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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa czasem radości, udanych spotkań rodzinnych i religijnych refleksji. Oby nadchodzący Nowy Rok
był pomyślny i spełnił pokładane w nim nadzieje.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice życzę dużo zdrowia, spełnienia
marzeń i wiele wszelkiego dobra.
Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego
Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom
Gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej
i zawodowej pomyślności.
Niech te piękne święta upłyną wśród najbliższych
w ciepłej i serdecznej atmosferze.
Jerzy Misiak
Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

W Babicach wystąpi Artur Ruciński
26 grudnia 2012 r. (w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) w Kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach o godz. 11.30 odbędzie się msza św., podczas
której wystąpi światowej sławy śpiewak operowy Artur Ruciński.
Artysta dysponuje jednym z najpiękniejszych głosów barytonowych na świecie. Jego kunszt
wokalny znajduje uznanie widowni i krytyków muzycznych, otwierając mu drogę do największych
i najbardziej prestiżowych scen operowych. Występował m.in. w berlińskiej Staatsoper, w Teatro Liceu
w Barcelonie, hamburskiej Staatsoper, w Filharmonii w Oslo, Los Angeles Opera i wielu innych.
W sezonie 2013/2014 zadebiutuje na deskach nowojorskiej Metropolitan Opera w roli
Walentego w operze „Faust” Ch. Gounoda. W styczniu 2013 r. zaśpiewa w „Halce” Stanisława
Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
Zapowiadany grudniowy występ artysty będzie jego pierwszym koncertem dla mieszkańców
naszej gminy w odnowionym, zabytkowym  kościele w Starych Babicach.
Zapraszamy do udziału w tej niepowtarzalnej uroczystości.
Artur Ruciński jest absolwentem Warszawskiej Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina
i jednocześnie jednym z najbardziej znanych na świecie mieszkańców gminy Stare Babice.
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Lubię być Świętym Mikołajem…
Agnieszka Kaczurba, radna z Lipkowa, prowadziła na babickim
rynku pierwszą publiczną imprezę mikołajkową w naszej gminie.
Jak mówi – uwielbia zarówno święta Bożego Narodzenia, jak i
nowe wyzwania – stąd zaangażowała się również w przygotowanie przedsięwzięcia, którego głównym organizatorem był Urząd
Gminy. Przy okazji rozmowy zapytaliśmy Panią Agnieszkę o to, co
słychać w Lipkowie i jakich inwestycji mieszkańcy tej miejscowości mogą spodziewać się w przyszłym roku.

– Lipków przez wiele osób kojarzony
jest przede wszystkim z parafią.
– To prawda, ponieważ jest to niezwykłe
miejsce, mocno osadzone w historii naszej
gminy. W minionych latach zaniedbane, teraz
zaczyna świecić nowym blaskiem. Lipkowska
parafia zyskała nowego Proboszcza, który jest
nie tylko dobrym duszpasterzem, ale również
dobrym gospodarzem. Ksiądz kanonik Tomasz
Sobiecki ma pomysły, jak ożywić teren parafialny, czego przykładami są chociażby wrześniowa rekonstrukcja bitwy czy uroczyste obchody 60-lecia parafii. Moim zdaniem jest to
bardzo cenne. Powinniśmy wspierać wszystkie inicjatywy integrujące mieszkańców gminy, a zwłaszcza takie, które łączą misję duszpasterską ze sprawami kulturalnymi i społecznymi. Dziś teren parafii wypiękniał, posprzątano park, wywieziono gruz, powstała naturalna sceneria do różnych przedsięwzięć społecznych.
– Odbudowano również kapliczkę,
czy to prawda, że Pani była głównym organizatorem tego zadania?
– Właściwie o odbudowę kapliczki zabiegaliśmy razem z poprzednią radą sołecką.
Nasze starania rozpoczęły się zaraz po tym,
jak kapliczka została rozebrana. Wielu mieszkańców wsi nie mogło pogodzić się z tym, że
pewnego dnia zniknęła. Poprzednia lokalizacja
tego pomnika naszej kultury materialnej była
dosyć niefortunna. Dawna kapliczka w wyniku
kolejnych zmian w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej stała między rowem a ulicą. W związku z tym Starosta PWZ wystosował pismo do parafii z zapytaniem, czy można
by kapliczkę przesunąć. Poprzedni Proboszcz
odczytał je w kościele i prosił parafian o sugestie. Nikt się nie zgłosił, a kapliczka zamiast
przeniesienia została rozebrana. Podczas tej
czynności większość cegieł uległa zniszczeniu,
były bowiem bardzo zlasowane. Kiedy pojawił się nowy Ks. Proboszcz, zapaliło się zielone światło dla inwestycji. Wielu ludzi prosiło

mnie o podjęcie tej sprawy. Trzeba było rozwiązać liczne problemy, np. w trakcie inwestycji nastąpiła zmiana własności udostępnionego nam gruntu między Gminą a Powiatem,
elementy zabytkowe trzeba było oddać do
profesjonalnej konserwacji. Wreszcie kapliczka powstała na nowo, wybudowaliśmy ją kilka
metrów od dawnej lokalizacji. Prace przy zagospodarowaniu otoczenia kapliczki i ułożenie chodnika to już zasługa nowego Sołtysa
Pawła Karczmarka. O właściwe oświetlenie kapliczki zadbał Proboszcz lipkowskiej parafii. Jej
uroczyste poświęcenie prawdopodobnie nastąpi wiosną 2013 r. Przy okazji uhonorowane zostaną wszystkie osoby, które mają swój
udział w jej odbudowie. W różnorodne prace
zaangażowały się aż 74 rodziny.
– W dawnej kapliczce, podczas rozbiórki, znaleziono historyczne pamiątki.
– To prawda. Pod daszkiem kapliczki zamurowano metalową tubę, jednak na nieszczęście ptaki tuż nad nią uwiły sobie gniazdo i wilgoć spowodowała jej korozję. Tuba zawierała
papierową inskrypcję, niestety na skutek złych
warunków papier zapisany cyrylicą rozpadł się.
Zachowały się jednak monety wybite w latach
1840-1851 r. Prof. Paschalis Jakubowicz, potomek dawnych właścicieli Lipkowa, twierdzi, że
kapliczka została postawiona w podzięce za to,
że jeden z jego przodków powrócił cało z zesłania na Syberię. Znalezione monety zdają się
potwierdzać tę historię.
Z dawnej kapliczki zachowała się także odnowiona tablica gliniana (szkliwiona)
ze sceną ukrzyżowania Jezusa, zdaniem konserwatora zabytków jest to unikat w skali
Mazowsza, przypuszczalnie była ona przywieziona w dawnych czasach z Włoch. Zachowała
się również platerowana pasyjka, która została przymocowana do nowego krzyża. Całość
kapliczki, zgodnie z dawnym wzorem, wykonano na nowo. Użyliśmy starych cegieł, wylano także betonowy solidny fundament, którego wcześniej nie było. Cieszy mnie to, że
w odbudowę zaangażowało się tak wiele
osób. Radny Stanisław Lesisz zwołał kolegów,
którzy pomagali w malowaniu i wygrabiali te-
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ren. W prace włączyła się także nowa rada sołecka Lipkowa, dzięki której na jesieni teren
wokół budowli zazielenił się. Obecna kapliczka jest zatem dziełem wielu ludzi.
– Jakie sprawy w Lipkowie wymagają
najpilniejszego rozwiązania?
– Wszyscy oczekujemy remontu drogi powiatowej – ul. Mościckiego, ale niestety aktualnie Powiat nie ma wystarczających środków na realizację tej inwestycji. Jak mnie poinformowano, będzie ona przeprowadzona prawdopodobnie w 2014 r. Konieczny
jest też remont drogi gminnej – ul. Paschalisa
Jakubowicza. Odbyliśmy ostatnio wspólnie
z przedstawicielami Urzędu Gminy i Sołtysem
przegląd tej drogi, radząc, jak można przy
skromnych środkach budżetowych poprawić
jej stan. Droga nie ma odwodnienia, pobo-

Przy odbudowie kapliczki w Lipkowie pomagała nie
tylko lokalna społeczność. Zaangażowali się także
pracownicy Urzędu Gminy: architekt Kazimierz Steć
wykonał projekt kapliczki, a Z-ca Wójta Marcin Zając
dostarczył przedwojenne cegły na jej kolumnę
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się to zrobić? Choć niestety
z funduszami europejskimi
różnie bywa.
– Co konkretnie ma Pani
na myśli?
– Ostatnio zmartwiliśmy
się tym, że Kampinoskiemu
Parkowi  Narodowemu nie udało się otrzymać dofinansowania z UE na rewitalizację Polany
w Lipkowie. Nasza Gmina wyDawna kapliczka skrywała w sobie monety – artefakty z epoki
wiązała się ze wszystkich zobowiązań w tej sprawie, sfinancza pozarastały, część mieszkańców zasypa- sowała wykonanie koncepcji architektoniczła rowy, w rezultacie po opadach tworzy się nej i szczegółowych planów. W tych dokumenna niej koryto rzeki. Dodatkowo jeszcze dro- tach uwzględnione zostały wszystkie oczekiwaga ma konstrukcję dwuspadową, tymczasem nia mieszkańców Lipkowa i KPN, m.in. parkinmożliwość wykonania rowu odwadniającego gi dla autobusów, toalety, pomost na strudze,
pojawia się tylko z jednej strony. Zdaniem eks- przejazd dla wózków inwalidzkich, scena, edupertów kompleksowy remont ul. Jakubowicza, kacyjny plac zabaw dla dzieci i ścieżka dydakrazem z chodnikiem będzie kosztował ok. tyczna. Powstał dobry, nowoczesny projekt za5-6 mln zł. Pojawiła się zatem propozycja gospodarowania Polany. Na pewno w najbliżz Urzędu Gminy, aby na razie wykonać re- szych latach się nie zdezaktualizuje, będziemy
mont samej nawierzchni drogi i odtworzyć próbowali szukać środków na realizację tej inrowy, tam gdzie jest to możliwe, a także wy- westycji, tymczasem Gmina mówi, że będziemy
konać pobocze o szerokości 1 m.
próbowali projekt realizować etapami. Może
zatem zaczniemy od parkingu? Jednym z naj– Jak zareagowała Pani na tę propo- większych problemów Lipkowa jest bowiem zazycję?
pewnienie wiernym miejsca do parkowania sa– Przedyskutowaliśmy ją na zebraniu rady mochodów przy kościele. Podczas niedzielnych
sołeckiej. Wspólnie zastanawiamy się, czy nie mszy świętych zajęte są wszystkie pobocza
można by tej inwestycji i innych remontów dróg. W ramach projektu na tyłach cmentarza
dróg podciągnąć pod granty Unii Europejskiej miał powstać duży, utwardzony parking, na kilzwiązane z turystyką i zachowaniem dziedzic- kadziesiąt samochodów. Dobrze, że Gmina latwa narodowego, drogi te przecież prowadzą tem wyrównała i utwardziła kruszywem drogę
do naszych zabytków i Puszczy Kampinoskiej. przy kościele, w podobnej technologii wykonaMoże w nowym okresie budżetowym UE uda no też ul. Hetmańską.

– Jakie jeszcze inne zagadnienia wymagają rozwiązania?
– Odwodnienia podtapianych terenów.
W przyszłym roku będzie odwadniana ul.
Mościckiego i ul. Jastrzębia w Kolonii Lipków.
Na ul. Jastrzębiej powstał problem wynikający
również z tego, że większość płotów pobudowano na podmurówkach, które uniemożliwiają odpływ wody z ulicy, a część posesji znajduje się wyżej niż droga. W rezultacie sama ulica
podczas deszczu przypomina kanał na deszczówkę. Wody opadowe będą rowem odprowadzane na teren KPN.
– Wspominała Pani, że lubi nowe wyzwania, czy stąd właśnie pomoc przy mikołajkach?
– Mikołajki to nowy pomysł, który zrodził
się w Gminie kilka tygodni temu. Wszyscy
zastanawialiśmy się, czy podołamy organizacyjnie. Ponieważ św. Mikołaj zawsze budzi jedynie dobre emocje i jest to okazja do
zabawy dla całej babickiej społeczności, postanowiłam włączyć się do pomocy i poprowadzić tę imprezę. Mam w tej mierze sporo
doświadczeń. Przez długi czas pracowałam
w organizacjach pozarządowych, nigdy nie
było nas stać na konferansjerów – musiałam
radzić sobie sama. Mam nadzieję, że impreza mikołajkowa dała Państwu trochę radości
i że na stałe zagości w babickim kalendarzu
wydarzeń kulturalnych.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia życzę wszystkim wiele dobrego.
Niech Nowy Rok pozwoli Państwu zrealizować
wszelkie plany i urzeczywistnić marzenia.
Z radną Agnieszką Kaczurbą
rozmawiał Marcin Łada

Ufundujmy sztandar dla naszej gminy!
Szanowni Państwo! W poprzednim
numerze „Gazety Babickiej” informowaliśmy o przyjęciu uchwały przez Radę
Gminy, dotyczącej powstania sztandaru i insygniów gminy. Zgodnie z wielowiekową polską tradycją, sztandar jest
symbolem trwania oraz znaczenia lokalnej społeczności i zwyczajowo jest
tę społeczność fundowany. Każdy może
podarować na ten szczytny cel dowolną kwotę.
W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Gminy Stare Babice
zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na poniższe konto bankowe, w terminie do 24.12.2012 roku:
Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział Stare Babice.
Nr: 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008
z dopiskiem: „Darowizna na Sztandar Gminy Stare Babice”.
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Z Sesji Rady Gminy
XXII Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 29 listopada br. Na początku obrad
Przewodniczący RG i Wójt Gminy omówili działania przeprowadzone w okresie międzysesyjnym.
Wójt Krzysztof Turek w tym czasie spotkał się m.in. z mieszkańcami Koczarg Starych.
Rozmowy dotyczyły nowego projektu organizacji ruchu w kompleksie pomiędzy ul. Górki i
Klonową. Przeprowadził także naradę z udziałem Sołtysa Klaudyna, Prezesa GPK „Eko-Babice”
i pracowników gminy w sprawie budowy kanalizacji w ul. Krzyżanowskiego. Spotkał się również z autorem opracowania o dziejach Starych
Babic, które powstaje w związku z obchodami jubileuszu 700-lecia. Wójt Krzysztof Turek
uczestniczył ponadto w konferencjach poświęconych budowie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu, sprawom opieki społecznej,
bezpieczeństwa i gospodarki odpadami.
Podczas XXII sesji radni podjęli 10 uchwał.
Zatwierdzili przyszłoroczny „Program współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zaaprobowali także obniżenie śred-

niej ceny skupu żyta na rok podatkowy 2013
z kwoty 75,86 zł do 42,00 zł za 1 dt. Podjęli
również uchwałę o przystąpieniu do scalenia
nieruchomości położonych w Janowie. Radni
zadecydowali ponadto o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w naszej gminie (we
wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi
Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe,
Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego
i Blizne Łaszczyńskiego).
Kolejna uchwała dotyczyła planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do 3 lat.
Nadzór nad właściwym wykonywaniem powyższych zadań sprawuje Wójt Gminy. Celem nadzoru jest m.in. zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i opiekę oraz wysoki poziom zajęć służących ich rozwojowi.
W czasie XXII sesji radni przyjęli również
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania

Narkomanii i Przemocy Domowej” na rok
2013. Zatwierdzili zmiany w budżecie gminnym (zwiększenie dochodów o 34.786,00 zł
i wydatków o tę samą kwotę). Radni podjęli ponadto uchwałę w sprawie upoważnienia
Zarządu Spółki GPK „Eko-Babice” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na zakończenie sesji została uchylona uchwała nr XXI/207/12 Rady Gminy Stare
Babice z 30 października 2012 r. Dotyczyła ona
udzielenia dofinansowania Gminie Izabelin na
rok 2012/2013. Dotacja miała na celu pokrycie
kosztów edukacyjnych wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na naszym terenie,
które uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Izabelin.
Okazuje się, że brak podstawy prawnej, która
umożliwiałaby przekazanie takiego wsparcia
w drodze uchwały, jest to bowiem możliwe tylko w ramach stosownego porozumienia między samorządami obu gmin.
Ze szczegółami uchwał podjętych podczas XXII sesji można się zapoznać na stronie
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/.
kg.

700 lat Babic
Podczas listopadowej Sesji Rady Gminy Stare Babice Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Jolanta Pieńkowska udzieliła informacji dotyczącej planowanych obchodów jubileuszowych.
Patronaty honorowe nad uroczystościami 700-lecia Babic objęli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński.
Plan obchodów w większości pokrywa się
z corocznym kalendarzem imprez kulturalnych
gminy. Do poszczególnych wydarzeń dodano
akcenty dotyczące 700-lecia Babic.
Uroczystości jubileuszowe zostaną zainaugurowane 4 stycznia 2013 r. podczas wręczenia
nagrody Babinicza. Gala odbędzie się w sali widowiskowej Dyrekcji KPN w Izabelinie. Podczas
tej uroczystości zostanie zorganizowany wernisaż z pleneru malarskiego, który przeprowadzono w listopadzie w Starych Babicach.
Ciekawym elementem obchodów 700-lecia
będą spacery z przewodnikiem po gminie Stare
Babice. Planowane jest zorganizowanie 15 spacerów po najciekawszych miejscach na naszym
terenie.
W obchody jubileuszowe wpisana jest również wystawa fotografii plenerowej, która eksponowana będzie na ogrodzeniu kościoła

w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym wzorem wystaw znajdujących się na ogrodzeniu
Łazienek Królewskich w Warszawie. Planowana
jest również wystawa starej fotografii związanej
z dziejami Babic.
Akcenty obchodów jubileuszowych pojawią się także podczas: „Noworocznego spotkania seniorów”, „Przeglądu chórów szkolnych”,
„Przeglądu tanecznego”, „Teatru Rodziców”,
„Przeglądu Teatralnego”, „Gminnego Dnia
Dziecka”,
„Międzyszkolnego
Konkursu
Plastycznego”, sztuki teatralnej wystawianej przez uczniów gimnazjum w Koczargach
z okazji 3 Maja, festiwalu „W Krainie Chopina”.
Akcenty jubileuszowe mieszkańcy gminy dostrzegą również podczas dwóch rajdów rowerowych organizowanych w Borzęcinie Dużym
i rajdu historycznego organizowanego przez
Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy RP.
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Nowościami będą: Spartakiada przedszkolaków organizowana przez GOSiR na terenach
sportowych w Zielonkach, konkurs historyczny
dotyczący 700-lecia Babic zaplanowany przez
szkołę podstawową w Starych Babicach, który obejmie dwie kategorie uczestników: dzieci
i dorosłych, a także wystawienie przedstawienia
słowno-muzycznego z motywem przewodnim
700-lecia Babic.
Kulminacyjną imprezą jubileuszową stanie się coroczny Festyn Babicki, podczas którego pojawi się wiele niespodzianek dla publiczności.
Obchody 700-lecia Babic zakończy konferencja popularnonaukowa, podczas której
przedstawiona będzie monografia gminy.
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Śmieci po nowemu
czyli jak sobie poradzimy z nowym prawem dotyczącym gospodarowania odpadami
   Od 1 stycznia 2013 roku zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, której celem jest dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do prawa Unii Europejskiej.
W praktyce oznacza to, że zmieni się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Polski
parlament zmienił prawo, a teraz gminy muszą się do niego dostosować.
Nowy system zakłada, że samorząd
gminny będzie odpowiedzialny za odbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy
nie będą już indywiPiotr Czajkowski – Kiedualnie podpisywać
rownik Referatu Ochrony
umów z przedsięŚrodowiska
biorcami działającymi
w
tym
zakresie.
Zadanie to przejmie Gmina, która w drodze
przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie.
Co powinni zrobić właściciele posesji?
Mieszkańcy gminy korzystający z usług firm
wywozowych muszą rozwiązać umowy na wywóz odpadów podpisane z firmami, z których usług aktualnie korzystają. Warto zatem
już dziś sprawdzić, na ile wcześniej powinniśmy wypowiedzieć taką umowę. W myśl przepisów umowa powinna przestać obowiązywać
1 lipca 2013 r. Od tego dnia obowiązki organizowania wywozu odpadów przejmie na siebie
Gmina. Wówczas właściciele nieruchomości,
zgodnie z nowym systemem, będą uiszczać do
kasy Urzędu Gminy jedną podstawową stawkę
ustaloną przez Radę Gminy.
Odpady od mieszkańców będzie odbierać
wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca
prowadzący tego rodzaju działalność.
Stawka za odpady może być uzależniona
od: liczby osób zamieszkujących daną nieru-

chomość, ilości zużytej wody w danej
nieruchomości, od
powierzchni
lokalu mieszkalnego lub
od
gospodarstwa
domowego.
Rada
Gminy wybierze jeden spośród wymienionych
wskaźników.
Jak funkcjonować
do lipca 2013 r.?

Konsultacje uchwały gminnej z radnymi i sołtysami

Do 1 lipca 2013 r.
mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się
odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, tj. na
podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy
Stare Babice lub przedsiębiorcą wpisanym do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Intensywne prace trwają…
Aktualnie Rada Gminy Stare Babice analizuje projekty uchwał, które zostały przygotowane
przez Referat Ochrony Środowiska UG. Projekty
te są dostępne na stronie internetowej: www.
stare-babice.waw.pl   w ramach konsultacji z
mieszkańcami (do 12 grudnia br.).
Zdaniem ustawodawcy, celem wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach jest
właściwe zagospodarowanie odpadów wytwa-

rzanych w gospodarstwach domowych, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zmniejszenie zagrożeń dla
środowiska naturalnego.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ma wiele nieprecyzyjnych zapisów.
Już w gronach ekspertów mówi się o potrzebie wprowadzenia kolejnych zmian. Wszyscy
jesteśmy zaniepokojeni tym, jak będzie wyglądała gospodarka odpadami za kilka miesięcy.
Dlatego też intensywnie prowadzimy konsultacje społeczne i staramy się wypracować najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców naszej gminy.
Niepokoimy się również tym, że ceny wywozu
odpadów mogą wzrosnąć, ale mimo tych obaw
musimy pracować nad nowym systemem, realizując wytyczne rządowe.
Piotr Czajkowski
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska

Przemocy w rodzinie trzeba przeciwdziałać!
Od 1 sierpnia 2010 roku gminy realizują zadania wynikające z nowelizacji Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu
Przemocy w Rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180
poz. 1493 z późn. zm.).
Jednym z istotnych obowiązków nałożonych
od 2 lat na samorząd gminny jest utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, który koordynuje i integruje lokalne działania poszczególnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. W ramach ustawowych obowiązków zespół ten koordynuje działania przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdro-
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wia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i innych podmiotów w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
3 października 2012 roku odbyło się szkolenie przedstawicieli wszystkich podmiotów realizujących na terenie gminy Stare Babice zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy. Jego
celem było podniesienie wiedzy uczestników w
zakresie podejmowania interwencji w przypadku
rozpoznania przemocy w rodzinie. Podkreślano,
że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które jej doznają, i podjęcie skutecznych działań wobec sprawców. Szkolenie
przeprowadziła Alina Prusinowska-Marek, cer-
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tyfikowany specjalista ds. pomocy osobom doświadczającym przemocy, kurator zawodowy.
Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu
Przemocy w Rodzinie nałożyła na gminy obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych. W ten sposób nasz zespół, który działa od
2001 roku w babickiej gminie, uzyskał podstawę prawną.
4 listopada 2010 roku Rada Gminy Stare
Babice uchwaliła tryb i sposób powoływania i
odwoływania przez Wójta członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W dro-
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Urząd Gminy bliżej mieszkańców (7)
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Do zadań tego
referatu w zakresie geodezji należy:
przygotowanie materiałów w sprawie
nazewnictwa
ulic
i placów, nadawanie
numeracji porządkowej budynkom,
zlecanie
opracoOsobą pełniącą obowań geodezyjnych
wiązki Kierownika Rei kartograficznych,
feratu Geodezji i Goa także prowadzespodarki Nieruchonie spraw związamościami jest od 1 XI
2012 r. Agnieszka Sennych z rozgraniczaterkiewicz
niem nieruchomości.
W zakresie gospodarki nieruchomościami referat prowadzi sprawy dotyczące gospodarki gruntami
przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy,
a w szczególności: przygotowuje i wydaje
decyzje administracyjne związane z dokonywaniem podziałów nieruchomości, prowadzi scalenia i podziały nieruchomości,
przygotowuje także dla utworzonych zasobów gruntów komunalnych i gruntów
scalanych opracowania geodezyjne i planistyczne.
Ponadto referat zajmuje się ustalaniem
wartości gruntów przejmowanych pod
drogi gminne oraz określa wysokość opłat
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału, scalania i podziału nieruchomości, a także reguluje stan prawny nieruchomości będących
we władaniu Gminy.
W zakresie gospodarki gruntami komunalnymi referat tworzy zasób gruntów
i nadzoruje gospodarowanie nim, przygotowuje uchwały w sprawie nabywania
nieruchomości i prowadzi sprawy związa-

Wanda Morawska zawsze może liczyć na poparcie
ludzi dobrej woli

dze tej uchwały 25 stycznia 2011 r. Wójt
Gminy wydał zarządzenie powołujące Gminny
Zespół Interdyscyplinarny, przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczącą Zespołu została jego inicjator-

ne z nabywaniem nieruchomości na rzecz
Gminy. Ponadto przygotowuje uchwały w
sprawie sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych,
prowadzi sprawy dotyczące nieruchomości
stanowiących mienie Gminy związane ze
sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, zarządem trwałym, najmem lub użyczeniem.
W Referacie Geodezji i Gospodarki
Gruntami prowadzi się także sprawy dotyczące zarządzania gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub
użytkowanie wieczyste, dokonuje się ich
zamiany, organizuje przetargi jako formę
zbycia gruntów komunalnych, udziela zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia
umowy o oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste.
Do zadań referatu należy także przygotowanie różnych decyzji, m.in. o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego, i zarządzanie odebrania gruntów stosownie
do art. 240 kodeksu cywilnego, w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub o ustanowieniu trwałego zarządu. W tej gminnej
komórce przyjmuje się zgłoszenia roszczeń
o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe
na nieruchomości oddane w użytkowanie
wieczyste, ustanawia zakres i warunki oddania gruntów w użytkowanie wieczyste
i orzeka o wygaśnięciu prawa użytkowania
wieczystego, użytkowania i zarządu.
Referat ustala ponadto wysokość opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd, w tym udziela także bonifikat wynikających z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokonuje ak-

tualizacji stawki procentowej i opłat rocznych przy trwałej zmianie sposobu wykorzystania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, nalicza i aktualizuje opłaty roczne w związku
ze zmianą wartości nieruchomości.
W referacie tym wydaje się także na podstawie wniosków zaświadczenia o pracy
w gospodarstwie rolnym.
Do najczęściej prowadzonych w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
spraw należy rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków o podział nieruchomości, naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek podziału, nadawanie na wniosek właścicieli posesji
numeracji porządkowej nowo powstającym
budynkom, jak również nadawanie nazw
ulic, prowadzenie negocjacji związanych
z gospodarką nieruchomościami, w tym najem i dzierżawa nieruchomości gminnych,
a także nabywanie nieruchomości na rzecz
Gminy w drodze cywilno-prawnej oraz zbywanie poprzez przetargi publiczne.
Na wniosek właścicieli rozdrobnionych
gruntów referat przeprowadza scalenia
i podziały nieruchomości, które przeznaczone są na ten cel w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Bardzo wielu mieszkańców gminy korzysta z pomocy pracowników referatu w zakresie porad dotyczących regulacji stanu
prawnego nieruchomości oraz wyjaśnień
związanych z prawem własności posiadanych gruntów. W referacie pracuje 7 osób.
Osobą pełniącą obowiązki Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
jest
Agnieszka
Senterkiewicz, która zastąpiła byłego Kierownika Referatu Grażynę
Siemiątkowską. Tel: 22 722-91-39,
e-mail: geodezja@stare-babice.waw.pl.

ka – Wanda Morawska, która od 2001 r. koordynowała prace tej grupy.
Pani Wanda jest również inicjatorką współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, które w
swoich działaniach spotykają się z problemem
przemocy domowej. Pracując w Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
prowadząc grupę „Rodzina bez przemocy –
Jutrzenka”, a także udzielając się w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin
z przemocą domową, dostrzegła konieczność
powstania takiego zespołu.
– Problem przemocy domowej jest wielopłaszczyznowy i tylko konsolidując działania,
można skutecznie pomóc całej rodzinie. Czasem
jednak największym problemem dla ofiar jest
przełamanie bariery wstydu. Osoby pokrzyw-

dzone boją się prosić o pomoc. Tymczasem życie ucieka i szkoda każdego dnia – przekonuje Wanda Morawska. – Przemocy domowej postawmy barierę już dziś! Z naszej pomocy skorzystało wiele osób.
W listopadzie 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, na które przybyli przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej
Policji w Starych Babicach, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni i ksiądz. I tak właśnie powstał Zespół
Interdyscyplinarny, który działa do dziś. Jeśli potrzebujesz pomocy – nie zwlekaj. Zgłoś się do fachowców z Zespołu Interdyscyplinarnego!
W.M.
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DEBATA

Razem bezpieczniej
   – Mam nadzieję, że na spotkaniu są sami niezadowoleni, bo pożytek z debaty będzie wówczas, gdy dowiemy się czegoś nowego. To, że ludzie coraz bardziej szanują policję – wiemy, potwierdzają to różne badania.
Statystyka mówi również, że Polska należy do najbezpieczniejszych państw w Europie, Warszawa – do najbezpieczniejszych stolic, a województwo mazowieckie – do najbezpieczniejszych w Polsce. Jednak statystyka jest
złudna, uśrednia, potrafi zatrzeć, gdzie tkwią ważne problemy – w ten sposób Wojewoda Mazowiecki Jacek
Kozłowski zachęcał uczestników debaty „Razem bezpieczniej” (22.11 br., sala konferencyjna Urzędu Gminy
w Starych Babicach) do szczerych i odważnych wypowiedzi.
W ponaddwugodzinnej dyskusji na zgłaszane pytania i wnioski odpowiadali: Wojewoda
Mazowiecki
Jacek
Kozłowski,
Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji nadkomisarz
Artur Jopek, Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Jan Żychliński oraz gospodarz spotkania – Komendant Powiatowy Policji dla PWZ z
siedzibą w Starych Babicach, nadkomisarz Hubert
Kowalczewski. W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb i instytucji współpracujących z policją, przedstawiciele samorządów –
burmistrzowie, wójtowie, radni i sołtysi, prezesi
osiedli i wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele szkół i młodzież, a także mieszkańcy.
– Nie tylko policja odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców, zależy ono od pracy
wielu służb. To, czy żyjemy bezpiecznie, zależy
także od nas samych – uzasadniał Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski. – Czy nie działamy zbyt ryzykownie, czy nie narażamy się na niebezpieczeństwo? Czy reagujemy na sytuacje niebezpieczne w naszym otoczeniu? Czy czujecie
się państwo bezpieczni w miejscu zamieszkania:
w powiecie, gminie, na osiedlu? Czy czujecie się
bezpieczni, wysyłając dzieci do szkoły? Czego
się obawiacie? Jeśli nie czujecie się bezpieczni,
to dlaczego? Co zakłóca poczucie bezpieczeństwa? A kto z was zna nazwisko swojego dzielnicowego? Gdzie tkwią bariery we współpracy
społeczeństwa z policją?

Etaty, wakaty…
– Czy sprawa numeru „112” została wreszcie uregulowana? – pytał Bronisław
Opacki z Koczarg Starych. – W jego wprowadzaniu jesteśmy spóźnieni o 10 lat. Na terenie całego powiatu można prowadzić tylko jedną rozmowę alarmową, nie da się połączyć kilku roz-
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mów
jednocześnie.
W efekcie druga osoba dzwoniąca w tym
samym czasie słyszy
sygnał o braku możliwości połączenia. Co
więcej, nie otrzymuje
informacji, że połączenie zostało zarejestrowane lub że ktoś do
niej oddzwoni. A przecież taka sytuacja determinuje współpracę
w policją – kiedy to się
poprawi?
– Rzeczywiście, jest taka sytuacja – potwierdził Komendant Hubert Kowalczewski. – Aby jakoś złagodzić utrudnienia, dyżurni policjanci starają się prowadzić jak najkrótsze rozmowy, ale to
czasami wywołuje niezadowolenie rozmówców,
że nie poświęca się im należytego czasu.
Wojewoda Jacek Kozłowski poinformował, że niebawem zostanie uruchomione nowoczesne centrum powiadamiania ratunkowego
w Warszawie. Numer „112” będzie docelowo obsługiwał wszystkie połączenia z obszaru działania komendy stołecznej policji, a więc
z Warszawy, oraz z 9 satelitarnych powiatów.
Będą także obsługiwane połączenia adresowane do straży pożarnej i służb ratownictwa medycznego. Według zapewnień Wojewody numer „112” zacznie działać na tych zasadach pod
koniec pierwszego kwartału przyszłego roku w
Warszawie, a do końca 2013 roku – na terenie
sąsiadujących powiatów. Operator od pierwszych
chwil połączenia będzie widział lokalizację nie tylko wszystkich jednostek policji, straży pożarnej czy
ratownictwa medycznego, ale także osoby dzwoniącej. Przedsięwzięcie jest olbrzymie, wymaga bowiem włączenia w jeden
system także radiowozów,
wozów strażackich, karetek, szpitali itp.
– Gdy za rok się spotkamy – mam nadzieję,
że problemu nie będzie –
podkreślił nadkom. Artur
Jopek.
– Na początku debaty padło pytanie,
kto zna nazwisko swojego
dzielnicowego.
A może to dzielnicowi
zaczną bardziej aktywnie przedstawiać się
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mieszkańcom? – apelowała radna Katarzyna
Gąsowska. – Przydałoby się więcej informacji
w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców
– na przykład na przystankach autobusowych,
w sklepach, na tablicach ogłoszeń itp. – o tym,
jaki jest numer telefonu, jak się kontaktować
z dzielnicowym.
– To cenna uwaga – przyznał Komendant
Artur Jopek. – Będziemy wpływać na to, żeby
dzielnicowi zwracali uwagę na większą dostępność informacji o sobie. Wprawdzie do informacji tych łatwo dotrzeć na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji, ale przecież nie
każdy korzysta z internetu.
– Nawet najwspanialszy komendant
powiatowy nic nie zrobi bez ludzi – to opinia
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach
Jana Grądzkiego. – Obsada etatowa w komisariatach była ustalana na przełomie 2000-2001
roku. Natomiast mieszkańców szybko przybywa,
a policjantów – nie. Od tamtej pory liczba mieszkańców Łomianek wzrosła o 10 tysięcy, a obsada komisariatu pozostała niezmieniona. Jakie są
możliwości zwiększenia obsady etatowej komisariatu w Łomiankach?
– Jest to problem ogólnopolski i dotyczy nie
tego, jak dużo mamy etatów, ale jak dużo jest wakatów – wyjaśniał nadkom. Jopek. – Więcej policjantów odchodzi ze służby niż do niej przychodzi. I to w sytuacji, gdy miejscowości szybko się
rozwijają, przybywa terenów zamieszkałych, które muszą być objęte działaniem policji. Właśnie
z powodu tak dużej liczby wakatów trudno jest
zaspokoić wszystkie oczekiwania – także komend
powiatowych. Staramy się możliwie szybko uzupełniać te braki. Nie mogę jednak składać deklaracji, kiedy sytuacja się poprawi. Proszę o zrozumienie – apelował Komendant Jopek.
Zdaniem Wojewody Jacka Kozłowskiego
problem tkwi także w tym, że w ubiegłym roku

DEBATA
do pracy w stołecznej policji nie zgłosił się ani jeden kandydat, który pochodziłby z naszego terenu. Po odbyciu szkolenia i krótkim stażu nowo
przyjęci policjanci bardzo często proszą o przeniesienie na służbę w miejscu zamieszkania.
– Zachęcam pedagogów, samorządowców do
promowania zatrudnienia w policji – apelował
Wojewoda.
Natomiast
zdaniem
Starosty
Jana
Żychlińskiego źle oszacowana jest docelowa liczba etatów potrzebnych dla powiatu warszawskiego zachodniego. Na przykład dla powiatu legionowskiego, który ma podobną liczbę mieszkańców, przewidziano znacznie więcej etatów.
Stąd prośba o skorygowanie tych założeń.

Bezpieczne drogi – bezpieczni
mieszkańcy
– Kiedy przejście z ulicy Szkolnej w okolicach MarcPolu będzie bardziej bezpieczne
dla dzieci w drodze do szkoły? – pytała radna
Katarzyna Gąsowska. – W Starych Babicach niebezpieczny jest odcinek drogi powiatowej w pobliżu
sklepu MarcPol, do którego na parking prowadzą
dwa wjazdy i dwa wyjazdy, a między nimi jest zlokalizowany przystanek autobusowy oraz przejście do
ul. Szkolnej, licznie uczęszczanej przez dzieci. To jest
stara sprawa, kilkakrotnie mieszkańcy prosili, aby
zmienić organizację ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Czy zostaną wreszcie podjęte jakieś
działania, żeby ograniczyć niebezpieczeństwo?
Starosta Jan Żychliński przyznał, ze uwaga
jest słuszna: – Porozmawiamy z firmą MarcPol
w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.
– Trzeba coś zrobić z ul. Mościckiego, zanim będzie za późno. Droga – między Babicami
a Izabelinem – jest w bardzo złym stanie, wąska,
praktycznie nie ma poboczy i dwa samochody
mijają się z trudem. Stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla pieszych i rowerzystów – ostrzegał mieszkaniec Lipkowa.
– Modernizacja odcinka drogi od Rynku
w Babicach do ul. Jakubowicza, ciąg ulicy
Sienkiewicza i Mościckiego, była ujęta w planach
inwestycyjnych – wyjaśniał Starosta Jan Żychlinski.
– Powiat dwukrotnie składał wniosek o dofinansowanie z programu narodowego, tzw. schetynówek. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania, mimo że we wszystkich edycjach składaliśmy
dwa, trzy wnioski. Wykonano remont jedynie najgorszego odcinka – od Rynku do ul. Izabelińskiej,
gdyż na tyle wystarczyło środków. Do braku pieniędzy przyczynia się w dużej mierze „janosikowe”, czyli oddawanie przez powiat warszawski
zachodni części dochodów na rzecz innych regionów w kraju. Z tego powodu drugi pod względem zamożności powiat ziemski w Polsce spada
na miejsce 182. i środków ledwo wystarcza na
bieżącą działalność. Tak więc modernizacji drogi
nie będzie – jedynie łatanie dziur.
– Potrzebne są nowe punkty sygnalizacji świetlnej. Przez 5 lat zabiegałem o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej
i Południowej w sołectwie Zielonki Parcela – skarżył się radny Stanisław Lesisz, sołtys tej wsi. –
Dostaliśmy odpowiedź, że na ulicy jest za mały

ruch. Podobna sytuacja
jest na skrzyżowaniu ul.
Warszawskiej i Białej Góry
przy markecie „Biedronka”,
a tam było już tyle wypadków.
Zdaniem
Wojewody
Jacka Kozłowskiego sprawa
adresowana jest do Starosty
i samorządu województwa.
Skoro do tej pory świateł nie
postawiono – to zapewne
władze samorządowe uznały, że są one niepotrzebne.
W województwie mazowieckim zbudowano grubo ponad tysiąc kilometrów dróg, ze środków programu narodowego skorzystało ok. 30% gmin –
we wszystkich powiatach, z wyjątkiem warszawskiego zachodniego. Dlaczego? Trzeba wspólnie
się zastanowić, co zrobić, żeby w przyszłości to się
zmieniło – zachęcał Wojewoda Jacek Kozłowski.

Przeciw patologii
– wychowanie i prewencja
– Nie wolno bagatelizować zagrożenia narkomanią – nawet jeśli dziś w naszym
powiecie nie jest to zjawisko na tak dużą skalę jak w innych regionach kraju – ostrzegał
Waldemar Roszkiewicz, Wiceburmistrz Ożarowa
Mazowieckiego. Już dziś trzeba zaplanować
działania prewencyjne, bo gdy narkotyki zaczną
być rozdawane jak dropsy, to dopiero będzie
ogromny problem.
– W strukturach komendy został utworzony specjalny zespół do walki z przestępczością narkotykową – poinformował Komendant
Hubert Kowalczewski. Walka z narkotykami to
działanie, na które zwrócimy szczególną uwagę.
Wiadomo bowiem, że narkomania niszczy nie
tylko dealerów, osoby używające narkotyków,
ale także rodziny.
– Bezpieczeństwa uczymy się od najmłodszych lat. Jak policja współpracuje w tym zakresie ze szkołami? Czy odbywają się spotkania, pogadanki? Jak wykorzystywany jest w codziennej
pracy pedagogicznej autorytet policjantów? –
pytał ks. prałat dr Grzegorz Kozicki, Proboszcz
Parafii Babice pw. Wniebowzięcia NMP.
– W Komendzie Powiatowej Policji jest stanowisko prewencji kryminalnej. Uczymy, że bezpieczeństwo to umiejętność unikania zagrożeń
oraz reagowania na nie, np. gdy młodzi ludzie
są świadkami niewłaściwych zachowań i to nie
tylko w grupie rówieśników. Policjanci spotykają
się z młodzieżą i nie pamiętam sytuacji, żebyśmy
odmówili jakiejś szkole – zapewnił Komendant
Hubert Kowalczewski.
– Opracowywane są i wdrażane będą nowe
projekty związane z działaniami prewencyjnymi wśród dzieci i młodzieży. Programy te muszą
być dostosowane do aktualnej sytuacji społecznej, kulturowej i zainteresowań młodych ludzi –
dodał Komendant Artur Jopek.
– Nie jest tak słodko, jak nam to przedstawiacie, panowie komendanci – my mieszkańcy
wcale nie czujemy się bezpieczni – protestował
Henryk Kostrzewski z Łomianek. Mieszkaniec
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zgłosił interwencję w łomiankowskim komisariacie – jakiś mężczyzna bił kobietę. Policja przyjechała po 50 minutach, a na piechotę można
było dojść z komisariatu w 20 minut. Postraszył
policjantów, że poskarży się w Komendzie
Powiatowej w Babicach.
– Każdy ma prawo napisać skargę do komendanta powiatowego czy wojewódzkiego. I dzięki takim właśnie sygnałom my możemy nie tylko reagować w konkretnych przypadkach, ale także poprawiać naszą pracę. W strukturach policji jest dział kontroli, każde zgłoszenie jest sprawdzane i – jeśli jest to uzasadnione
– osoby odpowiedzialne ponoszą konsekwencje.
Także ta sprawa będzie wyjaśniona – zapewnił
Komendant Artur Jopek.
– Mój telefon jest powszechnie znany –
widnieje na stronie internetowej. Zachęcam do
kontaktowania się ze mną, zwłaszcza w sprawach trudnych – apelował Komendant Hubert
Kowalczewski.

Pochwały
– z przymrużeniem oka
Z konieczności przedstawiliśmy tylko
część pytań z najważniejszych wątków debaty. Z dziennikarskiej rzetelności dodajmy, że
nie brakowało wypowiedzi bardzo pozytywnie oceniających pracę kierownictwa Komendy
Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
oraz jej policjantów.
– Dziękuję za pochwały, ale szczególnie gorąco
– za uwagi krytyczne. Każda będzie przyczynkiem
do podejmowania jeszcze intensywniejszej pracy,
żeby doskonalić się w tym, co robimy, aby ludzi niezadowolonych z poziomu bezpieczeństwa było jak
najmniej. Mam nadzieję, że debata zbliży policję
do społeczeństwa. Liczę, że uda się przełamać stereotyp, który jeszcze czasem pokutuje – złego postrzegania osób zgłaszających na policję niepokojące wydarzenia i zachowania. Mam nadzieję, że nasza debata będzie dobrym początkiem współpracy
na rzecz poprawy bezpieczeństwa – podsumował
Komendant Hubert Kowalczewski.
– Dziękuję państwu za wszystkie uwagi. Te
pozytywne potraktuję z przymrużeniem oka, te
negatywne wezmę sobie do serca. Mam nadzieję, że – gdy spotkamy się za rok –  stwierdzicie:
to, co zostało tu powiedziane, w większości zostało zrealizowane – powiedział na zakończenie
Komendant Artur Jopek.
Roman Wojciechowski

9

WYDARZENIA

Święty Mikołaj na babickim
Tego jeszcze u nas nie było – 6 grudnia babicki Rynek odwiedził Święty Mikołaj ze Śnieżynkami. Święty rozdawał prezenty
i uśmiechy. Obdarowano ponad tysiąc osób! Każdy mógł sobie również zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem. Osoby, które nie miały aparatu, wyręczał specjalny mikołajowy fotoreporter. Imprezę prowadziła radna Agnieszka Kaczurba, co chwilę zapowiadała konkursy
z nagrodami, a najważniejszym z nich było zdobienie świątecznych
bombek choinkowych.
W postacie Świętego Mikołaja i Śnieżynek wcielili się pracownicy Urzędu Gminy, na co dzień babiczanie znają ich z zupełnie innych
funkcji. Przy budynku urzędu pojawiły się kramiki ze świątecznymi
różnościami. Co chwilę były oblegane przez najmłodszych, którzy
ciekawie zaglądali do środka.
Imprezie towarzyszyła muzyka, a w pewnej chwili wystąpił
także chór „Babiczanie” prowadzony przez Zbigniewa Załęskiego,
z repertuarem międzynarodowych kolęd.
Kulminacyjnym momentem mikołajek było zapalenie światełek
na choince w Rynku przez Wójta Gminy Krzysztofa Turka, po czym
nastąpił pokaz sztucznych ogni.
Mikołajki sprawiły wiele radości, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, mamy nadzieję, że już na stałe znajdą się w kalendarzu gminnych imprez choinkowych.
W przygotowaniu imprezy mikołajkowej oprócz pracowników
Urzędu Gminy pomagali także sponsorzy. Wszystkim serdecznie
dziękujemy!
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Rynku!
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Poznaj swojego dzielnicowego
Podczas listopadowej debaty dotyczącej zagadnień
bezpieczeństwa w powiecie warszawskim zachodnim
obiecaliśmy przedstawić Czytelnikom sylwetki policjantów – dzielnicowych pracujących w gminie Stare
Babice. Oto trójka funkcjonariuszy, która ma najbliższy, codzienny kontakt z naszą społecznością.

Aspirant Marek Koperski – dzielnicowy
rejonu 1 obejmującego: Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów, Latchorzew,
Stare Babice i Babice Nowe. Pan Marek funkcję dzielnicowego pełni od kwietnia 2006 r.
Pracę w Komendzie Powiatowej Policji rozpoczął w 2005 r. Ma obecnie najdłuższy
staż wśród dzielnicowych z naszego terenu.
Doświadczenie owocuje w codziennej pracy,
zna bowiem wszystkie rejony zagrożeń i topografię całej gminy. – Przez lata babicka społeczność nabrała do mnie zaufania i to jest dla
mnie bardzo cenne, szczególnie dziękuję za pomoc i współpracę sołtysom – mówi asp. Marek
Koperski. Tel. 22 752-80-06, 22 604-32-56,
tel. kom. 600-997-653.
Sierżant sztabowy Monika Sionkowska –
dzielnicowy rejonu 2 obejmującego miejscowości: Klaudyn, Kwirynów, Janów, Koczargi
Stare, Koczargi Nowe, Zielonki Parcela,
Zielonki Wieś. Dzielnicowym jest od stycznia
2012 r. W Komendzie Powiatowej pracuje od
3 lat. Pani Monika zapytana, jak mieszkańcy
gminy reagują na dzielnicowego-kobietę, odpowiada: – Mieszkańcy już się przyzwyczaili.
W moim rejonie w poprzednich latach też pracowały panie. Czasem mam wrażenie, że niektórym osobom łatwiej jest rozmawiać z kobietami w mundurach niż z mężczyznami. I właśnie o te rozmowy chodzi. Apeluję do mieszkańców o zgłaszanie do nas wszystkich swoich podejrzeń dotyczących: obcych osób kręcących się po okolicy, numerów nieznanych samochodów, które stoją w pobliżu. Warto do
nas dzwonić i nagrywać się na pocztę głosową, możemy wtedy zapobiec wielu przykrym
zdarzeniom – przekonuje sierżant szt. Monika
Sionkowska. Tel. 22 752-80-06, 22 604-3256, tel. kom. 600-997-654.
Młodszy aspirant Rafał Bralski – dzielnicowy rejonu 3 obejmującego: Wojcieszyn,
Wierzbin, Zalesie, Borzęcin Duży, Borzęcin
Mały, Topolin, Stanisławów, Mariew, Kolonię
Mariew i Budę. W komendzie powiatowej pracuje od grudnia 2005 r., w tym czasie pracował
także w Izabelinie. Od lipca 2012 r. jest dzielnicowym w naszej gminie. – Chciałbym zaapelować do mieszkańców gminy o oznaczanie swoich posesji. Czasem trudno nam jest szybko interweniować, gdy nowe budynki na nowo powstałych ulicach nie mają żadnych numerów.
Problemy z dotarciem pod wskazany adres
zgłaszają nam także inne służby – straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Oznaczenie budynków jest wymogiem ustawowym, ale przede
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wszystkim
leży
w interesie ich
mieszkańców
–
mówi asp. Rafał
Bralski. Tel. 22 75280-06, 22 604-3256, tel. kom. 600997-623.

Czym
w codziennej
pracy zajmują
się policjanci
dzielnicowi?

Aspirant Marek Koperski, Sierżant sztabowy Monika Sionkowska, Młodszy aspirant Rafał Bralski

Dzielnicowi około 70% czasu służby spędzają w swoich rejonach, kontaktując się
z mieszkańcami gminy, około 30% czasu zabiera im realizacja spraw administracyjnych,
a zagadnień tego typu jest bardzo dużo. Są to
m.in. wywiady i różnorodne ustalenia dla sądów, prokuratur, innych instytucji upoważnionych. Dzielnicowi przesłuchują również sprawców wykroczeń, udzielają pomocy prawnej
dla innych jednostek, prowadzą sprawy związane z dozorem policyjnym i procedury tzw.
Niebieskiej Karty, omawiają także problemy rodzin z odpowiednimi władzami. Na naszym
terenie mamy dobrze zdiagnozowane zagadnienie przemocy domowej. Dzięki działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego, w którego skład
wchodzą m.in. dzielnicowi, można było pomóc
już wielu osobom.

Najczęstsze zagrożenia
Mieszkamy w nowoczesnej, rozwijającej
się gminie, co roku osiedla się tu coraz więcej osób. Powstają nowe ulice i domy. Niestety
szybki rozwój terenów powoduje, że ludzie się
nie znają, stąd dużo jest włamań do nowych
domów, kradzieży materiałów i sprzętu budowlanego, elektronarzędzi, a nawet kompletnych
instalacji z nowych budynków. Sąsiedzi powinni się poznawać, częściej rozmawiać ze sobą,
a jednocześnie zwracać uwagę na nieznane
osoby, które przed włamaniem rozpoznają teren. Twórzmy wspólnotę, w której będzie bezpiecznie. Warto także instalować oświetlenie
włączające się pod wpływem ruchu. Na pewno warto dzwonić pod podane numery – o co
apelują dzielnicowi – jeśli tylko zauważymy coś
niepokojącego, co może budzić nasze podejrzenia odnośnie do bezpieczeństwa najbliższej
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okolicy. Telefony są do dyspozycji w czasie służby dzielnicowych. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej.
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Starych Babicach
tel.: (22) 752-80-00, fax (22) 722-96-23
telefon alarmowy: 997
lub z telefonu komórkowego: 112
e-mail: kppwawzach@policja.waw.pl

Nowa karetka
   27 listopada br. odbyło
się uroczyste przekazanie nowego ambulansu
dla Powiatowej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Błoniu. Zakup
samochodu marki Renault współfinansował
Powiat Warszawski
Zachodni. Karetka trafiła
na punkt wyczekiwania
przy Centrum Medycznym „Sorno” w Starych
Babicach.
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Obawiasz się tlenku węgla? Lepiej sprawdź!
   Kiedy w listopadzie odwiedziliśmy jednostkę OSP Borzęcin
Duży, druhowie opowiedzieli nam o swoich ostatnich
akcjach. Jedną z ciekawszych było uwolnienie rączki
trzyletniej dziewczynki przytrzaśniętej… klapą bagażnika
samochodu. Strażacy wyjeżdżali także do osób zatrutych
tlenkiem węgla. Mogło być groźnie…
W pierwszym wspomnianym wydarzeniu okazało się, że ojciec, zamykając bagażnik samochodu, nie zauważył, iż stojące
z boku dziecko chciało tam po coś sięgnąć.
Całe szczęście skończyło się na strachu.
Uszczelka bagażnika ochroniła rączkę przez
uszkodzeniem. Wystarczyło podważyć klapę
łomem i dziewczynka szybko wyciągnęła dłoń.
Groźniejsze mogły być natomiast skutki
innego zdarzenia. Druhowie z OSP Borzęcin
Duży zostali wezwani do jednego z domów
w naszej gminie. Centrala Państwowej Straży
Pożarnej w Błoniu zgłosiła im podejrzenie
zatrucia tlenkiem węgla. Po przyjeździe na
miejsce okazało się, że matka i dwoje dzieci
są poważnie osłabione i mają objawy zatrucia gazem. Strażacy podali poszkodowanym
tlen i przekazali ich w ręce ekipy pogotowia
ratunkowego. Po sprawdzeniu ustalono, że
piecyk gazowy do podgrzewania wody był
nieszczelny…
Druh Paweł Majchrzak, który uczestniczył
w tej akcji, apeluje do mieszkańców o rozwagę i czujność podczas ogrzewania wody
do kąpieli i eksploatacji pieców centralnego
ogrzewania. Nieszczelna instalacja i brak napływu świeżego powietrza mogą spowodo-

wać zatrucie tlenkiem węgla (czadem), który
niewykryty prowadzi nieraz do tragedii.
Tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, więc nie możemy go wyczuć ani zauważyć. Dlatego tak ważna jest profilaktyka –
sprawdzanie instalacji gazowych. Jeśli w pomieszczeniach, gdzie działa instalacja grzewcza, czujemy się osłabieni, występują zawroty i bóle głowy – możemy być zatruwani czadem. Warto wówczas poprosić straż o pomoc, druhowie sprawdzą instalację specjalnym detektorem gazów. Jeśli w łazience działa piecyk do podgrzewania wody, pamiętajmy o tym, że urządzenie to spala dużo
tlenu, nie wolno w łazience zamykać kanałów wentylacyjnych. Uszczelnianie pomieszczenia przed zimą może narazić nas na duże
niebezpieczeństwo.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w borzęcińskiej jednostce OSP coraz więcej druhów oprócz podstawowego przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy kończy kursy dyplomowanych ratowników medycznych. Jeden ze strażaków rozpoczął nawet studia medyczne w Żyrardowie,
a dwóch innych – w studium medycznym w
Warszawie. Podziałał dobry przykład dyplo-

mowanego ratownika medycznego – druha
Pawła Majchrzaka, który na co dzień pracuje w Warszawskim Pogotowiu Ratunkowym
na Bielanach. Jedną z jego ciekawszych akcji ratowniczych w zespole pogotowia
(w ciągu ostatnich tygodni) był wypadek
awionetki, która spadła w Warszawie przy
ulicy Powstańców Śląskich. W wypadku samolotu poszkodowane zostały 2 osoby –
druh Majchrzak koordynował wówczas akcję ratowniczą.
Kamil Malinowski

Straż Pożarna Tel.: 998
Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP:
22 752-51-11, 22 725 -52-02
OSP Stare Babice 22 722-90-16
OSP Borzęcin Duży 22 752-07-00

w Starych Babicach!

Przypominamy, że od 1 lipca br.
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
została włączona do nowej struktury organizacyjnej. Nasze ratownictwo działa obecnie w 1 Rejonie Operacyjnym, do które-

go należą Miasto Stołeczne
Warszawa,
oraz
powiaty: legionowski i wołomiński. Zmiany organizacyjne
powstały na skutek decyzji
Wojewody Mazowieckiego.
Na mocy tej decyzji   przeniesiono miejsce koordynacji
działań medycznych z Błonia
do
Warszawy.
Obecnie
wszystkie zgłoszenia od
mieszkańców naszej gminy,
którzy dzwonią pod numer „999”, trafiają do Centrum Dyspozytorskiego, przy ul.
Hożej w Warszawie. Stamtąd dyspozytor łączy się z ośrodkami wyczekiwania (również
z Babicami) i kieruje najbliższą karetkę na
miejsce wypadku.
Kiedy już znaleźliśmy się w obszarze
działania warszawskiego pogotowia, warto
wiedzieć, że funkcjonuje ono od ponad 100
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lat, ma zatem ponad wiekową tradycję niesienia pomocy potrzebującym. Dziś pokazujemy Państwu archiwalne zdjęcie pierwszej
warszawskiej karetki z 1897 r. Złośliwi twierdzili ponoć, że w dawnych czasach pojazd
ten odgrywał podwójną rolę. Gdy powożący zdążył do poszkodowanego, wtedy pojazd spełniał funkcję karetki, a gdy nie zdążył- wówczas był karawanem…            mł.
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KULTURA

„Grupa Babicka” zdobywa świat!
Od ponad 10 lat podróżujemy po Europie i świecie. Jesteśmy
„Grupą Babicką”, choć jeżdżą z nami również mieszkańcy
Łomianek, Dziekanowa Leśnego, wielu przyjaciół z Warszawy,
Kutna, Olsztyna i Słupska, a nawet dwie osoby z Austrii.
Grupa powstała z potrzeby zwiedzania
świata i chęci uproszczenia formalności związanych z podróżami. Od początku wyjazdy organizuje Pan Zbigniew Ostatek, który prowadzi
jedno z biur podróży w Raszynie. Trasy planują
sami uczestnicy, a biuro opracowuje program
wycieczki, kosztorys i cały pobyt. Wpłaty za wyjazd są przyjmowane w dowolnych terminach
i kwotach, a zaliczki zwracane w całości, w przypadku nagłych wypadków – nawet w ostatnich
dniach przed wyjazdem. Jeździmy nowoczesnymi autokarami z najlepszymi kierowcami
i pilotami. Wyruszamy zawsze z parkingu przy
szkole podstawowej w Starych Babicach, tutaj
też kończą się nasze podróże. Wszystkie wycieczki są typu objazdowego z krótkim wypoczynkiem na koniec.
Pierwszy wyjazd przed 10 laty odbył się
na Litwę, następnie pojechaliśmy do Paryża,
zwiedziliśmy zamki nad Loarą, Brukselę, Berlin,
Ukrainę od Lwowa po Krym, później Czechy,
Węgry, Słowację, Francję, Hiszpanię, Portugalię
i Monaco. Poznaliśmy też Skandynawię –
Szwecję i Norwegię, potem zaś Danię.

Noc w więzieniu…
Przygód podczas naszych wycieczek nie
brakuje. W czasie podróży po Skandynawii cała
grupa trafiła do więzienia! Okazało się, że tam
właśnie mamy zaplanowany nocleg. Małe zakratowane okna i ciężkie metalowe drzwi zamykane na wielkie zasuwy robiły wrażenie, jak
z filmu o Alcatraz. Czekaliśmy dłuższy czas, aż
nas wpuszczą. Korytarze były bardzo szerokie, a stołówka wprost ogromna. Podano nam
smaczny posiłek, a później poszliśmy do pokoi
– były malutkie (jak to cele), za to miały świeżo
wyremontowane łazienki. Pomimo że w nocy
z zewnątrz dochodziły jakieś krzyki i awantury, my w „więzieniu” czuliśmy się bezpiecznie.
Okazało się, że w Szwecji dla mało groźnych
przestępców wprowadzony został dozór poli-
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cyjny, połowa budynków więziennych stała
się niepotrzebna i przerobiono je na hotele.
Ceny tych hoteli były na
tle cen w Skandynawii
bardzo przystępne.
Podczas podróży
po Skandynawii jechaliśmy najdłuższym mostem Europy, widzieliśmy najpiękniejsze fiordy, podziwialiśmy lodowce i cieszyliśmy się
białymi nocami.
W kolejnym roku
zobaczyliśmy
zabytki
Grecji i Włoch, poznaliśmy moc wulkanów w Pompejach i doświadczyliśmy uroków starych miasteczek, jak Capri.
W Chorwacji mogliśmy nie tylko rozkoszować
się architekturą i zabytkami, ale również przyrodą i krajobrazami. Pierwszych dziesięć wyjazdów zakończyliśmy wycieczką do Rygi, Talina,
Helsinek, Petersburga i Wilna. Dwoma autokarami pojechały aż 72 osoby.
W tym roku rozpoczęliśmy kolejne dziesięciolecie podróży – wycieczką na Białoruś i do
Rosji. Zwiedziliśmy Moskwę, a w Smoleńsku
i w Katyniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, upamiętniając naszych rodaków.

Bania dla zdrowia…
W sierpniu br. odbyła się jeszcze jedna wycieczka lotnicza, do Moskwy, Irkucka
i nad Bajkał. Wzięła w niej udział najstarsza
uczestniczka naszych wycieczek – Pani Halina
Herman, 91-letnia mieszkanka Olsztyna, która kocha piękne krajobrazy i dużo podróżuje
po Polsce i świecie. Podczas tej wyprawy wielu wycieczkowiczów skorzystało z rosyjskiej
bani. Proste pomieszczenie było wyposażone
w dwie ławki, palenisko
i piecyk u góry przykryty
kamieniami. Nagrzane
kamienie
polewano
wodą, która tworzyła gorącą parę nagrzewającą ciała. Dzięki
tym zabiegom oczyszczaliśmy się z toksyn,
a w międzyczasie opłukiwaliśmy się w Bajkale.
Choć woda była bardzo zimna, nie czuliśmy

GAZETA BABICKA nr 12 (193)

chłodu. W bani przebywaliśmy około godziny, podczas której trzykrotnie wychodziliśmy
kąpać się w wodach Bajkału. Doświadczyliśmy
również chłostania pęczkami witek z brzozy.
Było ono bardzo silne, od stóp do głów po
całym rozgrzanym ciele. Dla osób korzystających z bani pierwszy raz stanowiło to ciekawe przeżycie.
Oprócz wyjazdów zagranicznych zwiedzamy również Polskę. Poznaliśmy zabytki
Krakowa, Częstochowy, Wieliczki, Wadowic.
Byliśmy w obozach w Oświęcimiu i Brzezince,
wspominając ofiary wojny. Na Podlasiu oglądaliśmy zabytki – w Białymstoku i Kruszynianach.
Zachwycaliśmy się też przyrodą w Białowieży
i Hajnówce. Wiosną tego roku odwiedziliśmy
Lubelszczyznę, piękne pałace, kościoły, zamki i ryneczki, m.in. w Sandomierzu, Łańcucie,
Przeworsku, Przemyślu, Zwierzyńcu, Zamościu,
Krasiczynie i Lublinie. Niezapomniane wrażenia wiążą się też z Kaliszem, Głuchowem, Koszutami, Kórnikiem, Poznaniem
i Swarzędzem.
W nadchodzącym roku planujemy poznanie kolejnych regionów naszego kraju i jedną
wycieczkę zagraniczną. W tym dziesięcioleciu chcemy pojechać do Turcji, Egiptu, Izraela,
Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Gruzji, Wielkiej
Brytanii, a nawet do Indii.
Zapraszamy do przyłączenia się do naszej
grupy zarówno osoby pracujące, jak i emerytów, którzy chcą nadrobić stracony czas. Są
wśród nas ludzie pogodni, przyjaźni, kulturalni i ciekawi świata.
Teresa Grobel
Osobom, które chciałyby porozmawiać o podróżach, podaję mój nr tel. 22 722-96-45.

KULTURA

Wystawa gobelinów
w Bemowskim Centrum Kultury

w tym roku oprócz wystawy na Bemowie zorganizowała m.in. plener tkacki w Radziejowicach.
W rozmowie z nami Pani Bogumiła przyznaje, że gobeliny nie są popularnym rodzajem sztuki w Polsce, stąd osobom, które nie

Teresa Racka

Hasło ekspozycji nawiązuje nie tylko do warsztatu tkackiego i sztuki tworzenia gobelinów, ale
jest też osobistą metaforą, podsumowującą wyjątkowo ciężki dla „Penelopy” rok. Wiosną zmarła Pani Zenona Szczepaniak, która w 1991 roku
wyszła z inicjatywą założenia pracowni tkackiej.
Pod jej kierownictwem przez ponad 20 lat pracownia dynamicznie się rozwijała, stając się jedną
z najlepszych w kraju. Dowodem tego są liczne
nagrody uzyskane na bydgoskim biennale tkaniny unikatowej, gdzie prezentowane są najlepsze
prace z całej Polski. Obecnie „Penelopa” prowadzona jest przez Panią Bogumiłę Gołacką, która

Grażyna Gąsowska

„Między osnową a wątkiem” – taki tytuł nosi
zainaugurowana 20 listopada wystawa, ukazująca zbiór
dzieł pracowni tkactwa artystycznego „Penelopa”.

miały z nimi styczności, tkactwo artystyczne
może się bardziej kojarzyć z ekstrawaganckim hobby niż z prawdziwą sztuką. Wystawa
w Bemowskim Centrum Kultury jest więc dobrą okazją do zobaczenia niektórych spośród
nagrodzonych dzieł i przekonania się, na czym
polega ich niecodzienny urok. Po zakończeniu
wystawy Panie z „Penelopy” rozważają również poprowadzenie zimowych warsztatów
tkackich w „Art Bemie”.
Ze względu na bardzo dużą liczbę powstałych prac nie było możliwości zaprezentowania ich wszystkich na zorganizowanej wystawie. Jednak
każdy zainteresowany może
odwiedzić stronę internetową www.penelopa.eu, na
której znajdzie liczne fotografie gobelinów, a także
będzie mógł bliżej zapoznać
się z historią i działalnością
„Penelopy”. Pracownia planuje również wydać profesjonalny album z metrykami prac.

Wystawa w Bemowskim Centrum Kultury
trwała do 7 grudnia.
Przypominamy, że filia pracowni tkackiej
„Penelopa” działa w szkole podstawowej
w Borzęcinie Dużym. Osoby zainteresowane sztuką tkacką spotykają się tam w poniedziałki w godz. 15:00-19:00. Informacje
można uzyskać pod nr tel. 604-913-585,
e-mail: gosmos1@wp.pl.
Maciej Barnaś
Fot. Marcin Łada

Metrowiec na Święta Bożego Narodzenia
– przepis rodem z Babic
W moim domu zawsze na święta wykonuje się pyszne, podwójne
ciasto. Jest to metrowiec – polecam go Państwu. Do zrobienia metrowca potrzebne będą dwa ciasta: jasne i ciemne połączone kremem.
Ciasto jasne wykonujemy z 3 całych jaj i 1 szklanki cukru – ucieramy je ze sobą do białości. Następnie dodajemy: 2 szklanki mąki,
0,5 szklanki oleju, 0,5 szklanki mleka, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i cukier waniliowy.
Ciasto ciemne wykonujemy z tych samych składników, dodając 2 łyżki prawdziwego kakao. Ciasta rozlewamy do wąskich, podłużnych blaszek i pieczemy w 170 stopniach przez 60 min.
W międzyczasie wykonujemy krem. Potrzebne będą: 0,5 szklanki
mleka, 2 czubate łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej,

3/4 kostki masła, 3/4 szklanki
cukru, 1 żółtko.
Przygotowanie kremu: podzielmy przygotowane mleko na pół i w jednej części rozprowadźmy mąkę. Resztę mleka trzeba zagotować z cukrem waniliowym. Następnie dodać rozrobioną
mąkę i gotować jak budyń. Później trzeba masę ostudzić, utrzeć
masło z żółtkiem i dodawać po łyżce do „budyniu”, ucierać razem.
Upieczone ciasto kroimy na kromki, smarujemy na przemian jasne
i ciemne i składamy razem. Przed podaniem na stół, kroimy na skos.
Smacznego!
Sylwia Staniszewska
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SPORT

Babicki badminton

już rok działa w nowej strukturze!
   Reorganizacja gminnego sportu spowodowała, że sekcja
badmintona działająca wcześniej w strukturze LKS „Naprzód”
Zielonki usamodzielniła się i zaczęła funkcjonować jako
Stowarzyszenie „UKS Badminton Stare Babice”. Podczas
jednego z treningów w hali sportowej babickiej podstawówki
spotkaliśmy trenera Piotra Pamięta i Prezesa Stowarzyszenia
Pawła Borucińskiego.
– Działamy jako stowarzyszenie od grudnia
2011 r. Wystartowaliśmy w konkursie ofert
i udało nam się uzyskać od Gminy dotację.
W pracy pomaga nam wielu wolontariuszy,
są to przeważnie rodzice dzieci, które u nas
trenują, i nasi byli zawodnicy. Przez 26 lat
pracy sekcji badmintona w LKS „Naprzód”
Zielonki przewinęły się dwa pokolenia zawodników – mówi Piotr Pamięta. – Dzięki
dotacjom Gminy treningi badmintona odbywają się 4 razy w tygodniu: 2 razy po 2 godziny i 2 razy po 1,5 godziny. Na stałe z zajęć
badmintona korzysta 23 zawodników.

Bezapelacyjną liderką tej dyscypliny sportu jest Martyna Poprzeczko, która trenuje
w kadrze Polski, a w tym roku sprawi-

16

ła miłośnikom badmintona wielką niespodziankę. Wywalczyła razem z Jackiem
Kołumbajewem – zawodnikiem AZS UW
Warszawa – srebrny medal w mikście na
Mistrzostwach Polski Seniorów. Warto dodać, że jest to jedna z najmłodszych par
w kraju. Martyna ma dopiero 20 lat i stawia pierwsze kroki   w sporcie seniorskim.
Przypomnijmy, że dotąd zdobyła wielokrotnie tytuły mistrzowskie Polski w kategoriach:
młodzików, juniorów młodszych, juniorów
i młodzieżowców. Ostatnio wywalczyła także dwa złote medale w singlu i w deblu
z Katarzyną Macedońską z Technika Głubczyce na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców.
W badmintonie dobrze sobie radzą także
nasi młodsi zawodnicy: Magda Poprzeczko
(siostra Martyny), Marcin Boruciński
i Jakub Tembikowski. Wszyscy troje są obecnie w kadrze Mazowsza. Młodzi kadrowicze (Magda i Marcin) w kwietniu br. wygrali turniej w Ornecie i zakwalifikowali się do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Są to
zdolni zawodnicy. Powołanie do mazowieckiej kadry daje im możliwości udziału w obozach treningowych, zgrupowaniach, konsultacjach startowych i turniejach.
Trzeba dodać, że UKS Badminton Stare
Babice zorganizował w tym roku dwa
otwarte turnieje dla mieszkańców gminy, oba cieszyły się dużym powodzeniem.
– Kultura uprawiania sportu w naszej gminie w ostatnim czasie znacznie się podniosła, szczególnie wśród rodziców, którzy
bardzo dobrze dopingują do gry dzieci –
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mówi trener. – Może również dzięki temu
w UKS Badminton dobrze wspominamy tegoroczny start najmłodszych zawodników
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików – babiczanie zdobyli tam wiele
medali. Był to udany sezon dla całej młodszej kategorii badmintonistów.

Co dała sekcji nowa struktura? Zdaniem
Prezesa Pawła Borucińskiego – większe wspomaganie trenera w jego działaniach sportowych i możliwość poszukiwania dodatkowych środków na działalność. – Wspólnie
trudzimy się dla dobra sportu. Jako stowarzyszenie osiągnęliśmy większą racjonalność
w gospodarowaniu środkami finansowymi –
mówi Prezes.
Marzeniem trenera jest kupno maszyny
do nagrywania lotek – można w niej programować siłę uderzenia lotki, trajektorię
i szybkość jej lotu. Niestety maszyna kosztuje ok. 15 tys. zł i jest poza zasięgiem UKS-u.
A może znajdzie się sponsor lub sponsorzy,
którzy pomogą stowarzyszeniu w tym zakupie? Zawodnicy mogliby wówczas na ogólnopolskich turniejach grać w koszulkach
z logo sponsorów. Zachęcamy gorąco firmy
do pomocy w tej sprawie.
Treningi badmintona odbywają się
w hali szkoły podstawowej w Starych
Babicach w: pn. 18.00-19:30, śr. 18.0020.00, pt. 17.30-19.30 i sob. 11.30-13.00.
Kontakt: piotrpamieta@wp.pl.
Marcin Łada

INFORMACJE

Strażacy
na Święta Bożego Narodzenia
   W Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym 24 listopada
odbyło się wielkie malowanie świątecznych bombek. Spotkanie przyciągnęło
do strażackiej remizy dużą liczbę dzieci oraz ich opiekunów, którzy wspólnie
malowali świąteczne ozdoby. Na najmłodszych oprócz twórczej zabawy czekały
słodkie niespodzianki przygotowane przez organizatorów.
Mimo że spotkanie tego typu zostało
zorganizowane w Borzęcinie po raz pierwszy, uczestniczyło w nim bardzo wiele osób.
Dzieci z rodzicami pomalowały w sumie ok.
200 bombek, które później trafiły do księży
z borzęcińskiej parafii. Bombki sprzedawano
w kościele po mszach św., a pieniądze zebrane w ten sposób posłużyły na zakup produktów wypełniających świąteczne paczki dla najuboższych.
Akcja udała się dzięki wspólnej inicjatywie
strażaków z OSP Borzęcin Duży, księży z bo-

rzęcińskiej parafii, radnego Krzysztofa Szuby
oraz nauczycielek ze szkoły podstawowej
w Borzęcinie Dużym. Szkoła aktywnie włączyła się w malowanie ozdób choinkowych –
uczniowie podczas zajęć szkolnych przygotowali ponad 100 bombek, które również trafiły
na świąteczną aukcję.
Organizatorzy akcji „Bombka” cieszą się
z tak dużego zainteresowania mieszkańców
gminy. Mają nadzieję, że uda się powtórzyć
ją w przyszłym roku i dziękują wszystkim osobom, które wzięły w niej udział.

Strażackie Pogotowie Świętego Mikołaja
   Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, niech radość zagości we wszystkich
domach, szczególnie tych najbardziej potrzebujących!
Kierując się tą ideą, strażacy ochotnicy ze
Starych Babic już po raz trzeci organizują w
remizie zbiórkę prezentów dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Zbiórki odbywać się będą w dniach 10-16 grudnia br. w godzinach: pn.-pt. 17:0020:00, sob.-niedz. 11:00-16:00.
Świąteczne podarunki można przynosić do remizy OSP Stare
Babice, ul. Rynek 14 (tel. kom. 604455-733; 607-042-054). W wyznaczonych dniach i godzinach druhowie
będą przyjmowali podarunki dla dzieci,
mogą być to: słodycze, artykuły szkolne (farby, kredki, ciastolina), nowe zabawki, pluszaki, gry itp. Gorąco zachęcamy do udziału w tej akcji!
– Zebrane prezenty trafią do św.
Mikołaja, a stamtąd skrzaty w du-

żych, czerwonych strażackich wozach bojowych zawiozą je do najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy. Wspólnie postarajmy się o to, aby pod żadną babicką cho-
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inką nie zabrakło prezentu. Z roku na rok,
dzięki hojności mieszkańców gminy, jesteśmy w stanie uradować coraz więcej dziecięcych oczu. Wiemy wszyscy, że i tym razem dzieci będą czekać na tę chwilę szczęścia – mówi Prezes OSP Stare
Babice Michał Kos.
Akcja „Strażackiego Pogotowia
Świętego Mikołaja” odbywa się we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Starych Babicach. W zeszłym roku Strażacki Święty
Mikołaj, w asyście Pań z GOPS-u, rozwiózł worki prezentów dla ponad 80
dzieciaków z gminy. Wszystkim osobom, które angażują się w to piękne
przedsięwzięcie, dziękujemy.
Kamil Malinowski,
Marcin Łada
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Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU
KULTURA

Mistrz Tańca w Borzęcinie!
   Coraz więcej osób lubi tańczyć. Dzięki popularnym programom telewizyjnym staliśmy się odważniejsi towarzysko.
Dziś tańca uczą się nie tylko dzieci, ale również dorośli,
a nawet seniorzy. Te przemiany kulturowe spowodował
m.in. program „Taniec z Gwiazdami”.
   W szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym gościliśmy
13 listopada Piotra Galińskiego – jurora wszystkich edycji
tego programu. Pan Piotr jest choreografem i pedagogiem,
specjalizuje się m.in. w tańcu nowoczesnym, towarzyskim
i jazzowym. Można spotkać go w Błońskim Ośrodku Kultury,
gdzie prowadzi z sukcesami zespoły „Brawo” i „Brawko”.
Spotkanie Piotra Galińskiego z dziećmi zorganizowano w stylu wywiadu dziennikarskiego. Młodzi szkolni reporterzy zadawali choreografowi pytania, na które
chętnie odpowiadał. Dowiedzieliśmy się
m.in., że Pan Piotr pochodzi z Olsztyna,
jako uczeń zdobywał świadectwa z czerwonym paskiem, a jego ulubionymi przedmiotami były biologia i w.f. Wspominał, że
do dziś jego rekord w kategorii juniorów
młodszych w skoku w dal w województwie warmińsko-mazurskim nie został pobity. Dużym autorytetem byli dla niego rodzice i starszy brat, który zdobywał wiele
laurów sportowych.

Dzieci zapytały także, jak zrodziło się
jego zainteresowanie tańcem. Choreograf
odpowiedział, że taniec pokochał już w wieku 13 lat, kiedy został zaproszony przez koleżanki z klasy na szkolny bal. – Już wtedy
wiedziałem, że moje życie będzie związane
z tańcem, chociaż rodzice nie popierali tego
zamiaru i zawsze chcieli, abym został weterynarzem. Twierdzili, że taniec to marny zawód, ale gdy byłem w szkole średniej i zacząłem wygrywać turnieje taneczne, trochę
się przełamali. A gdy dostałem się na studia
i zaczęły o mnie dobrze pisać gazety, rodzice już wiedzieli, że na pewno będę nauczycielem tańca.
W
pewnej chwili wywiad
został
przerwany występem w wykonaniu dzieci z borzęcińskiej grupy tanecznej. Piotr
Galiński obserwował go z
zainteresowaniem, a na zakończenie po-

kazał dzieciom prawdziwą dziesiątkę – rekwizyt przyniesiony z „Tańca z Gwiazdami”.
Młodzi reporterzy nie dawali jednak za
wygraną. Pytali Mistrza o jego największe
sukcesy i zamiłowania.
– Moim największym osiągnięciem
w tańcu jest zdobycie Mistrzostwa Świata we
Włoszech w 1999 roku. Najbardziej z tańców
nowoczesnych lubię hip-hop, a z tańców towarzyskich sambę. Sukcesy zdobywali także moi uczniowie – nawet mistrzostwa Polski
i świata. Jedna z uczennic – Kamila KajakMosejcuk wygrała kilka razy finał „Tańca z
Gwiazdami”, a obecnie prowadzi szkołę tańca w Warszawie – mówił choreograf.
Pani Kamila – mieszkanka Wojcieszyna
była przedstawiona na łamach „Gazety
Babickiej” (nr 5-6/2007).
Na zakończenie spotkania Panie Beata
Błaszczak – Dyrektor Szkoły i Agnieszka
Matuszewska – Wicedyrektor w imieniu
dzieci wręczyły Piotrowi Galińskiemu rzeźbę anioła, choreograf zbiera bowiem anioły
z całego świata. Dziękujemy, że znalazł czas,
aby spotkać się z dziećmi z Borzęcina. Za zorganizowanie tego spotkania podziękowania
składamy również radnemu z tej miejscowości – Krzysztofowi Szubie.
Kamil Malinowski, Marcin Łada

Świąteczne dzieła w Koczargach
7 grudnia w gimnazjum w Koczargach Starych rozstrzygnięto konkurs pt.
„Malarstwo na szkle inspirowane sztuką ludową”. Na konkurs wpłynęło 56
prac z gimnazjów: z Izabelina, Płochocina, Zaborowa, Warszawy i Koczarg.
Nasi gimnazjaliści wśród laureatów zajęli czołowe miejsca.
-Technika malowania na szkle jest trudna, wymaga od artystów tworzenia obrazu od drugiej strony, jakby odbitego w lustrze, poza tym maluje
się najpierw małe detale, wykończenie, a dopiero później większe elementymówi Krystyna Podlacha, nauczyciel plastyki.
Sztuka gimnazjalistów co roku nas zachwyca. Prace powstałe pod kierunkiem Pani Krystyny emanują świeżością twórczego spojrzenia na kanony
sztuki. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody: zestawy malarskie, sztalugi, nie zabrakło również słodyczy. Nagrody ufundowała Rada Gminy Stare
Babice.
Podczas wystawy prac konkursowych przedstawicielom Dyrekcji
Gimnazjum towarzyszyli wolontariusze ze Stowarzyszenia „Odkrywamy
Świat”. Uczniowie przygotowali ciasta i herbatę i opiekowali się osobami
starszymi, które przyszły oglądać prace. Wszystkim serdecznie gratulujemy
talentu i zaangażowania.

18

Sylwia Sucharska
I miejsce w konkursie

Julia Ratyńska
I miejsce w konkursie
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Paradowaliśmy
przed Prezydentem Rzeczpospolitej…

Ci
e
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   Kiedy wybrałem się 11 listopada br. do Warszawy, aby uczestniczyć w uroczystej
odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, nie spodziewałem się, że w Ogrodzie
Saskim spotkam grupy ułanów i szwoleżerów szykujące się do parady. Jeźdźcy ubrani
w historyczne mundury zataczali koła w szyku, a warszawiacy ciekawie im się przyglądali.
   Wśród ułanów ubranych w mundury z czasów Powstania Listopadowego w poczcie
sztandarowym wystąpił Maciej Sekuła. Rodzina Pana Macieja przez wiele lat związana była
z naszą gminą, jego ojciec – Stanisław przez lata mieszkał i pracował w Zielonkach, mieszkał
tu także jego dziadek – Jan Sekuła, który po Powstaniu Warszawskim był więźniem oflagu
w Murnau…
nowiliśmy ożywić tradycje kawaleryjskie i
przywrócić je społeczeństwu. Działamy
w
Stowarzyszeniu
Ułanów Grochowskich
im.
Gen.
Józefa
Dwernickiego. W ramach naszej działalności studiujemy dawne, przedwojenne regulaminy,
jeździmy
na obozy, uczymy jazdy konnej. Sami pozyskujemy również mundury wojskowe i opoMaciej Sekuła – w pierwszym szeregu, pierwszy z lewej
rządzenie. Można poJak widzimy, zainteresowania patriotycz- wiedzieć, że wiele czasu poświęcamy, prane nie są dziełem przypadku. Zapytaliśmy cując nad sobą. Wysiłki te owocują później
Pana Macieja o to, jak w dzisiejszych czasach na rekonstrukcjach bitew i różnorodnych
pokazach, gdzie demonstrujemy zarówno
zostaje się ułanem.
– W moim przypadku zadecydowa- ćwiczenia kawaleryjskie, jak i wyszkolenie
ły o tym zamiłowania historyczne i patrio- bojowe zgodne z dawną sztuką wojenną.
tyczne, poza tym lubię jeździć konno, dla- W tym roku uczestniczyliśmy np. w rekontego też razem z grupą przyjaciół posta- strukcji bitwy pod Łomiankami, a kilku z nas

było także obecnych na pierwszej rekonstrukcji w babickiej gminie – w Lipkowie.
– Osobiście dużą satysfakcję sprawiło mi uczestnictwo w obchodach Święta
Niepodległości w Warszawie. Przejechaliśmy
w defiladzie przed Grobem Nieznanego
Żołnierza oraz Prezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej. W dniu tak ważnym i tak cennym dla
serca każdego prawdziwego Polaka wskrzesiliśmy obrazy sprzed wielu lat i symbolicznie
pokłoniliśmy się tym, którym zawdzięczamy
niepodległość…
Staramy się zawsze propagować tradycje
patriotyczne i wojskowe w społeczeństwie, zarówno wśród dzieci – gdy odwiedzamy szkoły,
jak i wśród dorosłych np. podczas rekonstrukcji bitew. Wzorem dla nas jest 2. Pułk Ułanów
Grochowskich. To jest nasze dziedzictwo i wielu z nas czuje, że trzeba być wiernym tradycji
ojców i dziadków, którzy walczyli o niepodległość. To nasz obowiązek…
Wszystkim osobom zainteresowanym
tym zagadnieniem polecamy stronę internetową: www.grochowscy.pl.
Marcin Łada

Eko-Babice przypomina!
Budowa kanalizacji na ul. Krzyżanowskiego w Klaudynie

Niestety nadal nie mamy możliwości prowadzenia prac kanalizacyjnych wzdłuż całej ulicy Krzyżanowskiego i kilku poprzecznych, gdyż nie
udało nam się uzyskać zgód od niektórych mieszkańców. Ponownie informujemy, że jeżeli istniejący stan rzeczy się nie zmieni w ciągu kilku miesięcy, obszar ten nie zostanie objęty realizowanym przez nas projektem współfinansowanym przez Fundusz Spójności.

Wymiana kanalizacji na Osiedlu Powojskowym w Kwirynowie

Zgodnie z harmonogramem wykonawca wyłoniony w przetargu – firma „Krol” rozpoczęła prace i mimo bardzo sprzyjających warunków
atmosferycznych realizowała je w tempie niezadowalającym. Nie czekając na zrealizowanie całego zakresu umownego, rozpoczęliśmy komisyjne sprawdzanie poszczególnych nieruchomości, aby wyeliminować odprowadzanie w przyszłości wód opadowych do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowe wyniki naszych badań i inspekcji wskazują, że większość mieszkańców ulic objętych tym zadaniem powinna
wykonać przyłącze kanalizacyjne odprowadzające tylko i wyłącznie ścieki sanitarno-bytowe do nowej sieci.
Zapraszamy zatem do naszego Biura Obsługi Klienta po odbiór warunków na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej. Pracownicy biura,
jak i pracownicy Jednostki Realizującej Projekt chętnie udzielą potrzebnych informacji na temat warunków i procedury przyłączenia także telefonicznie i drogą mailową.
Paweł Turkot
Prezes Zarządu EKO-BABICE
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E-papierosy, Liquidy,
Akcesoria, Upominki
MINI MIX
Izabelin ul. 3-go Maja 48
tel. 888-518-444

Dbamy o lokalny rynek pracy! Szkoła jazdy
Drodzy Czytelnicy! W odpowiedzi na zainteresowanie osób poszukujących pracy i lokalnych firm, które chcą pozyskać specjalistów z różnych dziedzin, informujemy, że od nowego roku ogłoszenia dotyczące zatrudnienia i poszukiwania pracy będą w naszej gazecie drukowane bezpłatnie.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o rynku pracy uzyskacie Państwo
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Błoniu,
ul. Grodziska 15, tel./fax: 22 725-41-44,
tel. 22 725-42-91, 22 731-90-04, e-mail:
wabl@praca.gov.pl.
Uruchomiono także nową usługę
dla osób poszukujących pracy – jest to
Centrum „Zielona Linia”, które oferuje
pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, bezpłatną pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.
Ponadto specjaliści tej instytucji odpowiadają na pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz m.in. kodeksu pracy i zakładania działalności gospodarczej. Pomagają
także wyjaśnić zawiłe sytuacje, informują
o dostępnych formach pomocy z urzędu
pracy, m.in.: stypendiach na kontynuowa-

STACH

nie nauki, dofinansowaniach do studiów
podyplomowych, stażach i możliwościach
odbycia szkoleń finansowanych zarówno
ze środków Funduszu Pracy, jak i środków
unijnych.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.zielonalinia.gov.pl.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2012 r. w Polsce
wyniosła 12,5%, w gminie Stare
Babice 4,41% (na koniec III kwartału). Przeciętne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw
w III kwartale 2012 r. to 3510,22 zł
brutto. Minimalne wynagrodzenie
obowiązujące w 2012 r.: 1500 zł
brutto. Zasiłek dla bezrobotnych –
podstawowy 100% wynosi 794,20
zł brutto.

serdecznie zaprasza
na kurs prawa jazdy
17.12.2012 godz. 18.00
w Szkole Podstawowej
w Starych Babicach.
Informacje
tel. 22 752 01 39, 501 011 450,
www.stach.waw.pl

