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gmina urząd teren

Szanowni Państwo,

chciałbym zrelacjonować ostatnie dokonania urzędu, którym kierowanie
powierzyli mi Państwo.
Pierwszym działaniem, które śmiało mogę określić jako sukces, jest
zakończenie wieloletnich negocjacji dotyczących zakupu i zagospodarowania
terenu wokół stawu przy ulicy Hubala Dobrzańskiego we wsi Blizne Jasińskiego. Były one tak
trudne, że z czasem przerodziły się w spór sądowy. Wspólnie z właścicielem gruntu podpisaliśmy
akt notarialny, który zapewnia nam prawo do dysponowania gruntem. Taki obrót sprawy daje
możliwość prowadzenia prac nad odwodnieniem, tak oczekiwanym przez mieszkańców tej wsi oraz
zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne.
Kolejnym wydarzeniem wartym podkreślenia jest podpisanie umowy z Wojewodą Mazowieckim
Konstantym Radziwiłłem na dofinansowanie budowy gminnej drogi położonej we wsi Blizne
Łaszczyńskiego w kwocie 675 000 zł, co stanowi znaczne wsparcie dla tej inwestycji. W przyszłym
roku również będziemy zabiegać o podobną pomoc przy remontach naszych gminnych dróg.
Wkład i nasze działania w rozwój gminnej oświaty zostały dostrzeżone w IX edycji Ogólnopolskiego
Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy
Lider Edukacji”, gdzie podczas Gali Finałowej otrzymaliśmy dwa wyróżnienia w kategorii
Samorządowy lider w Edukacji oraz specjalne wyróżnienie Primus za uzyskanie najwyższej
liczby punktów rankingowych. Przyznane wyróżnienie Primus stanowi dowód, iż nagrodzona
nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych
polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie wzięli udział w tegorocznych
wyborach sołeckich. To udowodniło, że sprawa wyborów powszechnych na funkcję sołtysa jest nadal
aktualna i należy do tej sprawy wrócić, do czego będę gorąco zachęcał radnych. Rekord frekwencji
padł we wsi Klaudyn, gdzie w wyborach wzięło udział ponad 200 osób. Gratuluję wszystkim nowo
wybranym sołtysom oraz radom sołeckim i liczę na bliską współpracę.
Bardzo mnie także cieszy liczne zainteresowanie pierwszymi wyborami do Młodzieżowej Rady
Gminy. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież będą miały również swoją reprezentację na forum
gminy.
Już niedługo, bo 22 stycznia, odbędzie się pierwsze posiedzenie tej rady, do udziału w którym
już teraz gorąco zachęcam naszą gminną młodzież. Liczę, że nadchodzący rok będzie dla naszej
społeczności także rokiem pełnym sukcesów, mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców
gminy Stare Babice.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć najlepsze życzenia w imieniu
swoim, wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.
Niech ten czas będzie dla Państwa okresem spokoju, rodzinnego ciepła i radości w te szczególne dni.
W nadchodzącym roku 2020 życzę dużo zdrowia, realizacji planów oraz pogody ducha nie tylko
od święta, lecz także na co dzień.

foto: Adobe Stock

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
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Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice
W młodzieży siła i nadzieja. Warto zadbać o edukację nowego pokolenia samorządowców.
Warto dać młodzieży poczucie sprawczości, obdarzyć ich zaufaniem i należytą wiarą w ich
możliwości, pomysłowość i pracowitość.
Pierwsza sesja MRG odbędzie się
22 stycznia.
3 grudnia odbyły się pierwsze w naszej gminie wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Na podstawie
§ 28 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady
Gminy z 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Stare Babice i nadania jej
statutu wójt podał do publicznej
wiadomości informację o wynikach
wyborów.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wytrwałości w pracy, wielu
dobrych pomysłów na projekty i satyfakcji z działań.
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opr. AK/foto Pixabay

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Wybrani radni

1

Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza
w Starych Babicach

1. Samer Afana
2. Sebastian Bek
3. Emilia Gajewicz
4. Laura Płeszka
5. Jan Waligóra

2

Szkoła Podstawowa
w Zielonkach-Parceli

1. Maja Kaczurba
2. Kacper Kostanek
3. Stanisław Radliński
4. Emilia Żółcińska

3

Szkoła Podstawowa
w Koczargach Starych

1. Antoni Napurka
2. Weronika Trzepałka

4

Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej Grupy Kampinos
w Borzęcinie Dużym

1. Krystian Pacocha
2. Mateusz Wach

5

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Edulab

1. Jan Kozak

6

BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
im. gen. Władysława Andersa

1. Natalia Perkowska

7

Gmina Stare Babice – uczniowie
szkół ponadpodstawowych

1. Ewa Oleksiewicz

Wybory sołtysów i rad sołeckich
Przez cały grudzień trwały wybory na sołtysów i do rad sołeckich. Kolejne sołectwa
zadecydowały, kto przez następne pięć lat będzie reprezentował interesy tych niedużych
społeczności na forum gminy.
W kolejnym numerze Gazety Babickiej przedstawimy
Państwu sylwetki nowych reprezentantów wsi i skład
ich organów pomocniczych – rad sołeckich. Pierwsze
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spotkanie sołtysów odbędzie się na sesji rady gminy
w styczniu.
tekst/foto: AK
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Umowa na dofinansowanie inwestycji drogowej
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 11 grudnia w Warszawie na podstawie
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim
Konstantym Radziwiłłem, a Gminą Stare
Babice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stare
Babice Marioli Sarzyńskiej zawarta została umowa na dofinansowanie realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej oznaczonej symbolem
3KDL w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice.
Projekt robót budowlanych i prac towarzyszących polega na budowie nowej drogi
lokalnej wraz z chodnikiem, zjazdami oraz
odwodnieniem w postaci rowu chłonno-odparowującego. Prace towarzyszące będą
polegały na planowaniu terenu i założeniu
trawników przy drodze oraz wykonaniu
oznakowania pionowego i poziomego wybudowanej drogi.
Kwota dofinansowania wynosi 675 670
złotych.
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tekst/foto: Adriana Jara-Rybińska

OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży z dotacją Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosków przyznał dofinansowanie dla obu gminnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup
sprzętu ochrony osobistej strażaków w postaci specjalistycznych ubrań bojowych typu NOMEX.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu priorytetowego pn.: „Zapobieganie zagrożeniom
środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

Każda OSP dokonała zakupu odzieży specjalnej
niezbędnej do prowadzenia akcji z częściowym udziałem własnym oraz z dotacją wysokości 25 903 zł.
Doposażenie OSP w specjalistyczne ubrania bojowe
będzie służyło poprawie bezpieczeństwa strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych o różnym charakterze i w trudnych warunkach
technicznych czy atmosferycznych dzięki zapewnieniu
im maksymalnej ochrony.

„Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaków
w postaci nowych specjalistycznych ubrań bojowych
typu NOMEX
dla OSP Borzęcin Duży”
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 25 903 zł.

„Doposażenie OSP Stare Babice w sprzęt ochrony osobistej
strażaków poprzez zakup nowych specjalistycznych ubrań
bojowych typu NOMEX”
dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 25 903 zł.

tekst: Magdalena Wilczyńska
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Samorząd wdraża lokalną „Strategię polityki senioralnej”
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka Zarządzeniem nr 174/2019 z 27 sierpnia
2019 roku przyjął „Strategię polityki senioralnej gminy Stare Babice na lata 2019–2030”.
Dzień Kobiet w Klubie Seniora Nadzieja

6

Polityka senioralna to „ogół celowych działań organów
administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych
organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy
kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się”.
Strategia opracowana przez Gminną Radę Seniorów
ma wskazywać samorządowi i społeczności Starych Babic, w jaki sposób pomagać mieszkającym tu starszym

Robótki zręczne w bibliotece

osobom prowadzić samodzielne życie, zachować zdrowie
i niezależność.
Nad tym dokumentem Zespół pracował od 2016 roku
do maja 2019 roku i zatwierdził go Uchwałą nr 11/19 Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach 13 czerwca 2019
roku. Pierwszym etapem pracy było zdiagnozowanie
środowiska społecznego poprzez badania własne: wypełnienie 100 ankiet przez starszych mieszkańców, wywiady
z pracownikami instytucji gminnych, materiały uzyskane
od administracji publicznej. Na podstawie analizy zebranych danych i informacji opracowano cele oraz kierunki

Zespół Bez Nazwy na scenie Domu Kultury

działań polityki senioralnej w gminie oraz czynności niezbędne do jej zrealizowania.
Wyodrębniono następujące cele strategiczne:
– rozwijanie działań wspierających aktywność fizyczną;
– profilaktyka i ochrona zdrowia;
– rozwój ofert edukacyjnych i kulturalnych;
– docieranie z informacjami do wszystkich seniorów;

Kurs komputerowy

– współpraca Gminnej Rady Seniorów z mieszkańcami
i samorządem;
– rozwijanie pomocy i wolontariatu;
– zapewnienie mobilności wszystkim seniorom.
Przedstawiona przez zespół redakcyjny wizja idealnej
gminy kończy się słowami: „Seniorzy nie tylko oczekują
tworzenia im warunków do dobrego życia i godnej starości, ale również wnoszą swój wkład w przyszłość lokalnego
społeczeństwa, aby nasza gmina dla wszystkich – starszych
i młodych – była prawdziwą „Małą Ojczyzną”.
Z dokumentem można zapoznać się na stronie www
bip.babice-stare.waw.pl
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/ foto: GB

Tańce w ramach Kulturalnego Lata
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Kontakt z Gminną Radą Seniorów:
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżur
w godz. 11.00–13.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 21, pokój nr 23, I piętro;
oraz bezpośrednio:
Tadeusz Wiśniewski tel. 603 043 040
Iwona Banaszak tel. 690 455 468
Anna Czajkowska tel. 606 455 060

gmina urząd teren

Seniorzy w gminie
Przy okazji podpisania zarządzenia „Strategia polityki senioralnej
gminy Stare Babice na lata 2019–2030” rozmawiamy z wójtem
Sławomirem Sumką o polityce senioralnej w naszej gminie.
Gazeta Babicka: Czym dla naszego lokalnego samorządu jest polityka senioralna?
Wójt Sławomir Sumka: Jesień życia dotyczy każdego
człowieka. Seniorów z roku na rok będzie coraz więcej.
Bardzo zależy nam na osobach starszych i realizowaniu
nowych wyzwań związanych z polityką senioralną. Celem lokalnej polityki senioralnej jest tworzenie warunków
do godnego, zdrowego i aktywnego starzenia się. Istotną
sprawą jest również dla nas zmiana wizerunku osób starszych, tak by ten naturalny okres w życiu każdego człowieka nie był utożsamiany z niemocą i porzuceniem marzeń
lecz z etapem, w którym otwierają się nowe możliwości
samorealizacji i spełnienia.
GB: Seniorzy od lat długo i wytrwale zabiegali o stworzenie i prawne usankcjonowanie „Strategii polityki senioralnej gminy”. Dlaczego było to dla nich tak ważne?
WSS: Gminna Rada Seniorów w Starych Babicach opracowała dokument „Strategia Polityki Senioralnej w Gminie Stare Babice” już w 2017 roku. Później był już tylko
ulepszany. Radni włożyli w to bardzo dużo pracy, poświęcili czas, zaangażowali wielu babickich seniorów. Doceniając trud pracy i chcąc wyjść naprzeciw potrzebom
starszych mieszkańców gminy Stare Babice 27 sierpnia
2019 roku przyjąłem proponowaną „Strategię Polityki
Senioralnej w Gminie Stare Babice na lata 2019–2030”
zarządzeniem nr 174/2019. Dokument ten jest wskazówką dla samorządu i społeczności gminy Stare Babice do
dalszych działań na rzecz seniorów, tego w jaki sposób
można pomóc starszym osobom, aby mogły prowadzić
samodzielne życie, być niezależnym, bezpiecznym, aktywnym i zdrowym. „Strategia” pozwala na zracjonalizowanie lokalnej polityki społecznej, określa misję, cele
i działania do ich realizacji, przyczynia się do rozwiązania
wielu problemów lub zminimalizowania ich skutków.
GB: Jakim wsparciem dla seniorów są władze lokalne?
WSS: Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej
i tworzy warunki do aktywności społecznej starszych
osób. Ściśle współpracujemy z Gminną Radą Seniorów
w Starych Babicach. Zawsze chętnie słuchamy i w miarę
możliwości realizujemy propozycje, jakie nam przedstawia. Organizujemy spotkania na temat bezpieczeństwa
i zdrowia seniorów, finansujemy zajęcia sportowe (nordic
walking, taniec, gimnastyka, basen, joga), Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Klub Seniora, wydarzenia kulturalne,
szkolenia komputerowe, potańcówki i wiele, wiele innych.
Dodatkowo od kwietnia br. seniorzy mają swojego oficjalnego opiekuna z Urzędu Gminy Stare Babice, jest nim

Marzena Skowrońska, która jest łącznikiem między seniorami, a wójtem i urzędem. Cieszy mnie fakt, iż seniorzy deklarują, że są bardzo zadowoleni z tej współpracy.
GB: Czym zajmuje się wspomniana przez Pana Rada?
WSS: Gminna Rada Seniorów konsoliduje środowisko
60+. To oni najlepiej znają potrzeby starszych osób. Na
każdy rok wyznaczają sobie ambitne cele związane z polityką senioralną i je realizują we współpracy z Gminą.
Ponadto Gminna Rada Seniorów informuje i zachęca do
czynnego uczestnictwa w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęciach Klubu Seniora „Nadzieja”, wspiera
fundacje i stowarzyszenia proponujące projekty dla seniorów, inicjuje wydarzenia kulturalne i sportowe.
Andrzejkowe spotkanie seniorów

GB: Proszę powiedzieć, co wyróżnia naszych seniorów?
WSS: Wiele można by wymieniać, bo mamy wspaniałych
i aktywnych seniorów. Nasi seniorzy działają z dużymi
sukcesami: poza Klubem Seniora „Nadzieja” i Uniwersytetem Trzeciego Wieku utworzyli chór „Sami Swoi” oraz
zespół „Bez nazwy”. Wiele dzieje się w obszarze senioralnym: starsi mieszkańcy otrzymali Kartę Seniora, a także Koperty Życia. Rokrocznie organizowany jest Dzień
Seniora, Powiatowy Dzień Sportu Seniora, potańcówki.
W bibliotece odbywają się liczne spotkania i warsztaty, czytane są czasopisma senioralne np. „Głos Seniora”.
W tym roku w gminie Stare Babice zaistniał wolontariat
„Seniorzy Seniorom”. Jestem bardzo dumny z działalności naszych seniorów, ich pomysłowości i zaangażowania.
Podziwiam i biorę z nich przykład, że wszystko co robią,
robią z uśmiechem.
foto: MS
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E-faktura w Eko-Babice
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko – Babice
Sp. z o.o. uruchomiło nową usługę, jaką jest e-faktura.

8

-faktura jest bezpłatną usługą,
E
skierowaną do klientów GPK Eko-Babice Sp. z o.o. i zastępuje ona
tradycyjną, papierową fakturę. Ma
ona taką samą wartość prawną jak
dokument papierowy, a tym samym
jest akceptowana przez Urzędy
Skarbowe.
E-faktura jest propozycją skierowaną zarówno do firm i instytucji,
jak i do klientów indywidualnych.
Można z niej korzystać w każdym
miejscu i o każdej porze – wystarczy mieć dostęp do komputera
i internetu.
E-faktura sprawia, że mają Państwo
dostęp do faktury z wyprzedzeniem
(eliminuje się czas doręczenia przez
Pocztę Polską) oraz mają Państwo
pewność, że e-faktura nie zginie,
a Państwa dane nie trafią w niepowołane ręce.
E-faktura to wygodny i pewny

sposób uzyskiwania bieżącej informacji o wielkości zużycia wody

oraz kwocie i terminie najbliższej
płatności. Wysyłka faktury elektronicznej odbywa się na podany
w oświadczeniu adres e-mail po jej
wystawieniu.
W celu aktywacji e-faktury konieczne jest wypełnienie i dostarczenie oświadczenia: „Zgoda na
przesyłanie faktur, duplikatów faktur,
korekt faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej” oraz
zapoznanie się z Regulaminem przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień
w formie elektronicznej dla Klientów
GPK „Eko-Babice” Sp. z o.o
Podpisane oświadczenie klient
może:
przesłać do GPK Eko-Babice

Sp. z o.o. pocztą elektroniczną (skan
wypełnionego formularza) na adres: e-faktura@eko-babice.pl;
dostarczyć osobiście do GPK Eko-Babice Sp. z o.o. w Starych Babicach przy ul. Gen. Kutrzeby 36;

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
28 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się
XIV sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 16 uchwał:
1. Uchwała Nr XIV/132/2019 w sprawie zaopiniowania projektu zarzą-

dzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Łosiowe Błota”
2. Uchwała Nr XIV/133/2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonej
we wsi Blizne Jasińskiego
3. Uchwała Nr XIV/134/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów
4. Uchwała Nr XIV/135/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”
5. Uchwała Nr XIV/136/2019 w sprawie łącznego wykonania Uchwał
Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października
2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.
6. Uchwała Nr XIV/137/2019 w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Blizne Jasińskiego
7. Uchwała Nr XIV/138/2019 w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Borzęcin Duży
8. Uchwała Nr XIV/139/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym oraz w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
grudzień 2019/styczeń 2020 gazetaBABICKA

rzesłać pocztą na adres korep
spondencyjny; Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice
Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082
Stare Babice.
E-faktury będą do Państwa wysyłane na wskazany w oświadczeniu adres e-mailowy.
E-faktury mogą otrzymywać wszyscy klienci GPK Eko-Babice Sp. z o.o.,
którzy spełniają następujące warunki:
posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
zaakceptowali regulamin e-faktura
Dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie www.stare-babice.pl.
tekst: UGSB

9. Uchwała Nr XIV/140/2019 w sprawie określenia wysokości stawek po-

datku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
na terenie Gminy Stare Babice
10. Uchwała Nr XIV/141/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego
11. Uchwała Nr XIV/142/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Współfinansowanie
ul. Izabelińskiej)
12. Uchwała Nr XIV/143/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Współfinansowanie
budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Kosmowska w Borzęcinie
Dużym)
13. Uchwała Nr XIV/144/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą
Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
14. Uchwała Nr XIV/145/2019 w sprawie wyrażenia apelu o wsparcie budowy
i rozbudowy systemu drogowego w zakresie inwestycji kluczowych dla
właściwego funkcjonowania Gminy Stare Babice – apel do organów administracji publicznej szczebla ponadlokalnego
15. Uchwała Nr XIV/146/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Stare Babice na 2019 rok
16. Uchwała Nr XIV/147/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy.
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

26 listopada delegacja składająca się z Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, pracownika Referatu
Inwestycji i Pełnomocnika Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz członków Stowarzyszenia „Nasz
dom – godne życie” odwiedziła dzienny Ośrodek Wsparcia i Integracji dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ul. Belgradzkiej 33 w Warszawie.
Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem
wizyty w tym ośrodku. To wspaniałe dzieło życia osób zaangażowanych w jego tworzenie, szczególnie
poruszające serca nas – rodziców
i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień zajmują
się swoimi małymi i dużymi dziećmi.
Doskonale rozumiemy trud związany z wyczerpującą fizycznie i psychicznie długotrwałą opieką, wysiłek
ciągłej rehabilitacji i walkę ze słabościami ludzkiego ciała, a przede
wszystkim troskę o przyszłość dorosłych dzieci. Rozumiemy wzruszenie i radość ursynowskich rodziców,
związane z ulgą i pomocą, jaką wnosi
do ich codziennego życia działalność
ośrodka.
Ośrodek w swojej obecnej lokalizacji istnieje od roku. Projekt sfinansowała Dzielnica Ursynów m.st.
Warszawy. Ma on dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami sale do zajęć, pomieszczenie
rehabilitacyjne, minimieszkania do
treningu samodzielności i do reakcji na sytuacje kryzysowe (choroba,

szpital lub po prostu starość rodziców lub opiekunów).
Korzystają z nich niepełnosprawni intelektualnie z całego Ursynowa.
Przez 6–8 godzin dziennie zajmują
się nimi terapeuci, rehabilitanci oraz
opiekunowie, którzy organizują im
rozwijające, twórcze i pożyteczne
zajęcia. Rodzicom niepełnosprawnych daje to chwilę wytchnienia,
czas na załatwienie zwykłych codziennych i urzędowych spraw lub

na pójście do lekarza. Bo łatwo im
nie jest – my to wiemy. Ośrodek to
przestrzeń otwarta dla sąsiadów
i wszystkich mieszkańców Ursynowa, niezależnie od ich sprawności,
przestrzeń przepełniona empatią
i tolerancją bez barier.
Ośrodek Wsparcia i Integracji
przy ul. Belgradzkiej 33 w Warszawie jest dla nas ogromną inspiracją
i wyzwaniem. Jest to obiekt bardzo
przemyślany i dobrze zaprojektowany. Podobny ośrodek w naszej gminie
to nasz PRIORYTET. Projekt byłby
finansowany głównie z programu
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”
stworzonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
Jako Stowarzyszenie będziemy
podejmować działania zmierzające
do stworzenia podobnego, przyjaznego wszystkim miejsca na terenie naszej gminy. Liczymy na to, że
działania nasze i władz samorządowych umożliwią realizację tego celu.
Stowarzyszenie „Nasz dom – godne życie”
w Starych Babicach
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Stowarzyszenie Nasz dom – godne życie

Ośrodek dla niepełnosprawnych
– wspaniały wzór z Ursynowa
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Wielkie serca roku 2019
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VI Gala Wolontariatu w Gminie Stare Babice

5 grudnia był wieczorem magicznym: nie tylko odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień za
mijający rok, lecz także był to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto dobra, empatii i
zaangażowania na rzecz drugiej istoty. To dzień, w którym celebrowaliśmy dar serca dla serca.
Na terenie naszej gminy pojawiają się nowe inicjatywy,
nadające życiu naszych wolontariuszy i ich podopiecznych coraz to nowszych barw. To powód do wielkiej
dumy i nie trudno dziwić się wielkiemu wzruszeniu podczas wręczania nagród.
Tytuł Wolontariusza Roku Gminy Stare Babice 2019
w kategorii powyżej 16. roku życia – otrzymała Lidia
Ignatowska.
Wiele można by na temat działalności laureatki pisać,
bo chętnie angażuje się w różne akcje, zawsze z poświęceniem, nie szczędząc czasu, własnego wysiłku, oddaje się
całym sercem temu, co robi. Warto jednak podkreślić, że
od marca 2010 r. zajmuje się młodym niepełnosprawnym
Lidia Ignatowska

człowiekiem będącym w śpiączce. Jest traktowana przez
rodziców tego młodzieńca jak członek rodziny. Jest u nich
raz, a czasami nawet dwa razy w tygodniu po kilka godzin. Pani Lidia dużo do swojego podopiecznego mówi,
grudzień 2019/styczeń 2020 gazetaBABICKA

opowiada o różnych wydarzeniach, czyta mu książki, słucha z nim muzyki. Gdy studiowała – uczyła się przy nim,
jednocześnie obserwując jego reakcje: kiedy się uśmiecha,
co budzi jego zainteresowanie, na jaką muzykę reaguje.
Poza tym pani Lidia w ramach „Grupy wsparcia dla
dzieci” – prowadziła zajęcia, pomagała w odrabianiu lekcji, przygotowaniu gier i zabaw edukacyjnych. Współpracowała z tą grupą w ramach wolontariatu od 16 marca
2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Tytuł Wolontariusza Roku Gminy Stare Babice 2019
w kategorii do 16. roku życia otrzymał Tadeusz Berkowski uczeń ósmej klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie
Dużym.
Uczeń w ramach wolontariatu wziął udział w dwudziestu (!)
akcjach szkolnych i poza tą placówką. Angażował się także w wiele akcji organizowanych przez różne instytucje
w kraju. Dużo czasu poświęcił na akcje wolontariackie także
w wakacje. W sumie wypracował prawie 100 godzin.
Członkowie Kapituły przyznali także wyróżnienia
w konkursie Wolontariusz Roku Gminy Stare Babice:
W kategorii poniżej 16 roku życia:
wyróżnienia otrzymali uczniowie za przeprowadzenie
wielu akcji wolontarystycznych:
• ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach: Ewa Oleksiewicz, Zuzanna Stanicka, Julian Pastuszka, Daniel
Goral.
• z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym: Milena Grabowska, Natalia Buczulak, Oliwia Matusiak, Olga Grabowska.
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W kategorii powyżej 16. roku życia:
wyróżnienia otrzymali: Ewa Czajczyńska-Mastalerz –
nauczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym; Paweł Melon – kilkukrotnie wspierał
finansowo i pomagał w organizacji pomocy świątecznej
dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Babicach, w imieniu którego wyróżnienie
odebrał Sebastian Szuba; Marta Radzikowska – wieloletnia liderka i wolontariuszka akcji „Szlachetna Paczka”; Anna Czajkowska – za podejmowanie działań dla
seniorów w naszych lokalnych Domach Opieki; Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach za organizowaną od 10 lat akcję: „Strażackie Pogotowie Świętego
Tadeusz Berkowski

Mikołaja”; panowie, którzy pomagają od wielu lat przy
dystrybucji artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: Ireneusz
Auguścik, Romuald Grabowski, Michał Nowicki.
Za wieloletnią współpracę podziękowania otrzymali: Tomasz Suliński – kierownik działu komunalnego
GPK „Eko-Babice”; Bożena Latocha – dyrektor Centrum Charytatywno-Wolontariackiego „Solidarni”
działającego w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich
w Borzęcinie Dużym; Bożena Marczak – Koordynator
Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od samego początku powstania wolontariatu przy
Ośrodku, czyli od listopada 2004 roku.
Część artystyczną gali uświetnił zespół Ambitus z rewelacyjnym repertuarem – „Quenn akustycznie”.
Gospodarzami wieczoru byli: dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Napurka; prezes
Fundacji Na Przekór Zuzanna Jaworek, wiceprezes
Fundacji Na Przekór – Magdalena Wielechowska oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli –
Hanna Domańska, a uroczystość prowadziły: Edyta
Zając i Karolina Leszczyńska.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Wójt Gminy
Stare Babice Sławomir Sumka, przewodniczący Rady
Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, przedstawiciele starostwa: Wicestarosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Wojciech Białas oraz radni Gminy Stare
Babice.
opr./ foto: AK

Żywa choinka? –

Ale nie z lasu!!!
W okresie przedświątecznym
zdarzają się nielegalne wycinki
choinek z lasu. Takie pozyskiwanie drewna to wykroczenie,
a powyżej pewnej kwoty – nawet
przestępstwo. Za kradzież drzewka bądź innej rośliny z lasu grozi
500 zł mandatu. Dlatego choinkę
lepiej kupić z legalnego źródła.

TAK!

Gminnej w Starych Babicach, a kontrole będą trwały aż do 24 grudnia.
Ale na tym nie koniec, wspólne patrole będą kontynuowane lecz w innym, szerszym zakresie.

Okres przedświąteczny to nie
tylko popyt na choinki, ale też na
jemiołę. Warto podkreślić, że Park
Narodowy objęty jest bardzo rygorystycznymi przepisami. Jest to
bowiem najwyższa forma ochrony
przyrody w Polsce. Dlatego zabronione jest pozyskiwane nie tylko
choinek i jemioły ale także wszelkich płodów runa leśnego – grzybów, jagód, konwalii itp.
Tekst/foto: IB

Straż Gminna wraz ze Strażą
Kampinoskiego Parku Narodowego wspólnie kontrolują miejsca
pozyskiwania drzewek, pojazdy na
drogach leśnych oraz punkty handlu, czyli bazary i targowiska.
Patrole obejmują kompleksy leśne
w sąsiedztwie wsi i osad. Tegoroczny wspólny patrol wyruszył w teren 11 grudnia spod siedziby Straży
grudzień 2019/styczeń 2020 gazetaBABICKA
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Zaproście kolędników na Waszą posesję!
Wystarczy otworzyć bramę i poświęcić grupie „Kolędników z okolicy” kilka minut,
a odwdzięczymy się wesołym skeczem i oczywiście skoczną, polską kolędą.

12

Nie pozwólmy zaginąć tej pięknej
tradycji i w tym roku zaprośmy kolędników na swoje podwórko, a usłyszymy „życzenia: /zdrowia szczęścia,
powodzenia, /abyśmy się nie kłócili,
z sąsiadami w zgodzie żyli, /tłusto jedli, dużo pili…”
W Polsce mamy barwną i wesołą
tradycję kolędowania, z której nie
warto rezygnować na rzecz nowych
trendów. Nasza ojczysta kolęda to
błogosławieństwo i radość nowego
życia. Wśród kolorowych przebrań
kolędników znajdziemy również

kostuchę i diabła, ale w przeciwieństwie do np. zapożyczonej z Ameryki halloweeno’wej zabawy, są oni
przedstawieni na wesoło, nie straszą,
ale śmieszą. Główne postaci to Matka Boska z Dzieciątkiem i oczywiście
Trzej Królowie, którzy z daleka przybywają, żeby ogłosić dobrą nowinę.
Postaci jest więcej, a grają je dzieci
i dorośli.
W zeszłym roku grupa sąsiadów
z Borzęcina Dużego i okolic postanowiła rozbudzić uśpioną tradycję
i wspólnie z całymi rodzinami kolędować. Myśleliśmy, że więcej zabawy
będzie w przygotowaniach niż w samym kolędowaniu. Nie spodziewaliśmy się wielkiego sukcesu, ale ku
naszemu zaskoczeniu wielu sąsiadów
otworzyło nam swoje posesje, zaprosiło do środka, bawiło się z nami
i wsparło datkami na cel charytatywny, który przyświeca tej akcji.
Zbieramy na remont i rozbudowę domu pani Agnieszki z Koczarg.

Mieszkańcy oddali krew
17 listopada na terenie OSP Stare Babice stanął ambulans do pobierania krwi. Mieszkańcy włączyli się w akcję
– zgłosiły się aż 32 osoby. Zebrana krew przeznaczona została dla jednego z potrzebujących strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie.
Akcję zorganizował Międzygminny Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK FLORIAN.
tekst/foto: IB
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To właśnie rok temu przed świętami
Bożego Narodzenia postanowiliśmy
pomóc tej wspaniałej rodzinie, która
do rozwijania swoich talentów i spokojnego życia potrzebuje trochę większej przestrzeni. Robimy to nie tylko
dla tej rodziny, ale też dla naszych rodzin, żeby przekazywać kolejnym
pokoleniom to, co najlepsze z naszej
polskiej tradycji, żeby nasze dzieci
zobaczyły szczodrość i gościnność sąsiadów, obok których mieszkają i żeby
nigdy nie byli obojętni, umieli dzielić
się radością i swoim życiem z innymi.
Będziemy wspólnie kolędować
w Szkole w Borzęcinie Dużym
10 stycznia o godz. 18:00 – zapraszamy! A na ulicach: Borzęcina,
Wierzbina, Zalesia, Wojcieszyna,
a może nawet Koczarg spodziewajcie się nas w styczniowe niedziele
i święta… już się szykujemy!
tekst: Marzena Pawłowicz
foto: Michał Starnowski, Kolędnicy z Okolicy

z życia gminy

Andrzejkowa zabawa seniorów

22 listopada w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym bawili się seniorzy, a św.
Andrzej nie szczędził dobrych wróżb.
Do Gminnej Rady Seniorów należała inicjatywa i pozyskanie dotacji
z Fundacji Zaczyn, muzykę w wykonaniu zespołu „Kadar” sponsorowała
Gmina Stare Babice, a organizatorem
zabawy było Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem Agnieszki Matuszewskiej.
Andrzejki są okazją do hucznych zabaw przed nadchodzącym adwentem. Przypuszcza się,
że andrzejkowe wróżby narodziły
się w starożytnej Grecji. W Polsce
sformułowanie andrzejki pierwszy
raz zapisał Marcin Bielski w sztuce
teatralnej pt. „Komedyja Justyna
i Konstancyjej” w roku 1557.

Według dawnych wierzeń w noc
św. Andrzeja wróżby, szczególnie te
dotyczące miłości, mają szczególną
moc sprawczą.
Nasz wieczór rozpoczął się celebrowaną w Centrum Misji Afrykańskich
mszą św. w intencji osób starszych.
Następnie honorowy gość, wójt Sławomir Sumka, przywitał prawie stuosobową grupę seniorów, a z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora złożył
życzenia i podarował słoiczki miodu!
W atmosferę części tanecznej
wprowadził nas zespół poetycki „Bez
nazwy” garścią aforyzmów Magdaleny Samozwaniec i Jana Sztaudyngera,
a koleżanki uczestniczące w warsztatach „Taniec w kręgu” zaprezentowały swój najnowszy układ.
Potem w pląsy ruszyli wszyscy. Były
kolorowe czapeczki, wróżby (tylko

K o ncer T y KolędoWe
Babiccy seniorzy kontynuują wolontariacki projekt
„Seniorzy Seniorom”. Po koncertach związanych z Dniem
Kobiet oraz Dniem Matki nadszedł czas na kolędowanie.
Dlaczego śpiewamy kolędy? Robimy to, aby się uśmiechać.
Z takim przesłaniem ks. Jana Twardowskiego odbywają się
kolejne koncerty w Domach Opieki w naszej gminie.

z dobrymi życzeniami), wspólne
zdjęcia, żarty i dużo radosnej energii.
W powietrzu unosiła się magia św.
Andrzeja.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marzena Skowrońska
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Wszystkim Seniorom
przeżywania
świąt Bożego Narodzenia
w atmosferze miłości
w gronie Rodziny i Przyjaciół,

a w nowym roku 2020:
zdrowia, radości i pomyślności
życzy
Gminna Rada Seniorów
w Starych Babicach

3 grudnia w Rodzinnym Domu przy ul. Warszawskiej swoim wspaniałym występem świąteczny nastrój
stworzył zespół „Retro” pod dyrekcją Krystyny Kowalskiej z Bemowskiego Ośrodka Kultury.
14 grudnia zespół „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego
starymi ludowymi pastorałkami, które pięknie wybrzmiały z akompaniamentem akordeonu Jana Jaworskiego wzruszał mieszkańców Domu Opieki na
ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym.
Trzeci koncert, w Domu Ostoya w Starych Babicach,
17 grudnia uświetnił zespół „Kurdesz” z Domu Kultury
z warszawskiej Woli pod dyrekcją Barbary Tarasiuk.
Jak zawsze występy muzyczne wzbogaca poezją
grupa Bez Nazwy. Wszyscy zaangażowani w ten projekt cieszą się, mogąc wywołać na twarzach słuchaczy
uśmiech w ten przedświąteczny czas.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
fot: IB
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z życia gminy

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Za nami kolejna tura bezpłatnych szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy realizowanych w ramach
projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
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Do tej pory udało się przeszkolić 144 osoby podczas różnych warsztatów tematycznych. Z bezpłatnych szkoleń
cyfrowych skorzystali m.in. seniorzy, rodzice, rolnicy
i osoby przygotowujące się do otwarcia własnego biznesu.
Udział w zajęciach pomógł lepiej przygotować się
rodzicom do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci oraz reagowania

na sytuacje zagrożenia, a przyszli przedsiębiorcy poznali, w jaki sposób wykorzystać zasoby internetu, aby
podnieść skuteczność swojego działania w marketingu,
komunikacji czy finansach.
Uczestnicy szkoleń nabyli także kompetencje w zakresie poruszania się w świecie sieci społecznościowych,
tworzenia i prowadzenia własnej strony internetowej lub
bloga, skutecznego załatwiania spraw prywatnych, biznesowych czy urzędowych za pośrednictwem e-usług,
a także rozwijania swoich pasji i zainteresowań dzięki
zasobom internetu.
Nabyte podczas szkoleń umiejętności korzystania
z cyfrowych narzędzi i aplikacji to z pewnością ogromne
ułatwienie oraz oszczędność czasu w załatwianiu
spraw życia codziennego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.
tekst: Magdalena Wilczyńska/foto: UGSB

Bez języka angielskiego dzisiaj ani rusz – chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Wiedzą to doskonale uczniowie BIG BEN Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa, w której język ten zajmuje
szczególne miejsce. Wiedzą oni również, że wkuwanie gramatyki nie zapewnia swobody porozumiewania
się – dlatego codziennie chętnie wykorzystują okazje do praktykowania.

Wolontariat w Szkole BIG BEN

Jedną z takich możliwości jest pilotażowy projekt „Read & succeed!” realizowany od kilku tygodni w szkole BIG
BEN w ramach Szkolnego Centrum
Wolontariatu. Ma on na celu zapewnienie dzieciom jak najwięcej niewymuszonego kontaktu z językiem
angielskim poprzez wspólne czytanie,
śpiewanie i nieskrępowaną zabawę.

Wolontariusze, czyli uczniowie
klasy siódmej raz w tygodniu odwiedzają okoliczne przedszkola,
gdzie spotykają się z dziećmi, czytają im bajki i prowadzą zabawy
w języku angielskim. Chodzi po
prostu o oswojenie z językiem,
które znacznie ułatwia i przyspiesza naukę. Korzyści niewątpliwie
są obopólne. Przed każdym spotkaniem uczniowie pod czujnym
okiem opiekuna planują indywidualny przebieg wizyty, przygotowują
ciekawe zabawy, a także mają za
zadanie przetłumaczyć na angielski
tekst książeczki, którą będą czytać
przedszkolakom. Dzięki temu uczą
się nie tylko swobodnego korzystania z języka, ale także stawiają
pierwsze kroki w dorosłość, biorąc
na siebie odpowiedzialność, planując każde przedsięwzięcie.
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Pomysł spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem. Jedną z pierwszych
placówek, które udało nam się odwiedzić było Przedszkole Publiczne
w Bliznem Jasińskiego, nasz bliski
sąsiad. Już dzisiaj, po zaledwie kilku
spotkaniach widzimy, jak wiele korzyści przynosi akcja – mówią mali
i duzi uczestnicy projektu.
tekst/foto: Anna Warzycha-Druzd

oświata w gminie

Tygrysy otworzyły nasze serca
Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach pod nazwą „Tygrysy otworzyły
nasze serca” pozwoliła nam sprawdzić wrażliwość naszych serc.
wypieków. Stoły, które zostały specjalnie na tę okoliczność zamienione w lady, uginały się od pyszności.
Kupujących było tak wielu, że całość
została sprzedana w ciągu czterech
dziesięciominutowych przerw, a naszą zbiórkę zasiliła znacząca kwota.
Kiedy nadszedł czas na podsumowanie przyszło największe zaskoczenie, bo okazało się, że zebraliśmy aż
2679,20 zł. Całość przekazaliśmy na
wskazane przez zoo konto, a w podziękowaniu otrzymaliśmy plakat
z tygrysem i poznańskimi koziołkami, który już wisi na ścianie szkolnego korytarza.
Kolejna nasza akcja to świąteczna zbiórka rzeczowa na rzecz Polaków z Kresów. Dary przeznaczone
zostały dla mieszkańców Grodna,
Brzostowicy, Lidy, Indury, Iwia i Nowogródka. Wyjazd wolontariuszy zaplanowany został na 13 grudnia tak,
aby paczki trafiły do potrzebujących
przed świętami.
Szkolne Koło Wolontariatu
składa serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom i wolontariuszom zaangażowanym w akcje
i zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych przedsięwzięciach.
Toph, Softi, Merida Waleczna, Kan,
Gogh, Aqua, Samson, Maksimus
i Feniks to tygrysy uratowane z transportu śmierci. Ciężarówka, która
wiozła je z Włoch do Rosji, do Dagestanu, utknęła na polsko-białoruskiej granicy, skąd dopiero po kilku
dniach zwierzęta zostały pod eskortą
zabrane w bezpieczne miejsce.
Były w bardzo złym stanie, brudne, odwodnione i głodne. Jeden z tygrysów nie przeżył trudów podróży
w strasznych warunkach. Znalezienie nowego, bezpiecznego miejsca
dla tylu dzikich kotów nie było łatwe.
Z mocno bijącymi sercami obserwowaliśmy doniesienia, pełni nadziei,
że uda się umieścić te piękne dzikie
zwierzęta w najlepszym miejscu.

I stało się! Dzisiaj już wiadomo, że
tygrysy nie tylko żyją i mają się dobrze, ale także znalazły nowy dom
w azylu nieopodal Alicante w Hiszpanii. W Polsce zostały cztery: Feniks i Maksimus w prywatnym zoo
w Człuchowie i dwa: Kan i Gogh
w zoo poznańskim.
Zanim wydarzyły się te dobre rzeczy, poruszeni walką o tygrysy postanowiliśmy zorganizować dla nich
kiermasz, a także przeprowadzić
zbiórkę pieniężną wśród szkolnej
społeczności. Nasi wolontariusze
jeszcze przed lekcjami kwestowali pod szkołą, można ich było także
spotkać podczas przerw. W dzień
kiermaszu od najwcześniejszych
godzin przybywało rozmaitych

tekst: Katarzyna Kujawka
foto: IB

Plakat, który otrzymało Szkolne Koło Wolontariatu od poznańskiego zoo
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oświata w gminie

Czy marzenia się spełniają?
Seneka mawiał: „W życiu jak w sporcie – człowiek musi przejść przez wiele porażek, nim
nauczy się wygrywać”. Czy warto mieć w życiu pasje? Czy marzenia się spełniają?
Próbą odpowiedzi na te pytania było
spotkanie uczniów klas muzycznych
Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Starych Babicach
z Joanną Łukawiecką – studentką
II roku Królewskiego Konserwatorium w Birmingham w Anglii.

z bardziej prestiżowych uczelni muzycznych w Europie.
Droga do realizacji tego marzenia
była trudna i wyboista. Już na starcie,
spotkało ją niepowodzenie. W związku z tym, że rozpoczęła swoją przygodę z profesjonalną muzyką później

Joasia opowiedziała młodszym
kolegom i koleżankom swoją historię – dziewczyny z małego, prowincjonalnego miasteczka, która
zapragnęła studiować na jednej

niż większość jej kolegów i koleżanek,
nie została przyjęta do klasy skrzypiec. Wybrała więc flet i walczyła
dalej – z dysleksją, która sprawiała,
że trudniej niż innym przychodziło
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jej czytanie nut, z oddaleniem od
rodzinnego domu i najbliższych, samotnością, paraliżującym stresem
związanym z występowaniem na scenie, który po wielokroć nie pozwalał
jej zademonstrować tego wszystkiego, co grało w jej duszy. Po porażkach
znów brała instrument do ręki i dzień
po dniu, godzina po godzinie, z mozołem ćwiczyła dalej, wierząc, że to
przyniesie efekty.
Dzięki konsekwencji, determinacji
i wierze w sukces marzenie Joasi spełniło się – została przyjęta na pierwszy
rok studiów w Royal Birmingham
Concervatoire, jako jedna z czworga
flecistów, pokonując w walce pięćdziesięciu innych.
Joasia przekonywała swoich młodszych kolegów i koleżanki, że warto
mieć w życiu pasje, zachęcała do stawiania sobie wymagań i walki o realizację marzeń.
Ks. Marek Dziewiecki powiedział:
„Nie wybieraj miłości mniejszej od
tej, za którą tęskni twoje serce”. Może
warto zatrzymać się w biegu i wsłuchać w to, za czym tęskni nasze serce?
tekst: Anna Krzesak
foto: Agnieszka Metzgier
retusz zdjęcia: Kinga Malec

Pingwin w Starych Babicach

25 listopada w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach odbył się ogólnopolski
konkurs języka angielskiego Pingwin.
Organizatorem konkursu jest placówka edukacyjna
„Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI”, której celem jest między innymi zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności.

Do rywalizacji wystartowało 134 uczniów z klas IV–VIII.
Wyniki konkursu zostaną wysłane do szkół w połowie
stycznia 2020 r. Bardzo dobry wynik w konkursie EDI
traktowany jest jako szczególne osiągnięcie, które uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół średnich.
Kibicujemy naszym młodym językoznawcom. Mamy
nadzieję, że jak największa grupa naszych uczniów uzyska
dyplomy laureata oraz dyplomy wyróżnienia. Szkolnym
koordynatorem konkursu jest pani Justyna Chuść – nauczyciel języka angielskiego.
tekst: Justyna Chuść / Anna Krzesak
zdjęcia: Anna Krzesak
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oświata w gminie

Maciej Orłoś – dodaj do znajomych
W pierwszej klasie zdobyłem odznakę Wzorowego Ucznia, a potem to już tylko średnia krajowa. Tak
o swoich wynikach w nauce mówił Maciej Orłoś, który 25 listopada gościł w borzęcińskiej szkole.

Aktor, prezenter, influencer1, pisarz,
wieloletnia twarz Teleexpressu, jednym słowem – człowiek wielu talentów, czyli Maciej Orłoś odwiedził
naszych uczniów i opowiedział im
o swojej pracy, pasjach, życiu zawodowym i prywatnym.
Dowiedzieliśmy się, że pan Maciej
prowadzi autorski kanał na YouTube,
co wywołało duże poruszenie i błysk
w oku publiczności, bo kto nie wie,
czym jest YouTube? Można nie słyszeć o Teleexpressie, ale o YouTube?
W tym miejscu nasz gość zapytał
uczniów, ile czasu spędzają przy telefonach i co bardziej szczerym mocno
pogroził palcem, starając się uświadomić wszystkim, że przebodźcowanie,
które im grozi nie jest najlepszą drogą
do sukcesu. Przy okazji przyznał, że
sam też czasem z przerażeniem odkrywa, iż właśnie mija piąta godzina
spędzona w sieci.
Nasz gość zaznaczył, że warto regularnie sięgać po książki i zachęcał
uczniów, by poprosili rodziców o codzienny rytuał głośnego czytania,
które ma zbawienny wpływ na dzieci
oraz na relacje rodzinne. Zaznaczył

przy tym, że wie, co mówi, bo sam ma
czworo dzieci, a dwoje z nich – Melania i Kuba posłużyli jako pierwowzory bohaterów jego książek – nie tylko
dla dzieci, ale też dla dorosłych, którzy starają się o to, by dzieciaki „dodały ich do ulubionych”. Jako ojciec stara
się dbać o dobre relacje ze swoimi
potomkami i widzi, że konkurowanie
z ofertą sieci jest coraz trudniejsze.
Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że pan Maciej Or-

się, że przez 25 lat przekazał około
sześćdziesięciu pięciu tysięcy wiadomości, zaliczył wiele wpadek przed
kamerą oraz, że stworzył „galerię
ludzi pozytywnie zakręconych”. Aktualnie nie pracuje już w telewizji,
ale ciągle jest rozpoznawany na ulicy i spotyka się z sympatią ze strony
tych, którzy go pamiętają.
Zrobiło się nam bardzo miło, gdy
ten nietuzinkowy dziennikarz i prezenter podziękował za wysłuchanie
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łoś to pokrewna dusza wielu z nas,
bo rozumie i docenia wagę działania
wolontariuszy. Sam dzieli się swoim
wolnym czasem i umiejętnościami
i od lat wspiera wiele akcji charytatywnych, takich jak „Cała Polska czyta dzieciom”, „Przyjaciele”, „Dziecięca
Fantazja” i „Mam marzenie”.
Na koniec opowiedział o wieloletniej pracy w telewizji. Dowiedzieliśmy

tego, co miał do powiedzenia i pochwalił Olgę Grabowską i Mateusza
Wacha, którzy prowadzili spotkanie.
tekst: Justyna Szczepanik
Foto: Agnieszka Matuszewska
1

[czytaj: influenser] środowiskowo:
osoba popularna, mająca duży wpływ
na opinie odbiorców

Malarstwo akwarelą
Z uczniami szkoły w Borzęcinie Dużym spotkała się malarka – Joanna
Góryńska. Opowiadała o rozwijaniu
pasji, pracy artysty malarza i technikach malarskich. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem zobaczyli,
w jaki sposób powstaje obraz malowany akwarelą.
tekst/foto: Justyna Szczepanik
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oświata w gminie

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada w przedszkolu
w Borzęcinie Dużym świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia.
Nie jest to przypadkowa data, ponieważ tego dnia przypada rocznica powstania ulubionej maskotki.
Miś jest symbolem ciepła, dobroci, miłości i opiekuńczości. Mimo wciąż pojawiających się nowych
zabawek, to właśnie Teddy Bear jest najlepszym przyjacielem dzieci na całym świecie, powiernikiem
wielu sekretów, lekiem na nocne koszmary i kompanem w podróży.
Tego dnia dzieci przekroczyły
próg przedszkola w towarzystwie
swoich pluszowych przyjaciół. Przybyły misie małe, duże i bardzo duże,

szare, białe i różowe, wszystkie piękne i wyjątkowe. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy
w misiowej krainie. Poznały historię

18

powstania pluszowego misia i bawiły się przy misiowej muzyce. W tym
dniu na dzieci czekało mnóstwo
atrakcji: zabawy, konkursy, tańce,
teatrzyk, tort i niespodzianka – pluszowy miś dla każdego przedszkolaka. Podczas zabawy rozstrzygnięto
konkurs plastyczny „Mój przyjaciel –
Miś”. Dziękujemy za wspaniałe prace.
Autorzy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.
Głównym celem naszego wydarzenia było uświadomienie dzieciom, iż
drobne z pozoru, nieważne rzeczy
tworzą coś pięknego. Mały serdeczny gest może okazać się początkiem
pięknej przyjaźni, o której doskonale
opowiada historia Kubusia Puchatka. Pamiętajmy, że ukochany miś naszych dzieci nie jest zwykłą zabawką
– to wyjątkowy pluszak, który czuwa
nad ich beztroskim dzieciństwem.
Wszystkim misiom z okazji ich
święta życzymy rączek do przytulania i serduszek do kochania.
tekst/foto: Kinga Goraj

Przedszkolaki ze Starych Babic

na Przeglądzie Piosenki Jesiennej
Na scenie Centrum Kultury w Błoniu
wystąpiło 14 przedszkoli z całego powiatu warszawskiego zachodniego. Naszą
gminę reprezentowały dzieci z Przedszkola w Starych Babicach. Przedszkolaki z zerówki zaśpiewały „Deszczowy
walczyk” z układem tanecznym z parasolkami. Każdy występ nagradzano
wielkimi brawami. Trud i wysiłek małych artystów organizatorzy nagrodzili
dyplomami i upominkami dla każdego
dziecka, a przedszkola otrzymały dyplomy i statuetki. Na zakończenie na tle
jesiennej dekoracji wykonano pamiątkowe zdjęcia.
tekst/foto: Grażyna Bełz, Justyna Niemirska
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Dzieci z Przedszkola w Starych
Babicach po raz kolejny wzięły
udział w Powiatowym Przeglądzie
Piosenki Przedszkolnej „Jesienne
nutki” w Błoniu.

oświata w gminie

Ferie zimowe na egzotycznej
Dominikanie z biurem
podróży Sun Center

W poszukiwaniu pomysłów na
superegzotyczny wyjazd udaliśmy
się do biura podroży Sun Center
w Babicach. Właściciele właśnie
wrócili z gorącej Dominikany i podzielili się z nami swoimi wrażeniami oraz zdjęciami.
Wygrzane i zrelaksowane ciało,
opalona skóra to zdecydowana zaleta egzotycznego wyjazdu w czasie
naszej polskiej zimy. Akumulatory
naładowane witaminą słońca, a ciepły bardzo wilgotny zwrotnikowy
klimat zbawiennie działa na skórę
wysuszoną ogrzewaniem i suchym
powietrzem w naszych domach.
Dominikana leży pomiędzy Morzem Karaibskim a Oceanem Atlantyckim, dzięki czemu spotykamy tam
plaże o różnorodnym charakterze.
Wyspa zwana Perłą Karaibów od
strony morza przyciąga rajską, błękitną wodą, białym piaskiem i kojącym
widokiem egzotycznej roślinności.
Od strony Atlantyku czekają na nas
przypływy i odpływy, które zmieniają wygląd plaży z dnia na dzień. Na
wyciagnięcie ręki mamy palmy kokosowe i egzotyczne drzewa. Owoce
– mango, awokado, papaja, marakuja, banany, limonki, kawa i kakao rosną wokół pospolicie jak nasze śliwki
czy jabłka. Jednak zdecydowanie
bardziej trzeba uważać na spadające
kokosy niż jabłka. Dla dzieci ogromną zaletą jest ciepła woda, w której

można siedzieć bez końca. Po wyjściu z niej nie odczuwa się różnicy
temperatur.
Dla rodzin z dziećmi lub początkujących amatorów egzotycznych
kierunków Dominikana jest jednym
z najbardziej przyjaznych miejsc
- łagodna i bezpieczna. Możemy
wybrać się tam bez wcześniejszych
przygotowań, szczepień czy wiz.
Przelot nowym dreamlinerem z wygodnymi i obszernymi siedzeniami,
(każde wyposażone we własny monitor do oglądania filmów i bajek)
sprawi, że podróż będzie przyjemna
i komfortowa. Bezpośredni lot trwający 11 godzin mija szybko w dobrej
atmosferze i już możemy cieszyć się
feriami w bajecznej scenerii.
Dominikańczycy są niezwykle
ciepłymi i wesołymi ludźmi, mają
bardzo pozytywny stosunek do życia, cieszą się każdą chwilą, co widać
po pracownikach hoteli i mieszkańcach pobliskich miasteczek.
Przepiękny kurort Punta Cana to
najlepszy kierunek dla tych, którzy
rozpoczynają przygodę z egzotyką.
Na miejscu można skorzystać z wielu wycieczek fakultatywnych, zwiedzić okolicę, a obecnie można nawet
wybrać się na dwudniowy wypad
do Portoryko lub na Florydę do

Miami, które w tej chwili są dla nas
Polaków dostępne bez wiz.
Najciekawsze miejsca warte zwiedzenia to: rajska wyspa Saona – najbardziej znany widok z Dominikany,
Góra Czarownic i plaża Limon,
półwysep Samana i wyspa Bacardi,
z której pochodzą najlepsze na świecie odmiany rumu.
Przez okrągły rok jest dobry czas
na odwiedzenie Dominikany. Polecamy szczególnie okres naszych
polskich ferii, gdyż ciekawostką jest,
że w lutym i marcu w tropikalne
wody wpływają humbaki na swój
okres godowy. Podpływają wtedy
blisko wyspy i chętnie pokazują się
ludziom, lubią też podpływać do
statków i wyskakiwać ponad wodę.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do babickiego biura
podróży Sun Center, gdzie można dowiedzieć się o wiele więcej,
a właściciele z doświadczenia
opowiedzą o szczegółach oraz
pokażą swoje zdjęcia.
Dla bardziej cierpliwych i oszczędnych ważna będzie informacja, że
już teraz można rezerwować pobyt
na Dominikanie nawet na sezon zimowy 2021 i skorzystać z niższych
cen. Zostanie wtedy sporo czasu na
spokojne odłożenie pieniędzy. Ci,
którzy byli na Dominikanie zgodnie
przyznają, że takie wakacje warte są
każdej wydanej złotówki.

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: Mariusz Kordys, Sun Center
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Artykuł sponsorowany

Chłód i mrok panuje wokół, cóż lepszego można zrobić dla własnego samopoczucia, niż podarować sobie
dużą dawkę słońca, ciepła, relaksu i pełnej egzotyki. Tylko jaką egzotykę wybrać dla początkujących albo rodzin
z dziećmi? Ma być bezpiecznie i bajecznie!
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kompas babickiego rodzica

Kołysanka dla maluszka
Nieprzespane noce to temat dobrze znany wielu rodzicom małych dzieci. Dlaczego maluchy się przebudzają, czy same zasypiają, czy śpią spokojnie i jak sobie radzimy z ich
nocnymi lękami – o to zapytaliśmy babickie mamy maluszków.
Kasia
Moja trzylatka od kilku miesięcy przesypia ładnie noce. Zasypia ok.19:30
i śpi do 6:30. Rzadko się budzi, z reguły dlatego, że coś jej się przyśni. Wcześniej, kiedy miała 2 lata, zdarzyło jej
się obudzić kilka razy z płaczem, takim histerycznym, nie do opanowania.
Trwał kilka minut, uspokajała się i szła
spać dalej. Przeczytałam jednak, że to
normalne, ponieważ mózg dziecka nie
ogarnia dużej ilości informacji z dnia
i taka jest reakcja.
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Justyna
Mam dwie dziewczyny – 4 latka i 2,5
roku. Obie śpią genialnie pod warunkiem, że śpią…na mnie. Wtedy nie budzą się wcale, za to ja muszę leżeć na
wznak, co z moim wielkim ciążowym
brzuchem powoduje, że one śpią a ja
nie – coś za coś…
Na co dzień kładą się w swoich łóżeczkach – starsza zasypia ok. 19:00 i ok.
23:00 już jest u nas w łóżku… Młodsza ok. czwartej nad ranem budzi
się, zabiera to, co jest dla niej ważne,
czyli dwa kocyki, wodę, spinki, gumki,
szczoteczkę do zębów i pastę, zabawki
z którymi spała tej nocy i po drodze
krzyczy, że wszystko jej spada, a potem

staje przy naszym łóżku i krzyczy, że
nie może wejść, bo ma zajęte ręce…
Moje córeczki sporadycznie przesypiają w swoich łóżkach całe noce – powiedzmy dwa razy w miesiącu…
Anna
Zauważyłam, że dzieciom idealnie się
śpi w łóżku z rodzicami. Ja z tym nie
walczę, a może nawet zaplanowaliśmy
to z góry, zamawiając sobie na rocznicę ślubu łóżko o wymiarach 200x220.
Na takim łóżku nawet z trójką dajemy
radę.
Jedno z moich dzieci miało taki radar, że jak tylko kładłam się spać i już
leżałam w łóżku od 5 minut, zaczynałam słodko odpływać, to ono nagle –
w ryk, płacz taki, że umarłego można
zbudzić... I tak dzień w dzień... A córka miała chyba 5 lat! Potem się nawet
zakładałam sama ze sobą, czy zdążę
się położyć, czy zdążę zasnąć…
Karina
Moja historia pokazuje, jak zmieniał
się stosunek do tzw. usypiania na przełomie lat: pierwszą córkę usypiałam
w osobnym łóżeczku od 3. miesiąca jej
życia, będąc przekonana, że tak będzie
najlepiej zarówno dla niej, jak i dla na-
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szej rodziny (z mężem na czele). Spędzałam w ten sposób noce na bieganiu
z naszej sypialni do pokoju dziecięcego
i… nauczyłam się spać na siedząco…
Druga córka już spała z nami, bo po
prostu nie miałam siły na powtórkę
z rozrywki. Potem spały razem – w sumie kilka lat. Teraz są już nastolatkami i każda pilnuje swojej przestrzeni, wywieszając zakazy wejścia na
drzwiach… Mamy jeszcze trzyletnią
Baśkę – zawsze sypia z nami, a ja rozkoszuję się tym i chcę zatrzymać ten
moment jak najdłużej….
Justyna
Moje dzieci (3,5 i 7 lat) zasypiają
w swoich pokojach przy naszej obecności. W nocy bywa różnie – czasami
nas wołają, czasami sami przychodzą,
a czasami śpią u siebie. W naszej rodzinie po prostu nigdy nie wiesz, gdzie
i z kim się rano obudzisz…
Anna
To, jak śpią dzieci w nocy, wpływa na
cały dzień wszystkich członków rodziny. Kto szedł do pracy jak zombie, ten
rozumie, co mam na myśli…

kompas babickiego rodzica
Większość rodzin jak widać zmaga się z tym samym problemem
– dzieci odmawiają samodzielnego zasypiania, przebudzają się
w nocy, przychodzą do sypialni
rodziców.

głęboki to sen, w którym maluch
oddycha miarowo i głęboko, a jego
rączka czy nóżka swobodnie opada, gdy lekko ją uniesiemy. Około
3. roku życia dzieci zaczynają już
spać od fazy głębokiego snu.

RYTM KÓŁECZEK
Im dziecko młodsze, tym trudniej
– praktycznie wszystkie świeżo
upieczone mamy cierpią na deficyt snu i muszą jakoś poradzić
sobie z ciągłym zmęczeniem. Jest
to rzecz wpisana w macierzyństwo – do tego całkowicie normalna. Najmłodsze dzieci, noworodki, śpią w rytmie takim samym,
w jakim jedzą – mówi Ania Niewiarowska, doula, która wspiera
kobiety po porodzie i sama jest
mamą pięciu córek.
Dzieci funkcjonują w kółku:
spanie–jedzenie–zabawa (niespanie
i niejedzenie) lub zabawa–jedzenie–
spanie... Najlepiej, jeśli w miarę
szybko nauczą się, że w nocy tego
etapu zabawy nie ma. To, jak długo trwa takie kółeczko, w przypadku karmienia piersią jest bardzo
indywidualne. Dzieci wówczas jedzą na żądanie i początkowo może
być tych rundek nawet kilkanaście
w ciągu doby i absolutnie nie należy się tym przejmować. W praktyce młode mamy rzadko mogą pozwolić sobie na luksus przespania
więcej niż 3 godzin w nocy…
To wszystko u noworodków jest
normalne i dobrze, jeśli mama potrafi dać sobie wewnętrzną zgodę
na ten stan... Zwykle po około 3
miesiącach, kiedy kończy się magiczny 4. trymestr ciąży, sytuacja
się stabilizuje. Nagle mama zauważa, że dziecko jakoś tak samo
z siebie staje się łatwiejsze w prowadzeniu, bardziej przewidywalne, zaczyna regularniej spać, da
się wypracować dobowy schemat
drzemek.
Jeśli chodzi o niemowlęta i małe
dzieci, ważne jest to, że one zaczynają sen od fazy płytkiej, więc
po zaśnięciu warto jeszcze odczekać chwilę, zanim odłożymy je
do łóżeczka, by zająć się swoimi
sprawami – radzi psycholog Linda Grześkiewicz-Strumidło. Sen

SAMODZIELNE ZASYPIANIE
Zawsze pytam rodziców o to, dlaczego zależy im na tym, by dziecko samodzielnie zasypiało – mówi
Linda Grześkiewicz-Strumidło.
Co ich skłania do tego, żeby szukać strategii na samodzielne zasypianie dziecka? Czy brakuje
im czasu dla siebie? Czy robią to
z lęku o to, że dziecko nigdy do
tego nie dorośnie, jeśli nie zostanie
nauczone? Zwykle, jeśli udaje się
znaleźć inne strategie na zaspokojenie potrzeb rodziców, zasypianie
malucha, w którym potrzebuje on
bliskości rodzica, przestaje być tak
uciążliwe.
Jeśli cokolwiek niepokoi rodzica w śnie dziecka, warto skonsultować się z psychologiem, który
wspiera dobre spanie dziecka
w zgodzie z aktualną wiedzą
i wprowadza zmiany w życie rodziny w poszanowaniu potrzeb
każdego z nich. Powinniśmy jednak uważać na rady/zalecenia,
które jasno określają w jakich godzinach i ile czasu ma spać dziecko, które z dokładnością niemalże co do minuty wyznaczają mu
rytm.
Pamiętaj, że rozwój dziecka to
nieustanna zmiana, a to co najlepiej je wspiera to troskliwy dorosły,
który podąża za potrzebami, a nie
narzuca dziecku własny rytm –
mówi Linda Grześkiewicz-Strumidło. Jeśli męczą nas pobudki,
wstawanie, powinniśmy rozważyć
spanie z dzieckiem np. z dostawką
albo karmienie piersią na leżąco.
Jeśli wybieramy jednak odkładanie
do łóżeczka, nie znam recepty na
to, by pobudek nie było – po prostu są one wpisane w dziecięcy sen.
Może wsparcie partnera i wstawanie na zmianę? Sen w ciągu dnia
podczas drzemek? Zaciemnienie
w nocy, olejek lawendowy, którym skrapiamy poduszkę, wyciszanie, czyli niefundowanie głośnych

atrakcji, bajek przed snem. No
i wreszcie wspólny czas – czytanie,
masaż, przytulanie…
JAK ZADBAĆ O ODPOCZYNEK?
A co z nami, rodzicami? Jak sobie radzić z deficytem snu? Często powtarzam młodym mamom:
„Dziecko śpi – ty też śpij” – radzi
Ania Niewiarowska. I to chyba
najprostsze, co można poradzić.
Wydaje nam się, że skoro jesteśmy
same z noworodkiem w domu, to
dom powinien być wysprzątany na
błysk, a na męża powinien czekać
po powrocie do domu dwudaniowy obiad. Nic bardziej mylnego!
W społeczeństwach tradycyjnych,
nawet jeszcze kilkaset lat temu
w Polsce było tak, że kobietą po
porodzie opiekowała się cała grupa kobiet z najbliższego otoczenia.
Przychodziły ugotować obiad, posprzątać... A kobieta przez cały
okres połogu nie mogła opuszczać
tzw. obejścia. Dziś bardzo odeszliśmy od tego modelu w stronę
perfekcyjnej pani domu i na tym
cierpią i mamy i ich dzieci... Pamiętajmy, żeby zadbać o siebie!
Postarajmy się dostosować nasz
rytm dnia do rytmu dziecka a zobaczymy, że będzie nam łatwiej.
Dopóki dziecko daje nam znać
– mówi o tym wprost albo płacze, gdy chcemy je zostawić same
w pokoju – że potrzebuje bliskości opiekuna podczas zasypiania, to jest to ważny komunikat
o potrzebie poczucia bezpieczeństwa. To naturalne, że młode ssaki
w czasie snu, gdy stają się jeszcze
bardziej bezbronne chcą być blisko
dorosłego – podkreśla Linda. Każde dziecko w swoim tempie osiąga
etap, gdy jest gotowe do samodzielnego zaśnięcia. Zdarza się – nawet
dość często – że dzieci w wieku
wczesnoszkolnym chcą, by rodzic
był przy nich, gdy usypiają. Nie
ma w tym nic nadzwyczajnego ani
niepokojącego. To ważne, by dzieci
doświadczały, że jesteśmy dla nich
dostępni i obecni zawsze, gdy nas
potrzebują.
tekst: Karina Grygielska
rys. Krzysztof DeMianiuk
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biblioteka

Zimowa notatka z biblioteki
Jesteśmy już po półmetku zajęć literacko-plastycznych w bibliotecznej akcji czytelniczej
pt. „Bibliobajka wierszem stoi”. Bibliobajka jest jedyną w swoim rodzaju zabawą ubraną
w formę książki.
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Wspólnie z dziećmi podróżowaliśmy po świecie książek. Wśród bibliobajkowych postaci największą
popularnością cieszy się kotek, a nie
od dzisiaj wiadomo, iż pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Zgodnie z tą maksymą, wspólnie
z uczestnikami październikowych
warsztatów gościliśmy 11 letnią Fridę i 1,5 roczną Filę – nietuzinkowych czworonogich gości – psy rasy
Golden Retriver. O psich radościach
i smutkach, podczas zajęć z dziećmi

rozmawiał Konrad Czechowski –
pedagog specjalny, od 10 lat dogoterapeuta, technik weterynarii i wielki
miłośnik zwierząt.
Bibliobajka jest wyjątkowa pod
względem formy i treści, tak więc
na naszych zajęciach gościmy bardzo niezwykłych gości. Kto był
owym niezwykłym gościem?
Bohater książki Anny Llenas „Kolorowy Potwór” wydawnictwa Mamania, który nie wie, co się z nim
dzieje. Pomagaliśmy nauczyć się
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Kolorowemu Potworowi nazywania uczuć. Zaś we wspólnej zabawie
towarzyszył nam nasz biblioteczny robocik, który pod wpływem
kolorów uczuć Potwora również
zmieniał swoją barwę. Projekt kończymy 17 marca 2020 r., a już dziś
przedpremierowo możemy uchylić
rąbka tajemnicy i z ogromną przyjemnością pochwalić się pracą, która zwieńczy bibliobajkowy projekt.
Książka, która jest tworzona
podczas zajęć, została przerysowana przez ilustratorkę Agatę Matraś
i ukazała się drukiem. Publikacja
interaktywnej książeczki dla dzieci
do samodzielnego wypełniania i realizowania własnych, kreatywnych
pomysłów została sfinansowana
przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO. Poprzez swoją
niekonwencjonalność zaprasza do
tworzenia w krainie czarów (przy
użyciu, kredek, farb, kolorowych
skrawków materiału i co tam jeszcze przyjdzie Wam do głowy).
Ukłony i podziękowania ślemy
w stronę SORNO za niezwykłe
wsparcie i wiarę w sukces projektu.
Premiera drukowanej Bibliobajki odbędzie się 17 marca 2020 r.
w naszej bibliotece.

dom kultury
To dla dzieci, a dla dorosłych
przedstawiamy przyszłoroczną ofertę robótek zręcznych. Przypominamy, iż niezwykle relaksujące zajęcia
odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 10:00. Drodzy
aktualni i przyszli uczestnicy z myślą
o Was przygotowaliśmy harmonogram robotek zręcznych na 2020 r.
Broszurka dostępna jest w bibliotece
w wersji papierowej oraz na naszej
stronie internetowej w formie elektronicznej.

Nowości! Nowości! Nowości!
Zapraszamy do wypożyczania
najnowszych pozycji, które pojawiły się na półkach babickiej biblioteki za sprawą pozyskanych środków.
Dziękujemy sołectwu Zielonki-Parcela za dofinansowanie zakupu książek, w kwocie 10 000 zł.
Dotychczasowy kiermasz książki
w naszej bibliotece pod hasłem
„Kiermasz książki na książki” pozwolił zgromadzić środki w kwocie
1 007 zł, które także zostały przeznaczone na zakup nowości. Upominek jubileuszowy otrzymany od
Starosty Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Jana Żychlińskiego,
czyli voucher na kwotę 2 000 zł,
również zasilił biblioteczne półki
z nowościami.

Szczególnie zapraszamy chłopców!!!
Zajęcia sportowego tańca towarzyskiego są przeznaczone przede
wszystkim dla tych dzieci, które są ambitne, lubią rywalizację
sportową, stawiają sobie cele i wytrwale je realizują, a przede
wszystkim lubią tańczyć. BRAKUJE NAM PANÓW!!!
Taniec towarzyski jest połączeniem sportu z artyzmem. Niezbędne są: nie
tylko wydolność fizyczna, dobra koordynacja czy nienaganna sylwetka,
ale również umiejętności aktorskie. Pary od pierwszych turniejów uczą
się, jak radzić sobie z występowaniem przed publicznością oraz sędziami.
Ten sport uczy dyscypliny, koncentracji, ma wpływ na rozwój prawidłowej postawy. Dzięki temu, że dzieci tańczą w parach, muszą nauczyć się
współpracy z partnerem, a dodatkowo chłopcy kształtują w sobie szacunek i prawidłowe zachowania do płci przeciwnej. Taniec niesamowicie
dyscyplinuje ciało i umysł, a przy tym wszystkim jest zwyczajnie piękny.
W sportowym tańcu towarzyskim pary rywalizują na turniejach tańca
w różnych kategoriach wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci młodszych 8–9 lat,
dzieci starszych 10–11 lat, juniorów młodszych 12–13 lat, juniorów starszych
14–15 lat, oraz powyżej 15 roku życia, oraz zdobywają klasy taneczne: F, E,
D, C, B, A i najwyższą międzynarodową klasę S.
Taniec towarzyski dla dzieci obejmuje naukę 10 różnych technik:
standardowych: walc angielski, walc wiedeński, tango, fokstrot, quickstep
oraz latynoamerykańskich: cha cha, samba, rumba, jive, paso doble.
Młodzi tancerze na treningach organizowanych kilka razy w tygodniu
poznają różnorodne techniki taneczne oraz charakter poszczególnych tańców towarzyskich. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów i ekspertów tanecznych – Adrianny i Michała Kuleszów
będących finalistami i półfinalistami Mistrzostw Polski, Świata i największych turniejów na świecie, takich jak Blackpool Dance Festival. Trenerzy
prowadzą klub Rising Stars Warszawa, który aktualnie w okręgu mazowieckim Polskiego Towarzystwa Tanecznego plasuje się na 3. miejscu. Pary RS
Warszawa rozwijają się bardzo szybko, zdobywając kolejne klasy taneczne.
W Domu Kultury Stare Babice trenerzy RS Warszawa rozwijają grupę
początkującą tego wspaniałego sportu. Zapraszamy wszystkich chętnych,
szczególnie chłopców, którzy marzą o byciu częścią tego elitarnego świata!
tekst: A., M. Kulesza/foto:

Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Szukajcie robótkowego informatorka z okładką prezentowaną poniżej.

Sportowy taniec towarzyski
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Mikołajki
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Za nami niezapomniane, bajkowe popołudnie w klimacie Bożego Narodzenia.
8 grudnia odbyły się tradycyjne gminne
mikołajki dla małych i dużych. Spotkaliśmy się z Mikołajem i jego ślicznymi
Śnieżynkami, mieszkańcami Krainy Bajek
i zabawnymi Elfami. Cudowna pogoda
i świąteczna atmosfera przeniosły nas do
Krainy Bożego Narodzenia!

Mieszkańców ze sceny powitał Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka, który zaprosił wszystkich
do wspólnej zabawy i życzył najmłodszym dużo radości. Wszystkie dzieci obdarowane zostały przez
Mikołaja upominkami: świątecznymi lizakami ufundowanymi przez Urząd Gminy Stare Babice, różnorodnymi maskotkami od Domu Kultury Stare
Babice oraz pysznymi owocami od sponsora – Hurtowni Warzyw i Owoców „Bukat” Grzegorz Bukato.
Każde dziecko miało okazję porozmawiać ze św. Mikołajem i wykonać pamiątkowe zdjęcie. Zabawne Elfy
bawiły się z najmłodszymi, a Anna i Elsa z Krainy
Lodu zaśpiewały piosenki znane wszystkim dzieciom.
Najmłodsi spędzili czas w świątecznej akademii inspiracji, gdzie własnoręcznie mogli zrobić choinkowe
ozdoby, dekoracje i świeczniki.
Mieszkańcy gminy chętnie korzystali ze świątecznego kiermaszu, gdzie była okazja do zapełnienia
swoich świątecznych worków z prezentami, a także
zaopatrzenia się w regionalne wyroby – miody, soki
oraz sery i pieczywo. Wystawcy sprzedawali świąteczne rękodzieło, biżuterię, choinkowe ozdoby i wypieki.
Na stoisku Przedszkola z Blizne Jasińskiego pierniczki zrobione przez dzieci sprzedały się w rekordowym
tempie. Pod namiotem Koła Gospodyń Wiejskich
z Wojcieszyna można było rozgrzać się bezpłatną herbatą i kawą.
O godzinie 18:00 przed urzędem gminy nastąpiło
tradycyjne rozświetlenie choinki, którego dokonali
wspólnie wójt gminy Sławomir Sumka oraz jego zastępca – Tomasz Szuba. Chwilę później nad babickim
parkiem nocne niebo rozświetliły fajerwerki, w tym
roku z uwagi na zwierzęta – bardziej ciche. Pokaz ogni
wzbogaciła piękna muzyka, w rytm której feeria świateł tańczyła na niebie.
tekst/foto: IB
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jak z bajki!

Migawki
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Pawlik/Moniuszko Polish Jazz
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22 listopada, w związku z Rokiem
Moniuszkowskim, Dom Kultury
Stare Babice zorganizował koncert
poświęcony twórczości Stanisława
Moniuszki w wykonaniu
zespołu Włodek Pawlik Trio.

Koncert „Pawlik/Moniuszko – Polish Jazz” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz przez Powiat Warszawski Zachodni.
Włodek Pawlik – to pianista, kompozytor, pierwszy i jak
dotąd jedyny w Polsce laureat nagrody Grammy w kategorii jazzu, którą otrzymał za płytę „Night in Calisia”.
W 2014 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nowy album „Pawlik/Moniuszko — Polish Jazz” to jazzowe interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, autora m.in. „Halki” i „Śpiewników domowych”. Na nowej
płycie Pawlika znalazły się autorskie interpretacje takich
utworów jak „Pieśń wieczorna”, „Ten zegar stary”, „Gdyby rannym słonkiem” czy „Aria z kurantem”. To dzieło
muzyczne najwyższej próby, które zadowoli prawdziwych
koneserów muzycznych przyciągnęło do Sali Widowiskowej Domu Kultury szerokie grono słuchaczy.
W skład zespołu wchodzą: Włodek Pawlik – fortepian,
Paweł Pańta – kontrabas, Adam Zagórski – perkusja.
tekst/foto: IB

Podwieczorek życia
Podobno nie ma
na świecie bardziej
męczącego stworzenia
niż mężczyzna, który
choruje lub traci pracę.

Taką trudną życiową historię poznali
widzowie kolejnego spektaklu zaproponowanego przez babicki Dom Kultury
w listopadowy wieczór.
Główny bohater komedii „Podwieczorek życia” – Jacuś – zawsze miał
skłonność do przesady w swoich chorobach. Katar urastał do rangi dżumy.
Tym razem problemy narastają, bo Jacuś
przeszedł na emeryturę… . Jego żona –
Anusia – musi wykazać się anielską cierpliwością i nie lada pomysłowością, aby
dać sobie radę z wymysłami męża.
W rolach głównych: Marzanna Graff
i Aleksander Mikołajczak; reżyseria:
Karol Stępkowski, scenariusz: Marzanna Graff, muzyka: Danuta Błażejczyk
i Mieczysław Jurecki
tekst/foto: AK
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Magiczne mikołajki – pokaz iluzjonisty
Z okazji mikołajek, 6 grudnia, na scenie Domu Kultury Stare Babice wystąpił magik. Podczas pokazu na wszystkich czekała duża dawka energii, śmiechu i bajecznego show!
Magii charyzmatycznego iluzjonisty dali się porwać dzieci i dorośli, którzy zostali przeniesieni do
zaczarowanego świata, w którym nie wszystko jest
takie, jak się wydaje…
tekst/foto: IB

Migawki
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Boże Narodzenie i zbliżający się Nowy Rok
są okazją, by złożyć serdeczne podziękowania
naszym drogim Sponsorom i Partnerom,
którzy w minionym roku współpracowali
z Domem Kultury Stare Babice
przy organizacji naszych wydarzeń.
Przy tej okazji przyjmijcie Państwo
najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne

28

Janusz Czaja
Dyrektor Domu Kultury Stare Babice
wraz z Zespołem

Agnieszka
Sudowska
Bar Kabak
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XIX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego 4–9 grudnia 2019
Finał tego konkursu odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodą
główną od trzech lat jest recital w Brukseli, dzięki czemu laureaci koncertują
w Parlamencie Europejskim. Już sam ten
fakt niech świadczy o randze wydarzenia.
Przesłuchania konkursowe odbywają się w kilku miejscach, m.in. w Sali Widowiskowej Domu
Kultury. Dyrektorem generalnym wydarzenia
jest Lucjusz Pinkosz.
Uczestnicy startują w następujących sekcjach:
fortepian solo, duet fortepianowy na cztery ręce,
zespół kameralny i solistów: skrzypków i wiolonczelistów. Obowiązki jurorów pełnią wybitni muzycy i pedagodzy z Polski i zagranicy.

30

tekst: AK/foto: IB

Warsztaty malarskie
7 grudnia w Domu Kultury Stare Babice odbyły się warsztaty malarstwa
akwarelowego „Fascynacje”, pod okiem artystki Joanny Góryńskiej.
W dwóch grupach wiekowych dzieci
poznawały tajniki malarstwa akwarelowego i technikę pracy tą metodą.
Mogły uczyć się bezpośrednio od
artystki, malarki Joanny Góryńskiej,
która prezentowała swoje umiejętności i inspiracje.

W warsztatach zorganizowanych
przez Urząd Gminy Stare Babice
udział był bezpłatny. Nad całością
czuwała Adriana Jara-Rybińska
z Referatu Komunikacji Społecznej.
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Pochodzenie nazwy gospel wywodzi się od słów God („Bóg”) i spel
(„opowiadać”). To właśnie Słowo
Boże jest tematem charakterystycznym dla tego rodzaju muzyki.
Gospelową radość, entuzjastyczny
śpiew, taniec i rozpoznawalny wizerunek chóru w dwukolorowych
togach nie sposób pomylić z niczym
innym.
Korzenie muzyki gospel sięgają
czasów niewolnictwa w Ameryce
Północnej. Szacuje się, że przez wieki, aż do momentu ogłoszenia Proklamacji Emancypacji w 1862 roku
na kontynent amerykański sprowadzono 15 milionów niewolników.
Elementy ich kultury łączyły się
z lokalnymi tradycjami, wpływając
na folklor amerykański. Czarnoskórzy niewolnicy modyfikowali pieśni,
wyposażając w nowe słowa, tematy,
dekorując nowymi melodiami. Dodawali afrykańskie cechy wykonania, takie jak ukazywanie silnych
emocji, wyrazisty rytm, ogromna
podniosłość wykonania.
W 1770 roku nadano prawa, na
mocy których Afroamerykanie
mogli zakładać własne Kościoły.
Te nawiązywały do ogólnie przyjętych „białych” tradycji, łącząc je
z żarliwym, radosnym charakterem
i wprowadzając inne komponenty,
takie jak np. taniec. Świat szedł do
przodu, zachodziły zmiany społeczne, więc i środki wyrazu ewoluowały. Spirituals zaczęło być wypierane
przez młodszą siostrę – muzykę gospel, która opierała swoje treści na
Nowym Testamencie. Podkład wydobywał się z bębenków i tamburyna, a ludzie klaskali i tupali nogami
nadając rytm.
Gospel charakteryzowała metoda call and response – polegająca
na tym, że lider zgromadzenia inicjował zawołanie, a chór mu odpowiadał. Występowała ona tak
w spirituals (pieśniach religijnych)
jak i w pieśniach określanych work
song, czyli wykonywanych przy
pracy. Tam wspomniana metoda
miała dwojaką funkcję. Po pierwsze
– nadawała wyrazisty rytm ułatwiający koordynację fizycznej pracy.
Po drugie – do niewolników docierały słowa otuchy, a których nie potrafili odczytać zwierzchnicy.

Kolędowanie z GOSPEL JOY
Czy można wyobrazić sobie bardziej radosne wydarzenie, niż koncert
muzyki gospel z okazji Bożego Narodzenia? Raczej nie. Dlatego już na
19 stycznia zapraszamy do Sali Widowiskowej, gdzie będziemy gościć
poznański GOSPEL JOY pod dyrekcją Agnieszki Górskiej-Tomaszewskiej.
Od 20 lat występuje on na polskich i zagranicznych scenach, śpiewając
największe przeboje gospel, a także tworząc własne utwory.
W 1874 roku ukazał się pierwszy
druk pieśni gospel Gospel Songs, wydany przez amerykańskiego kompozytora Filipa Blissa. Później już
popularność tej muzyki była imponująca, a II poł. XX wieku to czas,
kiedy gospel stanowiła najbardziej
znaną formę muzyki czarnoskórych.
Wpłynęła na amerykańską muzykę popularną i wielkie kariery m.in.
Arethy Franklin czy Whitney Houston. Z biegiem czasu i pod wpływem komercjalizacji duchowny wymiar gospelu przestał być tak istotny
i oddalił się od praktyk religijnych.
Stał się bardziej powszechny, także
dla osób niezwiązanych z Kościołem.
Dziś muzyka gospel funkcjonuje
w zupełnie innym kontekście. Nie
ma niewolnictwa, żyjemy w czasach
multikulturowości. Gospel opowiada o problemach współczesnego
człowieka, nadal służy jako środek
wyrazu wdzięczności oraz pokładów
nadziei, ma charakter uwielbienia,
jest formą modlitwy. Niezmiennie
głosi Słowo Boże. Korzysta z innych
gatunków muzycznych, między innymi R`n`B i rocka, i adaptuje je,
odpowiadając na potrzeby odbiorcy
XXI wieku.
Początki zespołu GOSPEL JOY,
który niebawem będziemy gościć na scenie Sali Widowiskowej

w Zielonkach-Parceli, sięgają… fascynacji założycielki grupy takimi
tytułami jak „Zakonnica w przebraniu” czy „Blues Brothers” albo
„Preacher’s wife”: Słuchałam zapatrzona w ekran. Czasami zatrzymywałam i cofałam jeden utwór po 40
razy. Tak, ja to naprawdę kochałam.
Pamiętam taki okres w moim życiu,
kiedy po dłuższym czasie wyjazdów
zagranicznych wróciłam do kraju. To
była jakaś impreza w domu i z głośników leciał gospel. Położyłam się
wtedy na podłodze i dosłownie płakałam wielkimi łzami w tęsknocie za
tym, by móc brać udział tworzeniu
i wykonywaniu takiej muzyki.
Dziś zespół liczy 30 osób. Organizuje także warsztaty, popularyzując
muzykę gospel. Gospel Joy współpracował m. in. z takimi artystami jak: Mietek Szcześniak, Natalia
Niemen, Kasia Moś, Mate.O, Brian
Fentress (USA), Ruth Lynch (Wlk.
Brytania), Emma Nichols (USA),
Mezo i Sylwia Grzeszczak. Ma na
swoim koncie pięć płyt, koncerty telewizyjne oraz półfinał w programie
„Mam talent”.
Serdecznie Państwa zapraszamy
na ten koncert! To będzie niezwykle
elektryzujące przeżycie!
tekst: WK
foto: materiały promocyjne zespołu
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Angelika Olszewska jest absolwentką
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie. Współpracuje z Teatrem
Powszechnym i Teatrem Nowym.
Jej debiutancki monodram „O matko
z córką” spotkał się z przychylnym
przyjęciem przez krytyków
oraz publiczności. Ma na koncie
role dubbingowe, a obecnie
jest w fazie przygotowań
do realizacji napisanego
przez siebie serialu.
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O co biega kobietom
14 lutego, z okazji walentynek,
można będzie zobaczyć ją na scenie Domu Kultury w monodramie
„O co biega kobietom”. Wysłanniczka redakcji, Weronika Kalinowska,
zadała aktorce kilka pytań.
WK: Jesteś artystką totalną – scenarzystką i aktorką, grasz na własnym
tekście. Jak traktujesz aktorstwo?
AO: Przede wszystkim teatr to moja
pasja. To miejsce, w którym się odnajduję, widzę możliwość napisania
i wystawienia własnego tekstu, wykonania własnego monodramu. Ten
zawsze jest oparty tak na moich doświadczeniach, jak i sumie doświadczeń moich bliskich lub dalszych
znajomych, historii zasłyszanych. Teatr jest możliwością rzucenia szerszej
perspektywy na dane zagadnienie.
Teatr to sposób na życie całej naszej
rodziny, ponieważ ja jestem aktorką,
mój mąż jest reżyserem, jest też aktorem, i nasze dzieci chcąc nie chcąc
w takim klimacie się wychowują.
Mam różnych znajomych, którzy pracują w korporacjach i także poświęcają masę wolnego czasu
na dokończenie jakichś projektów.
A w teatrze dzieje się coś takiego,
że kończymy jakiś projekt, ale on jest
z nami, jest w nas. Jak zagram mój

monodram czy też napiszę kolejny
tekst, to ten tekst, ta tematyka jeszcze długo jest we mnie. Czasem się
śmieję, że po próbach, kiedy wracam
do domu, trzeba by się zająć zupełnie
innymi rzeczami, a ja na przykład
przygotowuję obiad dla dzieci i cały
czas w głowie mam jeszcze tekst ze
spektaklu.
WK: Do czego odnosi się tytuł
„O co biega kobietom”? Na ile jest
dosłowny i mówi o sporcie, a na ile
analizuje kobiecą naturę?
AO: Myślę, że jest to połączone.
Z jednej strony mówimy oczywiście
o sporcie, ale teatr buduje określony
stosunek do zagadnień, które podejmujemy. W „O co biega kobietom”
mamy sześć postaci kobiecych, które
się przewijają na tle 10-cio kilometrowego biegu, więc mamy bardzo
różny stosunek zarówno do sportu,
jak i w ogóle do tematyki biegania,
bo nie wszystkie postaci biegają. Jest
m.in. wolontariuszka, która z jakiegoś
powodu nie może w ogóle wystartować w tym biegu, a bardzo by chciała,
mamy siostrę zakonną, która wymyka się z klasztoru, żeby brać udział
w biegu, mamy vlogerkę, która zachęca również innych do podjęcia aktywności fizycznej, jest motywatorką
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dla innych kobiet, ale mamy też na
przykład postać żony biegacza, która uważa, że cały ten sport zniszczył
jej małżeństwo. Myślę, że najbardziej
zagadkową postacią jest panna młoda z ostatniej sceny. Nie chcę za dużo
zdradzać, ale mogę dodać, że stosunek do biegania i do sportu kobiet jest
bardzo różny, tak jak i każda kobieta
jest różna.
WK: Jesteś współautorką tekstu.
Gdzie wraz z Maciejem Kałachem –
dziennikarzem i biegaczem, poszukiwaliście postaci? Skąd czerpaliście
inspirację?
AO: Zgłosiłam się do niego ponieważ
wraz z moim mężem poszukiwaliśmy jakiegoś nowego świeżego tekstu.
Wtedy poddałam Maćkowi pomysł,
że fajnie by było napisać jakiś tekst
o bieganiu, bo taki jeszcze nie powstał.
Oboje, jako pasjonaci biegania, spotykamy się z bardzo rożnymi postawami, z różnymi osobami, które stały się
inspiracją do stworzenia tego tekstu.
I do tej pory nas inspiruje. Przede
wszystkim staraliśmy się, żeby te postaci były różnorodne, aby każdy ten
widz mógł odnaleźć po prostu siebie.
WK: Co Ciebie motywuje do uprawiania sportu? Czym dla Ciebie jest

dom kultury
bieganie?
AO: Chęć, którą ma każda kobieta,
mianowicie dobrego czucia się we
własnym ciele. U mnie ta aktywność fizyczna zintensyfikowała się
po urodzeniu najpierw pierwszego,
później drugiego dziecka. Myślę, że
taka jest logika sportu, czasami właśnie w sporcie wyładowujemy swoje napięcia, niepotrzebne emocje,
których nie raz jest za dużo i kiedy
czujemy się lepiej sami ze sobą, to
wracamy w jakiś sposób odnowieni
do naszych najbliższych. Ponadto
zarówno ja, jak i Maciej, jesteśmy
potwornymi łakomczuchami i gdyby nie bieganie – nie moglibyśmy
sobie na wiele pozwolić.
WK: Jak pracowałaś nad przygotowaniem spektaklu? Pobijałaś przy
okazji kolejne „życiówki”?
AO: Muszę się przyznać, że nigdy
praca nad spektaklem nie była dla
mnie aż tak wyczerpująca. Od początku chcieliśmy, żeby te postaci
stały się pełnokrwiste. Musieliśmy
więc pracować też nad ruchem, bo
każda postać ma inny rytm, każda
ma inny ruch i to, w jaki sposób postać się porusza, deprecjonuje słowa,
którymi się posługuje. To było nie
lada wyzwaniem, ponieważ nawet
uczenie się tekstu musiało przebiegać w ruchu, inaczej to nie miałoby
sensu. Były trudne wyzwania, jak na
przykład monolog Nowicjuszki, która przychodzi po raz pierwszy w życiu na bieg i po dwóch kilometrach

jest już totalnie zmęczona, już chciałaby zakończyć, ale nie może, bo chce
dobiec do końca razem z chłopakiem, w którym się zakochała. Wtedy
celowo przebiegałam 10 kilometrów,
a potem mówiłam ten monolog, żeby
zobaczyć jak się może czuć osoba,
która nigdy w życiu nie biegała i nagle porywa się na coś takiego i mówi.
Szukałam sposobu, jak zagrać to
zmęczenie, a zaraz wchodzimy w następną scenę i jak to zrobić tak, aby to
zmęczenie było autentyczne. Z kolei
na końcu spektaklu mamy wyczynową biegaczkę i muszę na nowo
odnaleźć w sobie tę siłę. Więc nie
będę ukrywać, że przydało się dużo
treningu osobistego. Było to też dodatkową motywacją.

WK: Sami mówicie o spektaklu, że
to „Monodram o długości 10 kilometrów” – jak wyjaśnisz tę metaforę?
AO: Jest to sześć postaci kobiecych,
które przewijają się na tle 10-cio kilometrowego biegu. My tak naprawdę
pokonując kolejne kilometry spotykamy kolejne postaci, aż w końcu dobiegamy do mety i na końcu mamy
dosyć nieoczywistą puentę w postaci
Panny Młodej, ale o tym nie będę już
za dużo mówić – to zobaczycie na
spektaklu.
WK: W Starych Babicach wystąpisz
w Walentynki. Czym dla Ciebie jest
miłość?
AO: Miłość tak naprawdę niejedno
ma imię, bo jest miłość do Boga,
jest miłość do swoich najbliższych,
do rodziny, do męża, do dzieci. Jest
miłość po prostu do drugiego człowieka czy też miłość jako pasja. To
pytanie odnosi się przede wszystkim do tej miłości damsko-męskiej,
czyli miłości do mojego małżonka.
Myślę, że miłość to jest wybór, to
poświęcenie. Oczywiście ten pierwszy etap, kiedy są motyle w brzuchu,
kiedy jest się zakochanym, jest niezwykle fajny i przyjemny, ale tego
bym jeszcze miłością nie nazwała.
Miłość tak naprawdę pojawia się dopiero wtedy, kiedy staje się naszym
świadomym wyborem i kiedy wiemy, ile nieraz dla tej miłości musimy poświęcić. Wtedy ta miłość staje
się autentyczna, staje się prawdziwa
i po prostu owocuje.
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Przedstawiamy Państwu pierwszą część opowieści o przodkach Joanny Moraczewskiej-Gwiazdowskiej, zamieszkującej od urodzenia mieszczący się przy ulicy Dworkowej – nomem omen
– dworek Carossich. Jej przodkowie osiedlili się tu 100 lat temu. Zachęcamy Państwa do zgłaszania chęci opowiedzenia nam historii swojej rodziny. Z wielką przyjemnością wysłuchamy, spiszemy i opublikujemy dzieje babickich rodzin i rodów. Prosimy o kontakt z redakcją
pod nr telefonu: 22 487 18 78 lub o listy na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl.
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Historia babickiej
rodziny Carossi
i Moraczewskich cz. 1
ROZDZIAŁ I
W 2020 r. minie 100 lat od kiedy
rodzina Carossich zamieszkała w Babicach. W 1920 r. Władysław Carossi kupił od państwa Cholewińskich
resztówkę majątku Babice Szlachec-

Władysław Carossi ok. 1915 r.

kie z drewnianym dworem. Tu sprowadził swoją świeżo poślubioną żonę
Marię z Rościszewskich i tu wychowała się ich jedyna córka Józefa.
Skąd się wzięła na Mazowszu rodzina o włoskim nazwisku i włoskich korzeniach? Aby to wyjaśnić
należy cofnąć się do roku 1744, kiedy
to w Rzymie w zamożnej włoskiej
rodzinie szlacheckiej urodził się Jan
Filip Carossi (pradziadek Władysława). Jego rodzicami byli Pius Carossi
oraz Marianna Julia Massucci Carossi. Ojciec Jana Filipa zmarł wcześnie,
a jego matka, będąc już wdową,
mieszkała w pałacu w Dreźnie i pracował jako ochmistrzyni dam dworu
(wg. dokumentu z 1790 r.). Jan Filip

wychowywał się w Rzymie i w Saksonii, znał języki niemiecki i francuski;
studiował geologię w Lipsku. Zaproszony został do Polski przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
i przybył tu około 1772 r.
Jan Filip Carossi osiadł w Warszawie i zamieszkał – jak pisze w szóstym
tomie opisu swych podróży Johann
Bernoulli – „…w domu Marcella
Bacciarellego….” – Włocha związanego z dworem saskim i polskim, malarza króla Stasia. J.F. Carossi został
Dyrektorem Gabinetu Historii Naturalnej w Rzeczypospolitej – urząd
ten można porównać do dzisiejszego
stanowiska ministra. W 1787 r. otrzymał polski indygenat, czyli uznanie
obcego szlachectwa i nadanie rodowi herbu i przywilejów szlacheckich
w państwie uznającym.
Jan Filip Carossi był pierwszym
profesjonalnym geologiem polskim,
badaczem regionu świętokrzyskiego.

Maria z Rościszewskich Carossi
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Józefa Carossi Moraczewska ur. 1924 r.

Do dziś cytuje się jego badania i sięga
do opisów nieistniejących już odsłonięć geologicznych i kopalń. W tym
czasie Rzeczpospolita była już po
I rozbiorze i złoża soli w Wieliczce
i Bochni znalazły się na terenie Austrii. J. F. Carossi otrzymał zadanie
znalezienia złóż soli (która to kopalina była bardzo droga) na pozostałych terenach ówczesnej Polski. Jako
pierwszy podał opis wód mineralnych w obecnym Busku-Zdroju, badał rudy żelaza w rejonie Gielniowa,
Mogiły (obecne tereny Nowej Huty),
kierował kopalnią węgla kamiennego w Szczakowej. Ciekawie opisywał życie ówczesnych mieszkańców
naszych ziem. Badania i studia J. F.
Carossi znane były uczonym z wielu
krajów i przyniosły mu zasłużoną sławę międzynarodową. Opublikował

historia
trzy prace (w języku francuskim
i niemieckim) z zakresu mineralogii
i geologii Polski. J. F. Carossi był także obdarzony doskonałym piórem

by nie zostać ujęty jako szpieg gospodarczy). Był członkiem Królewsko-Pruskiego Towarzystwa Miłośników
Przyrody w Berlinie (od 1775 r.)

Jan Filip Carossi

i członkiem korespondentem Akademii Nauk w Petersburgu (od 1786
r.). Jako polskiego szlachcica i wykształconego człowieka skierowano
go do wojska litewskiego, w którym
zakończył służbę w stopniu kapitana.

Dwór Dłużew
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reportażysty, pisał w formie listów
z podróży. Informacje geologiczne są
przeplatane opisami miejscowości, relacjami ze spotkań z ciekawymi ludźmi i z przygód autora (np. kopalnię
w Wieliczce zwiedzał w przebraniu,

W rodzinnych dokumentach rodziny
Carossi zachowały się odpisy nadania
J. F. Carossi patentu kapitana w 1776 r.
przez Michała Ogińskiego. Były i oryginały, ale prawnuk Jana Filipa – Władysław Carossi oddał je do Muzeum
Wojska w 1931 r. Dokumenty te przetrwały wojnę i obecnie znajdują się
w Muzeum Wojska Polskiego. Władysław Carossi w 1935 r. przekazał też
dwa dokumenty z autografami króla
Stanisława A. Poniatowskiego do Biblioteki Narodowej, a po wojnie okazało się, że spłonęły w 1944 r. w czasie
Powstania Warszawskiego w Pałacu
Rzeczypospolitej.
Około roku 1790 J. F. Carossi ożenił
się z Ludowiką (pis.oryg.) Gruszczyńską pochodzącą z Dobrej pod Staszowem, którą prawdopodobnie poznał
na balu w pałacu w Kurozwękach, należącym wtedy do rodziny Sołtyków.
Następnie kupił majątek pod Siedlcami – Sosnowe (parafia Oleksin)
i tam zamieszkał wraz z żoną. W tych
okolicach mieszkało wielu wybitnych
współpracowników króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Jan Filip
Carossi kontynuował swoją działalność zawodową w okolicach Wodyń
(siedleckie), w Rudzie Wodyńskiej
założył hutę żelaza. W Muzeum
Diecezjalnym w Siedlcach znajduje
się portret Jana Filipa Carossi, autor
nieznany, prawdopodobnie ze szkoły
Marcello Bacciarellego.
Jan Filip Carossi – rzymianin z urodzenia – Polak z wyboru – zmarł
2 lutego 1799 r. w domu swego przyjaciela architekta królewskiego Ferdynanda Naxa w Woli Wodyńskiej.
Został pochowany w Wodyniach
na cmentarzu dworskim rodziny
Załuskich, gdzie do dzisiaj znajduje
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się jego nagrobek, na którym rodzina umieściła łaciński napis „…
stań przechodniu, niezwykłe prochy
depczesz…”. Jeszcze przed 1796 r. do
Polski przybyła z Drezna matka Jana
Filipa i zamieszkała z synem i jego
rodziną.
Marianna J. Carossi przeżyła syna
o 8 lat – zmarła w 1807 r. w Sosnowym
i jest pochowana z synem w Wodyniach. Ciekawie mogło się układać
współżycie włoskiej teściowej (prawdopodobnie nie znającej języka polskiego) z polską synową i otoczeniem
po śmierci Jana Filipa. Z małżeństwa
Jana Filipa i Ludowiki Carossi urodziło się czworo dzieci: dwie córki:
Maria Julia i Ludomiła Elżbieta oraz
dwóch synów: Bogusław Józef i Jan
Filip (urodzony po śmierci ojca). Ludomiła zmarła w dzieciństwie, Maria
zmarła jako młoda mężatka i nie zostawiła potomstwa, najmłodszy Jan
Filip zamieszkał w Warszawie i był
urzędnikiem w Urzędzie Municypalnym m. Warszawy, ożenił się ale
prawdopodobnie nie miał dzieci.
ROZDZIAŁ II
Majątek Sosnowe odziedziczył
najstarszy syn Jana Filipa i Ludowiki
Carossi – Bogusław Carossi, który
ożenił się ok. roku 1836 z Julią z Wierusz Kowalskich primo voto Serkowską. Para miała siedmioro dzieci, czworo dożyło wieku dorosłego:

Bronisław Carossi

Dwór w Babicach (powstał ok. 1850 r.);
fotografia z 1916 r.

Antoni, Ludwika, Jan i Bronisław. Po sprzedaniu dóbr Sosnowe
w 1850 r. zamieszkali w swoim drugim majątku w Lasominie, w okolicy
Siennicy i Kołbieli. Wszystkie wnuki
Jana Filipa brały udział w Powstaniu
Styczniowym 1863 r. – byli Polakami.
Bronisław przeżył powstanie
i osiadł w Warszawie, gdzie ożenił się
ze Stefanią Kleczkowską i miał dwoje
dzieci: syna i córkę. Niestety ich syn
nie miał już dzieci i tutaj ta gałąź rodziny Carossi się kończy.
Córka Bronisława Natalia wyszła
za mąż za Wiktora Michalskiego. Ich
córki Wanda i Irena, wnuki i kolejne
pokolenia to inteligencja warszawska,
w większości nauczyciele i menadżerowie.
Wnuczka Jana Filipa Ludwika wyszła za mąż za kawalera z sąsiedniego majątku Ludwika Dłużewskiego
z Dłużewa, a ich syn Stanisław świetnie zarządzał majątkiem nastawionym na produkcję produktów mlecznych, które sprzedawał w Warszawie
pod szyldem Mleczarni Nadświdrzańskiej. Najbardziej znany punkt
sprzedaży znajdował się w eksponowanym miejscu przy skrzyżowaniu
Nowego Światu i Alej Jerozolimskich, drugi – sezonowy w Łazienkach. Były uważane za pierwowzór
barów mlecznych, tak popularnych
w późniejszych latach. Wg. Wikipedii: „Pierwszy bar mleczny, czyli
jadłodajnię serwującą dania jarskie
na bazie mleka, jajek i mąki, otworzył w Warszawie w roku 1896 Stanisław Dłużewski. Bar był dochodowy
i wkrótce inni przedsiębiorcy otworzyli podobne placówki. W 1918 roku
idea barów mlecznych rozprzestrze-
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niła się na cały kraj. W następujących
latach kryzysu popularność barów
mlecznych wzrosła jeszcze bardziej.
W okresie PRL nastąpił szczególnie
intensywny rozwój tego typu placówek.”
Stanisław wybudował w Dłużewie
dwór projektu Jana Heuricha młodszego. Dwór, który rozpoczął w archi-

Walentyna z Trojanowskich Carossi

tekturze polskiej tzw. styl dworkowy
z przełomu XIX i XX w. Zarówno
dwory w Dłużewie jak i w Lasominie
były miejscem kręcenia filmu „Śluby
ułańskie” z 1934 r., w reż. Mieczysława Krawicza. Córka Stanisława, Zofia
z Dłużewskich Kańska była ostatnią
dziedziczką majątku Dłużew i została zmuszona do opuszczenia domu
rodzinnego. Tuż po II wojnie światowej we dworze ulokowano szkołę. W 1978 r. dwór wraz z parkiem
przekazano warszawskiej Akademii

historia
Front dworu w Babicach w 2019 r

sierotom, dzieciom wysiedleńców.
W okresie wojny i rewolucji październikowej pomagał w ewakuacji do Polski licznym rodzinom z terenów Wołynia. Zarządzał również majątkiem
swojego brata ciotecznego Edwarda
hrabiego Mycielskiego Trojanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
Ciąg dalszy nastąpi
Joanna z Moraczewskich-Trzecieskich
Gwiazdowska
fotografie z archiwum rodzinnego, AK

z Walentyną wzięli ślub w Katedrze
św. Jana w Warszawie i zamieszkali
w Lasominie. Z tego związku urodziło się dwóch synów: Władysław
(dziadek autorki) i Henryk. Antoni
dosyć młodo zmarł na czarną ospę
– Walentyna sama musiała wychować chłopców i zająć się majątkiem.
Władysław ukończył szkołę rolniczą
w Czernichowie pod Krakowem. Po
uzyskaniu pełnoletniości obaj bracia odziedziczyli Lasomin, który to
majątek pod koniec XIX w. sprzedali
bratu ciotecznemu Stanisławowi Dłużewskiemu. W czasie pierwszej wojny
Władysław pracował m.in. w Równem w PCK i RGO (Rada Główna
Opiekuńcza), w lasach księcia Radziwiłła zbierał i zapewniał opiekę

W opracowaniu korzystałam z materiałów:
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, s. 206–207;
Róziewicz J., Wójcik Z., 1975 – O Janie Filipie
Carosim;
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2,
s. 221–245;
Wijaczka J. (red.), 2002 – Świętokrzyski słownik
biograficzny, t. 1 do 1795 r. Agencja Reklamowo-Wydawnicza „JARD”, Kielce;
Wójcik Z., 1979 – Opis górnictwa okolic Chęcin
Jana Filipa Carosiego z 1781 roku. Studia K
ieleckie;
Wójcik Z., 1997 – Studia z dziejów rozpoznania
bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego. Kielce;
Gazeta Kujawska nr 39 i 40, artykuły Roberta
Stodolnego – badacza życia i pracy Edwarda
hr. Mycielskiego Trojanowskiego;
Marek J. Minakowski „Genealogia potomków
Sejmu Wielkiego”;
Aleksandra Piłsudska „Wspomnienia”. Londyn
1960;
Wikipedia Wolna Encyklopedia;
Archiwum rodzinne.

Sieroty w Równem
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Sztuk Pięknych na dom plenerowy,
gdzie się odbywają plenery studenckie przez cały rok.
Najstarszym wnukiem Jana Filipa Carossi i synem Bogusława był
Antoni, który objął majątek Lasomin
po śmierci ojca Bogusława Carossi.
Antonii zarządzał rodzinnym majątkiem, ale też często bywał w Warszawie, gdzie poznał przyszłą żonę Walentynę z Trojanowskich. Rodzice
Walentyny posiadali duży majątek
pod Toruniem, wówczas Białe Błota,
a obecnie Aleksandrów Kujawski,
ale mając dwie córki na wydaniu,
zgodnie z wymogami czasów, często
przebywali w stolicy. Majątkiem zajął
się ich syn Władysław Trojanowski, powstaniec styczniowy. Antonii
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Z poradnika dietetyka

Jak przetrwać świąteczny czas?

40

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z suto zastawionymi stołami, wielogodzinnym biesiadowaniem, ciężkimi, tłustymi potrawami oraz różnorodnymi
słodkościami. Do tego czasem dołączają się kalorie zawarte w alkoholach… Niezliczona
ilość potraw dostępna na wyciągnięcie ręki może być nie lada wyzwaniem dla układu pokarmowego. Poświąteczny czas to nieodłączne uczucie ciężkości, przejedzenia, a czasem
nawet dodatkowych kilogramów na wadze.
Długo przed świętami reklamy nakłaniają nas do zakupu odpowiednich
suplementów diety, które złagodzą
dolegliwości związane z pracą między
innymi wątroby. Czy tak musi być,
czy jednak można choć trochę zniwelować złe samopoczucie związane ze
świątecznym łasuchowaniem?
Jak w takim razie poradzić sobie
w tym trudnym okresie? Specjalnie
dla Gazety Babickiej kilka porad,
jak funkcjonować w trakcie świąt,
przygotował dietetyk.

• Przygotuj mniejsze porcje, dzięki
temu dasz gościom szansę spróbować wszystkiego, bez nadmiernego przejadania się i poczucia winy
z powodu pozostawionych resztek
na talerzu.
• Odchudź potrawy. Ukochana sałatka jarzynowa świetnie smakuje
z majonezem, ale przygotowana
na bazie jogurtu jest też doskonała.
Pierogi z kapustą przygotuj z mąki
gryczanej lub razowej. Zamiast odsmażać potrawy na patelni, pod-

Gdy przygotowujesz jedzenie…
• Zaplanuj, ilu gości usiądzie do stołu, ile potraw chcesz przygotować.
Najczęściej jeszcze kilka dni po
świętach dojadamy pozostałości.
Tak jak dwudniowa nadwyżka kaloryczna nie przyniesie zbyt negatywnych skutków dla naszego ciała, tak
rozciągnięcie świąt na kolejne dni,
już może odbić się na naszej wadze.
Poza tym sporo jedzenia zdąży się
też zepsuć i będziemy zmuszeni je
wyrzucić.

grzej je w piekarniku. Taka obróbka
termiczna jest szybsza, wygodniejsza i znów lżejsza dla wątroby.
•
Smażoną rybę zastąp gotowaną
na parze, pieczoną w piekarniku
lub przygotowaną w galarecie. Jeśli
smażona ryba to tradycja w Twoim domu bez której nie możecie się
obejść, to zjedz taką rybę po zdjęciu skóry.
• Wybieraj chude mięsa: indyka, cielęcinę, polędwiczki wieprzowe lub
wołowe. Wykorzystuj różnorodność

grudzień 2019/styczeń 2020 gazetaBABICKA

mięs, niekoniecznie tych tłustych.
Dobrze przygotowany indyk będzie także na miarę świątecznego
obiadu. Przygotowując mięsa w sosie, nie zagęszczaj go mąką. Pozwól
wodzie wyparować, co także zagęści
jego konsystencję.
• Ogranicz sól. Wykorzystuj w kuchni zioła i przyprawy takie jak:
czosnek, majeranek, lubczyk, kardamon, koper, kminek. Przyprawy
te nie tylko poprawią walory smakowe potrawy, lecz także wspomogą
dodatkowo układ trawienny.
• Piecz ciasta bez kremu: szarlotka,
ciasto marchewkowe, makowiec,
murzynek, pierniczki, też będą pyszne. Kremy na bazie tłustej śmietany,
nie dość że są bardzo kaloryczne, to
także znów negatywnie wpływają
na pracę wątroby.
•
Ogranicz ilość cukru w przepisie przynajmniej o połowę.
Większość ciast jest dość słodka,
a w połączeniu z ilością spożytych
porcji w ciągu świąt możemy dostarczyć sobie znaczne nadprogramowe ilości cukru.
• Pamiętaj: alkohol znacznie obciąża
wątrobę. Jedna lampka wina może
wspomóc trawienie, ale większa
ilość przynosi już negatywne skutki.
•
Zaproś gości na spacer, zróbcie
sobie małą przerwę i rozprostujcie nogi. Wspólny spacer zacieśnia
więzi, poprawia metabolizm i uczy
najmłodszych, jak ważny jest ruch.
Gdy jesteś gościem, masz ten komfort, że nie przygotowujesz posiłków,
jednak nie masz wpływu na to, co
zastaniesz na stole. Jak w takiej sytuacji zachować się, by nie odejść od
niego z uczuciem przejedzenia, ale by
też nie obrazić gospodarza swoją powściągliwością w jedzeniu? Oto kilka
podpowiedzi.

zdrowie i ekologia

trawienie. Zjedz swoją porcję, odczekaj 20–30 minut i popij kilka łyków. Rób sobie przerwy od jedzenia,
zachęć innych gości do rozmowy,
która trochę odciągnie Was od samego jedzenia i pozwoli przetrawić
spożyte pokarmy.
• Nałóż kilka potraw na jeden talerz
obok siebie. Tu wchodzimy w psychodietetykę – mózg reaguje na
wielkość porcji względem talerza.
Ten trik można spotkać w restauracjach serwujących jedzenie na
wagę. Duży talerz, a na nim mała

porcja odbierane są przez mózg
jako spożycie małej ilości pokarmu i powodują ciągły stan niedojedzenia. Nie rejestrujemy, ile takich
talerzyków już się przewinęło się
przez nasze ręce podczas świątecznej kolacji. Wypełnienie talerza
małymi porcjami różnych potraw
da poczucie pełności. Wizualnie
będzie Ci też łatwiej zapanować

nad ilością skonsumowanych posiłków. Pamiętaj, że zgodnie z tradycją masz spróbować dwanaście
potraw, a nie zjeść dwanaście pełnych obiadów.
• Zakup enzymy trawienne. Jako
dietetyk nie jestem zwolennikiem
takich rozwiązań, jednak okres
świąteczny rządzi się swoimi prawami i dokładnie wiem, że wiele osób
chce skorzystać z takiego wspomagania. Można pomóc żołądkowi
enzymami trawiennymi, co będzie
też dobrym rozwiązaniem dla osób,
które na przykład nie tolerują laktozy, a nie mają pewności czy ta nie
pojawi się w posiłkach serwowanych na stole. Można także wspomóc wątrobę, stosując preparaty
roślinne, takie jak ostropest plamisty lub wyciąg z karczocha.
CO ZROBIĆ, GDY JESTEŚ
NA DIECIE?
Cały rok dbania o zdrowy, racjonalny sposób odżywiania, zmianę
nawyków, niedojadanie ponad zapotrzebowanie kaloryczne i przychodzi te kilka dni w roku, które wydają
się zaprzepaszczeniem wszystkiego.
Dostrzegane efekty w postaci poprawy samopoczucia, utraty wagi są
silną motywacją, ale też wyolbrzymiają problem, jak przetrwać ten
trudny czas.
Obawa przed przytyciem, gorszym
samopoczuciem po jedzeniu, czy
też brak kontroli nad ilością spożytych posiłków i brakiem hamulców

w konsumpcji są realnymi obawami,
z którymi borykają się pacjenci poradni dietetycznych.
Ludzie potrafią już kilka miesięcy
przed świętami stresować się tym
nadchodzącym wydarzeniem i często podejmują decyzję spędzenia
świąt samotnie w zaciszu własnego
domu.
To jednak nie jest dobra droga!
Ciągłe odmawianie sobie ulubionych
potraw w połączeniu z odizolowaniem się od rodziny i przyjaciół spowoduje, że szybko zrezygnujesz ze
swoich postanowień zmiany nawyków żywieniowych.
W TAKIM RAZIE JAK PRZETRWAĆ
OKRES ŚWIĄTECZNY, BĘDĄC NA
DIECIE?
Przede wszystkim postaraj się nie
kojarzyć świąt z negatywnymi emocjami. Jest to czas radości, wspólne
chwile z rodziną, pięknie oświetlana choinka, zapachy dzieciństwa.
Skupianie się tylko na negatywnych
emocjach (wielogodzinne siedzenie
przy stole, ciężkostrawne potrawy
i przejedzenie) spotęguje tylko lęk,
który będzie silnym obciążeniem
psychicznym.
Pamiętaj: dwa dni nie zaprzepaszczą Twoich starań. Zastosuj się do
powyższych porad i nie przejmuj
chwilowym wzrostem wagi. Wynikać

on będzie głównie z zalegającego jedzenia w przewodzie pokarmowym,
i co za tym idzie, zwiększonego magazynowania wody. Święta to piękny rodzinny czas, cieszmy się każdą
chwilą spędzoną z najbliższymi i nie
pozwólmy, by jedzenie odebrało nam
tę radość. Pamiętaj, święta to tylko
kilka dni w roku, ważne jest to, co robisz w pozostałe!
Życzę Państwu radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia
Magdalena Niewiadomska, dietetyk
foto: AdobeStock
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Z poradnika dietetyka

• Nie głodź się od rana. Całodzienny
post sprawi, że wieczorem rzucisz
się na jedzenie. Będziesz jeść szybko i dużo, a to bardzo obciąży układ
pokarmowy. Błędnie myślimy, że
stan przegłodzenia ograniczy ilość
spożytych kalorii w ciągu dnia.
Badania dowodzą, że poprzez całodzienne ograniczenie spożycia
pokarmów, wieczorem jesteśmy
w stanie zjeść zdecydowanie więcej.
W ciągu dnia spożywaj lekkostrawne posiłki, na przykład owsiankę,
sałatki warzywne bez sosów, lekką
zupę, czy gotowane na parze ryby
i warzywa.
• Jedz powoli. Święta to czas rodzinny, a jedzenie jest dodatkiem
do wspólnego spędzenia czasu.
Rozmawiajcie, obejrzyjcie wspólnie film, niech jedzenie wam towarzyszy, ale nie dominuje w tym
czasie. Powolne jedzenie i długie
przeżuwanie rozdrabnia dokładnie
pokarm, miesza go z enzymami
trawiennymi, dzięki czemu pokarm staje się bardziej strawny dla
przewodu pokarmowego. Jednym
słowem długie przeżuwanie jest
przysługą dla żołądka i jelit, które i tak wykonują w tych dniach
ogrom pracy.
•
Nie popijaj każdego kęsa. Nadmierne popijanie jedzenia może rozwodnić soki żołądkowe, co utrudni
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zdrowie i ekologia

Nadzwyczajny
Smaki polskiej przyrody

jarząb zwyczajny
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Jarząb zwyczajny
(Sorbus aucuparia )

zwany potocznie jarzębiną to powszechnie występujące w Polsce drzewo o charakterystycznych czerwono-pomarańczowych owocach. Czerwone korale służyły
i nadal służą wielu dziecięcym zabawom i wywołują
sentymentalne wspomnienia.
Dawniej owoce jarzębu służyły jako przynęta do
łapania ptaków przez tzw. ptaszników. Stąd właśnie
pochodzi jego łacińska nazwa aucupium, co oznacza
łowienie ptaków.
Na świecie występuje około 80 gatunków tej rośliny,
z czego w Polsce – cztery: jarząb zwyczajny, mączny,
szwedzki i brekinia.
Jarzęby należą do tej samej rodziny różowatych, co
głogi czy aronie. Jest to gatunek doskonale radzący sobie w naszych warunkach klimatycznych, wykazujący dużą tolerancyjność na mróz. Dzięki ww. zaletom
powszechnie wykorzystywany jest przy nasadzeniach
w miastach oraz przydomowych ogrodach.
Nasi pradziadowie wplatali gałązki jarzębu z owocami w wieńce dożynkowe, by zapewnić sobie urodzaj
w następnym roku. Wierzyli również, że owoce tego
drzewa chronią przed nocnymi strachami, a także
przynoszą szczęście w miłości. Z tego właśnie powodu
kobiety chętnie nosiły korale z nich wykonane.
Jarząb to nie tylko sentymentalna podróż, to również nadzwyczajna roślina o właściwościach: zdrowotnych, kulinarnych i kosmetycznych. Warto zatem
pochylić się trochę nad jej niezwykłymi zaletami.
Właściwości zdrowotne
Owoce jarzębu wykazują doskonałe działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Posiadają duże ilości: miedzi, magnezu, potasu, sodu, wapnia oraz witamin: E,
K, P oraz PP. Z powodu dużej zawartości witaminy C,

wyciąg z jego owoców skuteczny jest przy wszelkiego typu przeziębieniach, chorobach płuc oraz nerek,
w tym np. kamicy nerkowej. Uwaga, trzeba jednak
uważać na jego silne właściwości moczopędne i przeczyszczające.
Właściwości kosmetyczne
Obecnie mało znane są właściwości pielęgnacyjne
owoców jarzębu. Nie każdy wie, że kremy i płukanki
z ich dodatkiem likwidują cienie pod oczami i zmniejszają opuchliznę, a także działają ściągająco, antybakteryjnie i odżywczo. Powszechnie znana jarzębina
pomaga leczyć trudno gojące się rany i rozszerzone naczynka, a także skutecznie ogranicza rozwój grzybów
oraz bakterii, co powoduje, że skóra staje się gładsza
i pozbawiona wyprysków.
Uwaga, surowe owoce jarzębiny są niebezpieczne!!!
Nie wolno spożywać owoców jarzębiny na surowo,
gdyż zawierają toksyczny kwas parasorbinowy. Po
zjedzeniu choćby kilku z nich pojawiają się wymioty,
biegunka oraz bóle głowy. Jarzębina nadaje się do jedzenia po ugotowaniu lub wcześniejszym zamrożeniu
– wystarczy mrozić ją przez dwie doby, w wyniku czego
trujący kwas zostanie zlikwidowany.
Zbiór owoców
Owoce jarzębiny dojrzewają niekiedy już w pierwszej
połowie września. Warto jednak poczekać do pierwszych przymrozków, gdyż uzyskamy wówczas lepsze
właściwości lecznicze i walory smakowe.

CIEKAWOSTKI

•	Owoce jarzębu zwyczajnego stanowią pożywienie dla wielu ptaków. Dzięki nim do ogrodu możemy zwabić: gile, drozdy oraz
jemiołuszki.
•	
W przeważającej większości do
rozsiewania jarzębów przyczyniają się ptaki.
•	Owoce jarzębu zawierają 2 razy
więcej karotenu niż marchew.

•	Dawniej w Niemczech wierzono,
że gałązka jarzębiny z koralami
chroni przed piorunami. Z tego
właśnie powodu kalenice domów
przybierano wieńcami oraz bukietami jarzębiny.
•	
Starożytni Rzymianie stosowali
wyciągi z owoców jarzębiny jako
środek wzmacniający pracę serca
oraz naczyń krwionośnych.
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•	
Największym rodzimym gatunkiem jarzęba jest jarząb brekinia (Sorbus torminalis).
•	Drewno jarzębów, ze względu na
dużą twardość i elastyczność, wykorzystywano m.in. w stolarstwie
i tokarstwie. Służyło również do
wyrobu fujarek, fletów oraz klepek
do beczek.

zdrowie i ekologia
Syrop jarzębinowy

Propozycje wykorzystania jarzębu zwyczajnego
Ważne, by wykorzystywane do przepisów owoce jarzębu miały możliwie jak najmniejszy kontakt ze spalinami,
w związku z powyższym ich zbiór należy przeprowadzić z
drzew, które rosną z dala od ruchliwych ulic.

Smaki polskiej przyrody

Składniki:
1 kg owoców
1 litr wody
½ cytryny
½ kg cukru

Przygotowanie:
Owoce jarzębu należy przemrozić w zamrażarce
przez minimum 2 doby. Następnie przesypujemy je na
blachę i zapiekamy w piekarniku. Zabiegi te pozwalają
pozbyć się goryczki, a same owoce stają się słodsze. Po
zapieczeniu owoce przekładamy do garnka i zalewamy
około 1 litrem wody. Chwilę gotujemy, a gdy zmiękną
– rozgniatamy lub blendujemy. Otrzymaną masę wyciskamy przez świeżą ściereczkę, a otrzymany sok przelewamy do innego naczynia i dosypujemy 1/2 kg cukru
oraz wciskamy sok z 1/2 cytryny. Następnie ponownie
gotujemy i przelewamy jeszcze gorący syrop do butelek
i wekujemy na gorąco.
Miąższ z owoców można wykorzystać do maseczki.

Krem ryżowy z jarzębiną
Przygotowanie:
Mleko gotujemy ze szklanką wody. Dodajemy ryż oraz
startą skórkę z połowy cytryny. Mieszamy i gotujemy pod
przykrywką 15 minut na niewielkim ogniu. Żelatynę zalewamy zimną wodą, aby napęczniała. Żółtka, szczyptę
soli, cukier oraz cukier waniliowy miksujemy na puszystą masę, zaś białka ubijamy na sztywną pianę. Gdy ryż
będzie miękki, dosypujemy do niego powoli żelatynę,
aby się rozpuściła. Następnie dodajemy ubite żółtka, a na
koniec pianę. Otrzymaną masę wkładamy do formy lub
pucharków i dekorujemy owocami. Do syropu jarzębinowego (przepis wyżej) dodajemy mąkę ziemniaczaną rozmieszaną wcześniej w niewielkiej ilości syropu jarząbowego i wszystko gotujemy. Sos powinien być nie za gęsty.
Po wystygnięciu dodajemy kilka kropel soku z cytryny
i polewamy nim krem ryżowy z owocami.

Składniki:
2 szklanki mleka
1 szklanka ryżu
4 łyżeczki żelatyny
2 jajka
5 łyżeczek cukru
1 paczka cukru waniliowego
sok z ½ cytryny
szczypta soli
1 szklanka soku z jarzębiny
½ szklanki cukru
2 płaskie łyżki mąki
ziemniaczanej
owoce do dekoracji wedle
uznania (truskawki, jagody)
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Maseczka odświeżająca

foto: Joanna Szczepanik

Niewykorzystaną resztę owoców po gotowaniu można
wykorzystać do zrobienia maseczki. Wystarczy dodać łyżkę miodu i nałożyć na twarz na pół godziny.
Tonik do cery tłustej
Garść owoców jarzębu zalewamy wrzątkiem i dokładnie rozgniatamy. Po około 15–20 minutach odcedzamy
i dodajemy odrobinę oleju oraz żółtko. Otrzymany tonik
nakładamy na twarz.
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.

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: Joanna Szczepanik/foto: Adobe Stock
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40 lat minęło jak jeden dzień…
Imponujące obchody Jubileuszu 40-Lecia Gminnego Klubu Sportowego Naprzód
Stare Babice przeszły już do historii. Na uroczystość przybyli wyjątkowi goście.
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Obecni byli: Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka, Wicestarosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Wojciech Białas,
Przewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Krzysztof Turek, Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
Zdzisław Łazarczyk członek Zarządu PZPN, Zastępca Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Witold
Bogdański, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosław Płóciennik, były Zastępca
Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając, Sponsor Strategiczny
klubu sportowego Naprzód Stare
Babice Prezes Zarządu Centrum
Fotowoltaiki Michał Suska, Marcin Palczak z Centrum Medyczno
Rehabilitacyjnego Sorno, Prezes
Klubu Piastovia Piastów Włodzimierz Golfert wraz z trenerem Jackiem Sękowskim.
Na uroczystość przybyli również: były prezes Klubu i współzałożyciel Naprzód Zielonki oraz
pierwszy Prezes Zarządu Bogdan
Miedziński. Swoją obecnością zaszczycili nas prezesi klubów sportowych i przedstawiciele podmiotów

i instytucji od wielu lat współpracujących z klubem.
Nie zabrakło również byłych
i obecnych piłkarzy, działaczy klubu,
sponsorów, radnych Gminy Stare
Babice, dyrektorów szkół, rodziców.
Na gali zostały wręczone honorowe odznaki Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej, dla osób zasłużonych w działaniach na rzecz
Klubu Sportowego Naprzód Stare
Babice oraz honorowe odznaczenia
PZPN. Odznaczenia wręczył Prezes Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej Zdzisław Łazarczyk członek Zarządu PZPN oraz Zastępca
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Witold Bogdański. Ponadto
Prezes Klubu Naprzód Stare Babice
Marek Kamiński wręczył specjalne
nagrody dla Bogdana Miedzińskiego i Jana Jannasza.
Złotą odznakę otrzymał Zbigniew Waszczyło; srebrne odznaczenia MZPN otrzymali: Radosław
Karpiński, Piotr Staniszewski, Marcin Nowocień i Grzegorz Gładysz.
Brązowe Odznaczenia PZPN
otrzymali: Adam Engler, Paweł
Kowalski, Maciej Siemiatkowski
oraz Grzegorz Żółtowski.
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Podczas obchodu jubileuszu prezes Klubu Naprzód Marek Kamiński
wspomniał zawodników i działaczy,
którzy odeszli na zawsze w ostatnim
20-leciu. Byli to: Mieczysław Engler, Janusz Strzeszewski, Jarosław
Bednarski, Mieczysław Jezierski,
Paweł Lubelski, Wojciech Jakubowski, Jerzy Kamiński, Andrzej
Łuczak. W okolicznościowym przemówieniu przybliżył historię oraz
ważniejsze osiągnięcia klubu, zwracając uwagę na wyzwania, przed
jakimi stowarzyszenie stoi. Podziękował jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że klub
przetrwał i rozwija się nadal.
Zarząd Klubu: Marek Kamiński
i Rafał Lubelski, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz
sponsor Strategiczny Michał Suska
wręczyli podopiecznym trenera Rafała Lubelskiego z roczników 2009
i 2010 specjalne statuetki i puchary
za awans do III LIGI. Zaproszeni
goście w krótkich wystąpieniach
podkreślali wybitne dokonania dla
społeczności lokalnej działaczy,
sympatyków i zawodników, w tym
aktualnego prezesa klubu pana
Marka Kamińskiego.
W dalszej części Zarząd Klubu
w podziękowaniu dla sponsorów

sport
i przyjaciół wręczył wyróżnienia
w postaci złotych certyfikatów.
W ten skromny sposób chcieliśmy
podziękować sponsorom i przyjaciołom naszego klubu, bez których
ciężko byłoby nam funkcjonować.
Cieszymy się, że jesteście z nami
i wspieracie klub w naszej działalności.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim naszym darczyńcom, których długa lista znajduje
się na naszej stronie internetowej:
http://naprzodstarebabice.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
W części artystycznej wystąpił
Dawid Krzyżowski, który od 14 lat
trenuje freestyle football, czyli triki
z piłką nożną. Umiejętności w tej
dziedzinie prezentował już w 33
krajach świata. Na swoim koncie
ma takie osiągnięcia jak: Mistrzostwo oraz Wicemistrzostwo Polski Red Bull (w głównej kategorii)
we freestyle football; 5. miejsce na
ostatnich Mistrzostwach Świata
w Brazylii – największego turnieju
na świecie organizowanego w tym
sporcie przez markę Red Bull; 4.
miejsce Mistrzostw Europy w Petersburgu oraz 6. miejsce Mistrzostw
Świata w Paryżu. Wielokrotny zdobywca pucharów Polski. Występował na takich imprezach jak np.
UEFA EURO 2012, Liga Mistrzów
2015 Berlin, Lato Zet i Dwójki, Eska
Music Awards, Festival Białej Nocy
na Malcie, dla klubu FC Barcelona
przy Camp Nou.
W części artystycznej wystąpił
także przyjaciel Naprzód Stare Babice, finalista IV edycji The Voice
of Poland Piotr Kowalczyk, który studiował wokalistykę w Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu
I i II st. im. Krzysztofa Komedy
Warszawie. Piotr to tenor i baryton, laureat głosowania internautów podczas IV edycji The Voice
of Poland. Śpiewał dla najważniejszych osób w Polsce, a dla naszych
gości przepięknie wykonał kilka
utworów m.in. utwór z repertuaru
Czesława Niemena „Sen o Warszawie”.
tekst: Agnieszka Mikołajczyk
foto: AK

VI Otwarty Puchar Mazowsza
w gimnastyce artystycznej
W weekend 30 listopada – 1 grudnia 2019 r. hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonkach-Parceli, stała
się epicentrum gimnastyki artystycznej.
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258 gimnastyczek (w tym 224 z zagranicy), 34 kluby z 12 krajów, 26 sędzin
(23 międzynarodowe), dwa dni zmagań na planszy, występy pokazowe w wykonaniu mistrzyń to wszystko na żywo mogła zobaczyć widownia zgromadzona na trybunach oraz widzowie podczas transmisji online.
VI Otwarty Puchar Mazowsza w gimnastyce artystycznej odbył się pod
honorowym patronatem wójta gminy Stare Babice. W uroczystym rozpoczęciu zawodów udział wzięli m.in. Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
Tomasz Szuba, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wojciech Białas
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosław Płóciennik, którzy wręczyli pierwsze nagrody.
tekst/foto: Anna Tymko
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Otwarty Grand Prix Pragi-Południe dzieci w Badmintonie
W otwartym Grand Prix Pragi-Południe dzieci w Badmintonie rozegranym w Warszawie
16 listopada babiccy zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Stare
Babice zdobyli 3 medale.
W kategorii wiekowej U 13 na
poziomie A Joachim Tracz zdobył
trzecie miejsce, ustępując minimalnie zawodnikowi z Milenium Warszawa. To był bardzo dobry start
tego młodego zawodnika. Franciszek Głowacki wystąpił w finale

kategorii U 13 na poziomie B, zdobywając srebrny medal, a trzecim
na miejscu w tej kategorii uplasował
się Karol Tomaszewski, zdobywając
brązowy medal.
Uczniowski Klub Sportowy Badminton Stare Babice prowadzi ciągły

nabór do sekcji dzieci w wieku 7–9
lat. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach w poniedziałki,
środy i piątki od 18.00 do 19.30. Zapisy pod nr 604 717 977.
tekst/foto: Rensei Karate Dojo
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II Międzyszkolny Turniej Carrom
Która gminna szkoła najlepiej gra w carrom?

Gmina Stare Babice to miejsce, w którym trenuje najwięcej młodych graczy carrom w Polsce. Indyjski bilard rozpoznawany jest tutaj od ponad 10 lat, a carromowe zajęcia pozalekcyjne organizowane przy wsparciu GOSiR Stare Babice cieszą się dużym powodzeniem.
W listopadzie Polskie Stowarzyszenie Carrom zrealizowało projekt
dofinansowany ze środków Gminy
Stare Babice pt. „Szkolne turnieje carom” oraz „II Międzyszkolny Turniej
Carrom w gminie Stare Babice”.
W ramach projektu w pięciu szkołach odbyły się szkolne turnieje carrom, będące eliminacjami do etapu
międzyszkolnego. W projekcie wzięły
udział: szkoły w Koczargach Starych,
Starych Babicach, Zielonkach-Parceli,
Borzęcinie Dużym oraz Niepubliczna
Szkoła Podstawowa EduLab.
20 listopada po trzech najlepszych
graczy z każdej szkoły rozegrało
II Międzyszkolny Turniej Carrom.
Gospodarzem zawodów była tym
razem szkoła w Koczargach Starych.
Podziękowania należą się dyrektor tej
szkoły pani Annie Baran za gościnne
przyjęcie. Rozgrywki były bardzo zacięte i emocjonujące.

Gracze ze Szkoły Podstawowej
w Koczargach Starych (w składzie
Damian Szczepanik, Maksymilian
Dymiński i Mateusz Adamski) wywalczyli pierwsze miejsce w II Międzyszkolnym Turnieju Carrom w gminie
Stare Babice. Na drugim miejscu
znaleźli się zeszłoroczni zwycięzcy tj.
szkoła w Zielonkach-Parceli. Trzecie miejsce wywalczyli zwodnicy ze
szkoły w Borzęcinie Dużym. Wszyscy
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gracze otrzymali puchary dla szkoły,
pamiątkowe drewniane medale, dyplomy oraz striker.
Ciekawe, jak będzie w kolejnym
sezonie? Trening czyni mistrza, tak
więc warto trenować carrom regularnie. Szczegółowe informacje na
temat indyjskiego bilardu oraz zajęć
carrom w szkołach znajdują się na
stronie www.carrom.pl
tekst/foto: Paulina Nowakowska

sport

VI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom
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Budynek Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
opanowany przez carromowych graczy...
Jak co roku Polskie Stowarzyszenie Carrom zorganizowało w budynku Powiatu Warszawskiego
Zachodniego niepowtarzalne i wyjątkowe wydarzenie przeznaczone
dla młodych graczy carrom z całej
Polski. Już po raz szósty odbyły się
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w Carrom. W sobotę 23 listopada
czterdziestu zawodników z wielu
szkolnych klubów carrom wzięło
udział w turnieju. Przez cały dzień
młodzież rozgrywała mecze przy
planszach do bilarda indyjskiego
w przyjaznej i miłej atmosferze.
Po sześciu rundach systemu
szwajcarskiego do finału zakwalifikował się Oliwier Sumka ze
Szkolnego Klubu Carrom w Borzęcinie Dużym oraz Damian
Szczepanik ze Szkolnego Klubu
Carrom w Koczargach Starych.

Po emocjonującym pojedynku
Młodzieżowym Mistrzem Polski
w Carrom został Damian Szczepanik. Na III miejscu zakończył
turniej zeszłoroczny zwycięzca Jan
Nowakowski ze Szkolnego Klubu
Carrom w Zielonkach-Parceli. Najlepszą Dziewczyną Turnieju została Laura Kawczyńska-Banaszek,
a miano Najlepszego Gracza poniżej 13 lat wywalczył Jan Nowakowski. Zwycięzcy turnieju otrzymali
trofea, medale i atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy turnieju

otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe kubki.
Projekt „VI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom” był
współfinansowany ze środków
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęła ambasada
Indii w Polsce. Kolejny turniej,
tym razem międzynarodowy i bez
ograniczeń wiekowych Polskie Stowarzyszenie Carrom planuje już
pod koniec lutego 2020 r. w Brzegu.
tekst/foto: Paulina Nowakowska
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Spotkanie z Patrycją Berezowską
Patrycja Bereznowska to polska lekkoatletka uprawiająca biegi
długodystansowe, Mistrzyni Świata w biegu 24-godzinnym, Rekordzistka Świata w biegu 48-godzinnym, zwyciężczyni i rekordzistka słynnego 246-cio kilometrowego biegu Spartathlon z Aten to
Maratonu. W lipcu 2019 Patrycja wygrała jeden z najtrudniejszych
biegów Świata! Morderczy BADWATER ULTRAMARATHON
w Dolinie Śmierci w USA!
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Udało się nam zaprosić Patrycję Bereznowską do Starych Babic, gdzie
opowiedziała o niesamowitym biegu,
wspomniała te dobre jak i te cięższe
chwile związane z trasą. Warto zaznaczyć, że Patrycja biegając pomagała zebrać fundusze Stowarzyszeniu
„Aktywnie Przeciwko Depresji”. Tak
jak biegu nie da się ukończyć samodzielnie, tak w walce z depresją
musimy liczyć na pomoc innych.
Spotkanie z utytułowaną ultramaratonką poprowadzili Radomił Maślak i Anna Goncerzewicz.
Zawodnicy Badwater rywalizują
w temperaturze przekraczającej 50°C
i startują z najniższego punktu Stanów Zjednoczonych (86 m p.p.m.),
a finiszują na wysokości 2500
n.p.m., u podnóża Mount Whitney

– najwyższego szczytu kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. To
pierwszy raz, kiedy Polka wzięła
udział w tym biegu, dotychczas reprezentowali nas tylko mężczyźni.
Fenomenalny debiut! PIERWSZE
MIEJSCE I REKORD! Patrycja
ukończyła trasę ultramaratonu, która liczy 217 km w 24 godziny, 13 minut i 24 sekundy! Ustanowiła nowy
REKORD (w kategorii kobiet). Poprawiła poprzedni o ponad 1,5 godziny! I MIEJSCE w kategorii Kobiet,
II MIEJSCE w kategorii Open, przegrała tylko z jednym mężczyzną –
Japończykiem Yoshihiko Ishikawą,
który również pobił rekord trasy,
21:33.01.
Tekst: GOSiR Stare Babice
foto: Aneta Mikulska/patrzę kadrami
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Sukces

karateków!!!

500 zawodników, 38 klubów, 6 państw!!!
Tak wyglądał międzynarodowy turniej ARASHI
CUP, który odbył się 30 listopada w Legnicy.

Ośmiu zawodników RENSEI po raz
kolejny spisało się doskonale zdobywając łącznie 1 złoty, 1 srebrny
i 2 brązowe medale, co przełożyło się
na wysokie 16. miejsce w klasyfikacji
ogólnej klubów!
Największe brawa płyną do sensei
Michała Zająca, który zdominował
kumite mężczyzn 40–47 lat w kategorii wagowej open! Ciekawostka...
Michał Zając – zdobywca złotego
medalu jest nauczycielem języka angielskiego w Koczargach i Borzęcinie!
Zaczynał w RENSEI z białym pasem,

w tym roku zdobył czarny, a w ostatni
weekend wygrał konkurencję kumite
masters na międzynarodowym turnieju. Część grupy, w której ćwiczy to
jego dawni uczniowie! Wiemy, że na
szkolnych korytarzach zbiera od dzieci gratulacje. Jesteśmy z niego bardzo
dumni!
Blisko podium byli: senpai Weronika Dzwonkowska w kumite juniorek
+59kg, a także senpai Jakub Dobrzyński w kumite kadetów –63kg, którzy
zajęli 5. miejsca! Dobre walki poprowadzili Marysia Jakubik i Jakub

Klepacki, naprawdę niewiele zabrakło im do zwycięstwa.
Wyniki:
1 miejsce – Michał Zając, kumite
m. 40–47 lat
2 miejsce – Helena Szłyk, kata
dz. 8 lat
3 miejsce – Jakub Dobrzyński,
kumite juniorów – 61 kg
3 miejsce – Michał Zając,
kata m. 40–47 lat
Gratulujemy!
tekst/foto: Aleksandra Oszczyk

Sukces UKS RENSEI na Mistrzostwach Warszawy Karate WKF
Karatecy UKS RENSEI BORZĘCIN odnoszą kolejny wielki sukces, tym razem na Otwartych Mistrzostwach Warszawy Karate WKF (WKF – olimpijska federacji karate). Zawody odbyły się 16 listopada. Organizator odnotował blisko 350 zgłoszeń zawodników.
Nasi dzielni karatecy zdobyli łącznie aż 19 medali, w tym
7 złotych, 4 srebrne i 8 brązowych! Poziom Mistrzostw
oceniamy na wysoki, ponieważ do miejsc medalowych
dotarli tylko nasi najlepsi zawodnicy, którzy mają już doświadczenie w startach oraz odnoszą sukcesy na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Nad zgodnym z przepisami przebiegiem Mistrzostw
Warszawy czuwał sędzia międzynarodowy European Karate Federation, a zarazem członek Komisji Sędziowskiej
Polskiej Unii Karate – sensei Daniel Kucharski. Jest to dla

nas bardzo miły akcent, ponieważ sensei Daniel od wielu
lat związany jest z naszym gminnym karate, poprzez pracę w klubie UKS RENSEI Borzęcin. Obecnie w sekcjach
RENSEI w Borzęcinie, Koczargach i Zielonkach – trenuje
blisko 80 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych!
Gratulujemy wszystkim zawodnikom wspaniałej sportowej postawy. Szczegółową listę zdobywców trofeów
znajdą Państwo na stronie https://gosirstarebabice.pl/.
tekst/foto: Rensei Krate Dojo
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rozrywki umysłowe

ŚWIĄTECZNE ZAGADKI
Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące
słowa: ŚLEDŹ, KARP, KLUSKI, MAK,
RACUCHY, RODZYNKI, SAŁATKA, BIGOS,
MAKOWIEC, PIECZYWO, KAPUSTA,
ŚLIWKI, ORZECHY, MIÓD, BAKALIE,
WĘDLINY, MIĘSA. Pozostałe litery czytane
poziomo utworzą rozwiązanie.
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eca = ĘTEGO

Konik polny
Przeskakuj zawsze o tę samą
ilość pól. Obejdź diagram
trzykrotnie, pozbieraj literki, wpisz je w przygotowane
pola i odczytaj hasło. Pamiętaj, że musisz wykorzystać
wszystkie literki.
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Hasło:

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 19 stycznia 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: „Świąteczne
zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Zimowych Zagadek” (KRAINA WIECZNYCH LODÓW, LĄDOLÓD, HENRYK ARCTOWSKI,
ANTONI DOBROWOLSKI – pierwsi Polacy w Antarktyce). Nagrodę wylosował Jakub Kołomański 10 lat. 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 12/2019
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Poziomo:
2. Zdrobniale gwiazda.
4. Włodek… Trio.
5. Maciej… dziennikarz i prezenter
Teleekspressu, gość uczniów
z Borzęcina.
7. Zajęcia biblioteczne dla
najmłodszych.
10. Łacińska nazwa jarzębiny.
11. Farbki wodne.
12. Obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo.

14. Ogólnopolski konkurs
języka angielskiego
dla szkół.
15. Zawieszana pod sufitem
w okresie świąt.
16. Ultramaraton w Dolinie Śmierci
w USA.
Pionowo:
1. Drugie imię Jana Carossi.
3. Grupa śpiewająca kolędy
i jasełka.

4. Jedno z tradycyjnych,
świątecznych
ciast.
6. Pochodząca z USA
chrześcijańska muzyka,
śpewana a capella.
8. Magik, sztukmistrz,
czarodziej.
9. Zabawa z okazji imienin
Andrzeja.
13. Jeden z tańców
latynoamerykańskich.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 19 stycznia 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 12/2019”. Wśród
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2019: GRUDZIEŃ Z WIATRAMI, ROK Z GRZMOTAMI. Nagrodę otrzymuje: Paweł Adamczyk. 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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Zaproszenie

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

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

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

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.

Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
ONLINE

ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wesołych
Świąt
życzy Jakon

wykonawca inwestycji:

Zamieszkaj blisko natury i miasta
ozarowpark.pl

Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Jana Zamoyskiego 20a, Ożarów Mazowiecki

+48 603 652 204

