miesięcznik gminny od 1990 roku

BABICKA

numer 5 (273) maj/czerwiec 2019
ISSN 1428-1198

Piknik

historyczny
w Lipkowie

Kulturalne
Fundusze Uroczystości Opera
religijnosołeckie
dziecięca
s. 6 -patriotyczne w III aktach

s. 12

s. 22

lato
s. 26

aktualności

w numerze
NA OKŁADCE: Piknik historyczny w Lipkowie
foto: Kamil Malinowski

gmina, urząd, teren

Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza ......................................3
Razem tworzymy rodzinny album gminy Stare Babice!..........................3
Zespoły doradcze...................................................................................4
Fundusze sołeckie 2019 .........................................................................6
Z sesji Rady Gminy Stare Babice ...........................................................8
Z Babic na słoneczne wakacje z biurem podróży Sun Center ...............9
Zielony Rekord w gminie Stare Babice ...................................................9
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców .......................... 10
Zaproszenie na koncert inauguracyjny
XV Festiwalu Muzycznego w Krainie Chopina ......................................11
Prestiż szkoły i zawodu nauczyciela......................................................11
Uroczystości religijno-patriotyczne ...................................................... 12
Prawda o Katyniu.................................................................................. 13
Kobieca siła........................................................................................... 14
Dodatkowe pomieszczenia dla babickiej szkoły podstawowej
już pod pieczą gminy!........................................................................... 15

Robótki zręczne – warsztaty robienia much na VI Ogólnopolską
Paradę Seniorów oraz biżuterii z bawełny – 4 czerwca (wtorek),

z życia gminy

godz. 10:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.
Wstęp wolny.
Dzieci Dzieciom „Smok ze smoczej jamy” – przedstawienie
w wykonaniu dzieci z przedszkola w Bliznem Jasińskiego
– 5 czerwca (środa), godz. 18:00, Sala Widowiskowa Domu
Kultury Stare Babice. Wstęp wolny.

oświata w gminie

Koncert Laureatów XXVII Powiatowego Konkursu Muzycznego
Stare Babice 2019 – 8 czerwca (sobota), godz. 18:00, Sala

Pasjomatki z Klubu Mam .................................................................... 16
W stronę Gór Świętokrzyskich i na Podlasie – wycieczki
edukacyjne seniorów............................................................................ 17
Polana Lipków: w lato bezpłatnie poćwiczysz jogę .............................. 18

2

Dzień Dziecka – Teatr Piasku „Kopciuszek” – 1 czerwca (sobota),
godz. 16:00 i 18:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare
Babice. Bezpłatne bilety do pobrania na www.biletyna.pl
oraz w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice.
Rajd Rowerowy – Misja Kampinos – 2 czerwca (niedziela),
w godz. 9:00–13:00. Start w Starych Babicach. Więcej informacji
oraz regulamin na stronie Fb Towarzystwa Przyjaciół
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Gminny Dzień Dziecka – 2 czerwca (niedziela),
w godz. 13:00–18:00, Strefa Rekreacji Dziecięcej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Wstęp wolny.

„Czerwony Kapturek szuka księcia” – XXII Teatr Rodziców ................. 19
Dzień Ziemi 2019 .................................................................................20
Dzień Ziemi w Koczargach Starych ..................................................... 21
Pomoc dla Afryki................................................................................... 21
„Jak Stanisław Stasiem był” – opera dziecięca w III aktach ..................22
Szkoła z Zielonek-Parceli na Pikniku Naukowym .................................24
XX Gminny Przegląd Taneczny ............................................................25
Przedszkolny Dzień Tańca w przedszkolu w Starych Babicach ............25

dom kultury

Kulturalne lato .....................................................................................26
Migawki z Domu Kultury.....................................................................28
Dom Kultury zaprasza ........................................................................30

zdrowie i ekologia

Cykoria podróżnik...........................................................................................32

historia

Piknik historyczny w Lipkowie .............................................................33
Nośmy się po polsku! ..........................................................................34

biblioteka

Sportowa biblioteka – coś dla ciała i dla ducha....................................36

kompas babickiego rodzica

Być dobrze razem ................................................................................38

zdrowie i ekologia

Projekt „Kampinoskie Bagna” ukończony..................................................40
Uprawa borówki wysokiej w ogródku pod domem i na działce............42
Kompostowanie – warsztaty dla mieszkańców.......................................43

sport

Izabella Kamola dwukrotną mistrzynią Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików 2019 w Badmintonie............................................44
9. Maraton im. Janusza Kusocińskiego .....................................................44
Fabryka Mistrzów Motosportu.....................................................................45
Srebro dla UKS Siatkarz Stare Babice.........................................................45

rozrywki umysłowe
informacje

46
48

redakcja
adres redakcji: Dom Kultury Stare Babice,
ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela, 05-082 Stare Babice,
tel. 22 487 18 78, gazeta@domkultury-starebabice.pl
wydawca: Dom Kultury Stare Babice
redaktor naczelny: Janusz Czaja
zespół redakcyjny: Anna Królik (redaktor prowadzący), Izabela Bek
opracowanie graficzne: Krzysztof de Mianiuk
skład: ReContra Studio Graficzne
druk: Drukarnia Jantar, Stare Babice
nakład: 6 000 egz.
reklama: gazeta@domkultury-starebabice.pl

Redakcja nie zwraca materiałów, nie odpowiada za treści reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania wyboru tekstów nadesłanych
do druku, dokonywania skrótów i ich redagowana.

maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice.

UTW wykład Ewy Andrzejewskiej pt. „Irena Kwiatkowska – kobieta
pracująca” – 11 czerwca (wtorek), godz. 16:30, Klub Mieszkańca

Stare Babice, ul. Polna 40. Wstęp wolny.

Spotkanie sołeckie Koczargi Nowe, Koczargi Bugaj – 12 czerwca
(środa), godz. 18:00, Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych.
Wianki Blizne 2019 – 15 czerwca (sobota) w godz. 15:00–22:00,
teren przy przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1.
Wstęp wolny.
Pani Kropeczka zaprasza na obchody Dnia Taty – warsztaty
prezentów dla tatusiów – 18 czerwca (wtorek), godz. 16:30,

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
10. rocznica działania Klubu Seniora „Nadzieja” – spotkanie
uczestników klubu – 18 czerwca (wtorek), godz. 17:00, Sala
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2,
Zielonki Parcela.
Koncert inauguracyjny XV Festiwalu „W krainie Chopina” –
21 czerwca (piątek), godz. 21:00, Kościół pw. Wniebowzięcia
NMP w Starych Babicach.
Kulturalne Lato – 1. Potańcówka pod Girlandami – 22 czerwca
(sobota), w godz. 19:00–23:00, Plac Chopina przy
ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym. Wstęp wolny.
Spotkanie dyskusyjnego klubu książki – 25 czerwca (wtorek),
godz. 18:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.
Wstęp wolny.
Sesja Rady Gminy Stare Babice – 27 czerwca (czwartek),
godz. 14:00. Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21.
Kulturalne Lato – Piknik Folkowy – 30 czerwca (niedziela),
w godz. 17:00–21:00, Polana Dwóch Stawów w ZielonkachParceli. Wstęp wolny.
Naszemu Drogiemu Koledze
Krzysztofowi Puhowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Brata Stryjecznego
składają koleżanki i koledzy z Domu Kultury Stare Babice

gmina urząd teren

WÓJT GMINY STARE BABICE SERDECZNIE ZAPRASZA:
mieszkańców z niepełnosprawnością
oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością
na spotkanie 4 czerwca 2019; godz. 18:30
Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 21;
I piętro sala konferencyjna
(nowy budynek, dostosowany dla osób
z niepełnosprawnością)

opiekunów osób niepełnosprawnych
do uczestnictwa w stworzonej
specjalnie dla nich grupie wsparcia.
Grupa prowadzona będzie
przez wykwalifikowanego psychologa.
Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek
o godz. 19:30, zaczynając od 11 czerwca 2019 r.
Klub Mieszkańca przy Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
ul. Polna 40.

organizacje pozarządowe współpracujące,
jak również zainteresowane współpracą
z Gminą Stare Babice

na spotkanie 3 czerwca 2019 r.; godz. 18:00
Porozmawiajmy, jak można poprawić jakość życia
osób niepełnosprawnych w naszej gminie!
Jeśli nie możesz się zjawić, a chciałbyś się
podzielić pomysłami dotyczącymi powyższego
tematu – prosimy o kontakt.

Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21;
I piętro sala konferencyjna
(nowy budynek, dostosowany dla osób
z niepełnosprawnością)

KONTAKT tel. +48 22 730 80 30; e-mail: m.skowronska@stare-babice.waw.pl

Razem tworzymy rodzinny album gminy Stare Babice!
Szanowni Czytelnicy, prezentujemy kolejne zdjęcie
przesłane przez mieszkankę
naszej gminy. Cytujemy Jej
list w całości.
„Prezentowane zdjęcie zostało
wykonane na boisku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym. Widać
łącznik pomiędzy dwoma budynkami szkolnymi oraz budynek nazywany przez uczniów „starą częścią”.
Nie wiem czemu, bo podobno wybudowano go później, niż ten niewidoczny na zdjęciu. Wiosna 1977, rok
szkolny 1976/1977. Na zdjęciu część
klasy VIII B z nauczycielką języka
polskiego, wspaniałym człowiekiem
i doskonałym pedagogiem – Panią Ewą Łubińską (pierwsza z lewej
w pierwszym rzędzie). Obok Pani
Ewy Łubińskiej kolejno: Basia, Mirka,
Marzena, w drugim rzędzie od lewej:
Jasia, Stasia, Teresa, Marzena, Mariola, w ostatnim rzędzie – Bogdan,
Janek, Grażyna oraz Mirek. Niestety,
nie pamiętam imion trzech uczennic

widocznych na fotografii w ostatnim
rzędzie, ponieważ uczniowie z Mariewa i Budy zostali dołączeni do obwodu tej szkoły dopiero od września
1976 r. i byli uczniami klasy jedynie
przez rok”.
Jeśli Państwo chcą włączyć się w naszą
akcję, zachęcamy do skontaktowania się

z nami. Zdjęcie można przynieść do urzędu (pok. 29, 30), gdzie od ręki zostanie
zeskanowane i zwrócone właścicielowi.
Zachęcamy również do przesyłania zdjęć
na adres e-mail:
facebook@stare-babice.waw.pl, lub kontakt tel. 22 730 80 40 (Referat Komunikacji
Społecznej Urzędu Gminy Stare Babice).
Tekst: RKS, Foto: archiwum prywatne
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Zespoły doradcze
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka na początku marca tego roku powołał trzy
zespoły doradcze mające na celu wspieranie i inicjowanie działań w wyznaczonych
obszarach oraz posiadające głos doradczy w bieżących problemach dotykających
mieszkańców gminy.
21 maja minęły dwa miesiące od spotkania pierwszego
zespołu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak toczą się prace.
Ponieważ każdy z zespołów ma koordynatora w postaci
urzędnika z gminy, to głównie tu szukaliśmy informacji.
Zadaliśmy po kilka pytań i oto, czego udało się nam dowiedzieć.
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Zespół ds. gospodarki odpadami
w gminie Stare Babice
Zespół doradczy ds. gospodarki odpadami powstał jako
pierwszy – w marcu 2019 i na początku liczył pięć osób.
W jego skład wchodzili: jeden pracownik urzędu gminy i czterech mieszkańców. Zespół ma charakter otwarty
dla mieszkańców, dlatego na stałe lub nieregularnie mogą
współpracować z nim zainteresowani mieszkańcy. Niedawno na takiej zasadzie dołączyły do nas dwie osoby. Zespół spotyka się 1–2 razy w miesiącu. Do tej pory odbyły się
cztery sesje robocze.
Zespół pracuje nad uszczelnieniem systemu gospodarki odpadami m.in. GPSZOK-u, wprowadzeniem do
systemu większej (faktycznej) ilości płatników oraz przygotowaniem do przetargu (zespół rekomenduje rozdzielenie frakcji odpadów zielonych od pozostałych frakcji
w następnym przetargu).
Ze względu na zapowiadane zmiany prawne dotyczące
możliwości rabatu dla domostw prowadzących przydomowe kompostowniki, zespół zorganizował dla mieszkańców spotkanie: „Kompostowanie. Co, gdzie i jak”, które
odbyło się w Domu Kultury (relacja s.43). Retransmisja jest
dostępna do obejrzenia na stronie www.facebook.com/
GminaStareBabice/videos/1610779695753003/).
Zespół ds. opracowania koncepcji
budowy Centrum Nauki Radiostacja
Transatlantycka w gminie Stare Babice
Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń koncepcyjnych do projektu architektonicznego budowy Centrum wraz z zagospodarowaniem terenu, weryfikacja
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel
oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy Stare Babice wypracowanej koncepcji budowy Centrum.
Zespół liczy 10 osób. W jego skład wchodzi: sześciu
urzędników (pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gminy, Referatu Planowania Przestrzennego oraz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), radny, dwóch członków Stowarzyszenia Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
oraz przedstawiciel Babickiego Koła Związku Oficerów
maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babice.
Zakładana częstotliwość to jedno spotkanie na dwa
miesiące, ale będzie też zależeć np. od czasu oczekiwania
na uzyskanie odpowiedzi od danej instytucji, czy uzyskania jakiejś opinii lub uzgodnienia. Tryb pracy zespołu jest
więc elastyczny.
Do tej pory odbyło się jedno spotkanie (4 marca),
w którym wzięli udział wszyscy jego członkowie oraz
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.
Jego celem było ustalenie lokalizacji obiektu, wypracowanie formuły działania Centrum Nauki, określenie jego
formy prawnej oraz podjęcie działań w celu ustalenia formy własności obiektu.
Jako lokalizację obiektu zaproponowano miejsce, gdzie
obecnie znajdują się gruzy (fundamenty) dawnego budynku radiostacji (teren przy ul. Leskiego w Warszawie,
Fort Radiowo). Budynek Centrum Nauki powstałby
więc na kanwie pozostałości po zniszczonej Radiostacji. W związku z taką lokalizacją oraz z uwagi na fakt,
że pozostałości po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej
Centrali Nadawczej wpisane są do rejestru zabytków
nieruchomych województwa mazowieckiego, konieczne
stało się wystąpienie do Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z prośbą o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie. Wystąpienie takie zostało już
skierowane do MWKZ oraz jednocześnie do wiadomości innych instytucji, których udział w procesie realizacji
przedsięwzięcia może okazać się niezbędny.
Przygotowany został także projekt porozumienia intencyjnego pomiędzy Gminą Stare Babice a Zarządem
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka w Gminie Stare Babice. Obecnie
oczekujemy na akceptację projektu przez władze Dzielnicy i jego podpisanie.
W marcu 2019 r. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
wystąpił do Stołecznego Biura Turystyki – lidera komponentu e-turystyka projektu Virtual WOF, o objęcie oznakowaniem zabytkowych fragmentów Radiostacji Babice
znajdujących się w Lesie Bemowskim. Włączenie zabytku
do obiektów typu A, dzięki montażowi nadajników (beaconów) umożliwi stworzenie i udostępnienie aktywnej
aplikacji na urządzenia mobilne, dostępnej dla turystów
w kilku językach. Zabytek wejdzie do oferty turystycznej
metropolii warszawskiej i będzie promowany wraz z najatrakcyjniejszymi warszawskimi obiektami. Trwa procedura włączenia obiektu do projektu.

gmina urząd teren
W Domu Kultury w Zielonkach-Parceli od 25 maja br.
dostępna jest stała ekspozycja prezentująca w przystępny
sposób pamiątki i fotografie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Starych Babicach.
Odwiedzający mogą poznać historię tego zabytku od wybudowania Radiostacji do czasów współczesnych.
Dalsze kroki pracy zespołu to oszacowanie kosztów
budowy Centrum Nauki i nakładów potrzebnych do
realizacji przedsięwzięcia oraz późniejszych kosztów
utrzymania obiektu, a następnie, po poznaniu stanowiska konserwatora i sporządzeniu wstępnego kosztorysu realizacji zamierzenia, wystąpienie do potencjalnych
partnerów projektu celem przedstawienia im szczegółów
i konkretnych elementów pomysłu.
Kolejne spotkanie Zespołu zostanie zwołane po otrzymaniu odpowiedzi od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowisko Konserwatora
i jego ewentualne zalecenia wyznaczą kierunki kolejnych
działań.
Zespół ds. poprawy transportu
publicznego w gminie Stare Babice
W zespole ds. poprawy transportu publicznego informacji udzielił nam przewodniczący tej grupy Sebastian
Pamięta.
Zespół liczy sześć osób: dwie z urzędu gminy, radny, sołtys oraz dwóch mieszkańców. Staramy się spotykać dwa
razy w miesiącu, dodatkowo bieżące tematy omawiamy
w ramach korespondencji mailowej oraz telefonicznie.
Odbyły się już cztery spotkania zespołu oraz jedno spotkanie w ZTM.
W pierwszej kolejności podsumowano stan komunikacji publicznej w gminie Stare Babice. Omówiono problemy komunikacyjne mieszkańców, konieczność poprawy
tras oraz możliwe ułatwienia, które można zrealizować
najszybciej. Są one wysyłane do weryfikacji i analizowane
pod kątem kosztów i możliwości ich realizacji.
Uruchomiono skrzynkę kontaktową dla mieszkańców
komunikacja@stare-babice.waw.pl i zebrano postulaty
mieszkańców (przyszło około 30 maili).

Omówiono zmiany proponowane przez zespół
i przez mieszkańców oraz przeprowadzono konsultacje
z pracownikami gminy i ZTM.
Zebrano informacje dotyczące obowiązujących przepisów, procedur i umów, zweryfikowano je pod kątem
możliwych zmian w komunikacji w gminie Stare Babice.
W najbliższym czasie zgodnie z zarządzeniem 54/2019
zespół planuje przekazanie wypracowanych propozycji
do Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki.
Delegaci Zespołu brali także udział w spotkaniu
w Izabelinie pn. „Szybciej i bezpieczniej. Poprawa
komunikacji w gminie i dojazd do Warszawy” oraz
w Kongresie Technologii Miejskich.
10 maja odbyło się spotkanie przewodniczącego zespołu z dyrekcją ZTM w siedzibie Zarządu przy ulicy
Żelaznej, a 15 maja – spotkanie przedstawiciela ZTM
z udziałem wszystkich członków zespołu oraz z pracownikami urzędu: kierownikiem Referatu Inwestycji
– Pawłem Błażejewskim oraz kierownikiem Referatu
Planowania Przestrzennego – Damianem Siembidą.
Aktualnie analizowane propozycje to:
1. Korekta tras linii 729 i 714 w związku z likwidacją pętli.
2. Nowa linia autobusowa L z Hornówka do Stacji Kolejowej Ożarów.
3. Przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych dla szkoły
w Zielonkach-Parceli.
4. Przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych dla ul. Pohulanki i ul. Andersa.
5. Opracowanie propozycji zmian związanych z nową
organizacją ruchu spowodowaną budową drugiej linii
metra, np. przedłużenie linii 712 do szkoły w Zielonkach-Parceli.
6. Opracowanie propozycji zmian w komunikacji w Gminie Stare Babice po uruchomieniu drugiej linii Metra.
7. Przygotowanie wieloletniego planu rozwiązań komunikacji zbiorowej w Gminie Stare Babice.
tekst: UGSB/foto: AK
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Fundusze sołeckie 2019

Rada Gminy Stare Babice uchwałą Nr XXXIX/415/18 z dnia 28 marca 2018 r. zdecydowała
o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu
działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Jest on wyodrębniony w budżecie gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego zadecydowali bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.
Sołtysi z poszczególnych wsi do 31 lipca 2018 r. otrzymali informację o wysokości środków przypadających sołectwu w ramach funduszu na 2019 r. Podstawą do ustalenia katalogu dopuszczalnych działań realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego jest ustawa o samorządzie gminnym.
Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie ukazujące stan realizacji założonych zadań.
Legenda
zrealizowane
w trakcie realizacji
czeka na realizację
w trakcie zmian założeń projektowych
projekt wykreślony
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Sołectwo Babice Nowe – 42 669,11 zł
Wyposażenie świetlicy OSP
w Starych Babicach w sprzęt
audiowizualny – 10 000,00 zł
Stacja naprawcza rowerów
– 22 669,11 zł
Organizacja cyklu spotkań
z kulturą – 10 000,00 zł
Sołectwo Stare Babice – 57 197,20 zł
Dofinansowanie zakupu sprzętu
ratownictwa drogowego (pompa
hydrauliczna + węże hydrauliczne)
– 10 300,00 zł
Kosze na śmieci – 5 000,00 zł
Projekt oświetlenia Alei Dębów
i ścieżki odchodzącej od
ul. Sienkiewicza w stronę szkoły
podstawowej – 24 000,00 zł
Zakup systemu podtrzymania
ciśnienia i napięcia w
samochodach pożarniczych OSP
Stare Babice – 3 897,20 zł
Organizacja wystawy plenerowej
Babice na dawnej fotografi
– 6 000,00 zł
Materialy promocyjne i ich
kolportaż w celu honorowania
historii i tradycji – 3 000,00 zł
Organizacja dnia babickiej straży
i dni sołectwa Stare Babice
– 5 000,00 zł
Projekt oświetlenia ul. Izabelińskiej
(odcinek od ul. Sienkiewicza
do ul. Kampinoskiej ok. 500 m)
– 0,00 zł

Sołectwo Wojcieszyn – 56 796,82 zł
Doposażenie wiat przy ul. Sielskiej
– 12 000,00 zł
Oświetlenie pod wiatami
ul. Sielska – 1 000,00 zł
Daszek nad piaskownicę ul. Sielska
– 3 000,00 zł
Stojak na rowery przy wiatach
ul. Sielska – 1 000,00 zł
Uzupełnienie istniejących
nasadzeń wzdłuż ul. Sielskiej
oraz nowe nasadzenia wzdłuż
ul. Wspólnej – 2 296,82 zł
Oprawa kulturalna uroczystości
dożynek – 5 000,00 zł
Tablice historyczno-informacyjne
– 4 000,00 zł
Sąsiedzkie spotkania mieszkańców
– 5 000,00 zł
Jesienne spotkania mieszkańców
przy gitarze i ognisku
– 2 000,00 zł
Zimowe spotkanie mieszkańców
– 1 000,00 zł
Dzień seniora – 4 000,00 zł
Dzień Małego Wojcieszynianina
– 3 000,00 zł
Boisko do piłki siatkowej plażowej
– 2 500,00 zł
Stanowisko do gry w koszykówkę
– 3 000,00 zł
Ruszt ze stelażem do paleniska
oraz wolnostojącego grilla
ul. Sielska – 3 000,00 zł
Ogrodzenie stawu od ul. Sielskiej
na odcinku 200 m – 3 000,00 zł
Skwer pomiędzy placem zabaw
a boiskiem ul. Sielska (nasadzenia
roślin, budowa ścieżek, klombów,
mała infrastruktura ogrodowa)
– 2 000,00 zł
Baner z folii PCV wysłaniający
miejsce do gry w ping-ponga
ul. Sielska – 1 000,00 zł
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Sołectwo Stanisławów – 20 000,00 zł
Zakup budek lęgowych dla ptaków
– 4 500,00 zł
4 kosze na śmieci – 5 000,00 zł
Wiosenne spotkanie sąsiedzkie
Budowa hotelu dla owadów
Jesienne święto ziemniaka
– na powyższe 3 zadania
założono 7 500,00 zł
Szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy – 3 000,00 zł
Sołectwo Klaudyn – 50 000,00 zł
Zakup agregatu do zasilania
urządzeń hydraulicznych, węży
hydraulicznych wraz z akcesoriami
do ratownictwa technicznego dla
OSP Stare Babice – 11 000,00 zł
Oświetlenie części ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sikorskiego
pomiędzy Klaudynem a Janowem
– 20 000,00 zł
5 betonowych koszy na śmieci
na przystankach autobusowych
– 4 000,00 zł
Stacja naprawy rowerów przy placu
zabaw – 5 000,00 zł
Klaudyniada – 10 000,00 zł
Sołectwo Koczargi Nowe – Bugaj
– 17 731,00 zł
Projekt oświetlenia ul. Różanej
na odcinku od posesji nr 6
do posesji nr 10A. – 7 000,00 zł
Wiata na rowery przy Szkole
Podstawowej w Koczargach
Starych – 10 731,00 zł
Sołectwo Lipków – 57 197,20 zł
Opracowanie projektu
odwodnienia drogi gminnej
dojazdowej 11-3KDD – 57 197,20 zł

gmina urząd teren
Sołectwo Wierzbin – 44 048,57 zł
Montaż dodatkowego oświetlenia
na przejściach dla pieszych
ul. Warszawska – 2 000,00 zł
Kosze na śmieci przy ul.
Warszawskiej – 1 000,00 zł
Doposażenie OSP Borzęcin Duży
w sprzęt służący zapewnieniu
gotowości bojowej – 2 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw
w Wojcieszynie – 3 000,00 zł
Dzień Dziecka – 4 000,00 zł
Spotkania Sąsiedzkie ze
Stowarzyszeniem Wędkarskim
KARAŚ z siedzibą w Borzęcinie
Dużym – 2 000,00 zł
Kulig z ogniskiem – 3 000,00 zł
Sąsiedzkie spotkania – 5 000,00 zł
Dzień Seniora – 5 000,00 zł
Projekt przebudowy drogi
ul. Królewicza Jakuba wraz
z chodnikiem – 17 048,57 zł
Sołectwo Janów – 26 700,00 zł
Plan sołectwa Janów – 4 tablice
i 4 kosze na śmieci – 9 200,00 zł
Zakup i montaż wyposażenia
gastronomicznego kuchni przy
świetlicy wiejskiej przy OSP Stare
Babice – 10 000,00 zł
Janowskie spotkania cykliczne
– 7 500,00 zł
Sołectwo Latchorzew – 57 000,00 zł
Zakup agregatu do zasilania
urządzeń hydraulicznych, węży
hydraulicznych wraz z akcesoriami
do ratownictwa technicznego dla
OSP Stare Babice – 7 000,00 zł
Wykonanie oświetlenia ścieżki
wokół stawu mieszczącego się
w Latchorzewie na rogu ulic
Warszawskiej i Szeligowskiej
– 20 000,00 zł
Plac zabaw w Latchorzewie
– 30 000,00 zł

Sołectwo Zielonki Parcela
– 56 000,00 zł
Zakup agregatu do zasilania
urządzeń hydraulicznych, węży
hydraulicznych wraz z akcesoriami
do ratownictwa technicznego dla
OSP Stare Babice – 6 000,00 zł
Zagospodarowanie z urządzeniem
kąpieliska (plaża, pomost) wraz
z urządzeniami rekreacyjnymi przy
stawach w Zielonkach-Parceli.
– 50 000,00 zł
Sołectwo Zielonki Wieś – 48 732,01 zł
Dwie wiaty na ul. Białej Góry
– 30 000,00 zł
Zakup przenośnych radiostacji
analogowo-cyfrowych oraz
uzupełnienia wyposażenia do
torby medycznej R1 dla OSP Stare
Babice – 10 000,00 zł
Święto Mieszkańców, Święto
Ziemniaka – 8 732,01 zł
Sołectwo Koczargi Stare
– 57 000,00 zł
Dofinansowanie OSP Stare Babice,
poprzez zakup agregatu do
zasilania urządzeń hydraulicznych,
węży hydraulicznych wraz z
akcesoriami – 7 000,00 zł
Projekt siłowni zewnętrznej przy
palcu zabaw w Koczargach Starych
– 18 000,00 zł
Projekt rozbudowy placu zabaw
przy szkole podstawowej w
Koczargach Starych – 32 000,00 zł
Sołectwo Blizne Jasińskiego i Blizne
Łaszczyńskiego – 114 394,40 zł
Modernizacja placu zabaw
wraz z projektem w Bliznem
Jasińskiego przy ul. Kopernika 10
– 100 394,40 zł
Wianki – 14 000,00 zł

Sołectwo Mariew, Buda
– 26 400,00 zł
Plac zabaw, 8 ławeczek, 3
stojaki na rowery; boisko do gry
w piłkę z zakupem bramek
i przygotowaniem podłoża
– 23 400,00 zł
Spotkanie mieszkańców; atrakcje
dla dzieci – 3 000,00 zł
Sołectwo Lubiczów – 16 301,20 zł
Zakup i montaż monitoringu
z systemem ciągłej rejestracji dla
OSP Stare Babice – 10 000,00 zł
Wianki – 6 301,20 zł
Sołectwo Topolin – 26 800,00 zł
Projekt rozbudowy oświetlenia
przy ul. Poprzecznej
w miejscowości Topolin
– 26 800,00 zł
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Sołectwa Borzęcin Duży i Borzęcin
Mały – 93 917,80 zł
Projekt budowy tężni
solankowej w Borzęcinie Dużym
na pl. Chopina – 93 917,80 zł
Sołectwo Kwirynów – 66 473,74 zł
Zakup agregatu do zasilania
urządzeń hydraulicznych, węży
hydraulicznych wraz z akcesoriami
do ratownictwa technicznego dla
OSP Stare Babice – 7 200,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy
pl. Kwirynowskim – Kwirynów
i Janów (wnisek scalony)
– 59 273,74 zł
Sołectwo Zalesie – 14 000,00 zł
Sąsiedzkie Spotkania – 5 000,00 zł
Dzień Seniora – 4 000,00 zł
Dzień Mikołaja – 5 000,00 zł

Strażacy z OSP w Babicach serdecznie dziękują Mieszkańcom za fundusze przekazane
na zakup sprzętu pożarniczego.
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
9 maja 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się VIII sesja
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 25 uchwał:

1. Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gmi-
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ny Stare Babice na 2019 rok
2. Uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności straży gminnej
3. Uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą
Powiatową Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego
4. Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2018
rok i sprawozdania za 2018 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny
5. Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Stare Babice
6. Uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
7. Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare
Babice
8. Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice”
9. Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
10. Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej
jako działka ew. nr 844/37, położonej we wsi Klaudyn
11. Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej
jako działka ew. nr 844/36, położonej we wsi Klaudyn
12. Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi
Stare Babice
13. Uchwała Nr VIII/68/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2019
14. Uchwała Nr VIII/69/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Blizne Jasińskiego

15. Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
16. Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
17. Uchwała Nr VIII/72/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice
18. Uchwała Nr VIII/73/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice
19. Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20. Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21. Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez
mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych
węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza
w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
22. Uchwała Nr VIII/77/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Stare Babice
23. Uchwała Nr VIII/78/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
24. Uchwała Nr VIII/79/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Komendanta Straży Gminnej Gminy Stare Babice
25. Uchwała Nr VIII/80/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę.
Transmisję z obrad rady gminy można obejrzeć pod adresem:
www.youtube.com/user/UGStareBabice

W przerwie obrad Rady Gminy Stare Babice, przewodniczący rady Henryk Kuncewicz złożył w imieniu wszystkich radnych oraz wójtów, tej i poprzednich
kadencji, wyrazy podziękowania paniom Wiesławie Wojtachnio – sekretarzowi gminy oraz Grażynie Siemiątkowskiej – kierownikowi Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, które zakończyły wieloletnią pracę w urzędzie gminy. Obie panie otrzymały serdeczne podziękowania za wspaniałą pracę,
wkład w funkcjonowanie Rady Gminy, wytrwałość, pracowitość, cierpliwość i zaangażowanie. Składamy Paniom najlepsze życzenia i podziękowania!
Oprac.: GB

maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

gmina urząd teren

Z Babic na słoneczne wakacje
z biurem podróży Sun Center

Wielu z Państwa z pewnością zauważyło słoneczne biuro podróży
SUN CENTER, które mieści się
w nowym pawilonie przy rondzie
w Babicach. Warto się tam zatrzymać
i wejść choć na chwilę.
Jest to jedyne biuro podróży w naszej okolicy, które ma autoryzację
wszystkich największych touroperatorów. Oznacza to, że tylko tutaj
mogą Państwo uzyskać pełną ofertę
i porównać propozycje wszystkich
największych, wiodących firm turystycznych, m.in: Itaka, Grecos, TUI,
Rainbow, Coral Travel, Neckermann,
Exim Tours i wybrać najkorzystniejszą wycieczkę.
W SUN CENTER możemy kupić
wycieczkę na dogodne raty. Biuro
współpracuje z bankiem (BNP Paribas), co jest bardzo wygodne, bo
w kilka minut po zgłoszeniu wniosku, na miejscu, otrzymamy decyzję kredytową banku. Kredyt jest
bardzo atrakcyjny, a takie finansowanie często umożliwia zakup zagranicznych wakacji. Wiadomo, że nie

zawsze mamy na koncie pełną kwotę,
zwłaszcza w momencie pojawienia
się naszej wymarzonej oferty. Biuro
sprzedaje również ubezpieczenia turystyczne oraz – uwaga, ciekawostka!
– można tu zakupić bilety do ENERGYLANDII o 5% taniej od ceny podanej na stronie parku rozrywki.
Biuro podróży SUN CENTER powstało z pasji właścicieli. Sami dużo
podróżują, dlatego chętnie polecają
swoim klientom sprawdzone i rekomendowane miejsca, mają ogromną
wiedzę na temat najlepszych kierunków i hoteli. Znają wiele niuansów
i podpowiedzą, czym kierować się przy
wyborze wakacyjnej oferty i kiedy

najlepiej dokonać zakupu. Warto zajrzeć tam choć na chwilę; czekają na
Państwa wygodne kanapy i przestronne wnętrze, sprzyjające przeglądaniu wakacyjnych propozycji, a na
najmłodszych – kącik zabaw.
Biuro jest na rynku już piąty sezon i ma wiele pozytywnych opinii
od zadowolonych klientów. Teraz
biuro zyskało nowe, piękne lokum
w Babicach. Co ważne: na spotkanie i wybór ofert można umówić się
indywidualnie w dogodnym czasie,
nawet w niedzielę czy święta.
Warto zaznaczyć, że SUN CENTER jest sponsorem naszego Borzęcińskiego Klubu Sportowego.
Dane kontaktowe:
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

Zielony Rekord w gminie Stare Babice
26 kwietnia z inicjatywy Referatu Ochrony
Środowiska gmina przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Zielony Rekord Polski 2019.
Ideą akcji jest posadzenie w wybranym dniu
jak największej ilości roślin w całej Polsce.
Z tej okazji w naszej gminie przybyło kolejne drzewo – platan klonolistny o wysokości, nie bagatela, 6
metrów! Wójt gminy Sławomir Sumka posadził go na polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. Platany są

drzewami o bardzo dużych liściach,
a co za tym idzie jednym z gatunków
drzew najefektywniej oczyszczających powietrze.
Mamy nadzieję, że platan będzie
czuł się dobrze w naszej gminie,
a wszystkich mieszkańców serdecznie zachęcamy do sadzenia jak największej ilości drzew i krzewów przez
cały sezon. Razem możemy więcej!
tekst: UGSB/ foto. IB

Uzupełnienie dotyczące tekstu z GB nr 4/2019 Wielkanocny Jarmark Latchorzewski
Organizatorem Wielkanocnego Jarmarku w Latchorzewie była pani Magdalena Bukowska, mieszkanka Latchorzewa,
na której prośbę redakcja zamieszcza to uzupełnienie, jednocześnie przepraszając za pominięcie powyższej informacji w relacji z wydarzenia.
maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

Artykuł sponsorowany

Wakacje tuż tuż… w poszukiwaniu pomysłów i ofert na wypoczynek wielu naszych czytelników zadaje sobie pytania: Dokąd pojechać z rodziną na wakacje? Gdzie nie pada? Gdzie znajdę piękne plaże i komfort w dobrej cenie?
Odpowiedź na wymarzone wakacje jest u nas, w Babicach.
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Bezpłatne szkolenia
komputerowe dla mieszkańców
Gmina Stare Babice rozpoczyna realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w ramach którego zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia
podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy, finansowane ze środków Unii Europejskiej.
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W szkoleniach będą mogły wziąć
udział osoby w wieku 25+ (w różnych przedziałach wiekowych –
łącznie 168 osób), które chciałyby
podnieść swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii
informatycznych oraz zasobów Internetu w pracy i w codziennym
życiu. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy seniorów (65+)
oraz osoby niepełnosprawne.
Tematyka szkoleń obejmuje poznanie cyfrowych narzędzi, które
ułatwią samodzielne zdobywanie informacji w sieci, korzystanie z e-usług
i załatwianie różnego rodzaju spraw
on-line, prowadzenie biznesu w sieci, a także realizowanie swoich pasji
i zainteresowań. Uczestnicy zdobędą
też wiedzę na temat potencjalnych
zagrożeń i zasad bezpieczeństwa
w Internecie.
Uczestnicy będą mieli do wyboru
jeden z siedmiu modułów szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie
2. Moje finanse i transakcje w sieci
3. Mój biznes w sieci

4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową
(blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci.
Każde szkolenie trwa 16 godzin
dydaktycznych i odbywać się będzie
w systemie 2 dni po 8 godzin (także w weekendy) w grupie liczącej 12
osób. Uczestnikom szkoleń zapewniony zostanie sprzęt komputerowy
– laptopy, materiały szkoleniowe oraz
catering (przerwy kawowe i obiady).
Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu.
Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów z Fundacji MICE&U, która została wybrana
do wykonania szkoleń.
Realizację kursów zaplanowano na
okres od lipca do grudnia br.
Wszelkie informacje dotyczące
projektu, programu, miejsc i terminów szkoleń oraz warunków udziału w projekcie będą na bieżąco
zamieszczane na stronie internetowej
Gminy Stare Babice: www.stare-babice.pl, na koncie społecznościowym

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych.
Na realizację projektu Gmina Stare Babice otrzymała grant
w wysokości 86 520 zł ze środków europejskich, którego
udzieliła Fundacja Promocji Gmin Polskich – Operator projektu.
Dotacja w 100% pokryje koszty zaplanowanych działań, w tym
organizacji i realizacji szkoleń oraz zakupu 12 laptopów
niezbędnych do ich przeprowadzenia. Sprzęt komputerowy
po zakończeniu projektu trafi do jednej ze szkół.

maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

https://pl-pl.facebook.com/GminaStareBabice/ oraz w gminnym Newsletterze.
Wspieranie przez Gminę rozwoju
kompetencji cyfrowych mieszkańców buduje potencjał społeczeństwa
informacyjnego, który znajdzie swoje odbicie na rynku pracy, w rozwoju
przedsiębiorczości oraz w życiu społecznym. Dla każdego z nas, umiejętne poruszanie się w Internecie
i korzystanie z dostępnych tam narzędzi, aplikacji, e-usług (np. e-bankowość, e-zdrowie, e-administracja,
e-poczta, e-bilety, e-rezerwacje, e-sklepy), to przede wszystkim ogromne ułatwienie oraz oszczędność
czasu w załatwianiu spraw życia
codziennego. Niezwykle istotnym
elementem jest też zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Szkolenie na
ten temat polecamy szczególnie rodzicom i opiekunom, którzy pragną
chronić dzieci przed zagrożeniami
występującymi w Internecie.
Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń.
Informacje i zapisy pod nr telefonów: 605 040 838, 601 804 400.

gmina urząd teren

Zaproszenie na koncert inauguracyjny
XV Festiwalu Muzycznego w Krainie Chopina
Z wielką przyjemnością informuję, że dobiegają
końca przygotowania do XV jubileuszowej edycji
Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”.
Kraina Chopina to wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie
Polski. Jej sercem jest Żelazowa
Wola, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin – Wielki Polak, jeden z kilku najbardziej znanych
kompozytorów świata.
We wszystkie niedziele lata w zabytkowych kościołach, dworkach
i salach koncertowych, będą się
odbywały recitale organowe i fortepianowe, koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich
wykonaniach.

Zapraszam Państwa na koncert
inauguracyjny, który odbędzie się
w Starych Babicach w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP ul. Rynek 17
w piątek 21 czerwca o godzinie
21.00.
Wystąpią: soliści, Chór Archikatedry Warszawskiej, Zespół Instrumentalny Con Passione, Dariusz
Zimnicki – dyrygent.
W programie m.in. Stanisław
Moniuszko, Msza Des-dur.
Wstęp wolny.
Mariusz Dżyga, Dyrektor Festiwalu

Lista współorganizatorów i sponsorów tegorocznej edycji festiwalu
nie jest jeszcze zamknięta, dlatego
serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcieliby
znaleźć się wśród organizatorów
tego prestiżowego wydarzenia artystycznego.
Więcej informacji znajduje się na
oficjalnej stronie festiwalu: www.
chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl
tel. 603 861 660,
mail: poczta@wilkomirski.org.pl
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Prestiż szkoły i zawodu nauczyciela
Strajk nauczycieli, trudna sytuacja w szkolnictwie, potrzeba
integracji nauczycieli z terenu okolicznych miejscowości były
przyczynkami do zorganizowania gminnych spotkań przedstawicieli szkół i władz samorządowych.
Inicjatywa wyszła z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej EduLab. Spotkanie odbyło się na terenie tejże szkoły
18 kwietnia. Zaproszenie otrzymali
przedstawiciele urzędu gminy, radni
i dyrekcje babickich szkół. W wydarzeniu wzięli udział: wójt gminy Sławomir Sumka, kierownik Referatu
Wspólnej Obsługi Jednostek Iwona
Mika oraz radny Radosław Karpiński. Przedstawicielką szkoły z Borzęcina Dużego była Justyna Szczepanik
– wicedyrektor z Zielonek-Parceli
przybyły: dyrektor Hanna Domańska, i wicedyrektor Urszula Główczak; EduLab reprezentowali – prezes
fundacji EL Dorota Lisowska, dyrektor szkoły Karolina Kozak, zastępca
dyrektora Piotr Sienkiewicz, doradca
zarządu Fundacji EduLab Katarzyna
Kusio.
Tematem przewodnim spotkania
był „Prestiż szkoły i zawodu nauczyciela”. Uczestnicy zastanawiali się
czym jest prestiż i co się z nim stało
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Rozważano i oceniano jakość

kontaktów między nauczycielami
i rodzicami. Zastanawiano się, jak
działać, by podnieść ich efektywność.
Jednocześnie, idąc za propozycją prowadzącej spotkanie Karoliny Kozak,
szukano odpowiedzi na pytanie „Co
możemy zrobić, by poprawić jakość
edukacji na naszym podwórku. I nie
chodzi o naprawę całego systemu
oświaty, tylko o to, co można zrobić
tu i teraz”.
Bądźmy gminą dialogu
– powiedziała Katarzyna Kusio.
Z dużym entuzjazmem uczestnicy odnieśli się do zapoczątkowanej
przez Dom Kultury Stare Babice inicjatywy spotkań integrujących rady
pedagogiczne gminnych placówek
oświatowych. Będą one służyły wymianie doświadczeń, wspieraniu się
w działaniach na różnych polach.
Podobnie cenną ini cjatywą są konferencje, prelekcje, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, które pozwolą na
upowszechnienie najnowszej wiedzy
o rozwoju młodzieży, pozwolą na
budowanie pracy zespołowej na linii

rodzice-nauczyciele, bo jest ona jednym z niezwykle ważnych czynników
dobrego wychowania młodego pokolenia.
Szkoła jest soczewką relacji
międzyludzkich
– zauważyła Dorota Lisowska,
dlatego tak ważne jest, by uważnie te
relacje obserwować i pracować nad
ich dobrym funkcjonowaniem.
Słuchajmy się nawzajem
– zaapelowała Karolina Kozak.
– Komunikujmy jednym głosem
o swoich działaniach (dyrektorskich,
nauczycielskich – przyp. red.), budujmy relacje między gronem pedagogicznym, a mieszkańcami.
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że
w przyszłości grono uczestników powinno zostać powiększone o przedstawicieli przedszkoli, bo przecież
to pierwszy i niezwykle ważny etap
w wychowaniu kolejnych pokoleń.
tekst/foto:AK
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Uroczystości religijno-patriotyczne
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28 kwietnia odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne związane z 79. rocznicą zbrodni
katyńskiej oraz 9. rocznicą tragedii pod Smoleńskiem. Msza św. w Kościele Parafialnym
w Starych Babicach koncelebrowana była przez ks. prałata dr Grzegorza Kozickiego
i księdza Tomasza Paśko.
W uroczystościach wzięły udział
poczty sztandarowe: Związku Oficerów RP, babickich Kombatantów, Komendy Powiatowej Policji,
Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Starych Babic i Borzęcina Dużego,
Gminy Stare Babice i Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
Wśród gości znaleźli się: senator prof. Jan Żaryn i poseł na Sejm
RP Anita Czerwińska, przedstawiciele Wojska Polskiego, samorządu powiatowego – starosta Jan
Żychliński i gminnego – wójt

Sławomir Sumka; przewodniczący
Rady Gminy Stare Babice – Henryk
Kuncewicz oraz radni i sołtysi naszej gminy.
Nabożeństwo wzbogacił występ
Chóru Parafialnego, Gminnej Orkiestry Dętej oraz scholi pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego
i Katarzyny Langi. Podczas liturgii
ks. proboszcz uhonorował dzieci
z babickiej wspólnoty, które w ostatnim czasie brały udział w konkursach: plastycznym i w Biblijnej
Akademii Najmłodszych.
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W drugiej części uroczystości
nastąpił przemarsz w Aleję Dębów
Katyńskich. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka oraz poseł Anita Czerwińska i senator Jan
Żaryn wygłosili okolicznościowe
przemówienia, po czym odegrano
sygnał „Cisza”.
Na zakończenie obchodów delegacje złożyły wieńce przy pomniku
upamiętniającym Ofiary.
tekst/foto AK
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Prawda
o Katyniu
Mimo, że od zbrodni katyńskiej upłynęło już blisko 80 lat, prawda o tych wydarzeniach
ciągle jest mało znana lub mylona przez sporą część społeczeństwa. Warto uporządkować niektóre fakty.
Mylone są zwłaszcza miejsca
przetrzymywania więźniów z miejscami straceń. Pamiętajmy zatem,
że Katyń, miejscowość pod Smoleńskiem, był areną mordu ok. 4400
więźniów przetrzymywanych wcześniej w obozie Kozielsku. Jeńców
przewożono koleją przez Smoleńsk
do stacji Gniezdowo, a stamtąd autobusami więziennymi (nazywanymi potocznie czornymi woronami)
na miejsce stracenia do uroczyska
Kozie Góry nieopodal miejscowości Katyń, 15 km od Smoleńska.
Przyjmuje się, że niektóre ofiary
pochowane w Katyniu zamordowano także w piwnicach więzienia
NKWD w Smoleńsku.
Kolejnym obozem jenieckim był
Starobielsk, skąd około 3800 więźniów przewieziono i zamordowano
w Charkowie. Jeńcy docierali wagonami więziennymi na stację Charków
Pasażerski, a stamtąd samochodami
do więzienia NKWD, gdzie ich rozstrzeliwano. Ciała zakopano w Piatichatkach ok. 12 km od centrum
Charkowa.
Z kolei ok. 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie, głównie policjantów, funkcjonariuszy Korpusu
Ochrony Pogranicza i żandarmów,

przewożono koleją do miejscowości
Kalinin (Twer), a następnie samochodami do siedziby NKWD, gdzie ich
mordowano. Zwłoki ofiar zakopano
pod miejscowością Miednoje około
33 km od Kalinina.
Gdy wspominamy ofiary zbrodni
katyńskiej, musimy pamiętać także
o jeńcach z listy ukraińskiej obejmującej blisko 3,5 tys. więźniów politycznych z terenów tzw. Zachodniej
Ukrainy, w tym ze: Lwowa, Łucka,
Równego, Tarnopola, Stanisławowa,
Drohobycza i Włodzimierza Wołyńskiego. Więźniów z tych miejscowości zamordowano w siedzibie
NKWD w Kijowie, a pogrzebano
w Bykowni i prawdopodobnie w innych miejscach.
Kolejną bolesną sprawą jest los
ok. 3870 więźniów z tzw. listy białoruskiej, w tym m.in. z Białegostoku,
Brześcia, Pińska i Baranowicz. Zwłoki ofiar ukryto najprawdopodobniej
w Kuropatach pod Mińskiem, gdzie
ostatnio doszło do aktów wandalizmu i niszczenia krzyży.
Podsumowując omawiane zagadnienie, wśród ofiar zbrodni katyńskiej
zostało zamordowanych blisko 22 tysiące obywateli II RP. Trudno wyrokować, czy jest to liczba obejmująca

wszystkie ofiary. Można tylko przypomnieć iż około 100 jeńców spośród
trzech obozów specjalnych (Kozielsk,
Starobielsk, Ostaszków) zmarło przed
wiosną 1940 r.
Pamięć o ofiarach II wojny światowej, w tym ofiarach zbrodni katyńskiej, to oczywisty przejaw szacunku
dla polskiej historii, ale przede wszystkim jest to obowiązek wiedzy i przykład dobrego patriotyzmu. Wartości,
którym byli wierni Polacy zamordowani w zbrodni katyńskiej są wciąż
aktualne, stąd warto przypominać
ich losy. Pamięć o naszych bliskich,
w szczególności o ofiarach stanowi
element naszej tożsamości.
Do tragedii zbrodni katyńskiej czasy współczesne dodały nam tragedię
smoleńską i śmierć członków delegacji prezydenckiej. Patrząc na zagadnienie łącznie, dodając do tego tysiące
Polaków zaginionych bez wieści na
Wschodzie – to zaiste nasza prawdziwa Golgota Wschodu.
Oddajemy honor wszystkim Ofiarom. Cześć Ich pamięci! Pamiętajmy
o faktach i prawdzie – to również
przejaw naszego szacunku dla polskiej historii i element tożsamości
narodowej.
tekst: Marcin Łada
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Babickie Kobiety

Kobieca
siła
Kobieca siła
Zofia Bogucka
nasza 100-tu latka

Urodziła się 30 kwietnia 1919 roku.
Tak, to nie chochlik drukarski! Pani
Zofia ukończyła właśnie 100 lat. To

14

Małgorzata Baranowska
prezeska Fundacji Aktywni Dłużej

Od 12 lat pracuje z dorosłymi
i dziećmi z terenu gminy Stare Babice. Jej pasją jest ruch, który rozwija i kształtuje prawidłową postawę

Aleksandra Różycka
seniorka na gimnastyce

Jest duszą towarzystwa, pogodna i aktywna – tak w skrócie można
opisać Panią Olę, jedną z najstarszych
uczestniczek zajęć ruchowych realizowanych przez Fundację Aktywni

Cykl „Babickie kobiety” cieszy się
dużą sympatią naszych czytelników.
Tym razem przedstawiamy portrety
zacnych seniorek, dynamicznej
prezeski i niezwykłej strażniczki.

niezwykła uroczystość, którą obchodziła nie tylko najbliższa rodzina.
Z bukietem kwiatów i listem gratulacyjnym Szanowną Jubilatkę odwiedzili wójt gminy Sławomir Sumka
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starych Babicach Mariola
Grzywńska. Pani Zofia urodziła się
i całe życie spędziła w Babicach. Tu
chodziła do szkoły, przeżyła wojnę,
wychowała dwóch synów; dziś ma
pięcioro wnuków.
Jaka jest jej recepta na długowieczność? Bliscy mówią o Jubilatce, że jest

to człowiek, który nigdy z nikim nie
wchodził w konflikty; zawsze była
gościnna i towarzyska; podstawą była
dla niej rodzina.
Życzymy Pani Zofii dużo zdrowia!

oraz uczenie zdrowych nawyków
ruchowych. Z tej pasji zrodził się pomysł na prowadzenie stacjonarnych
zajęć jogi, które w znacznym stopniu
wybiegają poza ofertę tradycyjnych,
znanych z Warszawy szkół. Dlaczego? Ponieważ bazują na wiedzy
Akademii Wychowania Fizycznego
i fizjoterapeutycznym podejściu.
Z wieloletniej pracy na rzecz
mieszkańców naszej gminy powstała idea założenia organizacji
pozarządowej – Fundacji Aktywni
Dłużej, która swoje działania adresuje głównie do osób 60+. Dziś Fundacja w partnerstwie z Gminą Stare

Babice oraz Powiatem Warszawskim
Zachodnim realizuje trzy projekty
ruchowe dedykowane naszym Seniorom. W zajęciach Fundacji bierze udział co tydzień około 50 osób
ćwiczących w Klubie Mieszkańca
w Starych Babicach i Szkole Podstawowej w Borzęcinie.
Pani Małgorzata jest przekonana,
że ruch ma fundamentalne znaczenie w rozwoju człowieka. Jest on
kluczowy dla dzieci. Dlatego w przerwach między zajęciami z dorosłymi
prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

Dłużej w babickim Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice.
– Próbuję być aktywna, chodzę na
malarstwo i na gimnastykę przy muzyce. Ostatnio z powodu złamania
ręki musiałam na pewien czas zrezygnować z jogi i moich ulubionych
prac ogrodniczych. Jednak jeśli tylko
czas i stan zdrowia pozwala – biorę
udział w zajęciach, które finansuje
Gmina Stare Babice – podkreśla Pani
Ola.
Jaką radę ma pani Ola dla osób
mniej aktywnych? Na pytanie, jak
zrobić pierwszy krok odpowiada:
– Wyjść z domu i rozpocząć jakąkolwiek aktywność! Trzeba wreszcie

pokonać własne lenistwo i nie szukać
wymówek!
Jak sama podkreśla, w domu jest
raczej mało aktywna. Sił nabiera dzięki ćwiczeniom w Klubie Mieszkańca.
Bardzo ważny jest też kontakt z innymi uczestnikami.
– Wcześniej nie znałam zbyt wielu
osób w Babicach. Teraz się to zmieniło. Można powiedzieć, że znam
dziś całe Babice – dodaje. Na efekty
regularnej aktywności i to na różnych polach nie trzeba było długo
czekać. – Jestem dziś bardziej kontaktowa. Mam bardziej pozytywne
nastawienie do życia. Lubię żartować – zaznacza.
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Beata Bieżuńska

funkcjonariuszka Straży Gminnej
Gminy Stare Babice

śmieci. Są też wezwania do osób spożywających alkohol i zakłócających
porządek, zabezpieczenia i asysty dla
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podobnie jak w straży pożarnej czy
policji – kobiety wypełniają w pracy
te same zadania co mężczyźni, jednak
kobieca intuicja, łagodność i siła perswazji pomogły załagodzić niejedną
trudną sytuację.
Zawsze pomocna, uśmiechnięta,
znajdzie chwilę, aby z każdym potrzebującym porozmawiać i pomóc.
Kto lubi taką pracę, ma pasję
i wrażliwość, a zarazem energię i chęć
niesienia pomocy naszym mieszkańcom – zapraszamy – drzwi do pracy
w Straży Gminnej stoją otworem. Potrzebujemy więcej takich ludzi!

Dodatkowe pomieszczenia dla
babickiej szkoły podstawowej
już pod pieczą gminy!
Zmiany w oświacie następujące od kilku lat doprowadziły do przepełnienia wielu szkół.
Dyrekcje tych placówek wspólnie z lokalnymi władzami szukają rozwiązań, które pozwolą
nie obniżać standardów nauczania w kontekście lokalowym.
15 maja Zastępca Wójta Tomasz
Szuba podpisał akt notarialny, który
jest umową przedwstępną zakupu
nieruchomości położonej przy ulicy
Granicznej 35 w Starych Babicach,
zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cel publiczny. Mieszkańcy znają tę lokalizację jako pierwszą
siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab. Koszt nabycia tego
obiektu to 2 miliony złotych.

16 maja nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy od dotychczasowego
właściciela na ręce wójta Sławomira
Sumki. Agnieszka Trojanowska pełniąca obowiązki kierownika Referatu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami urzędu gminy dokonała
komisyjnego spisania stanu liczników i dopilnowała podpisania aktów
przekazania kluczy.
Nowy budynek liczy 483,80 m2

powierzchni użytkowej. Ma dwa
poziomy z 6 salami lekcyjnymi, kilkoma niewielkimi pomieszczeniami,
które mogą być zagospodarowane na
sekretariat, gabinet psychologa czy
logopedy, salą do zajęć ruchowo-rekreacyjnych, kuchnią z zapleczem
i stołówką oraz łazienkami.
Całość obiektu jest pięknie odświeżona, wyposażona w nowoczesne
systemy grzewcze i oświetleniowe,
czeka teraz na wejście pracowników
szkoły, zakup wyposażenia i na dzieci.
W najbliższych latach uczyć będą się
tu najmłodsi, a w dalszej perspektywie Wójt planuje udostępnienie tych
pomieszczeń babickim mieszkańcom
zrzeszonym w licznych fundacjach
czy klubach – w zależności od przyszłych potrzeb.
Już dziś życzymy nowym użytkownikom wielu miłych chwil w tych
przytulnych wnętrzach.
tekst/foto: AK
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Babickie Kobiety

W kobiecym ciele – duch gminnego strażnika. Znana większości
mieszkańców, choćby z widzenia.
Od 11 lat patroluje teren naszej gminy
i każdego dnia podejmuje szereg różnorodnych interwencji.
Dała się poznać jako kobieta silna
i zdecydowana, a zarazem wrażliwa

i pomocna ludziom oraz zwierzętom.
Ci, którzy mieli z nią do czynienia,
wiedzą, że bardzo wiele wymaga od
siebie i od innych. Szczególnie zaangażowana w sprawy ochrony środowiska i zwierząt, będących jej wielką
pasją.
Wrażliwa na los zwierząt, zarówno
domowych, przebywających w złych
warunkach, jak i dzikich oraz wolnożyjących. Niejednokrotnie własnym
rękoma wydobywała je z pułapek czy
innych trudnych okoliczności. Często
sama przygarnia z interwencji chore
i okaleczone.
Do jej obowiązków należy wiele
czynności, m.in. spotkania i pogadanki w szkołach i przedszkolach,
interwencje dotyczące zwierząt, dewastacji środowiska czy spalania
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Pasjomatki z Klubu Mam

FUNDACJA

Nasze Szczęścia

W babickim Klubie Mam nie tylko wspieramy się nawzajem w naszym macierzyństwie i dzielimy doświadczeniem, związanym z opieką nad dziećmi, ale też inspirujemy i pomagamy w ponownym określaniu siebie.

16

Czasem tak bardzo zatracamy się
w opiece nad dziećmi, że czujemy,
jakbyśmy właściwie gdzieś zniknęły. Nie ma w nas przestrzeni na inne
sprawy poza rodziną, jesteśmy zmęczone, nie mamy siły nawet na to,
by pomyśleć o swoich potrzebach,
a co dopiero mieć pasję, spełniać się
i rozwijać dawno zapomniane zainteresowania. I właśnie dlatego na
jednym z ostatnich spotkań w Klubie
Mam musiałyśmy zmierzyć się z tym
tematem, dokańczając kilka zdań: jestem dobra w…, potrafię…, świetnie
sobie radzę…, umiem…, marzę o…
Powstało z tego kilka historii, które
prezentujemy za zgodą ich autorek,
by stały się inspiracją dla innych.
Ania W.
Uwielbiam koszykówkę i chcę grać,
dlatego postanowiłam zorganizować
drużynę kobiet z okolicy, z którymi
gramy na szkolnych boiskach. Spotykamy się w czwartki o 19:00 i jesteśmy
otwarte na nowe fanki kosza! Dokładne miejsca spotkań będziemy podawać
na stronie www.naszeszczescia.pl. Zapraszamy!
Ania R.
Jestem dobra w rozmawianiu i słuchaniu. Zajmuję się mediacjami i komunikacją opartą na empatii. Potrafię
sprawić, by pokłóceni mogli ze sobą
na powrót nawiązać kontakt i zacząć
rozmawiać, a potem powoli dojść do
porozumienia. Uwielbiam zarażać
pozytywną energią. Uprawiam kiteboarding – sport ekstremalny, którego
bardzo się boję, ale który sprawia mi
ogromną frajdę. Uczę się też grać na
pianinie, marzę o kursie instruktora
jogi.
Asia S.
Moją pasją są od lat rajdy samochodowe. Jestem licencjonowanym pilotem rajdowym, wcześniej jeździłam
w rajdach amatorskich, gdzie zresztą
poznałam mojego męża. Jak silna

i uzależniająca jest to pasja, przekonałam się w zeszłym roku, gdy miałam
przymusową przerwę w tym sporcie,
spowodowaną ciążą. Teraz, choć mam
opory, żeby zostawić na dwa dni naszą
ośmiomiesięczną córeczkę tylko po to,
żeby zapewnić sobie zastrzyk adrenaliny, postanowiłam wrócić do gry i znowu pojechać na tor wspólnie z mężem.
To jest nasza wspólna przygoda, nasz
czas i część nas samych – nasza pasja!
Karina G.
Lubię pisać, zawsze lubiłam i marzę, by wydawać książki, które napisałam „do szuflady”. Teraz, gdy mam
trzy córki, bardzo trudno jest znaleźć
czas na rozwijanie tej pasji, ale jestem
też pewna, że realizacja postawionych
celów sprawi, że poczuję prawdziwe
spełnienie w życiu. Z moją rodziną
współdzielę pasje skupione wokół aktywnego spędzania czasu wolnego – na
rowerach, biegając, żeglując i jeżdżąc
na nartach.
Olga S.
Odkąd mam dzieci, mam wrażenie,
że właściwie umiem robić wszystko!
Każdy dzień jest wyzwaniem, każdego dnia otwieram się na nowe rzeczy.
Potrafię dbać o rodzinę, o dom, wychowywać, uczyć. Bardzo lubię prowadzić
zajęcia dla dzieci związane z aktywnością fizyczną – sama uprawiałam
kiedyś lekkoatletykę, akrobatykę
i gimnastykę artystyczną – wiem zatem, jak zarażać sportowym duchem
innych. Mogę być dobrą nauczycielką,
pedagogiem, dlatego marzę o pracy
z dziećmi, najchętniej jako nauczyciel
wychowania fizycznego w szkole – byłoby to połączenie mojej pasji z życiem
zawodowym – moje marzenie do spełnienia.
Kasia B.
Uwielbiam prowadzić warsztaty
dla kobiet i dzieci – ta pasja dawała
mi możliwość zarobienia pieniędzy,
gdy nie pracowałam zawodowo zaraz
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po urodzeniu moich dzieci. Świetnie
sobie radzę z projektowaniem wnętrz
i ogrodów, co miałam okazję sprawdzić podczas budowy i tworzenia naszego domu. Zdarza mi się doradzać
innym w kwestiach dekoratorskich.
Marzę o tym, by znaleźć czas na ćwiczenia w klubach fitness – to moje wieloletnie hobby, które nie tylko pomaga
utrzymać piękną sylwetkę, ale też czuć
się szczęśliwą każdego dnia.
Asia W.
Marzę o podróżach z plecakiem –
bez planu i pośpiechu. Chciałabym
spokojnie poznawać kulturę, kuchnię
i zwyczaje panujące w dalekich krajach, zatrzymać się w nich na dłużej,
poobserwować jak inni żyją, jak wychowują swoje dzieci…
Luiza C.
Jestem dobra w prowadzeniu kronik i przygotowywaniu albumów ze
zdjęciami. Mogę też coś namalować
w oleju – lubię to robić. Marzę o tym,
by posiedzieć sobie spokojnie na strychu i malować, albo wyklejać szkolną
gazetkę dla syna – to się pewnie kiedyś
ziści. Najlepiej odpoczywam w górskim schronisku.
A Ty? Co lubisz? Jaką masz pasję?
W czym się rozwijasz i co daje Ci
spełnienie?
Zapraszamy na warsztaty rozwojowe dla mam – spotykamy się w każdy wtorek od 10:00–13:00 w Klubie
Mieszkańca Domu Kultury Stare
Babice. Rozmawiamy na wybrane
tematy w ramach projektu Babicki
Klub dla Rodzin, dofinansowanego
z Urzędu Gminy. Przyjdź i dołącz do
grona wspierających się kobiet!
tekst/foto: Karina Grygielska

z życia gminy

W stronę Gór Świętokrzyskich i na Podlasie
– wycieczki edukacyjne seniorów

27 kwietnia, wczesnym rankiem, wyruszyliśmy 57-mio osobową grupą na wyprawę. Pierwszym zwiedzanym obiektem był
XIX-wieczny dworek w Oblęgorku, który w 1900 roku, w 25-lecie pracy twórczej, otrzymał Henryk Sienkiewicz jako dar od
narodu polskiego. Piękny, eklektyczny dworek otoczony jest starym parkiem w stylu angielskim. Z inicjatywy córki pisarza Jadwigi Korniłowicz i syna Henryka Józefa powstało tam, w 1958 roku, muzeum. Zachowało się wiele eksponatów,
które służyły naszemu Nobliście np. biurko, biblioteczka, stół...oraz rękopisy. Właśnie w Oblęgorku powstało „W pustyni
i w puszczy”.
nie było łatwe! Według krokomierza
Karola zrobiliśmy ponad 14 tysięcy
kroków, co daje ok. 10 km! Jednak wędrowaliśmy ze śpiewem i pod batutą
Bogdana, więc było lżej!
18 maja, pomimo deszczowej aury,
znowu cały autokar seniorów wyruszył na wycieczkę. Tym razem do
Puszczy Białowieskiej. Białowieski
Park Narodowy, w obecnej formie,
został utworzony w 1947 roku i jest
najstarszym w Polsce. Jest jedynym

Obecnie populacja żubrów w Puszczy Białowieskiej liczy ok.1000 osobników, a przecież w 1919 r. zginął
ostatni żubr puszczański. Ocalały jedynie żubry w hodowlach zamkniętych – zwierzyńcach i ogrodach
zoologicznych. Odbudowa gatunku
trwała wiele lat i jest zasługą polskich
leśników.
Przeszliśmy obok koników polskich, żubroni, wilków i zatrzymaliśmy się przy łosiu. Zgodnie

polskim obiektem przyrodniczym
wpisanym przez UNESCO na Listę
Światowego Dziedzictwa Ludzkości
(1997 r.). Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne, gdzie podziwialiśmy
ekspozycje typowych zbiorowisk leśnych i zwierzęcych, wzbogacone naturalnymi odgłosami lasu.
Następnie odbyliśmy spacer przez
założony w XIX wieku park pałacowy
w stylu angielskim, obsadzony wiekowymi drzewami z wyjątkowymi
obiektami: drewnianym dworkiem
z 1845 roku, bramą pałacową z czasów rezydencji carskiej, obeliskiem
opisującym zdobycze króla Augusta
III na polowaniu w 1753 roku. A potem oczywiście Rezerwat Pokazowy
Żubrów, które prezentowały się nam
w zagrodach z naturalną roślinnością.

stwierdziliśmy, że nasze kampinoskie prezentują się przy nich po królewsku.
W programie była jeszcze ścieżka
edukacyjna – Szlak Dębów Królewskich. Są to 24 pomnikowe, ponad
300-letnie dęby usytuowane na miejscu dawnej osady puszczańskiej,
noszące nazwy królów, np. Dąb Kazimierza Wielkiego liczący ok. 400 lat
o obwodzie 404 cm i wysokości 27
metrów.
Przy obiedzie wszyscy stwierdziliśmy, że jesteśmy zmęczeni, ale
zadowoleni. A pogoda nadal była słoneczna, dopiero w Warszawie zaczęło
padać.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marianna Kosińska
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Seniorzy

My starobabiczanie z sentymentem
podkreślamy, że Henryk Sienkiewicz
swoją pierwszą ukochaną żonę Marię Emilię Szetkiewicz poznał w Lipkowie i odwiedzał jako narzeczoną
[1881–1885 r.] w jej domu rodzinnym.
Kolejnym etapem naszej wycieczki była Jaskinia Raj – jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych
w naszym kraju. Jest ona rezerwatem
przyrody i chronionym stanowiskiem archeologicznym. Na zakończenie podziemnej trasy przewodnik
pokazał nam pająka jaskiniowego,
zamieszkującego jaskinię. Dobrze, że
zrobił to przy wyjściu, bo sądząc po
piskach, chyba nie wszyscy odważyliby się wejść, gdyby wiedzieli, z czym
mogą się spotkać.
W Kielcach czekały na nas kolejne punkty programu: Kadzielnia –
wzgórze o wysokości 295 metrów,
gdzie dawniej wydobywano wapienie. Teraz to obiekt geologiczny
z ciekawymi zjawiskami krasowymi
powierzchniowymi i podziemnymi.
Najwyższa jej część tzw. „Skałka Geologów” – rezerwat przyrody.
Spacerem przeszliśmy przez park
miejski – jeden z najstarszych w Polsce, obok pomnika Stefana Żeromskiego. Zatrzymaliśmy się na ulicy
Planty przy numerze 7 i wysłuchaliśmy tragicznej historii o pogromie
Żydów w 1946 roku. Dalej, ulicą
Zamkową, udaliśmy się w stronę
pałacu Tomasza Zielińskiego, jednej
z najstarszych budowli Kielc, a następnie na Wzgórze Zamkowe, gdzie
nad miastem góruje Pałac Biskupów
Krakowskich – XVII wieczny zabytek
klasy 0, który obecnie jest siedzibą
Kieleckiego Muzeum Narodowego.
Znajdująca się obok bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, zachwyciła nas pięknymi freskami, witrażami i plafonami.
Pokonanie całej trasy wycieczki
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FUNDACJA

Aktywni Dłużej

Polana Lipków:
w lato bezpłatnie poćwiczysz
jogę

18

Wakacje coraz bliżej. Fundacja
Aktywni Dłużej i Szkoła Jogi
Halasana we współpracy z Decathlon Bemowo, największą
marką sportową w Polsce,
przygotowała szereg atrakcji
dla wszystkich mieszkańców
naszego powiatu i okolic.
Będą to bezpłatne zajęcia jogi
na Polanie Lipków i na terenie
sklepu Decathlon Bemowo.
Patronat honorowy nad wydarzeniem na terenie Parku objął
Kampinoski Park Narodowy.
Wakacyjne soboty z jogą na
Polanie w Lipkowie
W wakacyjne soboty w czerwcu
i lipcu będą odbywały się godzinne, bezpłatne zajęcia dla wszystkich
chętnych miłośników ruchu na
świeżym powietrzu. W warsztatach
będzie wykorzystywany sprzęt do
jogi dostarczony przez Decathlon
Bemowo (maty do jogi, klocki, paski
i gumowe taśmy).
To już trzecia odsłona projektu,
który w poprzednich latach cieszył się dużym zainteresowaniem
uczestników i zbierał bardzo dobre
recenzje.
– Nasz projekt z roku na rok się
rozwija. Jest adresowany do szerokiego grona odbiorców: zarówno
seniorów jak i uczestników zajęć
jogi w Szkole Halasana oraz innych,
którzy nie mieli jeszcze kontaktu
z naszą metodą pracy. Uczestnictwo
w projekcie Decathlon Bemowo,
wiodącej marki sportowej w Polsce,
pozwoli nam na urozmaicenie zajęć dzięki dodatkowym akcesoriom
wykorzystywanym w treningu
jogi – podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni
Dłużej.

Decathlon Bemowo wspiera
aktywność na łonie natury
Decathlon jest jedną z najbardziej
rozpoznawanych marek sportowych
w Polsce. Firma posiada kilkaset
sklepów na całym świecie. W naszym kraju jest ich 55.
– Skąd pomysł na wsparcie takiej
inicjatywy?
– Strategia naszej marki przewiduje budowanie lokalnego kapitału
społecznego, co wyraża się m.in.
poprzez wspieranie niekomercyjnych projektów docierających do
społeczności, wewnątrz której osadzone są nasze sklepy – zaznacza
Kacper Klimik, lider sklepu Decathlon Bemowo. – Działania realizowane wspólnie z Fundacją Aktywni
Dłużej i Szkołą Jogi Halasana, będą
odbywały się nie tylko na świeżym
powietrzu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, ale także na
terenie naszego sklepu. Zapraszamy
serdecznie do obu lokalizacji – dodaje Kacper Klimik.
Najzdrowsza forma ruchu
Zajęcia w obu lokalizacjach będą
prowadzone zgodnie z autorską
metodą Fundacji Aktywni Dłużej
i 12-sto letnim doświadczeniem trenerów Szkoły Jogi Halasna. Punktem
wyjścia są ćwiczenia jogi fizycznej,
wzbogacone o techniki oddechowe
i relaksacyjne. Dzięki spojrzeniu na
jogę w nurcie akademickim (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie) trening jest przystosowany do
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możliwości i ograniczeń ćwiczącego
– a to jest szczególnie istotne w pracy
z osobami obciążonymi problemami
z kręgosłupem, stawami czy innymi
dysfunkcjami lub po prostu z ograniczeniami wynikającymi z wieku.
Warsztaty prowadzone przez
Fundację sięgają także po ćwiczenia
z zakresu gimnastyki korekcyjnej,
Metody Ruchu Rozwijającego, Metody Feldenkraisa, a także mindfulness i relaksacji. Regularny trening
według połączenia tych metod
w widoczny sposób wpływa na
poprawę kondycji psychofizycznej
uczestników.
Instruktorzy Fundacji Aktywni
Dłużej mają wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi osobami
z problemami aparatu ruchu oraz
z seniorami. Swoją wiedzę zdobywali m.in. w Akademii Wychowania
Fizycznego – na Wydziale Rehabilitacji i na Wydziale Wychowania
Fizycznego.
Zajęcia na Polanie Lipków
soboty, godz. 10:00–11:00
czerwiec: 22, 29.
lipiec: 6, 13, 20, 27.
Zajęcia na terenie sklepu
Decathlon Bemowo (boisko
przy sklepie lub teren sklepu
– w zależności od pogody)
każdy wtorek lipca
i sierpnia, godz. 10:15–11:15.

oświata w gminie

„Czerwony Kapturek szuka księcia” – XXII Teatr Rodziców
W czwartkowe popołudnie, 16 maja 2019 r., w starobabickim przedszkolu odbył się wyjątkowy spektakl. Już po raz 22. rodzice z tej placówki pokazali nie tylko aktorski talent, ale
przede wszystkim atmosferę panującą w przedszkolu – wspólne zaangażowanie rodziców i nauczycieli w duże przedsięwzięcia.
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Przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”
to niezwykle dowcipna i zaskakująca historia i – jak na
Teatr Rodziców przystało – oczywiście z morałem.
Czerwony Kapturek, który wszędzie miał bardzo daleko, wędrował w poszukiwaniu swojego księcia, z którym
poznał się na internetowym czacie. Po drodze spotkał

bardzo wielu osobliwych księciów, ale żaden nie okazał
się tym poszukiwanym. Co więcej, jak to bywa w intenetowych znajomościach, nigdy nie wiemy z kim piszemy.
Okazało się, że na czacie Kapturek rozmawiała nie z księciem, a z podstępnym wilkiem, co prawie zakończyło się
tragedią. Na szczęście pojawił się wspaniały mężczyzna,
który był tuż obok… Kapturek z wielką radością przyjęła pierścionek zaręczynowy. A morał… „Uważaj bracie,
z kim umawiasz się na czacie!”
Od 22. lat Teatr Rodziców bawi i zachwyca. Tak było
i tym razem. O scenariusz i muzykę zadbały przedszkolne
panie, a dowcipne teksty wymyślili sami rodzice. Po spektaklu wszyscy zostali zaproszeni na tort i poczęstunek.

OBSADA
Czerwony Kapturek – Karolina Ziułkowska
Narrator – Sławomir Blacharz
Książę Żaba – Łukasz Kuźnicki
Krzycząca Księżniczka i Krasnoludek – Dominika
Bąkowska
Piękny Książę – Marcin Sotomski
Krasnoludek II – Ewa Łuczak
Krasnoludek III – Magdalena Machnicka-Szuba
Śnieżka – Joanna Konopacka
Zaczarowane Drzewo I – Sylwia Szczurowska
Zaczarowane Drzewo II – Daria Modlińska
Smok – Hubert Bąkowski
Książę – Marcin Klimek
Wiedźma – Irmina Goździewska
Wilk – Mariusz Małczyk
Babcia – Pamela Klimek
Pszczółka – Elżbieta Chmurska
Reżyseria: Grażyna Bełz, Justyna Niemirska
Muzyka – Justyna Niemirska
Od kuchni nad wszystkim czuwała Monika Jaworska
kwiecień/maj 2019 gazetaBABICKA

oświata w gminie

Dzień Ziemi 2019
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Dzień Ziemi obchodzony
jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli
północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli
południowej. To niezwykły
moment, gdy na całej planecie dzień trwa tyle samo,
co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach
rolniczych wiązała się ze
świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla
się, że jest to dzień swoistej
równowagi mogącej pomóc
w odrzuceniu wzajemnych
różnic między ludźmi odmiennych ras i religii.
Babickie obchody Dnia Ziemi
odbyły się 11 maja w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach. Coroczne święto
ziemi ma na celu promowanie postaw
proekologicznych w społeczeństwie
i uświadomienie dużym i małym
mieszkańcom Ziemi, jak kruchy jest
ekosystem na naszej planecie.
Było to bardzo rodzinne, ciekawe
i wesołe wydarzenie. Szkołę wypełnili
wystawcy oraz zwiedzający. Na korytarzu, w salach lekcyjnych, łączniku

oraz sali gimnastycznej zaleźć można
było mnóstwo atrakcji.
Hodowcy prezentowali swoje zwierzęta i rośliny, wśród których były
zarówno znane wszystkim zwierzaki, takie jak: króliki, świnki morskie,
szczury, myszki, chomiki, papugi, ale
też bardziej egzotyczne, np. pająki
ptaszniki, kameleony, patyczaki, modliszki czy liściec olbrzymi. Hodowcy roślin prezentowali m.in. kolekcje
kaktusów i roślin mięsożernych.
Pasjonaci i kolekcjonerzy wystawili zbiory m.in.: pereł, muszli, minerałów i kamieni szlachetnych. Były
też kolekcje miłośników koni, strefa śródziemnomorska, ciekawostki
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o kosmosie, flamingach i wiele innych ze świata przyrody.
Wśród atrakcji znalazły się też:
warsztaty chemiczne, fizyczne, plastyczne i ceramiczne; quizy, kawiarenka z pysznymi ciastami upieczonymi
przez rodziców, sklepik z ziołami,
loteria fantowa, malowanie buziek,
koło fortuny i wiele innych gier oraz
zabaw. Na szkolnej stołówce można
było posilić się własnoręcznie przygotowanymi ze zdrowych składników
kanapkami i sałatkami.
Już czekamy na kolejny Dzień Ziemi za rok!
tekst/foto: IB

oświata w gminie

Dzień Ziemi w Koczargach Starych
W szkole w Koczargach Starych uczniowie tradycyjnie angażują się w obchody Dnia Ziemi.
W tym roku zwrócili szczególną uwagę na działania człowieka prowadzące do zanieczyszczeń atmosfery.
Uczniowie klasy VIIIa przygotowali przedstawienie „Sąd nad człowiekiem”, które spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem całej społeczności
szkolnej. Uczestnicy uroczystości
mogli również sprawdzić się, biorąc
udział w wewnątrzszkolnym konkursie wiedzy o Puszczy Kampinoskiej.
Wystawa uczniowskich fotografii
„Wiosna w obiektywie” uświadomiła
wszystkim, jak piękna jest otaczająca
nas przyroda. Dzieci z klas 0–3 miały szansę wykazać się kreatywnością
i stać się konstruktorami, przygotowując zabawkę w konkursie „Coś
nowego ze starego – Ekozabawka”.
Szkołę ozdabiały plakaty promujące obchody Dnia Ziemi. Uczestnicy
konkursów otrzymali fantastyczne
nagrody, ufundowane przez Radę
Rodziców.
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tekst: Wanda Wiśniewska/foto: Martyna Sotomska

Pomoc dla

Afryki
Wraz z początkiem istnienia
nowej Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli formułować się
tu zaczął uczniowski wolontariat.
Na początku nieśmiało uczniowie
włączali się w akcje charytatywne,
jednak ich działalność na tyle się
rozwinęła, że jesienią 2018 roku
zostało powołane Młodzieżowe
Centrum Wolontariatu.
W ramach podejmowanych inicjatyw wolontariusze m.in. zbierali
nakrętki na wózek inwalidzki, książki
do placówek medycznych, zaadoptowali psiaka ze schroniska w Nowym
Dworze, przyłączyli się do Pogotowia Świętego Mikołaja, robili paczki
żywnościowe, wspierali organizowane na terenie gminy imprezy sportowe i towarzyskie oraz podjęli się

prowadzenia tzw. aktywnych przerw
w szkole.
Ostatnim przedsięwzięciem, w jakie włączył się Młodzieżowy Wolontariat, a razem z nim cała społeczność
szkolna była akcja pt. „Wyślij pączka
do Afryki”, której organizatorem jest
Fundacja Kapucyni i Misje. Projekt

ten ma zasięg ogólnopolski (w zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad
300 szkół, 5000 osób indywidualnych
oraz liczne parafie i inne instytucje).
W szkołach akcja przeprowadzana

jest pod hasłem: „Podaruj dzieciom
szkołę”. Celem jest zebranie funduszy
na realizację projektów edukacyjnych
w Republice Środkowej Afryki (nauka szycia dla dziewcząt, pokrycie
kosztów kształcenia i leczenia dzieci
z buszu, organizacja zajęć sportowych, muzycznych i kulturalnych dla
dzieci, które do szkoły nie chodzą).
W ramach tej inicjatywy w Szkole
Podstawowej w Zielonkach-Parceli
4 kwietnia została otwarta kawiarenka, z której dochód w wysokości
2 875,81 zł został w całości przeznaczony na realizację projektu „Podaruj
dzieciom szkołę”. Tego dnia w szkole
można było kupić przepyszne szarlotki, serniki, babeczki i inne słodkie wypieki dostarczone do szkoły
przez uczniów i ich rodziców. Całość
przedsięwzięcia została poprzedzona
wprowadzeniem w tematy misyjne
na lekcjach religii.
Kolejny raz uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowali się w swojej
działalności i pokazali, że nie są obojętni na potrzeby innych.
tekst/foto: Dominika Olszewska
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„Jak Stanisław Stasiem był”
– opera dziecięca w III aktach
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Chór opery dziecięcej

11 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
wystawili na scenie Domu Kultury operę dziecięcą w III aktach pt. „Jak Stanisław Stasiem
był”. W ten sposób włączyli się w ogólnopolskie obchody Roku Stanisława Moniuszki
i uczcili pamięć oraz postać naszego wielkiego kompozytora. Było to pierwsze w naszej
gminie tak niecodzienne wydarzenie – poranek z operą dziecięcą.

T

o był piękny majowy dzień, którym sam Stanisław Moniuszko byłby
zachwycony, gdyż jego twórczość niezwykle wiąże się z naturą, z pięknem
ojczystego krajobrazu, z kulturą i muzyką ludową. Sam mówił o sobie: „Ja
nic nowego nie tworzę. Wędruję po
polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych
i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł”.
Pretekstem do wystawienia tej
opery stała się 200. rocznica urodzin
Stanisława Moniuszki nazwanego
Ojcem Polskiej Opery Narodowej.
To znakomita okazja, żeby tak jak on
krzewić wśród młodych ludzi i małych dzieci naszą narodową kulturę,
wspomnienie pieśni ludowych.
Tym wzruszającym przedstawieniem młodzi artyści przybliżyli widzom postać Stanisława Moniuszki
i jego najwcześniejsze lata życia, kiedy to zaczynał ujawnić się wielki talent młodego Stasia, jego wrażliwa

dusza i dobre serce oraz rozpoczynała
się droga do sławy – trudna i pełna
wyrzeczeń. Młodzi ludzie, zapatrzeni w dzieła i spuściznę Moniuszki,
przedstawili utwory, o których wielu
nie miało pojęcia, że stworzył je tak
wielki mistrz.

20 lipca 2017 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił rok 2019 Rokiem
Stanisława Moniuszki.
Na scenie wystąpili soliści, orkiestra, chór i zespoły taneczne z klas:
1a, 1c, 2a, 3a, 4a, 4f, 5, 6 i 7 Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach

maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

oraz Studia Muzycznego i Prywatnej
Szkoły Muzycznej I st. działających
przy tejże szkole.
Przedstawienie wg Danuty Paplaczyk opracowała Ewa Smoniowska-Dżyga, przygotowanie uczniów
zawdzięczamy paniom: Edycie Dąbrowskiej, Anecie Janczewskiej,
Mirosławie Kwiatkowskiej, Jolancie
Lach, Beacie Michalskiej, Oldze Rusin, Annie Włodarskiej oraz panu
Mariuszowi Dżyga. Całe wydarzenie
ze sceny poprowadziła Dorota Smolińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Po spektaklu
rodzice serdecznie podziękowali nauczycielom za tak wspaniałą formę
wychowywania dzieci oraz ogromne
zaangażowanie. Wydarzenie powstało we współpracy z Towarzystwem
Muzycznym im. Kazimierza Wiłkomirskiego oraz Domem Kultury Stare Babice.
20 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem

oświata w gminie

Akt I. Mały
Staś opowiada
straszną historię
białoruskim
dzieciom ze wsi
Ubiel
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Akt II. Panicz Staś, mały nauczyciel, tańczy z wiejskimi dziećmi

Akt III. 10-letni
Staś z pomocnym
chochlikiem

Stanisława Moniuszki, ponieważ tego roku przypada 200. rocznica
urodzin kompozytora. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek
kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem
melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej”. Do najsłynniejszych dzieł Stanisława Moniuszki możemy
zaliczyć takie opery jak „Halka”, czy „Straszny dwór”. Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą. Autorem około 268 pieśni, operetek,
baletów i oper.
tekst/foto: IB

Grupa taneczna
oraz orkiestra
opery dziecięcej
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Szkoła z Zielonek-Parceli na Pikniku Naukowym
Największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej odbywa się rokrocznie
w Warszawie na Stadionie Narodowym. Eksperymenty, doświadczenia i pokazy trwają
cały dzień, a tłum zwiedzających nie ma końca.
W tegorocznej, 23. już edycji
(11 maja br.), wzięli udział uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Ale nie jako zwiedzający. Jako wystawcy. Jak do tego doszło
i czy szkoła podstawowa w otoczeniu największych krajowych uczelni
i instytutów była w stanie zaprezentować coś równie ciekawego?
Strzałem w dziesiątkę okazał się
mariaż z Polskim Towarzystwem
Miłośników Astronomii, z którym

na piknik maszyny elektrostatyczne własnego pomysłu. Do tego celu
wykorzystali niepotrzebne już płyty
winylowe tzw. longplaye, które mają
zdolność łatwego elektryzowania się.
Po kilku tygodniach majsterkowania maszyny były gotowe i zostały
zaprezentowane na pikniku. Pomysł
wyraźnie spodobał się zwiedzającym
– maszyny były oblegane, a ich autorzy z dumą opowiadali, jak je budowali, demonstrując ich działanie.
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wspólnie przygotowane zostały pokazy i doświadczenia. Złożone jeszcze w listopadzie ubiegłego roku
pierwsze zgłoszenie nie zostało zaakceptowane. Dopiero po dokonaniu korekt w marcu br. okazało się,
że szkole i PTMA przyznano własny
namiot-stanowisko F 18.
Gabrysia, Robert, Łukasz i Jonatan
– uczniowie VIII klasy zdecydowali
się – pod nadzorem nauczyciela fizyki
Krzysztofa Szcześniaka – zbudować
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Kilka kroków dalej uczniowie
z Zielonek obsługiwali camerę obscura, czyli pierwowzór aparatu
fotograficznego. Mniejsze dzieci
wykonywały spektroskopy. Obok
stał model zegara astronomicznego
z 1410 roku, który pokazywał układ
Słońca, Księżyca i planet w dowolnym dniu na przestrzeni kilku tysięcy lat. Było też proste doświadczenie
pokazujące ciężar tego samego 1 kg
masy na planetach Układu Słonecznego. W pikniku wzięło udział – jak
się szacuje – ponad 50 tys. zwiedzających.
tekst: Krzysztof Szcześniak,
foto: Dorota Wicik

oświata w gminie

XX Gminny Przegląd Taneczny
26 kwietnia odbył się jubileuszowy występ taneczny dzieci z gminy Stare Babice. Choć
artyści na scenie zmieniają się i wyrastają, to pokazy niezmiennie wzbudzają zachwyt
publiczności.
W przeglądzie, którego organizatorem było przedszkole w Starych
Babicach wzięło udział jedenaście grup tanecznych z gminnych
placówek oświatowych. Młodzi
tancerze pokazali wysoki poziom

umiejętności. Na wspaniałej scenie
Sali Widowiskowej Domu Kultury
można było podziwiać ciekawe choreografie taneczne i piękne kolorowe stroje.
Za udział w przeglądzie wszystkie

grupy otrzymały zdalnie sterowane
głośniki, słodkości oraz gromkie
brawa.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzieci
i świetną zabawę.
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Drugi przedszkolny Dzień Tańca
Podążając za tanecznymi sukcesami
naszych dzieci z przedszkola w Starych
Babicach po raz drugi zorganizowaliśmy Dzień Tańca. Impreza odbyła się
8 maja w Domu Kultury Stare Babice.

Podczas spotkania każdy przedszkolak miał szansę zaprezentować swoje
możliwości na dużej scenie. Mogliśmy zobaczyć również pierwsze występy najmłodszych przedszkolaków.

Odbiorcami przekazu byli rodzice,
przyjaciele przedszkola, mieszkańcy
gminy oraz nasi sympatycy.
tekst: Monika Bednarska
foto:AK
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Chcę być kimś! – Spotkanie młodzieży z Michałem Zawadką
W czwartek, 25 kwietnia, w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice
odbyły się warsztaty dla młodzieży CHCĘ BYĆ KIMŚ!

Migawki

Uczniowie, którzy tego dnia przybyli na warsztaty, przekonali się, jak
motywować umie Michał Zawadka
– znany trener i mówca, autor poradnikowych książek dla młodzieży.
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Gość w bardzo przystępny i bezpośredni sposób opowiedział młodym
słuchaczom o tak ważnych sprawach, jak: poczucie własnej wartości i świadomości, przynależność do
grupy, pasje i zainteresowania, szuka wyznaczania i osiągania celów,
potęga wytrwałości i cierpliwości,
wewnętrzna siła i piękno.
Pomysłodawczynią wydarzenia
była Dorota Wicik, przedstawicielka
Rady Rodziców ze SP w Zielonkach-Parceli, a organizacją warsztatu zajął się Dom Kultury Stare Babice.
tekst/foto: IB

Koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
Uroczysty koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. generała Józefa Wybickiego pod kierownictwem ppor. Andrzeja Zaręby
odbył się 9 maja w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli.
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. generała Józefa
Wybickiego swymi korzeniami sięga czasów Legionów polskich – roku
1918, w którym to Polska po 123 latach
niewoli odzyskała niepodległość.
Składa się ona z dwóch zespołów
i jest największą w Wojsku Polskim.
Głównym zadaniem orkiestry jest

muzyczna oprawa uroczystości państwowych i wojskowych. Orkiestra
bierze udział w uroczystych powitaniach głów państw, dowódców
wojskowych oraz innych ważnych
osobistości. Uczestniczy w uroczystościach rocznicowych w miejscach
pamięci narodowej w kraju i za granicą, a także w uroczystych odprawach

wart z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przed
Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie. Z orkiestrą występują najlepsi polscy śpiewacy, a także
znani i popularni piosenkarze; w Zielonkach-Parceli wystąpili Bogumiła
Dziel-Wawrowska – sopran i Piotr
Rafałko – tenor. Koncert prowadził
Tomasz Szuran.
tekst/foto: AK
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Tancerka z Indii w Starych Babicach
recital tańca bharatanatyam pt.„Divyanjali”
W związku z tym, że Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła
Ambasada Indii w Polsce oraz Indyjsko-Polska Iza Gospodarcza, na widowni pojawili się znamienici goście
m.in. Pierwszy Sekretarz Shri Parikshat Kadan oraz Attache ds. kultury
Vijay Khanna.
Organizatorem wydarzenia, przybliżającego polskiemu widzowi jedną
z najbardziej wyrafinowanych i popularnych technik klasycznego tańca
indyjskiego na całym świecie, było
Polskie Stowarzyszenie Carrom oraz
Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu
we współpracy z Domem Kultury
Stare Babice.
Ogromne podziękowania należą się partnerom, wolontariuszom
i wszystkim osobom, które pomagały

w organizacji tego wyjątkowego wieczoru.
tekst: AK, PN/foto:AK

Migawki

Apeksha Mundargi jest tancerką
klasycznego tańca z południa Indii.
Ma polskie korzenie i od zawsze marzyła o występie w kraju przodków.
Teraz to marzenie się spełniło! W piątek 17 maja wystąpiła na scenie Sali
Widowiskowej Domu Kultury Stare
Babice w Zielonkach-Parceli.
Było to niezwykłe widowisko teatralno-taneczne oparte na opowieściach zaczerpniętych z hinduskiej
mitologii. Tancerka za pomocą wyjątkowego języka gestów rąk, mimiki twarzy i ruchu ciała, opowiadała
historie dotyczące wybranych bogów hinduizmu. Na zakończenie
recitalu artystka zaprezentowała
szybki i skomplikowany technicznie
układ taneczny, potwierdzający jej
mistrzowskie umiejętności.
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Justyna Sieńczyłło w roli
19 maja na scenie Domu Kultury miał miejsce piękny i smutny
w swym przekazie spektakl o trudnych życiowych wyborach, o winie
i niewinności oraz o tym, jak w życiu wiele jest odcieni szarości.
Wiera Gran była artystką światowego formatu. Niezwykle utalentowana, obdarzona głębokim głosem,
występowała w najsłynniejszych
salach koncertowych świata. Była
niezwykłą kobietą – piękną, zdolną i pełną pasji. Padł jednak na nią
cień – przez większość życia była
zaszczuwana, walczyła z oskarżeniami o kolaborację z gestapo.
Twórcy spektaklu dokonali
uważnej analizy psychiki artystki,
łącząc spowiedź starszej kobiety
ze wspomnieniami z pełnej blasków przeszłości. Przywoływane
w czasie przedstawienia piosenki
dopełniają barwny obraz artystki.
„Wiera Gran” to opowieść o polskiej śpiewaczce i aktorce kabaretowej żydowskiego pochodzenia.
O wielkiej, ale zapomnianej gwieździe estrady.
Ten kameralny spektakl przenosi widza zarówno do nowojorskiej
Carnegie Hall, koncertowych sal

WIERY GRAN

w Paryżu, Tel Awiwie, jak i do kawiarni warszawskiego getta Cafe
Sztuka, gdzie niegdyś koncertowała Wiera Gran. Twórcy spektaklu,
podążając śladami Wiery Gran,
upamiętnili tę niezwykłą postać,
która mieszkała kiedyś w Babicach
i bywała w kamienicy przy Al. Solidarności 93 – dzisiejszym Teatrze
Kamienica (dawne Leszno 13).
Za rolę w spektaklu „Wiera Gran”
Justyna Sieńczyłło została nominowana do Feliksów Warszawskich
w kategorii „Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca”. Sztuka została wyróżniona w prestiżowym
rankingu „Najlepsza, najlepszy,
najlepsi” miesięcznika Teatr.
OBSADA: Justyna Sieńczyłło,
Paweł Burczyk.
TWÓRCY: autor: Anna Burzyńska; reżyseria: Barbara Sass; scenariusz: Anna Burzyńska; scenografia:
Wojciech Stefaniak; kostiumy: Ewa
Krauze; reżyseria, światła: Wiesław
Zdort; stylizacja: Marzena Sojda
Muzyka i aranżacje: Mariusz Dubrawski; altówka: Justyna Janiszewska; akordeon: Klaudiusz Baran;
kontrabas: Mirosław Wiśniewski;
fortepian: Mariusz Dubrawski.

ORGANIZATOR: Dom Kultury
Stare Babice.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Powiat Warszawski Zachodni;
Gmina Stare Babice
tekst/foto: AK
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Dom Kultury zaprasza
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UWAGA! UWAGA! UWAGA!
KONKURS na prowadzenie zajęć
artystycznych, kulturalnych,
edukacyjnych oraz ruchowych
w sezonie 2019/2020 w Domu
Kultury Stare Babice.
Serdecznie zapraszamy do
składania ofert w konkursie.
Zajęcia organizowane w Domu
Kultury Stare Babice skierowane
są do uczestników w każdym
wieku: dzieci, młodzieży,
czynnych zawodowo dorosłych
oraz do seniorów.
W sezonie 2019/2020 chcielibyśmy
uruchomić różnorodne, ciekawe
i innowacyjne zajęcia. Jesteśmy
otwarci na wszystkie interesujące
propozycje. Szczegółowe
informacje dotyczące konkursu
znajdują się na stronie:
www.domkultury-starebabice.pl
Oferty zgodne ze wzorem zamieszczonym w konkursie należy
wysyłać na adres e-mail:
konkurs@domkultury-starebabice.pl
do 17 czerwca 2019 roku.

Wakacje w Domu Kultury Stare Babice
24–28.06.2019
5 dni

Wakacje RoboArchi I
robotyka – świat robotów; architektura krajobrazu
gry i zabawy ruchowe
22–26.07.2019 Wakacje z POLOTEM I
5 dni
zajęcia artystyczne – taniec, śpiew, aktorstwo, plastyka
występ na zakończenie
29.07–2.08.2019 Wakacje RoboArchi II
5 dni
robotyka – ekologia; architektura – miasto
gry i zabawy ruchowe
5–9.08.2019
Wakacje RoboArchi III
5 dni
robotyka – świat maszyn; architektura – dom
gry i zabawy ruchowe
12–14.08.2019 Wakacje GotujMania
3 dni*
kulinarne eksperymenty
gry i zabawy ruchowe
19–23.08.2019 Wakacje RoboArchi IV
5 dni
robotyka – świat zwierząt; architektura – 7 Nowych Cudów Świata
gry i zabawy ruchowe
26–30.08.2019 Wakacje z POLOTEM II
5 dni
zajęcia artystyczne – taniec, śpiew, aktorstwo, plastyka
występ na zakończenie
Na zajęcia wakacyjne w Domu Kultury Stare Babice obowiązują zapisy.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.domkultury-starebabice.pl
Zajęcia dla dzieci 7–12 lat w godz. 9:00-16:00
Koszt zajęć 5 dniowych: 300 zł/ 1 os.
* Koszt zajęć 3 dniowych: 200 zł/ 1 os.
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zdrowie i ekologia

Cykoria podróżnik
(Cichorium intybus)

Czyżby rzeczywiście wędrowała?… a może przywędrowała… ?
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W pewnym sensie oba stwierdzenia mają swoje uzasadnienie, gdyż zdaniem naszych przodków jej nazwa
wzięła się stąd, że rośnie często na miedzach i drogach,
jakby chciała podróżować. Z uwagi na swoje niewielkie
wymagania siedliskowe często rośnie na terenach ruderalnych i przydrożach – stąd właśnie wynika jej chęć do
podróżowania.
Roślina ta jest znana niemal wszystkim i trudno ją pomylić. Oto kilka regionalnych nazw cykorii podróżnik: batożki św. Piotra, cykoria polna, cykoria zwyczajna ale też:
czekanka, poderwaniec, ostrzewka, królewna.
Cykoria dorasta do 120 cm wysokości. Jej łodygi z uwagi
na dużą zawartość mocnych włókien, pomimo że cienkie,
są dość odporne na zerwanie. Kwitnie od lipca do września, a jej kwiaty są błękitne o średnicy ok. 4 cm, złożone
z licznych, języczkowatych płatków. Są bardzo trwałe, lecz
otwierają się tylko w ciągu dnia.
Propozycje potraw z wykorzystaniem cykorii podróżnik
Składniki:
• makaron – muszle
• 2 szklanki młodych listków cykorii
• 2 łyżki stołowe masła
• 3 drobno posiekane ząbki czosnku
•	50 gram drobno pokrojonej, chudej szynki
• 3 łyżki stołowe śmietany 18%
• 3 łyżki stołowe startego parmezanu
• pieprz, sól, odrobina cukru
• 1,5 łyżki stołowej soku z cytryny
• 1,5 łyżki stołowej przecieru pomidorowego
Na stronie http://domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się
pełen tekst o cykorii podróżnik i więcej przepisów kulinarnych.

Jako zioło stosowana
przy otyłości, reguluje wydzielanie insuliny,
trudnościami z pracą jelit, zaburzeniach metabolizmu. U osób ze słabą
wchłanialnością żelaza
poprawia jego przyswajanie z pokarmu. Korzystnie wpływa również na nerki
i wątrobę, przyśpieszając ich oczyszczanie. Korzeń cykorii
ma łagodne działanie moczopędne oraz pobudzające wytwarzanie soku żołądkowego i żółci. Ze względu na dużą
zawartość witamin C, B oraz mikroelementów młode
listki cykorii warto dodawać do sałatek. Wiosną zbierać
można całe ziele, korzeń zaś możemy pozyskiwać również
jesienią. Należy jednak pamiętać, że po wykopaniu należy
go szybko umyć i suszyć w temperaturze ok. 40 °C.
Makaron z cykoriowym nadzieniem
Młode listki cykorii blanszujemy, odsączamy i drobno
siekamy. Roztapiamy na patelni masło, dodajemy drobno posiekany czosnek i smażymy aż się lekko zarumieni; wrzucamy liście cykorii oraz szynkę. Całość dusimy
przez kilka minut na małym ogniu. Dodajemy śmietanę i parmezan. Doprawiamy pieprzem, solą, cukrem,
sokiem z cytryny oraz przecierem pomidorowym.
Otrzymanym nadzieniem faszerujemy ugotowany
wcześniej makaron. Przed podaniem całość posypujemy drobno posiekaną pietruszką i parmezanem, a następnie wstawiamy na 10 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury 120°C. Danie może być udekorowane świeżo zebranymi kwiatami cykorii.

CIEKAWOSTKI
•	
Z powodu regularnego otwierania się i zamykania kwiatostanów, roślinę tę stosuje się w tzw.
zegarach kwiatowych.

•	
Cykoria używana była w ziołolecznictwie już w czasach prehistorycznych, m.in. w krajach niemieckojęzycznych i arabskich.

Artykuły z cyklu „Smaki polskiej przyrody” to teksty o charakterze edukacyjno-informacyjnym, niepełniące funkcji
poradnika medycznego. Informacje, rady
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie
mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem.
maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

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

•	Współcześni egipscy badacze odkryli, że
korzeń cykorii ma korzystny wpływ na
serce: zwalnia przyspieszony puls, a także łagodnie działa na nie stymulująco.
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/foto/rys.: Joanna Szczepanik

historia

Piknik

historyczny
w Lipkowie
12 maja na polanie w pobliżu kościoła w Lipkowie odbył się IV piknik historyczny
w klimacie sienkiewiczowskiej „Trylogii”. Głównym
punktem imprezy była inscenizacja pojedynku Jurko
Bohuna z Panem Michałem
Wołodyjowskim.
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Dzięki grupie historycznej „Sarmackie Dziedzictwo” publiczność
mogła poznać dawne zwyczaje szlacheckie, obejrzeć białą broń i stroje
z epoki. Podczas pikniku gawędziarze opowiadali o życiu w dawnych
wiekach. Całość ubarwiały widowiskowe pokazy konne w wykonaniu rycerzy z Chorągwi Husarskiej
Ziemi Chełmińskiej i kozaków ze
Stajni „Tarpan” z Mławy, nie zabrakło także licznych pojedynków na
szable i całej palety warsztatów rzemiosł dawnych. Oprawę muzyczną
spotkania zapewnił zespół muzyki
renesansowej „Fleurdelis” i „Bergamasca”.
Nowością tegorocznego pikniku
był ormiański namiot z pasami kontuszowymi i tkaninami prowadzony
przez Przemysława Zambrzyckiego
krewnego Ormianina Paschalisa Jakubowicza, który w XVIII wieku założył słynną persjarnię w Lipkowie.
Zainteresowani mogli poznać historię tej manufaktury i zastosowanie
pasów kontuszowych.
Organizatorami imprezy byli:
Powiat Warszawski Zachodni przy
wsparciu Samorządu Województwa
Mazowieckiego, oraz gmin: Stare
Babice i Izabelin.
tekst: MŁ, foto: KM

maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

historia

Nośmy się po

polsku!

Podczas majowego pikniku
historycznego Lipków odwiedził
Przemysław Zambrzycki
– potomek słynnego
Paschalisa Jakubowicza,
który w XVIII wieku otworzył
w Lipkowie persjarnię
produkującą pasy kontuszowe.
Pan Przemysław kontynuuje
dzieło słynnego przodka
i wspaniale opowiada o historii
polskiego stroju narodowego.

34
Ormianin Paschalis Jakubowicz
przybył do Polski w 1761 r. Zasłynął
niezwykłym talentem artystycznym
i zmysłem do interesów. W czasach
gdy Rzeczypospolita chyliła się ku
upadkowi, ożywiły się uczucia patriotyczne Polaków. Przejawiało się
to m.in. modą na stroje narodowe,
których nieodłącznym elementem
był pas kontuszowy. Paschalis Jakubowicz postanowił wykorzystać tę
szansę.
Początkowo prowadził w Warszawie sklep turecki i założył tam
małą fabrykę pasów kontuszowych.
Okazało się wkrótce, że zainteresowanie klientów tymi wyrobami jest
tak duże, że musi otworzyć fabrykę
tkanin z prawdziwego zdarzenia. Jakubowicz nabył zielonkowskie dobra,
do których należał Lipków i wybudował tam dużą manufakturę tkanin
oraz persjarnię, wytwarzającą pasy
kontuszowe. Wzorów tkanin dostarczały będące wówczas w użyciu
pasy perskie i tureckie, toteż wyroby
z pierwszego etapu produkcji polskiej
były trudne do odróżnienia od swych
wschodnich pierwowzorów. Pasy Jakubowicza szybko jednak nabrały
indywidualnego charakteru i wyposażone zostały w sygnatury „PJ”
lub w herb przedstawiający baranka
z chorągiewką.

Przedsiębiorczy kupiec tak oto reklamował się w dodatku do „Gazety
Warszawskiej” z 23 września 1789 r.:
„Właściciel dóbr zielonkowskich,
o dwie mile od Warszawy leżących,
J.P. Paschalis Jakubowicz, założywszy
fabrykę pasów jedwabnych i bogatych
[…] i mając tamże już przeszło 100 ludzi obojej płci i robotnika, uwiadamia
publiczność, że na naukę do tejże fabryki chce przyjmować młodzież obojej
płci, jakiejkolwiek kondycji, poczynając od lat 13 do 14, za rekomendacyją.
Każdy w tym gatunku i guście, jak zechce, mieć będzie pasy za udaniem się
do właściciela, na Krakowskim Przedmieściu pod nr 450 mieszkającego, za
cenę sprawiedliwą…”.
Wkrótce Lipków stał się wytwórnią pasów szlacheckich na tak wielką skalę, że liczba zatrudnionych
pracowników szła w setki. A trzeba
przyznać, że pasy Lipkowskie posiadały wysoką jakość artystyczną
i obok pasów słuckich i kobyłeckich
były chlubą polskiej produkcji persjarskiej.
Jakubowicz rozsławił swoją fabrykę zapraszając do niej w 1791 r. króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
z całą świtą. W Lipkowie wybudował
dworek i wzniósł także swoim sumptem kościół przeznaczony głównie
dla pracowników manufaktury.
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Warto wiedzieć, że Paschalis Jakubowicz posiadał tytuł sekretarza Jego
Królewskiej Mości, piastował godność starszego konfraterni kupieckiej,
zasiadał też w Urzędzie Ekonomicznym Warszawy. W uznaniu zasług
na polu gospodarczym, artystycznym
i dydaktycznym król nadał mu szlachectwo 8 marca 1791 r.
Tradycja zobowiązuje!
– Moja babcia miała słabą pamięć
i przy każdym rodzinnym obiedzie
opowiadała tę samą historię o Paschalisie Jakubowiczu – mówił w Lipkowie Przemysław Zambrzycki.
W przekazach rodzinnych zachowały
się koligacje rodzinne Paschalisów
i Zambrzyckich, a źródła pisane podają dodatkowo, że córka Paschalisa
– Elżbieta wyszła za mąż za Karola
Zambrzyckiego, syna kasztelana nurskiego. Opowieści i tradycja rodzinna wydały po latach doskonały plon
i pan Przemysław po przejściu na
emeryturę postanowił zająć się produkcją pasów kontuszowych, makat
buczackich i innych tkanin osadzonych w tradycji polskiej, a także
sarmackiej. Jak podkreśla – żupan,
kontusz, pas kontuszowy to nie tylko
elementy stroju polskiego, ale także
sarmackiego – nosili je także: Słowacy, Węgrzy, Sasi, Litwini, Rusini.

historia
Był czas, kiedy Rzeczypospolita cieszyła się największym sukcesem
militarnym, kulturowym i ekonomicznym tej części Europy, wówczas
każdy chciał być częścią kultury polskiej. Strój sarmacki jest szerokim
zjawiskiem i doskonałym sposobem,
aby dziś budować mosty kulturowe
także z Turkami i Persami – mówi
Przemysław Zambrzycki.
Wzory zdobnicze wytwarzanych
obecnie pasów kontuszowych zostały zaczerpnięte z autentycznych
zabytkowych tkanin Paschalisa Jakubowicza, które znajdują się w rękach
kolekcjonerów czy w muzeach światowych, jak chociażby w Ermitażu,
Muzeum Narodowym w Warszawie
czy Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku. Motywy kwiatowe goździków, widoczne w zakończeniach
(głowach) pasa pochodzą właśnie
z historycznych tradycji.
Zakazane stroje
Podczas zaborów Prusacy i Rosjanie porozumieli się w sprawie
likwidowania wszelkich przejawów
polskości, poczynając od języka
a kończąc na stroju. Pasy kontuszowe konfiskowano, a za ich noszenie
trzeba było płacić grzywnę. Inaczej
było w zaborze austriackim. Tam
cesarz zgodził się na to, aby Polacy
w Galicyjskim Sejmie Stanowym
obok specjalnych mundurów używali także polskiego stroju narodowego.
Czemu służył pas kontuszowy?
Pas kontuszowy od XVI wieku był
symbolem statusu społecznego i miał
także praktyczne znaczenie. Strój sarmacki nie posiadał kieszeni, a czterometrowa tkanina pasa składana
na pół, stała się doskonałą kieszenią
naokoło ciała. Nosiło się tu drobne
przedmioty: papiery, pieniądze, a nawet nożyk do krojenia jedzenia. Pas
pełnił także rolę ochronną dla brzucha – nie sposób było go przeciąć
szablą. Jedwabna tkanina zatrzymywała ostrze i hamowała groty strzał,
dodatkowo usztywniała kręgosłup,
co przydawało się zwłaszcza podczas
jazdy konnej.
Kolory pasów przekazywały znaczenie symboliczne, a ornamenty
miały przynieść właścicielowi szczęście i powodzenie, np. pas zielony

zwany pozytywką noszony był na
sejm, a zastosowanie kolorów: turkusowego (zwanego firus) – przynosiło
zwycięstwo, karneolu (rudawo-złotego) – służyło prawdzie. Podobnie było
z ornamentami: węzły nieskończone
(wstęga Möbiusa przypominająca
symbol nieskończoności) chroniły
przed demonami, a uproszczony wzór
indyjski (zwany chintamani) miał
przynosić harmonię.
– Kiedy byłem na Wschodzie:
w Iranie, Turcji, Gruzji, Armenii i innych krajach widziałem, że te dawne
wzory nadal żyją i są używane w zdobieniu różnych tkanin. U nas są już
dziś abstrakcją, wyrwaną z kontekstu.
Dlatego też warto wiedzieć, że stoi za
nimi wielowiekowa tradycja i symboliczne znaczenie.
Makaty buczackie
Podobnie jest także z makatami
buczackimi produkowanymi przez
Przemysława Zambrzyckiego. Z każdą z nich związana jest jakaś legenda
i historia. Np. tkanina o nazwie „Wody
Dniestru” przypomina w swoim kolorycie wody tej rzeki w rejonie twierdzy Chocimskiej, a także przebijający
przez nie żółty piasek w rejonie zamku Soroki. Z kolei makata „Złoto Buczaczu” jest ukłonem w stronę jednej
z najbogatszych dam Europy – Marii
Mohylanki, żony Stefana Potockiego,
która uczyniła z Buczacza twierdzę
obronną, a dzięki jej działaniom zamek wytrzymał oblężenia kozackie
i odegrał znaczącą rolę w wojnach
z Turcją. W tej tkaninie przeplata się
czerwone złoto sułtańskie z żółtym
jak słońce złotem Mohylanki. – Każdy
„Buczacz” ma swoją nazwę i legendę.
Ze wszystkim, co produkujemy związana jest jakaś historia …
Warto dodać, że nie tylko historia,
ale również skomplikowana technologia. Tkanina wykonana z 6 kolorów
wątków i 3 kolorów osnów stawia
zarówno przed tkaczami jak i przed
krosnami duże wymagania. Ciekawe
jest także uzyskiwanie pożądanych
kolorów np. jeśli czerwoną nitkę wątku zmieszamy z czarną nicią osnowy uzyskujemy kolor bordowy, jeśli
niebieską z białą otrzymujemy błękit,
a jeśli tę samą z czarną uzyskujemy
kolor granatowy…

Znak Polaka
Ideą Przemysława Zambrzyckiego jest nie tylko produkcja kopii
dawnych, historycznych tkanin, ale
wprowadzenie zdobniczych tradycji
do współczesnego stroju polskiego.
Stąd rozpoczął w swojej firmie produkcję wzorzystych pasów i muszek
do współczesnych marynarek i smokingów.
– Kiedyś ozdobą polskiego stroju
narodowego był właśnie pas – mówi.
– Dziś namawiam rodaków do noszenia pasów, które mogą stać się
polskim elementem rozpoznawczym.
Warto widzieć, że krawat ma bardzo
ponurą genezę, był to angielski protest przeciwko karze śmierci przez
powieszenie, nasz pas sarmacki jest
zwycięski pod każdym względem:
jest symbolem państwa, które swój
sukces kontynuowało przez kilkaset
lat! Warto wracać do tych wielkich,
wspaniałych tradycji.
Kto wie, może nowa (stara) tradycja przyjmie się w modzie? Na pewno wymaga wypromowania. Dziś
pasy kontuszowe, makaty i bieżniki
z dawnymi wzorami stają się luksusowymi prezentami dyplomatycznymi. Otrzymali je już m.in. Prezydent
Donald Trump i Szejk Kataru. Pasy
zakupują także muzea – chociażby
krakowski Wawel i indywidualni miłośnicy kultury staropolskiej. Prawdziwy bum na stroje sarmackie
można zauważyć na Białorusi. Warto
zatem przeszczepić te piękne wzorce
rodem z naszego Lipkowa na polski
współczesny grunt, w którym często
(o zgrozo) dominują kolory szarości.
Naprawdę warto, tak się przecież kiedyś nosiliśmy…
tekst: Marcin Łada
foto: Kamil Malinowski
Bibliografia: Kurowski, Ks. Wacław;
Lipków sienkiewiczowski, Gmina Stare Babice,
Lipków 1984;
Kałamajska-Aseed, Maria, Polskie pasy
kontuszowe, Krajowa Agencja Wydawnicza,
Warszawa 1987
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biblioteka

Sportowa biblioteka –

coś dla ciała i dla ducha

z cyklu Bibliosłówka”, aby uzupełnić naklejki za udział
w zajęciach, jak również ostatni moment, aby przyłączyć
się do akcji i podczas Międzynarodowego Dnia Kropki
odebrać kropeczkową niespodziankę. Nie pozwól Pani
Kropeczce i jej wyjątkowym gościom czekać!

Komputerowy fitness mózgu dla seniorów, czyli kurs komputerowy. W ubiegłym roku, a dokładnie
18 września 2018 r. gościliśmy w progach biblioteki słuchaczy Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku. Podczas
spotkania zostało zawarte nieformalne porozumienie
dotyczace zorganizowania kursu komputerowego na
poziomie podstawowym dla słuchaczy. Wrześniowe deklaracje z 2018 r. zostały wcielone w życie i tak w marcu i kwietniu br. zdobywaliśmy wiedzę o komputerze
i Internecie. Przez dwa miesiące w poniedziałki spotykaliśmy się w bibliotece. Kurs odbył się w ramach
współpracy Biblioteki ze Starobabickim Uniwersytetem III Wieku. Uczestnicy kursu pracowali na własnym
sprzęcie. Biblioteka ze swojej strony zapewniła miejsce,
materiały oraz osobę szkolącą. Kurs był odpowiedzią biblioteki na przedstawione przez seniorów potrzeby.
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Cóż to będzie za tydzień… W okresie od 3 do
7 czerwca br. nasza biblioteka po raz kolejny włączy się
w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Wszystkich najmłodszych pragniemy zaprosić
do wzięcia udziału w sportowej przygodzie. Tegoroczne atrakcje związane z promocją czytelnictwa przygotowujemy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji.
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie
od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”. Co roku, Tydzień Czytania mobilizuje do aktywnej promocji czytelnictwa w całym kraju. Tegoroczny XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, zaś
II Babicki, będzie odbywał się pod hasłem „Sportowcy
czytają dzieciom”.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki, aby wspólnie świętować. Codziennie w dniach 3–7 czerwca o godz. 16:30 będziemy gościć innego sportowca (szczegóły na plakacie).
Jest to idealna okazja dla osób uczestniczących w akcji
„Pani Kropeczka zaprasza na zajęcia literacko-plastyczne
maj/czerwiec 2019 gazetaBABICKA

Od połowy kwietnia br. na terenie biblioteki znajduje się pięć stanowisk komputerowych podłączonych do sieci internetowej, dostępnych dla wszystkich
użytkowników biblioteki. Ponadto każdy ma również
możliwość korzystania z ogólnodostępnej sieci Wi-Fi
na swoim sprzęcie.
Już dziś możemy ogłosić, iż od września 2019 r. uruchamiamy pogotowie komputerowe dla seniorów.
Zapraszamy ich także na bezpłatne porady dotyczące
podstawowej obsługi komputera. Wyjaśnimy, jak zapisać i sformatować tekst, w jaki sposób obsługiwać pocztę
e-mail, jak znaleźć potrzebne informacje w Internecie.
Odpowiemy na pytania, wytłumaczymy. Nie naprawiamy sprzętu. Ze względu na ograniczenia czasowe, będziemy przyjmować zapisy. Jesteśmy otwarci na Państwa
potrzeby (szczegóły na plakacie).
Kontynuując zeszłoroczną tradycję warsztatów tworzenia rekwizytów na Ogólnopolską Paradę Seniorów
biblioteka wspólnie z Gminną Radą Seniorów oraz Uniwersytetem III Wieku zaprasza 4 czerwca br. na godz. 10:00
do biblioteki, aby wykonać rekwizyty na tegoroczną pardę. Tym razem będą to muchy. Warsztaty będą odbywały
się równolegle z czerwcowymi warsztatami rękodzieła dla
dorosłych – robótkami zręcznymi, podczas których będziemy wykonywać biżuterię z bawełny.

biblioteka
Nietuzinkowa akcja biblioteczna – Bibliotekarka
z bajkową walizką
Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie
biblioteki. Biblioteka to nie tylko regały z książkami, ale
również miejsce, gdzie można skorzystać z oferty lekcji
bibliotecznych dla różnych grup wiekowych, zdobywając
nową wiedzę inaczej niż w szkolnej ławce. Wspieranie
czytelnictwa jest bardzo ważnym zadaniem współczesnej
edukacji. Należy zachęcać uczniów nie tylko do czytania
lektur, ale i do sięgania po informacje z innych źródeł dostępnych np. w bibliotekach. Bezpośredni kontakt z książką
zapewnia dzieciom trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Wycieczka edukacyjna do biblioteki stanowić może
atrakcyjną formę zajęć w ramach programów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach. Wszyscy
lubimy czasem przenieść się w inną rzeczywistość, poznawać dawne dzieje lub zobaczyć kosmiczną przyszłość, ale
– by tego dokonać – trzeba sięgnąć po książki. Serdecznie zapraszamy na nasza stronę internetową do zapoznania się ze szczegółami akcji „Bibliotekarka z bajkową
walizką”, poprzez którą chcemy promować czytelnictwo
wśród dzieci. Konwencja akcji zakłada wizytę bibliotekarki
w szkole czy przedszkolu, podczas której poprzez czytanie
literatury, prezentowanie książek oraz postaci bajkowych
chcemy zaprosić w progi biblioteki. Tematyka i forma zajęć jest realizowana na podstawie bogatego księgozbioru.
Akcja adresowana jest do wszystkich przedszkoli i szkół
z terenu gminy Stare Babice i jest bezpłatna.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Być dobrze razem
W dni takie jak: Dzień Matki, Ojca czy Dziecka bardziej doceniamy to, że żyjemy w rodzinach, że jesteśmy razem – oczywiście pod warunkiem, że jest nam ze sobą dobrze.
Mówi się, że pojawienie się dziecka to swoista rewolucja. Cały świat
wywraca się do góry nogami,
wszystko zaczyna się kręcić wokół
dziecka i czasami można poczuć się
zagubionym. Tysiące par zmaga się
z wyzwaniem zmiany priorytetów
i określeniem na nowo ról w rodzinie. Nie zawsze jest to proste, choć
wszystkim zależy na tym, by nasz
maluch wyrastał w atmosferze szczęśliwego dzieciństwa.
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Zrozumieć spiralę rozwoju
Trzy pierwsze lata życia to najważniejszy czas dla ludzkiego mózgu
– moment wielkich zmian i kształtowania się w małej istocie zarówno poczucia własnej wartości, jak i ufności
do otaczającego świata. To właśnie
wtedy dzieci zmieniają się z całkowicie od nas zależnych noworodków
w ruchliwe i gadatliwe przedszkolaki.
Następuje budowa więzi z głównym
opiekunem i powstają fundamenty
na przyszłość. Kluczem do tego, by te
podstawy były solidne jest zrozumienie tak zwanej spirali rozwoju dziecka. Rozwój dziecka nie ma bowiem
charakteru liniowego, lecz spiralny –
po lepszych okresach następują okresy nierównowagi, a kryzysy wpisane
są w rozwój każdego człowieka. Jeśli
wiemy, czym charakteryzują się fazy
rozwoju, mniej się niepokoimy i spokojniej reagujemy na rozchwianie
emocjonalne naszych pociech. Wiemy też, że po gorszym okresie powinny przyjść lepsze czasy i potrafimy
szybciej zdiagnozować ewentualne
zakłócenia rozwojowe. Uświadamiamy też sobie, jak ważną rolę odgrywamy w życiu naszych dzieci i jak
wiele zależy od tego, w jaki sposób
reagujemy na ich potrzeby.
Spirala rozwoju dotyczy wszystkich
zdrowo rozwijających się dzieci – wyjaśnia Monika Skoczylas-Merczyńska, psycholog. Świadomość tego,

na jakim etapie rozwoju znajduje się
nasz maluch i jakich zachowań możemy się w tej fazie spodziewać, bardzo
pomaga w zmaganiu się z codziennością. Musimy pamiętać, że okresy nierównowagi to nic innego jak przejście
z jednego etapu rozwoju do drugiego,
co bywa trudne nie tylko dla rodzica,
ale i dla dziecka. Dwulatek uczy się
mówić „nie” i korzysta z tej umiejętności na każdym kroku. Rozumie, że
jego słowa wywołują pewne zachowania innych – jest to początek procesu
usamodzielnienia. Świadomość zachodzących w tym procesie milowych
kroków pomaga rodzicom lepiej znieść
trudne chwile. Rozumieją oni, że to
nie z ich dzieckiem dzieje się coś niedobrego, lecz jego „gorsze” zachowanie
wynika po prostu z prawidłowego rozwoju.
Skorzystać ze wsparcia
Po przyjściu na świat dziecka rodzice zadają sobie mnóstwo pytań.
Porównujemy nasze dzieci i zastanawiamy się, dlaczego Franek już
siedzi, a moja Basia jeszcze nie, kiedy Jaś zrobi wreszcie pierwszy krok,
albo czy to normalne, że po trzech
tygodniach od porodu dziecku nadal
ropieją oczy.
Trzeba być dobrym obserwatorem
swojego dziecka. Część dzieci rozwija się książkowo, inne osiągają swoje
kroki milowe nieco wolniej – uspokaja Monika Skoczylas-Merczyńska.
Niekiedy wynika to z temperamentu
i charakteru dziecka. Przy dzieciach
do 2. roku życia wszelkie wątpliwości i obawy odnośnie zachowania
powinniśmy konsultować z pediatrą, neurologiem czy fizjoterapeutą.
Ze starszymi można udać się do
psychologa w celu obserwacji tego, co
niepokoi rodziców. Jeśli nasze dziecko
nie reaguje na swoje imię, bawi się
schematycznie, jest mało zainteresowane kontaktem z drugą osobą lub
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pojawił się nagły regres jego zachowań, nie wolno się wahać przed konsultacją ze specjalistą.
Z większością problemów próbujemy sobie jednak poradzić sami,
często przy pomocy internetowych
porad. Czasem cała rodzina włącza
się w gorące dyskusje na temat przyczyny kolek u dziecka, nieprzespanych nocy czy histerii związanych
np. z wyjściem z domu. Zdarzają się
frustrujące kłótnie między rodzicami, których przyczyną jest często
niewyspanie, zmęczenie, stres związany z nową sytuacją i nierzadko
rozczarowanie brakiem pomocy od
najbliższych. Wtedy może wesprzeć
nie tylko psycholog, ale też doula –
osoba, której zadaniem jest dawanie
wsparcia okołoporodowego i w czasie połogu.
Jako doula spotykam się z kobietami
w ciąży, pomagam w trakcie porodu,
a także odwiedzam młode mamy już
po powrocie ze szpitala w ich domach
– mówi Ania Niewiarowska, doula
z Borzęcina. Jestem dla kobiet dostępna praktycznie 24 godziny na dobę
przez telefon, maile, SMS-y. Przecież
tyle jest pytań i wątpliwości! Moje
wsparcie często rozpoczyna się jeszcze przed porodem i trwa długo. Jest
naprawdę wiele aspektów, nad którymi warto pochylić się wspólnie! Po
porodzie to doula często jest pierwszą
osobą, której młoda mama zwierza się
ze swoich trudności. Jeśli jest potrzeba
konsultacji u specjalisty, udostępniam
klientkom swoją listę sprawdzonych
osób. To co charakteryzuje doulę to
jej bezwzględna akceptacja wyborów
kobiety. Wspieram młodą mamę niezależnie od drogi, jaką wybierze.
Po porodzie możemy też skorzystać ze wsparcia położnej, która
odwiedza każdą świeżo upieczoną
mamę kilka razy „z urzędu” – zawsze
warto wykorzystać ten czas na omówienie nurtujących kwestii.
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Wypełnić lukę po „wiosce rodzin”.
Doula stara się wypełnić choć
trochę lukę po tzw. «wiosce», której
współczesnej rodzinie brakuje. Kiedyś dzieci wychowywały się w domach wielopokoleniowych, nie było
takiego odizolowania jak w obecnych
czasach.
Jedną z większych trudności z jaką
mierzą się młode mamy jest zaskoczenie połogiem – mówi Ania
Niewiarowska. Całą ciążę przygotowują się do dnia porodu i mało
myślą o tym, co dalej. Tymczasem
to dopiero początek! Mają w głowie
szczęśliwą mamę i uśmiechniętego
bobasa wyglądającego z każdego
czasopisma… A tu wracają do domu
i napotykają na różne problemy: a to
dziecko nie chce spać, w nocy budzi
się co godzinę, a to piersi bolą, a to
teściowa wpada i dziwi się, że okna
nie umyte i nie ma obiadu, a to mąż
denerwuje, bo niezdarnie zapina
śpioszki… Hormony buzują, kobiety
są niesamowicie rozchwiane emocjonalnie w tym okresie i bardzo doskwiera im samotność! Żyjemy często
w oderwaniu od naszych mam, babek,
ciotek, sióstr i kuzynek i nasz własny
połóg jest pierwszym, jaki obserwujemy. Nasze dziecko jest pierwszym
noworodkiem, jakiego trzymamy na
rękach… Wszystko jest wtedy nowe
i wydaje się skomplikowane.
Aby choć trochę zniwelować
współczesną samotność, trzy lata
temu powstał Klub Mam, prowadzony przez Fundację Nasze Szczęścia.
W naszej gminie mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, znaczna część
to przyjezdni młodzi ludzie oderwani
od swoich korzeni, którzy przychodząc do nas, mówią otwarcie o tym,
że nikogo nie znają, nie mogą się odnaleźć w nowym środowisku – mówi
Ania Warzycha-Druzd, prezes Fundacji Nasze Szczęścia. Potrzeby spotkania, poczucia wspólnoty i więzi są
olbrzymie. Do Klubu Mam przychodzą
jednak nie tylko kobiety – mamy też
grupę wsparcia dla ojców. U panów
również występuje potrzeba wymiany
doświadczeń i rozwoju rodzicielskiego.
Rodzice znajdą w Klubie wiele
propozycji dla siebie, począwszy od
grupy „Urodziłam życie” – warsztatów dla kobiet na etapie wczesnego

macierzyństwa, szczególnie tych,
które debiutują w roli mamy, poprzez cykle szkoleniowe wychowania
w duchu Pozytywnej dyscypliny i Porozumienia bez przemocy, rozwojowe
spotkania dla mam na tematy czysto
kobiece, po wydarzenia dla całych rodzin, zajęcia dla najmłodszych dzieci
i w końcu warsztaty dla ojców.

siłę, szanować się i być dla siebie najważniejsi, pamiętając, że rodzina to
nie tylko dziecko, ale też mama i tata
– my dorośli również mamy swoje
potrzeby.
Najważniejsze są relacje i bezwarunkowa akceptacja siebie nawzajem
– mówi Ola Zakrzewska, edukatorka
Pozytywnej dyscypliny. Takie dobre
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Nasi klubowicze czerpią siłę i inspirację od siebie nawzajem, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem
– kontynuuje Ania Warzycha-Druzd.
Oczywiście na zajęcia przychodzą ze
swoimi pociechami. Poznają sąsiadów w podobnym momencie życia,
poprawia się ich samopoczucie, potem wspólnie spacerują z wózkami,
umawiają się na wizyty w domach, są
razem... Zajęcia stają się często okazją
do wyjścia z domu i przerwania spirali osamotnienia, w którą wpada wiele
mam po porodzie.
Wiedzieć i działać wspólnie
Zewnętrzne wsparcie jest rzecz jasna ważne, ale to rodzina powinna
być naszym małym mikrokosmosem.
Powinniśmy wzajemnie dawać sobie

relacje dają dzieciom korzenie. Jeśli
będziemy umieli podtrzymać bliską
więź z dzieckiem nawet w trudnych
sytuacjach, najprawdopodobniej znajdziemy wspólnie takie rozwiązania,
które pozwolą zachować szacunek do
dziecka, szacunek do siebie i sprostać
wymogom sytuacji. To podejście jest
właśnie jednym z filarów Pozytywnej
dyscypliny, która dzięki różnym narzędziom i sposobom komunikacji wspiera długookresowy rozwój tak ważnych
umiejętności życiowych, jak chociażby samodzielność, odpowiedzialność,
umiejętność współpracy czy radzenia
sobie z porażkami. I to są właśnie te
skrzydła, które pozwolą naszym dzieciom polecieć w dorosłość.
tekst: Karina Grygielska
rys. Krzysztof de Mianiuk
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Projekt „Kampinoskie Bagna” ukończony
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8 i 9 maja w Lesznie odbyła się konferencja kończąca realizowany od sześciu lat projekt
„Kampinoskie Bagna”, którego celem była ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Projekt
przyczyni się do istotnej poprawy stanu siedlisk mokradłowych, a jego efekty można już obserwować w terenie.
Podczas realizacji projektu zbudowano na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 40 obiektów małej retencji
oraz wykupiono na rzecz Parku ponad 140 ha gruntów
położonych na obszarach bagiennych, głównie nad Kanałem Zaborowskim i w dolnym biegu Łasicy. Zrealizowano
też szereg działań promocyjno-edukacyjnych: projekt był
konsultowany z mieszkańcami puszczańskich miejscowości podczas spotkań gminnych i sołeckich, pikników oraz
wizyt terenowych na wybudowanych obiektach. Działania
projektu zostały objęte monitoringiem przyrodniczym
oraz hydrologicznym.
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Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik podczas przemówienia
otwierającego konferencję podkreślił rolę, jaką ekosystemy
bagienne pełnią w stabilizacji klimatu Ziemi oraz ochronie bioróżnorodności, a także przetrwaniu człowieka na
naszej planecie. W pierwszym dniu konferencji odbyła
się sesja referatowa, podczas której przedstawione zostały
przyrodnicze i społeczne efekty realizacji projektu „Kampinoskie Bagna”. Następnie podczas wizyty terenowej zaprezentowane zostały wybrane obiekty hydrotechniczne

zdrowie i ekologia
wybudowane w ramach projektu
(m.in. uszczelniona i podniesiona
grobla w Sadowej blokująca odpływ
wody z mokradeł poza obszar parku;
przykładowe brody piętrzące i przegrody na rowach).
W drugim dniu konferencji odbyła się inspirowana referatami
dyskusja na temat współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Polsce,
ich uwarunkowań przyrodniczych,
społecznych i finansowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele
ministerstw, samorządów, parków
narodowych i innych instytucji administrujących ochroną przyrody
w Polsce, organizacji pozarządowych,
naukowcy oraz mieszkańcy Puszczy
Kampinoskiej.
Informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.
kampinoskiebagna.pl.
Informacje o projekcie:
Nazwa: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084
Nazwa skrócona: „Kampinoskie Bagna”.
Finansowanie: LIFE Nature, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
środki własne Partnerów projektu.
Partnerzy projektu: Kampinoski Park Narodowy, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową
i Wschodnią – Krajowe Biuro w Polsce (REC Polska),
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

SKĄD TAKI PROJEKT?
Projekt „Kampinoskie Bagna” jest odpowiedzią na postępujące obniżanie lustra wody na obszarach bagiennych
Kampinoskiego Parku Narodowego. Od lat 40. XIX w. do
lat 70. XX w. prowadzono tu prace melioracyjne. Sieć kanałów całkowicie przekształciła stosunki wodne w puszczy:
poziom wód podziemnych obniżył się w ciągu ostatnich
60 lat o około pół metra. Woda z wiosennych rozlewisk,
zamiast stagnować na bagnach, szybko odpływa z puszczy. Latem natomiast jest jej tak mało, że często mokradła
wysychają niemal całkowicie. Skutkiem tego są przemiany
szaty roślinnej, a także wycofywanie się roślin i zwierząt
związanych z siedliskami mokradłowymi. Kampinoski
Park Narodowy wraz z partnerami zrealizował projekt,
który ma na celu zahamowanie lub zmniejszenie skali tych
procesów. Dzięki zakończonym właśnie pracom, bagna
będą miały szansę na regenerację.
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Uprawa borówki wysokiej w ogródku pod domem i na działce

cz. II
W tej części artykułu zajmę się zagadnieniami związany-
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mi z uprawą borówki, w których decydującą rolę odgrywa
człowiek. Dobre zrozumienie potrzeb krzewów, a także
systematyczne przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych pozwoli na osiągnięcie znakomitych rezultatów
hodowlanych. Do najważniejszych z nich należą: pielęgnacja gleby, dobre nawożenie w odpowiednim czasie,
nawodnienie i prawidłowe cięcie na różnym etapie rozwoju krzewów borówki.
Zanim przystąpimy do tych czynności, musimy najpierw wyznaczyć miejsca w ogródku lub na działce
i przygotować dołki do posadzenia krzewów. Odległości
minimalne w ogródku, pomiędzy sadzonkami w rzędzie,
powinny być w granicach 90 – 120 cm, natomiast odstępy
między rzędami, nie mniejsze niż 150 cm.
Na dużych działkach, gdzie są zupełnie inne możliwości można przyjąć większe odstępy – np. 150 cm między
sadzonkami i do 200 cm między rzędami. Przy takich
przestrzeniach krzewy będą duże, łatwiej także będzie
można wykonywać różne prace agrotechniczne i zbierać
owoce. Piszący ten tekst, na działce pracowniczej przez 20
lat miał 50 krzewów borówki, a obecnie w ogródku pod
domem – 25 sztuk i prawie 10 tysięcy krzewów na niewielkiej plantacji.
O wymaganiach środowiskowych, jakie muszą być spełnione do nasadzeń krzewów borówki pisałem w pierwszej części. Jeżeli ta czynność została wykonana, to teraz
na poletku pod domem wybieramy jedno, a na działce,
gdzie sadzonek zamierzamy posadzić znacznie więcej –
2 lub 3 miejsca maksymalnie oddalone od siebie. W tych
miejscach kopiemy dołki testowe w kształcie koła, o średnicy 50 cm i głębokości 40 – 50 cm. Sprawdzamy: rodzaj
warstw profilu glebowego – z jakich frakcji się składają,
mierzymy kwasowość na kilku poziomach (jeżeli mamy
przyrząd) i oceniamy jego grubość. Badamy dokładnie
rodzaj podłoża, na którym leży profil glebowy. Warstwa
piasku przesądza o właściwym wyborze i to miejsce jest
najlepsze do dalszych przygotowań na sadzenie krzewów.
Jeżeli jest inny rodzaj podłoża, wykopany dołek lub
dołki zalewamy do pełna wodą. Sprawdzamy, jak szybko
wsiąka woda. Jeżeli trwa to długo, np. kilkanaście godzin
lub dłużej to wybrane miejsce nie nadaje się do sadzenia
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krzewów. Natomiast, po pozytywnym teście sprawdzenia
podłoża, na którym leży profil glebowy, kopiemy następne
dołki. Nasuwa się również pytanie, dlaczego kopiemy takie
wielkie dołki, skoro wsadzamy małe krzewy. Otóż w tych
dołkach wykonujemy nowy profil glebowy pod przyszłe
krzewy borówki, które mogą mieć wysokość nawet 2,5 m,
a kłęby korzeniowe zajmować będą całą przestrzeń.
Teraz przystępujemy do wykonania nowego profilu
glebowego. Powinien on spełniać wymogi małego posadzonego krzewu oraz dorosłego – borówki wysokiej.
W przygotowane dołki, w objętości około ¾ wsypujemy
torf kwaśny o pH 3,8–4,8 lub 4–5 pH. Oba rodzaje torfu i specjalną ziemię o wymienionym pH można kupić
prawie w każdym sklepie ogrodniczym. Pozostałą część
¼ objętości dołka uzupełniamy kupioną w sklepie kwaśną
ziemią, piaskiem, ziemią wykopaną z profilu glebowego.
Można również dosypać przekompostowane trociny lub
zmieloną korę drzew iglastych. Z przedstawionej gamy
komponentów wybieramy te składniki, które według nas
najlepiej poprawią strukturę nowego profilu glebowego.
Dołki zalewamy wodą i dokładnie w nich mieszamy. Jeżeli profil wykonujemy jesienią, to w takim stanie pozostawiamy go przez zimę, do wiosny. Natomiast gdy prace te
wykonujemy wiosną lub latem, to przygotowujemy się do
sadzenia. Najlepsze będą krzewy dwu lub trzyletnie, gdyż
mają one dobrze rozwinięty system korzeniowy i łatwo się
przyjmują.
W środkowej części dołka wykonujemy spore zagłębienie – takie, w którym mieści się wyjęta z doniczki sadzonka. Dokładnie obsypujemy ją kwaśnym torfem, lekko
ugniatamy i dobrze podlewamy. O nawadnianiu trzeba
pamiętać przez kilka następnych dni, zwłaszcza wtedy, gdy
jest gorąco. Posadzoną część nadziemną krzewu dokładnie oglądamy i jeśli trzeba – wycinamy pędy słabo wyrośnięte, suche lub złamane.
Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest teraz utrzymanie naszego poletka z sadzonkami borówki bez chwastów.
Najlepszym i sprawdzonym sposobem jest przykrycie całej plantacji warstwą kory. Warstwa ta, powinna mieć kilka
centymetrów grubości. Kora pełni wiele ważnych funkcji.
Przede wszystkim nie wysusza się ziemia w górnej części
profilu glebowego, w którym jest kłąb korzeniowy. Ponadto warstwa kory utrzymuje stałą wilgotność i dostarcza kwaśnych składników odżywczych dla krzewów oraz
uniemożliwia zachwaszczenia całej plantacji.
W uprawie borówki wysokiej stosowane jest nawożenie mineralne i organiczne. Oba nawożenia dla borówki
w procesie wzrostu, a zwłaszcza owocowania są bardzo
ważne. Przyjęte są trzy, a nawet cztery terminy wysiewu
nawozów:
1. Na początku kwietnia – azofoska oraz siarczan amonu lub saletrę amonową pod krzewy dwu lub trzyletnie po małej filiżance
do kawy; starsze po szklance do herbaty.
2. Na początku maja – nawozy jak wyżej oraz rozcieńczony humus
Active.

zdrowie i ekologia
3. W połowie czerwca – nawozy jak wyżej.
4. Nawożenie to wykonujemy w kilka dni po ostatnim zbiorze
owoców. Nawozimy siarczanem amonu i humusem. We wrześniu lub jeszcze w październiku, podczas ciepłych dni krzewy
borówki wiążą pąki kwiatowe na przyszły rok.
Nie wolno wysiewać nawozów bezpośrednio na korzenie. Są one bardzo delikatne i łatwo można je zniszczyć.
Rozsypujemy je na warstwę ziemi, odsuwając wcześniej na
bok warstwę kory.
Krzewy borówki wysokiej potrzebują dużo, a nawet
bardzo dużo wody w okresie wegetacji – szczególnie
w czasie wzrostu i dojrzewania owoców. Na 1 kg zebranych owoców krzew potrzebuje około 160 litrów. Są to
największe potrzeby wodne spośród wszystkich znanych nam krzewów i warzyw. Jeżeli korzystamy z wody
miejskiej, to mając kilka lub nawet kilkanaście sztuk krzewów trzeba się zastanowić, czy hodowla się nam opłaci. Ponadto, woda miejska jest często zasadowa i wtedy
trzeba podnieść ilościowo nawożenie nawozami kwaśnymi: siarczanem amonu lub saletrą amonową. Najczęściej
właściciele uprawiający borówkę w ogródku, aby uniknąć
korzystania z wody miejskiej do podlewania, wiercą studnie głębinowe i mają dla tych celów wodę własną. Takie
rozwiązanie posiada autor piszący tę informację.
Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest cięcie krzewów na różnym etapie ich wzrostu. Wyróżniamy cztery
rodzaje cięcia:
1) cięcie sanitarne to usuwanie pędów chorych, połamanych, przemrożonych, uszkodzonych mechanicznie;

2) cięcie prześwietlające – uwanie pędów zagęszczających krzew;
3) cięcie formujące, polegające na dostosowaniu kształtu krzewu
do potrzeb prac agrotechnicznych lub warunków miejscowych;
4) cięcie szczegółowe to usuwanie nadmiaru krótkopędów po zeszłorocznym owocowaniu lub części młodych pędów z pąkami
kwiatowymi, które pozbawione są liści.
Zasadniczym terminem cięcia krzewów jest wczesna
wiosna. Dopuszcza się również niewielkie cięcia w innych
terminach – latem lub jesienią. Słabe cięcie lub jego brak
prowadzi do osłabienia wzrostu lub nadmiernego zagęszczenia krzewów, zbyt obfitego kwitnienia i wydawania
coraz mniejszych owoców, a nawet całkowitego ich braku.
Zbyt silne cięcie powoduje duży przyrost masy pędów i liści, zmniejszenie plonów przy jednoczesnym zwiększeniu
wielkości owoców. Musimy zachować równowagę między
silnym, a słabym cięciem, śledzić w każdym kolejnym
okresie wegetacyjnym rozwój krzewu i jego plonowanie
oraz jakość owoców i korygować te czynności w następnym.
W przedstawionym tekście celowo pominąłem wiele
istotnych zagadnień w uprawie borówki wysokiej, takich
jak: zagadnienie zbioru owoców, chorób i szkodników
oraz ich zwalczanie. Z wymienionymi problemami musi
zmierzyć się duży plantator, który posiada kilkadziesiąt tysięcy krzewów. W uprawie kilku lub kilkudziesięciu krzewów te problemy występują bardzo rzadko w małej skali
lub nie ma ich wcale.
opracował Zdzisław Miazga; tel. 603705354; email: atut.miazga@op.pl
foto: Pixabay

Kompostowanie – warsztaty dla mieszkańców
24 kwietnia w Domu Kultury Stare
Babice odbyły się warsztaty kompostowania, które zorganizowali wójt gminy
Sławomir Sumka oraz Zespół ds. Gospodarki Odpadami.
Spotkanie prowadziła Joanna
Baranowska, współautorka bloga organiczni.eu. Na warsztaty
przybyła grupa pasjonatów i osób
zainteresowanych rozpoczęciem
proekologicznych działań, którzy
posłuchali i podyskutowali m.in.
o tym:
• po co zakładać kompostownik;
• czym jest kompostowanie;
• jak założyć kompostownik;
• co i jak kompostować.
Rozmawiano o możliwości kompostowania we własnym mieszkaniu
(np. przy użyciu kompostownika)
dzięki dżdżownicom kalifornijskim.
Poruszono temat zapachu – okazuje się, że kompost nie śmierdzi, lecz
pachnie ziemią. Przypomniano, że

nie ma regulacji prawnych dotyczących zakazu zakładania kompostownika na swojej działce. Zostało
powiedziane, że należy akceptować
życie tworzące się w i wokół kompostownika (dżdżownice, muchy,
krety), że kompostowanie powinno
być łatwe i bezkosztowe oraz że kompost jest najlepszym darmowym nawozem.

Na spotkaniu zabrakło osób nieprzekonanych do kompostowania.
A szkoda, bo byłaby to dla nich okazja do rozważenia możliwości założenia przydomowego kompostownika!
Dla nich zamieszczamy link do pełnej transmisji z tego spotkania: www.
facebook.com/GminaStareBabice/videos/1610779695753003/
tekst: Piotr Grzelak; foto: IB
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Izabella Kamola
dwukrotną mistrzynią
Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików 2019 w Badmintonie
13 kwietnia w Ornecie (województwo warmińsko-mazurskie) rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Badmintonie. To jedna z ważniejszych imprez badmintonowych zaliczana do Ogólnopolskiej Rywalizacji Dzieci i Młodzieży.
Stypendystka Gminy Stare Babice Izabella Kamola była
najlepszą zawodniczką Mistrzostw. W singlu dziewcząt
oraz w deblu dziewcząt zdobyła dwa złote medale. To był
bardzo udany start Izabelli, która posiada ogromny potencjał do dalszych sukcesów w badmintonie.
Ponadto w turnieju wystąpił Michał Szempliński, który
pomimo młodego wieku zaprezentował się bardzo dobrze, zdobywając w deblu piąte miejsce.

Uczniowski Klub Sportowy Badminton Stare Babice
w nadchodzącym czasie będzie organizował nabór dzieci
w wieku 7–9 lat. Zapraszamy.
Telefony kontaktowe: 517 575 536, 604 717 977.
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Już 18 sierpnia 2019 r. odbędzie się
9. Edycja Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego, jednego z najwybitniejszych sportowców Polski

międzywojennej, rekordzisty świata
i mistrza olimpijskiego z Los Angeles 1932 r.
Na starcie organizator – Powiat
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tekst/foto: Piotr Pamięta

Warszawski Zachodni spodziewa
się 700 biegaczy. Półmaraton im.
Janusza Kusocińskiego organizowany jest nieprzerwanie od 2011 r.
na trasie Błonie – Borzęcin Duży.
Malownicza sceneria, superpłaska
i szybka trasa, oraz bliskość samej
stolicy są idealne zarówno dla początkujących jak i bardziej wytrawnych biegaczy.
Zapisy do biegu ruszyły pod koniec kwietnia i są dostępne na stronie www.polmaraton.pwz.pl oraz
www.maratonypolskie.pl.

sport

Fabryka Mistrzów

Motosportu
W gminie Stare Babice powstało
miejsce, gdzie każde dziecko umiejące jeździć na rowerze może zarazić się miłością do motosportu. Na
terenie GOSiR Stare Babice, przy ul.
Południowej 2B w Zielonkach-Parceli dzieci w wieku od 5 do 10 lat będą
mogły zapoznać się z motocyklami,
dowiedzieć się, jak motocykl hamuje,
jak skręca i jak jeździć bezpiecznie.
W Fabryce Mistrzów doświadczeni zawodnicy doradzą, co zrobić, by
jazda na motocyklu oprócz ogromnej
frajdy, była bardzo bezpieczna. Jesteśmy pewni, że edukacja motoryzacyjna od najmłodszych lat przyniesie
dużo korzyści każdemu i dzięki temu

nasze drogi będą bezpieczniejsze.
Jazdy odbywają się w małych grupach na wyznaczonym torze pełnym
edukacyjnych ćwiczeń. Wielkość
motocykla i jego moc dobieramy wedle wieku i umiejętności. Dzieci uczą
się nie tylko obsługi motocykla, ale
przede wszystkim koordynacji, oceny prędkości, hamowania, wytrwałości, refleksu, spostrzegawczości,
utrzymywania równowagi, panowania nad emocjami i własnym temperamentem.
Jazdy trwają około godziny z przerwą na regenerację. Treningi rozpoczynają się o pełnej godzinie, lecz
należy być 15 minut wcześniej, by

dobrać strój i przygotować się do
ćwiczeń. Obowiązują zgłoszenia
przez FB Fabryka Mistrzów lub telefoniczne 601 545 906.
Kto wie, może to właśnie Twoje
dziecko ma w sobie talent motoryzacyjny i zostanie mistrzem świata? Daj
mu tę szansę i pozwól poczuć zapach
benzyny. Zapraszam do wcześniejszego umówienia się, bo ilość miejsc
jest ograniczona.
tekst/foto: Fabryka Mistrzów

Srebro dla UKS Siatkarz Stare Babice
Drużyna UKS Siatkarz Stare Babice
od października 2018 roku uczestniczyła w XXV edycji amatorskiej ligi
siatkówki w Sochaczewie. W rozgrywkach brało udział 9 drużyn:
Teresin, KS Piast Feliksów, Wolne
Elektrony, ZSR CKU Sochaczew, Volley Team Zjednoczeni Bulkowo, SRS
Most Wyszogród, Volley Sochaczew,
Volley Team Płock oraz UKS Siatkarz
Stare Babice.
Rozgrywki odbywały się systemem
mecz i rewanż w rundzie zasadniczej,
a następnie cztery najlepsze zespoły
grały w grupie finałowej o wygraną
w lidze systemem 1 z 4 i 2 z 3 drużyną rundy zasadniczej systemem mecz
i rewanż.
Drużyna UKS Siatkarz Stare Babice w rundzie zasadniczej rozegrała 16 meczów, z czego 13 zakończyło
się ich zwycięstwem, co zapewniło
pewne pierwsze miejsce z dorobkiem
40 punktów. Do najlepszej czwórki ligi awansowały również zespoły:
Volley Team Płock, SRS Most Wyszogród oraz ZSR CKU Sochaczew.
30 i 31 marca br. odbyły się mecze
półfinałowe, gdzie rywalem UKS
Siatkarz Stare Babice był zespół ZSR

CKU Sochaczew. Pierwszy mecz zakończył się pewnym zwycięstwem
drużyny UKS Siatkarz 3:0 w setach do
21,21,17. Oznaczało to – zgodnie z regulaminem ligi, że w drugim meczu,
który odbył się 31 marca UKS Siatkarz Stare Babice musiał wygrać tylko
2 sety. Drugi mecz rozpoczął się po
myśli siatkarzy UKS wygraną dwóch
pierwszych setów, którzy w ten sposób zapewnili sobie awans do finału rozgrywek. Cały mecz zakończył
się zwycięstwem UKS Siatkarz Stare
Babice 3:1. W drugim półfinale lepsza okazała się drużyna Volley Team
Płock i to ona była rywalem UKS
w finale rozgrywek.
Mecze finałowe odbyły się 6 i 7
kwietnia. Pierwsze spotkanie, po
bardzo wyrównanym meczu, zakończyło się zwycięstwem siatkarzy UKS

Siatkarz Stare Babice w stosunku 3:2
(22,17,-22,-22,8). Oznaczało to, że
drugiego dnia siatkarze UKS musieli
wygrać mecz w stosunku 3:0 lub 3:1,
aby zostać zwycięzcami całej ligi. Niestety drugi mecz, po wyrównanym
spotkaniu w stosunku 3:1, wygrała
drużyna Volley Team Płock i to ona
mogła cieszyć się ze zwycięstwa w całych rozgrywkach.
Po zakończeniu ostatniego meczu
zawodnicy UKS Siatkarz Stare Babice
odebrali srebrne medale XXV edycji
amatorskiej ligi siatkówki w Sochaczewie. Również dwóch zawodników
drużyny UKS otrzymało nagrody indywidualne: najlepszy przyjmujący
ligi – Marcin Jakubowski, najlepszy
środkowy ligi – Michał Góralski.
Zespół UKS Siatkarz Stare Babice występował w składzie: Marcin
Jakubowski, Karol Rusak, Kamil
Rusak, Paweł Dryński, Krzysztof
Twardowski, Michał Grzeszkowski,
Piotr Łuczak, Paweł Zackiewicz, Mateusz Grabowski, Artur Sadlakowski,
Przemysław Szmyd, Michał Góralski,
Mikołaj Gojdź, Krzysztof Ostapski
i Wojciech Zakościelny.
tekst/foto: Marcin Jakubowski
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rozrywki umysłowe

DZIECIĘCE ZAGADKI
Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie
następujące słowa: KARUZELA,
KARTY, GRABKI, LALKA, ROLKI,
TORY, KREDA, PAJAC, WROTKI,
BĄK, POZYTYWKA, MIŚ, PIŁKA.
Szukaj w pionie i w poziomie, od lewej
do prawej i wspak. Pozostałe litery
czytane poziomo utworzą rozwiązanie.

Przysłowia
Małe
Dzieci i
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ZAGADKA OBRAZKOWA
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Rozwiązania wszystkich zagadek prosimy nadsyłać do 16 czerwca 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: „Dziecięce zagadki”.
Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań
„Ogródkowych zagadek” (Narzędzia, Ogród pełen kwiatów, Wiosenne prace w polu). Nagrodę wylosowała Daria Drzewińska.
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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Poziomo:
7. Urlop, czas wolny od pracy i szkoły,
zwłaszcza latem.
9. Duży, trawiasty obszar, na którym
można odpoczywać oraz urządzać
pikniki i zabawy.
10. Zabawa taneczna lubiana i popularna
w naszej gminie.
12. R
 odzaj drzewa, jakie posadził wójt
gminy na polanie Dwóch Stawów
w akcji Zielony Rekord Polski 2019.
13. … podróżnik, roślina zielna, rosnąca
często przy drogach, jadalna, należąca
do rodziny astrowatych, ma błękitne
kwiatki.
14. P
 olski kompozytor, którego 200.
rocznicę urodzin obchodzimy w tym
roku.
16. Uciekając z balu, zgubiła pantofelek.
17. Polska jazda, obecna na polach bitew
od początku XVI wieku do połowy
XVIII wieku.

18. Rodzaj manufaktury w danej Polsce,
wytwarzano tam pasy kontuszowe
na wzór pasów perskich i tureckich,
np. słynna w Lipkowie założona przez
Ormianina Paschalisa Jakubowicza
w XVIII wieku.
19. T
 ytuł recitalu indyjskiej tancerki
Apekshy Mundragi, który nasi mieszkańcy obejrzeli w Domu Kultury
Stare Babice.
21. Sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka
współdziała z akcją dramatyczną
(libretto).
Pionowo:
1. P
 odstawowa jednostka organizacyjno-taktyczna jazdy rycerskiej o różnej
liczebności w dawnej Polsce istniejąca
od XIV do XVIII wieku.
2. G
 łówny kanał w Kampinoskim Parku
Narodowym.
3. B
 agna, moczary, trzęsawiska

– podmokłe tereny w lasach i na łąkach – obszar łączący cechy siedliska
lądowego i wodnego.
4. … lato, cykl imprez letnich zorganizowanych dla mieszkańców przez
Dom Kultury Stare Babice.
5. 2- lub 4-osobowa dyscyplina sportowa, gra znana także jako kometka.
6. C
 oroczna impreza kulturalna, inspirowana jednym z rodzimych
obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca, odbywająca się co
roku m.in. w Bliznem Jasińskiego.
8. Naturalny sposób unieszkodliwiania i powtórnego zagospodarowania odpadów organicznych
z gospodarstwa domowego przetworzonych na nawóz organiczny.
11. Roślina owocująca, chętnie uprawiana na działkach i w ogródkach,
dająca zdrowe i smaczne, jagodowe
owoce.
15. Ulica, przy której od września,
w filii szkoły, będą uczyć najmłodsi
uczniowie babickiej szkoły podstawowej.
20. Biała, długa szata liturgiczna, o długich rękawach, sięgająca do kostek,
używana przez duchownych oraz
przez chłopców podczas I Komunii
Świętej.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 16 czerwca 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 5/2019. Wśród osób, które
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2019: GRZMOT W MAJU SPRZYJA URODZAJU. Nagrodę otrzymuje: Walenty Pyć. Po odbiór podwójnego
biletu na spektakl teatralny, 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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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach
poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych,
mieszkających na terenie Gminy Stare Babice,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21
w godzinach pracy Ośrodka, tj.:
poniedziałek
8:00–17:00
		
wtorek – czwartek 8.00–16:00
		
piątek w godzinach 8:00–15:00
tel. (022) 722 90 11; e-mail: gops@stare-babice.waw.pl
POSZUKUJEMY:

Miejsce pracy:
Koczargi Nowe,
ul. Bugaj 11
Prosimy o przesłanie
CV na adres:
office@tropic.pl lub
kontakt telefoniczny
22 722 91 75

P racownika biurowego / sprzedawcy
– handel międzynarodowy
znajomość MS Office, głównie Excel
minimum jęz. angielski komunikatywny
(znajomość innych języków bardzo
przydatna)
P racownika magazynowego /
zaopatrzeniowca
prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia

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

MEBLE

www.homeinstyle.pl

Krzesła, sto ł y, f otele, sof y, oświetlenie, akcesoria itp

Sklep, ekspozycja: ul. Warszawska 164, Latchorzew (w budynku BLACK OFFICE)

