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Z powodu śmierci wieloletniego sołtysa wsi Wojcieszyn
Jana Modrzejewskiego
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim
składa Wójt Gminy Sławomir Sumka wraz z urzędnikami

Pani Teresie Leszczyńskiej,
pierwszemu Skarbnikowi Gminy Stare Babice
serdeczne słowa współczucia z powodu śmierci
męża Jerzego Leszczyńskiego,
składa Wójt Gminy Sławomir Sumka wraz z urzędnikami

gmina urząd teren

Szanowni Państwo,

mija pierwszy rok mojej pracy dla naszej lokalnej społeczności. Stanowisko wójta
wiąże się z wieloma obowiązkami i trudnymi decyzjami, a jednocześnie jest to
bezmiar przemiłych spotkań z Państwem, uśmiechów oraz ciekawych rozmów.
To był bardzo intensywny rok. Po zmianie władzy, która nastąpiła podczas wyborów
samorządowych w 2018 roku, staram się, żeby moim działaniom przyświecała idea
ewolucji, a nie rewolucje. Pracuję systematycznie, codziennie troszcząc się o naszą
gminę i zabiegając, by wszystkim nam żyło się lepiej.
Jedne z najważniejszych osiągnięć minionego roku w zakresie infrastruktury to remont ulicy Szymanowskiego
oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Lutosławskiego w Klaudynie. Wiele ulic otrzymało nową nakładkę asfaltową.
Zakończony został remont ulicy Jakubowicza i Sportowej. Rozpocząłem procedurę wdrożenia nowych rozwiązań
komunikacyjnych, mających na celu odciążenie głównego ciągu komunikacyjnego, jakim jest ulica Warszawska.
Mowa tutaj o projekcie budowy ulicy Lwowskiej.
W porozumieniu z Gminną Radą Seniorów przyjąłem „Strategię polityki senioralnej w gminie Stare Babice na lata
2019-2030”, która jest wskazówką dla samorządu i społeczności gminy Stare Babice do dalszych działań na rzecz
seniorów. O tym projekcie przeczytacie Państwo w kolejnym numerze Gazety Babickiej.
Zorganizowałem spotkanie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, rozpoczynając działania na rzecz
tej grupy w naszej gminie. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom stworzyliśmy grupę wymiany doświadczeń dla
opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Trwają także prace nad stworzeniem dla osób z niepełnosprawnościami
ośrodka dziennego pobytu.
W październiku, na mocy uchwały Rady Gminy, powołana została do życia Młodzieżowa Rada Gminy Stare
Babice. Wybory do niej odbędą się już 3 grudnia.
Dobre funkcjonowanie samorządu terytorialnego nie jest możliwe bez zaplecza urzędowego. Dokonałem znaczących
zmian w starym budynku urzędu gminy, takich jak np. przeniesienie kancelarii w jego centralne miejsce, by stała się
dla Państwa łatwo dostępna. Wielu urzędników odeszło na zasłużone emerytury w związku z czym, w płynny sposób
nastąpiły nowe zatrudnienia i przeniesienia etatów.
Dobry gospodarz musi pamiętać o stałym rozwoju edukacji. W minionym roku przeprowadziłem procedurę
zakupu nowego budynku szkolnego, który przyczynił się do powiększenia bazy lokalowej Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach. Dzięki temu w babickiej podstawówce pierwszy raz od 10 lat dzieci mają lekcje w systemie
jednozmianowym. Rozpocząłem także proces dobudowy nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
We wrześniu br. został uruchomiony oddział przedszkolny w Koczargach Starych.
Myśląc o przyszłości, nie można zapominać o historii. Pamiętajmy, że tym czym w dzisiejszych czasach jest
internet, tym dla Polaków w okresie międzywojennym była Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
w Babicach. Zgodnie z obietnicami staram się o przywrócenie Radiostacji należnego miejsca w historii Polski i Starych
Babic. W tym celu nawiązałem współpracę z instytucjami wspomagającymi prace nad uruchomieniem Centrum
Nauki – Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice.
Pełniąc swoją funkcję, podejmuję także niecodzienne wyzwania. W minionym roku udzieliłem trzech ślubów
cywilnych. Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zorganizowałem dwa targi ze zdrową żywnością, a trzeci
o świątecznym charakterze, zaplanowany, został na 21 grudnia.
Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy, dziękuję za ten pierwszy, bardzo owocny rok współpracy. Jednocześnie
składam podziękowania dla mojego zastępcy, Tomasza Szuby za zgodną i życzliwą współpracę na rzecz mieszkańców.
Kontynuując, działajmy razem w jednej gminie!
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
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101. rocznica

odzyskania niepodległości przez Polskę
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W piątek 8 listopada Urząd Gminy i Dom Kultury Stare Babice zaprosili mieszkańców
do hali sportowej GOSiR w Zielonkach-Parceli na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Był to niezwykły występ słowno-muzyczny na ogromną skalę!
Wydarzenie rozpoczęło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po którym wysłuchaliśmy
patetycznych interpretacji najważniejszych pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Aprobata pod kierownictwem Aleksandry Troczyńskiej-Rucińskiej.
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Następnie aktorzy Teatru Weranda przedstawili
kluczową scenę dramatu „Kordian” Juliusza Słowackiego, a pierwszą część koncertu zamknął program
„Upragniona wolność”, w wykonaniu Anny Nadwodnej, Katarzyny Soi, Jacka Borkowskiego, Krzysztofa

gmina urząd teren

Ciupińskiego-Świątka oraz Adama Sychowskiego. Utwory muzyczne przeplatane były słowami – wspomnieniami z pamiętników powstańców, fragmentami prozy oraz
wierszami.

Drugą część wieczoru umilił występ chóru Babiczanie
oraz koncert Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa
Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego.
tekst/foto: IB

Koncert

Pieśni

Patriotycznych
Tradycyjnie, 11 listopada, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Starych Babicach odbył się
uroczysty koncert.
Mury świątyni wypełniły się patriotyczną muzyką w wykonaniu
Chóru Babiczanie oraz Babickiej
Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. Fortepianowe partie solowe
wykonała Magdalena Jaroszewicz.
Mieszkańcy wraz z chórem i orkiestrą zaśpiewali najpiękniejsze polskie
pieśni i piosenki.
O nagłośnienie i odświętne przyozdobienie światłem oraz oprawę
koncertu zadbał Dom Kultury Stare
Babice.
tekst/foto: IB
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Plany zabudowy gminy
Ostatnie lata przyniosły aglomeracji warszawskiej bardzo intensywny rozwój gospodarczy oraz ekspansję przestrzenną typowo miejskiej zabudowy – widać to doskonale po dzielnicach ościennych Warszawy, takich jak sąsiadujące z gminą Stare
Babice Bemowo. Dzielnica ta jeszcze przed kilkoma laty była stosunkowo słabo zagospodarowaną częścią miasta, w której obok bloków z wielkiej płyty można było
spotkać pola uprawne. Dzisiaj, w tej części miasta zaczyna pojawiać się krajobraz
typowo śródmiejski: pełen ulic, zabudowy wielorodzinnej, obiektów usługowych,
a niedługo pojawi się tam również metro.

6

Nie jest to bez znaczenia dla naszej
gminy, która nie tylko jest naszą małą
ojczyzną, ale również stanowi dla wielu osób marzących o własnym domu
miejsce ucieczki od mieszkania w bloku. Miejsce to także coraz częściej staje się obiektem pożądania inwestorów
chcących realizować coraz śmielsze
plany biznesowe. Dobre zarządzanie gminą, szeroka oferta kulturalna
i bardzo dobre zaplecze edukacyjne
sprawiają, że duże podmioty ze świata
biznesu widzą na terenie naszej gminy
ogromny potencjał dla lokalizacji zabudowy wielorodzinnej oraz ogromnych kompleksów usługowych.
Gmina Stare Babice boryka się zatem z narastają presją inwestycyjną
dużych podmiotów biznesowych,
czego skutkiem są próby wprowadzenia nowych funkcji dla terenów, które
do tej pory były użytkowane ekstensywnie lub nawet stanowiły rodzaj
nieużytkowanych przestrzeni. Obecnie najsilniejsze ruchy tego typu widać na przykładzie części wsi Blizne
Łaszczyńskiego, leżącej po wschodniej stronie trasy S8, a także na przykładzie działki nr 180 położonej we
KPN

wsi Janów. Sprawy te budzą wiele
emocji pośród lokalnej społeczności
i naszych samorządowców, ale także
pośród społeczności i włodarzy gmin
sąsiednich.
Obydwa przytoczone wyżej przykłady działań biznesowych w przestrzeni gminy Stare Babice stanowią
aktualnie największe wyzwania dla
polityki przestrzennej prowadzonej
przez wójta oraz Radę Gminy. Realizacja wspomnianych zamierzeń inwestycyjnych w tych obszarach może
mieć daleko idące następstwa – zarówno pozytywne, jak i negatywne,
a zadaniem wójta oraz Rady Gminy
jest podjąć działania zmierzające do
przyjęcia rozwiązań możliwie najkorzystniejszych dla interesu gminy i jej
mieszkańców.
Obie sprawy różnią się jednak od
siebie istotnie – zwłaszcza trybem
(podstawą prawną), w jakim są procedowane.
Działka 180 w Janowie
Budząca największe w ostatnim czasie emocje sprawa dotycząca ewentualnej zabudowy działki nr 180 we wsi

KLAUDYNY
LAS BEMOWSKI

BOERNEROWO

JANÓW

KWIRYNÓW
WAT
STARE BABICE

OS. GROTY
LATCHORZEW
BLIZNE JASIŃSKIEGO
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Foto.

Damian Siembida
Tomasz Szuba
p.o. kierownika
Zastępca Wójta
Referatu Planowania Gminy Stare Babice
Przestrzennego

Janów (działka otoczona Lasem Bemowskim, położona w otulinie rezerwatu Łosiowe Błota i Kampinoskiego
Parku Narodowego) procedowana
jest w trybie Ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
nazywanej również specustawą mieszkaniową lub lex developer.
Procedura ta, zgodnie z prawem,
inicjowana jest przez inwestora, który chcąc zrealizować zamierzenie
inwestycyjne, może złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a obowiązkiem
ustawowym wójta jest odpowiednie przeprocesowanie tego wniosku
i przedłożenie Radzie Gminy do
uchwalenia – zatwierdzenia lub odmowy lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
Obecnie taki wniosek został złożony w Urzędzie Gminy Stare Babice i obejmuje on projekt realizacji
osiedla mieszkaniowego wraz ze
szkołą i przedszkolem na działce
nr 180 we wsi Janów. Z treści wniosku wynika, że osiedle zaproponowane przez inwestora ma składać
się z 11 budynków, a każdy z nich ma
mieć 8 lokali mieszkalnych. Dodatkowo zaplanowany został budynek
szkolno-przedszkolny dla 30 dzieci
w wieku przedszkolnym i 144 dzieci
w wieku szkolnym. Ponadto projekt
uwzględnia utworzenie miejsc parkingowych, sieci ścieżek i lokalizację
urządzeń służących rekreacji.
Zgodnie z obowiązującym prawem
i orzeczeniem sądowym wydanym
w tej sprawie wójt Gminy Stare Babice

gmina urząd teren
uruchomił procedurę w trybie tejże specustawy, a najbliższe tygodnie
rozstrzygną o możliwościach realizacji tej inwestycji. Procedura opisana
w ustawie przewiduje bowiem udział
mieszkańców, którzy mogą złożyć
w wyznaczonym terminie (do 6 XII)
uwagi do wniosku inwestorskiego
oraz przedłożenie wniosku wymienionym w specustawie instytucjom,
które opiniują lub uzgadniają przedsięwzięcie określone we wniosku.
Po upływie terminu wypowiadania się w tej sprawie przez zainteresowanych oraz po zajęciu
stanowiska przez wymienione
w specustawie instytucje, wniosek
może być skorygowany przez inwestora, a jego finalna wersja jest
przedkładana Radzie Gminy, która
może zatwierdzić lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub odmówić
lokalizacji. Podejmując uchwałę,
Rada Gminy musi wziąć pod uwagę zebrane w procedurze materiały,
stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, a także potrzeby i możliwości rozwoju
gminy wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Z wnioskiem inwestorskim dotyczącym działki nr 180 we wsi Janów
można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Stare
Babice w zakładce Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (menu po
prawej stronie okna), w sekcji Wnioski o podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszącej.
Osiedle Dekada
Druga z przytoczonych spraw dotyczy lokalizacji dużego kompleksu
usługowego oraz osiedla mieszkaniowego we wsi Blizne Łaszczyńskiego
po wschodniej stronie trasy S8.
W tym przypadku narzędziem służącym ustaleniu warunków, na jakich
będzie realizowana inwestycja jest klasyczna procedura planistyczna, czyli
zaplanowanie funkcji terenu poprzez
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
29 maja 2018 r. Rada Gminy Stare
Babice podjęła uchwałę zmieniającą
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

– Uchwała Nr XLI/435/18 – ustalając
tym samym nowy kierunek polityki
przestrzennej dla części wsi Blizne
Łaszczyńskiego, a dokładniej utworzenie blisko 12-sto hektarowego
kompleksu usługowo-handlowego
oraz przylegającego do niego osiedla
mieszkaniowego o powierzchni ponad 5 ha.
Równocześnie przystąpiono do
prac nad sporządzeniem nowego
planu zagospodarowania przestrzennego, aby ustalić szczegółowe zasady
zagospodarowania dla tego terenu
oraz umożliwić działanie inwestorowi, który ma już w swoim posiadaniu
część gruntów na tym terenie.
Należy w tym miejscu zaznaczyć,
że ramy określone w zmianie studium
uchwalonej w maju 2018 r. są bardzo
liberalne i dosyć wyraźnie odbiegają
od wskaźników okolicznej zabudowy.
Na początku kadencji, obejmując
urząd oraz wdrażając się w prowadzone procedury, zauważyliśmy, że
projekt planu miejscowego sporządzanego dla tego terenu jest nadmiernie proinwestorski, a w zbyt
małym stopniu zabezpiecza interes
gminy Stare Babice oraz jej mieszkańców. Z drugiej jednak strony
mamy świadomość, że obszar ten
umiejscowiony jest w bezpośrednim
sąsiedztwie stolicy i jego atrakcyjne
zagospodarowanie może stanowić
wizytówkę gminy, a także stać się
miejscem, w którym nasi mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny,
mając dostęp do wielu usług, które
w przeciwnym razie mogliby znaleźć
dopiero w dalej położonych dzielnicach Warszawy.
W tym celu podjęliśmy wiele trudnych rozmów z inwestorem, negocjując jak najbardziej optymalne

ustalenia planu miejscowego – a więc
dobierając takie wskaźniki zabudowy, które umożliwią realizację
biznesplanu przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu i dobrego wizerunku gminy Stare Babice.
Dodatkowo, poza ustaleniami planu, trwają intensywne negocjacje
umów w sprawie realizacji sieci drogowej powiązującej obszar inwestycji
z zewnętrznym układem komunikacyjnym, co umożliwi poprawne
funkcjonowanie centrum całego obszaru. Obecnie projekt planu miejscowego jest na etapie ukończenia
opiniowania i uzgodnień, a ustalenia
zawarte w obecnym projekcie różnią
się od tych sprzed kilku miesięcy,
kiedy obejmowałem urząd – przede
wszystkim pomimo miejskiego charakteru przyszłej zabudowy zdecydowaliśmy się odejść nieco od
wskaźników ustalonych w studium,
czyniąc przyszłą inwestycję bardziej
dopasowaną do charakteru pogranicza wielkiego miasta i przedmieścia,
jakim jest gmina Stare Babice.
Kolejnym etapem procedury planistycznej będzie przedłożenie projektu planu do publicznego wglądu,
podczas którego wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się
z projektem planu oraz złożyć uwagi do niego. Rozpatrzenie złożonych uwag będzie ostatnim etapem
procedury, po którym projekt planu
zostanie przedłożony Radzie Gminy
pod obrady, a jej stanowisko będzie
decydujące dla jego dalszych losów.
O wyłożeniu planu do publicznego
wglądu społeczność Gminy Stare
Babice zostanie poinformowana poprzez ogłoszenia – m. in. na stronie
internetowej, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w Gazecie Babickiej.
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Podpisanie umowy na budowę ujęć wody oligoceńskiej
29 października GPK Eko-Babice
Sp. z o.o. podpisało umowę na
budowę ujęć wody oligoceńskiej
w Babicach Nowych. Wykonawcą
wyłonionym w przetargu nieograniczonym została Spółdzielnia Socjalna STUDNIE z Międzyrzecza.

Zgodnie z umową wywiercona
zostanie jedna studnia głębinowa
oligoceńska (głębokość ok 270 m
pod poziomem terenu). Po pozytywnych wynikach pomiaru wodonośności źródła i jakości wody,
zostanie wykonany drugi odwiert.

Woda ze studni zasili Stację Uzdatniania Wody w Starych Babicach.
Przewidywany termin realizacji
umowy wynosi 130 dni.
Podobna inwestycja jest także realizowana w Zalesiu.
tekst: UGSB

Doświetlanie przejść dla pieszych
Okres jesienno-zimowy to wydłużony czas poruszania się po zmroku. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa w ostatnim czasie Gmina rozpoczęła proces doświetlania przejść dla pieszych.
Na zdjęciach przedstawiamy doświetlenie przejść
przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Wieruchowskiej w Starych Babicach oraz ulicy Warszawskiej i Konopnickiej w Bliznem Jasińskiego. Oświetlenie zostało

wykonane przy pomocy wysokiej jakości energooszczędnych lamp ledowych.
Jeszcze w tym roku, z funduszu sołeckiego, zostanie doświetlone przejście dla pieszych w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej.
PAMIĘTAJMY jednak, że nic nie zastąpi zdrowego
rozsądku, o który apelujemy, u pieszych i kierowców!
tekst: UGSB
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Podpisanie umowy na wykonanie projektu ścieżek rowerowych
6 listopada została zawarta umowa na wykonanie projektów ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice w ramach
zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice”.
Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu ścieżek
rowerowych, w podziale na:
zadanie 1 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 750 m zlokalizowanej po zachodniej stronie ulicy
Szymanowskiego w miejscowości Klaudyn od ulicy Lutosławskiego do 50 m poza skrzyżowanie z ul. Ciećwierza;
zadanie 2 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości około 1150 m zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy
Pohulanka w miejscowości Kwirynów i Janów od ul. Agawy
do ul. Zielonej w Janowie (około 1050 m) oraz po północnej
stronie ul. Zielonej od ul. Pohulanka do istniejącego ciągu
pieszo rowerowego Janów-Klaudyn (około 100 m),

zadanie 3 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości około 200 m zlokalizowanej po południowej stronie
ul. mjr. Jacka Decowskiego od granicy Gminy Stare Babice
z Warszawą do ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz ścieżki
rowerowej (o długości ok. 1200 m) po wschodniej stronie
ul. gen. Władysława Sikorskiego od skrzyżowania z ul. mjr.
Jacka Decowskiego do skrzyżowania z ul. gen. Władysława
Andersa w Janowie, do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową. Łączna długość obu ścieżek rowerowych wyniesie
ok. 2400 m.
Zakończenia prac projektowych i procedury uzyskania
pozwoleń przewidziano do 29.07.2020 r.
tekst: UGSB
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Ile dopłaca Gmina?
Tematem niezmiennie dyskutowanym, zarówno w Urzędzie Gminy,
jak i w mediach społecznościowych wśród mieszkańców, jest wysokość opłat za wodę, odprowadzenie nieczystości oraz wywóz śmieci.
Jestem nowym skarbnikiem Gminy Stare Babice i chciałabym na łamach Gazety Babickiej, zapoznawać
Państwa z bieżącymi problemami,
nad którymi wspólnie z włodarzami
się pochylamy. Dziś o dopłatach.
W celu złagodzenia wysokich
opłat naszych mieszkańców z tytułu
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów, Gmina Stare Babice od wielu
lat stosuje dopłaty do tych usług.
Dopłata do każdego m³ wody wynosi 0,80 zł brutto. Dopłata do każdego metra sześciennego ścieków
– 9,34 zł brutto. Faktura za wodę
i ścieki, którą otrzymujecie Państwo
uwzględnia już tę dopłatę. Bez niej
każdy z odbiorców opłacałby prawie
dwa razy wyższe rachunki. W skali
roku wydatki z tytułu powyższych
dopłat kosztują budżet gminy prawie 9 milionów złotych.
Jeśli chodzi o koszty gospodarowania odpadami również tutaj
istnieje różnica między wpłatami
od mieszkańców a faktycznymi

należnościami opłacanymi przez
gminę. Każda osoba segregująca
odpady obciążona jest stawką wysokości 29 zł miesięcznie, natomiast
kwota, która wynika z umowy na
odbiór odpadów oscyluje w granicach 42 zł. Różnicę pokrywa
Gmina. W wymiarze całego roku
obciążenie budżetu z tytułu ponoszenia kosztów tej różnicy wynosi
prawie 3 miliony złotych.
W sumie w roku 2019 gmina Stare
Babice przeznacza około 12 milionów na dofinansowanie mieszkańców z tytułu ponoszenia dopłat za
wodę, ścieki i odpady. Kwota ta jest
niebagatelna, bo wynosi tyle co 44%
wydatków inwestycyjnych Gminy.
Samorządy już od pewnego czasu obciążone są kosztami różnych
zmian i reform. Zmiany te są niezależne od decyzji władz Gminy,
a przykładem jest ograniczenie
wpływów z podatku dochodowego
i ponoszenie zwiększonych wydatków w systemie oświaty oraz brak
rekompensaty pełnych kosztów na

realizację zadań zleconych. Jednocześnie gmina potrzebuje dalszych
inwestycji, placówek oświatowych,
dróg, chodników, placów zabaw,
oświetlenia. Potrzeby w związku
z trwającą urbanizacją nie maleją.
Z analizy przeprowadzonej w trakcie prac nad projektem budżetu
na rok 2020 wynika, że bieżące
potrzeby Gminy o prawie 14 milionów przerastają możliwości.
Brakuje dochodów z których można by sfinansować te wydatki. Stąd
konieczność cięć wydatków w budżecie. Musimy myśleć i rozmawiać o tym, co dla naszej gminy jest
ważne.
Procentowy udział dopłat Gminy
w rachunkach za wodę i ścieki

9
Udział
mieszkańca
54%

Dopłata
Gminy
46%

Mariola Szarzyńska Skarbnik UGSB

Budowa sieci i stacji elektroenergetycznej
12 listopada ruszyła budowa
sieci i stacji transformatorowych
SN/nn w Starych Babicach i Kwirynowie. Urządzenia te służą do
transformacji średniego napięcia (np. 20 kV, 15 kV) na niskie
(400 V), stąd oznaczenie SN/nn.
Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego polegającą na zmianie naziemnych linii elektroenergetycznych na podziemne.
W wyniku prac także stacja transformatorowa znajdująca się przy szkole w Starych Babicach zostanie
zastąpiona nowoczesną, kontenerową. Dzięki modernizacji sieci elektroenergetycznej wyeliminowane

zostanie ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej
wywołane wyładowaniami atmosferycznymi.
Harmonogram planowanych prac znajduje się na
stronie internetowej UG. Przewidywane zakończenie
– 3 stycznia 2020 r. Zakład energetyczny PGE planuje
skablowanie naszej gminy do końca 2024 roku.
tekst: UGSB/foto: pixabay
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Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XXIX
Koniec roku, czyli koniec sezonu budowlanego to dobry moment, aby podsumować kolejne zadania naszego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Stare Babice cz. III”, które były przewidziane do realizacji w roku 2019.
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Przedłużająca się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej została ostatecznie zakończona z końcem
2018 roku. Pozostała do wykonania nowa nakładka asfaltowa ulicy
Sportowej, co zostało zrealizowane
w sierpniu br. Dłuższy od zakładanego termin wykonania tej pracy
był spowodowany koniecznością
wzmocnienia podbudowy na 2/5 szerokości jezdni w pasie prowadzonych
prac kanalizacyjnych. Efekt końcowy,
mamy nadzieję, usprawiedliwia tę
zwłokę.
W roku 2019 wykonaliśmy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w następujących rejonach:
W miejscowości Koczargi Stare –
obszar na wschód od ul. Akacjowej
do granicy z Lipkowem – powstała
sieć kanalizacyjna o długości 4,1 km,
zad. nr 45. Prace budowlane zostały właśnie odebrane od wykonawcy,
a w ciągu najbliższego miesiąca po

usunięciu usterek sieć ta zostanie
przejęta przez Dział Eksploatacji Sieci do użytkowania. W związku z tym
pod koniec roku zaprosimy mieszkańców tego obszaru do podłączenia
się do naszej kanalizacji.
Przewody tranzytowe (tłoczne) odprowadzające ścieki ze wschodniej
części gminy (ul. Miła) do oczyszczalni ścieków – sieć o długości łącznej 4,1 km zad. nr 48 są budowane
wzdłuż ulic: Hubala Dobrzańskiego,
Rynek, Dworkowej do Oczyszczalni
Ścieków. Do wykonania pozostała
jeszcze przepompownia, której projekt zamienny jest obecnie realizowany. Pomimo obiektywnie trudnych
warunków realizacji wykonawca

wybudował około 90% długości przewodów i myślimy, że jest w stanie wykonać całe zadanie do końca roku.
Po zrealizowaniu tego strategicznego
przewodu ścieki z Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Lubiczowa
i Latchorzewa będą płynęły bezpośrednio do naszej oczyszczalni, odciążając system kanalizacji sanitarnej
w środkowej części gminy.
Budowa ujęć wody oligoceńskiej
w Starych Babicach zad. nr 77. Nie
udało się rozpocząć inwestycji w lecie tego roku, gdyż po pierwszym
przetargu i jego unieważnieniu
z powodu wysokich cen byliśmy
zmuszeni do jego powtórzenia.
Ostatecznie w wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu umowa
została podpisana 29 października
z terminem wykonania pierwszego
odwiertu w ciągu 90 dni od daty
podpisania umowy i opcjonalnie
drugiego w ciągu kolejnych 40 dni.
Jeśli wszystkie prace będą zrealizowane zgodnie z planem, to
do końca maja 2020 roku istnieje
szansa, że zostanie przeprowadzone przełączenie Stacji Uzdatniania
Wody w Starych Babicach na zasilanie z nowych ujęć.
Z tych samych powodów opóźniło się rozpoczęcie budowy ujęć
wody w Zalesiu dla potrzeb rozbudowy i zwiększenia wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie
Małym, ale spodziewamy się, że odwiert powstanie jeszcze w tym roku
zad. nr 59a i 59.
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W miejscowości Blizne Łaszczyńskiego obszar na zachód od drogi
S8, sieć kanalizacyjna o długości
2,5 km zad. nr 43 jest w trakcie realizacji i dobry postęp prac pozwala
mieć nadzieję, że obszar ten zostanie skanalizowany w marcu 2020
roku, co pozwoli zaprosić właścicieli nieruchomości do podłączenia się począwszy od kwietnia 2020
roku.
W miejscowościach: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały w ulicy
Trakt Królewski (na zachód od
Spacerowej) sieć kanalizacyjna
o długości 2,2 km zad. nr 53 była
planowana do rozpoczęcia realizacji w III kwartale tego roku, ale
z powodu obserwowanego przez
nas zwiększonego zainteresowania wykonawców przystąpieniem
do procedury przetargowej postanowiliśmy opóźnić rozpoczęcie
realizacji tego zadania, licząc na
korzystniejsze warunki dla gminy.
O postępach prac i etapach ich realizacji na poszczególnych kontraktach oraz o planowanych zadaniach
do realizacji w roku 2020 będziemy
Państwa informowali w kolejnych
odcinkach naszego cyklu.

tekst: Paweł Turkot
Prezes Zarządu Eko-Babice
foto i współpraca: Krzysztof Lebiedowicz
kierownik JRP
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Marnowanie żywności to problem globalny.

A ile jedzenia Ty marnujesz?

Jedna czwarta marnowanej żywności pozwoliłaby wyżywić 870 milionów ludzi, czyli 12% populacji
świata. Koszty związane z wyrzucaniem żywności w Europie szacowane
są na 1 bilion dolarów rocznie. Jak to
możliwe? Przecież kiedy wyrzucamy
ziemniaki, w koszu lądują tylko warzywa i 2 zł, które straciliśmy na ich
zakupie? Absolutnie nie. Wyrzucamy
całą wodę zużytą do uprawy każdego ziemniaka. Marnujemy energię
i paliwo potrzebne do ich zasiewu,
pielęgnacji, zbioru, transportu i magazynowania. Finalnie generujemy
odpady, które zalegają na składowiskach, gdzie emitują szkodliwe gazy
cieplarniane.
Za ponad połowę marnowanej
żywności odpowiadamy my – konsumenci. Najczęściej wyrzucane przez
nas produkty to wędliny, pieczywo,
warzywa i owoce, jogurty i ziemniaki – wynika z badania zrobionego na
potrzeby Federacji Polskich Banków
Żywności. Polacy rocznie marnują
54 kg żywności na osobę. Pod tym
względem znajdujemy się na niechlubnym szóstym miejscu wśród
krajów Unii Europejskiej. Czteroosobowa rodzina traci na zmarnowanej
żywności prawie 2200 zł rocznie.
Przyczyny marnowania żywności
w gospodarstwach domowych:
• Nieracjonalne (za duże) zakupy.
• Zbyt duże porcje posiłków.
• Nieodpowiednie przechowywanie
żywności.
• Nieprzywiązywanie uwagi do terminów przydatności do spożycia.
• Brak pomysłów na wykorzystanie
składników do innych dań.
• Powszechna dostępność żywności
(konsument nie przywiązuje do
niej szczególnej uwagi).
•
Brak wiedzy na temat skutków
marnowania jedzenia.
Wielkie świętowanie, wielkie

marnowanie
Obfitość świątecznego stołu sprzyja marnotrawstwu jedzenia. Większość z nas uważa, że bez stołu
pełnego łakoci święta stracą swój
urok. Chcemy się nimi cieszyć i zależy nam, aby bliscy i goście również
mogli skosztować naszych specjałów. Niestety pojemność naszych
żołądków w okresie świątecznym się
nie zwiększa. Nie dajemy rady zjeść
wszystkiego i większość z nas tuż po
świętach zadaje sobie pytanie: „i po
co było tyle szykować?”. Ostatecznie
świąteczne potrawy często lądują
w koszu. Około 50% Polaków przy
okazji świąt Bożego Narodzenia
przyznaje, że ma poczucie marnowania pieniędzy na zbyt dużą ilość

zakupionego i przygotowanego jedzenia. A przecież można by je było
wydać na bilety do kina, czy lekcje
tańca.
Przedświąteczna gorączka zakupów już się rozpoczęła, a większość
z nas zaczęła myśleć o tym, co przygotuje na świąteczny stół. Zanim
udasz się po zakupy, pomyśl o następujących kwestiach:
• Ile osób będziesz gościć przy świątecznym stole?
• Czy któryś z gości przyniesie jakieś
danie lub ciasto?

Aby przeciwdziałać poświątecznemu marnowaniu jedzenia w dniach
27-28 grudnia na terenie gminy
zorganizowana zostanie zbiórka
żywności dla potrzebujących. Więcej informacji zostanie opublikowane wkrótce na portalach gminnych.
tekst: Dominika Paca – Ekspert
ds. gospodarki odpadami Członek Gminnego
Zespołu ds. Odpadów Entuzjastka ochrony
środowiska
foto: Adobe Stock
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Zostań Ekobohaterem

Na świecie rocznie wyrzuca się 1,3 miliardów ton jedzenia, co
stanowi jedną trzecią całości produkowanej żywności. Gdyby
zgromadzić te odpady na terenie gminy Stare Babice, to przykryłyby one cały teren gminy warstwą o wysokości 41 metrów!

• J akie potrawy zazwyczaj zostają
niezjedzone i musisz je wyrzucić po
świętach?
•C
 zy danie, które planujesz przygotować można zamrozić lub wykorzystać do innego dania np. obiadu
do pracy?
Przed wybraniem się do sklepu koniecznie sporządź listę zakupów – jej
brak często powoduje, że kupujemy
za dużo.
Zajrzyj do swojej zamrażarki i wykorzystaj to, co w niej masz do przygotowywania świątecznych potraw.
Zwolnione miejsce przyda się do
mrożenia tego, co zostało na stole.
Mrozić można mięso, pieczywo, ciasto, warzywa i niemal wszystkie owoce. Potrawy po zamrożeniu nie tracą
walorów smakowych i właściwości
odżywczych. Z sałatkami jest gorzej –
tutaj przyda się głos rozsądku.
A jeśli już zostało – podziel się!
W Warszawie jest kilka miejsc,
gdzie można oddać nadwyżkę naszego jedzenia. Punkty te nazwane są
Jadłodzielniami. Są w nich ustawione
lodówki oraz szafki, do których wstawiamy potrawy.
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Działajmy razem
na rzecz osób
z niepełnosprawnościami!
29 października i 19 listopada w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach odbyły się kolejne spotkania
Stowarzyszenia „Nasz dom – godne życie” działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
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Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest inicjowanie powstania
na terenie Starych Babic centrum
opiekuńczo-rehabilitacyjno-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnościami. Ponadto Stowarzyszenie
pragnie wspomagać swoich podopiecznych, dbając o ich prawidłową rehabilitację, profesjonalną
opiekę zdrowotną, odciążenie rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich integrację.
Członków stowarzyszenia, wszystkie osoby z niepełnosprawnościami
oraz ich opiekunów z terenu naszej
gminy serdecznie zapraszamy na
Spotkanie Mikołajkowe w sobotę
7 XII 2019 r. w godz. 16.00–18.00
do Klubu Mieszkańca przy ul.
Polnej 40 w Starych Babicach.
Spotkajmy się i porozmawiajmy!
Chcemy poznać nowe osoby.

Wójt Gminy wraz
z Organizatorami konkursu
Wolontariusz 2019 Roku:
Fundacją Na Przekór
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
serdecznie zapraszają na

Galę Wolontariatu
która odbędzie się 5 grudnia 2019 r.
o godz. 18.00
w Sali Widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice w Zielonkach-Parceli
ul. Południowa 2
Podczas Gali zostaną wręczone
nagrody dla laureatów konkursu
Wolontariusz 2019 roku.
Zapraszamy też na część
artystyczną i poczęstunek

Mieliśmy okazję spotkać się z mieszkańcami podczas drugiego Gminnego Targu ze zdrową żywnością.

Będziemy także do Państwa
dyspozycji podczas wydarzenia
„Mikołajki jak z bajki” i jarmarku
świątecznego w Starych Babicach
8 grudnia 2019 r.
Finalizujemy sprawy organizacyjne
związane z powstaniem Stowarzyszenia. Dziękujemy bardziej doświadczonym społecznikom za pomoc
i dzielenie się wiedzą. Wszyscy łączymy pracę w stowarzyszeniu z opieką
nad bliskimi z niepełnosprawnościami, dziećmi, często też pracą zawodową, borykamy się z własnym zdrowiem i czasem. Wspieramy się, lubimy i nawzajem motywujemy. Łączy
nas zapał, determinacja i chęć działania – razem po prostu damy radę!

Przyłącz się do nas! Prosimy przekażcie nasze zaproszenie przyjaciołom i sąsiadom, rodzinom osób
z niepełnosprawnościami. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby
z niepełnosprawnością, ich rodzice,
inni niż rodzice członkowie rodzin,
opiekunowie prawni i faktyczni oraz
przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.
Kontakt:
Zapraszamy bez względu na rodzaj
niepełnosprawności i wiek osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
niepelnosprawni.babice@interia.pl
Stowarzyszenie
„Nasz dom – godne życie”
Justyna Strus w Starych Babicach

Miło nam także poinformować Państwa, iż wójt gminy wraz
z Domem Kultury podjęli się zorganizowania pierwszego
balu dobroczynnego, który odbędzie się 29 lutego nadchodzącego roku. Fundusze zebrane podczas jego trwania
wesprą działania Stowarzyszenia „Nasz dom – godne życie”.
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Gminny Zesp ó ł Interdyscyplinarny
do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Starych Babicach
Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów
z różnych dziedzin współpracujących ze sobą
w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie.
Tryb, sposób powoływania człon- 7) zmianę sytuacji prawnej – działania
prawne podejmowane są przez klienków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonota i instytucje.
Wymienione działania podejmowawania określone zostały w uchwale nr
XXXII/311/17 Rady Gminy Stare Babi- ne są zgodnie z procedurą Niebieskie
Karty wynikającą z Rozp. Rady Min.
ce z dnia 31 maja 2017 r.
Zespoły interdyscyplinarne to przede z 13 września 2011 r. Wszczęcie procewszystkim metoda pracy, która opiera dury Niebieskie Karty następuje przez
się na systemowej współpracy lokal- wypełnienia formularza Niebieska Karnych instytucji, podmiotów i służb oraz ta-A przez przedstawiciela: jednostna wielopłaszczyznowym podejściu do ki organizacyjnej pomocy społecznej,
problemu przemocy w rodzinie.
gminnej komisji rozwiązywania probleW skład takiego zespołu wchodzą mów alkoholowych, policji, oświaty lub
przedstawiciele: jednostek organiza- ochrony zdrowia w toku prowadzonych
cyjnych pomocy społecznej; Gminnej czynności służbowych lub zawodowych,
Komisji Rozwiązywania Problemów podejrzenia stosowania przemocy woAlkoholowych; policji; oświaty; ochro- bec członków rodziny lub w wyniku
ny zdrowia; organizacji pozarządowych. zgłoszenia dokonanego przez członka
Głównym zadaniem Zespołu powo- rodziny lub przez osobę będącą świadłanego Zarządzeniem nr 5/2019 Wójta kiem przemocy w rodzinie.
Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia
Procedura ta nie wymaga zgody
2019 roku, jest zapewnienie efektywnej osoby dotkniętej przemocą!
współpracy ww. instytucji i organizaOsoba, która doświadcza przemocy
cji działających na rzecz zapobiegania w rodzinie lub jest jej świadkiem zoi zwalczania zjawiska przemocy w ro- bowiązana jest do poinformowania
odpowiednich służb.
dzinie na terenie gminy Stare Babice.
Prace Zespołu InterdyscyplinarneW Gminie Stare Babice Przewodnigo mają na celu:
1) z atrzymanie przemocy w rodzinie;
czącym Zespołu Interdyscyplinarnego
2) 
zapewnienie bezpieczeństwa po- jest Alicja Napurka – Dyrektor Gminszczególnym członkom rodziny;
nego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3) przywrócenie godności słabszym, na- Gdzie można szukać pomocy?
• Ośrodek Pomocy Społecznej
rażonym na skrzywdzenie;
4) inicjowanie interwencji skierowanej • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzido osoby, wobec której istnieje ponie
dejrzenie, że stosuje przemoc w ro- • Policja
dzinie – są to np. rozmowy, które • Szkoła
pokazują skutki i konsekwencje sto- • Lekarz / Pogotowie Ratunkowe
• Prokurator
sowania przemocy;
Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
5) 
inicjowanie interwencji kryzysowej • 
i Nieletnich
– pomoc w odzyskaniu mocy i kon•
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
troli;
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li6) zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody
nia”
wynikające z doświadczania prze- • Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy
telefon zaufania
mocy;

W naszej Gminie mieszkańcy mogą
skorzystać z pomocy następujących
specjalistów oraz instytucji:
Jacek Urbaniak – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
dyżur we wtorki od 16:45 do 19:45,
w budynku UG ul. Rynek 21 (pierwsze
piętro, pok. 41), nr tel. 22 722 04 93 –
w godzinach pełnienia dyżuru
Jerzy Pietrzak – specjalista terapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
dyżur w środy od 14:30 do 16:30 i w soboty od 12:00 do 14:00, w budynku UG
ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pok. 41);
nr tel. 22 722 04 93 – w godzinach pełnienia dyżuru
Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog
o specjalności psychologia kliniczna
i zdrowia; dyżur w piątki od 11:30 do
17:30, w budynku UG ul. Rynek 21
(pierwsze piętro, pok. 41), zapisy pod
nr tel. 601 938 288
Nieodpłatna pomoc prawna – dyżur
w pon., wt., śr. od 14:00 do 18:00, czw.,
pt. od 10:00 do 14:00, w budynku UG
ul. Rynek 21 zapisy pod nr. tel: 22 733 72
83
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– z siedzibą w UG Starych Babicach,
ul. Rynek 21 w godzinach pracy: poniedziałek od 8.00 do 17.00; wtorek –
czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00
nr tel. 22 722 90 11
Komenda Powiatowej Policji w Starych Babicach – z siedzibą 05-082 Stare
Babice, ul. Warszawska 272
nr tel. 22 752 80 00

PRZEMOCY mówimy NIE !!!
REAGUJĄC, BRONISZ PRAWA
I BEZPIECZEŃSTWA SŁABSZYCH

listopad/grudzień 2019 gazetaBABICKA
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Rzeczpospolita
Polska

Bezpłatne szkolenia komputerowe
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych
szkoleniach komputerowych, realizowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Uczestnicy mogą wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”,
2. „Mój biznes w sieci”,
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
4. „Działam w sieciach społecznościowych”,
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5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
6. „Rolnik w sieci”,
7. „Kultura w sieci”

• W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 25 lat oraz mieszkają na terenie woj.
mazowieckiego, w szczególności w Gminie Stare Babice.
• Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów przez doświadczonych instruktorów.
• Czas trwania każdego szkolenia: 16 godzin dydaktycznych w systemie 2 dni po 8 godzin
(w weekendy).
• Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering (przerwy kawowe i obiad).

Liczba miejsc ograniczona – ostatnie szkolenia w grudniu 2019 r.
Informacje i zapisy: tel. 605 040 838, 601 804 400
Biuro projektu: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 pok. 34, tel. 22 730 80 59
Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
30 października 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła
się XIII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 10 uchwał:
1. Uchwała Nr XIII/122/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gmi-

ny Stare Babice na 2019 rok
2. Uchwała Nr XIII/123/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029
3. Uchwała Nr XIII/124/2019 w sprawie programu współpracy Gminy Stare

Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
4. Uchwała Nr XIII/125/2019 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice
5. Uchwała Nr XIII/126/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi
6. Uchwała Nr XIII/127/2019 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez
sołtysa wniosku Sołectwa Stare Babice dotyczącego przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego na rok 2020
listopad/grudzień 2019 gazetaBABICKA

7. Uchwała Nr XIII/128/2019 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez

sołtysa wniosku Sołectwa Topolin dotyczącego przeznaczenia środków
funduszu sołeckiego na rok 2020
8. Uchwała Nr XIII/129/2019 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez
sołtysa wniosku Sołectwa Zielonki - Parcela dotyczącego przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego na rok 2020
9. Uchwała Nr XIII/130/2019 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez
sołtysa wniosku Sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020
10. Uchwała Nr XIII/131/2019 w sprawie stanowienia o kierunkach działania
wójta, złożonego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przez radnych.
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod adresem:
www.youtube.com/user/UGStareBabice a pełną treść uchwał znajdą Państwo na stronie BIP www.bip.babice-stare.waw.pl w zakładce „Uchwały Rady
Gminy”.
Oprac. IB

gmina urząd teren

Drugi gminy targ
ze zdrową żywnością
Nasza nowa gminna inicjatywa cieszy się wśród mieszkańców coraz
większym zainteresowaniem i entuzjazmem. W sobotę 16 listopada
na parkingu przed Urzędem Gminy stoiska rozłożyło 32 wystawców
sprzedających: warzywa, owoce, sery, soki, pieczywo, przetwory,
miody, śledzie, mięso, wędliny, pierogi, jaja, kawę, smalec, ciasta
i wiele, wiele innych produktów. Naturalne jedzenie prosto od rolników i małych producentów. Powiedzenie „dla każdego coś miłego”
na babickim targu ma doskonałe odzwierciedlenie, czego dowodem
były pełne torby zakupów naszych odwiedzających.
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Wystawców chętnych do udziału, (również z ozdobami świątecznymi) prosimy o kontakt z Referatem
Komunikacji Społecznej – RKS@stare-babice.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 grudnia.
tekst/foto: Anna Tymko/RKS

Na gminnym stoisku nie zabrakło gminnych gadżetów dla mieszkańców między innymi: map, pocztówek,
magnesów i uchwytów do telefonów. Można było także
otrzymać karmę dla wolnożyjących kotów w ramach akcji
pomocy i dokarmiania kotów, przygotowanej przez Referaty Komunikacji Społecznej oraz Ochrony Środowiska.
W ramach dbania o środowisko naturalne staramy
się rozpowszechniać kulturę toreb-bumerangów, czyli
wymiany torbami wśród mieszkańców. Podczas targu
przyjmowaliśmy i oddawaliśmy torby zainteresowanym osobom. Do tej akcji zapraszamy także lokalnych
sklepikarzy – wystarczy w Waszym sklepie umieścić
pojemnik na torby-bumerangi, aby nadać im drugie
życie. Akcji przyświeca myśl: Potrzebujesz? Weź. Masz
nadmiar? Zostaw. Dzięki temu torby krążą w środowisku, zamiast je zanieczyszczać.
Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejny targ, który
odbędzie się 21 grudnia i będzie miał akcenty jarmarku
przedświątecznego, na którym oprócz dotychczasowego
asortymentu będą dostępne również ozdoby i prezenty
świąteczne.
Sprostowanie
W Gazecie Babickiej nr 9 październik/listopad 2019 na s. 20 publikowaliśmy wysokość staninów uzyskanych w egzaminach po klasie VIII. Zgodnie z informacją otrzymaną ze szkoły w Zielonkach-Parceli uczniowie tej szkoły osiągnęli następujące wyniki: jęz. polski – 7; matematyka – 8; jęz. angielski – 8.
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S P W R a d i o Wa r s z a w a

ze Starych Babic w światowy eter na falach krótkich
Centrum Nauki i Muzeum – Radiostacja Transatlantycka to instytucja, o której powołanie od kilku lat zabiega Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. Być może
dzieło to już niebawem objawi światu swoje oblicze również w radiofonicznym eterze, za sprawą rozgłośni SPW Radio Warszawa – radiostacji krótkofalowej, będącej częścią planowanej instytucji.
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Fale krótkie znane są radiofonii od
lat dwudziestych XX wieku. Pasma te
mają możliwość dotarcia z nadawanym sygnałem do najdalszych zakątków globu. Polska radiofonia obecna
była na falach krótkich od 1936 roku,
kiedy to Polskie Radio rozpoczęło regularną emisję krótkofalową
z kompleksu Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
w Babicach (był to pierwszy krótkofalowy ośrodek nadawczy w naszym
kraju). Pamiątką tego faktu są do dziś
zachowane egzemplarze przedwojennych odbiorników radiowych, na
skalach których, w krótkofalowych
częściach podziałki, dumnie figurują nazwy „Warszawa”, „Babice”, lub
„SPW” – czyli znak wywoławczy
babickiego nadajnika, wykorzystywanego przez Polskie Radio.
To właśnie ten znak stał się hasłem
planowanej przez stowarzyszenie
PK TRCN rozgłośni i radiostacji.
SPW Radio Warszawa nadawałoby w krótkofalowym paśmie 41 metrów, na częstotliwości 7415 kHz.
Pasma fal krótkich, choć dziś już nie
tak popularne jak kiedyś, są wciąż
jednym z najlepszych sposobów na
dotarcie z sygnałem radiowym na
duże odległości, nie wymagając po
stronie odbiorczej wykorzystywania zaawansowanych technik, czy
nakładów finansowych. Zakresy
krótkofalowe posiada większość
odbiorników radiowych sprzed
dekad, funkcjonujących jeszcze
w wielu gospodarstwach domowych, zaś fabrycznie nowe odbiorniki można nabyć już za kwotę
około 20 złotych. Kosztem nieco
gorszej jakości dźwięku, zyskujemy słyszalność na przestrzeni
wielu tysięcy kilometrów, przy minimalizacji kosztów.
Profil rozgłośni byłby niekomercyjny, nastawiony zdecydowanie na

audycje słowne. Harmonogram pracy zakładałby godzinę nadawania
tygodniowo, z możliwością ewentualnego rozszerzenia do dwóch
godzin. Przeważałaby tu tematyka
historyczna, popularno-naukowa,
techniczna i kulturalna ze szczególnym naciskiem na związki kultury
z cywilizacją techniczną.

realizacji dźwięku, czy problematyki
emisji sygnałów radiowych. Wedle
naszych założeń, sygnał emitowany będzie za pomocą zabytkowego
nadajnika Brown-Boveri SL61 B3,
będącego własnością Stowarzyszenia PK TRCN. Dzięki uprzejmości
firmy Orange Polska, pozyskano go
z Radiowego Centrum Nadawczego

Ponieważ w przypadku SPW Radio
Warszawa mamy do czynienia zarówno z rozgłośnią radiową, jak i zlokalizowanymi w tym samym budynku
urządzeniami nadawczymi, wiąże się
to z sytuacją we współczesnej radiofonii w zasadzie niespotykaną. Dzięki
temu jednak nadarza się okazja, aby
zarówno proces powstawania audycji,
jak i sposób jej emisji był obiektem
działalności edukacyjnej i politechnizacyjnej. Funkcjonowanie studia
radiowego zaoferuje szerokie możliwości aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie przygotowywania
audycji i kompletowania materiałów.
Szczególny nacisk należy położyć na
zaangażowanie w proces powstawania audycji młodzieży, która nie tylko
uczyłaby się pracy dziennikarskiej,
ale również poznawała tajniki pracy
z mikrofonem, emisji głosu, a także

w Konstantynowie nieopodal Gąbina. Nadajnik ten był jednym z trzech
najsilniejszych nadajników na świecie, zaś przeprowadzona przez Stowarzyszenie akcja ratowania i remontu
tej unikatowej konstrukcji nie ma
precedensu w historii radiotechniki. W tym świetle rzeczą niezwykle
istotną jest, aby nadajnik ten, obok
swojej funkcji podstawowej – emisji
sygnałów radiofonicznych – stanowił też żywy eksponat planowanego
Centrum Nauki i Muzeum, a jednocześnie był w pewnym sensie radiotechnicznym sercem placówki.
W tym momencie warto zaznaczyć,
dlaczego siedzibą opisywanej rozgłośni mogą stać się tylko Stare Babice.
Oczywiście byłby to wiadomy powrót
do źródeł. To właśnie w Babicach stanęła Radiostacja Transatlantycka i to
w Babicach rozpoczęła się przygoda
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gmina urząd teren
Polskiego Radia z emisją audycji na
falach krótkich. Ten niezwykły fragment Mazowsza stanowi jednocześnie jego kulturowe serce. Te właśnie
widoki podziwiał Fryderyk Chopin,
komponując swoje utwory, ten wspaniały krajobraz witał przyjezdnych,
przybywających do Warszawy od
strony zachodniej. W końcu, w malowniczym krajobrazie Babic rozgrywał się dramat obrony Warszawy we
wrześniu 1939 roku i to właśnie z tego
krajobrazu wystrzelił w światowy eter
komunikat o niemieckiej agresji na
Polskę. Można powiedzieć, że Babice
stanowiły radiowy bastion Warszawy
i Mazowsza, owe Warszawskie Termopile, którego ślad odnaleźć można
w lokalnych nazwach Radiowo i ulica Radiowa oraz w ruinach Centrali
Nadawczej, rozsianych na terenie
Lasu Bemowskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie
sposób przecenić wagi funkcjonowania rozgłośni SPW Radio Warszawa
dla lokalnej społeczności Starych Babic i ogólnie tej części Mazowsza. Jest
to najlepszy sposób, aby Radiostacja
Transatlantycka zaistniała ponownie w eterze i to w eterze międzynarodowym. Zaznaczmy, że byłaby to
obecnie jedyna rozgłośnia krótkofalowa nadająca z terenu naszego
kraju. Będzie to wspaniała okazja
do opowiedzenia o wczoraj, dziś i jutrze Mazowsza, Warszawy i Starych
Babic. Taka rozgłośnia i radiostacja w jednym może odegrać wielką
rolę edukacyjną w dziedzinach ścisłych i humanistycznych. Może ona
w końcu podjąć trud aktywacji lokalnej młodzieży, a także różnych
wartościowych inicjatyw związanych
z regionem. SPW Radio Warszawa,
jako składowa Centrum Nauki i Muzeum – Radiostacja Transatlantycka
i wespół z tą planowaną instytucją,
stanowi spójne hasło, które ma szansę skupić na Starych Babicach oczy
i uszy nie tylko stolicy, Mazowsza
i Polski, ale również całego świata.
Tym samym Babice ponownie przyczyniłyby się do połączenia kontynentów na falach radiowego eteru.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy mogą być okazją do ćwiczenia
umiejętności zastanawiania się nad wspólnymi gminnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności
lokalnej. Młodzi mieszkańcy nabywają nie tylko umiejętność głosowania,
ale także rozpoznawania interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi świadomego dokonywania wyborów. Zrozumienie wagi wyborów, umiejętności
oddawania głosu i oceniania programów kandydatów może stać się ważnym
efektem edukacyjnym dobrze działającej Młodzieżowej Rady Gminy.
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi
oraz zapewnia im udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących
spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Działanie Rady będzie
praktycznym wykorzystaniem zdobywanej przez młodzież wiedzy o demokracji, co upowszechni ideę samorządową wśród młodzieży oraz zwiększy
aktywność społeczną młodych ludzi w gminie Stare Babice. Powołanie Rady
umożliwi młodemu pokoleniu czynny udział w rozwoju samorządności terytorialnej i pracy społecznej na jej rzecz. Młodzieżowa Rada Gminy zajmie
się sprawami młodzieży. Będzie podpowiadać, wskazywać innym organom
potrzeby swoich rówieśników.
tekst: UGSB

17

Sebastian Orda-Sztark
Wiceprezes Stowarzyszenia Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna
Centrala Nadawcza
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bezpieczna gmina

Społeczna debata
a temat bezpieczeństwa

18

18 listopada w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyła się społeczna debata,
której tematem było Bezpieczeństwo na terenie gminy Stare Babice, a hasłem przewodnim zdanie: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz
mieć na nie wpływ”.
Podczas spotkania poruszane były sprawy bezpieczeństwa zarówno na terenie prywatnych posesji, jak i w miejscach publicznych; omawiano zagrożenie przestępczością
z uwzględnieniem przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (również w kwestiach
bezpieczeństwa ruchu drogowego), a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na
podstawie „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Była tez mowa o roli policjanta
dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu Dzielnicowy bliżej nas. Po każdym
panelu tematycznym odbywała się dyskusja, w której uczestnicy zabierali głos i przekazywali swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w tym zakresie. Policjanci zachęcali do bieżącej
współpracy i informowania w każdej możliwej formie o łamaniu prawa i stwarzaniu zagrożenia, a także do dzielenia się informacjami. Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców będą
uwzględniane w toku codziennej służby policjantów.
W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział przedstawiciele policji, w tym Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Starych Babicach młodszy inspektor Krzysztof Paska, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka, Zastępca Wójta Stare Babice Tomasz Szuba, a także Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Starych Babicach podinspektor Dariusz Stepczyński, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych
Babicach, nadkomisarz Robert Knap, Kierownik Rewiru Dzielnicowych dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach aspirant sztabowy Piotr Kucharski, dzielnicowi: sierżant sztabowy Bartłomiej Budnicki, a także sierżant Bartosz Głowacki.
Obecni byli również radni Gminy Stare Babice.
Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz
wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej
społeczności.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty na stronie youtu.be/B9dCrbuqp7Y.
Chcielibyśmy poinformować, że w ostatnich dniach Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka otrzymał odpowiedź z Komendy Stołecznej Policji odnoszącą się do jego pisma,
dotyczącego podjęcia działań operacyjnych i prewencyjnych, które kierowane było do Komendanta Głównego Policji.
Poniżej link do strony z odpowiedzią z KSP:
http://www.stare-babice.pl/pl/news/debata-spo%C5%82eczna-na-temat-bezpiecze%
C5%84stwa#overlay-context=pl
tekst: Adriana Jara-Rybińska/RKS
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W listopadzie stanowisko Komendanta Straży
Gminnej Stare Babice objął
Andrzej Karpiński. Gazeta
Babicka ma przyjemność
przedstawić Państwu jego
osobę w krótkim wywiadzie.
GB: Panie Komendancie, mieszkańcy są ciekawi, kim Pan jest, jakie ma Pan doświadczenie.
AK: Moje doświadczenie to praca
w policji. Zawsze byłem związany z pionem kryminalnym, służbę
pełniłem w wielu miejscach, m.in.
w Komendzie Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych
Babicach, gdzie pracowałem przez
4 lata. Można powiedzieć, że byłem
jednym z tych, którzy jedenaście lat
temu tworzyli to miejsce.
GB: Jak doświadczenie z pracy
w policji przełoży Pan na działanie
naszej straży gminnej?
AK: W pierwszych dniach swojej
służby odwiedziłem powiatową komendę policji w celu nawiązania
z nią współpracy. Z policją będziemy
współpracować bardzo ściśle. Moim
głównym zadaniem jest wspieranie
naszych strażników, aby należycie
wykonywali swoje obowiązki, by
skuteczniej docierali do mieszkańców i byli bardziej widoczni.
GB: Jak ocenia Pan przestępczość
w naszej gminie?
AK: Na ostatniej debacie dotyczącej
bezpieczeństwa w gminie widzieliśmy statystyki, które pokazują, że
tendencja klasycznych włamań i kradzieży jest spadkowa. Żyjemy w naprawdę spokojnej okolicy, procent
włamań i kradzieży jest marginalny.
Mówię o tym, bo porównaliśmy ich

bezpieczna gmina

Nowy komendant
Straży Gminnej w Starych Babicach

ilość z tego typu procederami w innych gminach i powiatach.
Domy są w tej chwili coraz lepiej
zabezpieczone w nowoczesne systemy
ochrony, co znacznie ułatwia schwytanie przestępców. W dzisiejszych
czasach łatwiej jest popełnić przestępstwo w cyberprzestrzeni, w intrenecie,
gdzie złodziej jest trudny do schwytania. W tej chwili częściej zdarzają się
wirtualne oszustwa, kradzieże pieniędzy i włamania na konta bankowe niż
konwencjonalne rabunki.
GB: Czy poznał już Pan problemy,
jakie występują w naszej gminie?
AK: W większości przypadków niebezpieczne sytuacje stwarzają niestety sami mieszkańcy. Ogromnym
problemem na pewno jest zatrzymywanie samochodów w pobliżu szkół
w miejscach niedozwolonych. Druga
rzecz to zwierzęta – z uwagi na bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego oraz terenów leśnych dochodzi
tu do wielu kolizji i wypadków z ich
udziałem. Pojawiają się również kwestie związane z paleniem śmieci w domowych piecach. Trzeba pamiętać, że
jest to wykroczenie.
GB: Jakie widzi Pan szanse poprawy?
AK: Poprawa zależy w największej
mierze od naszej lokalnej społeczności, czyli od Państwa. Jeżeli mieszkańcy rozmawiają ze sobą, interesują
się sobą nawzajem, obserwują, kto
wchodzi na posesje sąsiada, kiedy ten
wyjechał – to najlepsza droga do poprawy bezpieczeństwa. Najważniejsze, aby sąsiedzi się ze sobą spotykali,
rozmawiali i przede wszystkim byli
dla siebie życzliwi i pomocni.
Pilnujmy siebie nawzajem, motywujmy i upominajmy. Nie powinny
mieć miejsca trudne sytuacje poranne pod szkołami, gdzie rodzice
zatrzymują auta w niedozwolonych,
przypadkowych miejscach, a wypuszczając dziecko rozpoczynają
cały rytuał: ubierają je, kontynuują
rozmowy i przekazywanie dziecku
informacji, wyjmują z bagażnika

plecaki, torby, wyliczają kieszonkowe
itd. – inne pojazdy muszą ich omijać.
Powstaje chaos i dochodzi do wielu
bardzo niebezpiecznych sytuacji. To
nie jest wina straży gminnej. Te sytuacje tworzą sami mieszkańcy.
Musimy dbać o swoje własne otoczenie, a zacząć od własnego podwórka. Powinniśmy robić to sami z siebie,
a tak często potrzebujemy osoby
w postaci strażnika, który pokaże, jak
należy postępować zgodnie z prawem
i dbać o wspólne dobro, często niestety za pomocą mandatu.
GB: Jak zamierza Pan zmienić naszą
straż gminną?
AK: Chciałbym zmienić stereotyp
myślenia o straży gminnej, aby strażnicy byli postrzegani i traktowani jak
przyjaciele, ale też jako osoby, wykonujące swoje zadania, do których zostali powołani. Strażnicy są rozliczani
z wykonania swoich obowiązków,
czasem wystarczy mieszkańca pouczyć, a kiedy indziej trzeba ukarać
grzywną. Naszym zadaniem jest być
stanowczym w swoich decyzjach.
Chcę, aby straż była bardziej widoczna i bliżej mieszkańca.
GB: Czy Straż Gminna zostanie rozbudowana i doposażona?
AK: Już niebawem uruchomione zostanie centrum monitoringu. Będzie
to skutkować tym, że nasi strażnicy
wyposażeni zostaną w dodatkowe
narzędzie w postaci kamer. Ogłosiliśmy już nabór na nowe miejsca pracy.
Wiadomo, że gdy centrum to zacznie

funkcjonować, zauważonych będzie
więcej zdarzeń, a informacje uchwycone okiem kamer będą od razu spływać do dyspozytorów i strażników
w terenie. Liczę też, że mieszkańcy
będą bardziej się pilnować i poprawnie zachowywać.
GB: Czy w związku z Centrum Monitoringu wprowadzi Pan zmiany
w straży gminnej?
AK: Trudno teraz powiedzieć, czy
będą zmiany w straży gminnej. Zobaczymy, jak będziemy funkcjonować
z nowym Centrum Monitoringu.
Najpierw należy ten system wdrożyć
i zobaczyć jak zadziała, a potem myśleć o ewentualnych zmianach.
GB: Czy jest Pan dostępny dla
mieszkańców?
AK: Oczywiście, komendant jest dla
mieszkańców. Tu nic się nie zmieni.
Jeżeli ktoś ma jakąś do mnie sprawę,
może umówić się poprzez sekretariat
na wizytę, napisać maila lub przyjść
na dyżur w poniedziałki w godzinach
13:00–16:00.
GB: Na koniec zapytam o Pana hobby, pasję, czas wolny.
AK: Cały wolny czas spędzam z moją
rodziną: żoną i dziećmi. To rodzina
jest moją pasją. Lubimy razem jeździć
na rowerach. Wspólnie wyjeżdżamy
też w Polskę. W wolnych chwilach lubię też majsterkować.
GB: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji
z pracy.
Rozmawiała/foto: IB
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z życia gminy

Przywróceni pamięci…

25 października w kwaterze wojennej cmentarza parafialnego w Borzęcinie Dużym
odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna, podczas której uczczono pamięć żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego oraz ofiary cywilne, które zginęły w Borzęcinie Dużym
i okolicach podczas II wojny światowej.

20
Uroczystość poprzedzona była pracami remontowymi, które członkowie babickiego Koła Związku
Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców
Radiostacji Babice wraz z gronem
przyjaciół wykonali na borzęcińskim
cmentarzu. W ramach tych działań
wybudowano społecznie od podstaw
pomnik nagrobny ppor. Romana
Sarneckiego, przywrócono do godnego stanu groby Nieznanych Żołnierzy Wojska Polskiego, znajdujące
się poza obrębem kwatery wojennej, wyrównano teren i oczyszczono
przestrzeń pomiędzy grobami.
Członkowie koła zadbali także
o merytoryczną część uroczystości:
opracowali apel poległych dotyczący Borzęcina Dużego i okolicznych
miejscowości, przygotowali rys historyczny dotyczący walk w Borzęcinie Dużym i wspomnienie o ppor.
Romanie Sarneckim. Uroczystościom towarzyszył występ chóru
Sami Swoi z Borzęcina Dużego przy
akompaniamencie Bernarda Olosia
(keyboard) i Sławomira Modzelewskiego (werbel). Chór zaprezentował
pieśni patriotyczne.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz gminy Stare
Babice z wójtem Sławomirem Sumką, który wspólnie z Zofią Lasocką

(Społeczną Strażniczką Pamięci)
odsłonili nowy pomnik nagrobny
ppor. Romana Sarneckiego. Obecny
był ks. wikariusz Marek Skowroński z parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym, który
dokonał aktu poświecenia pomnika
i odmówił modlitwę za poległych
i pomordowanych podczas II wojny
światowej. Na uroczystość przybyły
rodziny bohaterów spoczywających
na cmentarzu – zarówno osób cywilnych zamordowanych podczas
niemieckich egzekucji w latach 1939
i 1944, jak i żołnierzy Wojska Polskiego. Obecni byli także: radny
Leszek Poborczyk, dyrektor Działu
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Eksploatacji Sieci GPK Eko-Babice
Jan Kalinowski i duża grupa młodzieży szkolnej z wicedyrektor SP
w Borzęcinie Dużym Agnieszką Matuszewską i nauczycielami. W uroczystościach uczestniczyły poczty
sztandarowe: gminy Stare Babice
z przedstawicielami Straży Gminnej,
Szkoły Podstawowej im. AK Grupy
„Kampinos” z Borzęcina Dużego
oraz proporzec AK Grupy Krysiacy,
który prezentował Piotr Białek prezes Stowarzyszenia Pro Patria. Wartę
przy grobie ppor. Romana Sarneckiego pełnił w umundurowaniu Batalionu Stołecznego z 1939 r. Dariusz
Parzyszek – prezes Stowarzyszenia

z życia gminy

Historycznego Cytadela. Uroczystość przygotował i prowadził wiceprezes Zarządu Głównego Związku
Oficerów Rezerwy RP i prezes Koła
w Starych Babicach Marcin Łada,
który odczytał także Apel Poległych.
Termin uroczystości wyznaczono na 25 października, aby dopasować się do ogólnopolskiej akcji
„Szkoła pamięta”, której celem jest
przywrócenie pamięci o ważnych
postaciach i wydarzeniach w lokalnych społecznościach – tego dnia
uczniowie m.in. odwiedzają cmentarze i groby bohaterów.
Pod koniec uroczystości Marcin
Łada powiedział:
– Proszę Państwa! Do organizacji dzisiejszej uroczystości skłoniły
nas: 80. rocznica wybuchu II wojny
światowej, 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i potrzeba
działania dla pamięci o naszych bohaterach, którzy oddali życie za wolność Polski.
My, członkowie Koła ZOR RP
im. Obrońców Radiostacji Babice,
wraz z przyjaciółmi naszej organizacji wykonaliśmy nowy pomnik
nagrobny i dokonaliśmy renowacji grobów nieznanych żołnierzy
Wojska Polskiego. Było to możliwe
w wyniku społecznego działania
ludzi o patriotycznych sercach, bez
potrzeby wydatkowania środków
finansowych. Jeszcze raz okazało
się, że zgoda buduje, a Polacy, gdy
działają razem, mogą wykonać

wiele dobrego dla lokalnej społeczności.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy utworzyli łańcuch
ludzi o patriotycznych sercach.
Dziękuję: Panu Robertowi San-

domierskiemu, który przekazał
wiele lat temu płyty granitowe na
cele patriotyczne, Panu radnemu
Leszkowi Poborczykowi, który te
płyty wielokrotnie transportował,
przywiózł także żwir Biała Marianna na wypełnienie ram grobowych
i pozyskał ten żwir od przedsiębiorcy ze Starych Babic, który pragnie
pozostać anonimowy. Dziękuję
Panu Pawłowi Turkotowi prezesowi GPK Eko–Babice za przechowywanie płyt granitowych na
terenie GPK. Ogromne podziękowania składam Panom: Pawłowi i Piotrowi Wojciechowskim

prowadzącym Zakład Kamieniarski Grobex z Wojcieszyna, którzy
wykonali pomnik nagrobny, a od
siebie dodali płyty granitowe i kostkę brukową.
Dziękuję za pomoc w pracach porządkowych Pani Zofii Lasockiej,
Panu Zenonowi Kajakowi i młodzieży z nauczycielami ze SP w Borzęcinie Dużym. Dziękuję także za
włókninę Centrum Ogrodniczemu
Sysiak z Wojcieszyna i za tabliczki
dla nieznanych żołnierzy WP firmie Hexe z Lubiczowa, za konsultację merytoryczną uroczystości
Panu Romanowi Balcerowiakowi
inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej UG w Starych Babicach, a za
pomoc w działaniach na terenie
gminy Wójtowi Gminy Stare Babice Panu Sławomirowi Sumce. Pod
koniec spotkania wójt zwrócił się do
mieszkańców, dziękując za zorganizowanie uroczystości i powiedział,
że cieszy się z licznej obecności
młodzieży, która w kolejnych latach
będzie pielęgnować pamięć o naszej
historii.
– Mam dla Was jedno przesłanie:
„Nigdy więcej wojny!”. Zapłaciliśmy w latach wojennych zbyt dużą
cenę jako naród. Żyjmy w pokoju
i twórzmy każdy dzień z uśmiechem i radością – powiedział wójt
Sumka.
Na zakończenie Marcin Łada
powiedział do uczestników uroczystości.
– Mam wielką prośbę do Państwa.
Dbajcie o te mogiły, pielęgnujcie pamięć o naszych bohaterach – żołnierzach i ofiarach cywilnych. Oni
zginęli dla Polski i poświęcili swoje
młode życie po to, byśmy dziś mogli
żyć wolni i niepodlegli. Pamiętajcie
o Nich! Cześć Ich Pamięci!
Ostatnim elementem uroczystości
było wręczenie młodzieży okolicznościowych nieśmiertelników przekazanych uczniom przez Tomasza
Morawskiego Naczelnika Centrum
Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia Biura Edukacji Narodowej.
Serdecznie dziękujemy!
tekst: Marcin Łada
fot.: Adriana Jara-Rybińska,
Stanisław Sekuła
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historia

Walka o Polskę

to sprawa honoru!
Po zakończeniu uroczystości patriotycznej w Borzęcinie Dużym,
przy grobie ppor. Romana Sarneckiego spotkaliśmy jego rodzinę –
Państwa Jolantę (z domu Sarnecką) i Jerzego Tanculskich. Nasz bohater jest bratem ojca Pani Jolanty. Dzięki temu spotkaniu możemy dziś Czytelnikom po raz pierwszy opowiedzieć historię ppor.
Romana Sarneckiego i pokazać jego fotografię.
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Roman Sarnecki urodził się
9 sierpnia 1917 roku w Busku.
Jego mama Wiktoria miała już
wówczas sześcioro dzieci. Tym razem urodziła bliźniaki, jednak brat
Romana – Marian zmarł w wieku 7 lat. Roman był najmłodszym
dzieckiem, ulubieńcem całej rodziny, wyrastał w niepodległej
Polsce, w duchu euforii patriotycznej. Uczył się m.in. w gimnazjum
w Sopnicy. Po maturze w 1938 r.
wstąpił do wojska i skierowano go,
jako poborowego z cenzusem1, do
jednorocznej szkoły oficerskiej tzw.
podchorążówki w Bukówce pod
Kielcami. Z chwilą wybuchu wojny
podchorążowie razem z innymi oddziałami pojechali na front. Prawdopodobnie wówczas awansowano
go na podporucznika. Wiemy, że
walczył w 3. Pułku Piechoty Legionów, w bitwie nad Bzurą, a później
w Borzęcinie Dużym, gdzie poległ
13 września 1939 r.
Historię jego bohaterskiej śmierci przekazali nam przed laty Państwo (ŚP) Maria i Piotr Malarowscy
z Wierzbina. Ppor. Sarnecki osłaniał odwrót naszych oddziałów,
w pewnej chwili pozostał na pozycji
z kilkoma kolegami. Celnie strzelał
do nacierających Niemców. Gdy
na jego pozycję wyszły czołgi niemieckie, powiedział do kolegów:
Wycofajcie się, ja ich zatrzymam.
Rzucił granatem w czołg i pojazd
wroga stanął w ogniu. Chwilę później nadleciał niemiecki samolot
i podporucznik został zabity serią
z karabinów maszynowych.
1

Roman Sarnecki nie był jedynym młodym mężczyzną z Buska
w kieleckiej podchorążówce. Byli
z nim koledzy z klasy maturalnej.
Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych kilku z nich wróciło do domów. Wszelkie publikacje
i wypowiedzi po wrześniu 1939 r.
wstydliwie przemilczają, że w czasie wojny zdarzały się zjawiska dezercji. Oczywiście wielu żołnierzy
bohatersko walczyło do końca, ale
byli również tacy, którzy widząc,
że pod uderzeniami armii niemieckiej rozpada się polska armia
i całe państwo, zamieniali u przygodnego chłopa mundur na cywilne ubranie, rzucali lub zakopywali
broń i polnymi drogami maszerowali do domów. Chłopi chętnie
zamieniali używany chłopski przyodziewek na solidny wojskowy
mundur. Koledzy Romana, którzy
wrócili do Buska, opowiadali, że
namawiali go: To wszystko się już
rozpadło, nic nie uratujesz, chodź
z nami do domu. Roman odpowiedział: Ja będę walczyć do końca, to
jest sprawa honoru!
Na kilka miesięcy słuch o Romanie zaginął. Przez pewien czas rodzina łudziła się, może gdzieś żyje.
Radio Paryż podawało nazwiska
polskich żołnierzy, którzy dotarli do
Francji. Ktoś podobno słyszał jego
imię i nazwisko… W marcu 1940 r.
przyszedł do Buska list. Jacyś ludzie
z Warszawy pisali, że na polu ich
krewnych, we wsi Borzęcin poległ
żołnierz Roman Sarnecki i tymczasowo tam go pochowano. Miał przy

sobie dokumenty, z których wyczytano nazwisko i adres rodziny.
Rodzeństwo Romana: siostry
Stacha i Basia oraz brat Edmund
pojechało pod wskazany adres
warszawski, a później do Borzęcina. Otwarto polną mogiłę. Roman
miał rozerwane wybuchem plecy.
Rodzeństwo doprowadziło do porządku zwłoki po sześciomiesięcznym leżeniu bezpośrednio w ziemi.
Po wojnie zamiarem rodziny było
przewiezienie ciała Romana do
rodzinnego Buska oraz wybudowanie tam grobowca rodzinnego.
Nikt nie myślał, że wojna będzie
trwała prawie 5 lat i wszystko się
zmieni. Złożono Romana w metalowej trumnie i umieszczono ją
w podziemiu kaplicy cmentarnej.
Potem w zamęcie wojny i okupacji
wszyscy o tym fakcie zapomnieli. Przez wiele lat nie odwiedzano jego grobu. Rodzina pojechała
tam dopiero ok. 1960 r. w związku
z przejęciem części ziemi rodzinnej
przez organizacje państwowe, gdy
potrzebny był akt zgonu Romana.
W międzyczasie przebudowano kaplicę cmentarną. Zwłoki Romana
przeniesiono do grobu ziemnego.
Cześć Jego Pamięci!
Dziś po 80. latach wspominamy
jego bohaterską walkę i poświęcenie życia dla Ojczyzny.
tekst: Marcin Łada/fot.: Stanisław Sekuła
archiwum Rodziny Tanculskich

Dziękujemy Pani Jolancie Tanculskiej
z d. Sarneckiej i jej mężowi Panu Jerzemu
Tanculskiemu za przekazane materiały
źródłowe dotyczące historii rodzinnej.

1. kwalifikacje obywatela ze względu na wykształcenie, wiek, wyznanie, płeć itp.; 2. w
 wojsku: prawo do awansu
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Prezent świąteczny

dla mieszkańców Starych Babic
i Bemowa: bezpłatne warsztaty jogi i rolowania wspólnie z Decathlon Bemowo

Zapraszamy na trzy grudniowe wtorki (3, 10 i 17
grudnia) na godzinę 18.30 do Decathlon Bemowo,
gdzie odbędą się bezpłatne godzinne zajęcia.
– Po dużym zainteresowaniu bezpłatnymi zajęciami
„Joga na polanie” we współpracy z Decathlon Bemowo,
Fundacja Aktywni Dłużej i Szkoła Jogi Halasana zwracają się do mieszkańców gminy Stare Babice i Bemowa
z kolejną propozycją. Będzie to JOGA POWIĘZIOWA
z wykorzystaniem sprzętu DECATHLON do MASAŻU
POWIĘZIOWEGO – powiedziała nam Małgorzata Baranowska, prezeska Fundacji Aktywni Dłużej. – Rolowanie powięziowe w połączeniu z wszechstronnym
ruchem, jaki daje joga to optymalne rozwiązanie, będące uzupełnieniem każdego treningu – od biegania, treningu na siłowni po jazdę na rowerze – dodaje.
– Różnorodna aktywność fizyczna jest niezbędna by
móc prawidłowo funkcjonować także w innych obszarach. Jestem pewien, że nasze wspólne zajęcia staną się
punktem zwrotnym dla wielu mieszkańców Starych
Babic i Bemowa, w tym także aktywnych sportowców
– podkreśla Kacper Klimik, lider sklepu Decathlon
Bemowo.

Automasaż rolerem i specjalnymi piłkami
Roler lub piłki o różnym stopniu twardości służą nam
do wykonywania automasażu, za pomocą którego rozbijamy zgrubienia powstałe w tkance łącznej. Z badań
przeprowadzonych w odniesieniu do wykorzystania
rolera wynika, że już po 2 minutach rolowania mięśnia
czworogłowego uda zwiększa się jego zakres ruchu
o około 10 procent. Poprawia się także tempo aktywacji mięśni. Dzięki temu np. zawodnik skaczący wzwyż
osiąga znacznie lepsze wyniki. Badania potwierdziły
również, że sprinterzy, którzy rolowali się zaraz po wysiłku i 24 godziny później, w następnym biegu mieli
dużo lepszy czas niż biegacze, którzy nie stosowali
tej formy automasażu.
Źródło: Magazyn Asystent Trenera,
wydanie specjalne, Foam Rolling
foto: materiały prasowe

Zalety masażu mięśniowo-powięziowego
Poprawa ruchomości stawów, większa wytrzymałość
mięśni, a także szybsza regeneracja organizmu po wysiłku to tylko niektóre korzyści, jakie może przynieść
regularne rolowanie z wykorzystaniem m.in. specjalnych wałków. Historia Foam Rolling jest dość krótka,
ale metoda staje się coraz bardziej popularna i stosowana w połączeniu z różnymi rodzajami aktywności
ruchowej. Ćwiczenia na rolerach i specjalnych piłkach do masażu nie tylko poprawiają czucie głębokie,
ale także mają korzystny wpływ na percepcję.

Kluczowe są powięzi
Rolowanie wiąże się z powięziami, które otaczają
wszystkie struktury w naszym ciele. Porównuje się je
do nasączonej gąbki, która pod wpływem intensywnych
treningów wysycha. Odpowiednio nawodniona i uelastyczniona powięź zapewnia właściwe funkcjonowanie
organizmu, natomiast niewystarczająco nawodniona
jest sucha i łatwo ją uszkodzić. Rolowanie przyczynia
się do zwiększonego krążenia krwi. To z kolei powoduje szybsze usuwanie toksyn z organizmu, pozwalając
na sprawniejszą regenerację mięśni.
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FUNDACJA Aktywni Dłużej

Fundacja Aktywni Dłużej i Szkoła Jogi Halasana wspólnie z Decathlon Bemowo organizują bezpłatne świąteczne zajęcia dla wszystkich chętnych mieszkańców Starych Babic
i pobliskiego Bemowa. Tematem warsztatów będzie joga i elementy masażu powięziowego z wykorzystaniem sprzętu Decathlon.
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Seniorzy

Seniorzy w Modlinie
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26 października liczna grupa członków Klubu Seniora „Nadzieja” ze Starych
Babic wraz z dyrektor GOPS w Starych Babicach Alicją Napurką, przewodniczącym Bogdanem Zubkowiczem oraz z zaprzyjaźnionymi seniorami ze
Stowarzyszenia Seniorów Środowiska Wojskowego z Warszawy Bemowa
z Wiceprezesem płk w st. spocz. Arkadiuszem Cieślikiem oraz Koła nr 16 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Warszawy Mokotowa
z prezes Alicją Żołnierczyk, wybrała się na wycieczkę do Twierdzy w Modlinie.
Dlaczego Twierdza w Modlinie?
Bo blisko. Bo to 200 lat polskiej historii oraz licznych wojen w tej części
Europy i na tym terenie. Wreszcie,
bo to pomnik, unikat architektury
obronnej na skalę europejską.
Budowę jej rozpoczęła Francja
w 1807 r., dalej kontynuowali to dzieło Rosjanie i Polacy. Zatem Twierdza
zawiera w sobie elementy fortyfikacji: francuskiej, rosyjskiej i polskiej
z XIX i XX wieku. Dwa razy wojny
o nią prowadziły obce państwa: Francja z Rosją w 1813 r. i Rosja z Niemcami w 1945; Polska z Rosją w 1831
i w 1920 r. oraz Polska z Niemcami
w 1915 i w 1939 r.. W obiekcie tym
w okresie dwóch wieków stacjonowały wojska czterech państw: Francji,
Rosji, Niemiec i Polski.
Pod Pomnikiem Obrońców Twierdzy w Modlinie w 1939 r. oczekiwali
na nas płk w st. spocz. mgr inż. pilot
Pan Eugeniusz Politowski i przewodnik – Elżbieta Zawiercińska. Odbyła

się tu krótka patriotyczna uroczystość:
wysłuchaliśmy informacji na temat
ciężkich wrześniowych walk o Twierdzę, zwiedziliśmy Cmentarz Wojskowy Twierdzy, gdzie ponad 2 tysiące
żołnierzy polskich ma swoje mogiły,
a my złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy
znicze.

Następnie odwiedziliśmy Muzeum
Kampanii Wrześniowej Twierdzy
Modlin, które zajmuje budynek dawnych koszar oficerskich. Byliśmy także w podziemiach – w kanale, który
służył kurierom i żołnierzom obleganej Twierdzy, by dostać się na tyły

wroga, wykonywać akcje sabotażowe.
Kanał przetrwał wszystkie konflikty
zbrojne. W stanie sprzed kilkuset lat,
jako jedyny tego typu obiekt, udostępniany jest zwiedzającym.
Obejrzeliśmy również ogromny
budynek koszarowy (kilkupiętrowy,
o długości 2250 metrów). Wybudowali go Rosjanie w latach 1832 – 1864.
W zamyśle budowniczych obiekt
miał spełniać zadania obronne, ponieważ od strony Wisły posiadał liczne otwory strzelnicze zamiast okien,
które zostały wstawione później.
Ostatnim punktem wycieczki
było ponowne spotkanie z płk pilotem Eugeniuszem Politowskim
w Sali Rycerskiej Restauracji Hotelu
Royal. Przy kawie z ciastem rozmawialiśmy o pracy i życiu pilota wojskowego. Pułkownik Politowski od lat
70-tych ubiegłego wieku jest mieszkańcem Twierdzy. Tu zakończył swoją
35-cio letnią służbę wojskową jako
pilot instruktor klasy mistrzowskiej. Wylatał prawie 5 tys. godzin
i wyszkolił 87 podchorążych na pilotów w Dęblińskiej „Szkole Orląt”.
Za bezpieczne wykonywanie lotów,

szkolenie podchorążych był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami
państwowymi i resortowymi. Po zakończeniu pełnienia zawodowej służby wojskowej pozostał człowiekiem
skromnym, oszczędnym w wypowiedziach na swój temat, uczynnym i aktywnym społecznie.
Czas powrotu do domu wypełnił
nam uczestnik wycieczki płk w stpoczynku spocz. Arkadiusz Cieślik.
Nawiązując do ostatniego punktu
programu, przedstawił historię powstania lotnictwa wojskowego w Polsce po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. Przypomniał ważniejsze wydarzenia oraz osoby tamtego okresu.
tekst Zdzisław Miazga
foto: Zdzisław Miazga, pixabay
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XIII Borzęciński Dzień Seniora i 15-te urodziny zespołu Sami Swoi
20 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, kontynuując wieloletnią tradycję, spotkali się starsi mieszkańcy naszej gminy, aby świętować Dzień Seniora. Wydarzenie objęli honorowym patronatem Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński i Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.

Grupa poetycka Bez Nazwy z klubu seniora Nadzieja
rozpoczęła część artystyczną kolażem wierszy Agnieszki
Osieckiej pt. „Niech żyje bal”.
Następie zaśpiewały zaprzyjaźnione zespoły: Ożarowskie Kumoszki” i Wesołe Wdówki prowadzone przez
Joannę Michrowską-Kamińską z akompaniamentem
Waldemara Dąbrowskiego oraz chór Ballada z Leszna
pod dyrekcją Bernarda Olosia.
Muzyka taneczna w wykonaniu pana Janka porwała
do tańca, a wspólne zdjęcie upamiętniło ten szczególny
dzień.
Z Gminnej Rady Seniorów – Anna Czajkowska/foto: IB

Jesienna Szkoła Rad Seniorów
28 i 29 października w Białobrzegach pod Warszawą odbyła się Jesienna Szkoła Rad Seniorów z Mazowsza
zorganizowana przez Fundację Zaczyn. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Członkowie Starobabickiej Rady Seniorów uczestniczyli w tym ważnym
wydarzeniu wraz z Pełnomocnikiem do Spraw Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami w Gminie Stare
Babice Marzeną Skowrońską.
120 Radnych Seniorów, pod okiem doświadczonych
trenerów zdobywało wiedzę i nowe umiejętności. Radni
reprezentowali prawie 30 Rad Seniorów z województwa
mazowieckiego.
Prezes Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski,
który przywitał obecnych, dokonał podsumowania tegorocznych najciekawszych projektów zrealizowanych
z dofinansowaniem Fundacji. Wśród wymienionych,
na pierwszym miejscu znalazł się Dzień Sportu Seniora
„Z uśmiechem” zorganizowany przez Gminną Radę Seniorów w Borzęcinie Dużym.
Elżbieta Bogucka Zastępca Dyrektora Mazowieckie- informacje z różnych dziedzin nauki i techniki, z zakrego Centrum Polityki Społecznej, Pełnomocnik Zarządu su kultury i historii Polski, zjawisk współczesnego świaWojewództwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, ta, zagrożeń cywilizacyjnych itd.
gość Jesiennej Szkoły, zapoznała słuchaczy ze szczegóCiekawa propozycja wykładów i warsztatów, z których
łami porozumienia zawartego przez Mazowiecki Cen- każdy mógł ułożyć indywidualny tok szkolenia dostartrum Polityki Społecznej i PAN.
czyła odpowiedzi na wiele pytań. Dominującym temaPorozumienie tworzy podwaliny pod przyszłą współ- tem była opieka nad najstarszymi seniorami, czyli różne
pracę, której jednym z działań jest kreowanie i wdrażanie formy wolontariatu. Rozmowy i dyskusje, dzielenie się
polityki senioralnej na Mazowszu oraz podejmowanie dobrymi praktykami, jak zawsze, stanowiły nieocenioną
inicjatyw, dzięki którym seniorzy będą mieli dostęp do wartość dodaną.
Z Gminnej Rady Seniorów – Anna Czajkowska/IB
najnowszych osiągnięć naukowych – będą otrzymywać
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Inicjatorem i organizatorem uroczystości byli prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego Kotwica Krzysztof Grzelak
i zespół Sami Swoi. Spotkanie prowadzili Justyna Szczepanik wicedyrektorka szkoły w Borzęcinie Dużym wspólnie z Krzysztofem Grzelakiem. To piękne popołudnie
uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: starosta
Jan Żychliński, wójt Sławomir Sumka, Jolanta Stępniak,
która przez wiele lat była zastępcą wójta w naszej gminie, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Napurka, dyrektorka szkoły w Borzęcinie Dużym
Beata Błaszczak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Agnieszka Matuszewska, duszpasterze z parafii borzęcińskiej i Centrum Misji Afrykańskich, Gminna Rada Seniorów z przewodniczącym Tadeuszem Wiśniewskim.
Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter,
gdyż zespół Sami Swoi obchodził 15 lat swojego istnienia.
Krótki film, który powstał we współpracy z Referatem
Komunikacji Społecznej, pokazał migawki z wieloletniej
działalności zespołu. Sami Swoi z akompaniamentem
Jana Jaworskiego zaśpiewali swoje popisowe piosenki.
Życzenia złożyli artystom Jan Żychliński i wójt Sławomir
Sumka oraz wszyscy zaproszeni goście.
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Delegacja z Bychawy
29 października gościliśmy w naszej gminie delegację seniorów
z Bychawy, miasta położonego w województwie lubelskim.
Wizyta studyjna została zorganizowana przez bychawskie Stowarzyszenie Razem Dla Kultury.
Ze strony naszej gminy program
opracowała i gośćmi się opiekowała
Rada Seniorów Gminy Stare Babice.
Celem odwiedzin było dostarczenie
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uczestnikom możliwości poznania
nowych i innowacyjnych rozwiązań
wsparcia seniorów oraz wymiana
doświadczeń.
Wójt Sławomir Sumka, sekretarz Michał Więckiewicz, dyrektor
Domu Kultury Janusz Czaja, przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski wraz z członkami
Rady Seniorów powitali w Domu
Kultury Stare Babice 43 gości z Zastępcą Burmistrza Bychawy Magdaleną Kostrubą na czele.
Po słodkim poczęstunku uczestnicy przenieśli się do Sali Widowiskowej, gdzie nasi babiccy seniorzy
opowiedzieli o działaniach Rady Seniorów oraz o tym, co Gmina im
oferuje, a jest tego bardzo dużo. Swoje wystąpienie miały również prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Agnieszka Matuszewska oraz dyrektor GOPS Alicja Napurka. Spotkanie uświetnił zespół Sami Swoi oraz

zespół Bez Nazwy, którym serdecznie
dziękujemy za dużą dawkę pozytywnej energii.
Ważnym punktem programu było
zwiedzanie Domu Kultury, szkoły w Zielonkach-Parceli, biblioteki
oraz GOSiR, które zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie.
Podczas tego wydarzenia swoją
premierę miał krótki filmik opowiadający o naszych seniorach i niektórych ich aktywnościach. Cieszymy
się, że realizacja polityki senioralnej,
która ma miejsce w gminie Stare Babice jest znana i doceniana w Polsce.
Warto dodać, że babiccy seniorzy
wraz z wójtem zostali zaproszeni
z rewizytą.
tekst: UGSB/foto: AK

Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego
20 października br. odbył się trzyczęściowy koncert charytatywny pod tytułem „Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego”. Tytuł nawiązywał do historii Polski w dniach kończących się obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości. Poza historią w trakcie koncertu poznaliśmy tradycyjny chóralny śpiew jednogłosowy męski tzw. monodię w wykonaniu zespołu Adama Struga Monodia Polska.
Jedną z części niedzielnego koncertu był występ finalistów przesłuchań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Działajmy Razem we wrześniu br. W zamyśle
organizatorów miało być to zwyczajne supportowanie
koncertu Adama Struga i jego kompanii muzycznej. Zamieniło się ono w niezależny, wzruszający koncert zakończony wspólnym występem.
Wszyscy finaliści przesłuchań zostali zaproszeni do
uczestnictwa w projekcie muzyczno-wokalnym Orkiestra Podmiejska Stare Babice i Okolice. Opiekunem
artystycznym i merytorycznym Orkiestry został Łukasz
Owczynnikow, który uczy w Music School gry na kontrabasie oraz na gitarze basowej.
Warto było podjąć wyzwanie zorganizowania tego
trudnego i wielopoziomowego wydarzenia kulturalnego
z dwóch powodów: po pierwsze, jako Stowarzyszenie
Działajmy Razem, pragniemy popularyzować muzykę
tradycyjną w naszej gminie, a po drugie bardzo chcemy pomóc rodzinie pani Agnieszki z Koczarg Starych.
listopad/grudzień 2019 gazetaBABICKA

O rozpoczęciu i postępach prac będziemy informowali,
również w formie fotoreportażu, na stronie Stowarzyszenia: www.dzialajmy-razem oraz w mediach społecznościowych. Na ten cel można ciągle jeszcze wpłacać środki

z życia gminy

Boże Narodzenie
pod palmami
Jak by to było, spędzić ten czas z najbliższymi, odpoczywając przez tydzień
w luksusowym hotelu, w ciepłym klimacie, kąpiąc się w basenie, relaksując
w spa, a to wszystko w o połowę niższej
cenie niż przyszłoby nam zapłacić za ten
luksus w letnim sezonie? To wszystko jest
możliwe i dostępne od ręki. Wystarczy
zasięgnąć porady w babickim biurze podróży Sun Center, do którego zajrzeliśmy,
poszukując inspiracji.
Okazuje się, że najpopularniejszym
kierunkiem świątecznych wyjazdów Polaków jest Turecka Riwiera, która przyciąga gwarantowaną pogodą i niskimi
cenami. Kurorty takie jak: Side, Belek,
Alanya czy Kemer czekają na turystów
przez okrągły rok. W grudniu panują tu
przyjemne temperatury i wiosenny klimat. Dla wielu, którzy nie mają ochoty na
świąteczną gorączkę z pewnością byłby

to czas spokoju, odpoczynku i regeneracji. Na miejscu czeka uroczysta kolacja,
dekoracje, atrakcje i muzyka w klimacie
europejskich świąt Bożego Narodzenia.
Kraj przyciąga nie tylko słońcem, lecz
także fascynującymi zabytkami. Z Tureckiej Riwiery możemy wybrać się m.in.
do zjawiskowej Kapadocji, Pamukkale
i Hierapolis. Za świąteczny pobyt w 5-cio
gwiazdkowym luksusowym hotelu zapłacimy o wiele mniej, niż pobyt w polskim kurorcie.
Ci, którzy pragną więcej świątecznego klimatu i tradycji, luksusowy odpoczynek znajdą na nieco droższych, ale
bardziej nam bliskich Wyspach Kanaryjskich. Tu nie zabraknie okazji, aby
świętować, jak nakazuje tradycja. Można
odwiedzić Betlejem z piasku na plaży Las
Canteras na Gran Canarii, spacerować
po typowych otwartych targach aż do

na nr rachunku bankowego Stowarzyszenia Działajmy
Razem 53 1020 1026 0000 1402 0390 2673 w PKO BP
z dopiskiem „Dla pani Agnieszki”. Jeśli kogoś, przy okazji
koncertu, urzekła Orkiestra Podmiejska, zapraszamy do
finansowego wspierania jej działania. W tej chwili Orkiestra Podmiejska Stare Babice i okolice nie jest finansowana z żadnego zewnętrznego źródła. Wystarczy w opisie
przelewu umieścić dopisek „Orkiestra Podmiejska”.
Największym zyskiem, jaki zamierzaliśmy osiągnąć,
było pobudzenie wzajemnej życzliwości i zachęcenie do
zwrócenia uwagi na drugiego człowieka. Naszym skromnym zdaniem – udało się! Pomożemy Pani Agnieszce,
byliśmy razem i stworzyliśmy nową jakość w niesieniu
pomocy bliźniemu.
Zaangażowanie w ten koncert wójtów gminy Stare Babice, Urzędu Gminy Stare Babice, Domu Kultury Stare
Babice i partnerów społecznych pokazało, że razem możemy więcej i tylko będąc razem, przesuniemy granice
niemożliwego jeszcze dalej.

zmierzchu, usiąść pod gwiazdami, aby
wysłuchać koncertu Bożonarodzeniowego w plenerze w Santa Cruz de Tenerife,
czy spróbować typowego pstrąga ze słodkimi ziemniaczkami i dynią. Uwaga, na
jednym razie może się nie skończyć!
Biuro podróży SUN CENTER
ul. Ogrodnicza 1, przy rondzie w Babicach
tel. 511 081 329
www.suncenter.pl
biuro@suncenter.pl
www.facebook.com/BiuroPodrozySunCenter
tekst: IB/foto: Adobe Stock

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Działajmy Razem za solidarną pracę nad tym
projektem kulturalnym oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującej rodzinie.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie
Działajmy Razem, Gmina Stare Babice, Dom Kultury Stare Babice. Patronat honorowy objął Powiat Warszawski Zachodni, a patronat medialny: TVP Kultura,
Gazeta Babicka, Goniec Babicki. Sponsorzy: GPK Eko-Babice Sp. z o.o., Golub GetHouse, Drzewiński AUTO-SERWIS. Sponsorzy indywidualni: Agnieszka Gojny
Zientara i Piotr Turchoński. Partnerzy: SPLENDOR
– hotel i restauracja; Koło Gospodyń Wiejskich Nasz
Wojcieszyn oraz Szkolne Koło Wolontariatu przy SP
w Starych Babicach. Dziękuję wszystkim Państwu za
obecność i wsparcie.
tekst: na podstawie Relacji z Koncertu Charytatywnego
autorstwa Iwony Postek-Turchońskiej Stowarzyszenie Działajmy Razem
foto: AK
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Artykuł sponsorowany

Kto z Państwa choć raz zastanawiał się, jak by to było spędzić święta z dala od zgiełku, tłumów w centrach
handlowych, świątecznej gorączki, planowania, kupowania, gotowania tony jedzenia, które zjadamy później aż
do nowego roku.
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Wernisaż wystawy Fascynacje

W piątek 8 listopada, w Urzędzie Gminy Stare Babice odbył się wernisaż wystawy
Fascynacje Joanny Góryńskiej. Na wystawę przybyli mieszkańcy nie tylko Starych Babic.
Autorka prac przywitała przybyłych gości i przedstawiła historię galerii. Joanna Góryńska to artystka i malarka od 20-stu lat. Jej przygoda z malowaniem zaczęła
się przypadkiem w pracowni fundacji Atelier. Później
malowała w Bemowskim Centrum Kultury art.bem, Pałacu pod Blachą, Magazynie Sztuk oraz Wolskim Centrum Kultury.

Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków oraz nieformalnej grupy Światłocień. Swoje prace
wykonuje przeważnie w technice olejnej, ale najbardziej
lubi akwarele. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Praca twórcza pozwala artystce oderwać sie od szarego istnienia, otworzyć okno
na świat kolorów, dźwięków, światła i przestrzeni, dając
ogromną radość. Wszystkie prace artystki są efektem zachwytu, a potem zmagania się z płaszczyzną blejtramu
bądź papieru. Zanim weźmie pędzel do ręki odbywa się
w niej proces myślowy, jak zakomponować pracę, co jest
najważniejsze, z czego zrezygnować....
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tekst/foto: Adriana Jard-Rybińska/RKS

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka
zaprasza na wystawę malarstwa

Joanny Góryńskiej

Fascynacje

Wystawa potrwa do 6 grudnia 2019 roku
w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 I piętro

Zapraszamy dzieci na warsztaty malarskie
prowadzone przez Joannę Góryńską
w dniu 7 grudnia 2019 w godz. 13:00 – 16:00
Malarstwo akwarelowe:
• 10-osobowa grupa 7-10 lat
• 10-osobowa grupa 11-14 lat
Warsztaty odbędą się w Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2
Zapisy

on-line:

https://www.strefazajec.pl/course/view/id/17886

wstęp wolny

https://www.facebook.com/GminaStareBabice		
https://www.facebook.com/dkstarebabice

http://www.stare-babice.pl/
https://domkultury-starebabice.pl/
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Sztab nr 5299 Dom Kultury

Stare Babice gotowy do akcji WOŚP 2020!

Dom Kultury Stare Babice po raz drugi wesprze Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i w niedzielę 12 stycznia 2020 r. zorganizuje 28. Finał WOŚP. Partnerami tegorocznej edycji
będą tak jak w zeszłym roku: Urząd Gminy Stare Babice, GOSiR Stare Babice oraz Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Koniecznie rezerwujcie sobie czas, abyśmy wspólnie mogli pomagać!
Już od 16 grudnia br. znajdziecie
u nas i u naszych partnerów charakterystyczne Stacjonarne Puszki
WOŚP, do których można wrzucać datki. WOŚP 2020 ma na celu
zbiórkę pieniędzy dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Oznacza
to, że zebrane podczas 28. Finału
WOŚP środki będą przeznaczone
na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego
rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc w całej
Polsce ratują życie. Fundacja będzie
się skupiała przede wszystkim na
wsparciu takich dziedzin medycyny
dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia i neurochirurgia.
W dzień 28. Finału WOŚP na terenie gminy pojawi się z naszego sztabu 20 kwestujących wolontariuszy.
Każdy z nich będzie miał charakterystyczną kolorową puszkę i identyfikator. Część osób z puszkami
będzie wyposażona także w specjalne terminale płatnicze, dzięki czemu
będziecie mogli wpłacać datki przy
pomocy kart płatniczych. Nabór

na wolontariuszy nadal trwa! Szczegóły znajdują się na stronie www.
domkultury-starebabice.pl. Przypominamy, że samodzielnie kwestować
mogą tylko osoby powyżej 16-tego
roku życia. Młodsi robią to w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą
Szefa Sztabu. Dodatkowym wsparciem dla nas będą wolontariusze
ze Szkolnego Koła Wolontariatu
Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Starych Babicach.
Przy tego typu wydarzeniu potrzebujemy dużo osób do pomocy, ponieważ sporo będzie się działo…
Podczas 28. Finału WOŚP
zaplanowaliśmy wiele atrakcji!
W Sali Widowiskowej odbędą
się występy m.in. różnych grup tanecznych, muzycznych, wokalnych
i teatralnych działających w gminie
Stare Babice. Odbędzie się kilka tur
licytacji ciekawych, wartościowych
przedmiotów lub voucherów na
zajęcia w Domu Kultury lub inne
wyjątkowe akcje. W zeszłym roku
hitem licytacji były m.in. koszulka
z podpisem Roberta Lewandowkiego, a także vouchery przygotowane
przez władze gminy tj. mecz tenisa

stołowego z wójtem gminy Stare
Babice i przejażdżka wozem strażackim z zastępcą wójta gminy Stare
Babice. W tej edycji planujemy także organizację kiermaszu różnorodności warsztatów i turniejów, które
uatrakcyjnią tę wyjątkową niedzielę.
W swoje gościnne progi zaprosi Was
biblioteka; nie zabraknie atrakcji
w hali sportowej GOSiR.
Jeśli macie jakieś pomysły, propozycje lub posiadacie coś wyjątkowego, co moglibyście przekazać na
licytację lub kiermasz, zapraszamy do
kontaktu mailowego z szefem sztabu
Markiem Biardą na adres m.biarda@
domkultury-starebabice.pl
Zapraszamy do kontaktu również
firmy, które chciałyby zostać partnerem lub sponsorem tego wyjątkowego wydarzenia w gminie Stare
Babice!
W zeszłym roku nasz sztab zebrał
ponad 31 tysięcy złotych.
Mamy nadzieję, że tym razem dzięki Wam zbierzemy jeszcze więcej!
Złapmy wspólnie wiatr w żagle
i pomagajmy razem!
tekst: PN
Zespół Domu Kultury Stare Babice
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S P A R T A C U S
27 października na scenie Domu Kultury Stare Babice wystąpił wspaniały lwowski balet, którego przedstawienie zachwyciło naszą babicką publiczność. Absolutnie obowiązkowe widowisko
dla miłośników tańca, baletu, muzyki, historii, starożytności oraz kultury światowej.

Migawki

tematy muzyczne, które finezyjnie
charakteryzowały bohaterów i ich
perypetie. Była to opowieść o rzymskim gladiatorze z I w. p.n.e., poruszająca temat wolności, jej ceny i granic.
W wykonaniu Imperial Lviv Balet to
także piękno tańca zespołowego i solowe partie taneczne wykonywane do

30

muzyki Chaczaturiana o szerokim
spektrum – tak melodii lirycznych
i nastrojowych, jak i pełnych temperamentu oraz dynamicznych. Muzyka: Aram Chaczaturian, Libretto:
Nikołaj Wołkow, Obsada: Imperial
Lviv Balet.
tekst: WK/foto: IB

Libretto opracowane zostało na podstawie źródeł historycznych, dzieł
Plutarcha i Juwenala, oraz współczesnych historyków radzieckich.
Pełen dramatycznych sprzężeń balet
„Spartacus” to spektakl wielopoziomowej materii, żonglujący wątkami
epicznymi, tragicznymi i lirycznymi.
Aurę pokazu doskonale uzupełniały

Kabaret Nowaki „Za granicą żartu”
Nowaki to trójka zielonogórskich artystów. W skład kabaretu wchodzą: Adrianna Borek, Tomasz
Marciniak i Kamil Piróg. Na scenie istnieją od listopada 2007 roku, ale znacznie wcześniej rozpoczął się proces twórczy członków tego zespołu.

Przez długi czas członkowie pracowali w innych formacjach kabaretowych (Babeczki z Rodzynkiem
i Profil), brali udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych: pełnometrażowe filmy Władysława Sikory,

przedstawienia muzyczne i różnego rodzaju imprezy kabaretowe. To
wszystko pozwoliło po zebraniu kilkuletniego doświadczenia założyć
kabaret Nowaki, który charakteryzuje się specyficzną energią i tekstami.
Młodość i doświadczenie Nowaków potrafi zaprocentować na każdym występie, żeby zarazić dobrą
zabawą najbardziej ponurego widza.
Na Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice podjedli się trudnej
i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przerodziło się w niepowtarzalny dialog. Usłyszeliśmy kultowy
skecz „Krystyna u lekarza” i wiele nowych. Widzowie przez cały wieczór
nie tylko bawili się do łez, lecz także
odnosili nieodparte wrażenie, że kabareciarze mają ze swojego występu
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nie mniejszą frajdę niż goście. Takie
comiesięczne dawki dobrego humoru podawane w Domu Kultury to
doskonała recepta na zdrowe życie.
Zapraszamy!
tekst/foto: Ak
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Muzyka z krainy łagodności
14 listopada, na Sali Widowiskowej w Zielonkach-Parceli odbył się klimatyczny koncert, na który złożyły
się najpiękniejsze światowe
bossa novy w niezwykłych
aranżacjach – na gitarę
i dwa głosy.

wyjątkowej precyzji, świeżości i inwencji. Paulinho Garcia urodził
się w Brazylii, a od 30 lat mieszka
w Chicago. Komponuje, gra na gitarze i śpiewa. Karierę muzyczną
rozpoczynał już w wieku dziewięciu
lat. Jest jednym z najwybitniejszych
wykonawców muzyki brazylijskiej.
Grażyna Auguścik o muzyce, którą tworzą z Paulinho Garcia mówi:
„Nasza muzyka z krainy łagodności

uspakaja, relaksuje. Jest nareszcie
chwila ciszy, o którą coraz trudniej
dziś w muzyce – melancholijnie
i dobrze. Wydawałoby się, że muzyka brazylijska to przede wszystkim
bomba energetyczna z ogniem.
Owszem, jest tak w wielu przypadkach. W naszym – to energia nasycona słońcem, która leczy.”
tekst: DKSB/foto: IB
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Bossa nova w wykonaniu Grażyny Auguścik i Paulinho Garcia
to prawdziwy muzyczny brylant.
Grażyna Auguścik jest wokalistką
o międzynarodowej sławie; Polką, od blisko ćwierćwiecza mieszkającą w Stanach. Jej niezwykły
głos, zaliczany do najważniejszych
w światowym jazzie, pojawił się na
kilkudziesięciu płytach. Siłą i barwą głosu Auguścik zachwycają się
krytycy po obu stronach Atlantyku
– piszą między innymi o niezwykłym brzmieniu, swobodzie i własnym stylu wokalnej interpretacji,

31

dom kultury

Dom Kultury zaprasza
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oświata w gminie

Obchody Dnia Niepodległości w babickiej szkole

8 listopada uroczyście świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Na budynku szkoły majestatycznie powiewała wielka biało-czerwona flaga. Nauczyciele i uczniowie zgromadzeni
przed budynkiem ze wzruszeniem odśpiewali hymn narodowy, a w powietrzu zawirowały
biało-czerwone krążki confetti.

34

Kolejnym, jakże ważnym, punktem
świętowania była uroczysta akademia. Dyrektor szkoły – Dorota Smolińska skierowała do uczestników
następujące słowa: „Chcemy wychować dzieci w duchu wartości patriotycznych. Pokazać, że ich dziadowie
walczyli o wolność.”
Wszyscy zebrani goście z zapartym
tchem śledzili spektakl szkolnego koła
teatralnego, prowadzonego przez
Izabellę Kurowską-Brandenburską.

Zajęcia te są realizowane pod kierunkiem Ludmiły Miłowanowej w
ramach zadania „Warsztaty O*koło teatralne” finansowanego przez
Gminę Stare Babice i realizowanego
przez Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni. Wpleciony w przedstawienie
fragment „Biegunów” nawiązał do
zdobytej przez Olgę Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla. Spektakl
o patriotyzmie i postawie obywatelskiej pobudzał do zadumy i refleksji.

Ukoronowaniem uroczystości był
wspólny występ chóru i orkiestry
szkolnej. Wielkie słowa uznania należą się państwu Ewie i Mariuszowi
Dżyga, którzy przygotowali młodych artystów od strony muzycznej.
Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy wspólnie odśpiewać hymn narodowy i słynną pieśń „Legiony”.
Niejednemu z uczestników wspólnego świętowania zakręciła się
w tym dniu łezka w oku.
Poprzez udział w uroczystościach
wyraziliśmy naszą wdzięczność
tym, którzy walczyli o niepodległość Polski, nierzadko płacąc w tej
walce najwyższą cenę – cenę własnego życia.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele władz
lokalnych – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Przewodniczący Rady
Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, oraz dyrektorzy gminnych
placówek edukacyjnych.
tekst: Anna Krzesak/Foto: ib
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Wszyscy jesteśmy powołani do świętości

31 października, tj. w dniu Wigilii Wszystkich Świętych, uczniowie
szkoły w Starych Babicach uczestniczyli w akcji Dzień Białego Stroju.
Ubranie w tym kolorze miało oznaczać, że wszyscy jesteśmy zaproszeni
i powołani do świętości. Akcja spotkała się z przychylnym przyjęciem
uczniów, którzy z radością odpowiedzieli na to zaproszenie. W tym dniu
na szkolnych korytarzach mogliśmy
spotkać młodzieńców i dziewczęta
anielskiej wprost urody.
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tekst: Anna Krzesak
foto: Anna Krzesak, Anna Ceremuga

Ratujemy i Uczymy Ratować

16 października uczniowie szkoły
w Starych Babcach drugi rok z rzędu,
uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji

Ratujemy i Uczymy Ratować, która odbyła się pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Koordynatorem wydarzenia na terenie szkoły była Barbara Bogdanowicz-Wójcik.
Założony cel akcji to przełamanie
w uczniach lęku przed udzielaniem
pierwszej pomocy. Każdy z uczestników miał możliwość przećwiczenia umiejętności, która jakże często
może uratować komuś życie.
W tegorocznej akcji uczestniczyli
uczniowie klas II–VIII. Najmłodsi, którzy po raz pierwszy w życiu
mieli możliwość uczestnictwa w tak
ważnym wydarzeniu, wykazali wielki entuzjazm. Ich starsi koledzy do
zaangażowania dołączyli ponadto
większą świadomość, jak ważną rolę
w ratowaniu ludzkiego życia odgrywa umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
tekst: Anna Krzesak
foto: Agnieszka Metzgier
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Święto borzęcińskiej Szkoły Podstawowej

im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

26 października to ważna data. Niezmiennie, od ponad dwudziestu lat, tego dnia wspólnie
świętują nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz mieszkańcy i przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym. Tak było i w tym roku.
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Odświętnie ubrani i przejęci swoją
rolą pierwszoklasiści zaprezentowali
krótki program artystyczny, złożyli uroczystą przysięgę na sztandar
szkoły i zostali przyjęci w poczet
uczniów szkoły.
Ogromne emocje i moc wzruszeń wzbudziło przedstawienie
przygotowane przez uczniów klasy VIa, którzy przeprowadzili nas
przez dwudziestolecie międzywojenne i pokazali, jak rozwijała się
Polska po odzyskaniu niepodległości oraz przypomnieli najważniejsze osiągnięcia II RP. To opowieść
o pierwszym pokoleniu Polaków
urodzonych w wolnej Polsce, którzy

mogli mieć i realizować odważne
plany i pragnienia w Niepodległej.

Liczyli na to, że nic im nie przeszkodzi w zdobywaniu szczytów. Historia młodych ambitnych ludzi, którzy
z ufnością patrzyli w przyszłość,

którym słowa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego obwieszczające
wojnę oraz towarzyszące im wycie
syren zmieniły wszystko. Przedstawienie tak bardzo spodobało się
publiczności, że zostało powtórnie
wystawione dla szerszej publiczności, na scenie w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice (patrz
foto na okładce). Wyrazy uznania
należą się rodzicom szóstoklasistów,
którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i inwencją twórczą,
dobierając ubrania, fryzury i rekwizyty, co pozwoliło stworzyć odpowiedni klimat, ale przede wszystkim

młodym aktorom za ogrom pracy
i serca oraz wrażliwość i dojrzałość,
z jaką opowiedzieli tę historię.
Szkoła ma szczególnego patrona. Co roku na święto szkoły przybywają kombatanci, aby udzielić nam
wszystkim kolejnej lekcji patriotyzmu. Co roku, patrząc na siwe włosy
i coraz bardziej pochylone sylwetki
tych szczególnych gości, ale też na coraz więcej pustych miejsc, uczniowie
nawiązują szczególną więź z ostatnimi świadkami wydarzeń, które 80 lat
temu odcisnęły się piętnem na Polakach i zmieniły oblicze świata.
tekst: IB na podst. mat szkolnych
Foto: IB
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Nagrody Ministra dla Dyrekcji szkoły w Borzęcinie Dużym
W czwartek 24 października odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Aurelii Michałowskiej
– Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz
Sławomira Adamca – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wśród wyróżnionych osób znalazły się: Beata Błaszczak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borzęcinie Dużym oraz Justyna Szczepanik – Wicedyrektor. Obie Panie zostały
wyróżnione najwyższym odznaczeniem
resortowym – Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania przez
Ministra Edukacji Narodowej.
tekst: Agnieszka Matuszewska
foto: materiały prywatne, IB

Przegląd chórów szkolnych
W szary listopadowy dzień borzęcińska hala sportowa rozbrzmiała wieloma głosami uczniów ze szkolnych chórów. Z okazji Roku Moniuszkowskiego dominowały pieśni tego wybitnego kompozytora zwanego Ojcem Opery Narodowej.
Chór z Borzęcina przygotowany przez Katarzynę Helicką akompaniowała szkolna orkiestra pod dyrekcją Mariusza
wykonał „Prząśniczki”, „Pieśń wieczorną” oraz „Matysek”. Dżygi. Spotkanie uświetnił taniec z biało-czerwonymi
W scenerii występu znalazły swoje miejsce prząśniczki szarfami klasy IIa z Borzęcina. Występ uczniów przygotowała Agnieszka Rutkowska.
„jak anioł dzieweczki”.
Pieśniom śpiewanym przez chór ze szkoły babickiej:
tekst/foto: Justyna Szczepanik
„Prząśniczki”, „My pierwsza brygada” oraz „Róża i bez”,
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Święto Niepodległości

w Koczargach
8 listopada w naszej szkole uczciliśmy
Święto Niepodległości.
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Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy o godz. 11:11 odśpiewaniem hymnu państwowego. Tym samym przyłączyliśmy się do
ogólnopolskiej akcji. Następnie obejrzeliśmy montaż
słowno-muzyczny przygotowany przez klasę Vb pod

kierunkiem pań: M. Romanowskiej i A. Szelenbaum
oraz występ chóru szkolnego, którego występ przygotowała pani M. Chmielarz-Borowiec, a pomagała jej pani
D. Fijoł.
Uroczysty nastrój całego wydarzenia podkreślał galowy strój uczniów oraz przypięte do niego kotyliony, których autorami często były same dzieci.
tekst/foto: Zuzanna Jaworek

JESIENNY KONCERT

W środę 30 października w przedszkolu w Borzęcinie Dużym odbyła się wyjątkowa uroczystość – Jesienny Koncert Dzieci
Dzieciom. Jak sama nazwa wskazuje, dzieci śpiewały przed wspaniałą publicznością – dziećmi z innych grup przedszkolnych.
Pomysł z powstaniem koncertu
zrodził się w celu ukazania dzieciom pięknej i radosnej roli wystąpień publicznych. Dzieci śpiewają
i tańczą dla siebie, nie są poddawane
żadnej ocenie, jedynie czerpią radość z możliwości zaprezentowania
swoich umiejętności. Pozytywne

pierwsze doświadczenia sprawiają,
że dzieci są same z siebie zadowolone. Niespodzianką dla wszystkich
przedszkolaków były urocze upominki.
Po wspaniałych występach naszych artystów nastąpiło uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.
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Dzieci, które we wrześniu rozpoczęły przygodę z przedszkolem, oficjalnie dołączyły do zacnego grona
borzęcińskich przedszkolaków. Pamiątkowe dyplomy i medale będą
dzieciom przypominać o tym wielkim wydarzeniu.
tekst/foto: Kinga Goraj

oświata w gminie

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Patriota i patriotyzm to trudne słowa dla przedszkolaka. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego chcąc uczyć małe dzieci szacunku, umiłowania i oddania ojczyźnie ogłosiło Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”.
Jury przyznało miejsca główne: I, nagród byli: wójt gminy Stare BabiKonkurs adresowany był do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych II i dwa III, dwa wyróżnienia szcze- ce, starosta powiatu warszawskiego
w szkołach podstawowych powiatu gólne i 28 wyróżnień. Wszyscy laure- zachodniego, Anna Gładyga i Beata
warszawskiego zachodniego. Jego aci konkursu otrzymali pamiątkowe Skrońska. Uroczyste rozdanie nagród
celem było rozwijanie wrażliwości dyplomy i upominki. Sponsorami poprzedzili swoim występem bliźnieńscy przedszkolacy prezentując to,
co piękne i polskie: wiersze, ludowe
tańce i piosenki.
Wszystkim uczestnikom konkursu, członkom jury, fundatorom nagród, organizatorom i pracownikom
przedszkola w Bliznem Jasińskiego
składamy podziękowania za patriotyczną postawę i wychowanie do
wartości.
tekst: Małgorzata Siekierska/foto: ib
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na piękno przyrody, propagowanie
wiedzy o polskich kwiatach, szacunek
do przyrody, rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci. Na konkurs wpłynęły 34 prace z 13 placówek
powiatu warszawskiego zachodniego.
Mali artyści dostarczyli na konkurs:
kwiatowe obrazy malowane farbą,
wylepiane krepiną i plasteliną, obrazy
z makaronu, słomek, metalu, szpatułek lekarskich, collage, wycinanki
z kolorowego papieru, odbijanki farbą. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stare
Babice Sławomira Sumki.
Od najmłodszych lat bardzo chętnie wszyscy korzystamy ze dobrodziejstw techniki, co pokazały
zorganizowane w tym roku targi
EXPO pod hasłem „Women in
tech summit”. Dlatego korzystając z okazji Zuchy (5-latki) z babickiego przedszkola wzięły udział
w warsztatach Steam Fun 4 Kids
i Centralnego Domu Technologii.

Przedszkolaki ze Starych Babic
uczą się programować
Kodowanie i praca z tabletami
były wstępem do spotkania z bardzo
przyjaznymi robotami, które można
wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Warsztaty zorganizowane
na XXI EXPO to również wspaniała
zabawa konstrukcyjna i manipulacyjna z wykorzystaniem klocków.
Uwieńczeniem wizyty były wspólne
zdjęcia i niespodzianki dla dzieci.
Bardzo dziękujemy pani Ewie
Ulicz i firmie IGT Poland za zapro-

szenie, możliwość udziału w warsztatach i niespodzianki dla dzieci
a pani Iwonie Janus za zorganizowanie naszego wyjazdu.
tekst/foto: Małgorzata Libert
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Historia rodziny Mainków

Babickie rody

Starsi mieszkańcy gminy i miejscowości Stare Babice na pewno pamiętają bardzo prężną
firmę betoniarską umiejscowioną na działce przylegającej do babickiego rynku od strony
zachodniej przy ul. Piłsudskiego. Firmę tę prowadził Idzi Mainka, który wyrabiał m.in.
kręgi do studni, słupy do ogrodzeń, płyty i pustaki – do dziś używane w wielu domach
i gospodarstwach babickich.
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Betonowe kręgi na rynku przed kosciołem.

Od moich rodziców (państwa Moraczewskich) w dzieciństwie słyszałam, że Pan Idzi był Poznaniakiem
(mieszkańcem Wielkopolski), a ci
uchodzą za ludzi zaradnych, pracowitych i uporządkowanych, co miało
potwierdzenie w czasach komunizmu w prowadzonej energicznie firmie, kiedy to prywatna inicjatywa
była wręcz tępiona. Czy był faktycznie Poznaniakiem, skąd i kiedy przyjechał do Babic? Tu przecież do dziś
mieszkają jego potomkowie, a rodzina wrosła w naszą społeczność.
Rodzina Mainków pochodzi z pogranicza województwa śląskiego
i Wielkopolski, a dokładnie ze wsi
Falkowice, obecnie leżącej w województwie opolskim. Ojciec Idziego
– Urban Mainka urodzony w 1878 r.,
po pierwszej wojnie światowej brał
udział w powstaniach śląskich (trzy
konflikty zbrojne w latach 1919–1921,
które wybuchły między ludnością
polską a niemiecką na Górnym Śląsku). W 1921 r. na tych terenach przeprowadzony został plebiscyt, który
miał przesądzić o przynależności
tych ziem do Polski lub Rzeszy. Falkowice znalazły się w Rzeszy.

Urban Mainka wraz z żoną
Agnieszką z domu Rossa i z ich
ośmiorgiem dzieci (6 synów i 2 córki) został zmuszony do opuszczenia swojej rodzinnej wsi, ponieważ
rodzinie groziły represje ze strony
Niemców. Przenieśli się do Wiel-

w Towarzystwie Gimnastycznym
Sokół w Trzcinicy i w 1933 r. został
wiceprezesem, a w 1936 r. wybrano
go prezesem tego Towarzystwa. Polska odbudowuje się praktycznie od
podstaw, niestety w dwudziestoleciu
międzywojennym na wsi polskiej
panuje bieda i bezrobocie.
W 1935 r. synowie Urbana dostali powołanie do Wojska Polskiego. Jeden z nich – Idzi Augustyn
– do Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP) i skierowany do miejscowości Borszczów na Podolu, na granicy polsko-radzieckiej. Służba była
wymagająca i niebezpieczna – żołnierze ochraniali wschodnią granicę
II Rzeczypospolitej przed penetracją
agentów, terrorystów i uzbrojonych
oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez Sowietów na teren Polski.
W 1937 r. skończył służbę i za namową kolegi pojechał z braćmi (z Pawłem, Frankiem, Feliksem i Alojzym)
do Babic, gdzie znaleźli pracę i kiepskie mieszkanie. Załozyli rodzin-

Agnieszka i Urban
Mainkowie z wnukiem Władkiem
Mainką (przyszły
żołnierz gen.
Andersa), lata 30.
XX w.

kopolski, do miejscowości Trzcinica. Mimo obowiązków rodzinnych
i codziennej pracy, Urban działał
społecznie w straży pożarnej oraz
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ną firmę betoniarską: produkowali
kręgi betonowe, płyty, ogrodzenia,
kopali studnie i budowali domy.
Z przekazów rodzinnych wiadomo,

historia
Idzi Mainka (pośrodku) z kolegami z KOP-u

delegatem obozu do spraw repatriacji, wielu rodaków chce wracać
do ojczyzny, ale też są osoby, które obawiają się porządków nowej
władzy ludowej i wybierają życie na
emigracji. Rodzina Mainków koniecznie chciała wracać do domu
i z trudnościami, ale przez Austrię
Czechy, wraca do nowej Polski i do
swojej wsi Trzcinica.
W Babicach podczas wojny jest
bardzo biednie, ale w miarę spokojnie, Idzi znajduje pracę przy wyciskaniu oleju na prasie napędzanej
kieratem konnym. Próbuje ułożyć
sobie życie w wojennej rzeczywistości i żeni się w 1942 r. z mieszkanką Babic Marianną Sotomską.
Brat Idziego Alojz Mainka z żoną
Janiną mieszka w domu naprzeciwko kościoła (obecny budynek m.in.
kwiaciarni). Wówczas była to własność małżeństwa Wyszkowskich
i tam w 1942 r. zamieszkuje przedwojenna piosenkarka i aktorka
Wiera Gran jako Weronika Gacka.
Wiera z pomocą Polaków wydostała
się z getta warszawskiego i mieszkała w Babicach z lekarzem Kazimierzem Jezierskim, podając się za
małżeństwo. Piosenkarka ukrywała
się w Babicach do końca wojny, a sąsiedzi, czyli rodzina Mainków, pomagają jej przetrwać trudny okres
wojny; zostaje nawet matką chrzestną córki Alojza.
Idzi z żoną po wojnie wydzierżawiają, a następnie kupują działkę przy zachodniej stronie rynku
od mojego dziadka Władysława
Carossi i tam Idzi buduje jednoizbowy dom. Rozpoczyna produkcję kręgów, płyt, słupów i części
ogrodzenia w czasie, gdy o cement

tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
foto: archiwum rodzinne
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że montowali dzwony w babickim
kościele w latach 1937–38, ale też odmówili w czasie wojny zdjęcia ich,
gdy Niemcy je zabierali. Ktoś inny
wykonał to zadanie, ale skończyło
się to dla niego tragicznie – podobno
dzwon tę osobę przygniótł.
W 1939 r. Idzi Mainka został skierowany do KOP Podole. 17 września 1939 r. ZSRR dokonuje napaści
na Polskę będącą już od 1 września
w stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką. Żołnierze KOP bezskutecznie
bronią polskich granic, następnie
wycofują się w ciągłych walkach
(bitwa pod Szackiem i Wytycznem)
za linię Bugu. Koledzy Idziego, którym nie udało się przekroczyć Bugu
giną z rąk bolszewików w Katyniu
i Miednoje. Idzi ma więcej szczęścia,
trafia do Włodawy i tam w kościele pod ołtarzem miejscowy ksiądz
ukrywa naszego bohatera wraz z innymi żołnierzami. Potem zaopatruje
ich w cywilne ubrania. Idzi dowiaduje się, że w Wielkopolsce są już
Niemcy, więc przedziera się przez
okupowany kraj do Babic.
Ojciec Idziego, Urban wraz z rodziną zostają wywiezieni na roboty
do Obdach w Austrii, gdzie ciężko
pracowali przy remontach bombardowanych dróg i mostów do końca
wojny. 8 maja 1945 r. Anglicy wyzwalają obóz w Obdach i przenoszą
wszystkich do Bolonii, do siedziby II Korpusu Polskiego we Włoszech. Młodych mężczyzn wcielają
do polskiego wojska, m.in. wnuk
Urbana – Władek Mainka zostaje
żołnierzem gen. Andersa. Pozostałych Polaków przewożą do regionu
Emilia-Romania do miejscowości
Riccione. Urban Mainka zostaje

i potrzebne materiały było bardzo
trudno; do tego były reglamentowane. Tworzące się państwo komunistyczne walczy z prywatną
inicjatywą między innymi ciągłymi
kontrolami, domiarami i donosami.
Władza ludowa robi wszystko, aby
zniszczyć każdego, kto pracuje na
własny rachunek. Prześladowani są
zarówno przedsiębiorcy, jak i rolnicy. Mimo wszystko ludzie walczą
z przeciwnościami, a nawet chcą poprawić sobie warunki życia. Trudno
uwierzyć dzisiejszym mieszkańcom
Babic, ale mimo to, że nasza miejscowość i gmina jest położona tak
blisko stolicy, to do lat 50-tych XX
wieku nie było u nas prądu.
Idzi Mainka w 1951 r. organizuje
Komitet Elektryfikacyjny Wsi Babice, w którym są panowie: Mandes,
Dziki i Woźniak. Mieszkańcy Babic
nie są przekonani do tego novum
i nie chcą płacić składek na kupno
materiałów do zbudowania sieci
elektrycznej. Trzeba ludzi przekonać:
razem z księdzem Janem Machnikowskim (ówczesnym proboszczem)
przed pasterką, Idzi instaluje na żyrandolu w kościele (gdzie było na co
dzień dosyć ciemno przy światłach
świec) 500 watową żarówkę zasilaną
agregatem prądotwórczym i stało się
jasno. Ludzie uwierzyli i zostali przekonani, że warto wyłożyć pieniądze
i oświetlić również domy i że jest
to wielki postęp wobec oświetlenia
świecami i lampą naftową. Niestety
ówczesne władze nie interesowały
się elektryfikacją naszej wsi. Z trudnościami, ale pod koniec 50-tych lat
prąd elektryczny płynął już raczej we
wszystkich domach i obiektach.
W małżeństwie Idziego i Marianny Mainków rodzi się trzech synów,
budują nowy, większy dom, firma
się rozwija. W powojennych czasach było zapotrzebowanie na ich
usługi. Zbudowali bramę główną na
cmentarzu wojennym w Starych Babicach, wykonali ogrodzenie i obramowania mogił żołnierskich. Mimo
trudności w zdobywaniu materiałów
większość studzien, ogrodzeń i płyt
chodnikowych jest dziełem babickich Mainków. Zakład betoniarski
przetrwał do lat 90 tych XX wieku.
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biblioteka

70 lat Biblioteki Publicznej

Gminy Stare Babice
W Babickiej Bibliotece dobiegły końca obchody roku jubileuszowego. Każdy jubileusz
jest niezwykłym świętem. To odpowiedni czas na refleksje, wspomnienia i podsumowanie dokonań. To również czas podziękowań. 14 listopada odbyły się oficjalne obchody
jubileuszowe. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka,
gospodarz powiatu warszawskiego zachodniego Starosta Jan Żychliński, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz wraz z grupą radnych, przedstawiciele
środowisk bibliotekarskich, czyli dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych z terenu
powiatu warszawskiego zachodniego. Święto Biblioteki nie mogło odbyć się bez Czytelników, Przyjaciół i Sympatyków.
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Dyrektor biblioteki Maciej Tuzimski, starosta powiatu
warszawskiego zachodniego Jan Żychliński

Przybyłych gości powitał Dyrektor
BPGSB Maciej Tuzimski. Następnie
została przedstawiona krótka prezentacja poświęcona historii biblioteki
oraz jej aktualnym działaniom, czyli

migawki z bibliotecznej przeszłości,
teraźniejszości oraz plany na przyszłość. Obchody jubileuszowe były
odpowiednią chwilą do uhonorowania byłej, wieloletniej i zasłużonej
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Dyrektor Janiny Maciaszek, która
w tej bibliotece przeżyła 37 lat pracy
zawodowej.
Biblioteka nie istniałaby bez czytelników, dlatego również podczas
uroczystości 70-lecia biblioteki okolicznościowymi podziękowaniami
zostały wyróżnione osoby, które
włączają się w nasze akcje, motywują do działań i starają się być na bieżąco z wszelkimi naszymi akcjami.
Tym drobnym gestem chcieliśmy
wyrazić wdzięczność za ich obecność w codziennym funkcjonowaniu biblioteki.
Słowo pisane idealnie komponuje
się z obrazem, dlatego zwieńczeniem
uroczystości był finisaż wystawy autorstwa p. Małgorzaty Hajduk „Sztuka jest moją pasją”. Pani Małgosia
swoje umiejętności doskonali pod
okiem mgr. sztuki Elżbiety Ptasznik,
uczestnicząc w zajęciach dla seniorów
w Centrum Kultury Izabelin. Prezentowane prace zostały wykonane techniką olejną. Inspiracjami obrazów są
zdjęcia prac innych artystów i fotografów, na podstawie których autorka
rozwija swoje wizje.
Dziękujemy naszym gościom za
życzenia, gratulacje, upominki i ciepłe słowa. Szczególne podziękowania
kierujemy do pana Wójta za docenienie działań podejmowanych przez
bibliotekę służących rozwojowi kulturalnemu gminy.
Ten szczególny czas był bardzo aktywnie wykorzystany przez

biblioteka

bibliotekarzy. Wśród działań upamiętniających Jubileusz warto wspomnieć o publikacji wydanej w formie
folderu „70 Lat Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”, która została sfinansowana przez Urząd Gminy Stare
Babice. Folder dostępny jest w bibliotece w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie biblioteki.
Została także zaprojektowana oraz wydana zakładka
jubileuszowa do książek. Można zaopatrzyć się w nią

zakładki do książki. Nie przewidujemy żadnych ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do oglądania efektów
w naszej placówce. Również nasza księga pamiątkowa
sukcesywnie wzbogaca się o kolejne wpisy. Każdy może
napisać życzenia, podziękowania, czy swoje przemyślenia dotyczące biblioteki. Na stronie www prezentujemy
kilka z wielu wpisów z księgi pamiątkowej.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
uhonorowania 70-lecia biblioteki, a przede wszystkim czytelnikom, którzy są odbiorcami naszych działań. Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz pozytywny stosunek do
naszej biblioteki.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

podczas wizyty w bibliotece. Istnieje również możliwość
samodzielnego wydrukowania zakładki ze strony internetowej.
Przez cały rok zapraszaliśmy do stworzenia własnej,
oryginalnej zakładki do książki i podarowania jej bibliotece. Prosiliśmy o prace wykonane własnoręcznie z należytą starannością tak, aby mogły być prezentowane na
specjalnie przeznaczonej do tego wystawie. Kształt powinien był być dostosowany do standardowego wyglądu
listopad/grudzień 2019 gazetaBABICKA
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zdrowie i ekologia

Smaki polskiej przyrody

Głóg – waleriana serca
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Głóg (Crataegus)

– jest naszym rodzimym gatunkiem krzewu, należącym
do rodziny różowatych. Ta ciernista roślina dorastająca
do 10 metrów wysokości jest niezwykle odporna na suszę oraz ciężkie warunki klimatyczne. Doskonale radzi
sobie nawet na jałowych glebach, stąd też powszechnie
występuje na terenie całego kraju.

Na świecie występuje ponad 200 gatunków głogów.
W Polsce mamy ich zaledwie kilka. Do najbardziej
popularnych zaliczamy: głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), głóg dwuszyjkowy (Crataegus
laevigata) oraz ich mieszaniec, czyli głóg pośredni
(Crataegus media).
W mowie potocznej można spotkać się z różnymi
określeniami głogu. Do najciekawszych z nich zaliczyć
można: bulimączkę, głożynę, obrostnicę i jaworek.
Na przełomie maja i czerwca głogi zachwycają nas
obfitym kwitnieniem. Ich białe, zebrane w podbaldachy kwiaty wabią mnóstwo owadów. Jesienią z kolei zauroczą nas ich czerwone, a niekiedy wręcz purpurowe
owoce, stanowiące zimą ptasi pokarm. Głogi są bardzo
atrakcyjne dla wielu ptaków (m.in. jemiołuszek, kosów
czy gili).

Właściwości zdrowotne
Badania naukowe dowodzą, że ten powszechnie znany krzew, wykazuje silne działanie ochronne mięśnia
sercowego, powodując rozkurcz naczyń wieńcowych,
zmniejszając tym samym napięcie ich ścian.
Warto zwrócić uwagę, że napary z głogu mogą także
wspomóc osoby zmagające się ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu – szczególnie LDL.
Z kolei wyciągi z jego kwiatów działają uspakajająco
na nasz system nerwowy, a także niwelują napadowe
bóle głowy.
Napary z suszonych owoców głogu przynoszą ulgę
przy bólach wątroby i woreczka żółciowego, a żucie
dojrzałych owoców niweluje ból zębów oraz stany zapalne w obrębie jamy ustnej.
Herbatki i napary skuteczne są w przypadku: hemoroidów, krwawych biegunek i kamicy nerkowej, natomiast konfitury z głogu pomagają trwale i skutecznie
zrzucić nadprogramowe kilogramy.
Jak każda roślina lecznicza, głóg także ma swoje
przeciwskazania. Ze względu na działanie hipotensyjne
(obniżające ciśnienie) szczególną ostrożność powinny
zachować osoby z niskim ciśnieniem.
Zbiór kwiatostanów
Okres zbierania kwiatostanów głogu najlepiej przeprowadzić na początku kwitnienia, czyli na przełomie
maja i czerwca.
Zbiór owoców
Należy pamiętać, że najwięcej właściwości zdrowotnych wykazują dojrzałe owoce głogu. Istotnym jest fakt,
że nie mogą być uszkodzone ani chore, a jeśli pojawią
się na nich niezidentyfikowane plamki, początki gnicia
czy nalot, wówczas należy zrezygnować ze zbiorów.
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•	W medycynie ludowej znane są
przepisy, w których zmielone
suszone owoce głogu dodawano
do mąki, uzyskując w ten sposób
aromatyczną owocową nutkę.

•	
Z pestek głogu można zrobić
substytut kawy.
•	
Kwiaty głogu mają dwukrotnie
wyższe działanie lecznicze od ich
owoców.

Staropolska zupa z owoców głogu

Propozycje wykorzystania głogu
Ważne, by wykorzystywane do przepisów kwiaty i owoce głogu miały możliwie jak najmniejszy kontakt ze spalinami, w związku z powyższym ich zbiór należy przeprowadzić z krzewów, które rosną z dala od ruchliwych ulic.
Składniki:
1 litr owoców bardzo dojrzałego głogu
1 szklanka wody
1 szklanka białego wytrawnego wina
2 łyżki cukru
kawałek cynamonu do smaku

4 goździki
1/2 łyżeczki startej skórki z cytryny
szczypta soli
1 łyżka śmietany na porcję zupy
grzanki pszenne do podania
Przygotowanie:
Umyty głóg rozgotować w szklance wody, a następnie przetrzeć przez sito i dodać resztę składników.
Całość gotować przez 15 minut. Podawać z kleksem
śmietany i grzankami pszennymi.
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Konfitury z owoców głogu

Składniki:
1 kg dojrzałych owoców głogu
1 szklanka cukru
Przygotowanie:
Owoce należy wydrylować i odstawić na 12 godzin
w kamiennym naczyniu, pod przykryciem. Po upływie

tego czasu owoce powinny zmięknąć. Tak przygotowane rozbijamy tłuczkiem i przepuszczamy przez sokowirówkę, po czym gotujemy na małym ogniu, ciągle
mieszając. Kiedy masa zacznie odstawać od brzegów
naczynia, dodajemy szklankę cukru i dokładnie mieszamy. Jeszcze gorącą konfiturę wkładamy do sterylnych słoików i natychmiast zakręcamy.

Odżywcza maseczka z głogu
Składniki:
2 łyżeczki posiekanych owoców głogu
1 łyżeczka miodu
Przygotowanie:
Posiekane owoce głogu zalej wodą, tak aby tylko je
przykryła i gotuj na małym ogniu przez 15 minut. Następnie zmiksuj i przestudź. Na koniec dodaj łyżeczkę
miodu. Maseczkę nakłada się na twarz na 15 minut.
Uwaga naturalne kosmetyki przechowuj w lodówce.
Ze względu na brak konserwantów zachowują świeżość tylko przez kilkanaście dni. Dlatego warto przygotowywać je częściej, ale w małych ilościach.
Artykuł o charakterze edukacyjno-informacyjnym, niepełniący funkcji poradnika medycznego. Informacje, rady
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie
mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem.

Smaki polskiej przyrody

•	Kwiaty głogu zawierają znaczące
ilości witaminy C.
•	Cierniowe żywopłoty z głogu –
są nie tylko gęste, ale i niezwykle
trudne do pokonania przez ludzi
i zwierzęta.

Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się
pełen tekst o głogu i więcej propozycji wykorzystania.

Pamiętaj! Zbieraj wyłącznie rośliny i zioła, które
znasz i rób to w miejscach
oddalonych od ruchliwych
dróg oraz innych źródeł
zanieczyszczeń.

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jednego stanowiska zbierz tylko część roślin,
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej
ilości ziół z jednego miejsca może spowodować, że w przyszłym roku już ich
tam nie będzie.
tekst/rys., foto: Joanna Szczepanik
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Dzieciaki w kulkach
Głęboka jesień… Krótkie dni, długie wieczory, często pada, zimno, szaro, buro i ponuro…
Co tu robić z maluchami? Jak żyć? A może to idealny czas na odwiedzenie sali zabaw
i szaleństwo w kulkach?
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Może tak, czemu nie? Szczególnie, że dzieci uwielbiają sale zabaw.
Ileż tu sekretnych zakątków, kolorowych atrakcji, czających się za
każdym rogiem wyzwań wspinaczkowych i możliwości ześlizgiwania
się z przeróżnych niekoniecznie
śliskich powierzchni. Ileż tu opcji
ryzykownych skoków do basenów
z kulkami – czysta, niczym nieograniczona przyjemność…
I nawet jeśli my rodzice mamy
jakiekolwiek zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem w takich
miejscach, albo obawy odnośnie
do poziomu decybeli czy czystości
urządzeń; lub może dopadają nas
wątpliwości co do obecności bakterii na zabawkach, to jednak prędzej
czy później zetkniemy się z przygodą, jaką jest sala zabaw. I gdy już się
tam ten pierwszy raz wybierzemy,

oczom naszym ukaże się przeważnie zaciekawienie na twarzy naszego
malucha, ujrzymy uśmiechniętą buzię na widok tych wszystkich atrakcji, a potem przeżyjemy wyzwanie
związane z opuszczeniem tego magicznego miejsca. W większości
przypadków nasz maluch po prostu
będzie chciał zostać w sali zabaw
na zawsze…No i nawet jeśli brak
współpracy podczas wychodzenia
z sali zabaw zamieni się w płacz, histerię i zgrzytanie zębami, co mocno
zniechęci nas do ponownej wizyty,
to jednak to nasze zniechęcenie skuteczne nie będzie i całkiem szybko
tam wrócimy. Dlatego, że dla naszych dzieci to zwykła frajda, a do
tego nauka samodzielności, rozwój
i po prostu superzabawa.
Szczerze mówiąc osobiście nie
przepadam za takimi miejscami
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– szczególnie tymi dużymi bawialniami w Warszawie, ale przychodzę
tu ze względu na moje dzieci – mówi
stała bywalczyni sali zabaw Abrakadabra w Latchorzewie. Moje córki od
zawsze uwielbiały sale zabaw. Starsze
były już trochę za duże w momencie,
gdy Abrakadabra powstała, ale i tak
skorzystały z jej dobrodziejstw, bo
zaczęłyśmy chodzić tu z najmłodszą
córką. Gdy przyszłyśmy pierwszy raz,
starsze zaopiekowały się najmłodszą i równie świetnie bawiły! Potem
chciały przyjść znowu, więc przychodzimy tak już drugi rok z rzędu i to
regularnie – dzieci się bawią, a ja
mam chwilę spokoju dla siebie.
Sala zabaw w Latchorzewie nie
przytłacza swoimi wymiarami,
a stoliki kawowe dla rodziców są
tak ustawione, że bez trudu można
obserwować, co robi nasze dziecko,

kompas babickiego rodzica
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a to przecież duży plus. Podobnie
jest u sąsiadów w Ożarowie Mazowieckim, gdzie możemy skorzystać
z atrakcji Coolcafe albo w Izabelinie, gdzie milusińskich przyciąga
kolorowy kącik w Sucré Patisserie.
Większe i bardziej zaawansowane jest Centrum Zabaw dla Dzieci
Kolorado na pobliskim Bemowie,
Bajkolandia na Bielanach, czy sale
zabaw w warszawskich galeriach
handlowych – niektóre z tych
miejsc istnieją już od wielu lat, są
chętnie odwiedzane przez mieszkańców stolicy i okolic. Do wyboru
do koloru – jest co zwiedzać, tym
bardziej, że z naszych Starych Babic
mamy naprawdę blisko…
W Latchorzewie znajdziemy nie
tylko konstrukcje z miękkimi elementami do wspinania, zjeżdżalnie,
baseny z kulkami, czy trampoliny,

ale też bezpieczny i ogrodzony płotkiem kącik z zabawkami dla tych
całkiem najmłodszych oraz dodatkowe salki, gdzie można zorganizować przyjęcie albo uczestniczyć
w zorganizowanych zajęciach dla
dzieci lub dla rodziców. Często jedno z drugim jest połączone – jeżeli
decydujemy się wykupić karnet np.
na zajęcia sensoryczne, albo ogólnorozwojowe, przygotowujące do
przedszkola, możemy też skorzystać
bez ograniczeń z części zabawowej.
Do sali zabaw można też wpadać
tak po prostu – płaci się wtedy za
minimum dwie godziny – dziecko
się bawi, a rodzic może w spokoju
wypić pyszną kawę, poczytać książkę, spotkać się ze znajomymi w części kawiarnianej, albo popracować
na laptopie. Jedyne, co może przeszkadzać to hałas – na to jednak my
rodzice musimy być uodpornieni…

Mimo tego, miło jest posiedzieć
przy kolorowych stoliczkach, popatrzeć na szczęśliwe pociechy i skusić
się na niezapomnianą bezę z owocami, pachnący cynamonem kawałek piernika lub owocową galaretkę
w eleganckim pucharku, czy zimową herbatę z tysiącem dodatków…
Sale zabaw to też doskonały pomysł na zorganizowanie dzieciom
urodzin – mamy atrakcje, mamy
animatorów, scenariusze zabawy
i tort – wszystko, czego potrzeba
do uczczenia święta naszej pociechy. A na co dzień – jest to świetny
sposób na nudę, złą pogodę i zapewnienie dzieciom stymulującego spotkania z rówieśnikami.
tekst: Karina Grygielska
rys. Krzysztof DeMianiuk
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Hala piłkarska na boisku w babickiej szkole
Już niedługo uczniowie szkoły podstawowej w Starych Babicach otrzymają wspaniałą możliwość ćwiczenia na lekcjach
WF w sezonie jesienno-zimowym w nowej, pneumatycznej
hali sportowej, która powstanie na szkolnym boisku.
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Wizualizacja hali ciśnieniowej

Dzięki dobrze układającej się
współpracy z Dorotą Smolińską – dyrektorem babickiej szkoły
podstawowej oraz wójtem gminy
– Sławomirem Sumką, Klub Sportowy ATP będzie realizował dużą
inwestycję w naszej gminie, a mianowicie postawienie hali ciśnieniowej na boisku. Pozwoli to rozwiązać
dotychczasowy problem z brakiem
warunków do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego, gdyż ATP
udostępni halę uczniom naszej
szkoły w godzinach lekcyjnych.
Będą mogli ćwiczyć podczas lekcji
wychowania fizycznego na boisku
szkolnym w komfortowych warunkach podczas okresu jesienno-zimowego.
Dla świetnie rokujących piłkarzy
ATP to znaczna poprawa warunków do treningu przez cały rok na
boisku.
tekst: Piotr Płeszka/ foto: Plastbud Sport

Akademia Talentów Piłkarskich
ATP powstała w 2012 roku. Działa m.in. przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Zajęcia prowadzi na terenie szkoły, co czyni ją bardziej dostępną dla uczniów i ich rodziców,
a to w czasach trudnej organizacji pozaszkolnych zajęć dodatkowych jest bardzo istotne.
Akademia realizuje unikatowy
program Szkółek Piłkarskich Nivea
przygotowany przez Akademię Ajax
Amsterdam. W czasie roku szkolnego ATP szkoli na co dzień ponad 800
zawodników z czego ok. 200 zawodników bierze udział w rozgrywkach
ligowych MZPN, wielu z nich to
chłopcy z naszej gminy.
ATP organizuje również obozy rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców
oraz obozy piłkarskie dla dzieci. Przy
współpracy ATP z Gminą Stare Babice, uczniowie babickiej szkoły mogli
również wziąć udział w letnim wypoczynku połączonym z aktywnym
spędzaniem czasu. Podczas tegorocznych wakacji dzieci uczestniczyły
w obozach sportowych w Strzegowie
oraz w Olsztynie.
Podczas najbliższych ferii zimowych Akademia Talentów Piłkarskich planuje wyjazd z zawodnikami

na obóz do Hiszpanii, połączony ze
zwiedzaniem Barcelony, stadionu
Camp Nou oraz oglądanie na żywo
meczu FC Barcelona – FC Getafe.
Nabór do Akademii Talentów Piłkarskich trwa. Każdy ma szanse zostać sportowcem.
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ATP to: Sport, Pasja, Zabawa. Więcej informacji na stronie:
www.atp-warszawa.pl
tekst: Piotr Płeszka/ foto: Rafał Bogucki
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Integracja przy szachownicy
17 listopada w Borzęcinie odbyła się jubileuszowa, bo dziesiąta edycja Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Borzęcińska podstawówka kolejny raz tętniła życiem
w niedzielę, bo tego dnia przy szachownicach stanęło
aż siedemdziesięciu pięciu zawodników. Okazało się,
że szachy to gra ponadczasowa i łącząca pokolenia. Gościliśmy całe rodziny zawodników, co pozwoliło na spokojną rozmowę na temat wyższości tej formy rozrywki
intelektualnej nad współczesnymi rozgrywkami w wirtualnej rzeczywistości. Nikt nie wymyślił dotychczas
lepszej gry. Takie zdania padały podczas rozmów przy
stolikach z szachami.
Turniej w Borzęcinie ma formułę otwartą, co oznacza,
że grają ze sobą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Turniej
został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie

9 rund oraz w dwóch grupach turniejowych: Juniorzy
do lat 16 oraz Grupa Open.
Nagrody i puchary w kategorii Junior do lat 16 otrzymali: Jagoda Dzierzgowska, Mateusz Motyl, Kacper Jaczyński, a w kategorii Open: Zoran Jakovijev, Bartłomiej

Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego
Kotwica i wójt Sławomir Sumka

Chmielewski, Patryk Michałowski. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika ze Szkoły Podstawowej
z Borzęcinie Dużym: Pola Tomaszewska i Wojciech
Zalewski, oraz dla najmłodszego zawodnika – Piotrusia Przybylińskiego i najstarszego
gracza - Pana Stanisława Magierowskiego. Wszyscy zawodnicy dostali dyplomy i słodkie upominki za
udział w turnieju.
Impreza została objęta patronatem
honorowym Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, który otworzył turniej i, jak wszyscy uczestnicy,
dostrzegł wyższość tej formy rozrywki nad innymi, gdyż został, by
przyjrzeć się zmaganiom uczestników. Wszyscy zawodnicy zostali
poczęstowani kanapkami, sokami
i owocami, które zostały ufundowane przez Gminę Stare Babice. Owoce
dostarczył sponsor – firma Bukat.
O właściwy poziom cukru przy intelektualnym wysiłku
zadbało Stowarzyszenie Kotwica, które przygotowało dla
nas pyszne pączki.
Organizatorzy dziękują uczestnikom i zapraszają za rok.
tekst: Jolanta Krasnodębska/foto: ib

listopad/grudzień 2019 gazetaBABICKA

49

rozrywki umysłowe

ZIMOWE ZAGADKI
Konik polny
Obejdź trzykrotnie diagram, przeskakując zawsze o taką samą liczbę
pól. Wykorzystując wszystkie literki, odczytasz hasło i dowiesz się, jak
inaczej nazywa się Antarktydę, czyli południowe obszary kuli ziemskiej.

K

Hasło:

I H R E

L A C

C

O

W

I

W Y A Ó N N D Z

Ukośnik
1

Odgadnij znaczenie wyrazów.
Hasło podpowie Ci, jak nazywana
jest gruba pokrywa lodowa okolic
podbiegunowych.

2

1. Ręczne, przenośne źródło światła.

3

2. Las dębowy.
3. 60 minut.

4
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4. Mały wagon.

5

5. Pasażerski w powietrzu.

6

6. Lokomotywa na parę.

7

7. Wesoły taneczny pochód, orszak.

Szyfrówka
Odczytaj zaszyfrowane wyrazy. Dowiedz się, kim byli ci panowie. Rozwiązaniem zagadki są imiona, nazwiska
i informacja kim byli (czego dokonali).
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 12 grudnia na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub
na adres redakcji Gazety Babickiej: Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem: „Zimowe
zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Męskich zagadek” (SOLENIZANT, NAZYWAĆ RZECZY PO IMIENIU CZYLI MÓWIĆ
WPROST, BRONISŁAW, MICHAŁ, MACIEJ, GUSTAW, DAWID). Nagrodę wylosowała Asia Turek lat 9. Zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor zagadek: AK/foto: Pixabay
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Krzyżówka babicka
nr 11/2019
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Poziomo:
3. Potoczna nazwa przenośnej
radiostacji pracującej w zakresie
fal krótkich od 3 do 30 MHz.
4. Nazwa grupy AK, patrona szkoły
w Borzęcinie Dużym.
9. Osoba pracująca bez
wynagrodzenia, opiekująca się
chorymi lub niepełnosprawnymi.
10. Uroczysta przysięga
pierwszoklasistów.
14. Turecka miejscowość słynąca
z wapiennych osadów na zboczu
góry Cokelez.

15. Średniowieczna, najstarsza
polska pieśń religijna i najstarszy
polski tekst poetycki.
17. M
 iejscowość, z której
przyjechała do nas delegacja
seniorów.
Pionowo:
1. Uroczyste otwarcie wystawy, np.
malarstwa.
2. Miejsce, gdzie możemy
podzielić się z innymi nadwyżką
produktów spożywczych.

28

5. Woda, która niebawem
będzie wydobywana
ze źródeł w Babicach
Nowych i Zalesiu.
6. Kompozytor, nazywany ojcem
opery polskiej.
7. B
 udowla obronna w Modlinie.
8. Dwukołowy i ekologiczny środek
transportu.
11. Rama z profilowanych listew,
na którą naciąga się i przybija
płótno malarskie.
12. Ważna, okrągła rocznica jakiegoś
wydarzenia i uroczystość
organizowana dla jej uczczenia.
13. Szef Straży Gminnej lub
zwierzchnik innych służb
i instytucji wojskowych.
16. Łacińska nazwa głogu.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 12 grudnia na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres redakcji
Gazety Babickiej, Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem „Krzyżówka nr 11/2019”. Wśród
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2019: DESZCZ W MARKA, ZIEMIA W LECIE JAK SKWARKA. Nagrodę otrzymuje: Anna Małecka. Po odbiór
podwójnego biletu na spektakl, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy do redakcji Gazety
Babickiej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor krzyżówki: IB
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Grupa Prawnicza Stemplewska, Rytel Adwokaci
i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
informuje, że zmienia siedzibę
na nowy budynek w centrum Starych Babic
ul. Pocztowa 2 lok. 11 (I piętro)
tel. 22 350 48 84, 797 964 260

Ogłoszenie drobne
DAM PRACĘ: Kucharz Lunchowy
Obowiązki: przygotowanie oraz wydawanie ciepłych posiłków lunchowych; utrzymanie odpowiedniego standardu serwisu i jakości potraw
Wymagania: prawo jazdy; dobra organizacja własnej pracy
Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia – umowa zlecenie, stawka
28–30zł brutto/godzinę; praca w godz. 9:00–13:00.
Zleceniodawca: AMSORT SP. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 112, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
e-mail: amsort@amsort.com

Hurtownia Owoców i Warzyw

działająca na terenie gminy Stare Babice zatrudni:
– Kierowców kat. B i C: mateusz.karczmarek@bukat.com
– Pracowników w dziale obsługi klienta: magdalena.pokropek@bukat.com
– Kierownika zmiany w dziale produkcji: monika.gusta@bukat.com

– Pracowników w dziale produkcji: +48 534 740 033

Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Możliwość pracy dorywczej
(np. czwartki, niedziele, popołudnia). Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy na praca@bukat.com

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

05-082 Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Warszawska 19 C (budynek Inter-Cars)
tel. 665 392 111
www.michalowicz.eu

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

DORADZTWO
GOSPODARCZE

BHP
W FIRMIE

KADRY
I PŁACE

OPŁATY
ŚRODOWISKOWE

usługi kompleksowe w transporcie
● dostawy zakupionego sprzętu AGD
● podłączenia sprzętu AGD
● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD
● przeprowadzki, usługi transportowe
● wynajem samochodów dostawczych

tel. 795 – 596 – 016

KampinoSport
ul. Izabelińska 79
Stare Babice
www.kampinosport.pl
tel. 606 122 322

facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

Profesjonalna Szkoła Tenisa
Ziemnego KampinoSport
zaprasza dzieci z roczników
od 2014 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe
lub indywidualne.

ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
ONLINE

