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Życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosły Wszystkim radość i chwile szczęścia przy świątecznym stole.
Niech nowy,
rok spełni Państwa oczekiwania
i umożliwi osiągnięcie wielu sukcesów.
Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności życzy
Wszystkim Mieszkańcom Gminy

2011

Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice

Sztuka gotyku

w Gimnazjum w Koczargach
Co roku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Gimnazjum w Koczargach organizuje konkurs
międzyszkolny o tematyce sakralnej. W tym roku uczniowie wykonywali prace inspirowane sztuką gotycką. Ich
tematem przewodnim było
Boże Narodzenie, ucieczka do
Egiptu i pokłon Trzech Króli. W konkursie wzięli udział

Sylwia Paradowska, I miejsce
(Gimnazjum w Izabelinie)

uczniowie ze
szkół z: Izabelina, Zaborowa, Babic
i Warszawy.
– Wykonano
wiele pięknych
prac, niestety nie wszystkie
zachowały charak-

Redakcja „GB” zatrudni
współpracowników, poszukuje
również osób na płatny staż
dziennikarski.

Tel.: 604-881-527



– Jak długo trwały prace nad
przygotowaniem wyborów?
– Rozpoczęliśmy je 11 października, a zakończyliśmy 5 grudnia, wtedy to
właśnie odbyło się ślubowanie radnych
i powołano do działania nową Radę
Gminy. W Gminnej Komisji Wyborczej
pracowało siedem osób, a w komisjach
obwodowych, których było osiem, również po siedem. W komisjach pracowali
także mężowie zaufania, najwięcej było
ich w Starych Babicach, ale z satysfakcją
zauważam, że nie wnieśli żadnych uwag
co do prac komisji. Wybory przebiegały bardzo spokojnie i nie doszło do żadnych nieprawidłowości.
– Jak długo pracowały komisje?
– Lokale wyborcze czynne były od
godz. 8:00 do 22:00. Później następowało liczenie głosów. Pierwszy protokół
z Obwodowej Komisji Wyborczej wpłynął do Gminnej Komisji o godz. 4:50
w dniu 22 listopada, a ostatni o godz.
10:10.

Laureaci i organizatorzy konkursu plastycznego w Gimnazjum

Ewa Skowrońska, III miejsce w konkursie
(SP w Starych Babicach)

21 listopada uczestniczyliśmy w wyborach samorządowych. Podobnie
jak 4 lata temu, wystarczyła jedna tura, aby określić, które osoby będą stanowiły władze gminy przez najbliższe 4 lata. Frekwencja wyniosła ponad
46%, co świadczy o tym, że duża część mieszkańców chce mieć realny
wpływ na gminę, w której mieszka. O wypowiedź dotyczącą tegorocznych
wyborów poprosiliśmy Teresę Salamuchę – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach.

ter gotycki. W tej sztuce oprócz malarstwa ważne są także złocenia, srebrzenie i wypukłości. Jednak nasi uczniowie
tym razem doskonale podeszli do tematu i zdobyli większość czołowych miejsc
– powiedziała plastyczka Krystyna Podlacha – główny organizator konkursu.
Gratulujemy serdecznie laureatom.
Prace konkursowe będzie można oglądać na pewno podczas uroczystości „Babinicza”, tradycyjnie w Święto Trzech
Króli, 6 stycznia o godz. 15:00.

– Wybory przebiegały bardzo podobnie jak 4 lata temu, ale może zauważyła Pani jednak pewne różnice?
– Osoby, które przychodziły głosować, w większości zainteresowane były

tylko wyborem władz do Rady Gminy,
Rady Powiatu i wyborem Wójta Gminy.
Stawiano zatem na te osoby, które są
znane na naszym terenie. Większość zupełnie nie była zainteresowana wybieraniem władz do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego. W komisjach zauważono, że wyborcy wcale nie chcą czytać
tych kart (wydrukowano je bardzo małą
czcionką) i wrzucają je do urn niewypełnione. Jest to pewien sygnał dla władz
wojewódzkich, że być może wybory do
tego szczebla samorządu powinny odbywać się w innym terminie i warto zorganizować je inaczej.
– Wyborcy po raz kolejny zagłosowali na Wójta Krzysztofa Turka,
ponowne mandaty otrzymało także 7 radnych z naszej gminy, co Pani
o tym sądzi?
– Myślę, że jest to pozytywny sygnał
dla władz gminy. Głosujący wybrali dobrych gospodarzy, którzy udowodnili już
wcześniej, że potrafią działać pragmatycznie i należycie dbać o rozwój gminy. Tereny gminy Stare Babice bardzo
zmieniły się w ciągu ostatnich lat i sądzę, że mieszkańcy, głosując w ten sposób, opowiadają się właśnie za tym kierunkiem przemian. Umiejętność pozyskiwania środków unijnych jest na pew-

– Komu możemy podziękować
za sprawne przeprowadzenie wyborów?
– Chciałabym pogratulować wszystkim osobom, które wzięły udział w wyborach – jest to dowód ich świadomej
postawy obywatelskiej. Jako Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej dziękuję serdecznie wszystkim moim współpracownikom: członkom Obwodowych
Komisji Wyborczych, członkom Gminnej
Komisji Wyborczej, zarządcom obiektów za przygotowanie lokali dla siedzib
Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnomocnikom Komitetów Wyborczych
za dobrą współpracę z Gminną Komisją
Wyborczą oraz Wójtowi Gminy za skierowanie kompetentnych osób do obsługi administracyjnej Gminnej Komisji i Obwodowych Komisji Wyborczych.
W nowej kadencji życzę wszystkim
wybranym osobom dobrego działania
dla naszej gminnej i powiatowej wspólnoty samorządowej.

Minął rok działalności Partnerstwa Społecznego
na rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice
7 grudnia 2009 r. powstało Partnerstwo Społeczne, którego członkami jest
7 lokalnych organizacji pozarządowych; partnerzy publiczni to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gmina Stare Babice. Celem działalności Partnerstwa
jest zacieśnienie współpracy między organizacjami i liderami społecznymi oraz
podnoszenie kwalifikacji kadry III sektora (organizacji pozarządowych).
Pomysłów i planów w dziedzinie rozwoju lokalnych społeczności jest wiele,
jednak by zdobyć środki na ich realizację, trzeba najpierw posiąść wiedzę i umiejętności, a następnie włożyć ogrom pracy w przygotowanie koncepcji projektów
Jak zdobyć środki finansowe na założenie i rozwój małych
i opracowanie wniosków o dofinansowanie od różnych grantodawców.
Ciąg dalszy na stronie 8
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no doskonałą wizytówką babickiego samorządu, a stan gminnej oświaty i podejście do spraw harmonijnego rozwoju
tych terenów może być przykładem dla
innych gmin. To wszystko ludzie widzą
i doceniają – stąd właśnie taki wynik wyborów.

firm, można dowiedzieć się podczas bezpłatnych szkoleń
organizowanych w Urzędzie Gminy
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Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU
Zachęcam Czytelników do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wyborów, które opublikowano poniżej.

Informacja z przebiegu
wyborów na terenie
gminy Stare Babice
Wojewódzki Komisarz Wyborczy
w Warszawie Postanowieniem Nr 48/10
z dnia 7 października 2010 r. powołał
Gminną Komisję Wyborczą w Starych Babicach w siedmioosobowym składzie.
W dniu 11 października 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji,
dokonano wyboru przewodniczącego,
zastępcy, ustalono plan pracy i harmonogram dyżurów oraz powołano pełnomocnika ds. obsługi informatycznej
Gminnej Komisji Wyborczej. Z uwagi na
złożoną rezygnację zastępcy przewodniczącego, Komisarz Wyborczy w dniu 12
października swoim postanowieniem Nr
48C/10 uzupełnił skład, a 18 października Gminna Komisja Wyborcza dokonała
wyboru zastępcy.
Gminna Komisja Wyborcza pracowała w następującym składzie:
1. Teresa Salamucha – przewodnicząca
2. Jadwiga Sotomska – zastępca przewodniczącego
3. Krzysztof Dobrzyński – członek
4. Barbara Górecka – członek
5. Zofia Leśniewska – członek
6. Alicja Piotrowska – członek
7. Tadeusz Szlachcic – członek
Gminna Komisja Wyborcza do 22
października 2010 r. dokonała rejestracji
list kandydatów na radnych, do 27 października dokonała rejestracji list kandydatów na Wójta Gminy. Terminy wynikały z kalendarza wyborczego.
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała w 12 okręgach wyborczych ogółem
40 list kandydatów na radnych w liczbie
47 kandydatów ze wszystkich list.
Listy zgłosiło 10 Komitetów Wyborczych.
Biorąc pod uwagę rejestrację list kandydatów na radnych, poszczególne Komitety Wyborcze zarejestrowały następującą liczbę kandydatów na radnych:
1. Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota – ogółem zarejestrował 10
list w liczbie 12 kandydatów na radnych
w 10 okręgach wyborczych.
2. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina – ogółem zarejestrował 9 list
w liczbie 11 kandydatów na radnych w 9
okręgach wyborczych.
3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – ogółem zarejestrował 7 list
w liczbie 9 kandydatów na radnych w 7
okręgach wyborczych.
4. Komitet Wyborczy Porozumienie
Samorządowe Szczerbiec – ogółem zarejestrował 6 list w liczbie 7 kandydatów



Numer okręgu
wyborczego
1 Blizne Jasińskiego
2 Blizne Łaszczyńskiego
3L
 ubiczów, Latchorzew, Babice Nowe
4 Kwirynów, Janów
5 Klaudyn
6 Stare Babice
7 Lipków, Zielonki Wieś
8 Zielonki Parcela
9K
 oczargi Stare
Koczargi Nowe
10 Wojcieszyn
11 W
 ierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów,
Zalesie
12 B
 orzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin
na radnych w 6 okręgach wyborczych.
5. Komitet Wyborczy Wyborców
„Oświata” – ogółem zarejestrował 2 listy
w liczbie 2 kandydatów na radnych w 2
okręgach wyborczych.
6. Komitet Wyborczy Wyborców
„Jedna Gmina” – ogółem zarejestrował
2 listy w liczbie 2 kandydatów na radnych w 2 okręgach wyborczych.
7. Komitet Wyborczy Wyborców Blizne za Ekranem – ogółem zarejestrował
1 listę w liczbie 1 kandydata na radnego
w 1 okręgu wyborczym.
8. Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa – ogółem zarejestrował 1 listę
w liczbie 1 kandydata na radnego w 1
okręgu wyborczym.
9. Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Jastrzębskiej – ogółem zarejestrował 1 listę w liczbie 1 kandydata na radnego w 1 okręgu wyborczym.
10. Komitet Wyborczy Wyborców
Babice 2010 – ogółem zarejestrował
1 listę w liczbie 1 kandydata na radnego
w 1 okręgu wyborczym.
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 3 kandydatów na Wójta Gminy
zgłoszonych przez:
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza
Gmina,
Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Szczerbiec,
Komitet
Wyborczy
Platforma Obywatelska
RP.
W dniu 2 listopada
2010 r. Gminna Komisja Wyborcza przyznała w drodze losowania numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnych (na
zdjęciu obok).
Komitet
Wyborczy
Platforma Obywatelska
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Imię i nazwisko
wybranego radnego
Adam Kotwicki
Leszek Poborczyk
Julianna Maj-Kowalska
Waldemar Szelenbaum
Dariusz Sobczak
Barbara Pruszkowska-Kubel
Katarzyna Gąsowska
Tomasz Szuba
Agnieszka Kaczurba
Stanisław Lesisz

Liczba
otrzymanych
głosów
206
204
269
347
178
174
241
292
176
164

Henryk Kuncewicz

221

Sławomir Sumka

176

Beata Skrońska

101

Krzysztof Szuba
Tadeusz Wiśniewski

287
276

RP, który zarejestrował listy kandydatów
na radnych w 7 okręgach wyborczych,
otrzymał jednolity numer dla list kandydatów na radnych przyznany przez Państwową Komisję Wyborczą, to jest numer 4.
Listy kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym po przeprowadzeniu losowania otrzymały następujące numery:
Nr 21 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina,
Nr 22 – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Szczerbiec,
Nr 23 – Komitet Wyborczy Wyborców „Jedna Gmina”,
Nr 24 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota,
Nr 25 – Komitet Wyborczy Wyborców „Oświata”.
Listy kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym w drodze losowania
otrzymały następujące numery:
Nr 26 – Komitet Wyborczy Wyborców Babice 2010,
Nr 27 – Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Jastrzębskiej,
Nr 28 – Komitet Wyborczy Wyborców Blizne Za Ekranem,

Nr 29 – Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa.
Następnie Gminna Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia treści kart do głosowania dla wyboru radnych gminy i dla wyboru Wójta Gminy, określiła wzór, format i zarządziła wydrukowanie kart do głosowania,
zarządziła wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy oraz obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, powołała składy osobowe 8 obwodowych komisji wyborczych spośród
kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych oraz
po jednej osobie wskazanej przez wójta spośród pracowników samorządowych – zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. Ogółem powołano w skład Obwodowych Komisji Wyborczych 61 osób.

Na podstawie protokółów z 8 obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja ustaliła wyniki głosowania do Rady
Gminy.
Rada Gminy wybrana w dniu 21 listopada 2010 r. została przedstawiona
w tabeli na stronie 4.
Frekwencja
wyborcza
wyniosła
46,39%.
Gminna Komisja na podstawie protokołów z 8 obwodowych komisji wyborczych ustaliła wyniki wyborów na Wójta Gminy:
– liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła – 12556
– liczba oddanych kart do głosowania, czyli wyjętych z urny – 5824
– głosów ważnych oddano łącznie
5658,
w tym na kandydatów:
Moraczewski Adam – zgłoszony

przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 1448 głosów, co stanowi
25,59%
Pilaszek Marek – zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Szczerbiec – 741 głosów, co
stanowi 13,10%
Turek Krzysztof – zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina – 3469 głosów, co stanowi
61,31%
Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla
wyboru Wójta wynosiła – 2830.
Wymagalną liczbę głosów uzyskał i został wybrany na Wójta Pan
Krzysztof Turek.
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Teresa Salamucha

Z Sesji Rady Gminy
Pierwsza w nowej kadencji samorządu sesja Rady Gminy odbyła
się 2  grudnia br. Obradom przewodniczył radny Stanisław Lesisz jako najstarszy przedstawiciel RG.

Obradom przewodniczył radny-senior Stanisław Lesisz

Podczas sesji podjęto dwie uchwały. W głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady, którym został ponownie Henryk Kuncewicz. Radni wytypowali również drogą głosowania Wice-

Adam Kotwicki został ponownie wybrany Wiceprzewodniczącym RG

W Radzie Gminy VI kadencji samorządu zasiada 8 nowych radnych i 7 radnych z poprzedniej kadencji.
Najdłuższy staż w Radzie (5 kadencji) ma Leszek Poborczyk – radny z Bliznego Łaszczyńskiego
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przewodniczących RG – Adama Kotwickiego i Tadeusza Wiśniewskiego.
Fot. Marcin Łada

Zaprzysiężenie Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy Jolanta Stępniak kończy
już swoją pracę w Urzędzie Gminy. Obecnie
będzie Członkiem Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podczas sesji podziękowanie
złożył jej Henryk Kuncewicz – Przewodniczący
Rady Gminy
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Wyniki wyborów do Rady Gminy Stare Babice
– przeprowadzonych 21 listopada 2010 r.
Liczba
uprawnionych
do głosowania
840

Kandydaci do Rady Gminy Stare Babice
OKRĘG WYBORCZY NR 1 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. REGULSKA Joanna
Lista Nr 21 - KWW NASZA GMINA
1. KOTWICKI Adam
Lista Nr 24 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota
1. KAWCZYŃSKA Ewa

Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. WAWRZYNIECKI Ireneusz

Liczba osób
głosujących

Liczba oddanych
głosów ważnych

421

412
110
110
206
206
96
96

50,12%

321
204
204
117
117

45,77%

1353
244
151
93
616
347
269
493
243
250

50,54%

OKRĘG WYBORCZY NR 8 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 21 KWW NASZA GMINA
1. KARPIŃSKI Radosław
Lista Nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC
1. WIELEBA Wiesław
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. LESISZ Stanisław

600

342

335
146
146
25
25
164
164

57,00%

OKRĘG WYBORCZY NR 9 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 21 KWW NASZA GMINA
1. KUNCEWICZ Henryk
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. CHMURSKI Adam
Lista Nr 27 KWW R. JASTRZĘBSKIEJ
1. JASTRZĘBSKA Renata

1082

499

489
221
221
180
180
88
88

46,12%

OKRĘG WYBORCZY NR 10 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 23 KWW "JEDNA GMINA"
1. SUMKA Sławomir
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. MAZIARZ Witold

615

273

269
176
176
93
93

44,39%

OKRĘG WYBORCZY NR 11 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC
1. SKROŃSKA Beata
Lista Nr 25 KWW "OŚWIATA"
1. SZCZEPANIK Justyna
Lista Nr 26 KWW BABICE 2010
1. KURZELA Robert

802

295

288
101
101
89
89
98
98

36,78%

OKRĘG WYBORCZY NR 2 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 21 KWW Nasza Gmina
1. POBORCZYK Leszek
Lista Nr 28 KWW BLIZNE ZA EKRANEM
1. KOŚCIELNIAK Sławomir

710

OKRĘG WYBORCZY NR 3 - 2 MANDATOWY
Lista Nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KŁOPOTOWSKA Agata
2. STOKOWSKI Jarosław
Lista Nr 21 KWW NASZA GMINA
1. SZELENBAUM Waldemar
2. MAJ-KOWALSKA Julianna
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. PIĘTOCHA Jerzy
2. SMOLIŃSKI Dariusz

1569

OKRĘG WYBORCZY NR 4- 1 MANDATOWY
Lista Nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA
1. STOKOWSKA Daria
Lista Nr 21 KWW Nasza Gmina
1. RADOMSKI Sylwester
Lista Nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC
1. BARSZCZEWSKI Paweł
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. SOBCZAK Dariusz

955

457

440
83
83
108
108
71
71
178
178

47,85%

OKRĘG WYBORCZY NR 12 - 2 MANDATOWY
Lista Nr 21 KWW NASZA GMINA
1. WIŚNIEWSKI Tadeusz
2. SZUBA Krzysztof
Lista Nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC
1. PODRAŻKA Maryla
2. PASEK Barbara
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. ADAMSKI Artur

1472

587

875
563
276
287
218
134
84
94
94

39,88%

OKRĘG WYBORCZY NR 5 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. SZCZUROWSKA Sylwia
Lista Nr 21 KWW Nasza Gmina
1. PRUSZKOWSKA-KUBEL Barbara
Lista Nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC
1. KRZOSA Beata
Lista Nr 34 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. OSIŃSKI Wacław

1200

517

508
120
120
174
174
78
78
136
136

43,08%

Razem

12556

5825

7141

46,39%

OKRĘG WYBORCZY NR 6 - 2 MANDATOWY
Lista Nr 4 K W PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. GĄSOWSKA Katarzyna
2. MAINKA Bernarda
Lista Nr 21 KWW Nasza Gmina
1. JABŁECKI Wojciech
Lista Nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. SKRZECZKOWSKA Lucyna
2. SZUBA TOMASZ
Lista Nr 25 KWW "OŚWIATA"
1. BOCHEŃSKA MARIA
Lista Nr 29 KWW ALTERNATYWA
1. KOS Michał

1635

1356
350
241
109
178
178
516
224
292
187
187
125
125

49,11%

OKRĘG WYBORCZY NR 7 - 1 MANDATOWY
Lista Nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KAŁUZIŃSKA Wiesława
Lista Nr 22 KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC
1. KORDEK Magdalena
Lista Nr 23 KWW "JEDNA GMINA"
1. KACZURBA Agnieszka

1076

495
121
121
88
88
176
176

47,68%
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Frekwencja

110
110

793

803

513

Wyniki bezpośrednich wyborów
na Wójta Gminy Stare Babice
– przeprowadzonych dnia 21 listopada 2010 r.
Nazwisko i imię
kandydata

Obwód
Nr 1
Blizne

Obwód
Nr 2
Stare
Babice

Obwód
Nr 3
Stare
Babice

Obwód
Nr 4
Stare
Babice

Obwód
Nr 5

Obwód
Nr 6

Obwód
Nr 7

Obwód
Nr 8

Zielonki

Koczargi

Borzęcin

Borzęcin

Razem
głosów

Liczba uprawnionych
do głosowania

1550

1569

2155

1635

1676

1082

1417

1472

12556

Adam Moraczewski
Marek Pilaszek
Krzysztof Turek
Liczba głosów ważnych

186
84
464
734

220
79
468
767

303
194
448
945

237
85
451
773

287
131
414
832

57
44
383
484

77
65
414
556

81
59
427
567

1448
741
3469
5658

25,34%
11,44%
63,22%

28,68%
10,30%
61,02%

32,06%
20,53%
47,41%

30,66%
11,00%
58,34%

34,50%
15,75%
49,76%

11,78%
9,09%
79,13%

13,85%
11,69%
74,46%

14,29%
10,41%
75,31%

25,59%
13,10%
61,31%

Adam Moraczewski
Marek Pilaszek
Krzysztof TUREK
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Minął rok działalności Partnerstwa...
Dlatego też w 2010 roku Partnerstwo nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu
Społecznego i często współorganizowało szkolenia, korzystając z doświadczeń
i oferty szkoleniowej Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”.
W dniu 8 grudnia 2010 r. spotkaliśmy
się na kolejnych warsztatach. Uczestników uroczyście przywitała Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy – Jolanta Pieńkowska. Tematem przewodnim
zajęć było omówienie „Możliwości skutecznego pozyskiwania środków na inicjatywy społeczne w 2011 r.”.
Najpowszechniej organizacje pozarządowe korzystają ze środków publicznych dostępnych w gminnych i powiatowych konkursach dla organizacji.
Na spotkaniu przedstawiono potencjalne źródła finansowania projektów
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Jednak od 2010 r. największą szansę pozyskania środków na lokalną działalność w sferze społecznej, rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie produkcji nierolniczej i wzmacnianie potencjału gospodarki społecznej na obszarach wiejskich (Odnowa i rozwój
wsi) stwarzają konkursy organizowane
przez LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. Łącznie na swoją działalność LGD
otrzymało środki finansowe w wysokości 12.201.712,00 zł, z czego na granty rozdysponowanych będzie w najbliższych latach blisko 10 mln zł.
O pomoc na działania zwane „małymi projektami” może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju,
zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze,
2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę
na obszarze objętym LSR lub prowadzą

Sprawdź zakres realizacji małych projektów

1. organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR,
2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym dostępu do Internetu oraz organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,
3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez m.in. promocję lokalnej
twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez utworzenie
lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych,
przygotowanie i wydawanie folderów informacyjnych, czy też budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej (miejsca biwakowe, trasy narciarskie, szlaki wodne i rowerowe, ścieżki spacerowe etc.),
5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów
objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura
2000,
6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez m.in.
odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich, odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki
lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym,
albo podnoszenie jakości tych produktów,
8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej.
działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych (np. organizacją pozarządową lub
firmą).
W mijającym roku nabór wniosków
do konkursu mikrograntów LGD trwał
od 12 do 26 kwietnia 2010 r. Złożone
zostały 32 wnioski na łączną sumę dofinansowania około 500 tys. zł. Beneficjenci projektów działają na terenie jednej z 7 gmin wchodzących w skład LGD
(Kampinos, Czosnów, Leoncin, Ożarów
Mazowiecki, Błonie, Stare Babice, Leszno). Z terenu gminy Stare Babice łącznie
do konkursów LGD złożono 3 wnioski: 2
gminne i 1 wniosek osoby fizycznej w ramach konkursu „rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowane
w budżecie gminy Stare Babice w latach 2008-2010
Konkursy

2008

2009

2010

Konkursy na zadania z zakresu sportu

600.000

667.500

670.000

Konkursy – na zadania z zakresu kultury

183.000

128.000

134.500

Konkursy – na zadania z zakresu
wsparcia osób niepełnosprawnych

55.000

61.000

61.000

Razem konkursy gminne

838.000

856.500

865.500

Dane Urzędu Gminy Stare Babice



– dokończenie ze str. 3
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Zapamiętaj – wniosek może zyskać
dużo punktów, jeśli jest zgodny z lokalnymi kryteriami oceny wniosków.
Lokalne kryteria oceny wniosków:
Projekt realizowany z udziałem innych podmiotów 0-5 pkt. Ocena na podstawie oświadczenia oraz opisu z wniosku
n Realizacja operacji przyczynia się
do aktywizacji społeczności lokalnej 0-3.
Ocena na podstawie oświadczenia
oraz opisu z wniosku
n Wnioskodawca ma doświadczenia
w realizacji projektów 0-3. (im większe
doświadczenie, tym więcej punktów).
Ocena na podstawie oświadczenia
n Projekt wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe
0-5.
Ocena na podstawie opisu operacji
n Innowacyjność projektu 0-5. Ocena na podstawie oświadczenia i opisu
operacji
n Realizacja liczby celów LSR. Ocena
na podstawie opisu operacji
Prowadzący warsztaty Paweł Zajc
z Biura LGD zwrócił szczególną uwagę
na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy.

Należą do nich m.in.: nieprecyzyjne cele i oświadczenia, nieczytelnie sformułowane cele (bez wskazania zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju), niestarannie wypełnione formularze, niekonsekwencja w opisach i kosztach wniosku, brak załączników, źle wyliczone wartości podatku VAT, brak informacji o sposobie wyboru usługodawcy,
brak wyjaśnienia kosztów, z jakich wynika koszt transportu uwzględniony w budżecie wniosku, brak opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu. Zdarzają się nieracjonalne wydatki (ulotki informacyjne, strona internetowa, wysoki koszt koordynatora przy krótkim projekcie). Błędy dotyczą też dokumentów
stwierdzających tytuł prawny nieruchomości, oświadczeń wnioskodawcy.
Uczestnicy dyskutowali, jak można
już teraz przygotować się do napisania
dobrego wniosku na 2011 r. Swoimi doświadczeniami dzielili się też pracownicy
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Zachęcali oni, by zapoznać się z instrukcja-

mi, rozporządzeniami, uchwałami, które obowiązywały w ostatnim konkursie.
Zdecydowana większość tych informacji będzie obowiązywać w konkursach
w 2011 r. Warto też zadbać wcześniej
o zagwarantowanie wkładu własnego,
np. poprzez montaż finansowy z wnioskiem składanym do konkursu gminnego. Należy też wcześniej przygotować
załączniki – wpis do rejestru producentów rolnych i beneficjentów finansujących rozwój obszarów wiejskich /w Powiatowym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszynie/, budżet projektu, kosztorysy prac
budowlanych, pozwolenie na budowę,
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Warto gromadzić
oferty usługodawców. Podmioty, które nie mają pewności kwalifikowalności
VAT powinny wystąpić do Urzędu Skarbowego o indywidualną interpretację
VAT (ORD-IN–Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej). Jeśli organizacja
nie zgłaszała ostatnich zmian w zarzą-

dzie do KRS, warto wcześniej uaktualnić
wpis w rejestrze KRS i pobrać odpis. Zachęcamy do korzystania ze strony www.
lgdkampinos.pl, na której zamieszczane
są bieżące informacje dotyczące konkursów LGD. Warto odwiedzać też zakładkę organizacje pozarządowe na gminnej
stronie http://www.babice-stare.waw.pl,
gdzie znajdują się ogłoszenia o szkoleniach, warsztatach i naborach dotyczących rozwoju lokalnego, z których można korzystać w naszej gminie.
Zachęcamy do współpracy.
Beata Tuzimek, Jarosław Płóciennik
Pracownicy Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy
W artykule i podczas seminarium wykorzystano materiały warsztatowe LGD „Między
Wisłą a Kampinosem” i ROEFS w Warszawie.
Zamów materiały szkoleniowe wysyłając
mail na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

Święto Niepodległości w Starych Babicach
11 listopada – w Święto Odzyskania Niepodległości – mieszkańcy naszej gminy spotkali się na uroczystości w Szkole Podstawowej w Starych
Babicach.
Zebranych przywitała Dyrektor Dorota Smolińska. Pięknie wybrzmiał hymn
zaintonowany przez szkolny chór. Wprowadzono sztandar szkolny oraz charakterystyczną flagę naszego województwa, obowiązującą od 2006 r., przysłaną przez Marszałka Województwa. Orzeł
przedstawiony na niej nawiązuje do herbu księstwa mazowieckiego.

Uroczystość była okazją do uhonorowania miniaturą pomnika „Obrońców
Ziemi Babickiej” osób zaangażowanych
w tworzenie miejsc pamięci narodowej
w naszej gminie. Symboliczne statuetki
wręczył Wójt Krzysztof Turek. To zaangażowanie wielu mieszkańców naszej gminy w kultywowanie patriotycznych wartości zostało również uhonorowane przez
Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy
RP medalami, które wyróżnienii otrzymali
z rąk Prezesa Koła – Marcina Łady.

Część artystyczna akademii zachwyciła obecnych gości. Ideą twórców programu było połączenie najistotniejszych wydarzeń całego 2010 roku – światowych
obchodów Roku Chopinowskiego, krajowych obchodów 100-lecia harcerstwa
i utworzenia miejsc pamięci narodowej
w naszej gminie. Wysłuchaliśmy ulubionych utworów Fryderyka Chopina, m.in.
„Laura i Filon”, obejrzeliśmy ilustrację
Preludium Deszczowego przygotowaną
przez szkolną grupę teatralną. Bardzo
ciekawy był też pomysł przedstawienia
historii jako żywych obrazów, przypominających stare ilustracje. Młodzi artyści
– uczniowie starszych klas – odtwarzali
swoje role z dużą swobodą; widać było,
że przedstawienie daje im wiele radości.
Bezpośrednio do Święta Niepodległości nawiązał chór szkolny, przypominając słuchaczom znane pieśni patriotyczne „Pierwsza brygada” , „Szara Piechota” i „Ułani”. O miłej atmosferze akademii świadczy to, że goście przyłączyli
się do śpiewu. Wielu mówców tego dnia
podkreślało, że dzisiaj, w czasach poko-
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ju, naszą służbą dla Ojczyzny jest praca.
Najbardziej owocne jest działanie oparte
na współpracy, zaufaniu i będące źródłem radości – co w subtelny sposób zaakcentowali twórcy przedstawienia, kończąc je „Miotlarzem” – zabawnym tańcem ludowym ze Śląska.
Akademii towarzyszyła wystawa
związana ze 100-leciem harcerstwa –
organizacji obejmującej swym zasięgiem cały świat, organizacji, którą Polska
współtworzyła i która zapisała się chwałą i krwią na kartach polskiej historii.
Uznanie należy się organizatorom
i twórcom tej uroczystości za przygotowanie jej w ciekawy sposób, z pasją i entuzjazmem.
Tekst: Beata Bethke
Zdjęcia: MŁ, MF

Organizatorami akademii byli Wójt
Gminy i Dyrektor Szkoły w Starych Babicach. Chórem kierowała Ewa Dżyga,
przedstawienie przygotowały – Izabela
Kurowska-Brandenburska i Ludmiła Miłowanow, a choreografię baletu – Kama
Akucewicz-Warszawska.



Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Babicki ZOR RP wręczył medale
Kończy się kolejny rok działalności koła Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej w babickiej
gminie. Przypomnijmy, że organizacja ta od kilku lat działa na naszym
terenie, a powołana została w 1921
r., za czasów Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przyszłym roku obchodzić będzie 90. rocznicę swego
powstania i 10. rocznicę działalności po reaktywowaniu w wolnej Polsce. W czasach socjalizmu nie mogła
funkcjonować.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz
prezentuje medal ZOR RP i pamiątkową statuetkę

fot. Marcin Łada

Głównym celem działania ZOR RP
jest upamiętnianie i propagowanie historii Polski z nastawieniem na chwałę oręża Wojska Polskiego. Organizacja
zrzesza oficerów i osoby cywilne, posiada struktury ogólnopolskie – Zarządy Wojewódzkie i Zarząd Główny w Poznaniu.

Rok 2010 był udany
z punktu widzenia miłośników historii w naszej gminie. W Starych
Babicach powstała Aleja Dębów Katyńskich,
odbył się pierwszy Rajd
„Szlakiem Naszej Historii”, godnie upamiętniono bohaterów w gminnych Miejscach Pamięci
Narodowej, w Latchorzewie odsłonięto także tablicę informacyjną poświęconą Radiostacji Babice.
Nasza młodzież wzięła udział w ogólnopolskim Wręczenie Medalu 90-lecia stało się okazją do wspólnego zdjęcia.
konkursie
historycznym Karolina Gołębiewska i Bartłomiej Kozaryna – uczniowie wyróżnieni
w ogólnopolskim konkursie, w środku Marcin Łada – Prezes babickiego
poświęconym 90. rocznicy koła ZOR RP
Bitwy Warszawskiej. Konkurs ten zorganizowany został przez ZOR wać, że troje uczniów z borzęcińskiej podRP i wzięli w nim udział uczniowie z bli- stawówki uzyskało w tej historycznej rysko 500 szkół. Miło jest nam zakomuniko- walizacji doskonałe wyniki. Karolina Gołębiewska z Vb i Bartłomiej Kozaryna
z IVa uzyskali ogólnopolskie wyróżnienia,
a Andrzej Janota-Bzowski z VIb wyróżnienie Wójta Gminy. Wszyscy otrzymali
nagrody ufundowane przez Wójta Krzysztofa Turka, a dwoje zdobywców wyróżnień ogólnopolskich dodatkowo pamiątkowe medale „90. rocznicy Bitwy Warszawskiej”. Medale te podarował nam
Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski, za co
serdecznie dziękjemy. Trzeba wiedzieć, że
Wicedyrektor SP w Borzęcinie Dużym – Agnieszwłaśnie w okolicach Wołomina w Ossowie
ka Matuszewska – otrzymuje pamiątkowy dyplom
rozpoczęła się słynna Bitwa Warszawska i
dla szkoły wraz z gratulacjami, za uzyskanie przez
lokalny samorząd postanowił upamiętnić
uczniów wyróżnień w ogólnopolskim konkursie
to wydarzenie pięknym medalem.
„90 lat Bitwy Warszawskiej”. Dyplom wręczają:
Prezes babickiego koła ZOR RP
płk Alfred Kabata – Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP i ppłk Wiesław Patuła – Wiceprezes
Marcin Łada podczas Święta NiepodOM ZOR RP
ległości uhonorował medalami kilka

Bitwa Warszawska 1920 roku była jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy. Dzięki poświęceniu polskich żołnierzy nawała bolszewicka została odrzucona
daleko na Wschód. Bój pod Ossowem przeszedł do tradycji jako pierwsza porażka Armii Czerwonej w bitwie o Warszawę, a śmierć ks. Ignacego Skorupki stała się
symbolem zwycięskiego przełomu w walkach (na zdjęciu rekonstrukcja bitwy w Ossowie – 15 VIII 2010 r.)
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osób najbardziej zasłużonych dla historii naszej gminy. Srebrne Medale
za Zasługi dla ZOR RP przyznano:
Wójtowi Krzysztofowi Turkowi za
osobiste zaangażowanie w powstanie
Miejsc Pamięci Narodowej w babickiej
gminie i wydanie decyzji umożliwiających ich utworzenie,

Religijno-patriotyczna
rola i symbolika ryngrafu
Podczas listopadowego Święta Niepodległości płk Kazimierz Dymek – mieszkaniec Kwirynowa – wręczył Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
Dorocie Smolińskiej ryngraf, uznając rolę
tej placówki w krzewieniu polskiego patriotyzmu.

Andrzej Janota-Bzowski otrzymuje
nagrodę od płk. Alfreda Kabaty, obok
por. Sławomir Łazor
Zastępcy Wójta Jolancie Stępniak za koordynację wszystkich działań
i ogromną pracę organizacyjną,
Kapitanowi Romanowi Balcerowiakowi za mistrzowskie przygotowanie i prowadzenie uroczystości patriotycznych w naszej gminie,
Marcinowi Klimkowi – szefowi gospodarki komunalnej, za doskonały nadzór i zaangażowanie w powstanie Miejsc
Pamięci Narodowej,
Jerzemu Raczkowi za wieloletnią
pracę historyczną dokumentującą m.in.
działalność Radiostacji Babice,
Radzie Gminy Stare Babice V kadencji – bowiem właśnie dzięki decyzji
tej Rady możliwe było skierowanie środków finansowych na budowę MPN.
Wszystkie medale uzyskano na
wniosek babickiego koła ZOR RP
dzięki Prezesowi Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk. Alfredowi Kabacie, który wystąpił do Zarządu Głównego tej organizacji o uhonorowanie
osób i instytucji w gminie Stare Babice. Medale nadał Prezes Zarządu
Głównego ZOR RP płk Stanisław Tomaszkiewicz.
Babickie
koło zaprasza
wszystkie osoby, które chcą
wspólnie dzia-

łać dla dobra historii Polski i historii naszej gminy.
mł.
Medal 90 lecia Bitwy Warszawskiej
Na awersie medalu upamiętniono ks. Ignacego Skorupkę, rewers przedstawia fragment obrazu Jerzego
Kossaka „Cud nad Wisłą” (patrz: nr 7-8 „GB”)

Historycznie ryngraf (niem. Ringkragen) to charakterystyczna, ozdobna blacha napierśna, zazwyczaj przypominająca kształtem rycerską tarczę o spłaszczonym sercowatym kształcie.
Według religijnej tradycji staropolskiej i regionalnej, jest to również rodzaj szkaplerza – medalionu, wykonanego najczęściej z metalu szlachetnego lub
półszlachetnego, zawsze zawierającego
rysunek/ornamentykę o tematyce sakralnej, patriotycznej, czasem heraldycznej.
W okresie rozbiorów do litograficznego
wizerunku ryngrafu wprowadzony został element nawiązujący do godła państwowego.
Ryngraf swój rodowód wywodzi ze
zbroi rycerskiej, której był początkowo
integralnym elementem jako niezależna,
oddzielna jej część, nakładana i traktowana jako osłona szyi. Wtedy też nosił
nazwę obończyka.
Po zaniku zbroi ryngraf stracił rolę
ochronną, ale mimo tego pozostał
jako element stały stroju żołnierskiego,
zmniejszając swój rozmiar, wagę i przeznaczenie. Z upływem czasu stał się wizerunkiem, bogato zdobionym symbolem przywiązania do wartości religijno/
patriotyczno/rodowych, przyjmując ostatecznie kształt charakterystycznego medalionu dużych rozmiarów.
W tradycji polskiej ryngrafy mniejszego formatu noszone były szczególnie często przez żołnierzy ugrupowań/
oddziałów podkreślających swój patriotyzm i przywiązanie do religii katolickiej
– m.in. przez konfederatów barskich,
powstańców styczniowych, a w okresie
późniejszym przez żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego – szczególnie kawalerzystów, oraz żołnierzy ruchu oporu:
NSZ i WiN.
Poświęcone ryngrafy i szkaplerze,

GAZETA BABICKA nr 12 (170)

wręczane żołnierzom przed odejściem
„na bój”, miały ich ochronić od nieszczęścia, a przede wszystkim od śmierci. W ikonografii batalistycznej istnieją
obrazy i opisy scen, gdzie czynią to matki, siostry, żony i narzeczone.
Historycznie
większego
formatu ryngraf, po uroczystym jego wręczeniu i poświęceniu, zwyczajowo pozostawał w domu właściciela, umieszczany był na ścianie, obowiązkowo na miejscu poczesnym, honorowym – np. w sypialni nad łożem lub w salonie w otoczeniu białej broni: szabel, karabeli, buzdyganów. W przypadku gdy zawierał treści religijne, pełnił niekiedy nawet rolę
obrazka świętego.
Powszechnie ryngraf otaczany był
swoistego rodzaju czcią, należną świętemu wizerunkowi – co było oznaką przywiązania do religii chrześcijańskiej, szacunkiem – na dowód uznania zasług
patriotycznych właściciela, poważaniem
– jako symbol przynależności do danego rodu arystokratycznego lub szlacheckiego.
W nawiązaniu do tychże reguł i tradycji, niektóre domy polskie kultywowały zwyczaj dziedziczenia/przekazywania
potomkom męskim imponderabiliów rodzinnych, do których, oprócz tarczy herbowej, pamiątkowej białej broni i niekiedy oznak godności wojskowej: buławy lub buzdyganu, należał także ryngraf
rodowy.
KD
Źródła:
[1] Insygnia, symbole i herby polskie, Alfred
Znamierowski, Wyd. Świat Książki.
[2] Encyklopedia internetowa Wikipedia.
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Zbrojne święto Szkoły
Podstawowej w Borzęcinie Dużym
26 października Szkoła Podstawowa
w Borzęcinie Dużym obchodziła swoje
święto. W tym roku już od progu czekały na uczniów niespodzianki. Szczególnie dała się zauważyć spora ilość sprzętu wojskowego. Na dziedzińcu ustawiono karabin przeciwlotniczy, kombatanci
przybyli z wiatrówkami, a żołnierze z Dywizjonu Rakietowego zorganizowali na
korytarzu stanowisko strzeleckie z kara-

binem Kałasznikowa. Szkoła była gotowa do odparcia ataku. Wszystko to budziło duże zaciekawienie uczniów.
Jak się wkrótce okazało, karabinki

i pistolety pneumatyczne były prezentem dla szkoły od kombatantów, a karabin przeciwlotniczy i kałasznikow stały
się elementami pokazu przygotowanego

12

przez naszych przyjaciół
z dywizjonu. Możliwość
dotknięcia prawdziwego sprzętu bojowego
była dla wielu dzieciaków niezwykłą atrakcją.
Podczas
święta
pierwszoklasiści złożyli uczniowskie ślubowanie. Nie zabrakło

również części artystycznej,
w której uczniowie otrzymali doskonałe
rady od bajkowych zwierząt.
Dowiedzieli się,
że trzeba być
pracowitym
jak
pszczół-

ka, sumiennym jak
mrówka, mądrym
jak sowa, odważnym jak lew i radosnym jak konik polny! Wtedy żadne
kłopoty szkolne nikomu nie grożą.
Uczniowie przygotowali
także
część historyczną,
poświęconą II Wojnie Światowej. Zaśpiewano też wiele pieśni patriotycznych.
W organizację uroczystości zaangażowali się wszyscy pracownicy szkoły,
a część artystyczną przygotowali:
– uczniowie klasy VIb pod kierownictwem Agnieszki Matuszewskiej (program historyczny), uczniowie klas pierwszych i uczniowie kl. IVb pod kierowni-
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ctwem Anieli Zdziech, Ireny Gąsińskiej,
Renaty Chruścińskiej (program teatralny). Oprawę muzyczną zapewnił chór
szkolny pod przewodnictwem Bernarda
Olosia, a dekoracje przygotowała Ewa
Urniaż-Szymańska.
W uroczystości uczestniczyli Kombatanci, przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy sąsiednich szkół
i przedszkoli, dyrektor KPN, przedstawiciele organizacji pozarządowych współ-

pracujących ze szkołą, kierownicy jednostek gminnych i rodzice.
Bardzo miłym elementem uroczystości było podarowanie szkole obrazów
autorstwa Tadeusza Budzyńskiego, które
odebrała Dyrektor Beata Błaszczak.
Tekst i fot. Marcin Łada

10-lecie Przedszkola w Borzęcinie Dużym
10 listopada odbyły się obchody
10‑lecia Przedszkola w Borzęcinie Dużym. Tego dnia popopołudniu do placówki przyszli jej wychowankowie
wraz z rodzicami, rodzeństwem, a także zaproszeni goście: Jolanta Stępniak
– Z-ca Wójta Gminy, ks. kanonik Józef
Olczak, ks. Jan Różycki, radni: Justyna
Szczepanik, Tadeusz Wiśniewski, dyrektorzy sąsiednich placówek: Bożenna Pyć, Grażyna Bełtz, Małgorzata Siekierska, grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu. Już na początku wszystkich
zaskoczył widok sali gimnastycznej, która wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle.
Kolorowe ściany, balony i napis ,,10 LAT
PRZEDSZKOLA” zwracały uwagę.
Gości powitała Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Beata Błaszczak. Przypomniała, jak ponad 10 lat temu radni terenów borzęcińskich oraz społecznicy, wśród
których był obecny radny Tadeusz Wiśniewski, zbierali podpisy pod petycją o budowę
przedszkola. Na początku była mowa o jednej grupie dzieci, bo przecież wszyscy mieli dziadków i obawiano się, że przedszkole będzie stało puste. W listopadzie 2000
roku oddano do użytku dwie sale, szatnie
oraz kuchnię. Placówkę decyzją Rady Gminy przekształcono w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Do przedszkola zaczęło uczęszczać 50 dzieci, które były w dwóch grupach. Oprócz tego w budynku szkolnym
były dwie grupy sześciolatków.
Niestety szybko okazało się, że obawy,
iż placówka będzie pusta, są zupełnie nieuzasadnione. Wraz z kolejną rekrutacją lista rezerwowa stawała się coraz dłuższa.
W roku szkolnym 2009/10 postanowiono z pomieszczeń administracyjnych zrobić kolejną salę. Obecnie przedszkole liczy 5 grup, w których jest 123 dzieci. Ka-

dra pedagogiczna liczy 8 nauczycieli i 5
osób obsługi, tzn. 2
pomoce nauczyciela i 3 woźne. Dzieci mają także katechezę, prowadzoną
przez księdza wikarego. Uczestniczą w zajęciach logopedycznych,
rytmicznych,
korektywy. Do dyspozycji przedszkolaków są dwa place zabaw.
Nad całością pracy czuwa Wicedyrektor Irena Gąsińska.
Tyle historii, ale co dalej działo się podczas uroczystości? Głos zabrała Zastępca
Wójta Jolanta Stępniak. Wyraziła radość
z działań placówki, która cieszy się dobrą
opinią wśród społeczności lokalnej. Pojawiła się obietnica rozbudowy przedszkola, na
którą czekają mieszkańcy okolicznych terenów, gdyż dzieci, które chciałyby się tu
uczyć, jest jeszcze dużo.
Następnie wystąpiły przedszkolaki i każda grupa zaprezentowała po jednej piosence. Wielka sala bardzo stremowała dzieci,
ale i tak poradziły sobie na miarę swoich
możliwości.
Z okazji jubileuszu niespodziankę dla
najmłodszych przygotowali również rodzice. Jakaż była radość maluchów, gdy odsłonięto prezent – olbrzymiego Kubusia
Puchatka. Każdy chciał mieć z nim zdjęcie. Pani Dyrektor poinformowała wszystkich o podjęciu przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie wszczęcia procedury nadania przedszkolu imienia. Poproszono obecnych o składanie propozycji do
specjalnej urny. Z sali od razu padły pomysły, których inspiracją był prezent. Zobaczymy, co pokaże czas, może patronem

przedszkola rzeczywiście zostanie Kubuś
Puchatek?
Później było wspólne zdjęcie i wspaniała zabawa, do której zachęcali wodzireje.
Po całej sali sunął pociąg, a w nim jadący: dzieci, rodzice i personel przedszkola.
Nie mogło zabraknąć kolorowego konfetti. Moc radości dostarczyła zabawa z chustą, a kolorowe piłeczki leciały wprost do
nieba. Każdy chciał złapać chociaż jedną
bańkę mydlaną, a było ich całe mnóstwo.
Radości dzieciom i wszystkim gościom dostarczyli rywalizujący pomiędzy sobą tatusiowe. Jak się okazało, nie tak łatwo biec
w trójkę w połączonych ze sobą spodniach
i jeszcze przynieść szklankę wody. Zmęczeni zabawą mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku zakupionego z funduszy
Rady Rodziców i popcornu, który podarował Tadeusz Wiśniewski. Można było zobaczyć także wystawę zdjęć z życia przedszkola i obejrzeć kroniki. Na zakończenie
,,z nieba”, czyli z antresoli, poleciały kolorowe balony z uśmiechniętymi buźkami.
Dobrze, że po wyczerpującej zabawie był
dzień wolny, a tym samym czas na zregenerowanie sił, oglądanie zdjęć i wspomnienia. Takiej zabawy się nie zapomina…
Agnieszka Matuszewska
fot. Joanna Kowszun

Odszedł Henryk Wasiak – wielki społecznik,
dawny naczelnik babickiej gminy
25
listopada
zmarł po ciężkiej
chorobie Henryk Wasiak. Znany był wielu
mieszkańcom naszej
gminy. Był rolnikiem,
ale przede wszystkim społecznikiem,
zawsze przyświecała mu potrzeba działania dla dobra innych. Angażował się
z wielkim oddaniem w prace dla gminnej społeczności.
Przez lata pełnił wiele zaszczytnych
funkcji. Był Prezesem – założycielem
pierwszego Powiatowego Związku Spó-

łek Wodnych w woj. warszawskim (od
1962 r.). Doprowadził do zmeliorowania gruntów na terenie powiatu pruszkowskiego. Działał w Radzie Spółdzielni Usług Rolniczych, a w latach 19711976 był Prezesem tej Spółdzielni. W latach 1989-1993 był członkiem Zarządu
Wojewódzkiego Związku Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych.
Henryk Wasiak wiele lat swego życia
związał z Towarzystwem Uniwersytetów
Ludowych, krzewiącym kulturę narodową i patriotyczne wychowanie młodzieży, był Prezesem Warszawskiego Oddziału TUL. Wszystkie wymienione funkcje pełnił honorowo.
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W latach siedemdziesiątych Henryk
Wasiak był Naczelnikiem Gminy Stare
Babice. Działał także w szeregach Stronnictwa Ludowego, jako Prezes Zarządu
Wojewódzkiego w Warszawie.
Zmarłego dobrze wspomina wielu
jego przyjaciół, których poznał, działając
w różnych organizacjach. – Był człowiekiem czynu potrafiącym skutecznie działać w trudnych czasach – mówią.
Kondolencje składamy żonie Irenie
i rodzinie zmarłego. Zabrakło kilku tygodni, aby małżonkowie mogli, w styczniu 2011 roku, obchodzić 50. rocznicę
ślubu.
Redakcja „GB”
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Zdrowo i szczęśliwie żyć
12 października w nowej sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród
laureatom I edycji konkursu „Zdrowo i szczęśliwie żyć – nie brać i nie
pić”.
Organizatorami konkursu byli: Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego i Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach. Konkurs
został przeprowadzony w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki takim działaniom organizatorzy chcą
zwiększyć wiedzę dzieci i młodzieży na
temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i przede wszystkim konsekwencji, jakie nietrzeźwość wywołuje.
Zadanie konkursowe, którym było wykonanie pracy plastycznej zachęcającej do
życia w trzeźwości, skierowano do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
z terenu naszej gminy.
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w sali konferencyjnej
nowego budynku Urzędu Gminy. Zaproszeni goście mogli oglądać konkursowe
prace, które zostały wywieszone na sztalugach. Komisja wyłoniła po trzy zwycię-

skie prace w każdej grupie wiekowej:
Szkoły podstawowe:
I miejsce: Karolina Maliszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie
Dużym; II miejsce: Alicja Podstolska –
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach;
III miejsce: Jakub Szczytko – Szkoła Podstawowa w Starych Babicach.
Gimnazjum:
I miejsce: Kacper Szczepaniak – kl. I;
II miejsce: Sylwia Rubak – kl. II; III miejsce: Katarzyna Skibińska – kl. I.
Podczas uroczystego zakończenia
konkursu laureaci otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Wójta
Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka, Komendanta
Powiatowego Policji dla Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego Huberta Kowalczewskiego, Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych
Babicach Jerze-

Spotkania ze świętym Mikołajem
go Pietrzaka. Fundatorem nagród była
GKRPA.
Jak mówili organizatorzy konkursu, takie działania są niezwykle potrzebne w obecnych czasach, kiedy młodzież
na co dzień ma dostęp do wielu używek,
a my, dorośli, nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować ich sprzedaż. Taką sytuację obserwowaliśmy ostatnio w sprawie
dopalaczy. Wówczas zostaje nam jedynie
odpowiednie kształtowanie świadomości naszych dzieci, aby same nie chciały
sięgać po alkohol lub narkotyki.
Tekst i fot. Malwina Fabianowicz

Borzęcin Duży

Święta Bożego Narodzenia to
czas miłości, radości i spełniania życzeń. Dorośli i dzieci z niecierpliwością oczekują na pierwszą gwiazdkę
na niebie, opłatek na stole i prezenty pod choinką.
W przedszkolu w Borzęcinie magię
świąt dało się odczuć już 8 grudnia. Zaraz po śniadaniu wszystkie grupy przedszkolne zebrały się w jednej z sal. Przedszkolaki zostały przywitane w przepięknej scenerii zimowej przez Królową Prezentów i Pana Kokardę – aktorów z teatru „Koliber”. W oczekiwaniu Mikołaja
Królowa Prezentów i Pan Kokarda wspólnie z przedszkolakami czarowali i śpiewali piosenki. Trochę im w tym przeszkadzały złośliwe chochliki. Jednak wspólnymi siłami udało się je pokonać. Dzie-

Najstarsza mieszkanka Babic?
ny!

– Babunia, Ty masz dziś 106. urodzi-

– Bo ja jestem dobra, nigdy nikogo
nie skrzywdziłam, i dlatego tak długo
żyję...
Tak brzmiała jedna z rozmów, która odbyła się na początku listopada
w Domu Opieki „FLORANS”.
Babcia Zosia Kowalska, z domu Barszczewska, ukończyła 106 lat. Urodziła się 3 listopada 1904 roku w Babicach. Mieszkała w Janowie, miała trzy
córki i syna. Teraz ma już pra-pra-praRPP – 7322 /146 / 2010T 

wnuki. Dzieci babci Zosi dobrze pamiętają wydarzenia sprzed II wojny światowej, samą wojnę i późniejsze czasy. Swoje setne urodziny obchodziła w Legionowie, ponieważ tam spędziła część swojego życia. Na 106. urodziny licznie przybyła rodzina babci Zosi. Jubilatka uwielbia słodycze i na drugie śniadanie tego
dnia były głównie słodkości. Mimo że
jeździ na wózku, ma wielką ochotę jeszcze potańczyć.
Krzysztof Grzybowski

OBWIESZCZENIE

Stare Babice, dnia 16 grudnia 2010 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego
Na podstawie Art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Stare Babice
Nr XXII/214/08 z dnia 18 września 2008,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego ,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2010r. do 27
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stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy
Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu,
tj. Pn. 800-1800, od Wt. do Pt. 800-1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 stycznia 2011
r. w Sali im. Stanisława Zająca w budynku
Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek
32 o godz. 1700
W myśl Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
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planu miejscowego, może wnosić do niego
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 roku
do godz. 1600.
Wójt Gminy Stare Babice
Mgr inż Krzysztof Turek

ci rozglądały się uważnie, czy nie widać
reniferów ciągnących czarodziejskie sanie i czy nie słychać srebrnych dzwonków. Północny wiatr, śnieżyca i mróz zasiały na krótką chwilę niepokój. Czy uda
się Świętemu dojechać w taką pogodę?
Jednak na głośne wołanie dzieci: „Mikołaj Święty piękne prezenty ma, jesteśmy
grzeczni, więc nam je da” sanie z oczekiwanym gościem „zaparkowały” pod
przedszkolem.
Mikołaj z wielkim workiem prezentów pojawił się w naszej sali. Uśmiech
i wyjątkowa atmosfera zagościły dookoła. Przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą zawsze grzeczne
i miłe, by w naszym przedszkolu wszyscy
szczęśliwi byli. Po tak wspaniałej obietnicy zaczęły się wspólne śpiewy i zabawy przy muzyce. Mikołaj nie zapomniał

również o prezentach dla każdego dziecka oraz wspólnych pamiątkowych zdjęciach. Na pożegnanie nasz gość również
otrzymał prezent
od dzieci – swój
portret. A kiedy pożegnaliśmy
Mikołaja, przedszkolaki jeszcze
długo opowiadały o tym niezwykłym spotkaniu.
Szkoda, że takie
chwile
zdarzają się tylko raz do
roku...

ności Zespołu. Nagrodzono także szczególnie zasłużone osoby. Piękny puchar
otrzymała Wanda Morawska – szefowa
Grupy Wsparcia „Rodzina bez przemocy”, nagrodzono również Wójta Krzysztofa Turka oraz przedstawicieli różnych
instytucji, w tym lokalnych mediów. I jak
tu nie wierzyć w Św. Mikołaja…

Stare Babice
W Starych Babicach dzieci powitały
Mikołaja w przedszkolu 6 grudnia.
Przygotowały dla niego specjalne laurki, a w zamian dostały czekoladowe
figurki świętego. Nie obyło się również
bez występów – wspólnych piosenek i
tańców, podczas których Mikołaj pląsał
razem z dziećmi.
Mikołaj przyszedł również do dorosłych. 8 grudnia odbyło się spotkanie
Zespołu Interdyscyplinarnego zorganizowane
p r z e z
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Po d c z a s
spotkania podsumowano
kolejny rok
działal-
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Blizne Jasińskiego
Świąteczne przygotowania zauważyliśmy także w nowej placówce w Bliznem
Jasińskiego. Tam dzieciaki na przyjście
Mikołaja wykonały śliczne kartki świąteczne, które potem zostały wystawione
na specjalnym kiermaszu.
Jolanta Gołębiewska
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SZTUKA GOTOWANIA

SPORT

Karpik po babicku
Podczas „Pikniku Rybnego”, który odbył się 26 września, mieszkańcy gminy mogli zobaczyć pokaz
sztuki kulinarnej w wykonaniu mistrza Marcina Budynka, który znany jest wielu osobom z programów
telewizyjnych, np. „Kawa czy herbata”. Mistrzowi w przygotowaniu potraw pomagał Wójt Krzysztof Turek.
Publiczność miała okazję spróbowania przyrządzonych specjałów. Na
zakończenie pokazu poprosiliśmy
Marcina Budynka o rozmowę.
– Jak to się stało, że zajął się Pan
kuchnią?
– To u mnie tradycja rodzinna. Już
trzecie pokolenie w rodzinie gotuje. Mój
ojciec był szefem kuchni w renomowanych hotelach „Poznań” i „Łazar” w Poznaniu. Stamtąd właśnie pochodzę, natomiast teraz mieszkam w Augustowie,
gdzie jestem szefem kuchni w hotelu
„Warszawa”. Oprócz tego w Augustowie mam małą restaurację na rynku.
– Czy lubi Pan potrawy z ryb?
– Tak, bardzo. Specjalizuję się właśnie
w daniach z ryb i owoców morza. Interesuje mnie kuchnia śródziemnomorska.
Proponuję także potrawy kuchni polskiej
w nowej aranżacji oraz odtwarzanie starych receptur na nową modę, czyli odtłuszczanie kuchni staropolskiej.
– Wielu osobom kuchnia polska
wciąż kojarzy się ze schabowym i kapustą, a przecież nasze tradycje kulinarne to właśnie potrawy z ryb i dziczyzny...
– Naszą kuchnię popsuł okres powojenny. Teraz staramy się ją odbudować.
Musimy dogonić w tej dziedzinie Europę.
Ważne jest przecież nie tylko to, co się je,
ale jak to jest podane, a wszystkie dodatki w postaci ziół, przypraw, warzyw muszą być odpowiednio dobrane, by stworzyć dzieło kulinarne. Dużo jeżdżę po
Europie i po świecie, podpatruję najlepszych, którzy pokazują swoje umiejętności na różnego rodzaju olimpiadach, mistrzostwach świata kucharzy itp. Obecnie
najlepsza kuchnia na świecie jest w Skandynawii, a najlepsza restauracja znajduje
się w Kopenhadze – nazywa się „Noma”.
Warto wiedzieć, że w rankingu organizowanym przez restauratorów i smakoszy pobiła ona restaurację hiszpańską „El
Bulli”, która przez kilka lat plasowała się
na pierwszym miejscu na świecie.
– Czy w tym rankingu występują
również polskie restauracje?
– Niestety jeszcze nie, ale jest już kilka, które do tego dążą. Cały czas stara-
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my się dogonić najlepszych w Europie
i na świecie. Mamy ogromne chęci do
działania w tym kierunku i najważniejsze
– ambitną, zdolną młodzież, która już
pojawia się na ważnych konkursach międzynarodowych.
Ja również startowałem w bardzo
wielu konkursach, niektóre z nich udało mi się wygrać, a teraz moi kucharze
kontynuują rozpoczętą drogę i odnoszą
sukcesy. Staram się przekazywać im wiedzę, abyśmy mieli godnych następców.
W przyszłym roku jadę do Luksemburga
na olimpiadę kucharzy, będę tam z ramienia „Klubu Szefa Kuchni” jako obserwator.
– Powie nam Pan coś o potrawach, które powstały w Zielonkach?
– Część potraw miała swój debiut.
Zrobiłem je po raz pierwszy. Były to m.in.
bigos z karpiem oraz pierogi z karpiem
surowym i wędzonym.
– Była również zupa?
– Dwie zupy rybne. Jedna o tradycyjnym polskim smaku, przygotowana na
mocnym wywarze rybnym, z dużą ilością
karpia. Zawierała sporo warzyw, liści laurowych i różnych ziół. Druga natomiast
na azjatycką modłę: z trawą i liśćmi cytrynowymi, mlekiem kokosowym i pastą tomjum. Te składniki można już kupić w naszych sklepach.
– Czy promocja potraw z ryb jest
widoczna w Europie?
– Myślę, że zwyczaj jedzenia ryb w Europie jest bardziej rozpowszechniony niż
u nas. Nie wymaga zatem większej promocji. Najwięcej ryb spożywa się oczywiście w krajach śródziemnomorskich, czyli
w: Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji. Tam
ludzie jedzą ryby na potęgę, a czerwone mięso jest zdecydowanie mniej popularne niż u nas. Cieszę się, że w Polsce pojawiają się takie kampanie. Warto,
aby ludzie zaczęli odżywiać się zdrowo.
Wśród całej populacji ryb hodowanych
w Polsce, aż 80% zajmuje karp. Jednak
przeważnie jemy go tylko w grudniu,
a to przecież bardzo smaczna ryba. Warto zatem podejmować działania promocyjne, aby więcej osób spożywało karpia
w ciągu roku. Dla zdrowia powinniśmy
jeść około 1 kg ryb miesięcznie.
– Ile Polacy jedzą ryb?
– Bardzo niewiele. Około 300-400 g
miesięcznie. To zdecydowanie za mało.
– A w Pana restauracji, poleca
Pan ryby?
– Oczywiście, że tak. Staram się jed-
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mundi czy np. diabła morskiego. Co trzy
miesiące wstawiam jakąś kartę sezonową. Teraz pojawiają się również grzyby
i dziczyzna.
– Jaki jest sekret dobrego przyrządzania karpia? Jak wyeliminować
bagienny zapach?
– Nie każdy karp ma taki zapach,

wszystko zależy od tego, gdzie był złapany. Jeśli pochodzi z mulistego jeziora
czy stawu, to najprostszym sposobem,
aby pozbyć się zapachu, jest namoczenie go w mleku. Drugim sposobem jest
skropienie go cytryną, obłożenie koprem
i wstawienie w chłodne miejsce. Po kilku godzinach takich zabiegów karp będzie idealny.

– Gdzie będziemy mogli zobaczyć
Pana w najbliższym czasie?
– W telewizji. W co drugi poniedziałek będę w programie „Kawa czy herbata” i od stycznia wracamy do TV4 z „Kulinariami”. Pozdrawiam wszystkich Czytelników „Gazety Babickiej”.
Agnieszka Nowicka

25 Lat Sekcji Badmintona

Udane starty Martyny Poprzeczko
Oto przepis, który otrzymaliśmy od Marcina
Budynka, specjalnie dla Czytelników „Gazety Babickiej”.

Karp w maku dla 4 osób

Składniki: filet z karpia 600 gram, bułka
tarta 100 gram, mak 100 gram, 3 jajka, sól,
pieprz, mąka, majeranek.
Sposób przygotowania:
Filety pokroić na porcje, doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Jajka roztrzepać w misce (białko i żółtko razem). Wymieszać bułkę tartą z makiem. Filety obtoczyć w mące,
w jajku i bułce tartej z makiem. Smażyć ok. 4
minuty z każdej strony na oleju lub na klarowanym maśle. Podawać z plastrami cytryny
i purée warzywnym z marchwi, selera i pietruszki. Smacznego!

Dotychczas najlepsza restauracja na
świecie – hiszpańska „El Bulli” – położona jest w katalońskim mieście Roses na
Costa Brava. Jednorazowo posiłek może
zjeść tam 50 gości; aby go przygotować,
w kuchni pracuje aż 40 osób! Ilość kucharzy zbliżona do liczby gości jest normą
w restauracjach najwyższej klasy. W „El
Bulli” skosztować można potraw, które
kształtem i konsystencją mogą wprawić
gości w zdumienie. Są wśród nich takie
przekąski, jak: parmezan w postaci pianki, olej z pestek dyni w formie kulek pękających na języku, oliwa z oliwek w postaci
cienkiej spirali czy pianka z marchewki.
Obecnie wg ekspertów najlepszą restauracją na świecie jest „Noma” w Kopenhadze. Na karcie dań widnieją tam
m.in. wół piżmowy, wędzony szpik kostny, sandacz z dojrzewającym czarnym
bzem czy suszone ostrygi z rzeżuchą.
Ranking sporządzany jest przez radę
The World’s 50 Best Restaurants Academy, na którą składa się wpływowa grupa
800 międzynarodowych liderów branży
gastronomicznej.

nak zawsze urozmaicać serwowane dania. Nie bazuję tylko na rybach krajowych, poza linem, szczupakiem, sandaczem, pstrągiem, karpiem oferuję również bardziej egzotyczne gatunki, takie
jak: piotrosza, barwenę, doradę, bara-

Już 25 lat działa sekcja badmintona przy Ludowym Klubie Sportowym „Naprzód” Zielonki. Powstała we wrześniu 1985 roku. W czasie swojej działalności zdobyła wiele medali na turniejach lokalnych,
krajowych i międzynarodowych. Od
10 lat obserwujemy karierę sportową najlepszej badmintonistki Klubu
„Naprzód” Zielonki – Martyny Poprzeczko. Zawodniczka jest wielokrotną Mistrzynią Polski, a od ponad
5 lat znajduje się w ścisłej Kadrze
Polski. Swoje złote medale zdobywała na Mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej młodzików, juniorów młodszych i juniorów.
Martyna treningi badmintona rozpoczęła w 2000 roku, mając 8 lat. Od samego początku bez trudu można było
przewidzieć, że nie będzie to zawodniczka tuzinkowa i w przyszłości osiągnie
wysokie wyniki sportowe. Swój pierwszy
złoty medal i tym samym Mistrzostwo
Polski Martyna zdobyła w wieku 13 lat,
w rozgrywanych w Kędzierzynie-Koźlu
Mistrzostwach Polski Młodzików. Później przyszły kolejne sukcesy w Mistrzostwach Polski, turniejach międzynarodowych, jak również w imprezach lokalnych.
Rok 2010 dla Martyny był również
bardzo udany i obfitował w wyśmienite wyniki sportowe na kortach w kraju
i za granicą. Do szczególnych osiągnięć
zawodniczki można zaliczyć złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów, dwa złote medale w Międzynarodowym Turnieju Mazovia Junior Cup, brązowy medal
Międzynarodowych Mistrzostw Bułgarii Juniorów, dwa brązowe medale Międzynarodowych Mistrzostw Słowacji Juniorów oraz srebrny medal Międzynarodowych Mistrzostw Portugalii. Na uwagę zasługuje również fakt zdobycia Pucharu Warszawy w kategorii seniorów.
Obecnie zawodniczka przygotowuje się
do Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów oraz Mistrzostw Europy, które odbędą się w Finlandii w kwietniu 2011 roku.
Jako studentka Politechniki Warszawskiej Martyna została powołana na Aka-

demickie
Mistrzostwa Świata w badmintonie.
W związku z osiągnięciami zawodniczka
jest sponsorowana
przez niemiecką firmę VICTOR.
C o d z i e n ne treningi, upór, ciężka praca oraz dążenie do
celu są podstawą sukcesu Martyny. Dla
przykładu, zawodniczka przebywa średnio w roku około 160 dni poza domem
na obozach, zgrupowaniach oraz turniejach. Dodatkowym oparciem w pokonywaniu trudów treningowych i startowych są z pewnością rodzice Martyny – Państwo Monika i Maciej Poprzeczko. Od samego początku uprawiania dyscypliny rodzice mocno wspierali zawodniczkę, co w konsekwencji przyczyniło
się do osiągnięcia sukcesów.

Obecnie sekcja badmintona, z której wywodzi się Martyna, prowadzi zajęcia sportowe w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach 4 razy
w tygodniu.
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Do czołowych zawodników sekcji
możemy zaliczyć Magdalenę Poprzeczko
(siostrę Martyny), Natalię Sieklicką, Marcina Borucińskiego oraz Jakuba Tembikowskiego.
W 2010 roku mija 25 lat od powstania sekcji badmintona. W tym
okresie osiągnęła ona wiele zadowalających wyników i wychowała licznych dobrych zawodników, do których z pewnością trzeba zaliczyć Łukasza Barszczewskiego, obecnie grającego w ekstraklasie, Pawła Skowrońskiego, Piotra Skowrońskiego, Martę Szczepanek, Marzenę Ciećwierz, Jolantę Sumińską, Milenę
Nowak oraz wielu innych zawodników,
którzy reprezentowali Klub „Naprzód”
Zielonki, a tym samym gminę Stare Babice na imprezach lokalnych, krajowych
i międzynarodowych.
W tym jubileuszowym roku chciałbym podziękować wszystkim, z którymi
współpracowałem i współpracuję – zawodnikom, działaczom oraz rodzicom
zawodników za wkład pracy na rzecz sekcji. Sądzę, że następne lata również będą
obfitowały w wiele znakomitych sukcesów sportowych. Dlatego ciągle prowadzimy nabór dzieci z klas II, III i IV. Zajęcia
odbywają się w poniedziałki, środy, piątki (w godz.17:30-19:00) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach. Chętnych serdecznie zapraszamy. Tel. 604-717-977.
Piotr Pamięta
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OGŁOSZENIA

Pomóżmy bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę!
Od 15 listopada do 31 stycznia
2011 roku Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Starych Babicach
organizuje zbiórkę starych koców,
kołder,
niepotrzebnych
garnków,
smyczy, kagańców, bud oraz karmy
dla zwierząt. Wszystkie zebrane rzeczy
chcemy przekazać Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami w Warszawie.
Z
dnia
na
dzień
przybywa
bezdomnych zwierząt, które trafiają do
schronisk w całej Polsce.

Chcemy chociaż w ten sposób pomóc
zwierzętom, które zostały porzucone
i opuszczone przez ludzi. Bardzo liczymy
na Państwa pomoc.
Nie bądźmy obojętni
na los tych zwierząt!!!
Wszystkich, którzy chcieliby przekazać
żywność lub wyżej wymienione rzeczy
zapraszamy w godzinach pracy urzędu
do Referatu Ochrony Środowiska,
pokój nr 12, nr tel. (22) 722-90-06.

Do oddania 3 młode, zdrowe kotki.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy
o kontakt z Referatem Ochrony
Środowiska pod nr tel.: (22) 722-90-06.

Szanowni Państwo!

W listopadowych wyborach samorządowych po
raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem. Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność i podziękowania za możliwość pracy na rzecz
naszej gminnej społeczności. Ponowny wybór na
stanowisko Wójta Gminy odbieram jako pozytywny sygnał dla działań, które wspólnie zrealizowaliśmy w poprzedniej kadencji. Jest on również upoważnieniem do podejmowania najlepszych decyzji
w Państwa imieniu, na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Zwierzęta szukają domu
Pilnie poszukujemy domu dla
kotki i kocurka. Zwierzęta mają ok.
4 miesięcy, są zdrowe, zaszczepione,
wysterylizowane/wykastrowane.
Kotki
można obejrzeć w klinice weterynaryjnej
w Latchorzewie, ul. Warszawska 236,
tel.: (22) 796-02-00.

Drodzy Mieszkańcy

Cecha charakterystyczna: jedno oko
brązowe, drugie niebieskie. Pilnie
szukamy właściciela lub nowego
opiekuna dla suni.
Tel.: (22) 722-90-06 lub 665-808-092.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek

Sprzedam brykiet
opałowy dębowy
tel. 603 849 220

Ponowny wybór mojej osoby na radnego jest dla mnie dużym
zaszczytem i zobowiązaniem do jeszcze aktywniejszej pracy
dla dobra gminnej społeczności. Dziękuję wyborcom z terenu Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego i Topolina za okazane zaufanie.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę
wszystkim dużo zdrowia!
Radny Tadeusz Wiśniewski

Poznaj smak Azji!

Ul. „Hubala” Dobrzańskiego 42/44, lok. 29 Osiedle Latchorzew
Zamówienia na telefon: 22 498-08-56
Zapraszamy 7 dni w tygodniu
pn.-so. 11:00-21:00, niedz. 12:00-20:00
Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł

szklenie u klienta

• pełny zakres usług • lustra • konkurencyjne ceny!

tel.: 602-285-338

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Firma istnieje od 1988 r.

LESZEK MROCZEK

W dniu 19 listopada 2010 roku przy ul.
Południowej w miejscowości Zielonki
Parcele znaleziono młodą sunię husky.

Policyjny borsuk z wizytą w przedszkolach
Niecodzienny patrol – złożony
z policjantów, strażników gminnych
i policyjnego borsuka – w grudniu odwiedził dzieci ze wszystkich
przedszkoli z terenu gminy Stare
Babice. Celem akcji było zapoznanie najmłodszych z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze i unikania zagrożeń.

Technik Elektromechanik
Mistrz elektromonter
Uprawnienia budowlane
Zrzeszenie w MOIIB

INSTALACJE Z TRADYCJAMI
tel. 22 7227310, kom. 509673201, leszek.mroczek@vp.pl
Koczargi Stare ul. Akacjowa 69, 05-080 Izabelin

Policjanci z Komendy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego we współpracy z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Starych Babicach zorganizowali cykl spotkań z przedszkolakami z naszej gminy. Funkcjonariusze wraz z policyjnym borsukiem – maskotką stołecznej
Policji – podczas wspólnej zabawy przybliżyli najmłodszym podstawowe zasady

Gabinet Dentystyczny
bezpiecznego zachowania, opowiedzieli, jak należy zachowywać się na drodze
i unikać zagrożeń. Wiele radości sprawiło dzieciom obejrzenie przygotowanego
specjalnie dla nich filmu pt. „Bezpieczna
droga z radami SpongeBoba”. Dziecięcym uśmiechom nie było końca.
Ewelina Gromek-Oćwieja
fot. M. Łada
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Robert i Beata Dereniewicz
Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32,
0601-33-83-86, 0601-35-39-45
Przeglądy i porady bezpłatnie!
www.babicedentysta.pl
GAZETA BABICKA nr 12 (170)
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Nasze specjalności:
Diagnostyka i leczenie chorób
naczyniowych:
• �������������������������
Laserowe operacje żylaków
• �������������
Skleroterapia
• ����������������������������������
Klasyczne zabiegi usuwania żylaków
Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień,
• likwidacja przebarwień,
• rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni,
• zabiegi Retises CT,
• kosmeceutyki, peelingi.
Szeroki zakres badań USG-Doppler
Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii
estetycznej
Sprzedaż produktów uciskowych
(pończochy, rajstopy, podkolanówki)
Zadzwoń: 22 721 81 05 lub 510 147 711
NZOZ Klinika w Klaudynie,
ul. K. Kurpińskiego 15, 05-080 Klaudyn
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

GEOBAKS
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
e-mail: geobaks@poczta.onet.pl

tel. 722-97-25, 500-057-275

Wykonujemy usługi z zakresu:
GEODEZJI (mapy, podziały, inwentaryzacje, kartoteki)
BUDOWNICTWA (adaptacje, nadzory, świadectwa energetyczne)
NIERUCHOMOŚCI (pośrednictwo kupno – sprzedaż)

Z Gazetą Babicką 10% rabatu!

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!

„Minex”

Opał ekologiczny • Drewno kominkowe
Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel
Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe
Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2
tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

