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Wykłady uniwersytetu III Wieku
2 i 16 grudnia w sali konferencyjnej nowego Urzędu Gminy w Starych 
Babicach (ul. Rynek 21) odbędą się kolejne wykłady „Starobabickiego Uni-
wersytetu III Wieku”. Pierwszy z nich będzie dotyczył leków na choroby 
XXI wieku, a  drugi – zwyczajów bożonarodzeniowych. Wykład 16 grudnia 
zostanie połączony ze spotkaniem opłatkowym. Zapraszamy na godz. 18.00!

tenisowe mistrzostwa Polski 
Samorządowców
5 grudnia o godz. 10.00 w klubie „KampinoSport” w Starych Babicach 
(ul. Izabelińska 79) rozpoczną się Halowe Mistrzostwa Polski Samorzą-
dowców w Tenisie Ziemnym. Zawody potrwają do 7 grudnia. Organizato-
rem turnieju jest Gmina Teresin, a patronat nad imprezą objęły Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego oraz Gmina Sta-
re Babice. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i kibicowania zawod-
nikom. Więcej informacji na stronie: www.teresin.pl.

mikołajki w Starych Babicach!
6 grudnia zapraszamy wszystkie dzieci wraz z  rodzicami na Mikołajki, 
które zostaną zorganizowane na placu przed nowym budynkiem babic-
kiego Urzędu Gminy (ul. Rynek 21). W   programie przewidziano wiele 
atrakcji dla dzieci, wspólne zabawy, konkursy, uroczyste zapalenie choinki 
i  pokaz sztucznych ogni. Rozpoczęcie mikołajkowego spotkania o godz. 
14.00. Czyt. str. 20.

Bezpłatne kursy języka angielskiego
Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza na bezpłatne kursy języka an-
gielskiego osoby: od 18 do 64 lat (i powyżej, o ile zadeklarują gotowość 
podjęcia/kontynuowania zatrudnienia po zakończeniu udziału w projek-
cie), pracujące lub zamieszkałe w województwie mazowieckim. Szkolenia 
obejmują poziomy od początkującego do zaawansowanego i  kończą się 
certyfikatem TOEIC. Kursy są prowadzone w  ramach projektu „Mazo-
wiecka akademia języka angielskiego”, realizowanego od 1 października 
2014 do 30 czerwca 2015 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej infor-
macji o kursach pod numerem telefonu: 881-302-230 lub adresem e-mail: 
biuro@angielskinamazowszu.eu, a także na stronie www.angielskinama-
zowszu.eu.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby powyżej 65. 
roku życia, zameldowane na terenie gminy Stare Babice (pobyt stały lub 
czasowy). Szczepienia są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8:00 do 18:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818 – NZOZ 
Medicor i w Starych Babicach przy ul. Rynek 10 – NZOZ ARNICA. Akcja 
potrwa do wyczerpania limitu szczepień, nie dłużej jednak niż do 15 grud-
nia 2014 roku. Odbywa się w ramach „Programu bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Babice 
powyżej 65. roku życia na lata 2012-2016”.

aktualności
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– jak długo trwały prace nad organizacją 
wyborów?

– Rozpoczęliśmy je we wrześniu br., 
a  zakończymy na pierwszej sesji Rady 
Gminy w nowej kadencji. Wtedy odbę-
dzie się bowiem ślubowanie nowo wy-
branych radnych i  Wójta. W  Gminnej 
Komisji Wyborczej pracowało siedem 
osób, w  obwodowych komisjach, któ-
rych było osiem, powołano 9-osobowe 
składy. W  lokalach wyborczych byli 
także „mężowie zaufania”, którzy ob-
serwowali przebieg wyborów i nie wnie-
śli żadnych negatywnych uwag w  tym 
zakresie. Wybory w  całej gminie prze-
biegały spokojnie, nie dotarły do mnie 
informacje o  żadnych incydentach czy 
nieprawidłowościach.

– jak długo pracowały komisje?
– 16 listopada lokale wyborcze były 

czynne od godziny 7.00 do 21.00. Póź-
niej odbywało się liczenie głosów. Ko-
misje obwodowe sukcesywnie oddawa-
ły protokoły z  głosowań (do godz. 10. 
rano w  poniedziałek) i  wprowadziły 
dane do systemu elektronicznego Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. Nastąpiła 
jednak awaria systemu PKW i Gminna 
Komisja Wyborcza nie mogła wyge-
nerować zbiorczych protokołów z  gło-
sowań. Gminna Komisja Wyborcza 
pracowała do godziny dwunastej 17 
listopada. Jej działania przerwano ze 
względu na wspomnianą awarię syste-
mu PKW i  wznowiono kolejnego dnia. 
Ostatecznie Gminna Komisja Wyborcza 
dostarczyła protokoły do PKW w środę 
19 listopada i  w  tym dniu można było 
podać oficjalne wyniki wyborów.

– czy, poza awarią systemu, były jeszcze 
jakieś różnice w stosunku do poprzednich 
wyborów?

– Nowością był np. sposób wyboru 
radnego Wojcieszyna. Ponieważ w tym 
okręgu zgłoszono tylko jednego kan-
dydata, to zgodnie z Kodeksem wybor-
czym głosowania w  Wojcieszynie nie 
przeprowadzono. Za osobę wybraną 
uznano jedynego zgłoszonego kandyda-
ta – Sławomira Sumkę.

W tych wyborach było sporo głosów 
nieważnych, szczególnie w  głosowaniu 
do Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego i Rady Powiatu. Myślę, że wyborcy 
byli zainteresowani głównie głosowa-
niem na Wójta Gminy, radnych gmin-
nych i w mniejszym zakresie – powiato-
wych. Karty do głosowania z  kandyda-
tami do Sejmiku ignorowali, wrzucając 
do urn niewypełnione lub wypełnione 
niewłaściwie.

– w tych wyborach Babiczanie po raz 
kolejny zagłosowali na wójta krzysztofa 
Turka, który pełni tę funkcję już szóstą ka-
dencję. Mandaty radnych otrzymały nato-

Babiczanie wybrali nowe 
władze

miast zarówno osoby znane z poprzednich 
rad Gminy, jak i kilku zupełnie „nowych” 
kandydatów. co Pani o tym sądzi?

– Głosujący w  większości wybrali 
osoby, które udowodniły już wcześniej, 
że potrafią dobrze działać i  należycie 
dbać o rozwój gminy. Nawet wśród kan-
dydatów, którzy po raz pierwszy weszli 
w  skład Rady, są ludzie znani i  rozpo-
znawalni na naszym terenie. W Radzie 
Gminy zasiądzie m.in. kilku dotych-
czasowych sołtysów. Wynik wyborów 
potwierdza więc, że doświadczenie i za-
angażowanie w  lokalne sprawy zawsze 
procentuje. Nie da się wygrać głosowa-
nia, jeśli aktywnym jest się tylko pod-
czas kampanii, trzeba pracować przez 
wszystkie poprzedzające ją lata.

– komu powinniśmy podziękować za prze-
prowadzenie tych wyborów?

– Szczególnie chciałabym podzięko-
wać wszystkim osobom, które uczestni-
czyły w wyborach. To dowód świadomej 
postawy obywatelskiej i poczucia odpo-
wiedzialności za naszą małą ojczyznę. 
Jako Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej dziękuję: członkom Obwo-
dowych Komisji Wyborczych, członkom 
Gminnej Komisji Wyborczej, zarząd-
com obiektów za przygotowanie lokali 
dla siedzib Obwodowych Komisji Wy-
borczych, pełnomocnikom Komitetów 
Wyborczych za współpracę z  Gminną 
Komisją Wyborczą oraz Wójtowi Gminy 
za skierowanie kompetentnych osób do 
obsługi Gminnej i Obwodowych Komi-
sji Wyborczych.

W  nowej kadencji życzę wszystkim 
wybranym osobom dobrej i efektywnej 
pracy dla naszej gminnej i  powiatowej 
wspólnoty samorządowej.

rOzMAwIAłA kArOLInA GwArek

16 listopada mieszkańcy babickiej gminy uczestniczyli 
w wyborach samorządowych. tak jak cztery i osiem lat 
temu, wystarczyła jedna tura, aby określić, kto będzie nas 
reprezentował i sprawował władzę przez najbliższe cztery 
lata. o wypowiedź dotyczącą tegorocznych wyborów po-
prosiliśmy teresę Salamuchę – Przewodniczącą Gminnej 
komisji Wyborczej w Starych Babicach.

Wynik wyborów 
potwierdza, że 
doświadczenie 
i zaangażowanie  
w lokalne sprawy 
zawsze procentuje. 
Nie da się wygrać 
głosowania, jeśli 
aktywnym jest się tylko 
podczas kampanii...
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Gminna Komisja Wyborcza pra-
cowała w następującym składzie:
Teresa Salamucha – Przewodnicząca;
Jadwiga Sotomska – Zastępca Przewod-
niczącej;
Mariola Grzywińska – Członek Komisji;
Stanisław Lachowski – Członek Komisji;
Zofia Leśniewska – Członek Komisji;
Magdalena Słowińska – Członek Komisji;
Sylwia Zagórska – Członek Komisji.

Urzędnikiem wyborczym była Wie-
sława Wojtachnio, która wraz z pracow-
nikami Biura Rady – Mieczysławą Maj-
chrzak i  Anną Błażejewską aktywnie 
współpracowała z  Gminną i  Obwodo-
wymi Komisjami Wyborczymi, uczest-
nicząc w  przygotowaniach i  przepro-
wadzeniu wyborów. Referat Ewidencji 
Ludności sporządził spisy wyborców, 
a  koordynatorem informatycznym wy-
borów był Jerzy Pawlikowski.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Stare Babice w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
Nr

okręgu
wyborczego

Granice  
okręgu wyborczego

Liczba 
głosów Kandydaci Komitet Wyborczy

1 Blizne  
Jasińskiego

67
290
110

Leszek Derecki
Ewa Jolanta Kawczyńska
Adam Bernard Kotwicki

KWW – Rozwój i Gospodarność
KWW Działajmy Razem
KWW Nasza Gmina

2
Blizne 

Łaszczyńskiego,
Lubiczów

111
214
101

Iwona Górecka  
Leszek Poborczyk 
Elżbieta Turzyńska-Kijek

KWW – Rozwój i Gospodarność
KWW Nasza Gmina
KWW My Razem w Powiecie

3 Latchorzew

49
150
228

46
131

Ireneusz Lubański 
Julianna Maj-Kowalska 
Jerzy Jan Piętocha 
Michał Stanisław Rytel 
Dariusz Smoliński

KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW Nasza Gmina
KWW Latchorzewa
KWW SĄSIAD
KWW Działajmy Razem

4
Babice Nowe, 

Zielonki  
Parcele

169
149
212

Grażyna Komorowska  
Stanisław Lesisz 
Hubert Jan Stawiski

KWW Działajmy Razem
KWW Samorządni
KWW Nasza Gmina

5 część 
Starych Babic

151
346

Feliks Jacek Racki 
Lucyna Pelagia Skrzeczkowska

KWW Nasza Gmina
KWW Działajmy Razem

6 część 
Starych Babic

93
81
42

215

Katarzyna Anna Gąsowska 
Jan Kalinowski
Małgorzata Olszówka 
Michał Wojciech Starnowski

KWW „Wspólne Dobro”
KWW Wspólna Przyszłość
KWW – Rozwój i Gospodarność
KWW Działajmy Razem

7 Kwirynów,
Janów

166
123
293

Michał Kazimierz Kos
Jacek Olszewski 
Dariusz Mirosław Sobczak 

KWW Nasza Gmina
KWW Zdrowa Gmina 
KWW Działajmy Razem

8 Klaudyn 367
149

Karolina Elżbieta Bielińska  
Barbara Helena Pruszkowska-Kubel

KWW Działajmy Razem
KWW Nasza Gmina

9 Lipków 50
313

Kazimierz Zenon Bujnowski
Paweł Karczmarek

KWW Samorządni
KWW Wspólna Przyszłość

10
Zielonki Wieś, 

Koczargi Nowe,  
Koczargi Nowe-Bugaj

167
176

49

Teresa Iwona Drzewińska  
Krzysztof Kalinowski 
Kazimierz Maciej Pytlakowski

KWW Działajmy Razem
KWW Nasza Gmina
KWW Samorządni

11 Koczargi Stare 221
150

Henryk Kuncewicz
Elżbieta Chmurska

KWW „NASZE KOCZARGI”
KWW Działajmy Razem

12 Wojcieszyn Sławomir Sumka KWW Nasz Wojcieszyn

13 Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, 
Stanisławów

100
137
188

Witold Dziewulski  
Ryszard Syroka 
Justyna Stanisława Szczepanik

KWW Działajmy Razem
KWW Zdrowa Gmina
KWW OŚWIATA

14 Borzęcin Duży

166
43

114
67

Remigiusz Dominik Fijołek 
Anna Ślęzak  
Tadeusz Wiśniewski 
Katarzyna Zaleska-Małecka

KWW NASZ BORZĘCIN
KWW Działajmy Razem
KWW Nasza Gmina
KW Prawo i Sprawiedliwość

15 Borzęcin Mały, 
Topolin

69
47

114

Urszula Czuprzyńska 
Jadwiga Przesmycka
Krzysztof Szuba

KWW Pokolenia Razem
KWW Działajmy Razem
KWW Nasza Gmina

Wyniki  bezpośrednich wyborów na Wójta Gminy Stare Babice – przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 r.

Obwód Nr 1 Obwód 
Nr 2

Obwód 
Nr 3

Obwód 
Nr 4

Obwód 
Nr 5

Obwód 
Nr 6

Obwód 
Nr 7

Obwód 
Nr 8

Razem 
Blizne 

Jasińskiego
Stare 

Babice
Stare 

Babice
Stare 

Babice
Stare 

Babice
Koczargi 

Stare
Borzęcin 

Duży
Borzęcin 

Duży

Liczba uprawnionych do głosowania 1655 1757 2220 1707 1239 1598 1500 1556 13232
Liczba głosów ważnych 864 899 1180 946 525 762 692 611 6479
Tomasz Szuba 360 440 681 526 378 288 289 262 3224
Krzysztof Turek 504 459 499 420 147 474 403 349 3255

Mieszkańcy gminy 
w Radzie Powiatu

Do Rady Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z  gminy Sta-
re Babice kandydowało 36 osób. 
W wyniku wyborów do Rady PWZ 
z  naszego terenu dostali się: Jan 
Żychliński, Marcin Zając, Jolanta 
Stępniak. Serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy wyniki wyborów na wójta i radnych w gminie Stare Babice.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Stare Babice! 
W niedzielę 16 listopada wybór został dokonany. Wszyscy już znamy wyniki Waszego werdyktu. 
W naszej gminie wybór na Wójta Gminy dokonał się w pierwszej turze wyborów i obdarzyli-
ście Państwo swoim zaufaniem ponownie moją osobę. To wielka rzecz dla mnie osobiście, ale 
też dla naszej demokracji, oto w wielkiej rywalizacji wygrywają uczciwość i prawda, dorobek 
i jasna przyszłość. Demokratyczna większość zdecydowała o moim wyborze, jak też o wyborze 
większości radnych popierających moją kandydaturę. To rezultat gwarantujący bezpieczną 
pracę i kontynuację wielkich projektów naszego samorządu przez następne cztery lata. Z mojej 
strony i mojego ugrupowania była prowadzona kampania pozytywna, ukazująca dokonania 
i jasny program na przyszłość. Tymi zasadami zawsze się kierowałem i wcieliłem je wśród moich 
współpracowników. Dzięki nim dokonaliście Państwo najlepszego wyboru!
Bardzo serdecznie Państwu Dziękuję!

Krzysztof Turek

XLII Sesja Rady Gminy Stare Babice 
odbyła się 23 października br. Na po-
czątku obrad Przewodniczący RG Henryk 
Kuncewicz i Wójt Krzysztof Turek przedsta-
wili działania podejmowane w okresie mię-
dzysesyjnym. 

W tym czasie Wójt Gminy podjął 8 za-
rządzeń. Podpisał także umowę z Prezesem 
GPK „Eko-Babice” na udzielenie pożyczki 
w związku z wykonywaniem zadań w ramach 
programu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w  gminie Stare Babice”. 
Uczestniczył również w  debatach z  miesz-
kańcami Latchorzewa, Bliznego Jasińskiego 
i  Łaszczyńskiego poświęconych bezpie-
czeństwu publicznemu. Przeprowadził po-
nadto naradę z  Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i  Autostrad oraz Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w  sprawie 
m.in. unormowania procedur odprowa-
dzania wód deszczowych z węzła trasy S-8 
z drogą wojewódzką 580 do urządzeń melio-
racyjnych i odszkodowania za uszkodzenie 
rowu melioracyjnego.  

Podczas XLII radni podjęli decyzję 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi i  stawki tej opłaty. Od 1 stycznia 2015 
roku będzie ona wynosiła 9 zł od każdej oso-
by zamieszkującej nieruchomość (w  przy-
padku zbiórki selektywnej odpadów).

Radni większością głosów zadecydowali 
także o zdjęciu z porządku obrad XLII sesji 
uchwały ws. stanowiska Rady Gminy doty-
czącego składowiska „Radiowo”.

Następnie przyjęli uchwały o  scaleniu 
i  podziale nieruchomości w  Borzęcinie 
Małym oraz nabyciu gruntu pod drogę do-
jazdową w Lipkowie.

z Sesji rady Gminy
Kolejna uchwała dotyczyła zmian 

w  uchwale ws. przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stare Babice”. Następnie rad-
ni uchwalili zmianę wyżej wymienionego 
„Studium”.

Radni zadecydowali również o  uchwa-
leniu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego południowej części 
Klaudyna i części Zielonek Wsi. Przyjęli po-
nadto uchwałę o  przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na różnych obszarach 
gminy. Ma to na celu wyznaczenie terenów 
pod zabudowę zagrodową, a także usunięcie 
stwierdzonej przez Wójta Gminy nieaktual-
ności obowiązujących planów miejscowych.

Radni zaaprobowali również zmiany 
w gminnym budżecie – zwiększenie docho-
dów o 308.933,00 zł i wydatków o tę samą 
kwotę oraz aktualizację zestawienia plano-
wanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 
w 2014 roku.

W ostatniej części sesji radny Krzysztof 
Szuba przedstawił protokół Komisji 
Rewizyjnej z  kontroli dotyczącej „Analizy 
systemu gospodarowania odpadami przez 
gminę Stare Babice”. Radny Sławomir 
Sumka zachęcił wszystkich do udziału 
w akcji „Szlachetnej Paczki”, która odbywa 
się w całej Polsce, w tym także na naszym 
terenie. W zeszłym roku w ramach tej akcji 
objęto pomocą 38 rodzin z babickiej gminy.

Ostatnia sesja Rady Gminy w VI ka-
dencji samorządu odbyła się 13 listo-
pada br. Podczas obrad podjęto 8 uchwał. 
Radni uchylili uchwałę w  sprawie oddania 

w drodze przetargu w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomości w  Starych Babicach (nr 
ew. 703/8). Zatwierdzili również obniżenie 
na rok podatkowy 2015 ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego – z 61,37 zł 
za 1 decytonę do 42 zł za 1 decytonę. Przyjęli 
także informację o  stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014 
gminy Stare Babice, przedstawioną przez 
Wójta Krzysztofa Turka.

Następnie radni podjęli uchwałę w spra-
wie apelu o  hermetyzację lub zamknięcie 
kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 
przy ul. Kampinoskiej 1 oraz Zakładu 
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów firmy „Byś” Wojciech Byśkinie- 
wicz przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie.

Rada Gminy zatwierdziła także Gminny 
Program Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziała- 
nia Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 
rok 2015. Zaaprobowała również zmiany 
w budżecie gminy – zwiększenie dochodów 
o 916.670,51 zł i wydatków o tę samą kwotę 
oraz aktualizację planu dochodów z  tytułu 
odbioru odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i  wydatków gminy fi-
nansowanych z tych opłat. 

W  związku ze zmianą budżetu na rok 
2014 zaktualizowano także Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Stare Babice na 
lata 2014-2023: dochody ogółem zwiększo-
no o 1.232.997,58 zł, a wydatki – o tę samą 
kwotę. 

Ostatnia uchwała dotyczyła upoważnie-
nia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach do załatwia-
nia indywidualnych spraw z zakresu admi-
nistracji publicznej dotyczących zryczałto-
wanego dodatku energetycznego.

 KG

OGŁOSZENIE PŁATNE
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– To dla mnie ogromny zaszczyt 
i przyjemność, że mogłem przewodni-
czyć Radzie Gminy w tej kadencji – po-
wiedział Przewodniczący RG Henryk 
Kuncewicz. – W tym czasie podjęliśmy 
wiele trafnych decyzji w formie uchwał, 
które będą służyły całej społeczności 
lokalnej. Wyrażam nadzieję, że przy-
jęte przez Radę strategiczne kierunki 
odnajdą kontynuację w  przyszłości. 
Wszystkim radnym życzę dalszej owoc-
nej pracy dla dobra lokalnej wspólnoty, 
naszej małej ojczyzny.

najlepsza kadencja w historii gminy!
Listopadowa sesja rady Gminy miała uroczysty charakter. 
Na zakończenie obrad Przewodniczący rady i Wójt Gminy 
podsumowali VI kadencję babickiego samorządu. Wyróż-
niono także dyplomami m.in. radnych, sołtysów i przedsta-
wicieli gminnych jednostek budżetowych.

Przewodniczący RG przedstawił naj-
ważniejsze dokonania i uchwały przy-
jęte przez radnych w ostatnich 4 latach.

Przypomnijmy, że Rada Gminy VI 
kadencji ukonstytuowała się 2 grudnia 
2010 roku – podczas pierwszej sesji ślu-
bowanie złożyło 15 radnych (5 pań i 10 
panów). Wybrano również Przewodni-
czącego RG Henryka Kuncewicza i Wice-
przewodniczących: Adama Kotwickiego 
i Tadeusza Wiśniewskiego. Wówczas za-
przysiężony został również Wójt Krzysz-
tof Turek.

W VI kadencji odbyły się 43 sesje 
Rady Gminy, na których podjęto w su-
mie 434 uchwały. Radni z zaangażowa-
niem uczestniczyli w posiedzeniach, 
o czym świadczy wysoka frekwencja – 
98,17%. Pracowali w 5 komisjach, a także 
w doraźnych zespołach, m.in. ds. wy-
boru ławników. 

Wśród strategicznych uchwał pod-
jętych w tym okresie warto wymienić 
m.in. uchwalenie Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wo-
dociągowych i Kanalizacyjnych do roku 
2016 GPK „Eko-Babice”, przyjęcie Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2014-2016 oraz Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2014-2020, szereg uchwał doty-
czących zagospodarowania przestrzen-
nego i gospodarowania gminnymi nie-
ruchomościami, utworzenie Gminnego 

Przewodniczący rady Gminy Henryk kuncewicz podsumował mijającą kadencję Pamiątkowy dyplom z rąk Przewodniczącego rG  i Wójta Gminy 
otrzymał m.in. sołtys koczarg Nowych mirosław Skoneczny 

radni VI kadencji
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Delegacji włoskiej przewodniczył Bur-
mistrz Esperii prof. Giuseppe Moretti, 
a  stronie gminy Stare Babice – Wójt 
Krzysztof Turek.

Omawiano zagadnienia dotyczące 
współpracy ze szczególnym podkreśle-
niem potrzeby zacieśnienia kontaktów 
w dziedzinie wymiany młodzieżowej. Takie 
działania doszły już do skutku w latach po-
przednich, kiedy to do Włoch pojechała na-
sza orkiestra młodzieżowa, a my gościliśmy 
w Babicach orkiestrę włoską. Wójt Krzysz-
tof Turek podjął starania, aby do Włoch 
w przyszłym roku mogła pojechać grupa 
młodzieży z naszej gminy. Esperia ma wiele 

delegacja włoskich samorządowców z Burmistrzem esperii Giuseppe morettim (pierwszy z prawej)

Delegacja włoskich samorządowców 
odwiedziła babicką gminę
29 października w sali kon-
ferencyjnej urzędu Gminy 
odbyło się spotkanie dele-
gacji włoskich samorządow-
ców z zaprzyjaźnionej gminy 
esperia z przedstawicielami 
babickiego samorządu i pra-
cownikami naszych gmin-
nych referatów.

do zaoferowania, a bezpośrednie sąsiedz-
two Monte Cassino sprawia, że wyjazd do 
gminy włoskiej może być dla młodych lu-
dzi niezwykle cennym doświadczeniem.

Włosi z dużym zainteresowaniem oglą-
dali nowe obiekty w naszej gminie – te-
reny sportowe, siłownie na wolnym po-
wietrzu, a także budynki komunalne 
i oczyszczalnię ścieków. Bardzo przyja-

zny klimat wzajemnych kontaktów po-
zwala nam mieć nadzieję na zacieśnienie 
współpracy pomiędzy gminami. Podczas 
spotkania Burmistrz Moretti przekazał 
Wójtowi Gminy Stare Babice pamiąt-
kową tablicę z herbami obu gmin. Za-
prosił także samorządowców do odwie-
dzenia Esperii w przyszłości.

TekST I fOT. MArcIn łADA

Ośrodka Sportu i Rekreacji, zatwierdze-
nie Gminnego Programu Opieki nad Za-
bytkami, ustanowienie insygniów gminy 
Stare Babice, a także obchodów jubile-
uszu 700-lecia i wiele innych.

Przewodniczący Rady Henryk Kun-
cewicz podziękował Wójtowi, kierownic-
twu Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
budżetowych, pracownikom samorzą-
dowym, a przede wszystkim radnym za 
owocną współpracę i dobre decyzje po-
dejmowane w mijającej kadencji.

Następnie głos zabrał Wójt Krzysz-
tof Turek, który przedstawił rozwój ba-
bickiej gminy w ostatnich 4 latach. Po-
zytywne zmiany dokonały się w wielu 
dziedzinach, m.in. w zakresie gospo-
darki komunalnej, ochrony środowiska, 
oświaty, zdrowia i opieki społecznej, bez-
pieczeństwa, pozyskiwania funduszy ze-

wnętrznych, przedsięwzięć sportowych 
i kulturalnych.

– Przedstawione dane w sposób nie-
zbity świadczą o tym, że kończąca się VI 
kadencja naszego samorządu była naj-
bardziej owocną – podkreślił Wójt. – Do-
tyczy to zarówno rozwoju materialnego, 
jak i społecznego w wielu aspektach. Jest 
on wynikiem współdziałania wielu osób 
i instytucji. Pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do rozkwitu naszej 
małej ojczyzny: Radnym, Sołtysom i Ra-
dom Sołeckim, kierownikom jednostek 
organizacyjnych i pracownikom Urzędu 
Gminy, przedstawicielom instytucji i or-
ganizacji zewnętrznych. W sposób szcze-
gólny dziękuję Mieszkańcom Gminy za 
cierpliwość, akceptację i wsparcie, tak po-
wszechnie okazywane.

Gratulacje i podziękowania za dobrą 
współpracę z samorządem powiatowym 
złożyli również zebranym Starosta War-
szawski Zachodni Jan Żychliński i Czło-
nek Zarządu Powiatu Jolanta Stępniak. 
Miłym akcentem spotkania był wiersz 
napisany i dedykowany wszystkim rad-
nym przez Kierownik Biura Rady Mie-
czysławę Majchrzak, nie zabrakło także 
życzliwych słów od wielu osób uczestni-
czących w sesji.

Następnie Wójt Gminy i Przewodni-
czący RG wręczyli radnym oraz przed-
stawicielom różnych gminnych instytu-
cji i jednostek budżetowych pamiątkowe 
dyplomy. Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
także książki, paniom podarowano piękne 
szale, a panom – krawaty.

k. GwArek, 

fOT. M. łADA
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Obrady sesji Rady Powiatu poprzedziła 
uroczystość posadzenia przed Staro-
stwem Dębu Wolności. Inicjatywę sa-
dzenia w różnych rejonach Polski dębów 
wolności podjęły w br. Kancelaria Prezy-
denta RP oraz Państwowe Gospodarstwo 
Leśne „Lasy Państwowe”. Zamysł ten 
upamiętnia historyczne wydarzenie: 
odzyskanie przez Polskę suwerenności 

Dąb wolności przed Starostwem
30 października odbyła się ostatnia sesja rady Powiatu 
w tej kadencji. Zaproszono na nią przedstawicieli samo-
rządów gminnych, Stare Babice reprezentował Przewodni-
czący rady Gminy Henryk kuncewicz.

w czerwcowych wyborach 1989 r., na-
wiązuje także do 90-lecia Lasów Pań-
stwowych. 

Na uroczystość posadzenia dębu przed 
Starostwem zaprosił wszystkich Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jerzy Wójcik. 
W uroczystości uczestniczyli: w imieniu 
Prezydenta RP – Minister Dariusz Młot-
kiewicz z małżonką, Starosta Warszaw-

ski Zachodni oraz wójtowie, burmistrzo-
wie, radni i pracownicy Starostwa wraz 
z pocztem sztandarowym PWZ. Obecni 
byli również przedstawiciele Lasów Pań-
stwowych z dyr. Waldemarem Magierą. 
Podczas uroczystości Minister Dariusz 
Młotkiewicz odczytał list Prezydenta RP 
do zebranych.

„Szanowni Państwo! Obchodzone 
w tym roku 25-lecie wolności to okazja 
do podsumowań, refleksji i debat, ale 
przede wszystkim do wspólnego świę-
towania. Dzisiaj my, Polacy, cieszymy się 
z tego, co osiągnęliśmy razem jako społe-
czeństwo. Dlatego warto zadbać o trwałe 
świadectwo naszej wdzięczności, naszej 
wspólnej radości i dumy z wolnego na po-
wrót państwa. Tym niezwykłym pomni-
kiem będą zasadzone w tym roku dęby.
(…) Cieszę się, że w akcję sadzenia dę-
bów wolności włączają się przedstawi-
ciele środowisk samorządowców i leśni-
ków. Wszystkim osobom i instytucjom 
zaangażowanym w tę inicjatywę z całego 
serca dziękuję”– napisał Prezydent Bro-
nisław Komorowski.

Podczas uroczystości do zebranych 
przemówili również Starosta Jan Żychliń-
ski i Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 
Paweł Kanclerz.

Po przemówieniach samorządowcy po-
sadzili wspólnie Dąb Wolności. W imie-
niu gminy Stare Babice symboliczną ło-
patę ziemi złożył Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Kuncewicz.

TekST I fOT. M. łADA

W imieniu babickiego samorządu dąb zasadził Przewodniczący rady Gminy Henryk kuncewicz  
(obok Przewodniczący rady Powiatu jerzy Wójcik)

Szanowni Państwo!
Chciałbym serdecznie podziękować za Państwa głosy oddane na moją osobę w wyborach do Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dzięki Wam osiągnąłem drugi wynik na terenie gminy Stare 
Babice, z czego jestem bardzo dumny. Jest on dowodem na to, że warto się starać i pracować dla 
lokalnej społeczności. Będzie mi miło dla Państwa dalej pracować i zawsze pozostaję do Państwa 
dyspozycji. Jeszcze raz dziękuję za okazane mi zaufanie.

Z poważaniem
Marcin Zając

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w borzęcińskim kościele pw. św. Wincen-
tego Ferreriusza. Ks. Jan Wróbel poświę-
cił plecaki uczniów i życzył im dobrych 
wyników w nauce. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się w budynku szkolnym. 
Przybyłym gościom towarzyszyły poczty 
sztandarowe: Armii Krajowej Grupy 
„Kampinos”, szkoły z Borzęcina Dużego 

i po raz pierwszy – szkoły w Kaliszkach, 
która w maju br. otrzymała imię „Grupy 
Kampinos AK”.

W uroczystości uczestniczyli: ucznio-
wie szkoły wraz z nauczycielami, komba-
tanci, rodzice uczniów i przedstawiciele 
władz samorządowych gminy. Bogaty pro-
gram artystyczny wypełniły pieśni chóru 
szkolnego pod dyrekcją Bernarda Olosia, 
a także występy uczniów klas starszych. 

Święto Szkoły w Borzęcinie dużym
W niedzielę 26 października święto obchodziła Szkoła 
Podstawowa im. Armii krajowej Grupy „kampinos” 
w Borzęcinie dużym.

Nie zabrakło również popisów pierwszo-
klasistów, którzy tego dnia zostali paso-
wani na uczniów i złożyli przysięgę na 
sztandar szkoły. Uroczystego aktu paso-
wania dokonały Panie: Dyrektor Szkoły 
Beata Błaszczak i Wicedyrektor Agnieszka 
Matuszewska. Dzieci otrzymały także od 
wychowawców pierwsze w ich życiu legi-
tymacje szkolne.

Uroczystość odbywała się pod hasłem 
„Pamiętamy”. W tym roku przypada 70. 
rocznica Powstania Warszawskiego. Pa-
miętajmy zatem, że żołnierze AK Grupy 
„Kampinos” walczyli również na naszych 
terenach w trakcie powstania, które nie 
ograniczało się tylko do Warszawy. 

Do uczniów podczas uroczystości prze-
mówił Z-ca Wójta Gminy Marcin Zając, 
który pogratulował organizacji pięknej 

uroczystości i przypomniał, że na naszym 
terenie już niebawem rozpocznie się bu-
dowa nowego gimnazjum, a dotychczasowe 
gimnazjum w Koczargach Starych zosta-
nie przekształcone w szkołę podstawową. 

Głos zabrał także Wiceprezes AK 
Grupy „Kampinos” Marcin Biegas, mó-
wiąc, że w dniu święta szkoły spotkały 
się dwa pokolenia – ostatnich komba-
tantów, którzy walczyli o wolność Pol-
ski, z najmłodszymi uczniami rozpoczy-
nającymi naukę w szkole. Do zebranych 
przemówił także Prezes babickiego Koła 

ZOR RP Marcin Łada, podkreślając wagę 
kultywowanych w szkole tradycji, prze-
kazał również do biblioteki szkolnej kilka 
książek własnego autorstwa pt. „Szla-
kiem Miejsc Pamięci Narodowej w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim”. 

Uroczystość zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem dla wszystkich.

Gratulujemy pięknego święta szkoły!
k. GwArek, fOT. M. łADA
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25 lat to piękny jubileusz! Już od ćwierć 
wieku babickie przedszkole uczy, wy-
chowuje i otacza miłością najmłodszych 
mieszkańców babickiej gminy.

Placówka powstała 13 listopada 1989 
roku z inicjatywy Naczelnika Gminy Ka-
zimierza Płatka i Inspektora Oświaty 
Andrzeja Pechta. Jako pierwsze progi 
przedszkola przekroczyły Marta i Emilia 

25 lat Przedszkola w Starych Babicach!
13 listopada babickie przedszkole świętowało swój jubileusz. Z tej okazji placówkę odwie-
dziło wielu gości – absolwentów, darczyńców i sympatyków przedszkola. Był tort, mnó-
stwo życzeń i prezentów od uczestników „urodzinowego” spotkania.

Łuczak. Dziś absolwenci tej placówki sami 
przyprowadzają tu swoje dzieci. Obecnie 
w przedszkolu w 5 grupach uczy się 120 
maluchów. Kadra pedagogiczna liczy 20 
osób. Dyrektorem Przedszkola od chwili 
jego powstania jest Bożenna Pyć. W pla-
cówce stosuje się nowatorskie metody 
edukacyjne i wychowawcze, nauczyciele 
opracowują autorskie programy kształ-
cenia, dzieci korzystają także z wielu za-
jęć dodatkowych (m.in. rytmicznych i ta-
necznych, plastycznych, językowych). 
Przedszkole od wielu lat prowadzi rów-
nież działalność kulturalną – wydarze-
nia takie jak Teatr Rodziców czy Gminny 
Przegląd Taneczny weszły na stałe do ka-
lendarza babickich imprez cyklicznych.

13 listopada 2014 roku, podczas jubile-
uszu przedszkola, wszystkich gości powi-
tała Dyrektor Bożenna Pyć. W uroczysto-
ści uczestniczyło wielu przyjaciół placówki. 
Szczególną radością był udział w spotka-
niu Andrzeja Pechta – głównego inspira-
tora powstania przedszkola i Krzysztofa 
Bujnika – twórcy 
i fundatora przed-
szkolnej sceny 
oraz dawnych pra-
cowników i absol-
wentów. Na uro-
czystość przybyli 
także przedstawi-
ciele władz samo-
rządowych gminy 
i  powiatu, dyrek-

torzy i pracownicy gminnych placówek 
oświatowych i  innych instytucji lokal-
nych. Wśród gości znaleźli się również 
m.in. ks. Jan Szubka, poprzedni pro-
boszcz babickiej parafii, i Alicja Bole-
sta, dawna Dyrektor szkoły podstawo-
wej w Starych Babicach.

– 25 lat skłania do refleksji i podsu-
mowań – powiedziała Dyrektor Bożenna 
Pyć. – W tym czasie stworzyliśmy pla-
cówkę przyjazną i otwartą, służącą ba-
bickiej społeczności. Staraliśmy się za-
pewnić dzieciom optymalne warunki 
rozwoju i otoczyć je jak najlepszą opieką. 
Zależało nam na tym, aby przedszkole 
nie było nigdy „instytucją”, ale drugim 
domem dla dzieci.

Życzenia z okazji jubileuszu złożył 
Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom 
Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Tu-
rek. Oprócz listu gratulacyjnego prze-
kazał prezenty – rowerki i słodycze dla 
dzieci. Odsłonił także razem z Panią Dy-
rektor pamiątkową tablicę jubileuszową.

dyrektor Przedszkola Bożenna Pyć



gmina, urząd, teren

Numer 11 (220) 11

– Babickie przedszkole to miejsce 
magiczne, a osoby, które je tworzą, 
mają niemal czarodziejską moc – pod-
kreślił Wójt Gminy. – To prawdziwy 
fenomen, że tak wielu wspaniałych lu-
dzi angażuje się we wspólne działa-
nia dla dobra dzieci i społeczności lo-
kalnej. Efekty tej pracy widzimy na co 
dzień! To przedszkole stanowi wielką 
wartość dla gminy, dlatego chcemy na-
dal inwestować w jego rozwój. W tym 
roku przeprowadziliśmy wymianę sys-
temu grzewczego, w przyszłym roku 
czeka nas m.in. wymiana elewacji bu-
dynku. Mam nadzieję, że dzięki tym 
inwestycjom dzieci i nauczyciele będą 
jeszcze milej spędzać tutaj czas. Życzę 
wszystkim pracownikom przedszkola 
wielu sukcesów zawodowych i osobi-
stych, a całej placówce – aby istniała 
co najmniej 125 lat!

Gratulacje Dyrektor Bożennie Pyć 
złożyli także przedstawiciele samorządu 
powiatowego: Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński i Członek Zarządu 
Powiatu Jolanta Stępniak. W prezencie 

dla przedszkola przekazali radio i zabawki 
do piaskownicy dla maluchów.

– W tym miejscu gromadzą się same 
dobre emocje, kojarzy mi się ono z przy-
jazną, domową atmosferą – podkreślił 
Starosta, którego syn był wychowankiem 
przedszkola. – Pani Dyrektor, w ciągu 25 
lat stworzyła Pani markę, która jest roz-
poznawalna w całej babickiej gminie. To 
zasługa Pani i wszystkich pracowników 
przedszkola, których tak mądrze umiała 
Pani dobrać i skupić wokół siebie. Tak 
trzymać! Życzę wielu wspaniałych osią-
gnięć na dalsze lata pracy!

Życzenia z okazji jubileuszu przekazały 
także Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Alicja Napurka i Wanda 
Śladowska z Klubu Seniora „Nadzieja”. 
Podkreśliły, że występy babickich przed-
szkolaków zawsze przynoszą radość oso-
bom „w złotym wieku”. W imieniu sympa-
tyków placówki podziękowania i życzenia 
złożyła Monika Gościmińska z Klubu 
Przyjaciół Babickiego Przedszkola.

Uroczystość miała bogaty program 
artystyczny. Jej uczestnicy obejrzeli wy-

stępy przedszkolaków, przygotowane pod 
kierunkiem Małgorzaty Libert, Grażyny 
Bełz, Anny Banaszczyk i Ilony Nowak. 
Wyświetlono także film o przedszkolu, 
opracowany przez Justynę Wrzesińską. 
Można było również zobaczyć m.in. kro-
niki upamiętniające najważniejsze wyda-
rzenia w historii placówki i zapoznać się 
z innowacyjnymi metodami nauczania 
stosowanymi w tym miejscu.

Kulminacyjnym punktem jubileuszu 
było podzielenie urodzinowego tortu na 
przedszkolnej scenie (którą pięknie ude-
korowały Barbara Szala, Natalia Twardow-
ska, Beata Izdebska i Iwona Kaczmarczyk). 
Goście mogli skosztować smacznego wy-
pieku, a talerzyki dzielnie roznosiły po 
sali przedszkolaki. Następnie zaproszono 
wszystkich na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców w przedszkolnej stołówce.

To był niezapomniany wieczór, gra-
tulujemy 25 lat wspaniałej pracy i z nie-
cierpliwością czekamy na kolejny jubile-
usz przedszkola!

kArOLInA GwArek, 

fOT. MArcIn łADA
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Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali spektakl po-
etycko-muzyczny. Wystąpiły dzieci z Koła Teatralnego prowa-
dzonego pod kierunkiem Ludmiły Miłowanow i Izabelli Ku-
rowskiej-Brandenburskiej, a także Chór Szkolny i Orkiestra 
Młodzieżowa pod kierunkiem Mariusza Dżyga.

Do zebranych w sali gimnastycznej uczniów, rodziców i na-
uczycieli przemówili Dyrektor Szkoły Dorota Smolińska i Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Wójt podkreślił wagę 
święta 11 Listopada dla tożsamości młodych Polaków, wspo-

Święto niepodległości Polski
7 listopada w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach zorganizowano 
uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości Polski.

mniał również o babickich akcentach w historii Polski związa-
nych z Radiostacją Babice.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samo-
rządów gminnego i powiatowego ze Starostą Janem Żychliń-
skim, obecny był również ks. prałat dr Grzegorz Kozicki. Cała 
publiczność gorąco oklaskiwała młodych wykonawców spek-
taklu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygoto-
wali dzieci do występów. 

TekST I fOT. Mł

Szanowni mieszkańcy Lipkowa i Starych Babic!
W imieniu wszystkich kandydatów komitetu wyborczego Wspólna Przy-
szłość chcielibyśmy serdecznie podziękować za poparcie, jakie uzyskaliśmy 
z Państwa strony w Wyborach Samorządowych 2014. Każdy głos jest dla 
nas wyrazem ogromnego szacunku i zaufania. Służymy Państwu naszą 
wiedzą, pracą i doświadczeniem oraz zapewniamy o otwartości na Państwa 
problemy i uwagi.
Gratulujemy wszystkim, którzy te wybory wygrali.

Pozdrawiamy,
Paweł Karczmarek

Jan KalinowskiOGŁOSZENIE PŁATNE
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Na odzew ze strony piłkarzy amatorów 
z powiatu warszawskiego zachodniego 
(i nie tylko) nie trzeba było długo cze-
kać. Zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu 
zapisów do turnieju mieliśmy komplet 
12 drużyn. Ze względu na duże zainte-
resowanie zwiększyliśmy limit miejsc 
do drużyn szesnastu. I tak w momencie 
otwarcia imprezy na hali w Borzęcinie 
Dużym zebrało się około 180 osób!

Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nali: Jan Żychliński – Starosta Warszaw-
ski Zachodni, Krzysztof Turek – Wójt 
Gminy Stare Babice, Marcin Zając – Z-ca 
Wójta Gminy Stare Babice oraz Jarosław 
Płóciennik – Kierownik GOSiR-u Stare 
Babice. Wszyscy zgodnie podkreślali, że 

zagraliśmy dla Niepodległej!
11 listopada w hali sportowej przy ZSP w Borzęcinie dużym 
odbył się Amatorski turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji 
Święta Niepodległości Polski.

turniej jest przykładem tego, jak można 
radośnie i na sportowo obchodzić Dzień 
Niepodległości.

Na turnieju panowała miła atmosfera. 
Można było spotkać znajome twarze z bo-
isk piłkarskich z terenu PWZ i nie tylko.

Naturalnie nie brakowało też pod-
bramkowych spięć i fauli – to sytuacje 
typowe dla piłki nożnej, która jest prze-
cież grą kontaktową. 

Zawodnicy walczyli nie tylko o na-
grody ufundowane przez Starostę WZ 
i Wójta Gminy Stare Babice, ale też o na-
grodę główną turnieju, którą był OPEL 
INSIGNIA NA WEEKEND. Samochód 
ufundowała firma Auto Żoliborz. Wśród 
zawodników pierwszych 3 najlepszych 

drużyn turnieju nagrodę wylosował Łu-
kasz Szymański.

Podczas pierwszych gier grupowych wy-
łonili się kandydaci do czołowych miejsc. 
Jednak sportowa rywalizacja, która w piłce 
nożnej prawie zawsze zaskakuje, napisała 
inny scenariusz. Generalnie zwyciężyła 
młodość nad boiskowym doświadczeniem. 
W klasyfikacji końcowej najlepsi okazali 
się: 1. Men In Black (zawodnicy z terenu 
gminy Stare Babice); 2. Blok ekipa (zawod-
nicy z terenu PWZ); 3. Anonymous (zawod-
nicy z terenu PWZ); Bad Boys (zawodnicy 
z miejscowości Zielonki Parcele). Najlepszy 
bramkarz: Dominik Trzaskowski. Najlep-
szy zawodnik: Michał Jabłoński.

Uroczystej dekoracji zwycięzców doko-
nali: Starosta Jan Żychliński, Szef Sprze-
daży Auto Żoliborz Jakub Nowakowski 
oraz Radny Tadeusz Wiśniewski.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, 
kibicom i sponsorom za aktywny udział 
w turnieju. rADOSłAw kArPIńSkI Pwz, 

fOT. kAMIL MALInOwSkI

Dziękuję za Państwa głosy oddane na moją osobę  
w wyborach samorządowych do Rady Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Państwa głosy są dla mnie 
zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz Mieszkańców 
naszego powiatu. 
Jeszcze raz Wszystkim Państwu Serdecznie Dziękuję!

Z wyrazami szacunku
Jan Żychliński

Dziękuję Mieszkańcom Gminy Stare Babice za wszystkie głosy i popar-
cie, jakie wyraziliście Państwo dla mnie w wyborach samorządowych 
do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Tak jak deklarowałam 
w ulotce wyborczej, dla mnie miarą wartości człowieka jest nie tylko 
to, co zrobił do tej pory, ale to, co jeszcze może zrobić w przyszłości. 
Pragnę nadal pomagać ludziom i działać na rzecz rozwoju gminy  
i powiatu. Cieszę się, że w kolejnych latach będzie to możliwe.

Z pozdrowieniami dla Państwa
Jolanta Stępniak

OGŁOSZENIE PŁATNEOGŁOSZENIE PŁATNE
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informacje

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
„Eko-Babice” Spółka z Ograniczoną Od-
powiedzialnością zostało powołane do 
życia na podstawie uchwały Rady Gminy 
Stare Babice (nr XXX/268/98 z dn. 19 
czerwca 1998 r.). Formalnie przedsię-
biorstwo rozpoczęło działalność 1 sierp-
nia 1999 r. Podstawowymi obszarami 
działalności spółki są:
1.  Produkcja wody i zaopatrzenie w nią 

mieszkańców gminy.
2.  Odbiór i oczyszczanie ścieków so-

cjalno-bytowych.
3.  Eksploatacja i rozbudowa sieci wo-

dociągowej.
4.  Eksploatacja i rozbudowa kanaliza-

cji sanitarnej.
5.  Budowa przyłączy wodociągowo-ka-

nalizacyjnych.
6.  Wykonywanie innych usług komu-

nalnych.
Gmina jest zaopatrywana w wodę 

z dwóch stacji uzdatniania wody: w Sta-
rych Babicach i Borzęcinie Małym. Pro-
dukcja wody uzupełniana jest zakupami 
w MPWiK z Warszawy. Uruchomienie 
stacji uzdatniania wody w Borzęcinie 
Małym w 2008 r. pozwoliło radykal-
nie zmniejszyć konieczność zakupów 
wody u dostawców zewnętrznych. Pro-
dukcja i zakupy wody w 2000 r. wy-
nosiły łącznie 740.000 m3 (zakupiono 
25% wody) – wielkości te w 2014 r. wy-
noszą analogicznie 900.933 m3 (zaku-
piono 12% wody).

Gmina korzysta z oczyszczalni ście-
ków w Starych Babicach, która prze-
szła kilka procesów modernizacji i roz-
budowy. Od 1 stycznia 2000 r. spółka 
przejęła w pełni odpowiedzialność za 
odbiór i oczyszczanie ścieków dopły-
wających i dowożonych wozami aseni-
zacyjnymi do oczyszczalni. Pierwszą 
poważną modernizację oczyszczalni 
przeprowadzono w 2002 roku, przepu-
stowość zwiększono wówczas do 1200 
m3/d. Cztery lata później obiekt prze-

15 lat GPk „eko-Babice”
Informowaliśmy już Czytelników „Gazety Babickiej”  
o jubileuszu Gminnego Przedsiębiorstwa komunalnego 
„eko-Babice” Sp. z o.o., który odbył się 17 października br. 
dziś przedstawiamy Państwu kilka informacji na temat 
działalności przedsiębiorstwa.

szedł kolejną modernizację – przepu-
stowość zwiększono do 3000 m3. Pla-
nowana jest następna modernizacja 
oczyszczalni do wydajności 6000 m3/d.

Obecnie trwają intensywne prace 
nad rozbudową sieci kanalizacji sani-
tarnej, która ma objąć swoim zasię-
giem prawie całą gminę. Realizację tych 
planów umożliwiły środki pomocowe 
Unii Europejskiej z Funduszu Spój-
ności, które pozyskaliśmy, realizując 
projekt „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Stare Ba-
bice” o wartości szacowanej na 212 mln 
zł. W ramach tego przedsięwzięcia wy-
budowano już 86 km sieci kanalizacyjnej 
z przykanalikami oraz 32 przepompow-
nie sieciowe, a także zakupiono pojazd 
do obsługi kanalizacji. W 2015 r. kanali-
zacja obejmie 92% mieszkańców gminy.

Dział Eksploatacji Sieci nadzoruje 
pracę sieci wodociągowej na terenie 
gminy Stare Babice, zajmuje się m.in. 
jej konserwacją, usuwaniem awarii i bu-
dową nowych przyłączy wodociągowych. 
W 1999 r. długość sieci wodociągowej 
w gminie wynosiła 78,7 km, a dł. przy-
łączy do budynków 64 km. Po 15 latach 
pracy przedsiębiorstwa – w 2014 r. wiel-
kości te wynoszą: dł. sieci wodociągo-
wej 164 km, dł. przyłączy do budynków 
178 km. Liczba przyłączy do sieci wo-
dociągowej wzrosła w tym czasie z 3202 
w 1999 r. do 5837 w 2014 r.

Pracę sieci kanalizacyjnej również 
nadzoruje Dział Eksploatacji Sieci. Zaj-
muje się m.in. jej konserwacją i usuwa-
niem awarii. Dział ten przejmuje rów-
nież eksploatację nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej. 

Koszty prowadzonych obecnie prac 
kanalizacyjnych są w przeważającej czę-
ści pokryte z dotacji unijnych z Fun-
duszu Spójności. Nadzór nad tymi 
inwestycjami powierzono Jednostce 
Realizującej Projekt. Prace projektowe 
i budowlane prowadzone są na tere-

nie całej gminy i mają doprowadzić 
do uzbrojenia w kanalizację sanitarną 
wszystkich jej miejscowości. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej 
w 1999 r. wynosiła 11,9 km, dł. przyłączy 
do budynków 10,5 km. W 2014 r. wiel-
kości te wynoszą analogicznie – 137 km  
i 85 km. Zwiększyła się także rady-
kalnie liczba przepompowni ścieków  
z 9 sztuk w 1999 r. do 60 sztuk w 2014 r.

Od początku swej działalności przed-
siębiorstwo stwarza warunki do spraw-
nego przyłączania nowych klientów do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Prace w tym zakresie spółka prowadzi 
kompleksowo, począwszy od wydawa-
nia warunków do celów projektowych 
i wykonania przyłączy, poprzez nadzór 
nad ich realizacją i odbiór zakończony 
podpisaniem umowy na dostawy wody 
i odbiór ścieków.

Przedsiębiorstwo wykonuje także 
różne zadania – głównie na zlecenie 
Gminy Stare Babice, mieszczące się 
w pojęciu „innych usług komunalnych”, 
np. utrzymanie zieleni komunalnej, 
sprzątanie przystanków i prace np. po-
rządkowe na zlecenie Referatu Komu-
nalnego Urzędu Gminy.

Działalność GPK „Eko-Babice” i jego 
dynamiczny rozwój na przestrzeni 15 
lat jest odzwierciedleniem harmonij-
nego rozwoju całej babickiej gminy. 
Osiedla się tu coraz więcej osób, które 
korzystają ze wszystkich dostępnych 
mediów, stąd zwiększone zapotrzebo-
wanie na dostawy wody i odbiór ście-
ków. Proces rozwoju gminy i przedsię-
biorstwa będzie trwał nadal. Z okazji 
jubileuszu życzymy powodzenia Za-
rządowi Spółki i wszystkim jej pra-
cownikom.

Więcej informacji na www.eko-babice.pl. 
Opracowano na podstawie Raportu 

Piętnastolecia 1999-2014 „Eko-Babice”.
Mł
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Od lat promowaniem tematu Radiostacji 
Babice zajmuje się babickie Koło Związku 
Oficerów Rezerwy RP kierowane przez 
Marcina Ładę. Przyjęło imię Obrońców 
Radiostacji Babice, a wśród jego człon-
ków honorowych znaleźli się m.in. Staro-
sta Jan Żychliński, Wójt Krzysztof Turek, 
Jolanta Stępniak – Członek Zarządu Po-

wiatu i Henryk Kuncewicz – Przewod-
niczący Rady Gminy. Koło co roku or-
ganizuje rajdy historyczne, w których 
przedstawia m.in. historię radiostacji, 
a jego Wiceprezes Jerzy Bogdan Raczek 
jest autorem wielu książek historycz-
nych, w których porusza omawiany te-
mat. Ostatnia publikacja Pana Jerzego 

pt. „Transatlantycka Radiotelegraficzna 
Centrala Nadawcza w Babicach”, wydana 
w 2013 r., doskonale przekrojowo ujmuje 
całe zagadnienie. 

Dotychczasowym ukoronowaniem 
wielu różnych działań była 90. rocznica 
uruchomienia Radiostacji Babice, któ-
rą obchodziliśmy 17 listopada 2013 r. 

Z tej okazji dzięki staraniom babickie-
go samorządu i pomocy GPK „Eko-Ba-
bice” przed nowym budynkiem Urzę-
du Gminy odsłonięto maszt flagowy, 
który wybudowano na podobieństwo 
miniatury masztu radiostacji, i otwar-
to tematyczną wystawę plenerową. 
W uroczystości uczestniczyli przedsta-

wiciele Kancelarii Prezydenta RP, Am-
basady Amerykańskiej i  Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Temat radiostacji 
nagłośniony został także w  I  Progra-
mie Polskiego Radia. Redaktor Dariusz 
Kwiatkowski – przyjaciel babickiego 
Koła ZOR RP był autorem blisko pół-
godzinnego reportażu, który wyemito-
wano z okazji 90. rocznicy uruchomie-
nia Radiostacji Babice.

każdy dzień odsłania  
historię
Pewnego dnia na zagranicznym portalu 
internetowym pojawiły się niezwykłe 
zdjęcia z czasów II wojny światowej, 
przedstawiające Babice wraz z okolicą. 
Dzięki udanej licytacji stały się naszą 
własnością. Ogromne podziękowania za 
pomoc i realizację tego przedsięwzięcia 
składam Panu Dariuszowi Parzyszkowi 
ze Stowarzyszenia Historycznego „Cyta-
dela” i Panu Dariuszowi Śladowskiemu 

– Członkowi Honorowemu babickiego 
Koła ZOR RP. Dzięki naszym wspól-
nym działaniom możemy Państwu dziś 
pokazać unikalne zdjęcie wykonane 
pod koniec września 1939 roku z wieży 
babickiego kościoła. Zdjęcie znajduje 
się także na ścianie nowego budynku 
Urzędu Gminy.

Radiostacja Babice znowu nadaje!
temat radiostacji Babice pojawia się w naszej gazecie od 
wielu lat. Największa stacja radiotelegraficzna w europie 
(a przez pewien czas nawet na świecie) oddała Polsce mię-
dzywojennej nieocenione usługi, nadając wiadomości na 
cały świat właśnie stąd – z Babic. jest to fakt historyczny, 
z którego wszyscy możemy być dumni. dziś jej idea odżywa 
na nowo, a dawne światowe osiągnięcie polskiej myśli 
technicznej i niezwykła historia radiostacji mogą wkrótce 
stać się płaszczyzną do doskonałej promocji babickiej 
gminy i tematem wielu badań naukowych.

Historyczne zdjęcie wykonane we wrześniu 1939 roku z wieży babickiego kościoła. Po lewej stronie widać maszty radiostacji Babice, na horyzoncie dymy 
płonącej Warszawy
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historia

Fotografia przedstawia fragment 
Rynku w  Starych Babicach, a  także 
okoliczne tereny od zachodniej stro-
ny Warszawy. Na pierwszym planie 
widoczne są dwa podłużne budynki. 
Kiedyś mieściła się w nich szkoła, dzia-
łała tam także karczma. Dziś już ich 
nie ma, a na tym miejscu usytuowany 
jest Urząd Gminy Stare Babice. Jednak 
układ ulic pozostał prawie niezmienio-
ny do dzisiaj, zachowało się także kilka 
budynków z  tamtych lat. Na wprost, 
w  kępie drzew położony jest cmen-
tarz parafialny. Widoczne są także trzy 
wieże Radiotelegraficznej Stacji Trans-
kontynentalnej Babice (wysadzone 
przez Niemców w 1945 r.). Cały hory-
zont spowity jest ogniem i dymami po-
żarów. To płonie Fort Bema z wytwór-
nią amunicji, a  także budynki przed-
mieść i  stolicy, po bombardowaniach 
i  ostrzale artyleryjskim, który miał 
miejsce ze szczególnym nasileniem 25 
września 1939 r.

Zdjęcie wykonał prawdopodob-
nie oficer Wehrmachtu, utrwalający 
zwycięstwo armii niemieckiej. Dzięki 
współczesnej technice komputerowej 
trzy historyczne fotografie połączono 
ze sobą, co umożliwia nam oglądanie 
szerokiej panoramy okolic Warszawy 
z 1939 r.

Jest to jedno z niewielu zdjęć insta-
lacji Transkontynentalnej Stacji Radio-
nadawczej Babice, która od 1923 r. za-
pewniała Polsce łączność z całym świa-
tem. Przypomnijmy, że 10 wież blisko 
130-metrowej wysokości podtrzymy-
wało antenę o długości około 4 km. Po-
środku tej instalacji znajdował się budy-
nek radionadawczy z własnymi genera-
torami prądu. „Radiostacja Babice”, bo 
tak ją w skrócie nazywano, była w tam-
tych czasach najnowocześniejszym 
obiektem służącym łączności w Europie 
i jednym z największych na świecie. Już 
w dniu jej uruchomienia 17 XI 1923 r. 
doszło do wymiany depesz pomiędzy 
Prezydentami RP Stanisławem Wojcie-
chowskim a Prezydentem USA Johnem 
C. Coolidge’em. Radiostacja oddawała 
II Rzeczypospolitej nieocenione usługi. 
Zdjęcie jest dowodem tragizmu wojny, 
dokumentuje również wielkość działań 
przedwojennej Polski. 

A  może Państwo macie w  swoich 
zbiorach jakieś historyczne zdjęcia? 
Prosimy o kontakt z redakcją.

nowi przyjaciele  
radiostacji….
W lutym br. utworzono w naszej gminie 
stowarzyszenie o nazwie „Park Kultu-
rowy Transatlantycka Radiotelegra-
ficzna Centrala Nadawcza”. Prezesem 
stowarzyszenia jest Jarosław Chrapek, 
a  jego zastępcą Bartłomiej Klęczar. 
Organizację tworzą młodzi historycy, 
archeolodzy, miłośnicy zabytków, 
mieszkańcy Starych Babic oraz osoby 
zainteresowane tematem Radiosta-
cji Babice. Celem stowarzyszenia jest 
wpisanie pozostałości po radiostacji do 
rejestru zabytków, a także konserwa-
cja, promocja oraz naukowe badanie tej 
części naszej lokalnej historii.

Stowarzyszenie promuje projekt 
utworzenia tzw. Parku Kulturowego 
Radiostacji Babice – jest to wynikająca 
z ustawy jedna z form ochrony i opieki 
nad zabytkami. Ta forma prawna po-
zwala także pozyskiwać środki finan-
sowe na badania z  Unii Europejskiej 
i  innych źródeł. W  Polsce istnieje 26 
Parków Kulturowych, 3 w  wojewódz-
twie mazowieckim, są to m.in. Park 
Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy War-
szawskiej 1920 roku”, Park Kulturowy 
Stary Radom i Wilanowski Park Kultu-
rowy.

Do chwili obecnej, po wszystkich 
perturbacjach historii, po instalacji 
radiotelegraficznej pozostało 36 stóp 
fundamentowych, 3 wartownie, masy 
odciągowe, fundamenty pod cewki 
strojeniowe, ruiny budynku nadajni-
ka oraz wiele innych obiektów zwią-
zanych również z obroną tego terenu. 
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków 
i  opiece nad zabytkami wszystkie te 
pozostałości wyczerpują definicję za-
bytku. 

Miło nam Państwa poinformować, 
że podczas sesji 10 października br. 
Rada Gminy wyraziła jednogłośnie 
zgodę na zawarcie porozumienia z  m.
st. Warszawą – dzielnicą Bemowo, do-
tyczącego współdziałania w celu utwo-
rzenia Parku Kulturowego Radiostacji 
Babice. Tym samym wszyscy radni do-
łączyli do grona przyjaciół radiostacji. 
Serdecznie dziękujemy!

Sygnał radiostacji Babice 
w kosmosie!
Jak poinformował nas Jarosław Chra-
pek – w ostatnim czasie do stowarzysze-

nia, którym kieruje, zgłosili się człon-
kowie sekcji balonowej studenckiego 
koła astronautycznego Politechniki 
Warszawskiej. W kole tym skonstru-
owano pierwszego polskiego sztucz-
nego satelitę PW-SAT, wystrzelonego 
13 lutego 2012 roku. Na początku lipca 
br. koło astronautyczne na Platformie 
Światowid 3 wysłało do stratosfery 
okruch izolatora naszej radiostacji. Po 
tym wydarzeniu koło postanowiło na-
wiązać współpracę ze stowarzyszeniem 
„Park Kulturowy Transatlantycka Ra-
diotelegraficzna Centrala Nadawcza”. 

Od początku istnienia sekcji ba-
lonowej planowane jest stworzenie 
multipotencjalnej platformy strato- 
sferycznej o  nazwie PW-Launcher. 
Platforma ta będzie zdolna wynosić 
na wysokość 30 km eksperymenty 
naukowe Politechniki Warszawskiej 
i  instytucji zewnętrznych. Pierwsza 
misja PW-Launchera planowana jest 
na listopad tego roku, stowarzysze-
nie będzie patronowało pierwszemu 
eksperymentowi, czyli wyniesieniu na 
jego pokładzie anteny do nadajnika fal 
bardzo długich. W przyszłym roku na-
dajnik ten nada swój pierwszy sygnał. 
Możliwe jest, aby tym sygnałem było 
SPL, czyli sygnał wywoławczy Radio-
stacji Babice! Dodatkowo stowarzysze-
nie stara się, aby start PW-Launchera 
odbył się z terenu gminy Stare Babice. 
Wtedy po 70 latach milczenia Radio-
stacja Babice znów będzie nadawać!

Program PW-Launcher oraz związa-
ne z  nim eksperymenty finansowane 
są z grantu rektorskiego, który wyno-
si zaledwie 4 tys. złotych. W  związku 
z  tym sekcja balonowa studenckie-
go koła astronautycznego poszukuje 
sponsorów dla programu PW-Laun-
cher, a  zwłaszcza dla eksperymentu 
związanego z  nadajnikiem fal bardzo 
długich. Każda kwota się liczy, a spon-
sorzy uzyskają wręcz kosmiczną rekla-
mę. Trzymamy kciuki za to przedsię-
wzięcie!

Wszystkich zainteresowanych przed-
stawioną tematyką zapraszamy na 
stronę internetową www.radiostacja-
babice.org, do odwiedzenia profilu sto-
warzyszenia na Facebooku – www.fa-
cebook.com/radiostacjababice, a także 
do kontaktu z redakcją: redakcja.babi-
ce@gmail.com.

MArcIn łADA
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wydarzenia

Spotkania zorganizowała Fundacja Pro-
mocji Rekreacji „KiM” w ramach pro-
gramu „Senior zdrowy i aktywny”. Pro-
jekt był realizowany od maja do końca 
listopada na naszym terenie i adreso-
wany do osób powyżej 60. roku życia. 
Seniorzy uczestniczyli m.in. w zajęciach 
sportowych, a także spotkaniach ze spe-
cjalistami z zakresu promocji zdrowia.

15 października wykład „Zdrowie za-
czyna się od jedzenia” wygłosiła Katarzyna 
Kowalska – dietetyk, biotechnolog żywie-
nia. Jak podkreśliła, wszystko co zjadamy, 
wpływa na nasz organizm – nie tylko na 
kondycję fizyczną, ale i psychiczną. Niewła-
ściwa dieta może prowadzić do zaburzeń 
nastroju, stanów depresyjnych i lękowych, 
uczucia stałego zmęczenia. Przyczynia się 
również do wielu niebezpiecznych chorób, 
takich jak nadciśnienie czy cukrzyca.

Co zatem jeść, aby dobrze się czuć 
i pięknie wyglądać? Przede wszystkim 
więcej warzyw i owoców, a jak najmniej 
produktów wysoko przetworzonych i sło-
dyczy. Warto także wzbogacić dietę o zio-
łowe przyprawy, a zmniejszyć ilość soli, 
i więcej pić, zwłaszcza wody niegazowanej 
i ziołowych herbat. Pani dietetyk wspo-
mniała także o konieczności zachowa-
nia równowagi kwasowo-zasadowej w or-

Dr Alicja Bobrowska z Wydziału Geolo-
gii UW zabrała słuchaczy na wirtualny 
spacer po Warszawie. Podczas wykładu 
opowiedziała, z jakich rodzajów kamieni 
są zbudowane zabytki stolicy. Okazuje 
się, że wiele z nich powstało z surow-
ców pozyskiwanych w Polsce. I tak np. 
wnętrza Sejmu RP są zbudowane z pol-
skiego marmuru, tzw. białej Marianny. 
Kolumnę Zygmunta utworzono z gra-
nitu strzegomskiego. Polskim marmu-

jak zdrowo żyć? Wykłady w Starych Babicach
W październiku i listopadzie w babickim urzędzie Gminy odbyły się wykłady promujące 
zdrowy styl życia wśród osób „w złotym wieku”.

ganizmie – w wyniku złego odżywiania 
u większości ludzi jest ona zaburzona.

– Codziennie podejmujemy ok. 200 de-
cyzji żywieniowych, a zatem wybieramy, co, 
kiedy i ile chcemy zjeść – powiedziała. – Sta-
rajmy się, aby chociaż połowę z tych decyzji 
podejmować świadomie, jedzmy z głową! 
Zapamiętajmy te słowa Hipokratesa: „Niech 
pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, 
a lekarstwo – twoim pożywieniem”.

Kolejne wykłady zorganizowane przez 
Fundację „KiM” odbyły się 22 października 
i 5 listopada. Na pierwszym spotkaniu fizjote-
rapeuta Bartosz Wysoczański zachęcał senio-
rów do uprawiania sportu, na drugim – mó-
wił o praktycznych sposobach radzenia sobie 
z bólem. Ten drugi temat wzbudził szcze-
gólne zainteresowanie seniorów, w wykła-

dzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób w „zło-
tym wieku”. Bartosz Wysoczański przekazał 
słuchaczom praktyczne informacje o przy-
czynach dolegliwości bólowych i podkreślił, 
że regularna aktywność fizyczna pomaga 
zaradzić wielu problemom. Nie tylko omó-
wił odpowiednie ćwiczenia, ale także sam je 
zaprezentował, korzystając... ze stołu w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. Słuchacze 
otrzymali też wiele prywatnych porad i od-
powiedzi na nurtujące ich pytania. 

Na zakończenie spotkania Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Alicja Napurka podziękowała wykładowcy 
za ciekawą prezentację, a Elizie Chodorow-
skiej, przedstawicielce fundacji „KiM” – za 
realizację zajęć na naszym terenie.

k. GwArek, fOT. k. MALInOwSkI

wykład uniwersytetu III Wieku
4 listopada w urzędzie 
Gminy w Starych Babicach 
odbyło się spotkanie  
uniwersytetu III Wieku.

rem („zieloną Marianną”) były kiedyś 
wyłożone także wnętrza Hotelu Euro-
pejskiego; obecnie zastąpił go marmur 
z Indii. Jest to dzisiaj częsta praktyka: 
polskie surowce skalne eksportuje się na 
Zachód, a do kraju sprowadza się tańsze 
materiały. Wiele naszych kamienioło-
mów i kopalni znajduje się w rękach pry-
watnych i czasem trudno nawet określić 
stopień ich eksploatacji.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
i dotknąć fragmentów skał występują-
cych w Polsce. Wykład wzbudził duże za-
interesowanie słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku. Uczestniczyli w nim również 
m.in. Wójt i Z-ca Wójta Gminy Stare Ba-
bice oraz kilku radnych.

Na zakończenie Agnieszka Matuszew-
ska – Prezes Stowarzyszenia „Staroba-
bicki Uniwersytet III Wieku” podaro-
wała dr Alicji Bobrowskiej drewnianego 
aniołka, dziękując za ciekawe spotkanie.

kArOLInA GwArek, fOT. MArcIn łADA

o zdrowym odżywianiu mówiła dietetyk 
katarzyna kowalska

Fizjoterapeuta Bartosz Wysoczański zachęcał 
seniorów do aktywności fizycznej

dr Alicja Bobrowska zabrała słuchaczy  
w wirtualną podróż po Warszawie
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W dniach 20-24 października odbyła się 
polsko-niemiecka wymiana młodzieży 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
„Odkrywamy Świat” we współpracy 
z I Gminnym Gimnazjum w Koczargach 
Starych. W projekcie uczestniczyło po 
8 uczniów z każdej ze stron. Uczniowie 
niemieccy pochodzili z  miejscowości 
Stahnsdorf niedaleko Berlina.

Gościom zaoferowano bogaty program 
edukacyjno-kulturalny. W międzyczasie 
w budynku gimnazjum w Koczargach 
Starych nie zabrakło gier integracyjnych, 
które miały za zadanie przełamać bariery 
i pomóc w nawiązaniu przyjaznych relacji 
między młodymi Niemcami i Polakami. 
Młodzież uczyła się nawzajem potrzeb-
nych słów i zwrotów z życia codziennego 
w języku polskim i niemieckim. Wieczo-
rami wspólnie przygotowywano posiłki.

Wymiernym efektem wymiany jest 
album fotograficzny dotyczący tego pro-
jektu z opisami zdjęć w obydwu językach, 
stworzony przez uczestników z obu grup.

Ważnym punktem programu kultu-
ralnego było wspólne zwiedzanie Łazie-
nek Królewskich, a także gra miejska na 
warszawskiej Starówce. Stworzono grupy 
mieszane, które kolejno odnajdowały 
wyznaczone w zadaniach obiekty. Praca 
zespołowa integrowała młodzież z obu 

krajów, była też okazją do szlifowania 
umiejętności posługiwania się językami 
obcymi. Poszukiwania typowych i mniej 
typowych elementów Starego Miasta sta-
nowiły oczywiście wyśmienitą zabawę.

W kolejnym dniu polsko-niemiecka 
grupa zwiedziła Muzeum Powstania War-
szawskiego i budynek Sejmu. Goście od-
wiedzili muzeum z audioprzewodnikami, 
zadawali także wiele pytań polskim ko-
legom i opiekunom. Była to dla nich bar-
dzo poruszająca i interesująca wizyta.

Zwiedzanie Sejmu przypadło na dzień 
obrad, Niemcy mogli więc zobaczyć na-
szych posłów przy pracy. Przewodniczka 
opowiedziała w obu językach historię 
parlamentaryzmu w Polsce, przedsta-
wiła zadania poszczególnych członków 
Sejmu i  istotne wydarzenia związane 
z jego siedzibą.

Następnego dnia uczniowie zawitali 
w Centrum Nauki Kopernik. Goście byli 
pod wrażeniem różnorodności i bogactwa 
ekspozycji. Wykonywali eksperymenty 
pod opieką polskich kolegów. 

Ostatniego dnia grupa udała się na 
ognisko pożegnalne do Stanisławowa. Go-
ściom bardzo smakowały polskie pieczone 
kiełbaski. Podczas ogniska oceniono pro-
jekt wymiany – wszyscy uczestnicy byli 
zadowoleni, że wzięli w nim udział. 

Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników koperty, do których pozo-
stali wkładali listy z pozytywnymi spo-
strzeżeniami dotyczącymi adresatów. 
Młodzież miała otworzyć zaklejone ko-
perty dopiero w domach. 

Niemcy żegnali nas w języku polskim 
– to wynik efektywnej pracy z polskimi 
rówieśnikami. Dzięki wsparciu Urzędu 
Gminy Stare Babice goście otrzymali 
jako pamiątki gadżety promocyjne: ko-
szulki z logo naszej gminy, długopisy oraz 
pocztówki i foldery ukazujące piękno na-
szego regionu.

Projekt wymiany młodzieży doto-
wała również Fundacja Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.

Nasi uczniowie wyjadą z rewizytą do 
Stahnsdorf w maju przyszłego roku. Cze-
kają na drugą część projektu z ciekawo-
ścią i niecierpliwością. W projekcie prze-
widziane są też wideokonferencje między 
obiema grupami. 

Pomysłodawczyniami przedsięwzię-
cia są: Hanna Domańska – Prezes Sto-
warzyszenia „Odkrywamy Świat” oraz 
germanistki z gimnazjum: Lucyna Dec 
i Anna Odachowska. Mamy nadzieję, że 
takich wymian będzie coraz więcej i będą 
obejmowały coraz większe rzesze naszej 
młodzieży.

AnnA ODAchOwSkA,  

fOT. kAMIL MALInOwSkI

Goście z niemiec w koczargach
Niemieccy uczniowie odwiedzili babicką gminę.

wydarzenia



19rekLAmA

05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

SKŁAD OPAŁU „minex”

TeL. 22 722 90 31, 600 285 898
STARe BABiCe, UL. OGRODniCZA 2

Transport do 10 km 
GRATiS

  PODPAŁKA eKOLOGiCZnA 
DO węGLA – KOminKów  
i GRiLLA

 DRewnO ROZPAŁKOwe
 DRewnO KOminKOwe
 BRYKieT TROCinOwY
 PeLLeT GRAnULAT

 eKOGROSZeK
 KOKS, węGieL
 wYPALACZ SADZY

SKUP ZŁOmU 
STALOweGO

SZYBKO I SOLIDNIE!

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE 
I ZWYKŁE

JĘZYK ANGIELSKI

KLAUDYN
UL. RODZINNA 7
TEL. 503 954 502

Szlachetna Paczka 2014!
Szlachetna Paczka to ogólnopolski pro-
jekt mający na celu pomoc rodzinom  
w trudnej sytuacji materialnej. Idea 
przedsięwzięcia opiera się na niesieniu 
mądrej pomocy, która odpowiada na kon-
kretne potrzeby danej rodziny.

W tym roku Szlachetna Paczka organizo-
wana jest w Polsce po raz XIV. Podobnie jak w poprzednich edycjach, 
także w tej utworzony został rejon Stare Babice i okolice. Do projek-
tu zakwalifikowało się 46 rodzin z gmin Stare Babice, Izabelin i Oża-
rów Maz. Z internetowej bazy na stronie www.szlachetnapaczka.
pl darczyńcy mogą wybrać tę rodzinę, dla której chcą przygotować 
pomoc w postaci paczki. 

W tym roku finał Szlachetnej Paczki zaplanowano na 13  
i 14 grudnia. Nasz magazyn będzie znajdował się w szkole w Sta-
rych Babicach. To stąd paczki będą rozwożone do rodzin, a darczyń-
cy będą mogli poznać wolontariuszy, którzy pośredniczyli w kon-
takcie z rodziną. Każdy z darczyńców otrzyma pamiątkowy dyplom, 
drobny upominek i poczęstunek. Zmieńmy nasz kawałek świata na 
lepsze!

Kontakt: Marzena.szlachetnapaczka@gmail.com; FB: Szlachet-
na Paczka Stare Babice

Wolontariusze Szlachetnej Paczki Stare Babice i okolice 2014

ZATRUDNIĘ od zaraz opiekunkę do rocznego dziecka. 
Niepalącą, dyspozycyjną, chętnie Pani na emeryturze. Praca 
dorywcza lub na stałe (do uzgodnienia). Praca w miejsco-
wości Zielonki Parcela. Kontakt: 505 451 541.




