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NA OKŁADCE: 27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

4. Dziesiątka Babicka – zapisy trwają!
www.dziesiatkababicka.pl.
Robótki zręcznie – Lalki Motanki – 5 lutego (wtorek),
godz. 10:00. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.
Wstęp wolny.
Ferie z Kinem Młodego Widza:
5 lutego (wtorek), godz. 14:00 Film animowany b.o. (dubbing)
(2010) czas: 1 godz. 38 min. Wstęp wolny.
7 lutego (czwartek), godz. 14:00 Film fabularny, familijny,
przygodowy (2003) czas: 1 godz. 53 min. Sugerowany wiek 7+
(dubbing). Wstęp wolny.
Bibliosłówka – Obchody Międzynarodowego Dnia Kota
z Panią Kropeczką – 19 lutego (wtorek), godz. 16:30. Biblioteka
Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
4. spotkanie dyskusyjnego klubu książki – 19 lutego
(wtorek), godz. 18:00. Biblioteka Publiczna Gminy Stare
Babice. Wstęp wolny.
Teatr Mewa „Kto otworzy drzwi” – 23 lutego (sobota),
godz. 18:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice.
Bilety do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie
Domu Kultury.
Teatr dla dzieci „Bajka o smoku i królu leniuchu” –
24 lutego (niedziela), godz. 16:00 i 18:00. Sala Widowiskowa
Domu Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia
na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.
Warsztaty dla dorosłych z cyklu „Popołudniowe
twórcze środy – niezależnie od pogody” – Lalki Motanki
– 27 lutego, godz. 17:00. Biblioteka Publiczna Gminy Stare
Babice. Wstęp wolny po uprzednim zapisaniu się. Zapisy
do 10 lutego w bibliotece w godzinach otwarcia, telefonicznie
pod nr 22 722 92 77 lub mailowo bibbab@interia.pl.
Koncert zespołu Raz.Dwa.Trzy. – 2 marca (sobota),
godz. 19:00, Sala Widowiskowa, Dom Kultury Stare Babice.
Bilety do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie
Domu Kultury.
„Kobieta do zjedzenia” piosenki o przyjemnościach –
recital Magdy Smalara na Dzień Kobiet – 8 marca (piątek),
godz. 19:00. Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice.
Bilety do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie
Domu Kultury.
Heroes Orchestra – 9 marca (sobota), godz. 17:00, Sala
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia
na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.
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Wszystkim Babciom i Dziadkom

składamy najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta
– zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i radości każdego dnia.

Babcia i Dziadek to skarb!!!
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gmina urząd teren

Szanowni Mieszkańcy!

Niezmiernie trudno mi poruszać temat podwyżki cen za wywóz odpadów
komunalnych. Jednakże ciągle zmieniający się stan prawny oraz rynek wpływają
na koszty systemu gospodarki odpadami, a co za tym idzie, wymuszają konieczność
ponownej kalkulacji stawek za odbiór odpadów. Wiem, że temat odbioru śmieci jest
bardzo drażliwy i wymagający. Dlatego nie unikam dyskusji w tej sprawie. Wręcz
przeciwnie – wychodzę do Państwa z transparentną, szeroką informacją i inicjatywą.
Od 1 lutego br. będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.
Jak zapewne Państwo już wiedzą, 15 stycznia Rada Gminy Stare Babice, po burzliwej
dyskusji, przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia aktualnych stawek za odbiór śmieci
segregowanych i niesegregowanych w wysokościach: 29 zł/os. za odpady selektywne
i 62 zł/os. za zbierane nieselektywnie.
Obejmując urząd 23 listopada ubiegłego roku, zastałem już ogłoszony przetarg na odbiór odpadów na rok 2019. Nie
mając możliwości zmiany warunków przetargu, mogłem jedynie zmienić okres wykonania przedmiotu zamówienia.
Skorzystałem z tego prawa, wydłużając do roku okres, na jaki zostanie zawarta umowa. Rozstrzygnięcie przetargu
przyniosło następujące informacje. Najniższa zaoferowana cena wyniosła w przeliczeniu na miesiąc 782 449,20 zł brutto.
Jest to kwota o blisko 128% wyższa od kwoty, jaka była zawarta w poprzednio obowiązującej umowie (343 340, 21 zł brutto
za miesiąc).
Obserwując rosnące koszty zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju, lawinowo zrywane obowiązujące
umowy na wywóz śmieci i brak zapewnienia ich odbioru po 1 stycznia bieżącego roku, podjąłem decyzję o przyjęciu
oferty z przetargu. W tym czasie sąsiednia gmina Izabelin, do której chętnie porównują nas mieszkańcy, była już
w trakcie rozstrzygania drugiego przetargu. Jak się zapewne Państwo orientujecie, stawka za śmieci segregowane naszych
izabelińskich sąsiadów wynosi również 29 zł/os za śmieci segregowane, czyli zaoferowane ceny zagospodarowania odpadów
są na podobnym jak nasze, niestety, wysokim poziomie.
Mam świadomość, że Państwo chętnie porównujecie obowiązujące u nas stawki z gminami ościennymi. Czyniąc to,
należy jednak brać pod uwagę wiele czynników towarzyszących. Z przykrością informuję, że po dotychczasowych analizach
wiemy już, że w Gminie Stare Babice produkuje się bardzo dużą ilość śmieci, ponad 500 kg rocznie na osobę. Ponadto
lwią część stanowią odpady zielone (ok. 20%). Stąd powracający temat kompostowania lub indywidualne dostarczanie tej
frakcji odpadów do GPSZOK-u. Taki wariant rozwiązania będzie m.in. rozważany przy opracowaniu warunków kolejnego
przetargu i aktualizacji gminnego regulaminu odbioru odpadów.
Temat jest bardzo trudny i dogłębnie analizowany. Szczególnie kontrowersyjny jest fakt gwałtownego wzrostu opłat,
zwłaszcza na terenie województwa mazowieckiego. Dlatego też cały czas podejmowane są próby złagodzenia negatywnych
konsekwencji zaistniałej sytuacji. Prowadzone są rozmowy z ościennymi gminami celem współdziałania i wypracowania
skutecznych rozwiązań w przyszłości. Z mojej inicjatywy wspólnie z włodarzami sąsiednich gmin 7 grudnia 2018 r.
wystosowaliśmy apel do Ministra Środowiska o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu rozwiązanie problemów
związanych z działaniem systemu gospodarowania odpadami. Są to m.in. brak aktualnego Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami (WPGO) na Mazowszu, rosnąca ilość odpadów, niewystarczająca liczba Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i ich ograniczone moce przerobowe. Zamykane są dotychczasowe
obiekty, brakuje nowych, a to powoduje brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem odpadów. Do tego
stale rosnące koszty pracy.
19 grudnia 2018 r. w Starych Babicach odbyło się drugie spotkanie podwarszawskich gmin. Wspólnie próbowaliśmy
szukać sposobów na obniżenie cen za wywóz odpadów komunalnych. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że problem
trzeba nagłaśniać i rozmawiać o nim w jak najszerszym gronie. Wynikiem trwającej dyskusji i nagłaśniania problemu
na szerokim forum powiatowym jest ustalenie terminu debaty z udziałem strony rządowej. Spotkanie to odbędzie
się 31 stycznia 2019 r. w Izabelinie. Udział w nim zadeklarowali przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów,
samorządowcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wojewody Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Jak wspomniałem na wstępnie, obecna sytuacja jest wielce trudna i wymaga odpowiedzialnej decyzji. Wysokość
środków budżetu gminy przeznaczonych na gospodarowanie odpadami jest ściśle ograniczona i niestety zmuszeni jesteśmy
do ponoszenia większych kosztów za odbiór odpadów. Jak deklarowałem już wcześniej, problem gospodarki odpadami jest
dla mnie priorytetem i zapewniam, że podejmuję wszelkie dostępne i możliwe działania, aby szczególnie w przyszłości,
stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów była dostosowana do naszych możliwości i potrzeb. Zapewniam, że będę
na bieżąco informował Państwa o kolejnych podejmowanych przeze mnie decyzjach i inicjatywach w tej, budzącej
ogromne emocje, sprawie.
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA
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Rada Gminy Stare Babice
VIII kadencja na lata 2018–2023

CIĄG
DALSZY

Redakcja Gazety Babickiej najserdeczniej przeprasza Pana Kazimierza Lade za pominięcie notatki przedstawiającej Jego sylwetkę w numerze
grudniowym. Chochliki wydawnicze bywają nieprzewidywalne… i zakradają się, mimo naszej wzmożonej uwagi.

Kazimierz Lade
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Mam 64 lata. Od 40 lat mieszkam w Koczargach Nowych. Do Rady Gminy
startowałem z listy KWW Wspólna Przyszłość z okręgu nr 10 dla sołectwa Zielonki
Wieś, Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj. Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.
Z wykształcenia jestem rolnikiem, a zawodowo zajmuję się pracą w firmie SHIM-POL między innymi jako ogrodnik.
Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: praca na rzecz mieszkańców, aby żyło
się nam lepiej, bezpieczniej; zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów i do
rehabilitacji; rozbudowa monitoringu w całej gminie; budowa nowych dróg gminnych i przebudowa istniejących wraz z chodnikami; działania na rzecz budowy nowej drogi z Sochaczewa do Chrzanowa.
Moje zadania to: budowa chodnika na ul. Białej Góry i uzupełnienie oświetlenia
Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, modernizacja ul. Bugaj z chodnikiem, przebudowa
ul. Sportowej Zielonki Wieś, Koczargi Nowe ul. Różana – rozbudowa oświetlenia.
W Radzie Gminy pracuję w Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Prywatnie jestem żonaty i mam trzech synów oraz jednego wnuczka. Moje hobby to ogrodnictwo. Moje wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej: prawie trzydzieści lat jestem sołtysem wsi Koczargi Nowe-Bugaj.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Babice
Ustawowy skład Rady Gminy Stare Babice wynosi 15 radnych. W związku z wyborem Sławomira Sumki na wójta Gminy Stare Babice oraz na radnego
w okręgu nr 12 obejmującego wieś Wojcieszyn, Komisarz Wyborczy w Warszawie III 13 listopada 2018 r. wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu
radnego w Wojcieszynie. Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 933 z 10 grudnia 2018 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Babice.
Gminna Komisja Wyborcza (GKW) w Starych Babicach 11 stycznia 2019 r. wydała dwa Obwieszczenia: pierwsze [na podst. art. 435 § 1 ustawy
z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)] o zarejestrowanych listach kandydatów i drugie – o obsadzeniu bez
głosowania w okręgu wyborczym nr 12 mandatu radnego w wyborach uzupełniających [na podst. art. 381 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)].
GKW zarejestrowała tylko jednego kandydata – Jadwigę Wasiak zamieszkałą w Wojcieszynie. W związku z tym nie przeprowadza się głosowania w wyborach uzupełniających do RGSB, a za wybranego na radnego uznaje się ww. kandydatkę.

Jadwiga Wasiak
Mam 64 lata. Od 46 lat mieszkam w Wojcieszynie. Do Rady Gminy startowałam z listy KWW Nasz Wojcieszyn z okręgu nr 12 dla sołectwa Wojcieszyn. Jest
to moja pierwsza kadencja w Radzie Gminy Stare Babice.
Zawodowo przez ponad 20 lat byłam motorniczym warszawskich tramwajów,
z czego jestem bardzo dumna. Od 8 lat jestem na emeryturze i aktywnie biorę udział
w życiu naszej gminy.
Moje priorytety w pracy Rady Gminy to: będę kontynuować pracę mojego poprzednika, Sławomira Sumki, skupiając się na bezpieczeństwie mieszkańców i bieżących sprawach naszej wsi i gminy.
Prywatnie już drugą kadencję piastuję urząd sołtysa Wojcieszyna. Od trzech
lat jestem wdową, mam dwoje dorosłych dzieci i troje wnuków. Nie ma dla mnie
spraw niemożliwych do załatwienia, wiem, że współpraca, zaradność i prężność Rady Sołeckiej pozwoli nam pokonać wszelkie trudności. W grudniu 2018
roku wspólnie z Iwoną Demidziuk reaktywowałyśmy Koło Gospodyń Wiejskich w Wojcieszynie. Będziemy pielęgnować kontakty sąsiedzkie, wspierać się
i wspólnie spędzać czas.
styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się III sesja
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 19 uchwał:
1. Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Stare Babice na 2018 rok
2. Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019–2029
3. Uchwała Nr III/12/2018 Budżet Gminy Stare Babice na rok 2019
4. Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
5. Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań
oświatowych Gminy Stare Babice w roku szkolnym 2017/2018
6. Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Stare Babice
7. Uchwała Nr III/16/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2018 r.
planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli
8. Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie najmu części nieruchomości oznaczonej
nr ew. 626/15 położonej we wsi Borzęcin Duży
9. Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie najmu nieruchomości oznaczonej nr ew.
225/2 położonej we wsi Wojcieszyn

Aktywizacja osób młodych

10. Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi

Koczargi Stare
11. Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi

Stare Babice
12. Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie przekazania projektu uzupełnionego

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego
13. Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Stare Babice
14. Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
15. Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
na rok 2019
16. Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zatwierdzenia na rok 2019 planu pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej
17. Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie przyjęcia na rok 2019 planów pracy
Komisji
18. Uchwała Nr III/27/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
19. Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wyrażenia woli o zmianie osoby reprezentującej Gminę Stare Babice w Lokalnej Grupie Działania „Miedzy Wisłą
a Kampinosem” w ramach programu LEADER.
15 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się IV sesja
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 1 uchwałę:
1. Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Rzeczpospolita
Polska

pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w roku 2019 realizuje
projekt pozakonkursowy o nazwie: Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III), który współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020”.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18–29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia), pozostających bez pracy,

Panu Krzysztofowi Turkowi
Przewodniczącemu Rady Powiatu
i wieloletniemu Wójtowi
Gminy Stare Babice
wyrazy współczucia z powodu
śmierci Siostry
składają
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
wraz z pracownikami urzędu
i podległych jednostek

w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są
osoby: z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem
maksymalnie średnim).
Projekt przewiduje: szkolenia, staże, jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Wartość realizacji projektu wynosi: 1 740 220,79 zł,
w tym dofinansowanie z UE: 1 466 658,08 zł.

Pani Hannie Domańskiej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zielonkach-Parceli
oraz Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu
śmierci Ojca
składają
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
wraz z pracownikami urzędu
i podległych jednostek

Pani Wiesławie Wojtachnio
Sekretarzowi
Gminy Stare Babice
Serdeczne kondolencje z powodu
śmierci Szwagra Andrzeja
składają
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
wraz z pracownikami urzędu
i podległych jednostek
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Inwestycje drogowe
w Gminie Stare Babice

Zimę mamy w pełni, ale prace drogowe cały czas trwają. Tylko ekstremalnie
złe warunki atmosferyczne mogą spowodować zatrzymanie robót.
W chwili, kiedy oddajemy gazetę do druku mamy rozpoczęte trzy inwestycje drogowe:
1) przebudowa ulicy Jakubowicza w Lipkowie (od figurki przy ul. Mościckiego do granicy wsi Lipków
i Zielonek-Wsi);

3) 
przebudowa ulicy Szymanowskiego na odcinku
między ulicami Lutosławskiego do Ciećwierza.
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Prace przy ulicy Szymanowskiego
Prace przy ulicy Jakubowicza

2) budowa parkingu przy kościele w Starych Babicach
w formule „Parkuj i jedź”;

Prace przy kościele – parking

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

Przy ul. Jakubowicza do tej pory wykonano główny
kanał kanalizacji deszczowej i ustawiono część krawężników. Zakończenie prac w tym rejonie przewidziane
jest do końca maja 2019. Inwestycja obejmuje budowę
pełnego zakresu drogi (kanalizacja deszczowa, nowa
podbudowa drogi, masa bitumiczna, chodnik po jednej
stronie ulicy, a po drugiej – ciąg pieszo-rowerowy).
Parking przy kościele będzie mógł pomieścić 54 auta.
Będą tu także miejsca postojowe dla rowerów, oświetlenie i odwodnienie. Zaplanowana jest także przebudowa
z poszerzeniem ciągu pieszo-rowerowego od rynku do
szkoły w Babicach. Planowane zakończenie tych działań
przewidziane jest również na koniec maja, ale najbardziej uciążliwe prace powinny zakończyć się do końca
ferii zimowych. Ta inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Przy ulicy Szymanowskiego planowane są prace po
obu stronach ulicy – chodnik po stronie zabudowanej
domami, a po przeciwnej – rów odwadniający; a w dalszej przyszłości – ścieżka rowerowa, na którą jest rezerwowane miejsce. Ulicę oświetlą nowe latarnie.
tekst / foto: UGSB
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Nowy Rok nakreślił nowy scenariusz działań w zakresie szukania rozwiązań problemów komunikacyjnych gmin położonych na zachód od Warszawy. Pod koniec grudnia 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 22/18, przyjmując tym samym nowy „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” – dokument ten wyznacza m.in. najważniejsze kierunki rozwoju
regionu, również w zakresie rozwoju systemów komunikacji.

Alternatywa dla „Warszawskiej-BIS”,
czyli o perspektywie rozwoju sieci komunikacyjnej w Gminie Stare Babice

Nowy plan wojewódzki przyniósł
jednak rozczarowanie, gdyż odstąpiono w nim od planowania realizacji tzw. „Warszawskiej-BIS” – drogi
o znaczeniu regionalnym, która miała
odciążyć ul. Warszawską, zapewniając przy tym możliwość zbudowania
trasy przeznaczonej na szybki i efektywny środek transportu publicznego.
Grunty pod ten ciąg komunikacyjny były od wielu lat zarezerwowane w dokumentach planistycznych
Gminy Stare Babice, a realizacja nowej drogi miała rozwiązać problemy
wszystkich samorządów położonych
między Warszawą, a Sochaczewem.
Mimo iż przedstawiciele Gminy
Stare Babice wraz z włodarzami gmin
sąsiednich starali się o utrzymanie
tzw. „Warszawskiej-BIS”, kierując
w trakcie procedury planistycznej stosowne wnioski oraz uwagi postulujące o utrzymanie jej w nowym Planie,

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się nie uwzględniać
ich i odstąpić od realizacji tak potrzebnego nam dublera obecnej drogi
wojewódzkiej nr 580.
W trakcie prac nad projektem
o uwzględnienie przebiegu nowej
drogi regionalnej postulowano łącznie 9 razy. Zarząd Województwa
Mazowieckiego odrzucił wszystkie
postulaty, tłumacząc w uzasadnieniu:
„Wykracza poza kompetencje (droga 580 – bis) samorządu województwa. Nowy wysokowydajny środek
transportu jest niewskazany wobec
istnienia w niedalekiej odległości linii kolejowej nr 3. Zaleca się obsługę
bardziej oddalonych miejscowości
od Warszawy koleją w skomunikowaniu z autobusami dowozowymi,
a w bliższej – za pomocą autobusów
skomunikowanych w węzłach przesiadkowych w Warszawie.”
Wobec powyższego rozstrzygnięcia, Gmina Stare Babice oraz gminy
sąsiednie zostały osamotnione w dążeniu do poprawy jakości transportu

ponadlokalnego. Nie oznacza to
jednak, że nie będą poszukiwane alternatywne możliwości polepszenia
połączeń komunikacyjnych ze stolicą.
Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Mazowieckiego nie daje szans na
nową jakość w transporcie, dlatego
wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka rozpoczął działanie na własną
rękę, szukając porozumienia z władzami m. st. Warszawy, proponując
tym samym rozbudowę warszawskich linii tramwajowych. Nowa
linia tramwajowa mogłaby obsłużyć
początkowo wschodnią, a później
także zachodnią część gminy, zapewniając szybkie połączenie z Warszawą
niezależnie od warunków panujących
na drogach i korków. Pismo w tej
sprawie zostało już wystosowane do
zastępcy prezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego, a w przyszłości
planowane są także spotkania robocze i rozmowy w sprawie możliwości
realizacji tego zamierzenia, a także
możliwych wariantów przebiegu linii
tramwajowych.
Damian Siembida UGSB

Propozycje rozwiązań
transportowych w Gminie Stare
Babice – transport publiczny
styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA
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OZE – Odnawialne Źródła Energii przywodzą na myśl po pierwsze widok farm wiatraków
usytuowanych na lądzie, morzu lub baterie farm fotowoltaicznych, czyli obiekty których
źródłem energii jest wiatr i słońce. Dopiero na trzecim miejscu pojawia się myśl, że w pełni
tego słowa odnawialnym źródłem energii może być również ciepło wód geotermalnych.

A może ekogeotermia?
Mapa hydrochemiczna utworów jury dolnej
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Na początku minionego roku odwiedziliśmy Mszczonów – najbliżej
nas położone miejsce na Mazowszu, które od ponad dwudziestu lat
kojarzy się z wykorzystywaniem
energii geotermalnej. Bardzo merytoryczna rozmowa przeprowadzona
z prezesem Przedsiębiorstwa Geotermia Mazowiecka SA Markiem
Balcerem oraz wizyta w jednym
z obiektów systemu zachęciła nas
do dalszych działań. Kolejnym
miejscem, w którym postanowiliśmy zasięgnąć języka był Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie w rozmowie z kierownik Wydziału Geologii
i Górnictwa, dowiedzieliśmy się, od
czego należy zacząć, aby uprawdopodobnić sens zajmowania się tym
tematem z myślą o Gminie Stare
Babice.
Nie namyślając się długo, zleciliśmy Państwowemu Instytutowi
Geologicznemu sporządzenie opracowania, które odpowiadałoby na
pytanie, czy obszar Gminy Stare Babice jest obszarem perspektywicznym w kontekście wykorzystania
potencjału wód geotermalnych. Po
kilku miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy ponad 100-stronicowe
opracowanie odpowiadające swoją
treścią na to podstawowe pytanie.
Ze względu na specyficzny i wysoce specjalistyczny język tego opracowania nie podejmuję się omówienia
treści tego obszernego dokumentu,
ale mogę zacytować trzy z kilkunastu zwięzłych wniosków i podsumowań zamieszczonych na końcu.
„Wartość temperatury podpowierzchniowej na obszarze gminy
Stare Babice na głębokości 1000 m
wynoszą około 33°C, na głębokości

2000 m temperatura osiąga około
55°C, a na 3000 m przekracza 80°C.”
„Region Gminy Stare Babice jest
obszarem perspektywicznym dla zagospodarowania wód termalnych
i leczniczych, zarówno w ciepłownictwie jak i balneoterapii i rekreacji. Na
podstawie danych archiwalnych za
najbardziej perspektywiczne w tym
rejonie należy uznać poziom jury dolnej i jury górnej, w mniejszym stopniu kredy dolnej. Zagospodarowanie
poszczególnych poziomów zależeć
powinno od preferowanych sposobów
wykorzystania.”
„Na podstawie doświadczeń z już
istniejących obiektów krajowych oraz
o dane archiwalne, za najbardziej
obiecujące kierunki wykorzystania
wód podziemnych zaliczonych do
kopalin rejonu opracowania należy
uznać ciepłownictwo z uzupełniającym kierunkiem rekreacyjno-balneoterapeutycznym.”
W naszej ocenie brzmią one zachęcająco. Otrzymanie tego opracowania
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w połowie października br. zbiegło
się z publikacjami w kwartalniku
wydanym przez NFOŚiGW na temat
geotermii oraz z artykułem opublikowanym na łamach tygodnika „Ziemia Sochaczewska”, informującym
o rozpoczęciu wykonywania odwiertu potwierdzającego występowanie
wód geotermalnych w nieodległym
Sochaczewie.
Powyższe okoliczności zachęciły
nas do odbycia kolejnego spotkania
w NFOŚiGW celem przedstawienia naszego opracowania i ustalenia
dalszego toku postepowania. Z przekazanych nam informacji wynika,
że dysponujemy argumentami pozwalającymi na rozpoczęcie starań
o wykonanie odwiertu geotermalnego, który zweryfikowałby założenia
i wnioski wynikające z treści naszego
opracowania. Z różnych powodów
korzystne byłoby, aby wnioskodawcą aplikującym do konkursu o przyznanie środków na wykonanie tego
pierwszego odwiertu była Gmina

gmina urząd teren
Stare Babice, a nie nasze przedsiębiorstwo.
Dlatego na jednym z pierwszych
spotkań z wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką i zastępcą
wójta Tomaszem Szubą przekazaliśmy treść naszego opracowania uzupełnionego o publikacje na ten
temat i streściliśmy nasze dotychczasowe działania w tej sprawie.
Po zapoznaniu się z tymi materiałami Panowie Wójtowie wyrazili
zainteresowanie kontynuowaniem
działań i chęć zaangażowania się
gminy w rozmowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Obecnie
trwają starania o uzgodnienie terminu spotkania władz Gminy Stare
Babice z przedstawicielami NFOŚiGW dla omówienia treści naszego
opracowania.
Na obecnym wstępnym etapie
rozważań nie warto jeszcze robić
sobie zbyt wielkich nadziei, snuć

zbyt ambitnych planów odnośnie
do możliwości wykorzystania tego
potencjalnego źródła energii cieplnej. Jak w przypadku innych miejsc
w Polsce przesądzające dla określenia
perspektywy tego przedsięwzięcia
będzie wykonanie odwiertu badawczo-geotermalnego, który po próbach wydajnościowych precyzyjnie
określi trzy podstawowe parametry
uzyskane po wykonaniu tych prac
tj. temperaturę wody na wylocie,
wydajność godzinową złoża oraz
poziom zmineralizowania wód termalnych. Dopiero mając wiarygodne dane tych trzech podstawowych
parametrów odwiertu, można będzie
tworzyć plany wykorzystania tego
daru natury.
Wydarzenia ostatniego miesiąca
w kontekście spodziewanego wzrostu cen energii elektrycznej dodatkowo winny nas motywować do
zainteresowania się możliwościami
jakie stwarzają OZE.

Jeżeli uwzględnimy możliwości
pozyskania energii słonecznej, wykorzystanie bioenergii drzemiącej
w naszych osadach oczyszczalni
ścieków i potencjalnej energii geotermalnej, to mógłby z połączenia
tych potencjałów wyłonić się ciekawy mix energetyczny zmniejszający
potrzeby zakupu energii z energetyki tzw. zawodowej, czyli zmniejszający spodziewany w kolejnych
latach poziom wzrostu cen energii
elektrycznej dla przedsiębiorstwa.
Reasumując: myślimy, że warto
się zaangażować w tę problematykę
i o dalszych postępach w prowadzeniu tej sprawy mamy nadzieję
informować Państwa w kolejnych
odcinkach tego nowego cyklu.
TEKST: PAWEŁ TURKOT
PREZES ZARZĄDU
EKO-BABICE

Stare Babice dn. 18.01.2019 r.
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu uchwały Rady Gminy
o scaleniu i podziale we wsi Borzęcin Duży –
kompleks nr 2 objęty Uchwałą Rady Gminy Stare
Babice nr XLIII/453/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do scalenia.
Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. 2018, poz. 121 ze zm.) zawiadamia,
że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu
i podziale nieruchomości we wsi Borzęcin Duży –
kompleks 2, razem z załącznikami (mapy i rejestry)
będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy
w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 32,
II piętro, w terminie od 7 do 28 lutego 2019 r.
w godzinach pracy urzędu.
W okresie tym uczestnicy postępowania mogą
zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie
składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia
do tego projektu.
Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną
zaopiniowane przez radę uczestników scalenia
i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale
o scaleniu i podziale.

Strona tytułowa opracowania „Studium możliwości występowania i wykorzystania
wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Gminie Stare Babice”

Sprawę prowadzi Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Grażyna Siemiątkowska
Główny Specjalista ds. Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
tel. 22 722 91 39

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA
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Zimowe utrzymanie dróg
w sezonie 2018/2019

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków
atmosferycznych (śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź) oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialne są różne instytucje.
Za drogi wojewódzkie:
ulice: Warszawska, Sikorskiego,
Okulickiego, Sobieskiego
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki,
tel. 227 555 946 lub 227 555 117.

10

Za drogi powiatowe:
ulice: Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa,
Kwiatowa, Kosmowska, Szkolna
Zarząd Dróg Powiatowych,
ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, tel. 227 221 380.
Za drogi gminne (pozostałe)
Urząd Gminy Stare Babice,
Referat Gospodarki Komunalnej,
tel. 227 229 535.

Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych
jest: Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Starych Babicach z siedzibą w Starych Babicach, ul. Wieruchowska 1;
tel. 227 229 681.
Pierwszej kolejności zimowego
utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji.
Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez urząd gminy ulice: prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp.
Zimowym utrzymaniem chodników (niebędących w obowiązku
utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach”), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje
się Gminne Przedsiębiorstwo Ko-

munalne „EKO-BABICE Sp. z o.o.”
z siedzibą w Starych Babicach,
ul. Kutrzeby 36, tel. 227 229 008.

Odśnieżamy chodniki!
Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nakłada na
właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku
przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości.
Uwaga: W przypadku wystąpienia
przerw w dostawie energii elektrycznej należy dzwonić do zakładu energetycznego tel. 991.
tekst: UGSB / foto: pixabay.com

Odśnieżanie dachów
W związku z występowaniem intensywnych
opadów śniegu mogących powodować
zagrożenie m.in. w wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych oraz obiektach
użyteczności publicznej przypominamy
administratorom, właścicielom i zarządcom
obiektów o obowiązku odśnieżania dachów.
Podstawą prawną zobowiązującą zarządcę nieruchomości do odśnieżania dachu jest art. 61 pkt 2 jest Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn.
zm.) – właściciel lub zarządca obiektu budowlanego
ma obowiązek zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie
wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił
styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach
i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary
lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie
takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
tekst: UGSB / foto: pixabay.com
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21 grudnia 2018 roku wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i skarbnik Gminy Irena Sotomska
podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice i obszaru LSR
poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” (w ramach LGD).

Poprawa dostępności oferty kulturalnej
– mamy podpisaną umowę na dofinansowanie!
Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej na
obszarze Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem,
w tym w Gminie Stare Babice.
Operacja polegać będzie na organizacji następujących zadań:
1.	
Przegląd orkiestr dętych oraz
warsztaty dla orkiestry.
W ramach tego zadania planowane jest opracowanie układu
choreograficznego dla orkiestry
dętej oraz warsztaty przygotowujące do udziału w paradach, zakup
strojów paradnych dla Babickiej
Orkiestry Dętej, organizacja Przeglądu Orkiestr Dętych i koncertu,
zakup modułowych paneli scenicznych, na których prowadzone
będą występy.

2.	Warsztaty i pokazy tańca integracyjnego z udziałem osób niepełnosprawnych i seniorów.
Opracowane zostaną układy
choreograficzne dla grup integracyjnych, zorganizowane będą
warsztaty tańca integracyjnego
dla dwóch grup – integracyjnej
z udziałem młodzieży w wieku
18–30 lat i osób niepełnosprawnych oraz grupy 50+. Zakup strojów i rekwizytów do tańca, pokaz
tańca integracyjnego.
3.	
Fotografia i film – moja pasja.
Warsztaty kreatywne i konkurs na
reportaż o kulturze i twórcach na
obszarze LGD.
Realizacja polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów fotografii

oraz warsztatów filmowych, zakupie
materiałów na warsztaty, organizacji
wystawy z prezentacją wykonanych
prac, reportażu oraz ekspozycją obrazów lokalnych artystów.
Wartość projektu = suma wydatków
kwalifikowanych 109 970,00 zł
Dofinansowanie: 31 815,00 zł
Okres realizacji: 2019 – do 30.06.2020
Nr umowy o dofinansowaniu:
01139-6935-UM711796/18 z 21 XII 2018 r.
Projekt realizowany w ramach
PROW 2014-2020
Miejsce prowadzenia zajęć – pomieszczenia Domu Kultury w Zielonkach-Parceli oraz na Polanie
Dwóch Stawów.
Uczestnictwo w projekcie będzie
bezpłatne.
tekst: Beata Tuzimek / UGSB
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gmina urząd teren
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) od 1 stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, w których będzie udzielana pomoc dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne
Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie
Warszawskim Zachodnim w 2019 r.
Uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
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Pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym;
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Poradnictwo obywatelskie obejmuje:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości
tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
• szczególnie porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub
radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich
upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

2. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) 
doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy
prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) 
nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) m
 ediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 osoba uprawniona
przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym
lub doradcą podatkowym.
Uprawnieni do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
1) p osiada wykształcenie wyższe;
2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego
i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy
i umiejętności w tym zakresie;
3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność
do czynności prawnych;
4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie
mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem albo
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

gmina urząd teren
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego będą usytuowane w następujących
lokalach:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach obsługiwany jest
przez radcę prawnego lub adwokata, wskazanych przez właściwe
samorządy zawodowe w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
poniedziałek, piątek
wtorek, środa, czwartek

10:00–14:00
15:00–19:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawych:
dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Błoniu obsługiwany jest przez
radcę prawnego lub adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy
zawodowe w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05-870 Błonie.
poniedziałek, piątek
wtorek, środa, czwartek

10:00–14:00
15:00–19:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych:
brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego będą usytuowane
w następujących lokalach:
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lesznie obsługiwany jest przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere
z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa
Pomoc obywatelska w punkcie udzielana jest przez doradcę w Urzędzie Gminy Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.
poniedziałek, środa, czwartek
wtorek, piątek

15:00–19:00
12:00–16:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych:
dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, ale punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet.
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Starych Babicach obsługiwany jest przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere
z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.
Pomoc obywatelska w punkcie udzielana jest przez doradcę w Urzędzie
Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.
poniedziałek, wtorek, środa
czwartek, piątek		

14:00–18:00
10:00–14:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych:
dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim obsłuZAPISY:
giwany jest przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są wyz siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa łącznie pod numerem telefonu: 22 733 72 83
Pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez adwokata lub radcę
w następujących dniach i godzinach:
prawnego w Domu Kultury „Uśmiech”, III piętro pok. 307
poniedziałki 09:00–13:00
przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
czwartki
13:30–15:30
poniedziałek, środa 14:00–18:00
• porady odbywają się co 40 minut
wtorek
12:00–16:00
• udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umóczwartek, piątek
09:00–13:00
wieniu wizyty
Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych:
dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta.

• kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Pomoc prawna i psychologiczna

Grupa „JUTRZENKA” dla osób i rodzin z przemocą domową
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zaprasza na spotkania w piątki w godz. 16:30 – 18:30,
które odbywają się w Urzędzie Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 21, pokój 41.

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną!
Telefon do osoby prowadzącej: 605 921 579.
Telefon zaufania: 22 722 04 93 czynny w godzinach spotkania.
Jeśli doznajesz przemocy ze strony bliskich Ci osób:
PRZYJDŹ DO NAS
– Zobacz, że można żyć inaczej!
– Nie jesteś sam!
– Postaramy się Tobie pomóc!
foto: pixabay.com
styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA
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z życia gminy

Muzeum i Centrum Nauki
– Radiostacja

14

Tra n s a t l a n tycka

Od lewej: Jarosław Chrapek – prezes Stowarzyszenia PK TRCN, Sławomir Sumka – wójt
Gminy Stare Babice, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Hanna
Głowacka – wiceburmistrz dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Marcin Łada – prezes
Babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babice

Tym, czym w dzisiejszych czasach jest Internet, tym dla Polaków
w okresie międzywojennym była
Transatlantycka
Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach.
O przywrócenie należnego jej miejsca w historii Polski starają się organizacje pozarządowe oraz władze
samorządowe Gminy Stare Babice
i dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Instalacja (budynki oraz 10 stalowych wież o wys. 126,5 m) powstała
w 1923 r. na obecnym terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz
Gminy Stare Babice. Koszt jej powstania w tamtym okresie wyniósł
3 mln dolarów. Stąd wysłano pierwszą depeszę z Polski do USA, tutaj
w błyskawicznym tempie docierały
notowania z nowojorskiej giełdy. Jej
budowa i funkcjonowanie były dowodem umiejętności i sprawności
Polaków, potrafiących doskonale
organizować działalność zespołową,
korzystając z pomysłów, energii i talentów. Po wybuchu II wojny światowej radiostacja funkcjonowała 7 dni.
Rejon ten włączono do linii obrony
Warszawy; był broniony przez III Batalion 26 Pułku Piechoty dowodzony
przez mjr. Jacka Decowskiego. Po zajęciu terenu przez wojska niemieckie
radiostacja była wykorzystywana

przez okupanta. 16 stycznia 1945 r.
o godz. 14:00 sześciu niemieckich
saperów wysadziło w powietrze
wszystkie maszty i budynki, tym samym niszcząc nasze okno na świat.
7 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice
odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez Stowarzyszenie Park
Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.
Dotyczyło ono koncepcji powołania na terenie Gminy Stare Babice instytucji kultury pn.
„Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”. Uczestniczyli w nim włodarze samorządowi,
w tym: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wiceburmistrz dzielnicy Bemowo m. st.
Warszawy Hanna Głowacka, wójt
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z zastępcą wójta Tomaszem
Szubą, radny Dzielnicy Bemowo
oraz prezes Oddziału Bemowo Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Maciej Bartosiak.
Organizacje i instytucje pozarządowe reprezentowali m.in. prezes Stowarzyszenia TRCN Jarosław Chrapek,
prezes Stowarzyszenia Historycznego
Cytadela Dariusz Parzyszek, prezes
Babickiego Koła Związku Oficerów
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Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babice Marcin Łada, dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury Maciej
Jasiński oraz koordynator Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej
klubu PZK Maciej Muszalski. Wyjątkowym gościem był Jerzy Bogdan
Raczek – autor wielu cennych publikacji o babickiej radiostacji, członek
Stowarzyszenia PK TRCN.
Prezes Jarosław Chrapek w prezentacji przedstawił zebranym dotychczasowe działania stowarzyszenia
oraz koncepcje instytucji kultury.
Wzbudziły one duże zainteresowanie. Obecni na spotkaniu z entuzjazmem wypowiadali się również o roli
radiostacji w historii Polski. Ważna
deklaracja padła także ze strony marszałka Adama Struzika:
– Był to bardzo nowoczesny obiekt,
stawiał Polskę w czołówce, jeśli chodzi
o łączność ze światem. Moim zdaniem
warto ocalić go od zapomnienia. Powinna powstać placówka, która będzie
łączyć elementy muzealne, edukacyjne, mieć charakter propagatorski oraz
być atrakcją turystyczną. Myślę, że
przyciągnie to bardzo wielu turystów.
Bardzo ciekawy pomysł to również
uruchomienie tutaj radiostacji krótkofalowej. Dzięki temu powrócilibyśmy w Polsce do nadawania na falach
krótkich, bowiem od 2006 r. nie ma
polskiej radiofonii na tych falach – zarówno w Europie jak i na świecie – dodał marszałek Struzik. Jako pierwszy
podpisał on także księgę pamiątkową
i przyjął apel od działaczy społecznych w sprawie współdziałania przy
powołaniu muzeum.
tekst, foto/UGSB

Fotografia w tle tekstu: Grimeton
w Szwecji. Babicka radiostacja miała
swój bliźniaczy ośrodek w Grimeton w Szwecji, który istnieje do dziś.
2 czerwca 2004 roku obiekt został
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

z życia gminy
10 stycznia, już po raz dziewiąty, rozśpiewane rodziny z Gminy Stare Babice spotkały się
na kolędowaniu pod hasłem „Przegląd Rodzinnych Kolęd i Pastorałek”, które tradycyjnie
organizowane jest w przedszkolu w Bliznem-Jasińskiego.

IX Rodzinne Kolędowanie w Bliznem Jasińskiego
Organizatorki wydarzenia, a jednocześnie nauczycielki z przedszkola – Iwona Iwańska-Brzeszcz
i Kasia Żyżelewicz zaprosiły wszystkie chętne dzieci z całego powiatu
warszawskiego zachodniego do
udziału w tym tradycyjnym spotkaniu. Śpiewały rodziny, przedszkolaki z wujkami, ciociami, rodzicami
chrzestnymi, rodzeństwem. Kolędowały dzieci ze szkół w Starych
Babicach, w Borzęcinie Dużym,

Koczargach Starych i ze szkoły
w Zielonkach-Parceli. Kolędowali
nasi absolwenci, którzy łącząc się
w grupę pod nazwą „Kolędnicy
z Okolicy” przedstawili pastorałki
z krótką inscenizacją. Przyjechali
uczniowie, prezentując ze swymi
bliskimi bardzo profesjonalne wersje bożonarodzeniowych pieśni.
Akompaniowali sobie na pianinie,
skrzypcach, ksylofonie, saksofonie
i gitarze.
Darek Malejonek „Maleo” z rodziną

W tym roku dołączyli też wyjątkowi goście. Ze swoją rodziną wystąpił
Darek Malejonek „Maleo” – ojciec
chrzestny jednej z uczestniczek, który tak podsumował wieczór: „Jestem
zachwycony tym, że dzieci nie zostały
w domach przykute do swoich smartfonów, tylko śpiewają tu z nami”.
Tegoroczny przegląd zaszczycił
swoją obecnością jeszcze jeden miły
gość – Marcin Steczkowski. Jest on
jednym z najmłodszych członków
znanej muzykującej rodziny. Miły
i skromny, a jakże utalentowany muzyk podzielił się swoimi umiejętnościami wokalno-instrumentalnymi.
Grał i śpiewał kolędy, akompaniując
tym, którzy występowali. Ten wspólny wieczór pan Marcin okrasił opowieściami o tym, jak kolędowanie
wyglądało w jego rodzinie. To było
niezwykłe spotkanie, ciepłe, miłe i rodzinne. Już teraz zapraszamy wszystkich za rok, mając nadzieję, że duch
podtrzymywania tej pięknej polskiej
tradycji nigdy w babickim narodzie
nie wygaśnie.
tekst: Katarzyna Żyżelewicz/foto: IB

Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Starych Babicach
16 grudnia w ogrodzie starobabickiej parafii
pw. Wniebowzięcia NMP odbył się jarmark
świąteczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Działajmy Razem wraz z parafią.
Tego dnia pogoda była idealna, od rana prószył drobny śnieg, który pokrył okolicę białą pierzyną i tym samym wprowadził piękny, nastrojowy klimat.
Z głośników dobiegała świąteczna muzyka, na placu
płonęło ognisko, a św. Mikołaj częstował dzieci słodyczami i chętnie pozował do zdjęć.
Przez cały dzień mieszkańcy mogli spotkać się, porozmawiać z sąsiadami oraz kupić świąteczne produkty,
m.in. domowe ciasta, pierogi i uszka, swojskie wędliny,
pieczywa, miody, ryby, susz, owoce i warzywa, a także
choinki, czy jemioły. Na miejscu można było skosztować
wspaniałych domowych potraw i ciast, rozgrzać się herbatą i gorącą czekoladą.
Wesoły, świąteczny nastrój udzielił się każdemu!
tekst/foto: IB

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

15

z życia gminy

Młodzież to konkret: słowa, pasje, oczekiwania, wybory. I dorosły, który
doświadcza jej energii i widzi sens działania. Tak zrodziła się Fundacja
Na Przekór. Otwarta, świadoma drogi przed nią i nieoczywistości świata.

......

Na przekór ….................

FUNDACJA

Na przekór

Kulturą w kulturę. Dzieci i młodzież
uczestniczący w projekcie poznawali sztukę, tradycje i obyczaje innych
kultur. Poprzez warsztaty japońskiej
kaligrafii, ebru, teatru cieni i wielu
innych, poszerzali swoje horyzonty
i mogli skonfrontować własne dziedzictwo z dziedzictwem rówieśników
z odległych części świata.
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Fundacja Na Przekór, wcześniej

jako Stowarzyszenie Odkrywamy
Świat, działa na terenie gminy Stare
Babice od 2010 r. Jej celem była i zawsze będzie praca z młodymi i na
rzecz młodych. Zaczynaliśmy od
uczniów gimnazjów, którzy wtłoczeni w ciasny stereotyp nie potrafili
znaleźć dla siebie przestrzeni, ukierunkować działań i zawalczyć o ważne dla nich sprawy. Urzekło nas jak
machali nogami siedząc na murku,
puszczali latawce, marzyli o niemożliwym. Zawsze z uśmiechem, bez kompromisów. Zawsze odważnie.
To był początek wielu projektów,
które przez lata wspólnie realizowaliśmy. Pozyskując środki z różnych
instytucji i programów, mogliśmy
odpowiadać na potrzeby młodych jak
najpełniej, stawiać przed nimi nowe
wyzwania i motywować do rozwoju
na każdej płaszczyźnie.
Rozpoczynamy kolejny rok naszej
pracy. W minionym 2018, m.in. dzięki
dofinansowaniu Gminy Stare Babice
ze środków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych,
zrealizowaliśmy szereg projektów
skierowanych do młodszych i nieco
starszych mieszkańców naszej gminy.

Czym twa ziemia? – pytając
o Niepodległą
Obchodzone stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości, zobowiązało nas do głębszych poszukiwań punktów łączących historię ze
współczesnością. Raz jeszcze wraz
z młodzieżą postawiliśmy przed sobą
pytanie: „Czym Twa ziemia?”. I jest to
pytanie o Niepodległą. Stworzyliśmy
krótki film o charakterze dokumentalno-reportażowym dotyczący tego,
jak ludzie we współczesnej Polsce
postrzegają pojęcie Niepodległej. Jak
je rozumieją? Czym dla nich obecnie
jest Niepodległa? Młodzież, podróżując w różne rejony naszego kraju
dowiadywała się, jaką miały one rolę
w procesie odzyskiwania niepodległości, jak żyją tam ludzie i co chcieliby powiedzieć Polakom dzisiaj.
Kulturą w kulturę
Żeby dobrze czuć się we współczesnym świecie, rozumieć zachodzące w nim procesy, odnajdywać się
w przychodzących zmianach, należy przede wszystkim być otwartym
na różnorodność. Taką otwartość
i wrażliwość na podobieństwa i różnice ludzi na całym świecie kształtowaliśmy wśród uczestników projektu
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Uniwersytet dzieci
Każdy uczeń chciałby kiedyś poczuć się jak prawdziwy student.
Taką możliwość już teraz, dały mu
wykłady i warsztaty Uniwersytetu
dzieci. Nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do
odkrywania nowych obszarów zainteresowań – to były główne cele zajęć
z różnych dziedzin nauki.
Fundacja prowadzi także dziecięcy zespół cheerleaderek, umożliwia
młodym spotkania z ciekawymi ludźmi oraz organizuje i wspiera działania
wolontariuszy.
Przed nami kolejne wyzwania.
Nowe możliwości. Chcemy wyjść
z działaniem młodych poza wszelkie granice. Dać im okoliczności do
przełamywania barier, do pozbywania się wątpliwości, do mierzenia
wysoko. Chcemy, aby działali bez
kompleksów, z podniesioną głową,
pełni wiary we własne możliwości.
Wchodzimy w każdy pomysł, w każdą, najbardziej szaloną ideę. Gotowi
jesteśmy dzielić z młodymi los Czarka Baryki, byleby poszerzać świat ich
i naszych wartości.
Żyjemy w czasach, w których
wszyscy wiedzą, jak powinna wyglądać praca z młodzieżą. Namawiamy mówców, aby wiedzę zamieniali
w działanie. Jesteśmy do dyspozycji.

Tekst/foto: mwi
Fundacja Na Przekór
naprzekor.org.pl

z życia gminy

O

koło 120 uczestników zgromadziły w ciągu minionego roku zajęcia ruchowe i relaksacyjne prowadzone przez naszą lokalną Fundację Aktywni Dłużej. Realizowała ona dwa całoroczne projekty we współpracy
z Gminą Stare Babice oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim, a także wakacyjne zajęcia w plenerze wspólnie z ORPEA Polska. Najstarsza uczestniczka zajęć miała 83 lata i była jedną z najbardziej regularnie uczestniczących osób. Ubiegły rok był jednocześnie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania naszej fundacji.

Nasi Seniorzy
bardziej

sprawni

i zrelaksowani
kręgosłup – wydłużają go, odciążają i wzmacniają osłabione mięśnie.
Ważną rolę w pozycjach odgrywa
oddech, który wykonywany w świadomy sposób wpływa pozytywnie na
aparat ruchu oraz działa relaksująco.
– Kontakt z technikami oddechowymi spotkał się z ciepłym przyjęciem
ze strony seniorów, którzy już po kilku
zajęciach zauważyli zmianę w jakości
oddychania i zwiększenie objętości oddechowej, która wpływa na poprawę
jakości życia – dodaje Małgorzata Baranowska.

Współpraca z Gminą Stare Babice
Od 9 stycznia ruszyła kolejna edycja zajęć: „Gimnastyka przy muzyce”
dla seniorów w Klubie Mieszkańca
Domu Kultury Stare Babice realizowanych we współpracy z Gminą Stare Babice. Zajęcia odbywają się we
środy o godz. 11:30. Treningi trwają
godzinę zegarową. Spotkania będą się
odbywały do końca roku z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
– Zajęcia cieszą się bardzo pozytywną opinią seniorów. Dlatego cieszymy
się, że Pani Małgosia z Fundacji Aktywni Dłużej nadal będzie aktywizować seniorów Gminy Stare Babice
– podkreśliła Alicja Napurka, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
tekst: Ramka / foto: pixabay.com

O Fundacji: Fundacja Aktywni Dłużej działająca na terenie
Gminy Stare Babice oraz Powiatu
Warszawskiego Zachodniego istnieje od 1,5 roku, realizując projekty – w partnerstwie z sektorem
publicznym (Gmina Stare Babice
i Powiat Warszawski Zachodni),
jak również z sektorem prywatnym – ORPEA Polska (segment
zdrowie). Tworzą ją absolwenci
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którzy od ponad
10 lat zajmują się terapią ruchem,
korzystając z różnorodnych metod
i narzędzi aktywizacji ruchowej.

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

Aktywni dłużej

Ruch konieczny przez całe życie
– W dzisiejszych czasach ruch
i ćwiczenia oddechowe odgrywają
coraz większą rolę w życiu seniorów.
Ma to kluczowe znaczenie, bo osoby
stosujące zdrowy tryb życia są mniej
podatne na choroby, lepiej radzą sobie ze stresem i wszelkimi wyzwaniami dnia codziennego – podkreśla
Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej.
Na podstawie badań przeprowadzonych w USA wynika, że ćwiczenia
oparte np. o hathajogę wykonuje tam
regularnie około 14 mln osób powyżej
50-tego roku życia. To wzrost o cztery
miliony w ciągu niespełna 5 lat.
– Nasza Fundacja stara się podchodzić do tego tematu kompleksowo
– odwołując się zarówno do ćwiczeń
ruchowych, ale także do pracy z oddechem, który wpływa na poprawę pracy
układu krwionośnego i nerwowego.
W powiązaniu z technikami relaksacji
daje to maksymalne korzyści – dodaje
Małgorzata Baranowska.
Ćwiczenia proponowane przez
Fundację mają charakter korekcyjno-kompensacyjny: uczą prawidłowej
postawy ciała i uzupełniają niedobory

ruchu we wszystkich płaszczyznach.
Ćwiczenia wpływają rozciągająco
przede wszystkim na przykurcze
w klatce piersiowej i w mięśniach
nóg, pozytywnie oddziaływają na

FUNDACJA

W zależności od pory roku w poszczególnych treningach gimnastyki i relaksacji dla seniorów, które
odbywały się w Klubie Mieszkańca
w Starych Babicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie
Dużym, a także na Polanie Lipków
uczestniczyło jednorazowo nawet
25–30 osób.
Najwięcej ćwiczących było w wieku 60–70 lat. Stanowili oni blisko
połowę grupy. Uczestnicy zajęć pochodzili z kilkunastu miejscowości
powiatu warszawskiego zachodniego
tj. z Wierzbina, Stanisławowa, Wojcieszyna, Blizne Jasińskiego, Umiastowa, Topolina, Borzęcina Dużego,
Borzęcina Małego, Starych Babic,
Zaborowa, Ożarowa Mazowieckiego,
Hornówka, Kwirynowa i Klaudyna,
ale także z Izabelina i Warszawy.
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STOWARZYSZENIE

Kuźnia przyjaźni

Podsumowanie sezonu

18

„Spotkań Ot!Wartych”
Projekt „Spotkań Ot!Wartych” powstał pięć lat
temu z marzenia – mówi Ludmiła Miłowanowa,
prezes Stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni. Wystawę podsumowującą działalność stowarzyszenia
w 2018 r. można było obejrzeć w budynku urzędu
gminy przy ul. Rynek 21, a po feriach przez dwa
tygodnie będzie prezentowana w babickiej szkole.
– Zależało nam na stworzeniu takiej sytuacji, która pozwoli zapraszać do nas ludzi z pasją, którzy robią w życiu
to, co lubią, postrzegają świat i siebie w sposób niebanalny.
Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizowaliśmy w 2011 r. spotkanie z podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem, a w 2012 r.
Wieczór romansu i literatury rosyjskiej z Oleną Leonenko
– dodaje Ludmila Miłowanowa.

Spotkania twórcze „Ot!Warte”
Od roku 2014 przy wsparciu finansowym Gminy Stare Babice stowarzyszenie organizuje „Spotkania twórcze „Ot!Warte”. Odbywały się one w różnych miejscach:

szkołach (Stare Babice, Koczargi Stare, Borzęcin Duży),
remizach (Borzęcin Duży, Stare Babice), przedszkolu leśnym w Mariewie, Pałacu Lasotów, czy stanisławowskim
pubie. Zapraszano pisarzy: Joannę Olech, Pawła Beręsewicza, Annę Onichimowską, Joannę Jagiełło, choreografa
Włodzimierza Ptaszka z zespołem, łemkowski młodzieżowy wokalny zespół Prypadok, trenerkę rozwoju osobistego Beatę Kosiacką, ogrodnika i dziennikarza Witolda
Czuksanowa, aktorkę Annę Gielarowską, japonistę Henryka Sochę, tancerkę i bębniarkę Anikę Kamińską, Grupę Rekonstrukcji Historycznej BLUSZCZ, etnobotanika
Karola Szurdaka, opowiadaczy Szymona Góralczyka
i Katarzynę Jackowską-Enemuo, „zaklinaczkę zwierząt”
Małgorzatę Zdziechowską i historyka Daniela Sukniewicza oraz tancerzy zespołu Dans Ludica, zespół Balquemia i retro-orkiestrę Bonanza.
Na podsumowanie każdego sezonu spotkań stowarzyszenie tworzy skromną, „sentymentalną” wystawę plakatów i zdjęć. Warto bywać na „Spotkaniach Ot!Wartych”,
warto obejrzeć wystawę. Zapraszamy!
tekst: UG/foto: IB, D. Miłowanow

Galimatias

Grupa Rekonstrukcji historycznej BLUSZCZ
Potańcówka

Spotkanie z Małgorztą Zdziechowską
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Żeby żadna mama nie czuła się sama…
o potrzebie wzajemnego
wsparcia rozmawiamy z Anią
Warzychą-Druzd, prezesem
Fundacji Nasze Szczęścia.
FUNDACJA

Koniec roku w organizacji pozarządowej to czas rozliczania projektów.
Jaka jest kondycja Fundacji Nasze
Szczęścia na początku 2019 roku?

Fundacja działa już trzeci rok

Dokładnie trzy lata temu, powstał
Klub Mam, a fundacja urodziła się

Założycielki fundacji: od lewej – Karina Grygielska, Anna Warzycha-Druzd i Katarzyna Olędzka

kilka miesięcy później. Wiedziałyśmy, że to nie jest jakiś tam klub, że
potrzebne nam będą struktury, bo
my pragniemy czegoś więcej. Tego
entuzjazmu już nikt nie mógł zatrzymać!
Dzisiaj jesteś liderką. Choć liderzy
są bardzo potrzebni w każdym lokalnym środowisku, to nie jest to łatwe
zadanie...

W sumie to nie umiem o sobie
myśleć jak o liderce. Często zastanawiam się, jak to się stało, że jestem
tu, gdzie jestem i robię to, co robię...
Czuję się bardziej partnerem, niż
liderem. Lubię też mówić i myśleć
o sobie, że jestem społecznikiem.
W pierwszej chwili skupiam się na
relacjach, dążę do zrozumienia postępowania osób wokół mnie. Obserwuję ludzi, staram się odczytywać ich
potrzeby i próbuję na nie odpowiadać.
Klub Mam i fundacja są zresztą taką
odpowiedzią na wielki głód obecności
drugiego człowieka w życiu tzw. Matki Polki. Odpowiedzią na samotność,
ru
tynę, znużenie, częste zmęczenie
i zniechęcenie codziennością. Nasza
inicjatywa jest też źródłem wiedzy, jak
być wystarczająco dobrym rodzicem,
dlaczego tak bardzo się staramy, a ciągle nie za bardzo nam to wychodzi…
i gdzie popełniamy błędy. Poznałam
przez te 3 lata wielu rodziców i wszyscy mamy podobne dylematy. Nikt
nam nie dał instrukcji obsługi naszych
dzieci. Choć są wspaniałe, najpiękniejsze i kochamy je nad życie..., czasami
mamy ochotę... po prostu poprosić
o urlop od rodzicielstwa! A tutaj niespodzianka: nikt nigdy nam takiego
urlopu nie udzieli!

Możemy szukać wsparcia

Nic tak nie pomaga jak rozmowa
z drugim rodzicem, który dobrze zna
to, co przeżywamy. U nas można się
dowiedzieć, że da się nawiązać wspaniałą więź z naszymi dziećmi. Dlatego planujemy warsztaty nie tylko
dla rodziców nastolatków, ale także
dla nauczycieli i wychowawców. Bo
w wychowanie naszych dzieci zaangażowana jest przecież także szkoła.
Fundacja prowadzi też grupy wsparcia dla mam niemowląt

Kilka miesięcy temu udało mi się
zrobić szkolenie trenerskie prowadzenia grup wsparcia „Urodziłam
życie” w zaprzyjaźnionej Fundacji
Sto Pociech i od tego czasu z radością dzielę się wiedzą w ramach naszego Klubu. Jest to grupa wsparcia
dla młodych mam, które niedawno urodziły, są w swojego rodzaju rozedrganiu i rozczuleniu nad
pięknem życia, ale często również
w wielkim rozdarciu i samotności.
Piękny czas... Jednak nie każda z nas
jest gotowa na bycie samą w domu
z kilkutygodniowym maleństwem...
Mam wrażenie, że kilka lat temu
się o tym nie mówiło, dzisiaj może
trochę więcej. Chodzi o tzw. „baby
blues” – czyli poczucie osamotnienia, smutku, czy początki depresji
poporodowej. Nie wstydźmy się do
tego przyznawać! Tylko poszukanie
wsparcia daje realną możliwość uzyskania pomocy. Po to też jesteśmy.
Aby żadna mama w naszej gminie
nie czuła się sama.
tekst: Ania Warzycha-Druzd, Karina Grygielska
foto: Fundacja Nasze Szczęścia
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Nasze Szczęścia

Powiem tak: całkiem dobrze się
mamy! Przede wszystkim mam
poczucie, że za nami ważny rok,
w którym zakończyłyśmy zgodnie
z planem kilka ciekawych projektów
dofinansowanych z budżetu Gminy
Stare Babice i Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Wielu rodziców już drugi rok korzystało z warsztatów edukacyjnych
i spotkań ze specjalistami w ramach
Babickiego Klubu dla Rodzin.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszył się cykl warsztatów Pozytywna Dyscyplina, co motywuje nas
do organizacji kolejnych tego typu
szkoleń w 2019 roku. Młode mamy
korzystające z naszej wtorkowej
świetlicy mogły dowiedzieć się wielu
ciekawostek podczas spotkań tematycznych organizowanych w ramach
Klubu. Poruszyłyśmy wiele kwestii wychowawczych, np. problemy
związane z tzw. buntem dwulatka,
dziecięcą złością czy adaptacją maluszków w żłobkach. Na warsztatach z cyklu „Być mamą, być sobą”
zastanawiałyśmy się, czy można być
mamą i jednocześnie nie rezygnować
z siebie i własnych potrzeb. Temat
tak bardzo chwycił, że już planujemy
kolejną porcję kobiecych dyskusji
wokół naszych spraw. A to wszystko
w towarzystwie dzieci, które, podczas
gdy my się szkolimy, błogo przesypują kolorowy ryż lub bawią się np.
kostkami lodu w upalne dni (!). Takie
połączenie spotkań z dawką wiedzy
dla mamy z maluchem u boku podoba się wszystkim, więc na pewno
będziemy kontynuować nasze cykle.
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były życzenia wójta Sławomira Sumki
skierowane do seniorów z okazji Nowego Roku oraz zbliżających się Dni
Babci i Dziadka. Wójt podkreślił, że
swoim doświadczeniem i mądrością
życiową uczą wnuki, jak czerpać z życia radość i siłę.
Następnie na scenie pojawili się
artyści młodzi i starsi. Najmłodsi to
dzieci z Przedszkola w Starych Babicach prowadzonego przez dyrektor
Bożennę Pyć, którzy swoim taneczno20 stycznia do Sali Widowiskowej Domu Kultury w Zielon- -kabaretowym występem dostarczyli
kach-Parceli przybyli seniorzy zaproszeni przez wójta Gmi- wszystkim wiele radości i wzruszeń.
Kolejno wystąpili: dojrzały zespół
ny Stare Babice na tradycyjne już Spotkanie Noworoczne. Sami
Swoi z Borzęcina Dużego pod
Na wstępie wysłuchaliśmy koncertu kolęd Gminnej Or- czujnym okiem Zofii Lasockiej i Jana Jaworskiego oraz
kiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz chóru Ba- grupa recytatorska Bez Nazwy, wyłoniona z Klubu Seniora „Nadzieja”, składająca życzenia noworoczne gwarą
biczanie pod batutą Zbigniewa Załęskiego.
Spotkanie rozpoczęła Alicja Napurka, dyrektor GOPS czterech regionów Polski i słowami naszych wspaniałych
w Starych Babicach, serdecznie witając wszystkich star- poetów. Część artystyczną zakończył występ uczniów
szych mieszkańców naszej gminy oraz gości, którzy Mariusza Dżygi ze Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia
uświetnili uroczystość swoją obecnością; wójta Gminy i Studia Muzycznego w Starych Babicach.
Pani Alicja Napurka podziękowała Hannie Domańskiej
Stare Babice Sławomira Sumkę, zastępcę wójta Tomasza
Szubę, przewodniczącego Rady Gminy Henryka Kunce- dyrektor szkoły podstawowej i Januszowi Czai dyrektorowicza z towarzyszącymi radnymi, Gminną Radę Seniorów wi Domu Kultury za współpracę w organizacji spotkania,
z Tadeuszem Wiśniewskim, prezesów stowarzyszeń oraz a obecnych zaprosiła na herbatkę przy muzyce. Można
było też puścić się w tany: w parach i solo. Tak przywitany
dyrektorów placówek oświatowych.
W naszej Małej Ojczyźnie szacunek i troska o starsze po- Nowy Rok na pewno będzie spędzony radośnie, w zdrokolenie, które stanowi ponad 20% społeczności, wywodzą wiu i pomyślności!
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
się z tradycji rodzinnych i obyczajowych, czego wyrazem

Mieszkanka naszej gminy doctorem

honoris causa Latvia University
of Life Sciences and Technologies
(Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego)
Doctor honoris causa to akademicki tytuł honorowy nadawany przez szkoły wyższe ludziom
o wysokim statusie społecznym,
szczególnie zasłużonym dla nauki
i kultury. Dokonując wielkich skrótów w notce biograficznej na temat
dorobku naukowego naszej krajanki, należy wspomnieć choć o kilku
faktach: Maria Parlińska to polska
ekonomistka, matematyk i statystyk
urodzona w Gnieźnie. Specjalizuje się w ekonomice informacji oraz
metodach ilościowych w ekonomii.
Jest członkiem zagranicznym Latvian
Academy of Agricultural and Forestry Sciences, profesorem honorowym
Aeres University of Applied Sciences
Netherlands. Ukończyła studia na

19 grudnia 2018 roku członkini Rady Seniorów Gminy Stare Babice – prof. nadzw.
dr hab. Maria Parlińska otrzymała tytułu
doctor honoris causa Latvia University of
Life Sciences and Technologies w Jełgawie
podczas uroczystości 155-lecia działalności naukowej tej placówki.

Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu imienia
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od
ukończenia studiów do 2018 roku
pracowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(SGGW). W latach 1996–1998 zorganizowała i kierowała Departamentem Informacji i Analiz Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wyniki swoich badań zamieściła w wielu pracach naukowych
(w większości w języku angielskim);
jest autorką monografii i podręczników akademickich.
Aktywnie działa w światowej
organizacji pozarządowej (non-governmental NGO) Soroptimist
International skupiającej kobiety
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aktywne zawodowo, mającej status
konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w związku
z tym prawo do zabierania głosu
oraz dostęp do ośrodków ONZ
w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Rzymie, Nairobi i Paryżu.
Jako przedstawicielka tej organizacji i Rady Seniorów była inicjatorką i współorganizatorką spotkań
z uczniami starobabickiej szkoły podstawowej zorganizowanych w 2017
roku, dotyczących bezpieczeństwa na
drogach. Dzieci otrzymały wtedy odblaski podnoszące bezpieczeństwo
oraz plecaki.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!
tekst: AK

z życia gminy

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Działania na rzecz seniorów
Spotkanie podsumowujące współpracę
samorządu województwa mazowieckiego
ze środowiskami seniorów odbyło
się 30 listopada 2018 r. w siedzibie
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.
Przybyłych powitała Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora MCPS.
Zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji działających na rzecz
osób starszych, współpracujących
z Wydziałem ds. Polityki Senioralnej.
Celem spotkania było przedstawienie
tzw. dobrych praktyk, którymi dzielili
się działacze Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz organizacji pozarządowych.
Wypowiedzi i dyskusje będą praktyczną inspiracją do wprowadzania
nowych pomysłów i rozwiązań w dalszych działaniach w ramach polityki
senioralnej.
Drugie wydarzenie to konferencja pt. „Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów”

połączona z obchodami „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”, która
odbyła się 10 grudnia 2018 r. w kinie
Praha w Warszawie. Promowała
wolontariat wśród starszych osób
i ukazywała obopólną korzyść – dla
seniora i jego odbiorców, w wymiarach indywidualnych i społecznych.
Spotkanie prowadziła Elżbieta
Bogucka – zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Obecni byli Elżbieta Lanc
– członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Janusz Sobolewski
zastępca dyrektora Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego.
Wśród przedstawicieli środowisk seniorów obecni byli również
członkowie Gminnej Rady Seniorów
ze Starych Babic.

Wysłuchaliśmy dwóch wykładów:
„Kompetencje wspierania i towarzyszenia w relacji – na rzecz innych”
wygłoszonego przez Mariusza Dorot
doktoranta z Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej we Wrocławiu, autora publikacji z zakresu gerontopsychomotoryki i drugi – „Wolontariat nie
zna granic wieku” – prowadzonego
przez Joannę Mielczarek dyrektor
Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich
i członka Komisji Ekspertów ds. Osób
Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Wymiana opinii i poglądów była
pozytywnym doświadczeniem zarówno dla seniorów jak i organizatorów spotkania.
z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: pixabay.com

Styczeń to czas rocznych podsumowań. Korzystając z tej okazji chcielibyśmy przedstawić zestawienie wydatków, jakie przeznaczyła Gmina Stare Babice w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz naszych seniorów. Wykaz
przedstawiony jest w podziale na rodzaj przedsięwzięcia i jednostkę prowadzącą.
Nazwa przedsięwzięcia

Klub Seniora „Nadzieja”

Aktywny i kulturalny
Senior
Ciekawe Indie
dla Seniorów
Sami Swoi
Seniorzy w akcji
Babiczanie

Prowadzący

Opis

2017

2018

Organizacja Spotkań Noworocznych Seniorów, cyklicznych spotkań Klubu Seniora oraz
z okazji Dnia Babci i Dziadka; częściowe pokrycie kosztów przejazdów na wycieczki; zakup Ogólnopolskich Kart Seniora; opłaty i składki (np. ubezpieczenie NNW); realizacja
„Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Stare Babice powyżej 65”; prowadzenie Klubu Seniora „Nadzieja”

24 907 zł

25 667 zł

Wycieczki, wyjścia do kina/teatru, wykłady w ramach Starobabickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, warsztaty plastyczne, spotkania integracyjne „Taniec w kręgu”

4 500 zł

12 500 zł

Spotkania nt. kultury indyjskiej

3 200 zł

3 200 zł

Chór z udziałem m.in. seniorów

9 500 zł

6 500 zł

Fundacja KIM

Zajęcia nordic walking, basen, joga, gimnastyka rekreacyjna

17 000 zł

17 000 zł

Stowarzyszenie
Kulturalne Kotwica

Chór z udziałem min. seniorów

6 500 zł

10 000 zł

Łącznie 65 607 zł

74 867 zł

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Polskie Stowarzyszenie
Carrom
Stowarzyszenie
Kulturalne Kotwica

Ponadto, Gmina Stare Babice przyznała 241 500 zł w 2017 r.
oraz 253 700 zł w 2018 r. na wydarzenia, które kierowane
były również do seniorów, m.in.: zajęcia sportowe i kulturalne w ramach Sceny Letniej, koncerty Festiwalu „W Krainie
Chopina”, spotkania, opowieści i potańcówki organizowane

przez Stowarzyszenie „Kuźnia Przyjaźni”, rajdy rowerowe
czy koncerty i występy Gminnej Orkiestry Dętej. Obecnie
trwają prace nad aktualizacją programu polityki senioralnej
i przedstawienie go radnym do zaopiniowania.
tekst: UGSB
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z życia gminy

Wspólne
kolędowanie
z Babicką Orkiestrą

22
5 stycznia w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare
Babice odbył się uroczysty
koncert kolęd i pastorałek.
Wydarzenie przygotował
Zbigniew Załęski prowadzący Gminną Orkiestrę
Dętą im. K. Pendereckiego
oraz Chór „Babiczanie”.

Orkiestrze i chórowi towarzyszyła
sekcja smyczkowa, a utwory zaaranżowano w nowoczesny i oryginalny
sposób. Na scenie wystąpili także
soliści: Artur Ruciński – światowej
sławy śpiewak operowy wraz z małżonką Olą Troczyńską, Agnieszka Metzgier, Krzysztof Kowalski,
Agnieszka Rudzik i Oktawian Jaworek wraz z dziećmi oraz Tadeusz
Chudecki i Andrzej Peplak, który
wykonał partię solową na gitarze.
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Wydarzenie co roku cieszy się
dużą popularnością. Wśród gości
obecni byli m.in. Jan Żychliński –
starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego wraz z Krzysztofem
Turkiem – przewodniczącym Rady
Powiatu oraz Sławomir Sumka –
wójt Gminy Stare Babice wraz z zastępcą wójta Tomaszem Szubą.
tekst/foto: ib

kompas babickiego rodzica

Gminaprzyjazna

rodzinie

Przyznajcie sami, że nasza gmina coraz bardziej tętni rodzinnym życiem! Nie tylko domów, ale i maluszków jest
u nas coraz więcej. Nic więc dziwnego, że i miejsc im przyjaznych przybywa u nas w błyskawicznym tempie.

Wychodząc

naprzeciw potrzebom
rodzin – zarówno tych, które dopiero się wprowadzają, jak i tych, które
mieszkają tu od lat – rozpoczynamy
roczny cykl artykułów o tym, co aktualnie nasza gmina proponuje mieszkańcom z dziećmi. Skupimy się na
najmłodszych i co miesiąc popatrzymy na Stare Babice oczami ich rodziców, wyznaczymy ścieżki do miejsc,
gdzie warto się udać, mając pod opieką maluchy do trzeciego roku życia.
Wyjść do ludzi
Świat po urodzeniu dziecka zmienia
się diametralnie. Jak uniknąć poczucia
wyobcowania i zagubienia w nowej
roli? Najlepiej jak najszybciej wyjść
z maluchem do ludzi! I najlepiej do
takich, którzy też mają dzieci w podobnym wieku! Dzięki temu poczujemy się pewniej i zyskamy możliwość
wymiany doświadczeń. Poszerzymy
krąg sąsiadów, którzy będą nas wspierać i mogą coś doradzić – zresztą licząc też na naszą pomoc. Jak to zrobić
– podeprzemy się radą psychologa.
Miejsca przyjazne maluchom
Na terenie gminy powstaje coraz
więcej miejsc, których właściciele nie zapominają o potrzebach
najmłodszych. W ramach naszego
rodzicielskiego cyklu przyjrzymy
się i tym miejscom, które zostały
stworzone dla maluszków, i tym,
do których mieszkańcy wybierają
się, by załatwiać swoje codzienne
sprawy, ćwiczyć, czy spotykać się
z przyjaciółmi. Podpowiemy, gdzie
maluchy znajdą kącik z zabawkami;
sprawdzimy, w których restauracjach są foteliki do karmienia dzieci,
w jakich placówkach możemy liczyć
na przewijaki w łazienkach i inne
udogodnienia.

Stworzymy przewodnik ciekawych lokalizacji na spacery i zastanowimy się, jak uatrakcyjnić pierwsze
wyjścia z pociechami, aby standardowy spacer z wózkiem zamienił się
w dający endorfiny jogging, czy dłuższą wycieczkę rowerową do lasu – bo
przy użyciu odpowiedniego sprzętu
da się to zorganizować nawet z maleństwem! Sprawdzimy i osobiście
przetestujemy zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw, znajdujące
się w okolicy. Przygotujemy też kalendarz cyklicznych plenerowych
wydarzeń gminnych, gdzie również
rodzic z maleństwem może liczyć na
atrakcje.
Zajrzymy oczywiście do Domu
Kultury Stare Babice, świetlic tworzonych przez prywatne firmy
i gminnych klubów, w których organizowane są zajęcia dla dzieci w wieku
0–3 lata. Przygotujemy listę ulubionych przez mieszkańców żłobków
i przedszkoli prowadzących grupy
żłobkowe i podpytamy psychologów
dziecięcych, co zrobić, by pierwsze
rozstania z dzieckiem były jak najmniej bolesne. Zastanowimy się też
wspólnie ze specjalistami, jak wspierać dziecko w rozwijaniu zdolności
– i tych muzycznych, sensorycznych,
językowych, i ogólnorozwojowych.
Rozważymy, czy to w ogóle jest potrzebne, a jeśli tak, to od kiedy zacząć,
skąd czerpać wiedzę i siłę. Zrobimy
przegląd oferty warsztatów dla rodziców, a także opublikujemy listę
placówek, gdzie można uzyskać
poradę psychologa, logopedy, czy
innego „specjalisty od dzieci”.
Grupy wsparcia
W wirtualnym świecie można znaleźć mnóstwo rodzicielskich porad.
Nasi mieszkańcy również i tutaj sami

się organizują, tworząc grupy, gdzie
wymieniają się nie tylko ubrankami
i rzeczami dla niemowlaków, ale też
cennymi wskazówkami dotyczącymi
wychowania dzieci, czy opiniami na
temat niań. Takie grupy są też często
pierwszym wsparciem w trudnych
rodzicielskich sytuacjach i pierwszym
kontaktem rodzica ze światem zewnętrznym. Przyjrzymy się bliżej, na
co można liczyć, dołączając do lokalnych grup wsparcia, na które strony
warto zajrzeć i jak mądrze korzystać
z narzędzi, jakie daje Internet.
Gdzie szukać informacji
Na stronach różnych babickich firm,
na Facebooku, w newsletterach i lokalnych serwisach internetowych
oraz wśród anonsów w gazetach – to
tu pojawiają się informacje o tym, co
ciekawego dzieje się w okolicy. Ogłoszenia znajdziemy też w szkołach
i przedszkolach, na gminnych i sołeckich tablicach, płotach, billboardach
i przydrożnych reklamach. Nawet
najbardziej odporni nie unikną jednak szumu informacyjnego, bo wieść
gminna roznosi się obecnie z prędkością światła. Tyle się dzieje, że aż czasami nie nadążamy z przyswojeniem
nowych zapowiedzi. Dla Państwa
wygody, w ramach naszego cyklu,
spróbujemy więc uporządkować ten
informacyjny chaos, poprzez przegląd najciekawszych, naszym zdaniem, realnych i wirtualnych miejsc
oraz stworzenie mapy – przewodnika
po naszej, coraz bardziej przyjaznej
maluchom, gminie. Już za miesiąc
zaczniemy od analizy oferty edukacyjnej dla najmłodszych. Zapraszamy
do lektury!
tekst: Karina Grygielska
il. Krzysztof de’Mianiuk
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biblioteka

7 pomysłów, 0 nudy, czyli 70-lecie

Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Babice

24

Na początek kilka słów historii.
Biblioteka została powołana do życia na podstawie dekretu z 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece
nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U.
Nr. 26, poz. 163). Pierwszy zapis
w księdze inwentarzowej został dokonany 4 I 1949 roku. Pełni ona
funkcję ogólnodostępnej biblioteki
publicznej, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie. Oprócz udostępniania
zbiorów chce być kojarzona z miejscem przyjaznym dla społeczeństwa.
Personel biblioteki dba o każdego
czytelnika i służy mu pomocą. Pomaga, doradza, wskazuje materiały
i wdraża czytelnika do samodzielnego poszukiwania wiedzy.
Po utworzeniu biblioteki w 1949
roku kolejnymi jej kierownikami
byli:
• w 1951 roku – Józef Sotomski
•	w 1955 roku – Wacław Bryk – kierownik Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
• 1956–1958 – Krystyna Jabłońska
• 1958–1978 – Elżbieta Świsłowska
• 1978–2015 roku Janina Maciaszek
•	od 2016 r. do chwili obecnej Biblioteką Gminną kieruje Maciej Tuzimski.
Aktualnie Biblioteka na terenie
Gminy Stare Babice posiada jedną
placówkę główną mieszczącą się
pod adresem ul. Południowa 2A,
05–082 Zielonki-Parcela. Zachowane
dokumenty wskazują, iż początkowo Biblioteka mieściła się w Szkole
Podstawowej przy ulicy Kresowej,
w budynku Straży Pożarnej w Starych Babicach, a nawet w prywatnych domach: np. u p. Bolestowej
(kierowniczki szkoły babickiej) następnie u pp. Midaków. Od 1984
roku mieściła się w budynku szkoły w Starych Babicach, a w latach
2014–2018 w lokalu przy ul. Rynek 2
w Starych Babicach.

W zbiorach bibliotecznych w najstarszych książkach widnieje pieczątka Gromadzka Biblioteka Publiczna
w Babicach, powiat Pruszków. Ta
nazwa funkcjonowała do roku 1971,
zaś od 1973 na dokumentach sprawozdawczych widnieje już nazwa
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach. Zachował się regulamin wypożyczalni Gromadzkiej
Biblioteki Publicznej w Babicach Starych z roku 1956 oraz statut Gminnej
Biblioteki Publicznej z roku 1974. Od
2018 roku nasza placówka posługuje
się nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.
Równolegle z podstawową działalnością statutową Biblioteka prowadziła szeroko rozumianą działalność
upowszechniającą książkę i czytelnictwo. Najróżniejsze formy propagowania czytelnictwa zarówno były,
jak i są stałym elementem pracy Biblioteki, a wśród nich spotkania autorskie. Z informacji kierowanej do
Biblioteki Powiatowej przez panią
kierownik, dowiaduję się, że „w dniu
16 maja 1961 r. o godz. 15-tej po poł.
Odbyło się spotkanie dzieci z autorem p. Czesławem Janczarskim (…)”.
Zaś ze Sprawozdania z „Dni Oświaty
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Książki i Prasy” na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Babicach
z roku 1963 wiemy, iż „W czasie trwania „Dni Oświaty Książki i Prasy”
Gromadzka Biblioteka Publiczna
w Babicach zorganizowała spotkanie
autorskie z Czesławem Centkiewiczem w dniu 2 maja (...)”.
Zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy pamiętają atmosferę,
warunki i miejsca, w których działała biblioteka o pomoc przy odtworzeniu historii naszej placówki.
Może macie Państwo zdjęcia lub
inne pamiątki? Mamy nadzieję,
że dzięki Państwa pamięci odtworzymy dokładną historię. Prosimy
o kontakt z Biblioteką.
Serdecznie zapraszamy do świętowania 70-lecia Biblioteki. Z tej okazji
w bibliotecznym kalendarzu zagościła specjalna oferta, zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Zachęcamy do
zapoznania się z wydarzeniami.
Jubileusz 70-lecia Biblioteki
pragniemy uczcić poprzez:
1. Konkurs „Recepta na czytanie”.
10 grudnia 2018 roku ruszył konkurs
adresowany do osób pełnoletnich.
Celem konkursu jest przekazanie
swojej recepty na czytanie, czyli
jak zachęcić innych do takiego spędzania czasu. Recepta powinna być
napisana jako krótka forma literacka. Szczegóły na https://biblioteka-starebabice.pl w zakładce: Projekty
biblioteczne – Konkursy.
2. 70 zakładek na 70-lecie biblioteki.
Zapraszamy do stworzenia zakładki
do książki i podarowanie jej bibliotece z okazji naszego jubileuszu. Od lutego do listopada 2019 r. chcemy ich
uzbierać 70. Zakładki powinny być
wykonane własnoręcznie z należytą
starannością, tak aby mogły być prezentowane na wystawie. Kształt oraz

biblioteka
Warsztaty odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca
o godz. 10.00.
6. Popołudniowe twórcze środy –
niezależnie od pogody.
Z myślą o naszych czytelnikach od
stycznia 2019 roku ruszyliśmy z cyklicznymi, comiesięcznymi spotkaniami dla dorosłych w godzinach
popołudniowych. Będą to zajęcia
bliźniacze do robótek zręcznych
w każdą ostatnią środę miesiąca
o godz. 17.00. W celu jak najlepszej
organizacji warsztatów popołudniowych wprowadzamy zapisy na dany
miesiąc, które będą prowadzone do
10. dnia każdego miesiąca. Zapisy prowadzimy telefonicznie 22 722 92 77,
mailowo bibbab@interia.pl lub
u dyżurującego bibliotekarza w godzinach otwarcia biblioteki.

wielkość prosimy dostosować do
standardowego wyglądu zakładki do
książki. Prosimy również o umieszczenie imienia i nazwiska autora
pracy. Nie przewidujemy ograniczeń
wiekowych, w przypadku dzieci prosimy podać również wiek przy danych autora.
3. „Złóż życzenia bibliotece”.
Od 1 lutego do końca listopada każdy
czytelnik może wpisać się do księgi
pamiątkowej, wyłożonej w bibliotece, napisać życzenia, podziękowania,
czy swoje przemyślenia dotyczące biblioteki.
4. Pani Kropeczka zaprasza na zajęcia literacko-plastyczne z cyklu
Bibliosłówka.
Przyjdź, uczestnicz w zajęciach
i zbieraj naklejki za udział. Do końca sierpnia 2019 roku podaruj Pani
Kropeczce zebrane naklejki (karnet

z minimum pięcioma naklejkami)
i podczas święta kropki tj. Międzynarodowego Dnia Kropki odbierz
kropeczkową niespodziankę.
5. Robótki zręczne.
Robótki ręczne to wyjątkowo relaksujące zajęcie i miły sposób na
spędzenie wolnego czasu. Projektowanie i tworzenie nowych,
ciekawych wzorów rozwija naszą
kreatywność i pozwala na stworzenie niezwykle oryginalnych ozdób
i upominków dla najbliższych.

Czytelnicy
Wypożyczenia
Zakup księgozbioru w woluminach
Stan księgozbioru w woluminach

7. Lekcje biblioteczne z Panią Kropeczką.
Zapraszamy przedszkola i szkoły
podstawowe do korzystania z lekcji bibliotecznych przygotowanych
przez naszą bibliotekę. Celem lekcji jest m.in. kształcenie nawyku
czytania i korzystania ze zbiorów.
Lekcje mają również na celu zapoznanie uczniów z działaniami
i pracą biblioteki. Po wcześniejszym
zgłoszeniu istnieje możliwość przygotowania lekcji na określony temat.
Program zajęć jest dostosowany do
poziomu uczestników.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych bieżących i nadchodzących wydarzeń w bibliotecznym
kalendarzu na rok 2019.
Na koniec chcemy przedstawić
garść statystyki, czyli m. in. ilu mamy
czytelników i jak dużo czytacie.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

2017 r.

2018 r.

2 821

3 391

32 713

30 575

1 636

2 386

29 286

30 195
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Siema Stare Babice!

13 stycznia 2019 roku
Dom Kultury Stare Babice (sztab nr 5299) po raz pierwszy organizatorem i gospodarzem
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27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Ponad 220 artystów na scenie Sali Widowiskowej, ponad
70 młodych sportowców w Hali
Sportowej GOSIR, 50 wolontariuszy i obsługi oraz 15 wolontariuszy kwestujących z kolorowymi
puszkami. Setki przedmiotów na
kiermaszu i ponad 30 atrakcji na
licytacji. Tłumy wypełniające salę
i oklaskujące występujących, licytacje rozgrzewające uczestników
do czerwoności. Taniec, śpiew,
muzyka, a przede wszystkim –
ogromna moc pozytywnej energii. Towarzyszyła nam atmosfera
wspólnego działania i siła, jaką odczuwa się w grupie osób niosących
bezinteresowną pomoc.

Już od soboty w kilku pracowniach Domu Kultury trwały
warsztaty kreatywne. Uczestnicy
tworzyli najróżniejsze prace, które
zasiliły kiermasz Orkiestry.
A w niedzielę od rana działo się…,
oj, działo!!!

ORGANIZATORZY:

W Hali Sportowej GOSiR w Zielonkach-Parceli został zorganizowany turniej piłki nożnej. Rywalizowały
zespoły z rocznika 2011. Organizatorem był GOSiR Stare Babice i GKS
Naprzód Stare Babice. Puchary i medale wręczali Sławomir Sumka – wójt
Gminy Stare Babice oraz Henryk
Kuncewicz – przewodniczący Rady
Gminy Stare Babice. Były też otwarte zajęcia jogi organizowane przez
Szkołę Jogi Halasana i gimnastyka
dla seniorów z Fundacją Aktywni
Dłużej.
W Bibliotece Publicznej Gminy
Stare Babice odbył się kiermasz książek, a w pracowniach Domu Kultury rozmaite warsztaty dla dzieci,

PARTNERZY I SPONSORZY:
Babicka Orkiestra Dęta
im. Krzysztofa Pendereckiego

Powiat

Warszawski Zachodni
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Woch&Guzik Duo

dom kultury
młodzieży i dorosłych. Eksperymenty i warsztaty kulinarne poprowadziło
Edufun Academy, a warsztaty architektoniczne, podczas których powstała makieta Starych Babic – nasz
partner – DoRoboty. Warsztaty origami oraz szydełkowania poprowadzili
instruktorzy z Domu Kultury. Warsztaty gier planszowych i zręcznościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
zrealizowano pod czujnym okiem trenerów Domu Kultury oraz Polskiego
Stowarzyszenia Carrom.

O 14:00 na scenie Sali Widowiskowej Domu Kultury gości i organizatorów powitał wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka, dziękując
mieszkańcom za przybycie, wsparcie pieniężne Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, a organizatorom za przygotowanie wielkiego
wydarzenia. Muzyczny wieczór rozpoczęła Babicka Orkiestra Dęta
im. Krzysztofa Pendereckiego pod
dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. Następnie odbyły się pokazy taneczne
grupy Happy Dance Studio w kilku
kategoriach wiekowych – od 2-latków po seniorów (wystąpiły grupy

z Ożarowa Mazowieckiego, Bielan
i Starych Babic). Potem na scenę tanecznym krokiem wbiegli mistrzowie tańca towarzyskiego ze swoimi
podopiecznymi z Rising Stars –
Dance Sport Academy. W dalszej
kolejności zobaczyć można było
występy uczestników zajęć teatralnych Teatru Muzycznego POLOT,
„Teatru Zielonki Gęś” Aleksandry
Perkowskiej oraz grupy teatralnej
pod kierownictwem Mateusza Kalinowskiego. Na zakończenie tej
części programu w spektaklu pt.
„Miłość za nic” wystąpili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach – uczestnicy warsztatów
„O*koło teatralnych” prowadzonych przez Stowarzyszenie Kuźnia
Przyjaźni. Grupa wokalna Domu
Kultury Stare Babice wystąpiła ze
swoją instruktorką Sylwią Przetak.
Wysłuchaliśmy pięknych utworów gitarowych wykonanych przez
Mirosława Łączyńskiego w duecie
z dyrektorem Domu Kultury Stare
Babice Januszem Czają, a następnie z Maciejem Antonim Skopem.
Zobaczyliśmy pokazy: grupy akrobatycznej Akrosfera Stare Babice, tańca flamenco (grupa Nadii

Mazur), capoeiry (brazylijskiej sztuki walki) w wykonaniu grupy International Capoeira Raiz, stepowania
(Beata Rozmanowska z zespołem),
speedcubingu (układanie kostki
Rubika na czas) w wykonaniu Arka
Abramowskiego. Dalej wystąpili:
grupa rapera Mosad Adrian, duet
gitarowy Woch&Guzik Duo, oraz
zespoły: On Stuff i Orange Zebra.
Koncert finałowy brawurowo poprowadziła Weronika Kalinowska.

Zebraliśmy ponad 31 000 złotych!
Dodatkowo 999 złotych uzyskaliśmy z licytacji wyjątkowego numeru
startowego z cyfrą „1”, który uprawnia do startu w 4. Dziesiątce Babickiej w biegu na 10 km 6 kwietnia
2019 roku! Jesteście wielcy! Dziękujemy Wam ogromnie!

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

27

dom kultury

28

Serdecznie dziękujemy staroście Warszawskiemu Zachodniemu Janowi Żychlińskiemu oraz
przewodniczącemu Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Krzysztofowi Turkowi za przekazanie
na licytację cennych przedmiotów.
Serdeczne podziękowania należą się
także wójtowi Gminy Stare Babice
Sławomirowi Sumce oraz zastępcy
wójta Gminy Stare Babice Tomaszowi
Szubie za niezwykłe vouchery, które
zostały wysoko wylicytowane.
Dziękujemy partnerom, sponsorom, wolontariuszom oraz każdemu, kto nas wspierał!

27. Finał WOŚP organizowany
przez nasz sztab (nr 5299) okazał
się dużym sukcesem! Kierowali nim
Marek Biarda oraz Paulina Nowakowska z Domu Kultury Stare Babice
przy wsparciu Jarosława Płóciennika
z GOSIR Stare Babice.
Brawa należą się także innym sztabom w gminie Stare Babice tj. Przedszkolu w Starych Babicach, Szkole
Podstawowej EduLab oraz Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnemu
SORNO. Wszyscy udowodnili, że
POMAGANIE JEST DZIECINNIE
PROSTE!
tekst: AK / foto: IB, AK

Nie tak miał zakończyć się
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 2019…

foto: Lucyna Lewandowska

Składamy najszczersze wyrazy
współczucia rodzinie, przyjaciołom
i bliskim Pana Prezydenta
Pawła Adamowicza.
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Mimo ogromnej tragedii,
która wydarzyła się w Gdańs
ku
Wielka Orkiestra Świąteczn
ej
Pomocy pod kierownictwe
m
Jurka Owsiaka będzie grała
dalej… do końca świata
i o jeden dzień dłużej!

dom kultury

Tego jeszcze w Zielonkach-Parceli nie było!!!
Chór GOSPEL RADOM na scenie!
Jakie są Państwa pierwsze skojarzenia, gdy słyszycie słowo: gospel? Pewnie podobne do tego, co
podaje „Słownik języka polskiego”: to śpiew kościelny uprawiany przez Afroamerykanów, zbliżony do bluesa. A tu niespodzianka! Polacy w rytmach amerykańskich pieśni o Narodzeniu Pana!
11 stycznia widzowie zgromadzeni
w Sali Widowiskowej Domu Kultury
mieli niezwykłą przyjemność wysłuchać żywiołowych, kipiących energią
i radością życia artystów z Radomia.
Gospel Radom działa pod kierownictwem Iwony Skwarek w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny
Stadnickiej w Radomiu od 2006 r.
W swoich założeniach miał to być
młodzieżowy chórek żeński, ale obecnie jest żywym przykładem na to, że
muzyka łączy pokolenia.
W swoim repertuarze Gospel Radom posiada standardy czarnej muzyki gospel jak również utwory z nurtu
polskiej muzyki chrześcijańskiej oraz
polskie i amerykańskie kolędy. Chór
jest laureatem Międzydiecezjalnego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Zespół nagrał dwie płyty: „Pan jest”
i „Kolędowo”; brał udział w sesjach
nagraniowych do płyt takich artystów
jak: Beata Kozidrak, zespół Ira i Ania

Wyszkoni. Ma na swoim koncie wiele
występów i koncertów, a dziesięciolecie swojej działalności ukoronował
udziałem w koncercie telewizyjnym
„Radomski Czerwiec 76”, towarzysząc muzycznie Krystynie Prońko.
Muzyczna pasja, wiara, zaangażowanie i radość dzielenia dobrą energią

to cechy, którymi wokaliści z Radomia
skutecznie zarażają słuchaczy podczas
swoich koncertów. Babicka publiczność śpiewała, klaskała, tupała i tańczyła wspólnie z artystami. Mamy
obietnicę od zespołu, że jeszcze kiedyś
do nas wrócą. Trzymamy za słowo!
tekst/foto: AK
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Powiat warszawski zachodni Stolicą Kultury Mazowsza 2018
28 grudnia 2018 r. w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu Powiat Warszawski Zachodni Stolicą Kultury Mazowsza 2018. Podczas uroczystości
gminy, stowarzyszenia i instytucje kultury naszego powiatu otrzymały specjalne podziękowania.
Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza
2018” i 100 tysięcy złotych na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał
powiat w konkursie organizowanym
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 21 wydarzeń kulturalnych
spośród 69 zgłoszonych do konkursu
imprez organizowanych na terenie
wszystkich gmin powiatu otrzymało
dofinansowanie w ramach projektu.
Oferta była naprawdę różnorodna.
Pod egidą Stolicy Kultury Mazowsza
zorganizowano m.in. Koncert Noworoczny w MCC Mazurkas w Ożarowie
Maz., Festiwal Chórów Złotego Wieku
w Lesznie, Piknik Rycerski w Lipkowie (gm. Stare Babice), rekonstrukcję
Bitwy Łomiankowskiej, Powiatowy
Dzień Seniora w Julinku, Eko-piknik w Kampinosie, Międzynarodowy

Konkurs dla młodych talentów im.
Juliusza Zarębskiego w Łomiankach
i wiele innych wydarzeń.
Podczas uroczystości w Łomiankach, w której udział wzięli m.in.
Sławomir Ignaczak – kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazowieckiego,
Jan Żychliński – starosta Warszawski
Zachodni, Sławomir Sumka – wójt
Gminy Stare Babice i inni samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji
kultury i stowarzyszeń zaangażowanych w ten projekt, wyświetlono film
podsumowujący cały rok ze Stolicą
Kultury Mazowsza w naszym powiecie. Starosta Warszawski Zachodni
wręczył także specjalne podziękowania dla wszystkich partnerów projektu. Statuetkę otrzymał także Dom
Kultury Stare Babice na ręce dyrektora Janusza Czai (foto). Na zakończenie uroczystości wystąpili Wojtek
Gęsicki i Olek Grotowski z koncertem utrzymanym w charakterze kolęd
i piosenki studenckiej.
tekst/foto: MŁ

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

oświata w gminie
– To był wyjątkowy i piękny czas – zgodnie przyznają rodzice, dziadkowie czy pedagodzy z przedszkoli i szkół
w naszej gminie, które, jak co roku, przygotowały przedstawienia jasełkowe, koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych wspaniałych dzieci. One też już nie mogły doczekać się kolejnej okazji, żeby zaprezentować
wokalne i aktorskie umiejętności swoim najbliższym.

Świąteczny

czas

h
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w
ó
c
la
p
h
c
y
n
w gmin

oświatowych

Gazeta Babicka serdecznie dziękuje wszystkim placówkom za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Radości,
wzruszeń i zachwytu nie sposób opisać, ale z przyjemnością zaprezentujemy czytelnikom zdjęcia i krótkie relacje z przedstawień i wspólnego kolędowania.
Na jasełkowe przedstawienia i wspólne kolędowania zaproszeni byli liczni goście: wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz zastępca wójta Tomasz Szuba, pracownicy urzędu gminy, władze powiatowe, przedstawiciele duchowieństwa i nasi seniorzy.
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– Nasze przedświąteczne spotkania już chyba na zawsze zostaną
„Spotkaniami przy choince”. I na
pewno zawsze będziemy na nie
przychodzić – słychać było między
dziadkami, rodzicami i kuzynami
dzieci z Przedszkola w Bliznem
Jasińskiego w przerwach między
przygotowanymi przez przedszkolaki inscenizacjami „Humor Zimy”
czy „Przygody leśnych zwierząt”.
Najmłodsze grupy postawiły na zabawy muzyczne z rodzicami, podczas
których bawiły się w koniki, tworzyły
reniferowe zaprzęgi, ubierały w zabawie naśladowczej choinkę na święta, pomagały Mikołajowi rozwozić

prezenty. Śmiechu było co nie miara
– nietrudno się domyśleć, że zwierzęta pociągowe to najczęściej (choć nie
zawsze) rola rodziców.
– Żeby tak im zostało i oby robiły to
w domu – wzdychała niejedna mama,
oglądając grupę najstarszych dzieci, które muzyką, ruchem i śpiewem

rozdał prezenty – pozował z każdym
dzieckiem do pamiątkowego zdjęcia.
Z okazji świąt całe przedszkole przygotowało specjalną niespodziankę
dla seniorów z domów opieki w naszej gminie. W ramach akcji MEN
„Razem na święta” dzieci odwiedziły
„Rodzinny Dom Seniora” przy uli-

opowiedziały o przygotowaniach
do świąt. A czegóż to one nie robiły!
Sprzątały, piekły pierniczki, ubierały
choinki oraz przedstawiały z pomocą
aniołków, pasterzy i zwierzątek historię Narodzenia Pana.
Spotkania przy choince zaszczycił
swoją obecnością… zgadliście! – Święty Mikołaj! Okazało się, że z naszego
świętego prawdziwy gwiazdor i koneser sztuki – bił dzieciom brawo
po udanych występach, a kiedy tylko

cy Warszawskiej i Prywatny Dom
Seniora „Patrycja” przy ulicy Południowej. Mali wolontariusze zawieźli wykonane własnoręcznie kartki
ze świątecznymi życzeniami, kosze
słodkości, zaprezentowały: kolędy,
pastorałki i anielskie tańce. Spotkały
się one z ciepłym przyjęciem, łezką
w oku, zachwytem oraz serdecznymi
słowami podziękowania. „Razem na
święta” to przedszkolne działanie na
rzecz społeczności lokalnej.

styczeń/luty 2019 gazetaBABICKA

oświata w gminie

Grudniowy,

świąteczny czas w Przedszkolu
w Starych Babicach. Każda grupa przygotowała przedstawienie w zimowo-świątecznej scenerii.
Roztańczone elfy, mikołaje, gwiazdeczki i renifery śpiewały dla św. Mikołaja i zaproszonych gości.

W Aniołkowie przez chwilę mogliśmy poczuć się
jak w niebie. Spotkaliśmy Panią Zimę, która oczarowała swoim wyglądem i zaprezentowała zimowe
zabawy. Uwieńczeniem świątecznych spotkań było
przedstawienie jasełkowe „Hej kolęda” najstarszej
grupy.

Świąteczny nastrój zapanował tradycyjnie w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym. Najpierw przedszkole
odwiedził niezwykły gość – Święty Mikołaj. Dzieci od
samego rana z niecierpliwością nasłuchiwały tajemniczych kroków i wyglądały przez okna. Pomocnicy
Mikołaja: pan Bałwanek i Pan Mróz umilali dzieciom

oczekiwanie, opowiadając zimowe historie. Pojawienie
się Mikołaja wywołało ogrom radosnych okrzyków.
Wszystkie przedszkolaki otrzymały wspaniałe prezenty i razem z Mikołajem zatańczyły przy rozgrzewającej
muzyce. Żegnając się z dziećmi, Mikołaj obiecał, że na
pewno wróci za rok.
W kolejnych dniach dzieci z grupy IV i V zaprezentowały swoim najbliższym „Jasełka”. Na scenie nie zabrakło
aniołów, pastuszków oraz Trzech Króli. Piękna dekoracja
bożonarodzeniowa – stajenka z Józefem i Maryją – podkreśliła świąteczny nastrój uroczystości. Przedszkolaki
z grupy I, II i III przygotowały krótkie programy artystyczne. Recytowały wiersze, tańczyły, śpiewały piosenki
i kolędy. Wszystkiemu towarzyszyła wyjątkowa oprawa
świetlna, piękne dekoracje oraz wspaniałe stroje. Dla
najmłodszych przedszkolaków był to pierwszy publiczny występ. Mali artyści mimo tremy zaprezentowali się
doskonale. Na zakończenie, dzieci wręczyły Rodzicom
ręcznie wykonane upominki.

Kolędnicy dostarczyli przybyłym gościom wiele radości i wzruszeń. Wspaniała treść i artystyczne wykonanie ujęło za serca wszystkich widzów.
Przedstawienie było bardzo profesjonalne, doskonale przygotowane pod kątem scenografii. Zgodnie
z tradycją po występach wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem. Rodzice
„Zeróweczki” zaprosili gości do wspólnego wigilijnego stołu, a świąteczny poczęstunek i atmosfera
były godne najlepszej rodzinnej wieczerzy.
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Nie gorzej od przedszkolaków radzą sobie na scenie uczniowie naszych gminnych szkół
podstawowych. A grudzień i styczeń obfitował w świąteczne wydarzenia.

Góralka Hanka, bardzo ważny (choć nie najważniejszy
– o czym za chwilę!) gość obchodów Świąt Bożego Narodzenia zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych wywołała uśmiech na twarzy każdego
dziecka. Wielu starszym osobom zakręciła się w oku łza…
Wiadomo – góralska gwara i polskie kolędy to połączenie
chwytające za serce. Góralka Hanka opowiadała o zwyczajach świętowania w górach, wspólnie zaśpiewano kolędę
„Oj maluśki, maluśki” i, jak przystało na mieszkankę Tatr,
nauczyła dzieci tańca góralskiego.
– To jeszcze nie krzesany, ale już prawie – cieszyli się
uczniowie i nauczyciele.
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Ledwie słońce zaszło i wzeszło kilka razy, a już w murach szkoły pojawił się Święty Mikołaj. Wiadomo – postać, która chce przywitać się z każdym dzieckiem. Mało
tego – zna każdego, jego małe i większe przewinienia.
Widać dzieci w Koczargach Starych były przez cały rok
grzeczne, bo – jak udało się podejrzeć czujnym okiem
reporterów „Gazety Babickiej” – z worków Mikołaja nie
wystawała żadna rózga!
Rozstrzygnięto również konkurs na „Najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową”. Zachwycała różnorodność
technik wykorzystywanych przez uczestników. Były
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m.in.: kolaże, wydzieranki, wyklejanki oraz wiele innych
ciekawych form pracy. Ciężko było wybrać najpiękniejsze, więc każdy z uczestników otrzymał nagrodę. W ostatnim tygodniu przed świętami odbył się konkurs kolęd
oraz pastorałek. Uczniowie wszystkich klas prezentowali swoje talenty, śpiewając i grając najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki. Tradycyjnie, jak co roku, odbyły się
jasełka bożonarodzeniowe. Zostały przygotowane przez
uczniów klasy drugiej pod opieką p. Marzeny Furmankiewicz i Martyny Sotomskiej. Przedstawiono narodziny
Jezusa w stajence, składanie darów Dzieciątku i jego Rodzicom przez pasterzy, królów i dzieci. Odbyło się rozdanie nagród sportowych oraz koncert laureatów konkursu
kolęd. Tego dnia również szkołę odwiedził zespół „Wokaliza” z Izabelińskiego Centrum Kultury pod pod kierownictwem p. Karoliny Dubaniewicz, który wykonał sześć
polskich kolęd i pastorałek.
Wspomnieć w tym miejscu trzeba również o wernisażu zwycięskich prac XIV Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „Kolędnicy na Polskiej Ziemi”, który miał miejsce w koczarskiej szkole. Na konkurs
wpłynęło 100 prac z dziesięciu placówek edukacyjnych.
W pracach konkursowych odnaleźć można było różnorodność technik i użytych materiałów – autorzy najczęściej posługiwali się kredkami, pastelami suchymi
i pastelami tłustymi.
Zgodnie z tematem konkursu najczęstszym motywem
bożonarodzeniowym byli kolędnicy: anioły, królowie,
turoń, pasterze, Matka Boża, święty Józef, zwierzęta,
diabły, górale i inni. Młodzi twórcy w różnorodny sposób plastycznie wyrażali pojęcie – Polska Ziemia: polski
pejzaż, drewniana chałupa, Stare Miasto w Warszawie
czy Krakowie i kompozycja z polską flagą. Laureatom
serdecznie gratulujemy!

oświata w gminie

W hali sportowej Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Borzęcinie
Dużym odbyły się jasełka i wspólne
kolędowanie mieszkańców, uczniów
z Borzęcina oraz okolic. Na wydarzenie zaprosili mieszkańców: dyrekcja
szkoły, nauczyciele i uczniowie placówki. Niezwykle piękne i mądre

jasełkowe przedstawienie przygotowane zostało przez klasy IV A, VI A
oraz szkolny chór wraz z nauczycielami. Na scenie wystąpił również
chór „Sami Swoi” oraz „Kolędnicy
z okolicy” – grupa dzieci i doro-

słych, którzy już następnego dnia
ze swoją wesołą kolędą odwiedzali
w domach okolicznych mieszkańców.
Wśród widzów zasiadł zastępca
wójta gminy Stare Babice Tomasz

Szuba, który w imieniu swoim oraz
wójta gminy Sławomira Sumki złożył zebranym najlepsze noworoczne życzenia. Wśród zaproszonych
gości znalazł się również dyrektor
Domu Kultury Stare Babice Janusz
Czaja, prezes Eko Babice Paweł
Turkot, seniorzy oraz duchowni.

Szkoła Podstawowa w Zielon-

i przy wsparciu nauczycieli. W Sali
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyło się przedstawienie, podczas którego można było
doświadczyć wielu doznań artystycznych – wspaniała gra aktorów,
recytacje, pięknie zaśpiewane kolędy i piosenki przy akompaniamencie muzyki, także granej na żywo,
doskonałe stroje, scenografia, piękna oprawa świetlna i muzyczna.
Widownia była pełna, a brawom nie

było końca! Historia Maryi i Józefa
oraz nowonarodzonego Jezusa poprzeplatana współczesnymi wątkami
uczniowskich dylematów – wyborów dnia codziennego, nastrojowe
melodie kolęd, kontrastowo zestawione z nowoczesnymi, skocznymi
rytmami wprawiły publiczność w zachwyt. Przedstawienie dostarczyło
wiele emocji, wzruszeń, i uśmiechów.
Z pewnością długo pozostanie w pamięci widzów.

kach-Parceli konsekwentnie buduje
swoje tradycje, także związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia.
W tym roku jasełka bożonarodzeniowe przygotowali i zaprezentowali uczniowie klas drugich pod opieką
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W szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Starych Babicach w ten świąteczny czas oczekiwania
na Boże Narodzenie wpleciony został wątek historyczny, który pojawił się w związku z odsłonięciem pomnika w starobabickim parku. 20 grudnia szkoła gościła
wielu znamienitych gości, którym uczniowie oraz chór
szkolny przedstawili świąteczny program artystyczny,
połączony z wątkami i postaciami literackimi powie-

34
ści Henryka Sienkiewicza. Młodzi aktorzy wspaniale
przedstawili w swojej opowieści najważniejsze wartości, które powinny przyświecać każdemu Polakowi:
miłość, braterstwo, ojczyzna, uczciwość – nie tylko
przy wspólnym, wigilijnym stole, ale również w każdej chwili życia. Wśród widzów, obok mieszkańców,
zasiedli wyjątkowi goście – aktor Daniel Olbrychski
oraz artysta-śpiewak Aleksander Ładysz, którzy swoim
talentem i głosem urozmaicili szkolne przedstawienie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Nauczycielom
i Dyrekcji placówek tak wspaniale przygotowanych
dzieci, wytrwałości i cierpliwości w pracy z młodymi
aktorami. Niecierpliwie oczekujemy jasełek za rok!
oprac. IB / foto: IB, AK, MŁ
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Dofinansowanie do wymiany
pieców węglowych na piece
gazowe, elektryczne
lub na olej
opałowy

W ostatnich czasach bardzo
intensywnie w środkach
masowego przekazu nagłaśnia
się problem niskiej emisji, czyli
emisji pyłów i szkodliwych
gazów pochodzących z lokalnych
kotłowni węglowych, w których
spalanie węgla odbywa się
w nieefektywny sposób,
najczęściej tanim węglem
o niskich parametrach grzewczych
oraz emisji komunikacyjnej.
W Gminie Stare Babice mamy
przeszło 6200 budynków mieszkalnych, które w pewnej części są jeszcze wyposażone w stare, niewydajne
piece węglowe. Aby poprawić stan jakości powietrza, którym oddychamy,
nasza gmina już od 2018 roku udziela
dotacji celowych z własnego budżetu
na dofinansowanie zadań mających
na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń
grzewczych opalanych węglem na
instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza (Uchwała Nr
XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r.). W minionym roku zrealizowano 35 dotacji,
na które przeznaczono 175 000 zł.
W roku 2019 kontynuujemy nasze
działania w zakresie wymiany pieców węglowych i od 1 stycznia 2019 r.
przyjmujemy wnioski o przyznanie
dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku,
z tym że pierwszeństwo mają osoby
korzystające z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Co należy zrobić, aby taką dotację
otrzymać i na jakiej wysokości pomoc mogą Państwo liczyć?
Wysokość dotacji: 5000 zł, nie
więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane to:
– zakup nowego źródła ciepła
(punkt obligatoryjny)
– wykonanie przyłącza (nie dotyczy kosztów doprowadzenia
gazu do budynku)
– zakup zbiornika na paliwo
– zakup zasobnika c.w.u.
– zakup czujnika czadu
Oto kroki, które należy podjąć w celu
otrzymania dofinansowania:
1.	
Prawidłowo wypełnij wniosek
o dotację (dostępny w urzędzie
oraz na stronie www.stare-babice.pl
w zakładce Ochrona Środowiska –
Dokumenty do pobrania – załącznik nr 1 do uchwały), podpisz go
i złóż w kancelarii Urzędu Gminy
Stare Babice przy ul. Rynek 32.
2.	Do wniosku dołącz oświadczenie
o spełnianiu wymogów o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony
powietrza (załącznik nr 2 do
uchwały).
3.	W ciągu 14 dni od daty złożenia
w Urzędzie Gminy kompletnego
wniosku spodziewaj się wizyty
pracownika Urzędu Gminy Stare Babice, który dokona oględzin
Twojej instalacji grzewczej.
4.	
Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

w ciągu 14 dni podpisz umowę cywilno-prawną z Gminą Stare Babice.
5.	
Zacznij realizować swoją inwestycję. Pamiętaj, że w kosztach
kwalifikowanych musi być zakup
nowego źródła ciepła, a likwidacja
starego pieca musi być udokumentowana kartą przekazania odpadu
(to dokument, który uzyskasz
w punkcie skupu złomu, przekazując Twój stary piec).
6.	Złóż wniosek o rozliczenie inwestycji wraz z oryginałami faktur
imiennych, a także kartą przekazania odpadu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
Stare Babice przy ul. Rynek 32 (pokój nr 12).
7.	Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone na wskazane we wniosku konto dopiero po
złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego, który jest weryfikowany podczas kolejnej wizji
pracownika urzędu.
Wniosek złożony w danym roku
budżetowym musi zostać rozpatrzony do 30 listopada tego roku i nie
może stanowić podstawy do ubiegania się o udzielenie dotacji celowej
w kolejnych latach.
Ważne: Inwestycje rozpoczęte
przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej z Gminą Stare Babice
nie będą objęte programem dofinansowania.
Zachęcamy do składania wniosków i wspólnej dbałości o jakość powietrza, którym oddychamy.
opracowanie: E. K-B. (ROŚ)
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Przeglądy stanu technicznego

domów jednorodzinnych
W okresie zimowym dochodzi do wielu tragicznych wypadków związanych z zatruciem tlenkiem węgla
(potocznie zwanym czadem) lub bardzo niebezpiecznych wybuchów i pożarów sadzy, czy wybuchów
gazu. Właściciele domów jednorodzinnych nie przestrzegają obowiązku wykonywania przeglądów i czyszczenia kominów w domach, a zły stan instalacji może doprowadzić do tragedii.
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Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli zaniedbamy przeglądy i konserwacje w budynku, będzie
mogło to skutkować niewypłaceniem odszkodowania
przez ubezpieczyciela w razie pożaru, wybuchu gazu,
zaczadzenia. Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach
ubezpieczenia (OWU) domów standardowo wyłączają
swoją odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie przeglądu miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
Dodatkowo właściciel budynku podlega karze
grzywny do 5 tys. zł. w postaci mandatu, nakładanego
przez nadzór budowlany w przypadku niewykonywania kontroli okresowych.
Pamiętajmy też, aby wykonywanie przeglądów i konserwacji powierzać osobom, które mają odpowiednie

uprawnienia i po wykonaniu prac potwierdzą je protokołem. Takie dokumenty trzeba przechowywać, bo
mogą być konieczne do uzyskania odszkodowania.
Bardzo istotne jest również zadbanie o stan przewodów
kominowych. Czyszczenie kominów reguluje §34. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)Czyszczenie powinno się wykonywać w zależności od ich przeznaczenia:
dymowe – co 3 miesiące,
spalinowe – co 6 miesięcy,
wentylacyjne – co 12 miesięcy.
UGSB

Kalendarz kontroli w domach jednorodzinnych
Rodzaj kontroli

Podstawa prawna
– Prawo Budowlane

Częstotliwość

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Art. 62. ust.1 pkt. 2
Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414

Raz na 5 lat

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Art. 62. ust.1 pkt. 2
Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414

Raz na 5 lat

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1c
Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414

Raz w roku

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Art. 62. ust. 1 pkt. 1c
Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414

Raz w roku

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych
nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej
ponad 100 kW.

Art. 23. ust. 1 pkt. 1b
Dz.U. 2014, poz. 1200

Raz na 2 lata

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego dla kotłów opalanych gazem
o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

Art. 23. ust.1 pkt. 1c,
Dz.U. 2014, poz. 1200

Raz na 4 lata

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego dla kotłów o nominalnej mocy
cieplnej od 20 kW do 100 kW.

Art. 62. ust. 1 pkt. 5a
Dz.U. 2014, poz. 1200

Raz na 5 lat

Kontrola okresowa polegająca na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych
urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do
wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Art. 23. ust.1 pkt. 1a,
Dz.U. 2014, poz. 1200

Raz na 5 lat

Kontrola sprawdzenia stanu bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych
Art. 62. ust. 1 pkt. 4
z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiekDz.U. 1994 nr 89, poz. 414
tu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Podstawa Prawna do wykonywania przeglądów obiektów budowlanych to Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
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Odbiór azbestu z terenu gminy
Jak powszechnie wiadomo – azbest
będący surowcem stosowanym
niegdyś do produkcji falistych płyt
cementowo-włóknowych (zwyczajowo nazywanych eternitem) jest
szkodliwy dla zdrowia ludzi. Z tego
względu już w 1998 roku została zakończona produkcja falistych płyt
Rok
Ilość [m2]

2008
7648

2009
12501

2010
7114

azbestowych, a w 2002 roku przyjęto program usuwania wyrobów
azbestowych w całej Polsce. Zgodnie z obecnie obowiązującym Krajowym Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009–2032,
zadaniem własnym gminy jest zorganizowanie usuwania wyrobów
2011
5511

2012
5281

2013
3953

2014
3682

2015
4720

zawierających azbest. Gmina Stare Babice chcąc sprawnie i szybko
pozbyć się zalegającego na dachach
i posesjach problemu już w 2008 r.
zorganizowała pierwszy tego typu
odbiór. Ilości odebranych wyrobów
w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.
2016
4810

2017
4414

2018
4604

Suma
64238

Corocznie materiał ten jest odbierany z ok. 40 posesji na terenie całej gminy. Zgodnie z Programem Usuwania
Wyrobów Azbestowych dla gminy Stare Babice na lata 2016 – 2032 do odbioru pozostało jeszcze ok. 40 000 m2.
Procentowe zestawienie
ilości wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy
Stare Babice w podziale
na miejscowości

Na podstawie obowiązujących
przepisów szkodliwy eternit powinien być usunięty z terenu całego
kraju do 2032 r. Pracując w tym tempie, w Gminie Stare Babice można
będzie zakończyć ten proces w ciągu
6–7 najbliższych lat. Byłoby to 7–8
lat przed ustawowym terminem.
Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
powinien zostać pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale
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środków właścicieli nieruchomości.
Od samego początku dla zachęcenia
mieszkańców i przyspieszenia całego
procesu Gmina Stare Babice corocznie organizuje zupełnie bezpłatny
dla mieszkańców odbiór wyrobów
zawierających azbest wraz z ich demontażem z dachu. Chcielibyśmy
zaapelować do mieszkańców o wzięcie udziału w gminnym programie
odbioru azbestu, oraz przekazywanie
o nim informacji zainteresowanym

sąsiadom. Wspólnymi siłami będziemy w stanie oczyścić naszą gminę
z azbestu jeszcze szybciej.
Wniosek o odbiór eternitu można
złożyć do końca kwietnia każdego
roku. Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie Urzędu
Gminy w zakładce Ochrona Środowiska – druki do pobrania.
opracowanie: J.P. (ROŚ)
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Mamy pojedynek!
20 grudnia 2018 r. w Starych Babicach, na terenie parkowym przy ul. Henryka Sienkiewicza,
odsłonięto rzeźbę pojedynku Jurko Bohuna z Michałem Wołodyjowskim. To wyjątkowe
wydarzenie zgromadziło mieszkańców gminy i młodzież szkolną, przedstawicieli władz
samorządowych i niezwykłych gości.
Obecni byli: wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz,
starosta Warszawski Zachodni Jan
Żychliński i przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Turek, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach Dorota
Smolińska, a także niezwykli goście:
prawnuczka Henryka Sienkiewicza
– Anna Dziewanowska, wspaniały
aktor Daniel Olbrychski z małżonką oraz twórcy pomnika: Lili Fijałkowska, Teresa Pastuszka-Kowalska,
Wiesław Fijałkowski i Dariusz Kowalski-Kodar.
Przybyłych na uroczystość powitał wójt Sławomir Sumka, który
powiedział m.in.: – Te ziemie nie były
obce naszemu wielkiemu pisarzowi.
Henryk Sienkiewicz pobliską ulicą,
noszącą dziś jego imię, jeździł do Lipkowa, do swojej narzeczonej, a późniejszej żony – Marii z Szetkiewiczów.
Jak bardzo bohaterowie trylogii wrośli
w naszą świadomość, niech świadczy
fakt, że wielu dowódców i żołnierzy
partyzanckich podczas II wojny światowej nosiło pseudonimy: Kmicic,

Wołodyjowski, Skrzetuski, Bohun.
Trylogia za sprawą swoich bohaterów
stała się wielkim czynem narodowym
i dała wiarę w to, że mimo potopu,
nieszczęść i klęsk – naród nie zginie,
a dzięki miłości do ojczyzny wszystko
przetrwać zdoła…
– Niech walka Wołodyjowskiego
z Bohunem będzie tylko pomnikowa, a w życiu realnym zmagania na
szable zastąpi dla dobra społeczności
współpraca w naszej gminie. Składam podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej rzeźby
i organizacji dzisiejszej uroczystości,
szczególne podziękowania składam
inicjatorom powstania tego dzieła: staroście Janowi Żychlińskiemu i ustępującemu wójtowi Krzysztofowi Turkowi
– powiedział wójt Sumka.
Głos zabrał także starosta Jan Żychliński: – Temat pojedynku Bohuna
z Wołodyjowskim istnieje w Babicach
od dawna. Od kilku lat na Polanie Lipkowskiej odbywają się inscenizacje tego
pojedynku, który organizowany jest
podczas corocznego Pikniku Rycerskiego. W urzeczywistnieniu idei tej rzeźby
pomógł nam prezes MCC Mazurkas
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Andrzej Bartkowski, który podczas
spotkań „Forum Humanum” zapraszał rzeźbiarzy, prezentujących swoje
prace. Tam poznaliśmy się z twórcami
rzeźby, a trzeba dodać, że pokazanie
pojedynku w brązie nie było łatwym
zadaniem. Trudno jest bowiem oddać
ruch w statycznym ciężkim pomniku.
– Pomysł powstania rzeźby spotkał się z życzliwym przyjęciem Rady
Gminy Stare Babice i Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. Radni
poparli projekt i mogliśmy przystąpić
do jej wykonania. Dziś odsłaniamy
rzeźbę, która jest hołdem złożonym
naszemu nobliście Henrykowi Sienkiewiczowi, który pisał ku pokrzepieniu serc, dawał wiarę i nadzieję na
to, że Polska odzyska niepodległość
i wróci na mapę Europy. Jak historia pokazała, nie pomylił się. Cieszy
nas fakt, że rzeźba powstała w roku
100-lecia niepodległości Polski, w czasie gdy powiat uzyskał tytuł „Stolicy
Kultury Mazowsza 2018”. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tego dzieła, szczególnie podziękowania składam dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

historia
Dorocie Smolińskiej za przygotowanie
całej uroczystości – powiedział starosta
Warszawski Zachodni.
Podczas uroczystości głos zabrała
także prawnuczka Henryka Sienkiewicza Anna Dziewanowska, która
powiedziała m.in: – Henryk Sienkiewicz był drobnego wzrostu, możemy
przypuszczać, że w postaci Michała
Wołodyjowskiego przedstawił samego
siebie. Nazywany był przecież „Pierwszym Piórem Rzeczpospolitej” – a w postaci literackiej mamy do czynienia
z „Pierwszą Szablą Rzeczpospolitej”.
Cieszę się, że Stare Babice będą miały
takie miejsce, zapraszam państwa do
poznawania historii życia Henryka
Sienkiewicza – zapraszam również do
Oblęgorka i do Sienkiewiczówki, która
położona jest tuż obok niego.
Po odsłonięciu rzeźby zebrani
udali się do pobliskiej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach, gdzie zaprezentowano piękny program słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież
szkolną z udziałem niezwykłych gości: Aleksandra Ładysza i Daniela
Olbrychskiego. Aleksander Ładysz

Daniel Olbrychski

wykonał kilka wspaniałych pieśni
m.in. „W stepie szerokim” i arię Skołuby z opery „Straszny Dwór”, a Daniel Olbrychski odczytał fragmenty
„Ogniem i Mieczem” poświęcone pojedynkowi Jurko Bohuna z Michałem
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Uczniowie wykonują „Dumkę na dwa serca”

Wołodyjowskim i opowiadał o swoich pojedynkach na szable w filmowej wersji trylogii. Na słuchaczach
niezwykłe wrażenie wywarła cała inscenizacja uroczystości przygotowana przez uczniów z Koła Teatralnego
pod kierunkiem Izabelli Kurowskiej-Brandenburskiej i Ludmiły Miłowanow, występ chóru szkolnego pod
kierunkiem Ewy Dżygi, a szczególnie
„Dumka na dwa serca” wspaniale wykonana przez uczniów: Barbarę Dubyk i Arkadiusza Starostę.
ZA WSZYSTKIM STAŁA
JEDNAK KOBIETA…!
Siłą sprawczą historycznej dla
gminy uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika była niezwykła
kobieta i wielka miłość do niej naszego noblisty.
Henryk Sienkiewicz zakochał się
w Marii Szetkiewiczównie, nazywanej pieszczotliwie Marynią i była to
największa miłość jego życia. Poznali
się w uzdrowisku w Szczawnicy, gdzie
Maria leczyła chore płuca, później
Sienkiewicz jeździł za swoją wybranką do Wenecji, a kiedy w 1880 roku
Szkietkiewiczowie kupili Lipkowskie
Dobra, nasz wielki pisarz przyjeżdżał

tu do swojej narzeczonej – do Lipkowa. Młodzi pobrali się rok później
w Warszawie.
Marynia miała wielki wpływ na
pisarza. To dzięki niej w Lipkowie
Sienkiewicz umieścił scenę pojedynku Michała Wołodyjowskiego z Jurko
Bohunem, a w „Ogniem i Mieczem”
znalazły się także nazwy miejscowości „Babice” i „Zaborów”. Również
postać Zagłoby nie jest dziełem przypadku, to jakby żywcem przeniesiony
na karty powieści ojciec Maryni –
teść pisarza – Kazimierz Szetkiewicz.
Sienkiewicz rozpoczął pisać
„Ogniem i Mieczem” gdy był już
mężem Maryni. Jego powieść tworzona dla pokrzepienia serc, od
razu zyskała niezwykłą popularność. Warto wiedzieć, że od 1883 r.
była jednocześnie drukowana w odcinkach, w warszawskim „Słowie”
i krakowskim „Czasie”.
Powieść ta (podobnie zresztą jak
kolejne części Trylogii) przyniosła
pisarzowi wielką sławę. Wiele osób
korespondencyjnie pytało o dalsze
losy ulubionych bohaterów. Miasto Zbaraż nazwało jedną z ulic
imieniem Sienkiewicza, w 1884
roku Jacek Malczewski wystawił
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Chór szkolny
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tak zwane żywe obrazy na podstawie „Ogniem i mieczem”, powstała
sztuka teatralna oparta na powieści,
a w 1900 roku podobno mieszkańcy Zbaraża nie zgodzili się nawet na
oddanie pod budowę placu kościelnego, twierdząc, że spoczywają tam
szczątki Longinusa Podbipięty. Tak
oto widzimy, że literackie postaci
stały się prawdziwymi postaciami
w świadomości społecznej. Sprawił
to niezwykły geniusz autora.
Trylogia jest swego rodzaju fenomenem, to jedno z najczęściej
czytanych dzieł książkowych przez
Polaków, a przecież od jej napisania

minęło już ponad 130 lat. Sam autor zasłynął wieloma wspaniałymi
powieściami. Jest autorem „Krzyżaków”, „W pustyni i w Puszczy”,
a największą sławę światową przyniosła mu powieść „Quo Vadis”, za
którą otrzymał w 1905 r. nagrodę
Nobla – co spowodowało, że jest
pierwszym polskim Noblistą.
Maria z Szetkiewiczów zmarła, mając 31 lat. Urodziła dwójkę
dzieci. Młodzi znali się tylko sześć
lat, a ich trwające cztery lata małżeństwo, będące związkiem dwóch
silnych osobowości, dało obojgu
dużo szczęścia, a dla pisarza było

niezwykłą inspiracją, która zaowocowała napisaniem powieści.
To dzięki właśnie tym wydarzeniom, w herbie babickiej gminy,
mamy dziś na wspomnienie literackiego pojedynku, skrzyżowane szable, a w Starych Babicach znajduje
się Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Również wiele ulic
dawnej babickiej gminy (z czasów
sprzed oddzielenia się Izabelina)
nosiło nazwy bohaterów trylogii
m.in.: Kmicica, Rocha, Charłampa,
a najwyższe wyróżnienie honorowe
gminy nosi nazwę „Babinicz”. Tożsamość babickiej gminy bardzo silnie związana jest z Sienkiewiczem,
dlatego też może tak cieszy fakt, że
to właśnie u nas odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik pojedynku,
dzieło świadczące o tym, że kochamy zarówno polską historię, jak
i „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.
Słowa naszego wielkiego pisarza,
mimo upływu lat nadal nas inspirują, a zarazem są wyznacznikiem
naszej tradycji, kultury i tożsamości narodowej.
W czasie spotkania Daniel Olbrychski opowiadał o swoich pojedynkach filmowych na szable.
Przeczytacie Państwo o tym w kolejnym wydaniu Gazety Babickiej.
tekst: Marcin Łada
foto: IB, Marcin Łada

Od lewej: prowadzący uroczystość Piotr Paziński; przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz; wiceprezes babickiego koła
ZOR RP, autor książek o Radiostacji Babice i członek Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala
Nadawcza Jerzy Bogdan Raczek; dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach Dorota Smolińska;
przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Turek; prawnuczka Henryka Sienkiewicza Anna Dziewanowska; żona praprawnuka
Henryka Sienkiewicza Anna Sienkiewicz; starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychyliński; współtwórca rzeźby
Dariusz Kowalski – KODAR; aktor Daniel Olbrychski; wójt Sławomir Sumka; zastępca wójta Tomasz Szuba.
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V Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom
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W sobotę 15 grudnia 2018 roku w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim odbył się młodzieżowy turniej bilarda indyjskiego.
Do V Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Carrom zapisało się 51 zawodników. Mecze
były bardzo zacięte i do samego końca nie wiadomo było, kto zakwalifikuje się do finału.
Dwóch najlepszych zawodników
tj. Janek Nowakowski ze Szkolnego Klubu Carrom w Zielonkach-Parceli oraz Paweł Jabłoński ze

Szkolnego Klubu Carrom w Borzęcinie Dużym, rozegrało mecz
finałowy. Finał zakończył się wynikiem 25:8 dla Janka Nowakowskiego.

Boogie Woogie

Janek zdobył także nagrodę dla najlepszego zawodnika poniżej 13 roku
życia. Drugie miejsce zajął Paweł
Jabłoński, a na trzecim znalazł się

W XII Turnieju o Puchar Starosty
Radomskiego w Boogie Woogie Zofia Załęska i Jakub Załęski mieszkańcy i stypendyści naszej gminy
zajęli I miejsce w kategorii Boogie
Senior B1. W tegorocznym turnieju rywalizowało sześć zespołów. Na
parkiecie zaprezentowali się tancerze
z „Kick” Pionki, Boogie Opus Twist
Chełm, Boogie Rock Warszawa,
Rock Time Kalety, Maraton Boogie
Giedlarowa, Swing Step.pl Warszawa.

Serdecznie gratulujemy!
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Dziękujemy także: Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice, Domowi Kultury Stare
Babice, Sklepowi carromshop.eu,
Cukierni Cieślikowska i Sklepowi
Graal.
tekst/foto: Paulina Nowakowska

Damian Szczepanik ze Szkolnego Klubu Carrom w Koczargach.
Nagrodę dla najlepszej dziewczyny
turnieju przypadła Martynie Bożyk
ze Szkolnego Klubu Carrom w Koczargach. Pełny końcowy ranking
turnieju znajduje się na stronie www.
carrom.pl Wszystkim zawodnikom
serdecznie gratulujemy!
Projekt V Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom był współfinansowany przez Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
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rozrywki umysłowe

ZIMOWE ZAGADKI
Przeskakiwanka
Odczytaj hasło: przeskakuj zawsze o tę samą liczbę pól, obejdź
diagram trzykrotnie, wykorzystując wszystkie znaki w polach.
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Hasło:
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 14 lutego na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl z dopiskiem: Zimowe zagadki. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Świątecznych zagadek” (Wesołych świąt, wigilia, lampki choinkowe). Nagrodę – karnet
na miesięczny udział w zajęciach Domu Kultury wylosowała Monika Rosiak-Igielska. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
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Arytmograf
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Nazwij obrazki. Wpisz nazwy w okienka. Przenieś litery
w ponumerowane miejsca dla hasła.
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Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące słowa:
GÓRKA, SANKI, NARTY, KIJKI,
ŁYŻWY, LODOWISKO, ŚLIZGAWKA,
PIRUET, KULA, ŚNIEG, LÓD.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie.
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autor zagadek: AK / foto: Pixabay
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Poziomo:
4. S amochód, który posypuje solą
oblodzone ulice.
5. P
 lacówka, w której uczą się
i spędzają czas maluchy zanim
pójdą do szkoły.
8. T
 aniec boogie …
10. R
 obótki … zajęcia manualne
dla dorosłych w naszej gminnej
bibliotece.
11. A
 ktor znany z ekranizacji trylogii
Sienkiewicza, odwiedził naszą
gminę w dniu odsłonięcia pomnika
w babickim parku.
14. D
 zieci zjeżdżają na nich
z ośnieżonej górki.
15. Z
 imowa przerwa od nauki.
17. G
 minna grupa wsparcia dla osób
i rodzin z przemocą domową, której
spotkania odbywają się w Urzędzie
Gminy Stare Babice.
19. P
 oddawane głosowaniu na sesjach
Rady Gminy, akty woli.
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22. L
 odowe, zwisają z dachu. Należy je
usuwać.
23. M
 ądrzejsze od kury
24. S ygnał grany na trąbce codziennie
o godzinie 12:00 z wieży mariackiej.
Pionowo:
1. K
 ozak, pojedynkował się
z Michałem Wołodyjowskim
na karatch powieści Henryka
Sienkiewicza.
2. P
 ani …, gospodyni zajęć
w Bibliotece Publicznej Gminy
Stare Babice.
3. E
 nergia cieplna skał, wody i gruntu
pod powierzchnią ziemi, zaliczana
do odnawialnych źródeł energii.
6. O
 brzęd ludowy polegający
na odwiedzaniu przez kolędników
poszczególnych gospodarstw
z życzeniami pomyślności
w Nowym Roku.

7. S zkodliwy surowiec używany
niegdyś do produkcji etenitowych
płyt falistych do pokrywania
dachów, obecnie usuwany w całym
kraju.
9. R
 odzaj muzyki, którą chór
z Radomia zaprezentował
naszym mieszkańcom na Sali
Widowiskowej.
12. Z
 nany zespół, który wystąpi w Sali
Widowsiskowej 2 marca 2019 r.
13. Imię Wołodyjowskiego, małego
rycerza.
16. … Orchestra – wystąpi na scenie
Domu Kultury 9 marca 2019 r.
18. P
 ostać wśród kolędników
przedstawiająca rogate, czarne
i włochate zwierzę z kłapiącą
paszczą.
20. Z
 mysł doskonale rozwinięty u psa
21. M
 oże być np. napędowy,
słonecznikowy lub rzepakowy.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 14 lutego 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 1/2019”. Wśród osób, które
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2018: GDY NOWY ROK W PROGI TO STARY W NOGI. Nagrodę otrzymuje: Henryk Stańczyk. 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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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
Hotel Zielonki** w Starych Babicach
pilnie zatrudni

pomoc kuchenną do restauracji hotelowej.
Praca w godzinach popołudniowych na cały
lub pół etatu, doświadczenie nie jest wymagane.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy,
zgrany zespół.
Wyślij swoje CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl,
lub zadzwoń: (22)722 99 52

DO WYNAJĘCIA
przy ul. Warszawskiej w Koczargach Nowych:
hala 100 m2 wys. 4 m + biuro 50 m2,
4 pokoje pracownicze,
mieszkanie 2-pokojowe.
KUPIĘ
6 łóżek pojedynczych metalowych z materacami.
tel. 515 – 092 – 002

 500 373 790

HOTEL ZIELONK

ZAPISZ

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 Stare Babice

kom. 606 122 322
tel. 22 722 90 32

www.KampinoSport.pl

PRZYJDŹ NA

DZIECKO
NA TENISA!

ZAJĘCIA
FITNESS

Pierwsze zajęcia dla
nowego dziecka w grupie
GRATIS!

Tylko u nas w karnetach
dodatkowe usługi
kosmetyczne GRATIS!

do KAMPINOSPORT

Uwaga ilość miejsc
grupach
ograniczona.
KampinoSport ul. Izabelińska 79 StarewBabice
606jest
122
322 / 22 722 90 32

do KAMPINOSPORT

Sprawdź GRAFIK ZAJĘĆ
na naszej stronie internetowej!
www.KampinoSport.pl

MINEX Skład opału
Przeniesiony ze Starych Babic
do Klaudyna, ul. Lutosławskiego 9
Sprzedaż:
– Drzewo kominkowe
– Eko groszek
– Węgiel

MEBLE

Tel. 660 686 391

www.homeinstyle.pl

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

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

