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Turniej Szachowy ZSP w Borzęcinie Dużym, Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica” 
i Powiat Warszawski Zachodni zapraszają do udziału w VI Otwartym Turnieju Sza-
chowym o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego, który odbędzie się 5 grud-
nia 2015 r. w godzinach 13.00 - 17.30 w hali sportowej ZSP w Borzęcinie Dużym. 
Do udziału w imprezie uprawnione są dzieci i młodzież do lat 15. Do godz. 12.30 
należy osobiście potwierdzić uczestnictwo. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są 
u Jarosława Kowalewskiego do 4 grudnia pod nr. tel. 694 146 194.

Mikołajkowe Szaleństwo Zapraszamy mieszkańców na imprezę mikołajkową 
połączoną z kiermaszem świątecznym, która odbędzie się 6 grudnia w godz. 14.00 
- 18.00 na placu przed nowym budynkiem urzędu gminy (ul. Rynek 21). W progra-
mie: konkursy, gry i zabawy dla dzieci, warsztaty dekoracji świątecznych, uroczy-
ste rozświetlenie choinki, pokaz sztucznych ogni. Niespodzianka! O godz. 15.00 
pojawi się Św. Mikołaj ze śnieżynkami i zacznie rozdawać prezenty!

Szczepienia dla seniorów Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare 
Babice powyżej 65. roku życia na szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie wy-
konywane w ramach realizacji „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65. roku życia na 
lata 2012-2016”. Szczepienia będą wykonywane do 15 grudnia 2015 r. w: NZOZ 
Medicor w Borzęcinie Dużym i NZOZ ARNICA w Starych Babicach.

Promujemy przedsiębiorczość W  Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości 
Smolna odbywają się cykliczne,  bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, osób 
chcących założyć działalność gospodarczą i wszystkich zainteresowanych temata-
mi. Szczegóły na stronie: http://www.firma.um.warszawa.pl.

Stare Babice Biegają! Zapraszamy na cotygodniowe, otwarte spotkania biegowe  
w  Starych Babicach! Celem inicjatywy jest zainteresowanie bieganiem jak naj-
większej liczby mieszkańców z naszych okolic. Zapraszamy w każdą środę o godz. 
19.00 na bieżnię przy szkole podstawowej w Starych Babicach. 

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. Czekamy na was!

Szlachetna Paczka Nastąpiło już otwarcie bazy z historiami rodzin z całej Polski. 
Na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl można już wybierać rodzinę, 
której chce się pomóc. Nie bądź obojętny, włącz się do akcji! Kontakt z liderką Pro-
jektu z naszego terenu, Joanną Trojak: szlachetnapaczka.starebabice@gmail.com, 
www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaStareBabice.

aktualności
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Za stołem prezydialnym obok Komen-
danta Powiatowego Policji i Wójta zasie-
dli: Przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Kuncewicz i Komendant Straży Gminnej 
w Starych Babicach Tomasz Adamczyk. Na 
pytania dotyczące bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym odpowiadał asp. szt. To-
masz Kruszyna, Naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego. W debacie wzięli udział 
również: Naczelnik Wydziału Prewencji 
kom. Robert Knap, Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych oraz dzielnicowi. Na spo-
tkanie przybyło kilku radnych, dyrektorzy 
szkół i mieszkańcy gminy. 

W pierwszej części debaty wójt scha-
rakteryzował ogólną sytuację w zakresie 
bezpieczeństwa na naszym terenie.

– Gmina Stare Babice ma charak-
ter mieszkaniowy, osiedla się tu wiele 
osób o  dobrym statusie materialnym, 
stąd terenami tymi interesują się rów-
nież złoczyńcy. Włamują się do domów, 
w których spodziewają się znaleźć duże 
mienie. Jednak statystycznie na naszym 

Debata w sprawie bezpieczeństwa 
w Starych Babicach

terenie jest dużo bezpieczniej niż w  in-
nych gminach o podobnym charakterze. 
Policja od lat boryka się z  problemami 
finansowymi i  kadrowymi. Policjantom 
przeszkadza również nadmiar biurokra-
cji. Gmina, aby poprawić bezpieczeństwo 
i stan porządku na swoim terenie, powo-
łała straż gminną. Muszę stwierdzić, że 
jednostki straży gminnych są traktowa-

ne coraz gorzej przez władze państwa. 
Ich kompetencje i  przez to możliwości 
skutecznego działania są ograniczane. 
Jest to niezrozumiałe. Już bowiem 25 
lat temu, po uchwaleniu ustawy samo-
rządowej, mówiło się, że potrzeba aktów 
prawnych, które pozwolą na powołanie 
policji municypalnej przez samorządy, 
a jako tymczasowe rozwiązanie przyjęto 
powołanie straży gminnych. Jednostki 
te doskonale odciążają policję w  drob-
nych sprawach, która może w  tym cza-
sie zajmować się poważniejszymi zagro-
żeniami, a  straż gminna pilnuje spraw 
związanych z lokalnym porządkiem.

– Straże gminne mogą do końca 
roku kontrolować przestrzeganie prawa 
związanego z ograniczeniami prędkości. 
Gmina zakupiła w tym celu 2 fotorada-
ry. Presja mieszkańców na takie działa-
nia jest bardzo duża, wiele osób domaga 
się, aby walczyć z piractwem drogowym. 
Nie zgadzamy się zatem na pozbawianie 
Straży ich możliwości działania. Współ-
praca samorządu z policją i strażą gmin-
ną jest owocna i wpływa na poprawę sta-
nu bezpieczeństwa na naszym terenie. 
Można by wspólnie zrobić dużo więcej, 
gdyby nie te ograniczenia – powiedział 
Wójt Krzysztof Turek.

W  dalszej części spotkania głos za-
brał Komendant PP Tomasz Szachowski, 
przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa 

18 listopada w sali konferencyjnej uG w Starych Babicach 
odbyła się debata społeczna poświęcona zagadnieniom 
bezpieczeństwa na terenie gminy. debatę zorganizowali 
komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego podinsp. tomasz Szachowski oraz Wójt 
Gminy Stare Babice krzysztof turek.

jerzy Pietrzak i Wanda morawska z GkrPA

komendant tomasz Szachowski, wójt krzysztof turek, przewodniczący rady Henryk kuncewicz, 
komendant tomasz Adamczyk

ewelina Gromek-oćwieja – rzecznik prasowy 
babickiej policji
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w gminie, porównując 10 miesięcy br. do 
analogicznego okresu lat ubiegłych. Dla 
przykładu podajemy, że policja odnoto-
wała o 100 zdarzeń mniej niż przed ro-
kiem. Mniej było przestępstw kryminal-
nych (spadek z 252 do 181), mniej kra-
dzieży rzeczy (spadek z 92 do 57), mniej 
również kradzieży z  włamaniem (59 
w porównaniu z 73). Odnotowano także 
spadek liczby kolizji drogowych (ze 199 
do 132). Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach spowodowana została większą 
liczbą patroli drogowych i wsparciem ich 
przez służby ponadnormatywne opłaca-
ne przez gminę.

W kolejnej części spotkania rozpoczę-
ła się dyskusja. Mieszkańcy gminy i radni 
zadawali pytania i zgłaszali swoje oczeki-
wania. Jednym z głównych tematów, któ-
ry zdominował debatę, było bezpieczeń-
stwo w  ruchu drogowym, pojawiły się 
także postulaty o podejmowanie działań 
zmierzających nie tylko do zwalczania pi-
ractwa drogowego, ale też wprowadzania 
rozwiązań technicznych utrudniających 
szybką jazdę, m.in. progów zwalniających. 
Uczestnicy spotkania prosili o  opinię 
Policji na temat organizacji ruchu na wy-
branych ulicach gminy, w  tym ul. Polnej 
i Sikorskiego w Starych Babicach. Przed-
siębiorcy działający na naszym terenie 
zgłaszali problem ograniczenia w tonażu 
samochodów ciężarowych, który utrud-
nia im prowadzenie firm. Kilka osób po-
stulowało także zwiększenie etatów dziel-

nicowych, pamiętają bowiem, 
że dawniej w  naszej gminie 
działało 5 dzielnicowych, dziś 
jest tylko 2, a  mieszkańców 
gminy od tego czasu znacznie 
przybyło. Postulowano rów-
nież zwiększenie godzin pracy 
straży gminnej. Podnoszono 
ponadto problem młodzieży 
pijącej alkohol w  miejscach 
publicznych i gromadzącej się 
wieczorami w ciemnych miej-
scach. Mieszkańcy zauważy-
li także pozytywne zmiany, 
tam gdzie było niespokojnie 
i  pojawiły się na wniosek 
mieszkańców patrole policyjne, np. w re-
jonie skweru w  Borzęcinie, sytuacja się 
poprawiła. Mieszkańcy oczekują zatem 
kolejnych działań w rejonie ul. Kosmow-
skiej, gdzie na nowej drodze dochodzi do 
przekroczeń szybkości. Na zakończenie 
dodajmy, że w naszym powiecie zabrano 
już 107 praw jazdy za przekroczenie szyb-
kości o ponad 50 km/h w terenie zabudo-
wanym.

Podczas spotkania jego uczestnicy 
wypełniali anonimowe ankiety, które 
będą pomocne do analizy pracy policji 
i określą oczekiwania mieszkańców w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa.

Na zakończenie debaty wójt podzię-
kował zebranym za merytoryczną dys-
kusję. Stwierdził, że gmina prowadzi do-
bry dialog ze stróżami prawa.

Komendant policji, podsumowując 
obrady, powiedział, że debaty są po-
trzebne, rzadko bowiem społeczeństwo 
przekazuje Policji wprost swoje spostrze-
żenia i  oczekiwania. Podziękował rów-
nież za wsparcie babickiego samorządu, 
dzięki któremu policjanci mają dobry 
sprzęt i  mogą organizować służby po-
nadnormatywne. – Zauważacie Państwo 
wzrost liczby patroli w miejscach, które 
wskazujecie. Oczekujemy właśnie takie-
go dialogu: informowania policji o zagro-
żeniach, niepokojących zjawiskach i  ich 
sprawcach. Nie zapominajmy również 
o potrzebie zgłaszania przemocy domo-
wej. Żadne zgłoszenie nie pozostanie 
bez sprawdzenia z  naszej strony – 
zapewnił komendant Szachowski.

MArcIn łADA

Nowy park w Starych Babicach jest naszą 
chlubą. Odpowiada na potrzeby naszych 
mieszkańców i ma im służyć. Ma to być 
miejsce wspólnych spotkań wszystkich 
mieszkańców naszej gminy.

Dlatego tym bardziej porusza 
nas fakt braku poszanowania dla 
tego miejsca! W dniu 12 listopada 
zdewastowano wyposażenie parku – 
zniszczono 9 lamp oświetlających to 

miejsce! W zupełnie bezmyślny spo-
sób pozbawiono mieszkańców naszej 
gminy oświetlenia nowego obiektu. 
Tym samym narażono budżet gminy 
przeznaczony na inwestycje na do-
datkowe wydatki, które wstrzymały 
prace nad innymi inwestycjami. 

Czy tak zawsze musi być? Czy przez 
bezmyślność jednych muszą cierpieć inni? 
Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo 
(czekamy na jego efekty), ale liczymy także 
na pomoc naszych mieszkańców! Każdą 
informację pomocną w ujęciu sprawców 
prosimy przekazać pod nr tel: 798 944 
982. Za wskazanie sprawcy Marcin Zając 
ufundował nagrodę w wys. 2000zł!

tekst: Pk

fOTO: referAT InweSTycjI

bezmyślność sprawców porusza mieszkańców

Zdewastowane lampy Po naprawie w parku znów zrobiło się przytulnie
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z Sesji rady Gminy
XII Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła 
się 19 listopada b.r. Podczas sesji radni 
podjęli 14 uchwał:
1. Uchwała Nr XII/91/15 z dnia 19 li-

stopada 2015 r. w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
I Przemocy w Rodzinie na 2016 rok. 

2. Uchwała Nr XII/92/15 z dnia 19 li-
stopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 
informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Stare Babice za 
rok szkolny 2014/2015.

3. Uchwała Nr XII/93/15 z dnia 19 listo-
pada 2015 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nierucho-
mości. 

4. Uchwała Nr XII/94/15 z dnia 19 listo-
pada 2015 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień w tym po-
datku. 

10. Uchwała Nr XII/100/15 z dnia 19 li-
stopada 2015 r. w sprawie nabycia nie-
ruchomości położonej we wsi Babice 
Stare. 

11. Uchwała Nr XII/101/15 z dnia 19 li-
stopada 2015 r. w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej we wsi Zie-
lonki Wieś. 

12. Uchwała Nr XII/102/15 z dnia 19 listo-
pada 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do stowarzyszenia o nazwie Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

13. Uchwała Nr XII/103/15 z dnia 19 li-
stopada 2015 r. zmieniająca Statut 
Gminy Stare Babice. 

14. Uchwała Nr XII/104/15 z dnia 19 li-
stopada 2015 r. w  sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na 2015 rok. 

Ze szczegółami podjętych uchwał pro-
simy zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Stare Ba-
bice oraz w Urzędzie Gminy Stare Babice.

5. Uchwała Nr XII/95/15 z dnia 19 listopada 
2015 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego. 

6. Uchwała Nr XII/96/15 z dnia 19 listo-
pada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny 
drewna do celów wymiaru podatku le-
śnego. 

7. Uchwała Nr XII/97/15 z dnia 19 li-
stopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 

8. Uchwała Nr XII/98/15 z dnia 19 listo-
pada 2015 r. w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz 
stawkami tej opłaty. 

9. Uchwała Nr XII/99/15 z dnia 19 listo-
pada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do opracowania i wdra-
żania Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Stare Babice na lata 
2015-2023. 

Po raz drugi w  tym roku pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach włączyli się w akcję 
dystrybucji żywności dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców. 

Działanie realizowano w dniach 
28  i  29.10 przy współpracy i  wsparciu 
Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecz-
nej, Banku Żywności oraz Agencji Rynku 
Rolnego. Mimo, że obowiązki wynikające 
z  tego przedsięwzięcia są dodatkowymi 
dla pracowników GOPS to z chęcią i we-
rwą przygotowali oni akcję przekazania 
pożywienia. W  inwentaryzacji produk-
tów, kwalifikacji osób, a  później przeka-
zaniu im darów wzięli udział: Zastępca 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Marzena Magdziak oraz pra-
cownicy socjalni: Bożena Marczak, Mał-
gorzata Kozubal i Maciej Sroka.  W tym 
miejscu nie można zapomnieć o wo-
lontariuszach, którzy wsparli kadrę 
merytoryczną GOPS. Zdecydowanie 
największym zaangażowaniem wyka-
zał się mieszkaniec wsi Zielonki, który 
po raz kolejny pomagał przy wydawaniu 
żywności – był z  nami przez cały czas 

bank Żywności Bank Życzliwości
trwania akcji. W  rozłado-
waniu żywności pomagały 
również osoby pracujące 
w ramach prac społecznie 
użytecznych. Koordynacją 
kampanii zajęła się Pani 
Marzena Magdziak oraz 
kierownik Alicja Napurka, 
która z przyjemnością po-
rzuciła na chwilę swój po-
kój, w  którym organizuje 
działalność i strategię pra-
cy Ośrodka i  włączyła się 
w rozdawanie żywności. 

Pożywienie było wydawane w  dwóch 
punktach: w  Urzędzie Gminy w  Starych 
Babicach ul. Rynek 21 oraz w  siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Borzęci-
nie Dużym. Strażacy rozładowywali dary, 
użyczyli pomieszczenia na zorganizowa-
nie akcji. Ponownie mogliśmy liczyć na 
współpracę z  Panem Remigiuszem Fi-
jołkiem – Radnym Gminy Stare Babice. 
Otrzymanie żywności w  formie darów 
jest dużym odciążeniem budżetów osób 
o  najniższych dochodach. Akcja cieszy-
ła się więc dużą popularnością, również 

z  powodu wysokiej jakości oferowanego 
pożywienia. 

W  ciągu jednego dnia przekazano 
2,5 tony jedzenia. W  związku z  faktem 
dużego zainteresowania akcją kierow-
nictwo GOPS zdecydowało się nadać jej 
cykliczny charakter. Żywność będzie wy-
dawana w comiesięcznych transzach aż do 
kwietnia 2016 roku.       

MArcIn SrOkA                       

(PrAcOwnIk SOcjALny GOPS 

w STArych bAbIcAch)

fOTO: GOPS
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W dniu 8 listopada br. na ogólnopol-
skiej antenie telewizji Polsat w  pro-
gramie Państwo w Państwie prezento-
wana była sprawa sporu sąsiedzkiego 
o  grunt w  Klaudynie. Spór przybrał 
bardzo ostrą formę, starsze małżeństwo 
jest zagrożone eksmisją z  ich domu, 
liczni mieszkańcy protestują w obronie 
swoich sąsiadów. Strona sporu, grupa 
mieszkańców Klaudyna, znani politycy 
oraz redakcja ww. programu próbują 
wykazać, że przyczyną sporu jest rze-
kome przesunięcie granicy własności 
pomiędzy zwaśnionymi sąsiadami 
dokonane w przeszłości przez Wójta 
Gminy Stare Babice. Jednocześnie nie 
przedstawiono żadnego dokumentu, 
ani jakiegokolwiek innego dowodu na 
prawdziwość tej tezy. Powodów takiego 
postępowania należy doszukiwać się 
w przyczynach sporu o grunt pomiędzy 
sąsiadami w Klaudynie. By szczegółowo 
przedstawić stan faktyczny spornej nie-
ruchomości, poleciłem dokonanie rze-
telnej kwerendy wszelkich dokumentów 
związanych przedmiotową działką nr 
593/1. 

Pani Genowefa Wartałowicz po za-
mążpójściu w 1943 r. otrzymuje od swo-
ich rodziców – państwa Milewskich, jako 
wiano grunty rolne składające się z dzia-
łek ewidencyjnych; 203, 204, 205, 413, 
523, 263/203 o łącznej powierzchni 1,18 
ha. Jednak nie odbyło się to poprzez no-
tarialne przeniesienie własności, a jedy-
nie w formie zwyczajowej. Pani Geno-
wefa po ślubie wyprowadza się z domu 
rodzinnego usytuowanego na działce nr 
525 i zamieszkuje u męża w innej części 
wsi Klaudyn. Na działce nr 525 są usytu-
owane budynki rodziców pani Genowefy 
m.in. drewniany dom mieszkalny, sto-
doła, obora, warsztat rzeźniczy, lodow-
nia. Po wyprowadzeniu się pani Geno-
wefy, w domu rodzinnym zamieszkują 
rodzice wraz z jej licznym rodzeństwem. 
Działka nr 525 sąsiaduje z działką nr 523 
i fragmentem oddziela działkę nr 523 od 
ul. Ciećwierza i ta jej część jest wspól-
nie użytkowana przez kilkoro dzieci 
państwa Milewskich, w tym przez pa-
nią Genowefę. Pod koniec lat pięćdzie-
siątych brat pani Genowefy Mieczysław 
Milewski wraz z ich szwagrem Teofilem 

Dokumenty nie kłamią – a telewizja?
Dominiakiem adaptują warsztat rzeź-
niczy na sklep spożywczy. Od 1959 r. 
sklep dzierżawi Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Starych Babi-
cach. Wejście do sklepu znajduje się od 
zachodniej jego strony, zatem dojście 
klientów i zaopatrzenie sklepu odbywa 
się poprzez zachodnią część działki nr 
525. Zatem ta część działki nr 525 miała 
wielu użytkowników i pani Genowefa 
Wartałowicz w żaden sposób nie mogła 
jej użytkować samodzielnie. Podobnie 
następcy prawni ww. działek, państwo 
J., po zakupie ich od pani Wartałowicz 
w 1980 r. bezumownie użytkują część 
działki nr 525, która oddziela ich działkę 
nr 523 od drogi głównej, ulicy Ciećwie-
rza. Ale nie są jej jedynymi użytkowni-
kami, jej część (ok. 100 m2) użytkuje do 
1995 r. Gminna Spółdzielnia Samopo-
moc Chłopska w Starych Babicach (obec-
nie SHU). Ten fakt niesamodzielnego 
użytkowania ma olbrzymie znaczenie 
prawne, ponieważ uniemożliwia wielo-
letnim użytkownikom wejście w samo-
dzielne posiadanie prawne nierucho-
mości poprzez zasiedzenie. Sądzę, że 
w fakcie niesamodzielnego użytkowania 
należy doszukiwać się źródła powstałego 
sporu. Bieg zdarzeń związanych z tą nie-
ruchomością w ujęciu chronologicznym 
przedstawia się następująco:

1. W  1973 r. pani G. Wartałowicz 
w oparciu o przepisy Ustawy o Ure-
gulowaniu Własności Gospodarstw 
Rolnych występuje o uregulowanie 
spraw własnościowych niezabudowa-
nych działek o numerach 203, 204, 
205, 413, 523, 263/203 o łącznej po-
wierzchni 1,18 ha. W tym samym 
czasie pan Teofil Dominiak, szwa-
gier pani Genowefy występuje o ure-
gulowanie spraw własnościowych 
swoich działek o numerach 209, 210, 
211, 415, 525, 263/209 o pow. 0,96 ha, 
przy czym działka nr 525 jest zabu-
dowana. Działki nr 523 i 525 sąsia-
dują ze sobą, przy czym zabudowana 
część działki 525 swoim zachodnim 
fragmentem oddziela działkę 523 od 
ulicy Ciećwierza. 

2. W dniu 9 października 1973 r. na tę 
okoliczność zostają sporządzone dwa 

protokoły z przesłuchania świadków 
w obecności ówczesnego sołtysa Klau-
dyna, pana Kazimierza Piotrowskiego. 
Pan Teofil Dominiak występuje m.in. 
jako świadek w postępowaniu na rzecz 
pani Genowefy Wartałowicz, a pani 
Genowefa występuje m.in. jako świa-
dek w postępowaniu na rzecz pana 
Teofila Dominiaka. Działki wcho-
dzące w skład nieruchomości na-
leżących do Pana Teofila Domi-
niaka, w tym działka nr 525 były 
zabudowane, natomiast działki 
należące do Pani G. Wartałowicz, 
w tym działka nr 523 stanowiły 
nieruchomość niezabudowaną – 
co potwierdzają powyższe pro-
tokoły.

3. W 1974 r. pani Genowefa Wartało-
wicz i pan Teofil Dominiak otrzy-
mują Akty Własności Ziemi, odpo-
wiednio na działki wymienione w pkt 
1. o które wnioskowali. 

4. 8 maja 1979 r. pani G. Wartałowcz 
występuje z wnioskiem do Państwo-
wego Biura Notarialnego w Prusz-
kowie o założenie Księgi Wieczy-
stej na przedmiotowe grunty. Do 
wniosku dołącza mapę sytuacyjną 
sporządzoną 30 kwietnia 1979 r. Na 
mapie uwidoczniona działka nr 523 
nie przylega do ul. Ciećwierza, jest 
od niej oddzielona działką nr 525. 

5. W 1976 r. działkę zabudowaną nr 525 
sąsiadującą z działką nr 523 zakupuje 
aktem notarialnym jej obecny wła-
ściciel prawny. 

6. W 1979 właściciel prawny działki 
nr 525 jest pozbawiony wolności, 
a jego majątek ulega konfiskacie na 
rzecz Skarbu Państwa. W tym samym 
roku pani G. Wartałowicz występuje 
z wnioskiem o korektę swojego Aktu 
Własności Ziemi w taki sposób, by 
do jej działki nr 523 przyłączyć część 
działki nr 525 oddzielającą działkę 
nr 523 od ul. Ciećwierza. Jednak po 
krótkim czasie pani G. Wartałowicz 
wycofuje ten wniosek. 

7. 28 października 1980 r. pani G. 
Wartałowicz sprzedaje notarial-
nie działki o numerach 203, 204, 
205, 413, 523, 263/203 o łącznej po-
wierzchni 1,18 ha państwu J. 
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8. Prawdopodobnie fakt konfiskaty 
działki nr 525 i przejęcie jej przez 
Skarb Państwa oraz to, że jej frag-
ment oddziela jego zakupioną 
działkę nr 523 od ul. Ciećwierza za-
chęciły pana J. do zajęcia, ogrodzenia 
i bezumownego korzystania z części 
działki nr 525, co sam potwierdza 
w zleceniu podziału działki nr 525 
z 1982 r. Było to możliwe i wielce 
prawdopodobne, ponieważ działka 
ta do 1980 r. nie była ogrodzona 
od ulicy Ciećwierza i  korzystało 
z niej wiele osób, a także Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłop-
ska w Starych Babicach do 1995 r. 
Poza tym w owym czasie mienie 
państwowe było powszechnie uwa-
żane, jako „niczyje”. 

9. 15 grudnia 1982 r. pan J. zleca wy-
konanie mapy w skali 1: 500 i roz-
liczenie powierzchni w taki spo-
sób, by działkę nr 525 podzielić na 
dwie działki 525/1 i 525/2. Zlecenie 
to uzasadnia potrzebą wystąpienia 
do sądu o sprostowanie Księgi Wie-
czystej w taki sposób, by działkę nr 
525/1 znajdującą się pomiędzy jego 
działką nr 523 a ul. Ciećwierza przy-
łączyć do jego własności, ponieważ 
obecny stan, jak pisze w uzasad-
nieniu cyt. „…jest to pomyłka, po-
nieważ część działki ja użytkuję od 
chwili kupienia do chwili obecnej.” 
Nie mamy jednak wiedzy, czy wnio-
sek do sądu wpłynął. Stan własno-
ściowy pozostaje niezmieniony. Do 
1997 r. właścicielem całej działki nr 
525 jest Skarb Państwa. 

10. W 1989 r. w wyniku aktualizacji ewi-
dencji gruntów następuje zmiana 
numeracji działek. Działka nr 523 
otrzymuje numer 592, a działka nr 
525 numer 593. Następuje również 
zmiana wszystkich adresów we wsi 
Klaudyn z powodu nadania nazwy 
drodze, biegnącej przez wieś, ul. Cie-
ćwierza. 

11. 1 kwietnia 1994 r. Agencja Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) 
występuje do Urzędu Gminy Stare 
Babice o podział działki nr 593 (d. 
nr 525) cyt. „w związku z przygoto-
waniem jej do sprzedaży obecnym 
użytkownikom”. 

12. 4 listopada 1994 r. jest wydana Decy-
zja Nr 255/A/94 dokonująca podziału 
działki Skarbu Państwa nr 593 (d. nr 

525) na działkę nr 593/1 o pow. 691 
m2 oraz na działkę nr 593/2 o pow. 
3156 m2. Podział ten jest sprzeczny 
z Planem Ogólnym Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Stare 
Babice, ale został „wykonany celem 
wydzielenia gruntu niezbędnego do 
prawidłowego korzystania z budyn-
ków wzniesionych przez posiadacza 
samoistnego”. 

13. 20 listopada 1996 r. poprzedni prawni 
właściciele działki nr 525 aktem no-
tarialnym Rep. A nr 7512/96 odku-
pili od AWRSP działkę nr 593/2 (d. 
nr 525) o pow. 3156 m2. Do sprze-
daży działki nr 593/1 posiadaczowi 
samoistnemu nie dochodzi, mimo, 
że została wydzielona w tym celu. 

14. 22 września 1997 r. Postanowieniem 
Prezydenta RP w drodze prawa łaski 
następuje zwrot skonfiskowanego 
majątku poprzednim właścicielom 
działki nr 525, obecnie nr 593/1 i nr 
593/2.

15. Państwo J. w czasie bezumownego 
korzystania z działki nr 593/1 wy-
budowali na niej samowolnie dom 
mieszkalny, do którego doprowa-
dzili media.

16. 25 listopada 1998 r. Wójt Gminy Stare 
Babice wydaje Decyzję Nr 1780/98 
zezwalającą państwu J. na użytko-
wanie samowolnie pobudowanego 
budynku mieszkalnego oraz gospo-
darczego. 

17. W tym czasie prawni właściciele 
działek nr 593/1 i nr 593/2 (d. nr 
525) zaczynają domagać się od po-
siadacza samoistnego, czyli od pana 
J. zwrotu działki nr 593/1 lub cho-
ciaż jej części, czyli około 3 metro-
wego pasa gruntu przylegającego do 
ich budynków. Do ugody nie docho-
dzi. Wobec powyższego właściciele 
prawni występują do sądu z powódz-
twem o zwrot działki nr 593/1.

18.  30 października 2002 r. państwo J. 
złożyli wniosek do sądu o stwier-
dzenie zasiedzenia działki nr 593/1 
o pow. 691 m2.

19.  20 grudnia 2004 r. zmodyfikowali 
swój wniosek w ten sposób, że to 
pani Genowefa Wartałowicz nabyła 
nieruchomość przez zasiedzenie 
z dniem 2 stycznia 1977 r. oznaczoną, 
jako działka nr 593/1 o pow. 691m2. 

20. 17 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie postanowieniem Sygn. 

akt I Ns 1096/04 wniosek o zasiedze-
nie oddalił. 

21.  29 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy 
oddala apelację od powyższego po-
stanowienia. 

22.  27 sierpnia 2014 r. sąd oddala ko-
lejne powództwo państwa J., tym 
razem o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym. Obecnie ta sprawa jest 
w apelacji. 

23.  6 marca 2015 r. do Wójta Gminy 
Stare Babice wpłynął wniosek od 
pełnomocnika państwa J. o przepro-
wadzenie negocjacji pomiędzy zwa-
śnionymi stronami.

24.  10 kwietnia 2015 r. w urzędzie gminy 
dochodzi do negocjacji pomiędzy 
pełnomocnikami stron z udziałem 
Wójta Gminy Stare Babice. Wójt 
w sytuacji uprawomocnionych po-
stanowień sądu, co do własności 
działki nr 593/1 zaproponował za-
mianę gruntów między stronami 
o adekwatnej wartości, tak by pań-
stwo J. mogli zachować wybudowany 
na przedmiotowej działce dom.  
W świetle powyższych ustaleń, na-

leży stwierdzić, że państwo J. nigdy 
nie zakupili gruntu oznaczonego obec-
nie, jako działka nr 593/1 (część daw-
nej działki nr 525) . Nigdy też nie nabyli 
praw do jej zasiedzenia, ani żadnych in-
nych praw do wejścia w jej posiadanie 
prawne. Byli natomiast przez okres, co 
najmniej 35 lat posiadaczami samoist-
nymi, lecz w 1998 r., po 18 latach, zo-
stał przerwany bieg okresu zasiedze-
nia poprzez złożenie przez prawnych 
właścicieli wniosku do sądu z powódz-
twem o zwrot działki nr 593/1. Może to 
nadal czynić wrażenie wśród sąsiadów 
i innych osób, że państwo J. są właści-
cielami prawnymi, jak to często jest po-
dawane „od zawsze”. Za niedorzeczne 
należy uznać zarzuty o rzekome prze-
sunięcie granicy działki nr 525 obec-
nie nr 593/1 i nr 503/2. O tym, że gra-
nica tej działki nie ulegała zmianie, co 
najmniej od roku 1955, świadczą liczne 
dokumenty. 

krzySzTOf Turek,  

wójT GMIny STAre bAbIce
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klamra wodnych inwestycji
Projekt uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice re-
alizowany jest przez GPK „Eko-Babice” od 
8 lat. Główny ciężar prac polegał dotąd na 
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w gmi-
nie. To zadanie pochłonęło około 80% środ-

ków przeznaczonych na cały projekt. Duże 
inwestycje kubaturowe spinają klamrą cały 
nasz projekt. Zadaniem, które realizowa-
liśmy jako pierwsze, była budowa stacji 
uzdatniania wody w Borzęcinie Małym, 
a jako ostanie-III etap rozbudowy i mo-
dernizacji babickiej oczyszczalni ścieków.

– na łamach Gazety babickiej wiele pisa-
liśmy na temat budowy stacji uzdatniania 
wody. Prosimy zatem o parę słów o przy-
czynach kolejnej rozbudowy oczyszczalni 
ścieków.

– Wszystkie nasze dotychczasowe 
modernizacje i  rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków realizowane były zawsze 
z  dwóch powodów. Po pierwsze, ko-
nieczność rozbudowy powodowała co-
raz większa ilość ścieków dopływająca 
do naszych instalacji, co było związane 
z osiedlaniem się kolejnych rodzin i po-
wstawaniem nowych gospodarstw do-
mowych na terenie gminy. Drugim po-
wodem inwestycji są stale zaostrzające 
się przepisy dotyczące pozwoleń wod-
no- prawnych dotyczące odprowadza-
nia wód po procesie oczyszczania ście-
ków do rowu Z-7. Procedura uzyskiwa-
nia pozwolenia zawiera w  sobie opinię 
Rady Naukowej KPN, która za każdym 
razem, wydając zgodę na odprowadza-
nie wód płynących przez teren Puszczy 
Kampinoskiej, zaostrzała parametry 
ograniczające w  wodach zawartości 
azotu, fosforu i  innych pierwiastków. 
Kolejne modernizacje oczyszczalni po-
wodowane były koniecznością stoso-
wania  coraz doskonalszych technologii 
oczyszczania ścieków. 

– To zrozumiałe, Parki narodowe mają 
swoje wymogi związane z ochroną przy-
rody, zwłaszcza że udział wód poście-
kowych w wodach rowu z-7 stale się 
zwiększa. A jak zmieniała się wydajność 
oczyszczalni w minionych latach?

– Wydajność oczyszczalni w 1996 r. 
wynosiła 600 m³ na dobę, pierwsza 
modernizacja przeprowadzona w  2002 
roku zwiększyła jej wydajność do 1200 
m³, a  druga, zrealizowana w  2006 r. 
zwiększyła przepustowość o  2,5 raza 
do 3 tys. m³ na dobę. Obecna rozbudo-
wa, którą właśnie kończymy, zwiększy 
wydajność oczyszczalni dwukrotnie, 
do poziomu 6 tys. m³ na dobę (a zatem 
znowu dwukrotnie). Oceniam, że uzy-
skana wydajność oczyszczalni ścieków 
zaspokoi potrzeby gminy w tym zakre-
sie na wiele lat.

Inwestycje gminne – cz. III
Czy rozbudowa oczyszczalni ścieków jest potrzebna?
W sprawozdaniach kwartalnych dotyczących inwestycji re-
alizowanych przy pomocy Funduszu Spójności, Prezes GPk 
„eko-Babice” Paweł turkot informuje na łamach „Gazety 
Babickiej” o postępie prac, przyjętych harmonogramach 
robót oraz wykonawcach poszczególnych zadań. Zapyta-
liśmy Pana Prezesa, jaki jest cel kolejnej rozbudowy i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.

Nowy osadnik wtórny

Nowy osadnik z bliska
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– jak zmienił się proces oczyszczania ście-
ków?

– W ciągu minionych lat przeprowa-
dziliśmy ocenę technologii działania naj-
lepszych oczyszczalni ścieków w Polsce, 
co pomogło nam wybrać optymalne roz-
wiązanie. Również wzrastające wymaga-
nia KPN spowodowały, że przy obecnej 
modernizacji, należało zastosować tech-
nologię z tzw. najwyższej półki. Wybra-
liśmy technologię Biogradex- podciśnie-
niowe odgazowywanie osadu. Na terenie 
„Eko-Babic” powstała wieża o wys. około 
12 m, która stanowi serce całego ukła-
du. Dzięki niej nie trzeba było budować 
dodatkowych obiektów kubaturowych, 
które generowałyby koszty. Ścieki są 
oczyszczane w  wymuszonym obiegu, 
w  układzie działają pompy próżniowe. 
Cały proces oczyszczania jest chroniony 
prawem patentowym i  objęty tajemni-
cą. Ta technologia stosowana jest m.in. 
w USA, Kanadzie, Chinach i wielu innych 
państwach świata.

– kiedyś mówiło się, że oczyszczalnia bę-
dzie produkować nawóz dla producentów 
rolnych?

– To prawda. Dodatkowym aspek-
tem procesu oczyszczalnia ścieków jest 
powstawanie osadu. Zamierzamy uru-
chomić jego przerób przy pomocy spe-

cjalistycznej technologii, która pozwoli 
przekształcać go w  pełnowartościowy 
nawóz, w  formie granulatu o  średni-
cy 2-5 mm. Urządzenia zainstalowane 
w  naszym przedsiębiorstwie pozwolą, 
aby zawartość substancji mineralnych 
w  nawozie była dostosowana do po-
trzeb określonych gatunków roślin, 
zgodnie z  wymaganiami grup produ-
centów rolnych.

– zmieniło się także wejście do biura GPk 
„eko-Babice”?

– Przy okazji modernizacji oczysz-
czalni wykonaliśmy małą inwestycję 
z  myślą o  mieszkańcach. Powstało 
nowe wejście do biur przedsiębiorstwa 
połączone przeszklonymi łącznikami 
z  dawnymi pomieszczeniami. W  części 
parterowej budynku uzyskaliśmy więcej 
miejsca. Mieszkańcy babickiej gminy 
zrealizują wszystkie swoje sprawy do-
tyczące kontaktów z  GPK na parterze, 
zarówno związane z  płatnościami jak 
i  innymi uzgodnieniami dotyczącymi 
spraw księgowych. Dodatkowo na par-
terze budynku będzie można zobaczyć 
makietę, służącą celom edukacyjnym, 
przedstawiającą teren oczyszczalni 
ścieków po modernizacji. Budynek biu-
ra posiada podjazd dla osób niepełno-
sprawnych.

– jakie są dalsze plany działania GPk „eko-
-Babice”?

– Po zakończeniu projektu, który re-
alizujemy obecnie, przedmiotem dalszych 
naszych działań będzie uzbrojenie kolej-
nych kwartałów ulic, w sieć kanalizacyjną. 
Planujemy realizować je korzystając z no-
wej perspektywy finansowej UE 2014-
2020. Przystępujemy do pierwszego kon-
kursu inwestycyjnego ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęliśmy już 
prace dotyczące nowego projektu. Termin 
złożenia aplikacji upływa za kilka miesię-
cy, z końcem stycznia 2016 r. 

Organizatorzy konkursu założyli, że 
wkład własny kosztów netto beneficjen-
ta wyniesie 1/3 wartości projektu, pozo-
stałe  2/3 kosztów dopłaci UE. Mówiąc 
wprost, do każdej złotówki wydanej na 
realizację nowego projektu, UE dopłaci 
2 zł. Aplikujemy do konkursu o nazwie: 
„Gospodarka wodno-ściekowa w  aglo-
meracjach, w ramach II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020”.

Dziękuję Panu Prezesowi za rozmo-
wę i  życzę powodzenia w  realizacji ko-
lejnych projektów.

MArcIn łADA

fOTO: ekO bAbIce
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wydarzenia

Święto Szkoły zorganizowano tradycyjnie 26 paź-
dziernika. Przybyli kombatanci AK Grupy „Kampi-
nos” z Prezesem Środowiska Marcinem Biegasem, 
obecne były władze samorządowe gminy z  Wój-
tem Krzysztofem Turkiem, Przewodniczącym RG 
Henrykiem Kuncewiczem, a także władze Powiatu 
z  Członkiem Zarządu Jolantą Stępniak. Przybyli 
również dyrektorzy placówek współpracujących ze 
szkołą, księża z borzęcińskiej parafii i Stowarzsze-
nia Misji Afrykańskich oraz wielu rodziców i dziad-
ków uczniów.

Dla pierwszaków najważniejszym wydarzeniem 
w  tym dniu było pasowanie ich na uczniów, dzie-
ci otrzymały także legitymacje szkolne. Uczniowie 
złożyli przysięgę na sztandar szkoły.

W dalszej części uroczystości dzieci przedstawiły 
bogaty program artystyczny, którego trzon stano-
wiły utwory patriotyczne, m.in.: „Hymn do miłości 
Ojczyzny”. Program przygotowany był pod kierun-
kiem Małgorzaty Kozłowskiej i  Agnieszki Matu-
szewskiej. Wystąpił także chór szkolny pod kierun-
kiem Macieja Piwowarskiego. 

Podczas uroczystości wójt Krzysztof Turek zło-
żył serdeczne życzenia uczniom i  nauczycielom. 
Wspomniał o budowie nowej szkoły w gminie i pla-
nowanej reorganizacji gminnej oświaty. W  nad-
chodzących latach w gminie będą działać 3 szkoły 
podstawowe - w Babicach, Koczargach i Borzęcinie. 
Zmniejszy się zatem przeludnienie w dotychczaso-
wych placówkach. 

Na zakończenie uroczystości przy smacznym 
posiłku rozmawiano i oglądano wystawę prac ma-
larskich „Patron szkoły w oczach dziecka” przygo-
towaną przez uczniów borzęcińskiej podstawówki.

TekST I fOTO: Mł

Święto Szkoły w Borzęcinie dużym
tegoroczne Święto Szkoły Podsta-
wowej im. Armii krajowej Grupy 
„kampinos” w Borzęcinie dużym 
upłynęło pod znakiem jubileuszy. 
Przypomniano, że 80 lat temu rada 
Gminy ożarów ( wg dawnego po-
działu administracyjnego) uchwaliła 
wybudowanie szkoły w Borzęcinie, 
a 20 lat temu rada Pedagogiczna 
Szkoły podjęła decyzję o nadaniu  
jej dzisiejszego imienia. 
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wydarzenia

Ksiądz Kanonik Jan Wróbel, dotychcza-
sowy administrator, otrzymał dekret 
nominacyjny na urząd proboszcza parafii 
pw. Świętego Wincentego Ferreriusza 

w Borzęcinie Dużym i w dniu 29 paź-
dziernika objął kanonicznie tę parafię. 
Ksiądz Prałat Grzegorz Kozicki, dziekan 
dekanatu laseckiego, uroczyście wprowa-

„My pierwsza brygada”, „Armia Kam-
pinoska”, „Piechota” i  inne pieśni patrio-
tyczne to utwory, z  którymi zmierzyli się 
w tym roku chórzyści i ich opiekunowie.

13 listopada w hali Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Borzęcinie spotkali 
się chórzyści z gminnych szkół. Ucznio-
wie, jak co roku, zachwycili zebranych 
śpiewem i  doskonałym przygotowa-
niem. W tym roku zaprezentowali zna-
ne i wiecznie żywe pieśni patriotyczne. 
Każdy chór, na swój sposób, zmierzył 
się z  tematem. Wychowankowie Pani 
Ewy Dżygi zaprezentowali również 
umiejętność gry na instrumentach, bo 
na gitarach i  fletach akompaniowali 
swoim kolegom. Uczniowie Pana Ma-
cieja Piwowarskiego z powagą i ogrom-
nym szacunkiem do śpiewanych słów 
pochwalili się tym, co przygotowali, 
a  uczennice Pani Małgorzaty Gałązki 

zaprezentowały swoje mocne głosy, 
które idealnie pasowały do tegoroczne-
go repertuaru. 

Pieśni patriotyczne towarzyszyły 
i  do dziś towarzyszą Polakom w  chwi-
lach trudnych i w chwilach szczęśliwych. 
Cieszymy się, że kolejne pokolenia po-

trafią je śpiewać i  chcą ich słuchać, że 
wychowankowie naszych szkół znają 
ich wartość, że potrafią mówić do ze-
branych słowami „Otwórz oczy szeroko 
i patrz, jak ciekawy otacza cię świat”. 

ewA czAjczyńSkA-MASTALerz

nowy proboszcz w Borzęcinie

Gminny Przegląd Chórów

dotychczasowy proboszcz ksiądz Prałat Bogdan 
Wosławski

Nowy proboszcz borzęcińskiej parafii – ksiądz 
kanonik jan Wróbel

dził Księdza Jana na urząd proboszcza 
na mszy św. o godz. 11.30 w dniu 8 listo-
pada 2015 r. Na mszy św. podziękowano 
też dotychczasowemu proboszczowi – 
Księdzu Prałatowi Bogdanowi Wosław-
skiemu, który posługę proboszczowską 
pełnił przez 17 lat. W tym czasie dopro-
wadził do odnowienia Kościoła, w tym 
m.in. do odrestaurowania wszystkich 
ołtarzy, zainstalowania ogrzewania, 
odwodnienia kościoła, wyremontowa-
nia dachu, odrestaurowania kapliczek. 
Wyremontowana została również orga-
nistówka, która jest miejscem spotkań 
parafian. Przy kościele we współpracy 
z gminą powstał parking, który służy 
nie tylko parafianom, ale też potrzebom 
pobliskiej szkoły. Dzięki swej codziennej 
działalności, życzliwości i zaangażowa-
niu Ksiądz Prałat na zawsze pozostanie 
we wdzięcznej pamięci swoich parafian 
oraz wspólnoty samorządowej Gminy 
Stare Babice. Życzymy Księdzu Bogda-
nowi dużo zdrowia i obfitości łask Bo-
żych, a nowemu proboszczowi – Księ-
dzu Janowi wiele dobra i radości w pracy 
duszpasterskiej.
 TekST: jP

fOTO: wP

8 listopada podczas uroczystej mszy św. dziękowaliśmy 
dotychczasowemu proboszczowi parafii pw. Wincentego 
Ferreriusza w Borzęcinie dużym księdzu Prałatowi  
Bogdanowi Wosławskiemu i witaliśmy nowego – księdza 
kanonika jana Wróbla.
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O godzinie 11:00 przed budynkiem szko-
ły odbyła się uroczysta zbiórka uczest-
ników gry historycznej. Wszystkich ze-
branych powitała serdecznie Dyrektor 
Dorota Smolińska. Przybyło około 100 
osób: dzieci, nauczycieli, a  także kilkoro 
rodziców. Nie zabrakło również przedsta-
wicieli samorządów powiatowego i gmin-
nego, a  także duchowieństwa.  Obecny 
był Jan Żychliński Starosta WZ, Jolanta 
Stępniak Członek Zarządu PWZ, Marcin 
Zając- z-ca wójta gminy, Iwona Turchoń-
ska- Postek Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców, Halina Makuch, ks. prałat Jan Szub-
ka i ks. Marcin Szatanek.

Podczas zbiórki Halina Makuch, 
matka zmarłego tragicznie Szymona 

Makucha, przekazała oficjalnie szkolnej 
społeczności kamień z  wyrytą na nim 
lilijką harcerską. – Szymek był uczniem 
tej szkoły i harcerzem, idea harcerstwa 
była mu bardzo bliska. Upamiętniając 
mojego syna chciałabym, aby ten ka-
mień przypominał o  bohaterstwie pol-
skich harcerzy i  o  wspaniałej idei har-
cerstwa- powiedziała Halina Makuch.

Kamień został oficjalnie przejęty 
przez babickich harcerzy, którzy należą 
obecnie do 110 Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej „Wilki”. Harcerze uczestni-
czyli w  uroczystości pod dowództwem 
dh drużynowej Doroty Bień. Aktu po-
święcenia kamienia dokonał ks. prałat 
Jan Szubka.

Dyrektor Smolińska przypomniała, 
że lilijka harcerska, wzorowana na bu-
soli, zawiera litery „ONC” oznaczające 
słowa: Ojczyzna, Nauka, Cnota. Wspo-
mniała również, że 11 listopada 1918 r. 
Rada Regencyjna przekazała Marszał-
kowi Piłsudskiemu władzę nad Pań-
stwem. Jednak o  wolność całego kraju 
trzeba było jeszcze długo walczyć. 

Zachęcając do udziału w  grze tere-
nowej, której tytuł brzmiał „Droga do 
Niepodległości”, Dorota Smolińska po-
wiedziała: chciałabym abyśmy podczas 
marszu wspominali tych, którzy musie-
li walczyć o Polskę, a także tych, którzy 
rozsławiali imię Polski w  świecie. Pa-
miętajmy, że jak mawiał Marszałek Pił-

Gra historyczna na dzień Niepodległości
wydarzenia

W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości Polski, Szkoła Podstawowa  
im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach zorganizowała 7 listopada terenową grę historyczną.

Prowadząca grę dyrektor dorota Smolińska

uczestnicy gry z ochotą wzięli w niej udział

Gra wciągnęła nie tylko najmłodszych… 
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sudski-wolność nie jest nigdy dana raz 
na zawsze, trzeba o nią stale zabiegać.

Podczas apelu głos zabrał także Mar-
cin Zając, podziękował w imieniu wójta 
gminy za zorganizowanie gry tereno-
wej i zachęcał do tego, abyśmy z okazji 
nadchodzącego Święta Niepodległości 
potrafili cieszyć się wspólnie wolnością.

Trasa gry historycznej wiodła ze 
szkoły w Starych Babicach na Cmentarz 
Wojenny i dalej, leśnymi duktami, obok 
ścieżki zdrowia przez tereny Radiostacji 
Babice, na polanę w Lesie Bemowskim. 
Dzieci po drodze, korzystając ze znaków 
umieszczonych na drzewach, wykony-
wały różne zadania. Na zakończenie 
gry na polanie wciągnięto na linie biało-
-czerwoną flagę i odśpiewano wspólnie 
Hymn Polski. Miłych wrażeń wspólnej 
patriotycznej zabawy dopełniły na ko-

niec ciepła grochówka i herbata. Nowa 
formuła Święta Niepodległości bardzo 
spodobała się dzieciom, pogoda dopisa-
ła i humory też. Kochajmy Polskę!

TekST I fOTO: Mł.

wydarzenia

10 listopada w  Niepublicznej Polsko-
-Brytyjskiej Szkole Podstawowej BIG 
BEN w Starych Babicach odbyła sie uro-
czystość z okazji Święta Niepodległości 
„Spójrz w  niebo, podziękuj za wolność”. 
Miała ona niezwykle wyjątkowy charak-
ter z uwagi na to, że jej honorowym go-

ściem była córka Generała Władysława 
Andersa, Anna Maria Anders. Podczas 
uroczystości nastąpił akt nadania szko-
le BIG BEN imienia Generała Władysła-
wa Andersa. Po uroczystym odczytaniu 
aktu, został on podpisany przez córkę 
generała, Jolantę Buczyńską - dyrektor 

szkoły, współwłaścicieli placówki i z-cę 
wójta Marcina Zająca. Przygotowany 
przez nauczycieli i dzieci apel był pięk-
ny, aż łezka kręciła się w oku patrząc na 
młodych ludzi śpiewających patriotycz-
ne pieśni. Po oficjalnej części uroczysto-
ści wszyscy udali się na wspólny obiad. 
Pani Anna Maria Anders obiecała, że 
jeszcze odwiedzi naszą gminę. Już nie 
możemy się doczekać kolejnego spotka-
nia z  tak ciepłą i  serdeczną, ważną dla 
nas osobą.

Mf

córka Generała Władysława 
Andersa w naszej gminie!

Anna maria Anders, córka słynnego generała podpi-
suje akt nadania szkole BIG BeN imienia swojego ojca

Pamiątkowe zdjęcie z Anną marią Anders

Chwile zadumy i zapalenie zniczy pod pomnikiem 
na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach

kamień pamiątkowy podarowany przez 
Halinę makuch, który ma przypominać nam 
o bohaterstwie polskich harcerzy i o wspaniałej 
idei harcerstwa 
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dla mieszkańca

„Epidemia naszych czasów”, to określe-
nie, które zostało przypisane nieprzy-
padkowo  zespołom bólowym odcinka 
lędźwiowego. Bóle tej okolicy odnotowuje 
się aż u 50% osób powyżej 55. roku życia 
i prawie u 100% powyżej 65. roku życia. 
Przyczyn zespołów bólowych jest wiele, 
od przebytych urazów, zespołów przecią-
żeniowych, siedzącego trybu życia, zbyt 
małej aktywności fizycznej do skrzywień 
kręgosłupa. Pojawia się pytanie: jak zapo-
biegać tym schorzeniom i co zrobić, kiedy 
dolegliwości już się pojawią?

Prewencja zespołów bólowych odcin-
ka lędźwiowego może obejmować wiele 
dziedzin życia. Ważna jest adekwatna 
aktywność fizyczna, która pozwoli na 
prawidłowe odżywienie krążków mię-
dzykręgowych (tzw. dysków), a  także na 
zachowanie prawidłowego napięcia mię-
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12. patron placu w Borzęcinie Dużym 
14. dyskusja; w listopadzie w Starych Babicach 
odbyła się o bezpieczeństwie 
15. zawody sportowe złożone z trzech konkurencji 
16. w trzech słowach: gra, gambit, Kasparow 
19. karta z wizerunkiem królowej 

 

krzyżówka babicka  Nr 7

HASŁO

Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice,  
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne Gminy.
Hasło z krzyżówki Nr 6 ZŁOTA POLSKA JESIEŃ. Nagrody otrzymują: Jula Kasprowicz i Barbara Jabłońska.

PIONOWO
 1.  strażackie  … Świętego Mikołaja
 2.  akt prawny głosowany przez radnych 

Gminy
 3.  wychowanie połączone z kształceniem
 4.  gregoriański – używany obecnie w więk-

szości krajów świata
 5.  w listopadzie w naszej gminie odbyły się 

… sołtysów
 7.  dobrowolny związek grupy osób
 8.  dyskotekowa lub poważna
 9.  łagodny dla początkujących narciarzy
11.  kopytami stuka
12.  patron placu w Borzęcinie Dużym
14.  dyskusja
15.  zawody sportowe złożone z trzech kon-

kurencji
16.  w trzech słowach: gra, gambit, Kasparow
19.  karta z wizerunkiem królowej

POZIOMO
 6.  bezmyślny dewastator parku w Starych 

Babicach
 9.  turystyczny np. w Puszczy Kampinoskiej
10.  kwoka
11. biuro notariusza
13.  odzyskana przez Polskę 11 listopada 1918 r. 
17.  oficjalna informacja podana do powszech-

nej wiadomości
18.  w gronie najstarszy

śniowego.  To właśnie ono daje uczucie 
komfortu przy wykonywaniu codzien-
nych czynności. Nie mniej ważne jest 
utrzymywanie prawidłowej postawy cia-
ła. Dzięki niej kręgosłup ma zapewnione 
prawidłowe warunki biomechaniczne. 
Wyprostowana sylwetka daje nam nie 
tylko pewność siebie, ale i lepsze samopo-
czucie.

Prawidłowa postawa ciała powinna być 
przyjmowana także w pracy, ponieważ to 
właśnie w niej spędzamy dużą część dnia. 
Pomimo ciągłej popularyzacji zasad ergo-
nomii w wielu miejscach nie są one prze-
strzegane. Praca siedząca z pozoru wydaje 
się przyjemna, jednakże przy złej posta-
wie może nieść wiele konsekwencji dla 
kręgosłupa. Najgorszą pozycją siedzącą 
jest ta, w której obserwujemy pochylenie 
tułowia w przód (pierwsza po lewej na ob-

razku). Powoduje ona obciążenie krążków 
międzykręgowych. Najmniejsze ciśnienie 
na dyski wywiera postawa z odchyleniem 
tułowia do tyłu (pierwsza po prawej). Jest 
ona najkorzystniejsza z punktu widzenia 
obciążenia krążków międzykręgowych 
w odcinku lędźwiowym. 

Innym, równie ważnym elementem 
życia jest podnoszenie ciężkich przed-
miotów. Czynność ta jest najbardziej 
niebezpieczna dla osób z  dyskopatią- 
chorobą dyskową. Nagłe poderwanie 
przedmiotu w  nieprawidłowej pozycji 

jak dbać o kręgosłup lędźwiowy?
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może prowadzić do zaostrzenia stanu, 
czyli do powstania przepukliny w obrębie 
dysku. Charakterystyczny ból uniemoż-
liwia wyprostowanie, a  w  konsekwencji 
normalne funkcjonowanie. Taki stan 
może utrzymywać się nawet do kilku 
tygodni. Aby zapobiec powtarzaniu się 
takich epizodów ważne są dwie składo-
we: ciężar przedmiotu i postawa, w któ-
rej dochodzi do jego podnoszenia. Waga 
uzależniona jest od naszych możliwości, 
jednak jeśli wystąpiły już incydenty ostre 
zaleca się podnosić do 5 kg. Prawidłowa 
pozycja do podnoszenia przedmiotu po-
winna zakładać jak najbliższe podejście 

do owej rzeczy, najlepiej tak, aby w cza-
sie ukucnięcia znajdowała się ona mię-
dzy nogami. Tułów powinien być wypro-
stowany, ustabilizowany. Ręce powinny 
znajdować się jak najbliżej środka ciała. 
Samo podnoszenie powinno odbywać 
się  przez prostowanie stawów biodro-
wych i kolanowych, a nie tułowia. 

Źle Dobrze

To tylko niektóre z  zasad, których 
należy przestrzegać chcąc zachować 
zdrowy kręgosłup. Każdy ból powinien 
być skonsultowany ze specjalistą, bo po-
chodzenie tych dolegliwości może być 
różne. Warto więc 
wcześniej pomyśleć 
o  swoim zdrowiu 
dla lepszego kom-
fortu życia i spraw-
ności fizycznej.

AuTOr:

PATrycjA 

rzePczAk,

fIzjOTerAPeuTA

wIkTOrIA – znak jakości 
Przedsiębiorców

Wiktoria Znak Jakości Przedsiębior-
ców jest ogólnopolskim konkursem or-
ganizowanym przez Warszawską Izbę 
Przedsiębiorców. Celem plebiscytu jest 
wyróżnianie i promowanie najlepszych 
polskich firm zajmujących się handlem, 
produkcją i  usługami.  Jest symbo-
lem jakości, rzetelności i wiarygodności 
w  prowadzeniu działalności gospodar-
czej. 

W tym roku odbyła się XVIII edycja 
konkursu, którą patronatem honoro-
wym objęło 19 instytucji rządowych 

centrum Medyczno-rehabilitacyjne Sorno 
zdobywa kolejne nagrody

i samorządowych, w tym: Ministerstwo 
Gospodarki, Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Polska Agencja 
Informacji i  Inwestycji Zagranicznych 
S.A., a  także 27 redakcji – m.in. TVP 
Info, Dziennik Gazeta Prawna, Wprost 
oraz Interia.pl.

W  2015 roku w  konkursie brało 
udział ponad 500 placówek, a  wyróż-
nionych zostało jedynie 40 spośród 
nich. W  tym gronie znaleźli się m.in. 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzie-
rzyn, OKNOPLAST, InPost.

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne 
Sorno zostało laureatem nagrody w ka-

tegorii: Zdrowie, Medycyna i  Uroda 
i było jedyną placówką medyczną, która 
otrzymała nagrodę w tej edycji konkur-
su Wiktoria.

SuPerMeDIcuS
Supermedicus jest ogólnopolskim 

konkursem, organizowanym dopiero od 
roku. Ma on na celu promowanie osób 
oraz podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą, które znacząco wpły-
wają na poziom oferowanych usług, ich 
dostępność i jakość, a także bezpieczeń-
stwo pacjentów.

W 2015 roku w konkursie startowa-
ło ponad 60 placówek, a wyróżnionych 
zostało tylko 17 spośród nich, m.in. 
Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”, czy też Uniwersyteckie Cen-
trum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni.

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne 
Sorno zostało laureatem nagrody w ka-
tegorii: Przychodnie Specjalistyczne.

TekST: MOnIkA krAjewSkA

fOTO: jP

miło nam poinformować, że Centrum medyczno-rehabi-
litacyjne Sorno zostało laureatem dwóch nagród – Super-
medicus i Wiktoria Znak jakości Przedsiębiorców. tę drugą 
nagrodę babicka przychodnia otrzymała, jako jedyna pla-
cówka medyczna w tej edycji.
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Jak wynika z raportu „Problemy pol-
skiego handlu”, opracowanego przez 
agencję badawczą Inquiry oraz firmę 
konsultingową Dia-Mart, aż 96% Pola-
ków spotkało się podczas zakupów z pro-
blemem, który uważają za szczególnie 
uciążliwy. W sklepach z artykułami spo-
żywczymi i chemicznymi szczególnie nie 
lubią oni tłoku i długich kolejek. Skarżą 
się też na różne ceny produktów na pół-
kach i  przy kasie oraz częste zmiany 
w  układzie sklepu. Nie są natomiast 
specjalnie zainteresowani udziałem 
w programach lojalnościowych. Raport 
stanowi analizę słabych stron polskiego 
handlu z perspektywy klientów. 

Gdzie robimy zakupy?
Polscy konsumenci robią zakupy spożyw-
cze i chemiczne w wielu różnych sklepach, 
w  zależności od potrzeb. Najczęściej, bo 
dwa razy w tygodniu, chodzą do dyskon-
tów i  małych sklepów nienależących 
do sieci. Raz w tygodniu odwiedzane są 
stoiska na bazarach i targowiskach, głów-
nie przez najstarszych respondentów. Na 
większe zakupy Polacy wybierają się za-
zwyczaj raz w miesiącu – wtedy z reguły 
udają się do hiper- i supermarketów. Ofer-
ta tych obiektów najbardziej odpowiada 
osobom będącym w dobrej i bardzo dobrej 
sytuacji finansowej. Wyniki raportu po-
kazują, że najrzadziej robimy zakupy spo-
żywcze i  kosmetyczno-chemiczne przez 
Internet – raz w miesiącu lub rzadziej.

największe problemy?
Klientom sklepów z  artykułami spo-
żywczymi i  chemicznymi najczęściej 

Tłok w sklepie, kolejki oraz błędne oznakowanie 
cen – to nas irytuje

przeszkadza tłok – aż 98% responden-
tów uważa to za problem. Nieco mniej, 
bo 96% badanych, skarży się na moż-
liwość płatności tylko gotówką, a  dla 
94% irytujący jest zbyt mały parking 
lub jego brak. 

Biorąc pod uwagę ogólną ocenę skle-
pów, polscy konsumenci narzekają też 
na nieprzyjemny zapach, bałagan 
oraz brudne wózki i koszyki.

co jeszcze nam przeszkadza?
Polakom szczególnie przeszkadzają sy-
tuacje, gdy inne ceny produktów po-
dane są na półce, a inne przy kasie 
podczas dokonywania transakcji. Na 
problem ten zwróciło uwagę najwięcej 
respondentów (96%), uznając go jed-
nocześnie za najważniejszy w obszarze 
cen i promocji. Równie irytujące są też 
m.in. etykiety cenowe umieszczone 
w złym miejscu, promocyjna cena wyż-
sza niż regularna czy brak towarów 
w promocyjnych cenach w czasie trwa-
nia promocji.

Choć ceny są nadal istotnym ele-
mentem przy podejmowaniu decy-
zji zakupowych, polscy konsumenci 
oczekują od sklepów coraz więcej. 
Tymczasem 93% biorących udział 
w  badaniu uważa, iż w  sklepach jest 
za mały wybór produktów, a  zda-
niem 92% – istnieje za mała ich różno-
rodność w  danej kategorii. Tyle samo 
ankietowanych jest przekonanych  
o niskiej jakość większości produktów.

Wyniki raportu potwierdzają, że 
istotną barierą dla klientów są czę-
ste zmiany w  układzie sklepu i  roz-

mieszczeniu produktów. To znaczący 
problem dla 97% respondentów, tym 
bardziej, że skutkuje trudnościami 
z  odnalezieniem produktów w  danym 
dziale. Wśród 95% badanych zastrze-
żenia budzi również sposób oznakowa-
nia działów. 

Okazuje się też, że klienci nie lu-
bią nieuprzejmych sprzedawców 
(dla 91% to duży problem), zwłaszcza 
takich, którzy nie zwracają na nich 
uwagi. O  ile zauważalny jest brak po-
witania ze strony sprzedawcy (93%), 
to – co ciekawe – Polacy specjalnie tego 
od niego nie oczekują.

Strefa kas to kolejny newralgiczny 
punkt w  organizacji sklepu. Najbar-
dziej uciążliwy problem stanowią dla 
98% respondentów długie kolejki. 
93% biorących udział w badaniu narze-
ka z kolei na zbyt wąskie alejki przy ka-
sach, utrudniające rozpakowanie zaku-
pów i przemieszczanie się z wózkiem.

Emocji natomiast nie budzą wśród 
Polaków programy lojalnościowe, 
prawdopodobnie z powodu mało atrak-
cyjnej formuły. Aż 95% respondentów 
uważa, iż nagrody wymagają uzbiera-
nia zbyt dużej liczby punktów, a same 
zaś nagrody są – według 91% badanych 
– mało atrakcyjne.

O rAPOrcIe
Raport „Problemy polskiego handlu. Analiza słabych 
stron polskiego handlu detalicznego z perspektywy 
konsumentów”, przygotowany przez agencję ba-
dawczą Inquiry oraz firmę konsultingową Dia-Mart, 
został przeprowadzony w sierpniu 2015 r., na ogól-
nopolskiej próbie osób odpowiedzialnych lub współ-
odpowiedzialnych za zakupy spożywcze i chemiczne 

w gospodarstwie domowym. 
Raport odnosi się do proble-
mów, które konsumenci do-
strzegają w takich obszarach 
jak oferta sklepu, dostępność 
produktów, ceny, komuni-
kacja czy programy lojalno-
ściowe, i ma na celu określe-
nie, jak często dana sytuacja 
występuje w polskim handlu 
i  na ile przeszkadza klien-
tom. Przedstawione wyniki 
zwracają uwagę na potrzeby 
klientów, które często są nie-
dostrzegane przez personel 
czy właścicieli sklepów.

A pamiętacie te kolejki…? Źródło: internet
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Jarmuż należy do rodziny kapustowa-
tych i  podobnie, jak większość roślin 
zielonolistnych ma bardzo dużo war-
tości odżywczych. Posiada wysoką za-
wartość witamin A i C, potasu, wapnia, 
żelaza, kwasu foliowego i fitozwiązków. 
Amerykańskie Towarzystwo ds. Wal-
ki z  Rakiem poleca zielone warzywa 
liściaste (takie jak jarmuż) ponieważ 
zmniejszają ryzyko wystąpienia no-
wotworów. Jeżeli zależy Ci na dobrym 
zdrowiu i dbasz o swoją dietę pamiętaj 
o codziennej porcji zielonych liści.

jak kupować jarmuż?
Kupując jarmuż wybieraj ten, który ma 
intensywny kolor i  nie ma zwiędłych 
liści. Zawsze warto zapytać też o  jego 
pochodzenie, ten zanadto sztucznie 
napędzany może w  ogóle nie posiadać 
witamin.

jak jeść jarmuż?
Jarmuż można jeść w wielu postaciach: 
jako dodatek do kanapek i sałatek, czy-
li na surowo, zmiksowany w  postaci 
np. koktajlu, upieczony, czy ugotowa-
ny w  zupie. Należy pamiętać, aby usu-
nąć główną, twardą jego część. Poniżej 
przedstawiamy przykładowe przepisy.

jak przechowywać jarmuż?
Świeży jarmuż można  przechowywać 
w lodówce przez kilka dni. Można go rów-
nież zamrozić. Liście zamrożone w całości 
po rozmrożeniu nie tracą kruchości.

Gdzie kupić jarmuż w Gminie 
stare Babice?
W  naszej gminie jarmuż można kupić 
w  większych marketach, jak np. Lidl, 
czy Biedronka. Można go także zamó-
wić w  sklepie ekologicznym New Life 
(ul. Warszawska 262a), a  cały rok do-
stępny jest w warzywniaku na rynku.

jarmuż – zdrowa moda
W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o zdrowych wła-
ściwościach jarmużu. możemy go kupić na naszym lokal-
nym rynku, jak i w marketach. Co kryje w sobie jarmuż?

Nasiona 
jarmużu 
można zakupić 
w większości 
sklepów 
ogrodniczych 
w naszej 
gminie. 
Na zdjęciu 
nasiona firmy 
Plantico 
z Zielonek.

Pesto z jarmużu 
Składniki
2–4 porcje 
•	 30	g	liści	jarmużu	(ok.	2	szklanek)
•	 1/2	ząbka	czosnku
•	 2	łyżki	płatków	migdałów
•	 (10	g)	1,5	cm	kostka	parmezanu
•	 70	ml	oliwy	extra	vergine
•	 	sól	morska	 i świeżo	zmielony	czarny	

pieprz
Przygotowanie 
•	 	Jarmuż	opłukać	i oderwać	miękkie	li-

ście od twardych łodyżek. Odmierzyć 30 
g i włożyć do pojemnika rozdrabniacza.

•	 	Dodać	obrany	czosnek,	 lekko	podpra-
żone płatki migdałów, pokruszony par-
mezan, oliwę, po szczypcie soli morskiej 
i pieprzu.

•	 	Wszystko	zmiksować	na	pesto.	Jeśli	wy-
szło za gęste można dodać więcej oliwy 
lub trochę zimnej wody.

Takie pesto możemy podać zarówno z ma-
karonem, jak i  gotowanymi warzywami 
(np. kalafiorem), a także mięsem.

zupa z jarmużu i zielonego 
groszku
Składniki
4–6 porcji 
•	 2	łyżki	oliwy	extra	vergine
•	 1	cebula
•	 1	ząbek	czosnku
•	 1,3	litra	bulionu	jarzynowego
•	 	450	g	zielonego	groszku	(mrożonego	lub	

świeżego)
•	 1	łyżeczka	przyprawy	curry	w proszku
•	 1/2	łyżeczki	kminu	rzymskiego
•	 1/3	łyżeczki	świeżo	zmielonego	pieprzu
•	 250	g	jarmużu
•	 400	ml	mleka	kokosowego	w puszce
Propozycja podania:
•	 czarnuszka
•	 ser	biały
•	 jajko	w koszulce
Przygotowanie 
•	 	W garnku	na	oliwie	zeszklić	posiekaną	

cebulę, następnie dodać posiekany czo-
snek i smażyć przez kilkanaście sekund. 
Wlać bulion i zagotować. Dodać groszek 
(mrożony wcześniej rozmrozić np. na 
sitku przelewając ciepłą wodą) i goto-
wać przez około 5 minut, aż groszek bę-
dzie miękki. W międzyczasie dodać przy-
prawę curry, kmin rzymski oraz świeżo 
zmielony pieprz.

•	 	Jarmuż	opłukać	i oderwać	zielone	liście	od	
twardszej części pośrodku. Liście wrzucić 
do zupy, wymieszać i gotować przez około 
pół minuty na małym ogniu. Zupę zmikso-
wać w blenderze dodając stopniowo mleko 
kokosowe. Przelać z powrotem do garnka 
(można bezpośrednio przez sito aby po-
zbyć się ewentualnych niezmiksowanych 
cząstek) i zagotować. Gotować na małym 
ogniu przez około 2 minuty, doprawić solą 
morską. Podawać z czarnuszką.

Pulpeciki z indyka i jarmużu
Składniki
6 sztuk 
•	 70	g	jarmużu
•	 200	g	filetów	(sznycli)	z piersi	indyka
•	 1	łyżeczka	startego	imbiru
•	 1	łyżka	sosu	sojowego
•	 1	łyżeczka	oleju	sezamowego
•	 1	łyżka	szczypiorku
•	 1	białko	z małego	jaja	(opcjonalnie)
•	 	1	łyżeczka	mąki	kukurydzianej	lub	ziem-

niaczanej
Przygotowanie 
•	 	Umyty	i już	poszatkowany	jarmuż	wystar-

czy wyjąć z torebki i ugotować na parze 
(ok. 5 minut). Jeśli kupiliśmy jarmuż w li-
ściach należy je opłukać, oderwać miękkie 
listki od twardego rdzenia pośrodku, od-
mierzyć 70 g i ugotować na parze. Ugoto-
wany jarmuż rozdrobnić w rozdrabniaczu 
lub drobno posiekać na desce, ostudzić.

•	 	Mięso	drobno	posiekać	na	desce,	włożyć	do	
miski, dodać jarmuż, imbir, sos sojowy, olej 
sezamowy, szczypiorek, szczyptę drobno 
zmielonego pieprzu oraz białko jajka. Wy-
mieszać, następnie dodać mąkę kukury-
dzianą i po ponownym wymieszaniu ufor-
mować 6 kulek.

•	 	Kulki	ułożyć	w naczyniu	do	gotowania	na	
parze z gotującą się już wodą, przykryć i go-
tować przez ok. 8 minut. Jeśli nie mamy 
pewności czy mięso jest już gotowe, można 
przekroić jednego pulpeta i sprawdzić w sa-
mym środku czy mięso jest ścięte. Wyłożyć 
na półmisek i skropić sosem sojowym i ole-
jem sezamowym.

Mf

źróDłO PrzePISów:  

www.kweSTIASMAku.cOM
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i  włączony do eksploatacji. Mamy na-
dzieję, że będzie nam służył bezawaryj-
nie kolejne 25 lat. 

Zakup samochodu do teleinspek-
cji kanałów sanitarnych i przyłączy.  

Po nabyciu samochodu dostawczego 
został wyłoniony wykonawca  na doko-
nanie specjalistycznej zabudowy i wypo-
sażenia w urządzenie do teleinspekcji ka-
nałów sanitarnych i przyłączy.  Zgodnie 
z umową gotowy pojazd otrzymamy do 
końca roku.

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 zadań już realizowanych. 

O dalszym postępie prac i ewentual-
nych problemach realizacyjnych będzie-
my Państwa informowali w  kolejnych 
artykułach zamieszczonych na łamach 
„Gazety Babickiej” i  na naszej stronie 
internetowej. 

  TekST: PAweł TurkOT

PrezeS zArząDu ekO-bAbIce

kOrekTA: kIerOwnIk j.r.P. 

PAweł bOhDzIewIcz 

zDjęcIA: bArTłOMIej wASILewSkI

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
w Borzęcinie Dużym i Zielonkach. 

Zgodnie z  naszymi zapowiedziami 
mieszkańcy ulicy Warszawskiej w  Bo-
rzęcinie Dużym i  Borzęcinie Małym 
oraz miejscowości Zielonki Wieś zostali 
poinformowani o możliwości podłącze-
nia się do sieci kanalizacji sanitarnej. To 
samo dotyczy mieszkańców ulicy Ko-
smowskiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Klaudynie (ulica Krzyżanow-
skiego oraz pozostałe nieskanalizo-
wane ulice w tej miejscowości). 

Mieszkańcy ulic Krzyżanowskiego 
i  Wagnera mają możliwość podłącze-
nia się do kanalizacji. Od początku 
lipca inny wykonawca wykonuje prace 
na pozostałych nieskanalizowanych 
ulicach Klaudyna i  pomimo, iż termin 
jest krótki myślimy, że będzie w stanie 
wybudować ponad 3,3 km infrastruktu-
ry do końca roku. Obecnie trwają prace 
odbiorowe wybudowanej już sieci.

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w  Stanisławowie i Mariewie 
(etap II). 

Z  powodu opieszałości wykonywa-
nia prac mieszkańcy tych miejscowości 
uzyskali możliwość podłączenia się do 
sieci dopiero w listopadzie. Za powsta-
łe opóźnienie i niedogodności możemy 
tylko przeprosić.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Izabelińskiej i Kampinoskiej. 

Większość mieszkańców tego obsza-
ru została poinformowana o  możliwości 
podłączenia się do sieci, a pozostali otrzy-
mają taką możliwość do końca roku.

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Starych Babicach. 

Na początku września  ten ważny 
obiekt został ponownie uruchomiony 

co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XIX
minęły kolejne trzy miesiące od ostatniej publikacji na ten 
temat [lipiec 2015 nr 7  „GB”], więc niniejszym przedsta-
wiamy stan zaawansowania tego przedsięwzięcia na połowę 
listopada 2015. tak jak to bywa w wieloletnich zamierze-
niach inwestycyjnych ostatni etap realizacji jest jednocześnie 
najbardziej pracowity i wymagający maksymalnego wysiłku 
wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Potwier-
dziło to się w pełni w okresie który omawiam.
Duże tempo realizacji widoczne od po-
czątku roku umożliwione sprzyjającymi 
warunkami pogodowymi miało swoją 
kontynuację w  III kwartale i  w  miesią-
cu październiku także dzięki wyjątko-
wo sprzyjającej aurze. W  omawianym 
okresie teren oczyszczalni ścieków był 
placem budowy pięciu wykonawców 
poszczególnych części oczyszczalni (me-
chanicznej, biologicznej, osadowej, admi-
nistracyjnej i  zasilania energetycznego). 
Ponieważ większość wykonawców wy-
konywała prace siłami swoich podwyko-
nawców i dostawców urządzeń, więc sko-
ordynowanie tych działań nie było rzeczą 
łatwą. Modernizacja tego typu obiektów 
wymaga dodatkowo skoordynowania 
prac pomiędzy różnymi branżami i  ze 
względu na specyfikę w odpowiedniej ko-
lejności realizacji poszczególnych branż. 
Jak dodamy do tego fakt że wszystkie te 
prace zostały wykonane w okresie 8 mie-
sięcy bez jakiegokolwiek negatywnego 
wpływu dla normalnego funkcjonowania 
oczyszczalni to efekt końcowy powinien 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w  ten proces dać poczucie dużej satys-
fakcji zawodowej. Ostatni porównywal-
ny w  miarę zakres modernizacji naszej 
oczyszczalni miał miejsce podczas II eta-
pu rozbudowy w roku 2006 i był wykony-
wany w okresie 12-stu miesięcy.

Obecnie kończą się prace odbiorowe 
i tzw. rozruchowe i niebawem wszystkie 
etapy i  części technologiczne zostaną 
uruchomione i  przekazane do użyt-
kowania. Co prawda będą jeszcze oka-
zje (aby to napisać) takie jak otwarcie 
oczyszczalni lub zakończenie całego 
projektu, ale już teraz można stwier-
dzić, że poziom zaangażowania kilku-
dziesięciu osób w tą realizację był wzo-
rowy i nie mający precedensu w historii 
naszego przedsiębiorstwa i gminy.

dla Mieszkańca
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rejonizacja i harmonogramy
Zmiana operatora pozwoliła na zmianę harmonogramów i rejonizacji. Zostały one dostosowane do wymagań mieszkańców. 
Mają one ułatwić cały proces odbioru i zapobiec problemom, które zgłaszali mieszkańcy i pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska. Uwaga! Druki nowych harmonogramów wywozu odpadów  będą rozwożone do każdej posesji przez firmę Byś 
od 1 grudnia do końca bieżącego roku. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

opłaty za odbiór
Zmianie ulegną także opłaty. Cena za odpady segregowane 
powróci do stanu z zeszłego roku – 12 zł/osobę, a cena od-
bioru odpadów niesegregowanych wzrośnie do 19 zł/osobę. 
W przetargu na wywóz odpadów od mieszkańców starto-
wało 5 firm, z których najniższą cenę zaoferowała firma 
Byś. Kwota ta jednak znacznie przewyższa tę, która obo-
wiązywała do tej pory.  Składa się na to kilka czynników: 
po dwóch latach obowiązywania nowej ustawy firmy wy-
wożące odpady są w stanie przeliczyć realne koszty wywozu  
nieczystości, mieszkańcy wystawiają coraz więcej worków 
(w przypadku odpadów zielonych ta ilość zwiększyła się 
aż dwukrotnie), coraz większym zainteresowaniem cieszy 
się także PSZOK (Punkt Segregacji Zbiorczej Odpadów 
Komunalnych), który przyjmuje coraz więcej odpadów 
(o tym, dlaczego koszty wywozu odpadów się zwiększyły 
będziemy szerzej pisać w kolejnym numerze GB).

Sposób odbioru 
odpadów

Wraz ze zmianą rejonizacji i harmonogramów zmianie ulegnie 
także sposób odbioru odpadów. Od nowego roku będziemy 
wystawiać jednorazowo wszystkie rodzaje odpadów: segrego-
wane, zmieszane i zielone jednego dnia. Odpady wystawiamy 
przed bramą lub w altance śmietnikowej, do której musi być 
udostępnione wejście. Odpady są odbierane od godz. 6.00.

można płacić raz 
na kwartał

Według nowej uchwały Rady Gminy Stare Babice teraz 
będzie można płacić za wywóz odpadów raz na kwartał. 
Każdy będzie mógł wybrać sobie dogodny sposób opłat  
– miesięcznie lub raz na trzy miesiące.

dla Mieszkańca

zmiany w odbiorze odpadów  
od mieszkańców
23.06.2015 r. gmina podpisała nową umowę na odbiór odpadów od mieszkańców.  
Przyniosło to zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.  
Co ulegnie zmianie?

Sprostowanie 
W październikowym numerze Gazety Babickiej ukazał się 
artykuł autorstwa Jana Puściana pt. „Wizyta w Turgielach”. 
Niestety, w wyniku pomyłki, do druku została przekazana 
wersja sprzed korekty. Autora za tę pomyłkę przepraszamy. 

reDAkcjA GAzeTy bAbIckIej

1
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Spotkanie rozpoczął Paweł Boruciński 
prezes UKS Badminton Stare Babice, 
przywitał przybyłych gości i  odczytał 
laudację na cześć jubilata.

– 30 lat pracy trenera Piotra Pamię-
ta, to czas, w którym warto podsumo-
wać tysiące godzin pracy z  młodzieżą, 
treningi, wyjazdy na zawody wojewódz-
kie, ogólnopolskie i  międzynarodo-
we. -Mało kto przez tyle lat, zrobił tak 
wiele, za tak niewiele- żartował Prezes. 
Praca ta dała wymierne efekty w postaci 
sukcesów zawodników na arenie woje-
wódzkiej, ogólnopolskiej i międzynaro-
dowej.

Piotr Pamięta zaczynał swoją pracę 
w  1985 r. w   LKS „Naprzód” Zielonki, 
jako trener sekcji badmintona, w grud-
niu 2011 r. powołano stowarzyszenie 
UKS Badminton Stare Babice i młodzież 
dalej trenowała tę dyscyplinę. Doświad-
czenie zawodowe i  umiejętności tre-

nerskie Pana Piotra zawsze owocowały 
świetnymi wynikami. UKS ma stale 
nowych zawodników, którzy odnoszą 
sukcesy. Trener całym sercem jest od-
dany stowarzyszeniu i sportowi. Potrafi 
także wspaniale motywować do pracy 
swoich zawodników.

Największym sukcesem trene-
ra Piotra Pamięta jest wychowanie 
wielokrotnych Mistrzów Polski: 
Martyny Poprzeczko (która zdoby-
ła również 4 miejsce na Mistrzo-
stwach Europy) i  Łukasza Barsz-
czewskiego. Trener wymienia także 
innych zasłużonych zawodników: 
Pawła Skowrońskiego, Arkadiusza Sie-
klickiego, Marcina Goraja, Marzenę 
Ciećwierz, Jolantę Sumińską, Magda-
lenę Poprzeczko, Martę Zaśko, Marcina 
Magierę i Milenę Nowak – jednocześnie 
przepraszając tych, których nie wymie-
nił, a byli również dobrymi zawodnika-

mi. Obecnie młodzi zawodnicy: Jakub 
Tembikowski, Weronika Szemplińska, 
Julia Miśko, Izabella Kamola, Andrzej 
Szczepanek i  inni, znajdują się w  czo-
łówce najlepszych polskich zawodników 
badmintona.

Podczas spotkania wyrazy uznania 
i najlepsze życzenia przekazał Trenerowi 
Marcin Zając z-ca wójta gminy. Wręcza-
jąc pamiątkową statuetkę podziękował 
za wieloletnie zaangażowanie w  pracę 
trenerską. W  imieniu samorządu ofia-
rował również niezwykły prezent dla 
zawodników- maszynę treningową (wy-
rzucającą lotki z  odpowiednią siłą) do 
specjalistycznego treningu z  dużą ilo-
ścią lotek. Ta decyzja została przyjęta 
burzą oklasków z  widowni. Spełniły się 
bowiem marzenia wielu zawodników 
badmintona. -Tak właśnie jest. Dziś speł-
niamy marzenia. W pełni na to zasługu-
jecie- potwierdził Marcin Zając. 

 
Trener Piotr Pamięta dziękując za 

ten wspaniały prezent wspomniał, że 
przez 30 lat swojej pracy, zawsze ktoś 
mu asystował i pomagał. Sukces zawod-
ników, jest zatem wspólnym sukcesem 
wielu osób.

– Kiedy zakładaliśmy w  LKS „Na-
przód” Zielonki sekcję badmintona, 
razem ze mną działał Paweł Kubański, 
później do współpracy włączyli się: Pa-

30 lat babickiego badmintona!
14 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach odbył się jubileusz 30-lecia pracy trenerskiej 
Piotra Pamięta. W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy bad-
mintona (dawni i aktualnie trenujący), rodzice zawodników 
oraz zaproszeni goście. Babicki samorząd reprezentował  
Z-ca Wójta marcin Zając, GoSir Stare Babice- kierownik- 
jarosław Płóciennik, a Szkołę Podstawową- dyrektor do-
rota Smolińska.

Pamiątkowe zdjęcie z gali 30-lecia klubu
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weł Skowroński, Arek Sieklicki, Marze-
na Ciećwierz. Współdziałało także wie-
lu rodziców, pomagali w różny sposób: 
przy transporcie zawodników, jak rów-
nież finansowo. Można tu wspomnieć 
np. Macieja Poprzeczko oraz innych 
zaangażowanych rodziców.  Obecnie 
współpracuje ze mną 2 wolontariuszy, 
którzy bardzo mi pomagają. Są miłośni-
kami badmintona i sami również upra-
wiają tę dyscyplinę sportową. 

Dziękuję zatem wszystkim za wielo-
letnią współpracę. Podziękowania kie-
ruję także do władz Gminy Stare Babice, 
do Dyrekcji Szkoły Podstawowej i  GO-
SiR-u  Stare Babice. Dzięki przychylno-
ści tych instytucji, możemy dalej działać 
i rozwijać się. Będziemy nadal pracować 
dla dobra naszej młodzieży- powiedział 
trener Pamięta.

Na zakończenie spotkania odbył się 
pokaz umiejętności babickich zawodni-

ków badmintona. Do wspólnej gry włączył 
się także Marcin Zając-Z-ca Wójta. Trener 
otrzymał wiele podziękowań od byłych 
i obecnych zawodników, a także od rodzi-
ców naszych sportowców i zaproszonych 
gości. 

Gratulujemy Panu Trenerowi 
Piotrowi Pamięta wspaniałego jubi-
leuszu, a zawodnikom życzymy dal-
szych sukcesów!

Mł.

Z-ca wójta marcin Zając spróbował swoich sił 
w badmintonie

trener Piotr Pamięta i Paweł Boruciński – Prezes 
ukS Badminton Stare Babice

– kiedy zainteresował się Pan badmin-
tonem?

– Grałem już od młodych lat, ale 
właściwie rekreacyjnie. W latach 80. na 
naszym terenie, a  pochodzę z  Borzę-
cina Dużego, nikt nie myślał o  sporcie 
wyczynowym, bawiliśmy się badminto-
nem. Dopiero tak naprawdę po kursie 
instruktorów badmintona, zaczęliśmy 
poważniej trenować, doskonalić swoje 
umiejętności i  jeździć na zawody. Star-
towaliśmy w  barwach  LKS „Naprzód” 
Zielonki.

– A kiedy został Pan trenerem?
– Impuls do tego dał mi ówczesny 

prezes klubu Bogdan Miedziński, wy-
słał mnie na kurs instruktorów, ukoń-
czyłem go i stopniowo zaczęliśmy budo-
wać sekcję badmintona. Stworzyliśmy 
coś, czego przedtem nie było.

– jak Pan to wspomina?
– To były zupełnie inne czasy. Bra-

kowało właściwie wszystkiego. Nie było 

butów, rakiet, lotek. Dzisiejsi zawodni-
cy nie mogą w to uwierzyć. „Jak to nie 
było?” – pytają – „Nie mogliście kupić?”. 
Dawne rakiety ważyły ok. 120 - 150 gra-
mów, dzisiejsze nie przekraczają 80-90 
gramów. Pierwsze lotki z  piórami ko-
lega przywiózł z  Czechosłowacji. Uży-
waliśmy plastikowych, które zupełnie 
inaczej latały.

– na czym polega różnica?
– Lotka profesjonalna leci stabilnie, 

rekordowo może osiągnąć szybkość ok. 
400 km/h, lotka z plastiku kręci się i wi-
ruje, to zupełnie inna bajka…

– jakie cechy powinien mieć dobry zawod-
nik badmintona?

–Szybkość, koordynację ogólną, 
zwrotność, wytrzymałość i  siłę. Cały 
zbiór cech, motorycznych oraz szybkość 
reakcji. Każdy człowiek ma określone 
predyspozycje. Po 3-4 treningach już 
wiem, czy dany zawodnik ma w  sobie 
to coś, czy nie. Pomagają również testy 

sprawnościowe. Mistrzowie są do tego 
sportu predysponowani genetycznie. 
Wśród najlepszych zawodników świata 
dominują Azjaci, zdarzają są również 
Europejczycy. Badminton jest sportem 
Olimpijskim i  Azjaci zdobywają naj-
więcej medali. W  krajach azjatyckich 
badminton jest często sportem narodo-
wym. Ważne jest również to, że selek-
cji najlepszych zawodników dokonują 
z  milionów kandydatów. Mają z  kogo 
wybrać i  przeznaczają duże pieniądze 
na rozwój tego sportu. 

– w tym kontekście cieszy to, że także my 
mamy swoje sukcesy. jak się Pan czuje po 
jubileuszu 30 lat działalności?

– Sukcesy cieszą i dają motywację do 
pracy. Dziś jesteśmy w  zupełnie innej 
epoce niż 30 lat temu. Wspólne jest jed-
no: aby osiągnąć sukces, nadal trzeba 
dużo trenować. Spotykamy się w babic-
kiej szkole podstawowej 4 razy w tygo-
dniu. W sekcji trenuje obecnie ponad 20 
osób. Jeśli ktoś chce do nas dołączyć, 
podaję swój nr telefonu: 604-717-977. 
Warto grać w  badmintona dla sportu, 
dla zdrowia i przyjemności.

MArcIn łADA

trener jak rakieta!
Szybkość, zwinność, wytrzymałość – takie cechy powinien 
mieć dobry zawodnik badmintona. trener Piotr Pamięta 
potrafi rozwijać te cechy wśród młodych sportowców.  
jak to robi?
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W dniu 7 listopada 2015r., w Toruniu troje naszych za-
wodników wzięło udział w Mistrzostwach Polski Kara-
te Shotokan. Na podstawie wyników tego prestiżowego tur-
nieju zostanie wyłoniona szeroka kadra zawodnicza Polski na 
2016 rok. Zawody karate shotokan charakteryzują się m.in. 
tym, że nie ma podziału na wagi w poszczególnych konkuren-
cjach wiekowych. W związku z tym, każda konkurencja jest 
bardzo liczna. Przegrana walka eliminuje zawodnika z dalszej 
rywalizacji (brak systemu repasaży). Sensei Ewa Gąsiewska 
pokonując 2:0 Patrycję Krzak (Cieszyn) przeszła do drugiej 
rundy. Ewa spotkała się tam z  reprezentantką kraju Darią 
Grabską (Łódź), z którą mimo prowadzenia w pierwszej czę-
ści walki 1:0, ostatecznie przegrała w walce dodatkowej (1:2). 
Sensei Ryszard Mętrak wygrał swoją pierwszą walkę podob-
nie jak nasza najbardziej utytułowana zawodniczka Ewa. 
Warto dodać, że wygrał zdobywając bardzo wysoką przewagę 
4:0 nad doświadczonym zawodnikiem. Druga runda okazała 
się pechowa, ponieważ mimo widocznej przewagi technicznej 

Rysiek stracił punkt 
i  nie zdążył go do 
końca walki odrobić. 
Bardzo podobnie 
zakończyła się rów-
nież walka senseia 
Dominika Karczew-
skiego, którego wal-
ka zakończyła się 
2:0 na korzyść Paw-
ła Puczyłowskiego 
z  Białegostoku. Mi-
łym akcentem było 
powołanie do sędziowania zawodów rangi Mistrzostw Polski 
Karate Shotokan obydwu trenerów naszego Klubu - senseia 
Daniela i senseia Witka, którzy mogli poprzez swoje doświad-
czenie wnieść wkład w wysoki poziom imprezy.

DAnIeL kuchArSkI

Dziecięca Liga Karate, mamy medale! W sobotę 14 listopa-
da sześcioro zawodników z sekcji karate w Borzęcinie Dużym 
wywalczyło w Lublinie 10 medali, w tym aż 3 złote! Zawody 
były jednym z etapów Dziecięcej Ligi Karate Shotokan, punk-
ty zebrane na poszczególnych etapach decydują o kwalifikacji 
do Super Pucharu Polski Karate Shotokan, 
a  następnie tworzeniu kadry narodowej. 
Rewelacyjny wynik to zasługa w szczegól-
ności męskiego składu naszej ekipy, ponie-
waż to właśnie oni zdobyli czołowe miejsca 
w  poszczególnych konkurencjach. Jakub 
Klepacki – 2. miejsce kata (8-9 lat) i 2. miej-
sce kumite; Jakub Dobrzyński – 1. miejsce 
kata (10-11 lat) i 3. miejsce kumite; Miko-
łaj Bożyk – 1. miejsce kata (12-13 lat). Jak-
by na przypieczętowanie swojej przewagi 
nad rywalami, wyżej wymieniona trójka 

zawodników wygrała konkurencję kata drużynowego (10-13 
lat), zajmując kolejny raz najwyższe miejsce na podium. Walki 
dziewcząt również były bardzo emocjonujące, swoje pierwsze 
w życiu medale zdobyła Małgosia Denis w konkurencji dziew-
cząt do lat 7 (2. miejsce kata, 2. miejsce kumite). Nieco starsza 

zawodniczka Karina Leus wywalczyła zaś 
dwa medale w  konkurencji dziewcząt 8-9 
lat (3. miejsce kata, 3. miejsce kumite). 
Po zakończeniu rozgrywek Dziecięcej Ligi 
Karate wszyscy nasi zawodnicy zdobyli ko-
lejne medale. Tym razem walczyliśmy na 
torze sprawnościowym, gdzie złoty puchar 
w swojej kategorii wiekowej zdobył Domi-
nik Denis. Po ogromnym sukcesie w  Lu-
blinie nasi zawodnicy już planują kolejny 
start, tym razem w Łodzi.

DAnIeL kuchArSkI

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Taekwondo Olimpij-
skim to turniej dla najmłodszych zawodników: młodzików 
– roczniki 2004 i 2005 oraz dzieci rocznik 2006 i młodsze. 
Turniej rozegrano w  nowoczesnej hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, a organizatorem był TKKF 
„PROMYK”. Zarówno dla młodzików, jak i  dla dzieci przy-
gotowane były po trzy konkurencje wszechstronnie spraw-
dzające umiejętności młodych sportowców. Młodzicy rywa-
lizowali w  konkurencji technicznej POOMSAE, konkurencji 

sprawnościowej 
DOLLYO CHA-
GI na czas oraz 
w  walkach KY-
ORUGI. W konku-
rencji technicznej 
i  sprawnościowej 
zawodnicy po-
dzieleni wg. rocz-
ników, natomiast 
w walkach decydo-

wała waga. Dla dzieci przygotowane były dwie konkurencje 
sprawnościowe DOLLYO CHAGI i TWIO AP CHAGI oraz kon-
kurencja techniczna POOMSAE. Organizatorzy przygotowali 
medale za pierwsze drugie i trzecie miejsce w każdej konku-
rencji. Dla najbardziej wszechstronnych dzieci, zwycięzców 
walk oraz najlepszych młodzików czekały puchary. Licznie 
przybyli młodzi taekwondziści z  całego Mazowsza (ponad 
200 zawodników i  zawodniczek) dzielnie walczyli o  trofea. 
Babicką sekcję reprezentowały Karolina Szymańska i Wikto-
ria Sadowska – młodziczki rocznik 2005. Turniej do bardzo 
udanych może zaliczyć Wiktoria Sadowska, która we wszyst-
kich trzech konkurencjach zdobyła brązowe medale potwier-
dzając wysoką formę. Karolina Szymańska co prawda wróciła 
z turnieju bez medali, ale plasowała się tuż za strefą meda-
lową i zebrała kolejne bardzo cenne doświadczenia turniejo-
we. Końcówka roku to dla trenera Piotra Pazińskiego i  jego 
zawodników czas intensywnych przygotowań do ostatnich 
w  tym roku startów w  Grand Prix Kolor-Graf 21 listopada  
i 5 grudnia.

MArcIn SADOwSkI 
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Seniorzy Gminy Stare Babice, a dokładnie 
Uczestnicy Klubu Seniora „Nadzieja” już 
od 6 lat wędrują wspólnie przez Polskę.

Klub Seniora „Nadzieja” działa przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach od 6 lat. Spotkania 
Klubu odbywają się co 2 tygodnie w so-
boty. Jednym z zajęć aktywizujących Se-
niorów są wspólne wędrówki po naszej 
pięknej polskiej ziemi.

W tym roku rozpoczęliśmy nasze po-
dróże pielgrzymką w majową, ciepłą so-
botę – do Lichenia, gdzie mieliśmy przy-
jemność uczestniczyć w VI Ogólnopolskim 
Zlocie Chórów i Orkiestr, w trakcie któ-
rych brzmieniem kilku tysięcy głosów in-
strumentów dętych wypełniona została 
bazylika Najświętszej Maryi Panny Li-
cheńskiej. Po Mszy Świętej zwiedzaliśmy 
Licheń. A po południu wysłuchaliśmy kon-
certu na zewnątrz (na schodach) Licheń-
skiej Bazyliki – wrażeń muzycznych nie da 
się opowiedzieć, trzeba przyjechać, zoba-
czyć i usłyszeć tę muzykę. Koncerty odby-
wają się co dwa lata.

Kolejną naszą wyprawą była w lipcu 
dwudniowa wycieczka do Torunia. Naj-
pierw pojechaliśmy do Uniejowa, gdzie 
mogliśmy korzystać z masaży Kompleksu 
Termalno-Basenowego, oferującego gorące 
kąpiele w leczniczych solankach termal-
nych, położonego u podnóża XIV-wiecz-
nego Zamku Arcybiskupów Gnieźnień-
skich. Pozostawiliśmy swój ślad również 
w uniejowskim zamku, który zaliczany jest 
do najciekawszych pod względem histo-
rycznym, architektonicznym i widokowym 
zabytków Ziemi Łódzkiej. Swą sławę za-
wdzięcza malowniczemu powiązaniu z kra-
jobrazem: rzeką i jej łąkami oraz parkiem, 
w którym swoje dzieje opowiada Biała 
Dama. Dalsza droga wiodła już prosto do 
Torunia, a tu w piękny, upalny wieczór mo-
gliśmy podziwiać panoramę miasta z rejsu 
statkiem po Wiśle. Drugi dzień rozpoczę-
liśmy od wizyty w Radio Maryja i tu pięć 
Pań – uczestniczek naszej wycieczki mo-
gło przekazać pozdrowienia najbliższym, 
również swoim koleżankom z Klubu, czy 
też towarzyszom tej wyprawy. Następnie 
zwiedzaliśmy starówkę i zabytki Torunia 
z przewodnikiem. W drodze powrotnej za-
planowana była niespodzianka i ogromnie 
zaskoczyliśmy naszych Seniorów zwiedza-
niem tężni w Ciechocinku. Podsumowując 

rozpoczęliśmy i zakończyliśmy nasz wy-
jazd do Torunia – solankowo. 

Wspólnie z uczestnikami Starobabic-
kiego Uniwersytetu III Wieku we wrześniu 
pojechaliśmy na wycieczkę po Warszaw-
skiej Starówce. Planowaliśmy rejs tram-
wajem wodnym po Wiśle, ale ze względu 
na niski poziom wody w rzece musieliśmy 
z Panią Agnieszką Matuszewską zmienić 
plany. Wybraliśmy zwiedzanie Zamku 
Królewskiego z przewodnikiem, potem 
stawialiśmy kroki po Warszawskiej Sta-
rówce, a na koniec obejrzeliśmy widowi-
sko multimedialne w Warszawskim Parku 
Fontann pt. „Światła wody”. Animacjom 
towarzyszyły komputerowo sterowane 
fontanny, światła i lasery oraz muzyka.

Następnie radość pielgrzymowania po-
niosła Uczestników Klubu Seniora „Na-
dzieja” do Poznania. Tak duże wrażanie 
zrobił Kompleks Termalno-Basenowy, że 
postanowiliśmy ponownie przebyć naszą 
drogę przez Uniejów. Ale zaskoczeniem 
były dopiero miejsca przed nami: naj-
pierw zamek w Kórniku wzniesiony na 
korzeniu późnośredniowiecznego zamku 
rycerskiego, położony w otoczeniu roz-
ległego zabytkowego i pięknego parku. 
A cały zespół zamkowo – parkowy poło-
żony tuż obok Jeziora Kórnickiego, które 
częściowo obeszliśmy dzięki naszej nie-
strudzonej Pani Mariannie Kosińskiej, 
która nas zachęciła do spaceru wieczo-
rową porą. Nocowaliśmy w malowniczo 
położonym nad Jeziorem Dymaczew-
skim – Hotelu AGRO. Była wspólna ko-
lacja, lampka wina i śpiew przy muzyce 
akordeonu, na którym grał Pan Bogdan 
Zubkowicz – „Człowiek orkiestra”, współ-
organizator wypraw i prowadzący Klub 
Seniora „Nadzieja”. 

Następny dzień rozpoczęliśmy spa-
cerem po Wielkopolskim Parku Naro-
dowym, a następnie Starówka Poznania 
oczywiście z przewodnikiem i koniecz-

nie z obejrzeniem jednej z atrakcji po-
znańskiego ratusza – poznańskich kozioł-
ków, które w samo południe wychodzą ze 
środkowej wieżyczki i przez minutę try-
kają się rogami. Skąd wziął się pomysł 
umieszczenia koziołków nad zegarem, 
wyjaśnia legenda „O poznańskich kozioł-
kach”. Tuż przed powrotem zobaczyliśmy 
jeszcze jedną atrakcję – Palmiarnię w Po-
znaniu. Wracając czuliśmy trochę niedo-
syt samego Poznania oraz niezwykłej ro-
ślinności w Palmiarni … 

Chętnie uczestniczymy również w lo-
kalnych uroczystościach. 11 paździer-
nika nie zabrakło nas w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym na 
„IX Borzęcińskim Dniu Seniora”, gdzie 
w jednym z wierszy zapraszaliśmy chęt-
nych „Do Klubu Seniora Nadzieja”:

„Dziś do „KLUBU” na spotkanie –  
Pędzą Panowie, idą Panie.  
Precz ze smutkiem i głuchotą,  
Z nagniotkami i ślepotą,  
Żegnaj kaszlu - a w kolanie,  
Jakieś mniejsze dziś strzykanie!  
Miło wspomnieć dawne lata,  
Przeżyte w różnych stronach świata ... 
Teraz też dużo jeździmy
Z Panią Alą dzielnie bieżymy.

Stuk ... stuk laską - szur ... szur nóżką  
Każdy idzie swoją dróżką.

Choć nas bolą czasem kości,  
Jednak dużo w nas radości.  
Bo Nam tutaj jest wesoło –  
Gdy śpiewamy z Panią Romą,  
Brawo Pan Bogdan wesoły, fajny,  
Zawsze miły – nadzwyczajny.  
Pani Wanda też nas jednoczy, dlatego 
do Klubu każdy kroczy. 

Stuk ... stuk laską – szur ... szur nóżką, 
Każdy przyjdzie swoją dróżką ...”

Jeśli jesteś SENIOREM naszej gminy 
i chcesz mile spędzić czas, a jeszcze do 
nas nie dotarłeś to serdecznie zapra-
szamy na kolejne spotkanie 5 grudnia 
2015 r. o godz. 15.00 w salce katechetycz-
nej, mieszczącej się za kościołem WNMP 
w Starych Babicach.

 ALIcjA nAPurkA

wędrówki klubu Seniora „Nadzieja”
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informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
Spotkania odbywają się w  każdą trzecią 
środę miesiąca w godz. 17.00-19.00
Gminny Punkt Informacyjno-Kon-
sultacyjny ds. Uzależnień zaprasza 
wszystkich zainteresowanych, w  tym 
osoby mające problem alkoholowy oraz 
ich rodziny – spotkania odbywają się 
w dniach: środy – 14.30-16.30, w soboty 
– 12.00-14.00
Gminny Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny dla osób i  rodzin z  problemem 
przemocy domowej zaprasza wszystkie 
osoby zainteresowane tym problemem we 
wtorki w godz. 11.00-12.00 i w godz. 17.00-
19.00 oraz w czwartki w godz. 14.00-16.00 
i 16.00-18.00
Telefon zaufania czynny w  godzinach 
pracy punktu: 22 722 04 93
Wszystkie wymienione organizacje znaj-
dują się w Urzędzie Gminy Stare Babice, 
ul. Rynek 21, pokój 41
PRZYJDŹ DO NAS
– zobacz, że można inaczej,
– nie jesteś sam,
– postaramy się Tobie pomóc!

rusza Strażackie Pogotowie Świętego mikołaja!
Jak zwykle, od 2010 roku, o tej porze Babicka Straż rusza ze swoją akcją 
charytatywną. Postaramy się sprawić radość jak największej liczbie dzie-
ci. Wszyscy szykujemy się do Świąt, pomyślmy również o innych, tych 
może bardziej potrzebujących. Akcja obejmuje tylko naszą Gminę, na-
szych sąsiadów, koleżanki i kolegów naszych dzieci ze szkoły – pomóż-
my im. Wszystkie dary skrupulatnie zbieramy i robimy paczki dostoso-
wane do wieku i potrzeb dzieci, dzięki naszej ścisłej współpracy z GOPS. 
Zbiórka odbywać się będzie w dniach: 7-13 grudnia 2014 roku w

godzinach: pon.-piat. 17.00-20.00; sob.-niedz. 14.00-18.00. Świą-
teczne podarunki można przynosić do remizy OSP Stare Babice: ul. Ry-
nek 14, Stare Babice. Kontakt tel. 607-042-054, informacje również na 
www.ospbabice.waw.pl

W wyznaczonych dniach i godzinach czekamy na Wasze podarunki:
– słodycze,

– artykuły szkolne (farby, kredki, ciastolina itp.),
–  nowe zabawki, pluszaki, gry planszowe, klocki, układanki, itp.
Bardzo prosimy o nowe rzeczy takie, które na pewno można prze-

kazać, jako prezenty. Unikajmy rzeczy używanych, zniszczonych. Sza-
nujmy tych, których będziemy obdarowywać, zróbmy im prezent pod 
choinkę taki, jaki sami chcielibyśmy dostać. Zachęcamy również firmy 
z terenu Gminy do wsparcia naszej akcji.

Wspólnie postarajmy się o  to, aby pod żadną babicką choinką nie 
zabrakło prezentu. Z  roku na rok, obdarowujemy coraz więcej dzieci, 
większość z nich czeka w tym świątecznym okresie na duży czerwony 
strażacki samochód z workiem prezentów. I w tym roku na pewno nie 
zawiedziemy żadnego z naszych dzieciaków.
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ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl
22 72 27 126

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

Podziękowanie
Panu Wójtowi Krzysztofowi Turkowi, Radzie Gminy oraz pra-
cownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Referatu Inwesty-
cji Urzędu Gminy serdeczne podziękowanie za doprowadzenie 
do wybudowania oświetlenia ulicy Sikorskiego w Klaudynie, 
na odcinku od ronda z ul. Ekologiczną do ul. Ciećwierza, skła-
dają mieszkańcy Klaudyna, a w szczególności zarówno piesi, 
jak i zmotoryzowani mieszkańcy ul. Ciećwierza. Te cztery 

punkty oświetleniowe zainstalowane wzdłuż ww. odcinka ul. 
Sikorskiego zwiększyły znacznie nasze bezpieczeństwo oraz 
sprawiły, że wizytówka Gminy Stare Babice, jaką jest Klaudyn 
(ze względu na najbliższe położenie w stosunku do Warszawy), 
znacznie polepszyła swój wizerunek.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Klaudyna
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Kancelaria Prawna 
oferuje:

Kompleksową obsługę prawną:

–  Osób fizycznych (sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, sprawy administracyjne, prawo pracy, 
prawo spółek handlowych, sporządzanie pism procesowych, pozwów, apelacji, reprezento-
wanie klienta w sądzie)

–  Spółek (sporządzanie umów gospodarczych, rejestracja spółek, doradztwo biznesowo-praw-
ne, zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczo-handlowych)

Profesjonalni i skuteczni prawnicy
za rozsądną cenę

ZAPRASZAMY!

tel.: 793-188-899
www.kancelariaklaudel.pl biuro@kancelariaklaudel.pl

w w w . w m m e b l e . p lw w w . w m m e b l e . p l

Jupiter Centrum, Warszawa, ul. Towarowa 22, lok. E-8, tel. 22 654 04 54
Salon i Outlet Mebli Eksportowych, Stanisławów Drugi k. Legionowa, ul. Wolska 14, tel. 22 784 16 52
Sklep Meblowy, Wojcieszyn, 05-082 Stare Babice, ul. Trakt Królewski 139, tel. 22 752 02 76
WM Wygodne Mieszkanie,  Warszawa, ul. Marywilska 44, lok. F164 i F195, tel. 695 788 130

Jupiter Centrum, Warszawa, 
ul. Towarowa 22, lok. E-8,tel. 22 654 04 54
Salon i Outlet Mebli Eksportowych, Stanisławów Drugi 
k. Legionowa, ul. Wolska 14, tel. 22 784 16 52
Sklep Meblowy, Wojcieszyn, 05-082 Stare Babice, 
ul. Trakt Królewski 139, tel. 22 752 02 76
WM Wygodne Mieszkanie,  Warszawa, 
ul. Marywilska 44, lok. F164 i F195, tel. 695 788 130

* szczegóły w salonach

Im więcej wydasz
tym więcej dostaniesz
Im więcej wydasz
tym więcej dostaniesz
Za każde wydane 500zł

dostaniesz 50zł *
Za każde wydane 500zł

dostaniesz 50zł *

Promocja ważna
od 5.11 do 14.12.2015
Promocja ważna
od 5.11 do 14.12.2015
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

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

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

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

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

MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG POGRZEBOWYCH

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

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

chcesz się zareklamować?
napisz!

reklama.gazetababicka@gmail.com


