderzenie pięścią lub 
system technik wykonywanych pięścią; 
„do” oznaczającego metodę wyrażają-
cą osiągnięcie pewnego stanu intuicji 
w  zachowaniu, wynikającej z  doświad-
czenia umysłu i  ciała. Jednym słowem 
taekwondo jest sztuką walki za pomocą 
nóg i rąk i jednocześnie dyscypliną spor-
tową angażującą całe ciało z  użyciem 
obu rąk i  obu nóg w  ćwiczeniu tech-
nik samoobrony oraz walki sportowej, 
ukierunkowanych również na poprawę 
kondycji. Ja uprawiam wersję sportową 
taekwondo, czyli walkę w  trzech run-
dach po 2 minuty każda, podzielonych 
minutowymi przerwami – taka wersja 
obowiązuje na igrzyskach olimpijskich.

GB: Jaka jest misja taekwondo?
PP: Misją taekwondo, którą przeka-

zuję dzieciom jest ogólne usprawnienie 
organizmu i  pokazanie, że oprócz typo-
wych sportów istnieją także inne, ciekawe, 
które nie są ogólnodostępne tak, jak piłka 
nożna. Dlatego też na moich zajęciach 
wychowania fizycznego staram się poka-
zywać dzieciom taekwondo, żeby jeszcze 
bardziej zaciekawić je sportem i  zachęcić 
do jego czynnego uprawiania. W tej dyscy-
plinie sportu bardzo rozwija się cechy mo-
toryczne, duży nacisk idzie też na gibkość.

GB: Jak zaczęła się Pana przygoda 
z taekwondo?

PP: Bardzo prozaicznie. Kiedyś, jak 
byłem mały oglądałem filmy o  sztu-
kach walki i przez przypadek do szkoły, 
w której się uczyłem przyszedł nauczy-
ciel wychowania fizycznego i zaczął po-
kazywać nam elementy taekwondo, aby 

urozmaicić zajęcia. Był on czynnym, 
kończącym karierę sportowcem i  taki 
był początek. Zacząłem uczęszczać na 
zajęcia, a gdy utworzono sekcję… dołą-
czyłem do niej. Obecnie jestem jeszcze 
czynnym sportowcem i  nauczycielem 
wychowania fizycznego.

GB: Dlaczego Stare Babice?
PP: To wszystko jest tak naprawdę 

miłą niespodzianką. Akurat w  szkole 
przed Olimpiadą w  Londynie był pro-
jekt związany z  wprowadzaniem dys-
cyplin wszecholimpijskich i  każda kla-
sa losowała jedną z  nich. Klasa, która 
wylosowała taekwondo, przyjechała do 
nas na piknik olimpijski, organizowaną 
przez nas coroczną imprezę na Biela-
nach. Zostaliśmy zaproszeni do szkoły, 
uzbierała się grupa chętnych dzieci i   
w  ten sposób już trzeci rok prowadzę 
zajęcia z taekwondo w Gminie Stare Ba-
bice. Mamy zawodników startujących 
w konkurencjach sportowych. Szczerze 
mówiąc, tutaj chciałbym zostać, bo do-
brze mi się tu pracuje, obcuję z bardzo 
fajnymi dzieciakami.

GB: Jest Pan człowiekiem z sukcesa-
mi. Nawet w ostatnich miesiącach sta-
nął Pan na podium.

PP: Tak, byliśmy na turnieju w Insbru-
ku, jest to odpowiednik pucharów świata. 
Wywalczyłem tam srebrny medal poko-
nując rywali z Niemiec, Czech i Serbii.

GB: Co się czuje przed wyjazdem na 
tak duże wydarzenie, jak igrzyska olim-
pijskie?

Ja nie jestem osobą, która się bardzo 
stresuje przed walką, staram się studzić 
emocje. Oczywiście, przed samą walką 
stres narasta, ale trzeba zawsze znaleźć 
sposób, aby sobie z  nim poradzić, mieć 
swoją metodę.

GB: A jakie są Pana sposoby na stres?
PP: Przede wszystkim relaksacja,  

różnego rodzaju wizualizacje, słuchanie 
muzyki, dobry film, rozmowa z  trene-
rem, czy z kolegami. To wszystko powo-
duje, że człowiek robi się bardziej roz-
luźniony. Jednak w  momencie, kiedy 
wychodzę na matę bezwzględnie sku-
piam się na przeciwniku. Trzeba prze-
myśleć jego styl i taktykę i nie zwracać 
uwagi na to, co dzieje się dokoła. 

GB: Jak wygląda codzienne przygo-
towanie prawdziwego taekwondzisty?

PP: To przynajmniej jeden trening 
dzienie, 6 razy w tygodniu. Zawsze staram 
się jednak, aby w  miarę możliwości ćwi-
czyć dwa razy dziennie. W  zależności od 
pory roku trening jest zawsze wspomaga-
ny innymi zajęciami, jak np. siłownia, ba-
sen, czy bieganie. Wszystko po to, aby ak-
tywizować inne mięśnie, które będą nam 
pomocne na macie. Jeżeli chodzi o dietę, 
to jak każdy sportowiec muszę mieć ją do-
stosowaną do siebie indywidualnie. Zależy 
to od predyspozycji i  kategorii wagowej. 
Niektórzy nie muszą się ograniczać, inni 
stosują dietę, aby gubić zbędne kilogramy. 
Ja muszę ważyć 80 kg lub trochę mniej. 
Czasem trzeba trochę zrzucić, ale nie są 
to duże ilości. Przed samym startem oczy-
wiście trzeba zwiększyć ilość węglowoda-
nów, które dają nam energię.

GB: Co na zakończenie chciałby pan 
powiedzieć czytelnikom Gazety Babickiej?

PP: Chciałbym wszystkich bar-
dzo serdecznie zaprosić do aktywno-
ści fizycznej, zachęcam do taekwondo 
olimpijskiego, jeżeli nie do czynnego 
treningu, to chociaż obserwowania jak 
to wygląda u nas w babickiej sekcji, jak 
dzieci sobie radzą.

GB: Jaki jest Pana kolejny cel?
PP: Moim głównym celem są teraz 

igrzyska w Rio. 
GB: Będziemy kibicować z całych sił 

i mamy nadzieję, że Pana przygoda z ta-
ekwondo sportowym i jako trenera ba-
bickich dzieci będzie się rowijała dalej, 
powodzenia! ROzMawIała: Mf

fOtO: aRchIwuM kaROLIny kaLEty  

I PIOtRa PazIŃSkIEGO

• c
ie

ka

wa postać • GM
INA StARE BABICE
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sport

5. Półmaraton im. janusza 
kusocińskiego za nami

Trasa półmaratonu nie uległa zmianie 
– start znajdował się w Błoniu, a meta 
w Borzęcinie Dużym. Warunki do rywa-
lizacji nie były łatwe. Słońce operujące 
nad zawodnikami dawało się we znaki. 
Organizatorzy postarali się, by każdy był 
odpowiednio nawodniony - nie zabrakło 
napojów na trasie i kurtyn wodnych. Ale 
i tak ciągłe bieganie w pełnym słońcu to 
nie lada wyczyn.
Zwyciężył Abel Kibet Rop (także ubiegło-
roczny zwycięzca) z czasem 1:09:37. Drugi 
był Kiptum Kimaiyo z czasem 1:10:09, 
a na trzecim miejscu na podium stanął 
Tomasz Walerowicz z czasem 1:11:41.

fOtO: MIkOłaj BRzykcy

Za nami piąta, jubileuszowa edycja Półmaratonu janusza 
kusocińskiego. mimo upału zmagania ukończyła rekor-
dowa liczba 645 biegaczy. ubiegłoroczny rekord został 
pobity o 19 uczestników!
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informacje

O B w I E S z c z E n I E
WÓJTA GMINY STARE BABICE

 z dnia 14 lipca 2015 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczo-
na do najmu w drodze bezprzetargoweuj, zgodnie z art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie Kwirynów

nieruchomość położona przy ul. Modrzewiowej. 
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu 
o  nr ew. 228/2 o  powierzchni 0,0165 ha niezabu-
dowana.

Powierzchnia 
nieruchomości 
w m2

0,0165 m²

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00056804/0

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji gruntów

228/2

Przeznaczenie 
nieruchomości, 
sposób jej 
zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Stare Babice za-
twierdzonego Uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Sta-
re Babice z dnia 07 kwietnia 2011 r.,  przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Miesięczny 
czynsz najmu 
nieruchomości z zł

100 ,00 zł netto

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie 
można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel: 22 730 80 32.

w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że 
część nieruchomości stanowiącej własność Gminy została prze-
znaczona do najmu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r.  o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie Zielonki Parcele

działka gruntowa  niezabudowana, 
położona przy ul. Rekreacyjnej

Powierzchnia 
działki w m2

5060 m2

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00070722/5

Oznaczenie dział-
ki wg ewidencji 
gruntów

377/7

Przeznaczenie 
nieruchomości, 
sposób jej zago-
spodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stare Babice 
zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gmi-
ny Stare Babice z  dnia 30 czerwca 2011 r., część 
przedmiotowej nieruchomość znajduje się na ob-
szarze oznaczonym symbolem U1.
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieza-
gospodarowana.

Forma przekaza-
nia nieruchomości 
i okres jej trwania

Oddanie gruntu w  najem na okres nie dłuższy niż 
3 lata

Wysokość czynszu Miesięczna stawka czynszu netto-105 zł.
Czynsz będzie powiększony o podatek VAT, ustalo-
ny według obowiązującej stawki, która w 2015 roku 
wynosi 23%.

Termin wnoszenia 
opłat z tytułu 
najmu

14 dni od dnia otrzymania faktury.

Uwagi Umowa może być rozwiązana za miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia w przypadku niezbędnej przy-
datności działki na cele własne gminy.

 

sji ds. referendum, w tym o  lokalach 
obwodowych komisji ds. referendum 
dostosowanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych uprawnionych do 
udziału w  referendum oraz o  możli-
wości głosowania korespondencyj-
nego i przez pełnomocnika w Gminie 
Stare Babice w referendum ogólno-
krajowym zarządzonym na dzień 
6 września 2015 r.:

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 
ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z  2015 
r., poz. 318), w związku z art. 16 § 1 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-
deks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o  numerach 
i  granicach obwodów głosowania 
oraz o siedzibach obwodowych komi-

Nr  
obwodu 
głoso-
wania

Granice obwodu  
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji 
ds. Referendum 

1 Sołectwa:
Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów 

Przedszkole  
w Bliznem Jasińskiego
ul. Kościuszki 1b, 05-082 Stare Babic    

2 Sołectwa:
Babice Nowe, Zielonki 
Parcela, Lipków 

Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice    

3 Sołectwa:
Latchorzew, 
Kwirynów, Janów 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice 

4 Sołectwo 
Stare Babice 
 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Babicach
 ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice 

5 Sołectwo
Klaudyn
 

Szkoła Podstawowa  
w Starych Babicach
 ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice   

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

I Gminne Gimnazjum  
w Koczargach Starych
ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin 

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

 Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów 

8 Sołectwa: 
Borzęcin Duży,
Borzęcin Mały, 
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Borzęcinie Dużym 
ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właści-
we do głosowania korespondencyjnego. 

UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgło-

sić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy na-
kładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

2. Uprawnieni wyborcy do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą 
złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Wnioski można składać w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu 
Gminy Stare Babice ul. Rynek 21, w pok. 34 poniedziałek w godz. 
8.oo-17.oo, wtorek-czwartek 8.oo-16.oo, piątek 8.oo-15.oo. Więcej in-
formacji pod numerem tel.22 722-90-36.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 6 września 2015 r. 
(niedziela) będą otwarte w godz. 6.00–22.00.

Wójt Gminy Stare Babice
 Krzysztof Turek

*) Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-
borczy i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym



5 września 2015 r.
zapraszamy na uroczyste otwarcie polany w Lipkowie 
oraz Dzień Otwarty 2015 r.
impreza rekreacyjno-edukacyjna dla mieszkańców i turystów!

więcej szczegółów: www.kampinoski-pn.gov.pl

zapraszamy OD gODz. 12:00 – atrakcje:
 wycieczki edukacyjne
 konkursy z nagrodami 
 rajdy turystyczne
  gry i zabawy sportowe 
dla dorosłych i dzieci


