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Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. dla mieszkańców gminy Stare Babice zostanie utworzony Punkt
Pomocy Psychologicznej, którego usługi będą obejmować poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób
z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc), rodzin żyjących
z osobą uzależnioną, psychoedukację, profilaktykę uzależnień, pomoc dla osób z zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi (w tym dla osób ze spektrum autyzmu, ADHD,
depresją), dla osób przeżywających traumę i kryzysy życiowe; interwencje kryzysowe z terenu gminy Stare Babice.
Punkt będzie prowadzić Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia,
doradca zawodowy, socjoterapeutka, Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Psychologicznego, Terapii i Rozwoju Osobistego „Źródło Zmian”.
Punkt będzie czynny od 8 listopada 2019 roku raz w tygodniu (w piątki) w godz. od 11.30 do 17.30 w budynku
Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pok. nr 41). Osoby, które będą chciały umówić się
na wizytę prosimy o kontakt pod nr tel. 601-938-288 lub
mail: fundacjazrodlozmian@gmail.com.
Metody i formy pracy Punktu będą obejmować: konsultacje/sesje indywidualne, warsztaty grupowe, współpracę
psychoedukacyjną i profilaktyczną ze szkołami (dyrektor,
pedagog/psycholog szkolny), współpracę z GOPS, współpracę z GKRPA.
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Długoterminowa, stała kontynuacja działań profilaktycznych daje oczekiwane efekty, ogranicza i zapobiega
większym problemom. Rodziny, dzięki konsekwentnie
realizowanym działaniom profilaktycznym, są lepiej zintegrowane, posiadają wsparcie, ograniczona jest przestępczość, zmniejsza się wykluczenie społeczne.
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Spodziewane efekty oddziaływań: wiedza nt. zachowań
ryzykownych, umiejętność odmawiania, wiedza o uzależnieniach, psychoedukacja, nauka zachowań asertywnych,
treningi społeczne i interpersonalne, umiejętności komunikacji, dialogu, świadome budowanie własnej tożsamości,
budowanie poczucia własnej wartości, budowanie własnych wartości.

14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora
Z okazji Państwa święta – wszystkim Seniorom
z terenu gminy Stare Babice składamy
najserdeczniejsze życzenia:
długich lat w dobrym zdrowiu, które pozwoli
na aktywne życie i realizację wielu wspaniałych
pomysłów oraz inicjatyw
życzą: Wójt z pracownikami, Rada Gminy
oraz Gazeta Babicka

gmina urząd teren

Drodzy Mieszkańcy,

w ostatnim czasie, jak zapewne doskonale się Państwo orientują, gmina Stare
Babice oraz wiele pozostałych gmin okołowarszawskich zmaga się z kradzieżami
i włamaniami do prywatnych posesji. Na kanwie ww. zdarzeń w internecie nasiliła
się fala pomówień i wzajemnych oskarżeń. Na łamach wielu grup internetowych
zauważono również wzmożoną aktywność poszczególnych firm i podmiotów,
oferujących swoje usługi w zakresie ochrony mienia czy sprzedaży sejfów, alarmów,
itp. Jak grzyby po deszczu rośnie aktywność nieznanych profili publikujących
fałszywe informacje mające, jak się wydaje, wzbudzić wśród mieszkańców poczucie
zagrożenia i braku bezpieczeństwa.
Jedna z takich publikacji dotyczyła kolejnych włamań na terenie gminy, co po
weryfikacji w jednostce policji okazało się informacją nieprawdziwą, a materiał,
który powielano, pochodził sprzed dwóch lat.
Jako wójt gminy przy udziale podległych mi urzędników oraz po licznych konsultacjach z Państwem rozpocząłem
realizację takich zadań, jak m.in: oznakowanie gminy - „Gmina Monitorowana”, uruchomienie Centrum Monitoringu
(XI 2019), kampania informacyjna, kamery rejestrujące pojazdy wjeżdżające do gminy.
Uczestniczyłem również w spotkaniach z Państwem oraz na zwołanej w trybie pilnym ostatniej Komisji
Bezpieczeństwa, w której brali udział również przedstawiciele wszystkich służb mundurowych. Mam nadzieję, że
współpraca z policją oraz planowane i podejmowane działania pozwolą na zwiększenie i zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa wśród mieszkańców, doprowadzając do ujęcia wszystkich sprawców kradzieży i włamań.
Wystąpiłem również do służb mundurowych m.in. o: zwiększenie liczby patroli oraz stanu policji w gminie i powiecie,
uruchomienie mobilnego centrum monitoringu oraz o podjęcie wszelkich niezbędnych działań prewencyjnych i operacyjnych.
Pragnę jednak podkreślić, że wbrew temu, co głoszą moi oponenci, stale niobecni na moich spotkaniach z Państwem,
Urząd Gminy nie może i nie ma prawa realizować obowiązków, które z mocy ustawy przypisane są policji i organom
ścigania.
Za nami wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja głosujących w gminie Stare Babice
wyniosła 75,30%. Ten świetny wynik świadczy o dużej odpowiedzialności i poczuciu ważności głosu w wyborach.
Dziękuję Państwu za wzięcie w nich udziału.
Za nami również składanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących funduszu sołeckiego. Więcej informacji w tym
zakresie znajdziecie Państwo na kolejnych stronach gazety; możecie Państwo otrzymać je także w Urzędzie Gminy
lub zapoznać się ze zgłoszonymi i zwycięskimi wnioskami na naszej stronie internetowej lub na stronie FB urzędu.
Zbliżamy się również wielkimi krokami do wyborów sołtysów, na których będę starał się być obecny. Ubolewam
jednak, że duża część radnych nie zgodziła się na wybory powszechne na sołtysów, co czyni już wiele gmin sąsiednich
i na co liczyła duża część naszych mieszkańców.
Po burzliwej debacie podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na
poparty przeze mnie wniosek młodzieży szkolnej powołano Młodzieżową Radę Gminy. W pełni wspieram działania
zmierzające do zapewnienia wpływu najmłodszych mieszkańców naszej gminy na sprawy dotyczące lokalnej
społeczności. Niebawem I Uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Gminy.
18 października w Domu Kultury Stare Babice odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami, nauczycielami
oraz pracownikami gminnych placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wraz z moim zastępcą
wręczyłem wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom dyplomy oraz Nagrody Samorządowe za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W poniedziałek 21 października odebraliśmy decyzję zezwalającą na budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Warszawskiej oraz budowę drogi gminnej wzdłuż hotelu Splendor. Postępowanie
przetargowe zostanie ogłoszone w tym roku. Rozpoczęcie prac planowane jest wiosną 2020 roku.
Przed nami również kolejna odsłona Gminnego Targu ze Zdrową Żywnością, na który już dziś Państwa serdecznie
zapraszam. Targ odbędzie się 16 listopada przed Urzędem Gminy.
W Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny, wspominając naszych najbliższych, odwiedzając cmentarze,
pochylmy się również nad grobami, których już nikt nie odwiedza, zapalając tam znicz będący symbolem zadumy
i refleksji.
Korzystając z okazji składam wszystkim Państwu życzenia wszelkiej pomyślności z okazji nadchodzącego
Narodowego Święta Niepodległości – święta państwowego obchodzonego w Polsce 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Szanujmy naszą niepodległość i oddajmy cześć tym, którzy dla nas ją wywalczyli.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka
październik/listopad 2019 gazetaBABICKA
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FUNDUSZE SOŁECKIE 2020
Zebrania sołeckie dotyczące uchwalenia zadań w ramach
Funduszu sołeckiego na rok 2020 za nami. Poniżej przedstawiamy
Państwu zadania, które zostały uchwalone i te, które odrzucono.
Fundusz sołecki na 2020 r.

964 274,24

Wspólne przedsięwzięcia

302 329,40

1
Blizne Jasińskiego

Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania
z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej

101 461,40

50 730,70

Blizne Łaszczyńskiego 50 730,70
2
Blizne Jasińskiego

Organizacja wianków

20 000,00

10 000,00

Blizne Łaszczyńskiego 10 000,00
3

4

Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczogaśniczych dla OSP Stare Babice

Blizne Jasińskiego

5 000,00

Blizne Łaszczyńskiego

5 000,00

4

Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży

Borzęcin Duży

5 000,00

Koczargi Stare

7 000,00

5

Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców

Borzęcin Duży

9 000,00

Borzęcin Mały

11 000,00

6

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowosci Borzęcin Duży i Borzęcin Mały

Borzęcin Duży

16 700,00

Borzęcin Mały

17 000,00

7

Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody poprowadzone przez Koło Wędkarskie
Karaś

Wierzbin

2 000,00

Zalesie

1 000,00
8

Wierzbin

Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy
oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbin

10 000,00

12 000,00

20 000,00

33 700,00

3 000,00

5 168,00

3 127,00

Zalesie

2 041,00
9

Wierzbin

Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami będą w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie

15 000,00

10 000,00

Zalesie

5 000,00
10

Zakupu pojazdu wielozadaniowego dla Ochtoniczej Strazy Pożarnej w Borzęcinie Dużym

Wojcieszyn

10 000,00

Stanisławów

5 000 ,00

Wierzbin

9 000,00

Zalesie

3 000,00

Borzęcin Mały

15 000,00

Borzęcin Duży

35 000,00

Koczargi Nowe

5 000,00
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Przedsięwzięcia/zadania poszczególnych sołectw

661 944,84

Babice Nowe

52 847,48

1

Zakup neonu informacyjnego dla OSP w Starych Babicach

10 000,00

2

Dzień z kulturą

12 000,00

3

Zajęcia pilates dla mieszkańców Babic Nowych

10 000,00

4

Potańcówka

20 847,48

Janów

42 396,30
5

Cykliczne Spotkania Janowskie – związane z edukacją, kulturą, profilaktyką zdrowotną, ochroną przyrody,
historią Starych Babic

12 396,30

6

Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego

30 000,00

Koczargi Nowe

35 095,73

7

Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4–8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej
w Koczargach Starych

13 000,00

8

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną

20 000,00

9

Święto Mieszkańców Koczarg Nowych – Święto Pieczonego Ziemniaka

Koczargi Nowe-Bugaj
10

2 095,73
6 902,36

Zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj

Koczargi Stare

6 902,36
58 730,70

11

Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

40 000,00

12

Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych oraz
mieszkańców sołectwa.

18 730,70

Kwirynów

65 730,00
13

Dokończenie przebudowy Placu Kwirynowskiego – wymiana piaskownicy na nową z zadaszeniem

17 730,00

14

Budowa spowalniaczy na ul. Kalinowej i Łosiowe Błota (skrzyżowania), Wierzbowej, Kalinowej i Białej Brzozy

20 000,00

15

Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-sportowe oraz pokrycie kosztów transportu dla Klubu Seniora „Nadzieja”

5 000,00

16

Zakup elementów do oświetlenia i oznakowania miejsc działań ratowniczych dla OSP Stare Babice

8 000,00

17

Nowe nasadzenia na pl. Kwirynowskim zapewniające cień

15 000,00

Latchorzew

65 730,70

18

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew

65 730,70

19

Projekt oświetlenia ul. J. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11–8 KDD

16 000,00

20

Projekt oświetlenia ul. K. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11–3 KDP

16 000,00

21

Spotkanie mieszkańców Lipkowa w połączeniu z programem „Kulturalne Lato” w Gminie Stare Babice

12 000,00

22

Zakup i montaż 6 koszy i 6 ławek betonowych na nowych peronach przystankowych przy ul. Jakubowicza
w Lipkowie

10 800,00

23

Zakup dwóch ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych typu „Nomex”
z przeznaczeniem dla OSP Stare Babice

5 930,70

24

Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

1 000,00

25

Jesienne spotkania sąsiedzkie z pieczeniem ziemniaka i kiełbasek z ogniska

4 000,00

26

Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów

18 864,71

27

Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek
i przygotowaniem podłoża – II etap

32 612,00

28

Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci

4 000,00

Lipków

65 730,70

Lubiczów

18 864,71

Mariew

36 612,00

Stanisławów

18 071,00

29

Dofinansowanie uczestnictwa w spektaklu teatralnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działajacego
w Gminie Stare Babice

3 000,00

30

Zakup automatycznie rozkładającego się namiotu – pawilonu ogrodowego 3 x 6 m

3 000,00

31

Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujkami ruchu na działce nr 49 Obręb
Stanisławów

7 071,00

32

Organizacja spotkania sąsiedzkiego

5 000,00
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5

gmina urząd teren
Stare Babice

25 730,70

33

Uspokojenie ruchu poprzez budowę i postawienie znaków drogowych na ul. Koczarskiej – etap I

34

Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice

35

Dzień Mikołaja

5 000,00

36

Dzień Seniora

5 000,00

37

Sąsiedzkie spotkania

Wierzbin

5 730,70
19 255,00

Wojcieszyn

9 255,00
55 730,70

38

Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie

39

Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej
w Wojcieszynie

40

Zakup i montaż stanowiska do piłki koszykowej przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie

2 000,00

2 000,00
45 000,00

41

Zakup i montaż kompletu stół i ławki z daszkiem przy placu zabaw przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie

3 000,00

42

Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych

3 000,00

43

Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla mieszkańców

Zalesie

730,70
13 936,67

44

Dzień Mikołaja

3 000,00

45

Dzień Seniora

3 000,00

46

Sąsiedzkie spotkania

Zielonki-Parcela

6

20 000,00

7 936,67
23 000,00

47

Wiata drewniana, rekreacyjna z zadaszeniem, wyposażona w jeden stół oraz 2 ławy dla łącznej liczby osób 10 na
terenie Polany Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli

48

Stojak na rowery trwale zespolony z podłożem. Metalowy – kilkustanowiskowy obok wiaty drewnianej,
rekreacyjnej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli

49

Zakup trzech ubrań specjalnych wyposażenia strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych

10 000,00

50

Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli – ul. Pustoła

15 000,00

51

Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS – wyświetlacza prędkości rzeczywistej
w ilości 2 szt.

30 000,00

52

Spotkanie mieszkańców Zielonek-Wsi pt. „Święto mieszkańca Zielonki-Wieś”

7 580,09

53

Wynajem autokaru na wyjazd turystyczno-edukacyjny dla grupy seniorów z klubu Seniora „Nadzieja”

2 000,00

54

Dofinansowanie do biletów do teatru np. „Roma” na przedstawienie wg aktualnego repertuaru

3 000,00

Zielonki-Wieś

12 000,00
1 000,00

57 580,09

Przedsięwzięcia/zadania odrzucone

65 730,70

Klaudyn
1

Oświetlenie części leśnej ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Klaudynem a Janowem – 1. wniosek

65 730,70

2

Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców Klaudyna w okolicy placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic
Lutosławskiego i Szymanowskiego – 2. wniosek

65 730,70

Przedsięwzięcia/zadania odrzucone*

126 506,71

Stare Babice
1

Utwardzenie części ulicy Okrężnej od nr 11 do 29 nakładką asfaltową – etap I

20 000,00

2

Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – etap I

20 000,00

Zielonki-Parcela
3

Projekt i wykonanie ręcznej pompy wodnej „Abisynka” na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela

9 810,47

4

Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy – pulsujący „ZWOLNIJ” wraz z montażem
i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela

32 000,00

5

Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego

30 696,24

Sfinansowanie zakupu książek dla dzieci – drugi zestaw dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

14 000,00

Topolin

Koczargi Nowe-Bugaj
6

*Sołtysi podtrzymali wnioski, działając na podstawie art. 5 ust.6 ustawy z dn. 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz 301), kierując je do Rady Gminy.
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Wybory sołtysów i rad sołeckich
Dobiega końca czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. Wybory na kolejną kadencję zarządza Rada Gminy, a zebranie wiejskie, na którym dokonywany jest wybór
zwoływane jest przez sołtysa lub wójta.
Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje
do publicznej wiadomości mieszkańcom sołtys lub wójt
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
Wybory jawne czy tajne?
Sołtysa i radę sołecką wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią Urzędu Gminy, na
których wyborca wpisuje na oddzielnej karcie do głosowania nazwisko jednego z kandydatów na sołtysa,
na drugiej wpisuje wybrane nazwiska kandydatów na
członków rady sołeckiej.
W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłoszenie
kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru sołtysa.
W drugiej kolejności przeprowadza się zgłoszenie
kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru członków
rady sołeckiej.

Kto może być kandydatem na sołtysa i członka rady
sołeckiej?
Członkiem organów sołectwa może zostać każda osoba,
która:
• jest obywatelem polskim;
• najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat;
• stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

Kto może głosować?
Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobie,
która:
• jest obywatelem polskim;
• najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat;
• stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.
Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania
okazuje dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i ustalenie, czy jest uprawniony do głosowania.

Wyniki wyborów
Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów.
Na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostanie powtórzone. W drugiej turze wyborów biorą
udział kandydaci, którzy uzyskali największą i równą
liczbę głosów.

Zgłoszenie kandydata
Kandydatury na stanowisko sołtysa oraz rady sołeckiej mogą zgłaszać osobiście stali mieszkańcy sołectwa
uczestniczący w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata odbywa się ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

Terminy zebrań wiejskich
Terminy i miejsca zebrań wiejskich dostępne będą na
stronie internetowej Gminy Stare Babice www.stare-babice.pl po zarządzeniu ich przez Radę Gminy i zwołaniu
zebrania przez sołtysa lub wójta.

Sołectwa – jednostki pomocnicze gminy
Organami sołectwa są:
• zebranie wiejskie;
• sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada
sołecka.
Zebranie wiejskie jest organem
uchwałodawczym w sołectwie.
Sołtys jest organem wykonawczym
sołectwa i reprezentuje sołectwo
na zewnątrz. Głównym zadaniem
sołtysa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców

danego sołectwa. Sołtys wykonuje
uchwały zebrania wiejskiego, organów gminy, gospodaruje i ponosi odpowiedzialność za mienie
przekazane sołectwu oraz reprezentuje mieszkańców. W zakresie
ustalonym przez radę gminy sołtys
dokonuje poboru podatków jako
inkasent organu podatkowego.
Sołtys uczestniczy w sesjach rady
gminy, a także w pracach jej organów (bez prawa do głosowania), co
pozwala mu bezpośrednio przekazywać mieszkańcom informacje

o planach dotyczących ich miejscowości. Sołtys to pierwsza osoba, do
której mieszkańcy zgłaszają problemy z drogami, oświetleniem, odśnieżaniem. Często sołtys zajmuje
się również organizacją integracji
mieszkańców.
Do zadań rady sołeckiej należy
pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa oraz wspomaganie
jego działań.
tekst: UGSB/foto: Pixabay
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Wybory parlamentarne 2019
Wójt Sławomir Sumka w przededniu tego ważnego wydarzenia tak zachęcał w mediach
społecznościowych do udziału w wyborach: „Każdy z Państwa będzie miał możliwość
wybrania swojego przedstawiciela zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Zachęcam, aby
skorzystać z tego przywileju. Wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem jakości naszej
demokracji. Głosując, zadecydujemy o przyszłości naszego kraju.”
Mieszkańcy naszej gminy gremialnie odpowiedzieli na
zaproszenie – frekwencja wyniosła 75,30%. To imponujący wynik. Głos chcieli oddać nie tylko najmłodsi, pełnoletni obywatele, lecz także ci dojrzali, którzy już wiele
przeżyli i nadal chcą czynnie uczestniczyć w życiu kraju

– jak np. pani Genowefa Kuchnio, dobiegająca 99. urodzin, (foto s. 9) mieszkająca w Zielonkach-Parceli.
Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące Okręgów Wyborczych, do których należy Gmina Stare Babice.

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer
1
2

8

3
4
5
6
7
8

Liczba
uprawnionych

Obwodowa Komisja Wyborcza
Przedszkole Gminne, Blizne Jasińskiego
ul. Kościuszki 1b, 05-082 Stare Babice
Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21,
05-082 Stare Babice
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Szkoła Podstawowa, Koczargi Stare ul. Akacjowa 12,
05-080 Izabelin
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży
ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży
ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów
Razem

Liczba
kart wydanych

Liczba
Liczba
Liczba kart ważnych * 100
kart ważnych głosów ważnych / Liczba uprawnionych

1 672

1 325

1 326

1 321

79,31%

2 008

1 574

1 573

1 568

78,34%

2 352

1 906

1 904

1 900

80,95%

1 880

1 430

1 425

1 414

75,80%

1 296

968

968

964

74,69%

1 801

1 377

1 377

1 355

76,46%

1 548

1 076

1 076

1 066

69,51%

1 653

1 051

1 051

1 043

63,58%

14 210

10 707

10 700

10 631

75,30%

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

Okręg Wyborczy Nr 20
(powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński)
Wyniki komitetów
Komitet

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty
Liczba Procent
Liczba
Procent
głosów głosów mandatów mandatów

Komitet Wyborczy
244 823 40,89%
Prawo i Sprawiedliwość
Koalicyjny Komitet
Wyborczy Koalicja
171 286 28,61%
Obywatelska PO, .N,
iPL, Zieloni
Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy
78 348 13,09%
Demokratycznej
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo
51 484 8,60%
Ludowe
Komitet Wyborczy
Konfederacja Wolność
39 675 6,63%
i Niepodległość
Komitet Wyborczy
Wyborców Koalicja
13 111 2,19%
Bezpartyjni
i Samorządowcy
Razem 598 727 100%

6

50,00%

4

33,33%

1

8,33%

Nazwisko i imiona

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Chorosińska Dominika Małgorzata

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Czerwińska Anita

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gajewska Kinga Magdalena
Grabiec Jan Stanisław
Lasek Maciej Grzegorz

1

8,33%

0

0,00%

0

0,00%

12

100%
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Komitet

Błaszczak Mariusz

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska Po .N Ipl Zieloni
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska Po .N Ipl Zieloni
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

Olszewski Dariusz

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Rozenek Andrzej Tadeusz

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Sipiera Zdzisław Tadeusz

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Uściński Piotr Michał

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Zalewski Paweł Ksawery

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

Żelazowska Bożena Jadwiga

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

gmina urząd teren
Wyniki komitetów w Gminie Stare Babice
Komitet

Liczba głosów

Procent głosów

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3 841

36,13%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N, iPL, Zieloni

3 785

35,60%

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 351

12,71%

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

757

7,12%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

724

6,81%

173
10 631

1,63%
100%

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Razem

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP
Okręg wyboczy Nr 40
(powiaty: legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński)

Wyniki komitetów
Nazwisko i imiona

Komitet

Liczba głosów

Procent głosów Liczba mandatów Procent mandatów

Żaryn Jan Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Hibner Jolanta Emilia Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO, .N iPL, Zieloni

137 674
146 318

48,48%
51,52%

0
1

0,00%
100,00%

Razem

283 992

100%

1

100%

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty
Nazwisko
i imiona
Hibner
Jolanta Emilia

Komitet
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

Wyniki komitetów w Gminie Stare Babice
Nazwisko i imiona

Komitet

Żaryn Jan Krzysztof
Hibner Jolanta Emilia

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska Po .N Ipl Zieloni
Razem

oprac.: AB/foto: IB

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
26 września 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się
XII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 16 uchwał:
1. Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Stare Babice i nadania jej statutu
2. Uchwała Nr XII/107/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy

Stare Babice na 2019 rok
3. Uchwała Nr XII/108/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Gminy Stare Babice na lata 2019–2029
4. Uchwała Nr XII/109/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
5. Uchwała Nr XII/110/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności

dotychczasowego Gimnazjum w Koczargach Starych
6. Uchwała Nr XII/111/2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy ma-

terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Stare Babice
7. Uchwała Nr XII/112/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź”, położonego
u zbiegu ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza w Starych Babicach
8. Uchwała Nr XII/113/2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
położonej we wsi Stare Babice

Liczba
głosów
4 314

Procent
głosów
41,29%

6 135

58,71%

10 449

100%

9. Uchwała Nr XII/114/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej

nieruchomości położonej w miejscowości Wojcieszyn stanowiącej własność gminy na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
10. Uchwała Nr XII/115/2019 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we
wsi Blizne Jasińskiego
11. Uchwała Nr XII/116/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
scalenia nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Duży – kompleks nr 2
12. Uchwała Nr XII/117/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś - obszar I
13. Uchwała Nr XII/118/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Janów
14. Uchwała Nr XII/119/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice”
15. Uchwała Nr XII/120/2019 w sprawie łącznego wykonania Uchwał
Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r.
oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.
16. Uchwała Nr XII/121/2019 w sprawie wyboru ławników.
Transmisję z obrad rady gminy można obejrzeć w internecie pod adresem:
oprac.: IB
www.youtube.com/user/UGStareBabice

Zawiadomienie o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży kompleks nr 2
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XII/116/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019r . zmieniająca §1 uchwały nr XXXIV/343/17
w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2 ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XLII/453/18 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2, obejmujący
działki przed scaleniem o nr ew.: 454/1, 460/2, 460/4, 461/3, 463/1, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/3, 471/2, 474/2 i 474/3 oraz część działek: 449/2, 450/3, 451, 455/3, 456/1, 457,
458/1, 459, 462, 464, 466/19, 468, 469/5, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 474/1, 475/1, 476/6, 477/1, 478/1, 479/1, 480, 481/1, 482, 483/1, 484/1 i 485/1.
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Inwestycje drogowe
Tak szybko Gmina Stare Babice nie rozwijała się jeszcze nigdy. W zawrotnym tempie przybywa powierzchni mieszkaniowych i usługowo-handlowych. Podobno istnieje swoista moda na Babice – nietrudno domyślić
się, że związana jest ona z realizowaną u granic gminy budową warszawskiego metra.

10
ul. Hetmańska

Metro warszawskie to bardzo silny bodziec rozwojowy
dla okolicy. Wzrost liczby mieszkańców osiedlających
się na naszym terenie obliguje władze samorządowe do
tego, by infrastrukturalne inwestycje publiczne nadążały
za zmieniającą się rzeczywistością.
Dziś, gdy prawie cała gmina uzbrojona jest w sieć wodno-kanalizacyjną, najważniejsze stają się projekty oświatowe (zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolach
i szkołach) oraz oczywiście drogowe, dotyczące poprawy
stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
W 2019 roku zakończyliśmy budowę ulicy Jakubowicza w Lipkowie oraz Szymanowskiego w Klaudynie
(obie inwestycje razem kosztowały prawie 10 milinów
złotych), a także budowę realizowanego ze środków unijnych parkingu „Parkuj i Jedź” w Starych Babicach (koszt
2 miliony złotych), którego wykorzystywanie ma zachęcić
kierowców do pozostawienia samochodów i korzystania
z komunikacji autobusowej przy dojazdach do Warszawy.
Przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim doprowadzony został do końca remont ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym (ostatni
etap to wykonanie ciągu pieszo-rowerowego – koszt po
stronie gminy ponad 1 milion złotych) oraz remont ulicy
Izabelińskiej w Starych Babicach (2 miliony 600 tysięcy
po stronie gminy).
W trakcie realizacji jest inwestycja związana z budową
drogi gminnej oznaczonej w planie miejscowym jako
3 KDL. Zadanie to ma na celu poprawę dojazdu do firm
zlokalizowanych na obszarze miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, a wykonywane jest przez Eko-Babice Sp. z o.o.
październik/listopad 2019 gazetaBABICKA

W bieżącym roku zostały położone długo oczekiwane
przez mieszkańców nawierzchnie asfaltowe na ulicach
Hetmańskiej w Lipkowie i Królowej Marysieńki w Wierzbinie oraz na części ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie.
Przykryły one dotychczasowe podłoże z pylącego mineralnego tłucznia, skutecznie utrudniającego życie mieszkańcom przyległych nieruchomości. Nowy asfalt dostała
również ulica Sportowa w Zielonkach. Jednak ze względu
na większe znaczenie tej drogi dla ruchu lokalnego został
on posadowiony na specjalnie wykonanej podbudowie
oraz został wzbogacony o warstwę siatkową wzmacniającą jego wytrzymałość.
Nową nawierzchnię zyskała także ulica Okulickiego na
dojeździe do rynku w Starych Babicach. Było to działanie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jednak
odwodnieniowe prace wykonawcze dla tej inwestycji zrealizowała nasza gmina.

ul. Izabelińska

gmina urząd teren

ul. Królowej Marysieńki

A co w najbliższym czasie? Właśnie rusza budowa
ul. Lutosławskiego w Klaudynie. Do wykonania jest kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki po obu stronach
oraz jezdnia o szerokości 6 metrów. Podobne zadania to
budowa ulicy Pohulanka w Starych Babicach i całego ciągu Klonowa – Trakt Królewski w północnej części gminy. Te ostatnie dwie inwestycje są na etapie ubiegania się
o pozwolenie na budowę.
W związku z coraz bardziej wzmożonym ruchem na
drodze wojewódzkiej 580 (ulica Warszawska), gmina zaprojektowała oraz występuje jako inwestor (przy współfinansowaniu przez inne podmioty) przy przebudowie
ważnych komunikacyjnie skrzyżowań. Mamy już pozwolenie na przebudowę styku Warszawskiej i Piłsudskiego przy hotelu Splendor z wykorzystaniem sygnalizacji
świetlnej.
Kończy się procedura związana z pozyskiwaniem dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Reymonta w Latchorzewie (przy sklepie Lidl),
gdzie zastosowana zostanie również sygnalizacja świetlna.
Niestety spore problemy wystąpiły w związku z uzyskaniem zgody na wykonanie ronda przy ulicy Południowej
w Zielonkach-Parceli. Dokumentacja projektowa tego
ronda o trzech wlotach i średnicy 28 m, niezwykle istotnego dla bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających
do nowej szkoły, czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Wojewódzkim. Z końcem listopada spodziewamy się zgody na
budowę infrastruktury technicznej.

Wspólnymi siłami
16 października odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy ul. Jakubowicza i Lipkowskiej, od mostku
przy Kościele, do ul. 3 Maja w Izabelinie, na którym obecni byli Zastępca
Wójta Gminy Stare Babice Tomasz
Szuba, Wójt Gminy Izabelin Dorota
Zmarzlak, przedstawiciele Zarządu
Dróg Powiatowych, projektant oraz
mieszkańcy.
Zaproponowana przez Zarząd
Dróg Powiatowych koncepcja zakłada zmianę układu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą dojazdową do
polany lipkowskiej, w celu poprawienia wyjazdu z drogi gminnej na ulicę

ul. Sportowa

Infrastruktura drogowa to również budowa dróg rowerowych. Gmina Stare Babice przystąpiła do programu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W jego ramach w najbliższych dwóch latach powstanie na naszym
terenie około 3 km ścieżek rowerowych łączących ciąg
miejscowości Klaudyn, Janów, Kwirynów i Stare Babice
z Warszawą.
Jedną z największych bolączek komunikacyjnych jest
powiązanie naszej gminy ze stolicą ulicą Warszawską jako
główną osią dojazdową. Droga ta, już dziś bardzo zakorkowana, w związku z dużą presją rozwojową, w najbliższych
latach ulec może jeszcze większemu paraliżowi. Ambitnym pomysłem jest opracowywana obecnie w Urzędzie
Gminy Stare Babice koncepcja alternatywnego pasa
drogowego związana z planem budowy ulicy Lwowskiej
od Nowych Babic w kierunku trasy S8, wraz z wykonaniem nowego wiaduktu nad ekspresówką w świetle ulicy
Batalionów Chłopskich oraz dodatkowo rozprowadzeniem strumienia pojazdów z wykorzystaniem wiaduktów na ulicy Szeligowskiej oraz Sochaczewskiej. Bardzo
duży zakres tego zadania stwarza konieczność pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację. Będziemy
informować Państwa o przebiegu prac koncepcyjnych
i projektowych dotyczących tego ambitnego pomysłu.
tekst: Tomasz Szuba
Z-ca Wójta Stare Babice
foto: IB

Jakubowicza (mostek przy Kościele
w Lipkowie). Planowana jest również
budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Jako gmina zgłosiliśmy uwagę, że należy doprojektować oświetlenie drogi na całej długości oraz powiększyć

parking przy Kościele. Projekt zostanie ukończony pod koniec 2020
roku. Mamy nadzieję, że wspólnymi
siłami z Izabelinem i Starostwem uda
się wybudować nową drogę.
tekst/foto:UGSB
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GPK Eko-Babice ma 20 lat
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność
1 sierpnia 1999 roku. 27 września 2019 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia istnienia przedsiębiorstwa.

12

Prowadzący uroczystość Jarosław
Kulczycki w imieniu gospodarzy
uroczystości Wójta Gminy Stare
Babice Sławomira Sumki i Prezesa
Zarządu spółki Eko-Babice Pawła
Turkota przywitał licznie zgromadzonych gości.
W sposób szczególny powitał osoby reprezentujące następujące urzędy, organizacje i instytucje: Starostę
Warszawskiego Zachodniego – Jana
Żychlińskiego,
Przewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego – Krzysztofa Turka,
przedstawicielkę Izby Gospodarczej
„Wodociągi Polskie” Klarę Ramm,
Dyrektora Departamentu Ochrony
Wód NFOŚiGW – Ewę Kamieńską, przedstawicielkę wydawnictwa
„Seidel-Przywecki” – Lidię Glazer, przedstawicielkę Marszałka

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Zastępcę Dyrektora
Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie – Magdalenę
Biernacką, Zastępcę Wójta Gminy
Stare Babice – Tomasza Szubę, Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Kuncewicza.
Pan Jarosław w imieniu gospodarzy przywitał także Radnych
Gminy Stare Babice obecnej i poprzednich kadencji oraz burmistrzów i wójtów zaprzyjaźnionych
miast i gmin, laureatów nagrody
„Babinicz”, przedstawicieli spółek wodociągowych z całej Polski,
przedstawicieli służb policji, straży
pożarnych i straży gminnej, przedstawicieli firm współpracujących ze
spółką Eko-Babice, pracowników
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urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Stare Babice oraz
pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice
Sp. z o.o.

gmina urząd teren
Po przywitaniu gości wyświetlony
został film okolicznościowy (film
ten jest dostępny na stronie internetowej www: eko-babice.pl/o-nas/
raporty-i-filmy) z udziałem pracowników naszego przedsiębiorstwa,
zrealizowany przez firmę Follow the
Sun – Bartłomiej Wasilewski.
Po prezentacji filmu na scenę
zostali zaproszeni gospodarze uroczystości – wójt Sławomir Sumka
i prezes zarządu Eko-Babice Paweł
Turkot.
W dalszej części uroczystości
prowadzący zapraszał na scenę
przedstawicieli urzędów, organizacji
i instytucji, którzy uświetnili swoją
obecnością uroczystość; zabierali
głos i życzyli nam dalszego rozwoju – nie szczędząc komplementów

naszemu przedsiębiorstwu. Otrzymaliśmy wiele dyplomów i okolicznościowych listów gratulacyjnych.
Kolejnym punktem uroczystości
było wręczenie dyplomów okolicznościowych pracownikom o najdłuższym stażu pracy. Na scenę
zostały zaproszone osoby ze stażem pracy od 15 lat do 20 lat, które
otrzymały dyplomy z rąk Wójta. Ten
punkt uroczystości został uwieczniony zbiorowym zdjęciem wszystkich „latków”.
Kulminacyjnym punktem całej
uroczystości było wręczenie specjalnego wyróżnienia – statuetki „Jubilat” osobie najbardziej zasłużonej dla
przedsiębiorstwa Eko-Babice. Prowadzący uroczystość odczytał treść
uchwały Zarządu Spółki ustanawiającej regulamin i tryb przyznawania tego wyróżnienia oraz uchwałę
kapituły przyznającą statuetkę „Jubilat 2019”. Zgodnie z regulaminem

wyróżnienie będzie przyznawane
raz na pięć lat, podczas kolejnych
okrągłych uroczystości jubileuszowych. Pierwszym laureatem, czyli
„Jubilatem 2019”, została dyrektor
Katarzyna Harasiuk, która poproszona na scenę otrzymała z rąk wójta statuetkę oraz dyplom i gratulacje
od członków kapituły obecnych na
scenie.
Po zakończeniu części oficjalnej
naszej uroczystości prowadzący zaprosił wszystkich na występ gwiazdy
wieczoru, czyli koncert Grzegorza
Turnaua wraz z zespołem.

Po półtoragodzinnym występie
wszyscy goście zostali zaproszeni na
uroczysty bankiet zorganizowany
w hali GOSiR.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim pracownikom
przedsiębiorstwa, którzy bardzo się
zaangażowali w organizację i przeprowadzenie uroczystości oraz przyczynili się do tego, że w odbiorze
wszystkich jej uczestników została
oceniona w samych superlatywach.
tekst: Paweł Turkot
Prezes Zarządu Eko-Babice
foto: Bartłomiej Wasilewski, IB

Koncert Grzegorza Turnaua
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PIERWSZY GMINNY TARG
ze zdrową żywnością za nami

21 września w godzinach
9:00–14:00 pod Urzędem Gminy w Starych Babicach mieszkańcy mogli kupić świetne
produkty. Targ to doskonała
okazja, by wypróbować i kupić
bezpośrednio u producentów
wartościową żywność.

14

Były tu produkty wytwarzane
według tradycyjnych receptur, bez
sztucznych dodatków i konserwantów, naturalne soki, miody, sery,
warzywa, owoce i wiele innych produktów.
Pierwszych 50-ciu mieszkańców
otrzymywało w prezencie od Urzędu Gminy Stare Babice ekologiczne
jutowe torby na zakupy.
Podczas wydarzenia można było
wziąć udział w składaniu budek
i karmników dla ptaków oraz w pokazie wyplatania wikliny.
Frekwencja na targu była tak wysoka, że około godziny 12:00 towar
zaczął się kończyć.
Drugi targ już 16 listopada!!!
W przyszłym roku, chcielibyśmy takie targi organizować przynajmniej
raz w miesiącu.
tekst/foto: UGSB

Referat Komunikacji Społecznej
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Nowe miejsca do aktywnego spędzania czasu
w gminie Stare Babice
Mieszkańcy Koczarg Starych i Mariewa mogą zacząć
korzystać z nowych miejsc sprzyjających aktywnemu
spędzaniu czasu wolnego. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na 2019 r. zrealizowano pierwszy etap
budowy siłowni plenerowej przy szkole w Koczargach
Starych oraz boiska w Mariewie.
Siłownia plenerowa powstaje na terenie znajdującym
się za placem zabaw przy szkole w Koczargach Starych.
W ramach tegorocznego budżetu sołeckiego zamontowane zostały dwa urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu: wioślarz oraz urządzenie podwójne: wahadło +

twister. Na terenie siłowni stanęła również tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń. Jest to
pierwszy etap budowy siłowni, w przyszłym roku zostaną zamontowane kolejne sprzęty.
W Mariewie, na wolnym terenie znajdującym się za
placem zabaw, przygotowano podłoże pod boisko do
gry w piłkę nożną. Wykonane zostały niezbędne prace
ziemne oraz nawierzchnia trawiasta. Prace związane
z doposażeniem boiska będą kontynuowane w kolejnym
roku.
tekst/foto: Magdalena Wilczyńska

Rzeczpospolita
Polska

Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego
GMINA STARE BABICE
zaprasza mieszkańców na

Informacje i zapisy do grup
szkoleniowych:

bezpłatne szkolenia komputerowe

tel. 605 040 838, 601 804 400

• „Rodzic w Internecie”

Liczba miejsc ograniczona.

• „Mój biznes w sieci”

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020.

• „Moje finanse i transakcje w sieci”
• „Działam w sieciach społecznościowych”
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
• „Kultura w sieci”
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Dofinansowanie dla gminy Stare Babice
w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw
„MAZOWSZE 2019”
Gmina Stare Babice otrzymała od
Województwa Mazowieckiego pomoc finansową na dofinansowanie
5 zadań w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019” (w skrócie
MIAS). Zadania, które otrzymały dofinansowanie to inwestycje realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

4. Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym na pl. Chopina.

1. Budowa placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Latchorzew.
5. 
Rozbudowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Koczargach
Starych.

16

danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie i radę
sołecką. Inicjatywa ma na celu
promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich, efektywne
wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie
działań wspierających tworzenie
warunków dla rozwoju kapitału
społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
Wsparcie finansowe obejmuje takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej i turystycznej

2. Powiększenie z doposażeniem
i ogrodzeniem placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10.

3. Modernizacja istniejącego placu
zabaw przy pl. Kwirynowskim.

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wynosi 10.000,00 zł.
„MIAS MAZOWSZE 2019” jest
inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie
wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne
o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności
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regionu, poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości
obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa czy zachowanie
wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego. Każda gmina może
otrzymać dofinansowanie maksymalnie dla 5 zadań.
tekst/foto: Magdalena Wilczyńska

gmina urząd teren
Rzeczpospolita
Polska

Unijne środki dla przedszkoli

Ponad 326 tysięcy złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
otrzymała Gmina Stare Babice na projekt wspierający edukację przedszkolną.
Od początku tego roku dwie placówki samorządowe – Przedszkole
w Starych Babicach i Przedszkole
w Bliznem Jasińskiego – uczestniczą
w projekcie pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych”. Program
wsparcia obejmuje doposażenie
przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne, realizację różnorodnych
zajęć dodatkowych dla dzieci, a także
doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.

Każde z przedszkoli precyzyjnie
określiło swoje potrzeby w ramach
diagnozy przeprowadzonej na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Pod koniec sierpnia sprzęt
i pomoce dydaktyczne zakupione za
kwotę ponad 70 tys. złotych trafiły

do placówek. Znalazły się tam m.in.
urządzenia pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych technik
w edukacji przedszkolnej, np. magiczne dywany z pakietami różnych
programów edukacyjnych, EduMata
służąca do nauki kodowania, czy tablica interaktywna. Przedszkolne sale
wzbogaciły się w nowe zabawki oraz
zestawy niezbędne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami lub
deficytami. Plac zabaw przedszkola
w Bliznem Jasińskiego zyskał nową
podwójną huśtawkę, a przedszkolaki
mogą tam doskonalić jazdę na nowych rowerkach i hulajnodze.
Od września placówki poszerzyły
swoją ofertę zajęć dodatkowych dla
dzieci. W ramach projektu w przedszkolu w Starych Babicach prowadzone są zajęcia: Umuzykalnienie
– dialog z muzyką, Taniec przedszkolaka, Korekcja wad postawy poprzez
zabawę, Mała motoryka, Terapia
psychoruchowa i treningi słuchowe.
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
umożliwia swoim wychowankom
udział w zajęciach, takich jak: Muzykoterapia, Dogoterapia, Sensoryka, Sprawne dłonie oraz Kodowanie.
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu są bezpłatne, a łącznie
korzysta z nich 209 dzieci. Zajęcia
dodatkowe zostały tak zaplanowane,
by spełniały cele edukacyjne i terapeutyczne. Celem głównym jest

bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych, a w szczególności niwelowanie deficytów u dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz ich
integracja w grupie rówieśników.
Podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej wiąże się ściśle z kwalifikacjami kadry pedagogicznej.
W ramach projektu nauczycielki
z obu przedszkoli biorą zatem udział
w specjalistycznych szkoleniach,
podczas których poszerzają wiedzę
i rozwijają kompetencje niezbędne
do pracy np. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na innych
szkoleniach doskonalą swoje umiejętności w zakresie kreatywnych
metod pracy oraz korzystania z nowoczesnych technik wspomagających proces edukacji przedszkolnej.
Projekt będzie realizowany do
końca czerwca 2020 roku.

Projekt „Edukacja przedszkolna
w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
tekst: MW
foto: Przedszkole w Starych Babicach,
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
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Działajmy razem na rzecz osób

niepełnosprawnych!
15 października
w Klubie Mieszkańca
w Starych Babicach
odbyło się spotkanie
mieszkańców gminy
w sprawie utworzenia
stowarzyszenia zajmującego się sprawami
osób z niepełnosprawnością.

18

Zebrani podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia zwykłego pod
nazwą „Nasz dom – godne życie”
w Starych Babicach. Stowarzyszenie reprezentuje interesy, działa na
rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów.
Celem Stowarzyszenia jest szerokie
działanie na rzecz wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnością,
tworzenie warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie
na rzecz ochrony ich zdrowia oraz
wspieranie ich rodzin. Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie
powstania na terenie Starych Babic

centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.
Przyłącz się do nas!
Członkami Stowarzyszenia mogą być
rodzice osób z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnością posiadające świadomość członkostwa,
inni niż rodzice członkowie rodzin,
opiekunowie prawni i faktyczni oraz
przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.
Kolejne spotkanie stowarzyszenia
odbędzie się w 19 listopada 2019 r.
o godz. 19:00 w Klubie Mieszkańca,
ul. Polna 40, Stare Babice.
Wspólnie możemy zrobić dużo,
żeby życie niepełnosprawnych dzieci,

młodzieży, dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów w naszej gminie było łatwiejsze i lepsze. Prosimy,
przekażcie nasze zaproszenie swoim
przyjaciołom i sąsiadom, rodzinom
osób z niepełnosprawnościami.
Bardzo dziękujemy za inicjatywę
i życzliwe podejście do spraw mieszkańców z niepełnosprawnościami
ze strony Wójta Gminy – Sławomira
Sumki oraz okazaną pomoc i wsparcie pracowników Urzędu Gminy oraz
Domu Kultury w Starych Babicach.
Kontakt: niepelnosprawni.babice@
interia.pl.
Stowarzyszenie „Nasz dom – godne życie”
w Starych Babicach

Ławeczka ze słonecznym zasilaniem

Czy ktoś wyobraża sobie teraz życie bez smartfona? Chyba nie! Ale nie ma nic bardziej
irytującego, jak rozładowana bateria. Szczególnie podczas zakupów, spaceru czy przejażdżki rowerowej.
Mieszkańcy Nowych Babic znaleźli
na to sposób. We wrześniu, z pieniędzy sołeckich, przy rondzie u zbiegu ulic Warszawskiej i Ogrodniczej
powstała ławeczka ze słonecznym
zasilaniem z możliwością naładowania telefonu i zaparkowania roweru,
a przy okazji odwiedzenia pobliskich
lokali usługowych i sklepów (Bacówka, Czubak, SunCenter, Limonka,
Pedi Pedi). Jak Wam się podoba?
tekst/foto: UGSB
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bezpieczna gmina

UWAGA! ZŁODZIEJE!!!

Na przestrzeni ostatnich miesięcy znacząco nasiliła się ilość włamań na prywatne posesje mieszkańców gminy
Stare Babice. Sytuacja w szczególności dotyczy miejscowości Klaudyn, Lipków, Janów, Latchorzew, Blizne Jasińskiego, a także Starych Babic, gdzie praktycznie codziennie dochodzi do kradzieży w domach i na podwórkach.
Włamania i ich próby zdarzają
się również podczas obecności domowników. Był nawet przypadek
szczególnie bulwersujący – złodzieje
weszli do domu, w którym na piętrze
przebywało dziecko. Coraz większa
bezkarność i działanie włamywaczy
może spowodować całkowitą utratę
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i spadek zaufania do działań
podejmowanych przez policję i władze gminy, dlatego Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka podjął
szereg czynności mających na celu
podniesienie bezpieczeństwa.
Poniżej przykłady działań:
•
Zwiększenie świadomości mieszkańców o zagrożeniach poprzez
akcję informacyjną i stworzenie
plakatu informującego, w jaki sposób chronić swoje mienie, który
rozwieszamy na tablicach ogłoszeniowych w gminie. Zostaną także
wydrukowane ulotki zwiększające
świadomość mieszkańców.
• Umieszczenie na drogach wjazdowych do gminy tablic informujących, że teren jest monitorowany.
• Rozbudowa Centrum Monitoringu
Wizyjnego, która obejmuje m.in.
scalenie dwóch pomieszczeń na potrzeby utworzenia profesjonalnych
stanowisk operatorskich, wymianę
sprzętu, utworzenie dodatkowego
stanowiska operatorskiego, dołożenie podzespołów do serwerowni,
modernizację systemu monitoringu, jak i wprowadzenie nowych systemów zabezpieczeń wejścia do
Centrum Monitoringu oraz zatrudnienie operatorów, którzy będą na
stałe monitorować wszystkie kamery w gminie, a jednocześnie będą
pełnić funkcję przyjmujących zgłoszenia o nagłych wydarzeniach.
•
Organizacja spotkań z mieszkańcami, których tematem przewodnim jest bezpieczeństwo,
z gośćmi specjalnymi m.in.: Komendantem Powiatowym Policji

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Dzielnicowym.
• Wystosowanie pisma do Komendanta Głównego Policji z prośbą
o podjęcie szerszych działań prewencyjnych i operacyjnych na terenie Gminy Stare Babic takich jak
np. zwiększenie liczby patroli służb
mundurowych. Pismo zostało także skierowane do wiadomości m.in.
Komendanta Stołecznego Policji
i Komendanta Powiatowego Policji.
• Zaproszenie mieszkańców na debatę społeczną organizowaną przy

współpracy z Komendą Powiatową
Policji.
21 października odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Bezpieczeństwa, której
członkowie zapoznali się ze stanem
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stare Babice.
Na 18 listopada zaplanowano
debatę z mieszkańcami zorganizowaną przez Komendę Powiatową
Policji.
tekst: UGSB
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W przypadku zauważenia podejrzanych sytuacji zgłaszamy je na policję
tel. 22 752 80 00, 997, 112 lub do straży gminnej tel. 22 721 02 11.
Warto zapamiętać przynajmniej najistotniejsze szczegóły takie jak:
kolor i markę samochodu, ilość osób, kierunek ucieczki
oraz rysopis sprawców.
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Uroczystość religijno-patriotyczna

w Starych Babicach
29 września, jak co roku w ostatnią niedzielę tego miesiąca,
w Starych Babicach odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Ceremonię zorganizowano
z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza
i Prezesa Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babice Marcina Łady.

20

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, po
której nastąpił przemarsz uczestników z kościoła na
cmentarz wojenny.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej
Polskiej przez obecnych oraz asystę honorową Pułku
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego nastąpiły przemówienia Wójta oraz zaproszonych gości. Następnie
odmówiono modlitwę i chwilą ciszy uczczono pamięć
poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie
II wojny światowej. Po odczytaniu apelu poległych
przez oficera Pułku Reprezentacyjnego i oddaniu salwy honorowej, nastąpiło uroczyste złożenie wieńców
i wiązanek przy pomniku. W uroczystości uczestniczył
przedstawiciel kombatantów gminy Stare Babice porucznik w stanie spoczynku Stanisław Kulicki.
październik/listopad 2019 gazetaBABICKA
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Po uroczystości nastąpił przemarsz
pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na rynek w Starych Babicach, gdzie zgromadzeni
goście mogli uczestniczyć w pokazie
musztry paradnej z bronią w wykonaniu żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz
w pokazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego z jednostek podlegających
Dowódcy Garnizonu Warszawa. Jak
co roku, w uroczystości licznie wzięli
udział mieszkańcy i babiccy uczniowie. Dla wszystkich przygotowany
był poczęstunek grochówką, bigosem
i ciastem drożdżowym.
W dalszej części uroczystości odbył
się niezwykle poruszający koncert
Tomasza Wachnowskiego, który zaśpiewał m.in. pieśń „Słyszymy Was”
o obronie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
w Babicach. Całą uroczystość prowadził Roman Balcerowiak inspektor
UG do spraw zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej.
Więcej zdjęć, nagrań oraz szczegółowe informacje i fragmenty
przemówień można znaleźć na
stronach internetowych Urzędu
Gminy Stare Babice – www.stare-babice.pl oraz Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
– www.zorrp.org.
tekst: UGSB/foto: IB
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Turniej Sportowy Seniorów

„Z uśmiechem”

Seniorzy

28 września w Borzęcinie Dużym na terenie
Strefy Rekreacji odbyły się już po raz kolejny zmagania sportowe seniorów z naszego
powiatu.
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Turniej sportowy seniorów odbył się pod patronatem
Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego i Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki.
Gminna Rada Seniorów, która jest jego inicjatorem i organizatorem tworzy gminną tradycję aktywności fizycznej
starszego pokolenia.
Dzięki młodym wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej z Borzęcina Dużego, którzy przygotowali dziesięć
stanowisk rywalizacyjnych i sędziowali z wielkim zaangażowaniem, wspierani przez p. Jacka Leśniewskiego

– nauczyciela wychowania fizycznego oraz fachowemu
wsparciu Radosława Karpińskiego, głównego specjalisty
ds. sportu PWZ, oraz Jarosława Płóciennika – dyrektora
GOSiR-u turniej przebiegał bardzo sprawnie.
Seniorzy ze Starych Babic i zaprzyjaźnionej gminy Kampinos rywalizowali ze sportowym zacięciem, ale najwyżej
punktowany był uśmiech i wesoła zabawa.
Po rozgrzewającej grochówce z babickiego Krokodyla
seniorzy i młodzież integrowali się we wspólnych tańcach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary i pamiątkowe
medale, które wręczali: Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący Rady Seniorów, Agnieszka Matuszewska – prezes
starobabickiego UTW, Radosław Karpiński i Jarosław
Płóciennik.

Jeszcze wspólne zdjęcie i do spotkania za rok!

Sponsorami turnieju byli: PWZ, GOSiR oraz Fundacja
Zaczyn.

Pozostałe wydarzenia senioralne godne odnotowania
• 21 września odbyła się, zorganizowana przez Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku II Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów do Częstochowy, w której uczestniczyło 55 osób.
• 26 września zespół Sami Swoi wziął udział w XIV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Kozienicach.

Starobabicka Gminna Rada Seniorów brała udział w kilku ważnych wydarzeniach:
•
1 października w sesji sprawozdawczo-wyborczej Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów, odbywającej
się w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz w wyborach Prezydium
na kolejną kadencję;
• 9 października w konferencji „Kardiologia i Telemedycyna w Opiece

nad Seniorami” zorganizowanej
w ramach Mazowieckiej Akademii
Seniora w Legionowie;
•
14 października w III Wielkim
Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanym przez
Fundację Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego
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Wieku, które odbyło się w Teatrze
Polskim w Warszawie. Spotkało się
ponad 300 działaczy z całej Polski,
gościliśmy też delegacje z Czech,
Białorusi, Litwy, Ukrainy, Anglii
a nawet z Kazachstanu.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

z życia gminy

II Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych

Od samego rana do Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowego Boss
w Warszawie zjeżdżały się autokary z seniorami z całego Mazowsza.
W przeglądzie wzięło udział 300
seniorów działających w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Gminnych
Radach Seniorów, organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo zajmują się działalnością na
rzecz osób starszych.
Zgromadzonych przywitała Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, Pełnomocnik Zarządu
Województwa Mazowieckiego ds.
Polityki Senioralnej oraz Tadeusz
Lempkowski Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów. Warto
wspomnieć, że Elżbieta Bogucka powiedziała: „Starość to kolejny etap
życia, nie może oznaczać bierności,
to jest czas aktywności, pasji, spełniania marzeń, co widać po potencjale
i młodzieńczej energii uczestników”.
Życzyła wszystkim zdrowia, radości
i wspaniałej zabawy.
Karol Bielski wystąpił w imieniu
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Część artystyczną rozpoczął Janusz Sobolewski

– Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego, który
zaśpiewał specjalnie dla seniorów,
za co został nagrodzony aplauzem
widowni.
Podczas przeglądu artystycznego
twórczości osób starszych seniorzy
z terenu województwa mazowieckiego zaprezentowali swój dorobek
artystyczny. Przedstawiony został
różnorodny repertuar, składający
się z trzech części: taneczno-muzycznej, teatralno-poetyckiej oraz
kabaretowo-monologowej. Zaistniały utwory muzyczne o tematyce
miłosnej, patriotycznej, ludowej,
tańce folklorystyczne i współczesne, kabarety oraz poezja.
Babicka Rada Seniorów zgłosiła
do przeglądu lokalny zespół Sami
Swoi oraz zorganizowała wyjazd jego
członków na to wydarzenie. Piosenka „Nowoczesna babcia” w ich
wykonaniu wywołała śmiech i burzę oklasków.
Był też czas na wspólną zabawę,
nawiązywanie znajomości przy dobrej kawie. Wysoki standard Centrum Boss, w którym odbywał się
przegląd, podkreślił rangę spotkania,
seniorzy poczuli się docenieni i wyróżnieni.

Przegląd umożliwił także zapoznanie się z rękodziełem artystycznym,
które tworzą seniorzy z Mazowsza. Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie
stanowiło ważną inicjatywę wspierającą aktywność osób starszych.
Wspólna kolacja i wieczorne tańce
były świetną okazją do integracji ze
wszystkimi uczestnikami.
Drugiego dnia, poza częścią artystyczną, seniorzy mogli wysłuchać
wykładu „Odkrywanie potencjału
seniora, drzemiącego w pracy umysłu”, którego konkluzja brzmiała:
„dzięki zabawie, żartom, śpiewaniu
i tańcom mózg zyskuje sprawność
i plastyczność”.
Na zakończenie Elżbieta Lanc –
Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego wręczyła wszystkim
uczestnikom dyplomy gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za zaangażowanie w życie społeczne, talent i pasję, jednak najcenniejsze
są niezapomniane przeżycia i wspomnienia.
Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej tą wspaniałą inicjatywą
i osobistym wkładem wspiera aktywność seniorów na Mazowszu.
tekst: UG i Anna Czajkowska
foto:UG
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Seniorzy

5 i 6 października już po raz drugi odbył się Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Swoje umiejętności zaprezentował również nasz wspaniały zespół Sami Swoi z Borzęcina Dużego.
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Dzień OSP i Sołectwa Stare Babice
22 września w siedzibie OSP Stare Babice odbyło się wydarzenie pn.: „Dzień Straży i Sołectwa Stare
Babice”. Gości powitali Lucyna Skrzeczkowska – radna i sołtys Starych Babic oraz Gracjan Klimek –
prezes OSP Stare Babice. Z ramienia Gminy Stare Babice obecny był Zastępca Wójta Tomasz Szuba.
Impreza trwała od godz. 12:00 do
17:00 i obfitowała w atrakcje. Przy
pięknej pogodzie dzieci szalały na
dmuchanej zjeżdżalni, zwiedzały
wozy strażackie oraz próbowały swoich sił w strącaniu pachołków strumieniem wody ze strażackiego węża.
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Strażacy zorganizowali liczne pokazy
i zawody. Jednym z nich było przeciąganie liny – strażacy kontra mieszkańcy. Podobnie jak w poprzednim
roku zwyciężyli mieszkańcy. Dzięki grupie rekonstrukcyjnej GRH

Routiers można było poczuć się jak
w czasach średniowiecza, podziwiać
rekwizyty oraz bawić się w zabawy
z tamtych czasów.
Swoje wyśmienite wyroby zasponsorował sklep Bacówka, znajdujący się przy rondzie w Babicach
Nowych. O wielki gar grochówki
zadbała restauracja U Krokodyla
zlokalizowana przy Rynku w Starych Babicach, natomiast o soczyste owoce – hurtownia Bukat
z Zielonek-Parceli. Smakosze piwa
mieli okazję skosztować lokalnego
trunku z browaru Bastion z Blizne
Jasińskiego. Członkowie Stowarzyszenia Działajmy Razem przygotowali pyszny chleb ze smalcem. Datki
przekazywane za ten przysmak, podobnie jak dochód z loterii fantowej,
przeznaczono na pomoc rodzinie
z Koczarg Starych.

W wyniku losowania można było
wygrać m.in. gaśnice, czujki czadu,
kamizelki odblaskowe, fluorescencyjne zawieszki i opaski zakupione
z funduszu sołeckiego, a także ma-

skotki i gadżety z logo gminy, które
trafiły na strażacko-sołecki piknik
z Urzędu Gminy Stare Babice oraz zestaw upominkowy od Bacówki.
To niedzielne, słoneczne popołudnie zdecydowanie można zaliczyć
do udanych.

Jesienna potańcówka z Bayer Full
6 października w nasze gminne progi zawitał zespół Bayer Full,
który porwał mieszkańców do tańca i rozgrzał w to chłodne,
jesienne popołudnie.
Ta niecodzienna okazja do tańca odbyła się na terenie rekreacyjnym przy ulicy Sielskiej w Wojcieszynie. Z całej gminy przyjechali mieszkańcy, aby pobawić
się przy muzyce znanego zespołu, który przybył do nas na zaproszenie sołtysa
wsi Wierzbin – Dariusza Świątkowskiego oraz Elżbiety Witt – sołtys wsi Zalesie.
Wydarzenie zorganizowano z funduszu sołeckiego 2019 wsi Wierzbin i Zalesie.
tekstt/foto: IB
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Cykliczne Spotkania Janowskie

21 września w Karczmie w Janowie spotkali się mieszkańcy wsi na swojej cyklicznej imprezie. Przybyłych powitała i zaprosiła do wspólnej zabawy sołtys Janowa Stanisława Sulwińska wraz z mieszkanką Beatą Jóźwik, założycielką janowskiego eko-patrolu „Z Buta
w Puszczę”, która swoją energią wprowadziła wydarzenie na wysokie obroty.

Mieszkańcy przygotowali mnóstwo smakołyków, które umiliły
wspólny wieczór: wypieki, ogóreczki i smalec domowej roboty, grochówka i wiele innych specjałów.
Dla najmłodszych atrakcją były animacje i malowanie buziek, a muzyka z lat 80 i 90 zachęciła do tańca
rodziców i dziadków.
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tekst:/foto: IB

Stanisławów razem jesienią
12 października
na terenie Stajni
Stanisławów, przy
wsparciu środków
z funduszu sołeckiego odbyło się spotkanie sąsiedzkie.

Na przybyłych czekał szereg
atrakcji i poczęstunek, a słoneczna jesienna pogoda umiliła mieszkańcom spotkanie. Uczestników
powitała sołtys Stanisławowa Urszula Świątek wraz z Radą Sołecką,
a wśród zaproszonych gości znalazł
się Zastępca Wójta Tomasz Szuba
wraz z Małżonką.
Dla najmłodszych frajdą były
przejażdżki konne oraz pokazy jazdy konnej przygotowane przez młodych zawodników stajni. Wspaniałą
atrakcję zapewnił sołtys pobliskiego
Wierzbina, który chętne dzieci i dorosłych przewoził bryczką zaprzężoną do pięknego karego konia.
Dorosłych połączyły wspólne rozmowy i biesiada przy smakołykach
przygotowanych przez mieszkańców. Wspaniały bigos, grill i pieczone ziemniaczki z widokiem na
okazałą polanę otoczoną lasem to
gwarancja wspaniale spędzonego
wspólnie czasu.
tekst/foto: IB
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FUNDACJA

Nasze Szczęścia

Być bliżej rodziców dzięki Babickiej Szkole Rodzenia
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Przyszli rodzice są w naszej gminie naprawdę pod
dobrą opieką. Dzięki dofinansowaniu mogą korzystać z bezpłatnej Szkoły
Rodzenia zorganizowanej
w ramach Fundacji Nasze Szczęścia i bez stresu
przygotować się do wejścia
w rolę rodzica. O tym, czego można się dowiedzieć
na spotkaniach, rozmawiamy z Jagną Szulc-Kamińską, położną, która prowadzi Szkołę.
Czy jest duże zainteresowanie Szkołą Rodzenia wśród mieszkańców
naszej okolicy?
Tak, nie ma żadnych problemów
z zebraniem grup. Program rozpoczął się w czerwcu, dwa kursy już
się zakończyły, a do grudnia kontynuujemy jeszcze jeden cykl. Pierwsi
mali mieszkańcy naszej gminy już
są na świecie – gratulujemy naszym
absolwentom i absolwentkom!
Dlaczego warto się zapisać na taki
kurs?
Przede wszystkim dostajemy na nim
fachową wiedzę od profesjonalistów
i nie musimy szukać informacji na
własną rękę. To daje poczucie bezpieczeństwa, rozwiewa wątpliwości
i obawy. W zajęciach przeważnie
uczestniczą pary, a bycie razem to
wielka korzyść w przygotowaniach
do porodu. Do tego jesteśmy w grupie, wśród sąsiadów, co integruje
i wpływa na zawiązywanie nowych
znajomości i przyjaźni. Podczas
kursu w Szkole Rodzenia mamy też
możliwość na indywidualne spotkanie, które w naszej formule jest
dodatkiem do dwunastu programowych spotkań.
Czy możesz powiedzieć coś więcej
o formule kursu?
Babicka Szkoła Rodzenia została
wymyślona w taki sposób, by towarzyszyć parom przez jak najdłuższy

czas. Autorką tej wyjątkowej koncepcji jest położna Benita Jędral,
która z pasją prowadziła wcześniejsze edycje. Duże zainteresowanie
kursami potwierdza, że taka formuła jak najbardziej odpowiada uczestnikom. Treści są dostosowane do
wieku ciąży, więc kurs dzieli się na
dwie części z kilkutygodniową przerwą w międzyczasie. Dzięki temu
towarzyszymy parom praktycznie
od początku do końca ciąży. W części pierwszej omawiamy ogólnie
przebieg ciąży, zalecenia dotyczące
zdrowia, diety i poruszamy kwestie
emocji związanych z oczekiwaniem
na dziecko, poznajemy się. Druga
część dotyczy już bardziej samego
porodu, pielęgnacji noworodka,
połogu i laktacji. Uczestnicy kursu
mają zajęcia z elementami wykładu, warsztaty oraz ćwiczenia. Spotykają się ze mną, czyli z położną,
z psychologiem, dietetykiem oraz
fizjoterapeutą. Jest też kurs pierwszej pomocy i czasami pojawiają się
goście – niespodzianki.
Bogaty program!
Owszem, zależy nam, by jak najwięcej wiedzy przekazać przyszłym
rodzicom. Nacisk kładziemy na
formy warsztatowe. Wykładów jest
niewiele, za to ćwiczymy oddech,
pozycje porodowe i po prostu dużo
rozmawiamy z uczestnikami. Odpowiadamy na pytania, oswajamy
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lęki. Mamy taką możliwość, ponieważ zajęcia odbywają się w małych
grupach do kilku par, więc tworzy
się bardzo sympatyczna atmosfera
i bliskość. Ćwiczymy pielęgnowanie noworodka na fantomach, wykorzystujemy akcesoria do kąpieli,
używamy piłek do ćwiczeń i worków sako. A we wszystkim co robimy, opieramy się na aktualnych
rekomendacjach Standardu Opieki
Okołoporodowej.
Taki kurs to duże wsparcie dla rodziców.
Zdecydowanie. Mam poczucie, że
udział w takiej szkole jest naprawdę
bardzo potrzebny. W naszej okolicy
jest coraz więcej ludzi, którzy szukają ciekawej formuły pozyskania rzetelnej wiedzy, poszerza się też grupa
młodych rodziców – to wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom.
Miejmy więc nadzieję, że będą kolejne edycje Szkoły Rodzenia w naszej
gminie.
Z pewnością znajdą się na nie chętni! Dzięki Szkole Rodzenia jesteśmy
po prostu bliżej przyszłych rodziców, a oni są bliżej siebie i wzajemnie sobie pomagamy.
I tak trzymać! Dziękuję za rozmowę.
tekst: Karina Grygielska
foto: FOTOLIA/ADOBE

z życia gminy
W 1932 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów postanowiło wybudować domy dla
swoich pracowników. Pod koniec tego samego roku pierwsze rodziny wprowadziły się
na teren Osiedla Łączności Babice. W 1936 roku, trzy lata po śmierci ministra Ignacego
Boernera, nazwę osiedla przemianowano na Boernerowo. Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku teren ten podlegał administracyjnie pod Gminę Blizne zamienioną
w późniejszych latach na Gminę Stare Babice.

Wykopaliska archeologiczne
na Osiedlu Łączności Babice
Dziś Boernerowo jest częścią Warszawy, ale nie zapominamy o naszej
wspólnej historii. W cieniu Radiostacji Babice o teren osiedla w 1939
roku toczyły się ciężkie walki. Wielu spośród poległych żołnierzy
spoczywa na cmentarzu wojennym
w Starych Babicach. Właśnie teren
tych walk badali archeolodzy ze
stowarzyszenia Park Kulturowy
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, w ramach
działań Bemowskiego Centrum
Kultury. Tuż za kapliczką przy ulicy Grotowskiej znajdują się okopy, które najprawdopodobniej
wykopali żołnierze III batalionu
26. Pułku Piechoty – Obrońcy Ziemi Babickiej.
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W trakcie badań archeologicznych udało się ustalić, jak wyglądał i przebiegał okop. Odnaleziono

dwa stanowiska strzeleckie oraz
chodnik dobiegowy, który je łączył.
Mimo iż podczas sześciodniowych
prac nie odnaleziono wielu zabytków, można uznać je za udane pod
względem promocji i edukacji.
Członkowie stowarzyszenia opowiadali zwiedzającym o historii
Osiedla Łączności Babice, o Radiostacji Transatlantyckiej, a także
o bohaterskim majorze Jacku Decowskim – dowódcy obrony tego
odcinka. Teren wykopalisk odwiedziło ponad 150 osób – w tym bardzo dużo dzieci z pobliskiej szkoły
przy ulicy Thommego. Taki rodzaj
nauki określa się nazwą Żywych
Lekcji Historii. Dodatkową atrakcją była rozdawana wszystkim Gazeta Wojenna, wrześniowy dodatek
do Gazety Babickiej. Można powiedzieć, że mimo podziałów administracyjnych nasza wspólna historia
do dziś łączy mieszkańców Gminy
Stare Babice oraz Boernerowa.
tekst: Jarosław Chrapek
foto: Adam Falis
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dom kultury

Dom Kultury zaprasza
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Migawki

Koncert muzyki filmowej Ennio Morricone

30

28 września w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył się koncert muzyki
filmowej Ennio Morricone. Aranżacje, które mieliśmy okazję usłyszeć, wyszły spod pióra,
a następnie smyczka dyrygenta orkiestry Jana Lewtaka.
Sala Widowiskowa rozbrzmiała motywami z filmów
takich jak: „Dawno temu w Ameryce”, „Profesjonalista”,
„Misja”, „Wydarzyło się kiedyś na Dzikim Zachodzie”
i „Za garść dolarów”.
Wykonawcami byli: Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Jana Lewtaka,
Chór Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół
Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz

5 października z mocnym
przytupem ciężkim glanem
na scenę Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice
wkroczyli legendarna Renata Przemyk z zespołem.

w Warszawie, prof. Wanda Tchórzewska-Kapała – dyrygent
i przygotowanie chóru; Irena Sienkiewicz – odpowiedzialna
za przygotowanie chóru; soliści: Magdalena Schabowska –
sopran, Maria Lewicka – flet, Joanna Monachowicz – obój,
Danura Kojro-Pawulska – fortepian, Antoni Adamski –
harmonijka.
tekst: WK/foto: IB

Koncert Renaty

Mieliśmy okazję na żywo posłuchać takich przebojów jak: „Babę
zesłał Bóg”, „Protest dance”, „Aż
po grób”, „Ten taniec”, „Zero” czy
„Kochana”. Koncert, „YA HOZNA
+ THE BEST OF” został ubrany
w piękne efekty świetlne, co w połączeniu z charyzmą muzyków, oprawą
najwyższej jakości oraz prawdziwie
grunge’ową atmosferą dało spektakularne widowisko. Sala Widowiskowa wypełniła się po brzegi, a po
zakończeniu wydarzenia wokalistka
rozdawała autografy i ze swoim zniewalającym, ciepłym uśmiechem pozowała do zdjęć.
Renata Przemyk jest artystką niezwykłą, która od lat konsekwentnie podąża własną drogą, nie
październik/listopad 2019 gazetaBABICKA

Przemyk
poddając się zewnętrznym wpływom, łącząc doskonałe kompozycje
z nieszablonowymi pomysłami na
aranżacje utworów. Artystce towarzyszyli: Krzysztof Pająk – klawisze,
Piotr Wojtanowski – gitara basowa,
Sławek Puka – perkusja, Kamil Błoniarz – akordeon, Grzegorz Palka –
gitary.
tekst: WK/foto: IB

dom kultury

Wieczór Kultury Indyjskiej
Niezwykły wieczór z indyjską kulturą odbył się w sobotę
19 października w Domu Kultury Stare Babice. Organizatorem
wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Carrom, Centrum
Kultury Indyjskiej i Sportu oraz Dom Kultury Stare Babice.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Indii
w Polsce. Projekt Wieczór Kultury Indyjskiej w Starych Babicach był współfinansowany przez Gminę Stare Babice.

W trakcie wieczoru dzieci wzięły
udział w warsztatach plastycznych,
przybliżających indyjską kulturę.
Można było sypać z ryżu rangoli,
ozdabiać słonie oraz przygotowywać
lampiony na zbilżające się święto
świateł w Indiach.
Każdy mógł obejrzeć wystawę
tradycyjnych indyjskich ubiorów –

uczestnicy wydarzenia skosztowali
tradycyjnych indyjskich słodkości
oraz ćaju, czyli charakterystycznej
herbaty gotowanej z mlekiem i przyprawami.
W wydarzeniu wzięli udział znakomici goście: Vijay Khanna Atachee
ds. Kultury z Ambasady Indii, Jan
Żychliński Starosta Warszawski Zachodni oraz Sławomir Sumka Wójt
Gminy Stare Babice. Wydarzenie
wspierała organizacyjnie duża grupa wolontariuszy m.in. ze Szkolnego
Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.
tekst: PN/foto: AK
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Migawki

codziennych i odświętnych. Podczas
koncertu indyjskiej muzyki i tańca Natya Raaga Sala Widowiskowa
była pełna gości oraz niezwykłej
energii artystów. Wystąpili najlepsi
polscy muzycy zafascynowani indyjską muzyką: Michał Rudaś, Tomasz
„Ragaboy” Osiecki, Piotr Malec oraz
wspaniała tancerka tańca kathak
Magdalena Niernsee. Po nagrodzonym gromkimi brawami koncercie
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Zdrowa mama, zdrowy

maluch
32

Temat zdrowia przejawia się, odkąd tylko kobieta dowiaduje się, że
w jej życiu pojawi się dzidziuś. Jak
się odżywiać, co zrobić, by nie chorować, na co uważać, o jakich badaniach na pewno nie zapomnieć
– to wszystko potrafi spędzać sen
z powiek. Ale spokojnie – ogromna większość przyszłych mam ma
świadomość konieczności zapisania się do ginekologa, a po porodzie
zgłasza się z maluszkiem do pediatry i czuje się już bezpieczniej pod
skrzydłami specjalisty.
Ciąża to nie choroba
Kobiety w zdecydowanej większości realizują zalecenia swoich lekarzy – zarówno ginekologów, gdy
są w ciąży, jak i pediatrów, gdy już
urodzą – stwierdza Jagna Szulc-Kamińska, położna. Poza tym coraz
więcej par decyduje się na udział
w zajęciach szkół rodzenia, gdzie
mają zapewniony stały kontakt
z położnymi. Dzięki temu wzrasta
świadomość zdrowotna. Zdarza się
jednak, że niektóre panie traktują
ciążę jako stan chorobowy. Tymczasem ciąża to wyjątkowy stan w życiu
kobiety, moment, do którego trzeba
podejść pozytywnie, spróbować zrozumieć rządzące nim prawa i starać
się zaakceptować objawy. Musimy
po prostu słuchać swojego ciała i jak
najwięcej o ciąży się dowiadywać,
w czym z pewnością pomagają zajęcia w szkole rodzenia.
W oczekiwaniu na dziecko nie należy zapominać o ruchu. Ciąża lubi
ruch, bo ruch wspomaga krążenie,
przygotowuje ciało do wysiłku, jakim
będzie poród – jest przekonana Jagna
Szulc-Kamińska. Dlatego warto brać
udział w zajęciach fitness dla przyszłych mam, dużo spacerować, nie
bać się korzystać z basenu czy niektórych propozycji relaksu w salonach

Już od pierwszych dni ciąży przyszłym mamom towarzyszy
myśl o zdrowiu własnym i maluszka. Po porodzie zastanawiają
się, jak uchronić swoje dziecko przed infekcjami i wesprzeć
jego odporność, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

SPA. W ciąży powinno nam być
po prostu dobrze. Warto się trochę
rozpieszczać – bo jak nie teraz, to
kiedy?
Nie tylko ciało
Po porodzie ciało bywa obolałe,
nogi spuchnięte i doskwierać nam
mogą jakieś dolegliwości, szczególnie po cesarskim cięciu, które,
co warto sobie uświadomić, jest
poważną operacją. Fizyczne dochodzenie do siebie jest jednak
– o dziwo – drugorzędną sprawą
dla większości świeżo upieczonych
mam. Kiedy rozmawiam z kobietami po porodzie, rzadko kiedy słyszę
skargi dotyczące ich kondycji – zdradza Jagna. Większość pytań dotyczy
opieki nad noworodkiem, karmienia piersią i rozwoju dziecka.
Maleństwo w naturalny sposób
staje się najważniejsze dla mamy,
więc zapominamy o sobie, np.
o podstawowej potrzebie odpoczynku. Może to spotęgować zjawisko
zwane baby bluesem. Nawet 85%
kobiet doświadcza spadku nastroju
po porodzie, zwanego baby bluesem
– mówi Zosia Gnyp, psycholog
współpracująca w Fundacją Nasze
Szczęścia Zazwyczaj występuje on
w 3. lub w 4. dobie po urodzeniu
dziecka i może trwać od paru godzin
do kilkunastu dni. Kobieta doświadcza wtedy zalewających ją sprzecznych emocji, dużo płacze, łatwo się
wzrusza, martwi się, czy będzie dobrą mamą dla swojego dziecka.
Warto sobie uświadomić, że baby
blues to stan fizjologiczny, który zazwyczaj ustępuje samoistnie, w miarę jak organizm zaczyna osiągać
stan względnej równowagi. Trzeba
jednak zadbać o siebie w tym czasie, tak by przejść go jak najłagodniej. Przede wszystkim zachęcam do
poproszenia o pomoc bliskie osoby
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– radzi Zosia Gnyp. Nie bój się powiedzieć wprost, w czym konkretnie
inna osoba mogłaby Cię wyręczyć –
może to być choćby zrobienie obiadu
czy opieka nad starszym dzieckiem.
Postaraj się traktować siebie z wyrozumiałością – urodzenie dziecka to
wielka zmiana i potrzeba czasu, by
się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
W oswajaniu nowej sytuacji może też
pomóc opowiadanie o swoich przeżyciach zaufanej osobie oraz zadbanie
o jak największą ilość odpoczynku
– pozwól innym zająć się dzieckiem,
a Ty w tym czasie spróbuj się przespać, wyjść na spacer, zrobić coś, co
Cię odpręży. Najlepszą regeneracją
jest sen, dlatego śpij wtedy, kiedy śpi
Twoje dziecko. Inne rzeczy takie jak
pranie czy sprzątanie mogą poczekać.
Wreszcie poszukaj w swoim otoczeniu towarzystwa innych kobiet, które
niedawno urodziły – dzielenie przeżyć z osobami, które Cię rozumieją,
bo przeszły podobne doświadczenia,
może przynieść naprawdę dużą ulgę.
Jeśli jednak spadek nastroju trwa
dłużej, a do tego towarzyszą mu niektóre z takich objawów jak: bardzo
silny i częsty lęk o dziecko, przekonanie, że nie radzisz sobie jako
mama i związane z nim występujące
poczucie winy, brak nadziei na poprawę, trudności w podejmowaniu
codziennych decyzji, brak siły do
wstania z łóżka, brak lub nadmierny apetyt, do tego przestały cieszyć
Cię rzeczy, które do tej pory sprawiały Ci radość, a sen nie przynosi
poprawy samopoczucia, może to
świadczyć o tym, że przeżywasz
depresję poporodową. Konieczna
jest wtedy konsultacja ze specjalistą,
lekarzem pierwszego kontaktu, a najlepiej lekarzem psychiatrą – uważa
Zosia Gnyp. Depresja może się pojawić nawet w przeciągu 6 miesięcy
po porodzie. Szacuje się, że cierpi na
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nią od 10 do 20% kobiet. Depresję
poporodową trzeba leczyć, ponieważ
nieleczona jest przyczyną ogromnego cierpienia kobiety, wpływa na jej
więź z dzieckiem i stanowi poważne
zagrożenie dla jej zdrowia, a nawet
życia.
Uodpornić maluchy
Nowe życie wymaga konsultacji
z lekarzem, dzieje się to obowiązkowo zaraz po urodzeniu dziecka.
W szpitalu noworodek otrzymuje
obowiązkowe szczepienia – przeciwko WZW i przeciwko gruźlicy
– przypomina Agnieszka Rudzka-Kocjan, dr nauk medycznych, specjalista pediatra, endokrynolog. Po
powrocie do domu rodzice zapisują
się do wybranego pediatry i spokojnie oczekują na wyznaczone wizyty
kontrolne. W międzyczasie mogą
liczyć na kilka wizyt położnej, która
wspiera ich w najważniejszych czynnościach pielęgnacyjnych przy noworodku, bada mamę i noworodka
oraz odpowiada na wszelkie pytania
i udziela porad, np. dotyczących dolegliwości poporodowych czy karmienia piersią. W ciągu dwóch, trzech
tygodni po porodzie pediatra ocenia
stan dziecka, przypomina o tym, jakie szczepienia są obowiązkowe i kiedy należy je zrobić.
Jest to czas dla maleństwa na

oswojenie się ze światem oraz uzyskanie podstawowej odporności,
a dla mamy szansa na dojście do
siebie.
Jest to też czas budowania więzi między rodzicami a dzieckiem,
delektowania się dotykiem, przytulaniem – mówi Jagna Szulc-Kamińska. Warto w tym okresie skupić się
na karmieniu piersią, bo jest to najlepszy pokarm dla maleństwa. Proces
karmienia piersią przynosi również
korzyści dla mamy: wspiera w obkurczaniu się macicy, zapobiega krwotokom, przeciwdziała powstawaniu
raka piersi i jajników, stanowi pomoc
przy zgubieniu zbędnych kilogramów.
Jeżeli pojawią się problemy z karmieniem, warto skorzystać z porady położnej lub poradni laktacyjnej. Jestem
zwolenniczką delikatnego podejścia
do kwestii karmienia. Presja, z jaką
spotykamy się w tym temacie nam
nie pomaga, lecz jest źródłem stresu
a często demotywuje do starania się,
by jednak próbować karmić – mimo
pierwszych niepowodzeń.
Nie trzymać pod kloszem
Niekiedy zastanawiamy się, czy
nasz maluch jest już gotowy do wyjścia z domu. Na pierwszy spacer
zapewne szybko się zdecydujemy,
ale np. zajęcia w Klubie Mam? Czy
można zaryzykować zabranie tam

maluszka w wieku np. dwóch miesięcy?
Moim zdaniem pierwsze trzy miesiące powinniśmy spędzić z dzieckiem z dala od dużych skupisk ludzi
– mówi Agnieszka Rudzka-Kocjan,
pediatra. Spacer jest za to jak najbardziej wskazany – jeśli dziecko urodzi
się w czasie jesieni czy zimy, zalecam
wyjście z domu w drugim tygodniu
życia po wcześniejszym werandowaniu. Nie powinniśmy przegrzewać
dziecka, jak najwięcej spacerować
również przy gorszej pogodzie, pamiętając jednak o adekwatnym ubiorze.
Podobnego zdania jest Jagna
Szulc-Kamińska, która prowadzi
babicką Szkołę Rodzenia: Dziecko
zdobywa odporność, między innymi mając kontakt ze światem drobnoustrojów, a wychodzenie z domu
pomaga tę odporność zbudować.
Trzymanie pod kloszem i rezygnacja ze spacerów to działanie krótkowzroczne, pozorna dbałość o dziecko.
Poza tym nie ma szczęśliwego dziecka
bez szczęśliwej mamy, a jeśli mama
potrzebuje wyjść – jak najbardziej
powinna się na to zdecydować i zabrać dziecko ze sobą.
tekst: Karina Grygielska
il. Krzysztof DeMianiuk
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Artykuł 74. Karty Nauczyciela
mówi: W dniu rocznicy
utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej,
14 października każdego
roku, obchodzony
będzie Dzień Edukacji
Narodowej. Dzień ten
uznaje się za święto
wszystkich pracowników
oświaty i jest wolny
od zajęć lekcyjnych.

Osiecka na Dzień Nauczyciela
34

W naszej gminie Dzień Nauczyciela został zorganizowany 18 października w Domu Kultury Stare
Babice. Z tej okazji Wójt Gminy
P Blizne Jasińskiego

Stare Babice Sławomir Sumka uhonorował nagrodami specjalnymi 40
nauczycieli z placówek w Koczargach, Bliznem Jasińskiego, Starych
P Stare Babice

Babicach, Zielonkach-Parceli i Borzęcinie Dużym. Galę uświetnił
koncert Marcina Januszkiewicza
z zespołem pt. „Osiecka po męsku”.
Marcin jest aktorem, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów, którego twórczość Agnieszki

Osieckiej fascynowała od najmłodszych lat. Jej piosenki przyniosły
mu wiele ważnych krajowych wyróżnień, np. wygraną Przeglądu
ZSP Borzęcin Duży

Piosenki Aktorskiej w 2017 roku.
Jego odważne interpretacje największych przebojów, takich jak
„Niech żyje bal”, „A ja wolę moją
SP Zielonki-Parcela

mamę”, „Wariatka tańczy”, „Kołysanka dla okruszka” czy „Na
kulawej naszej barce” wywołały
zachwyty i wzruszenia babickiego grona pedagogicznego. Mogło
by się wydawać, że „Osiecka po
męsku” będzie mocną, rockową
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realizacją najpiękniejszych polskich piosenek, jednak nic bardziej
mylnego – męskość polega tutaj na
dojrzałości artysty, który żongluje
SP Stare Babice

konwencjami i prezentuje nieoczywiste aranżacje.
Po koncercie został zorganizowany słodki poczęstunek, na któSP Koczargi Stare

rym pedagodzy i pracownicy szkół
i przedszkoli mogli wymienić się
wrażeniami i zintegrować bez biegających między nogami uczniami.
Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia!
tekst: WK/foto: AK

oświata w gminie

Święto Edukacji w babickiej szkole
14 października 1773 Sejm Rozbiorowy utworzył Komisję Edukacji Narodowej, powstałą z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od połowy XX wieku dzień ten jest świętem
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Najpierw jako Dzień Nauczyciela, z kolei dziś
obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach również hucznie obchodzi tenże ważny
dzień, zbierając się rano na uroczystym apelu. W tym roku
jako pierwsza głos zabrała dyrektor Dorota Smolińska,
która podziękowała wszystkim pedagogom za pełną pasji
pracę i życzyła dalszej satysfakcji z wykonywanego zawodu. Wysłuchaliśmy również występu chóru pod kierownictwem pani Ewy Dżygi.

14 października z pewnością pozostanie na długo
w pamięci pierwszaków. To właśnie tego dnia uroczyście
ślubowali na sztandar szkoły. Następnie panie dyrektor Dorota Radecka i Marzena Nowak chwyciły wielkie
ołówki i rozpoczęły pasowanie. Każdy z nowych uczniów
mógł poczuć się wyjątkowo, niczym rycerz, którego zadaniem będzie teraz zdobywanie jak najlepszych ocen
i dbanie o dobre imię szkoły. Dumni rodzice z podziwem
spoglądali na swoje pociechy, często robiąc pamiątkowe

„Chcemy podziękować za wysiłek włożony w naszą edukację, cierpliwość, zaangażowanie, ale także kształtowanie
naszej osobowości opartej o właściwy system wartości
etycznych i moralnych” – powiedziała pod koniec uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Zuzanna Witczak-Bielecka. Następnie wszyscy nauczyciele
otrzymali drobne podarki od członków samorządu.
Po uroczystej części klasy rozeszły się do sal, gdzie
uczniowie wcielili się w role nauczycieli. Wszyscy byli pod
wrażeniem ich przygotowania. Mieliśmy szansę usłyszeć
wiele ciekawych wykładów, m. in. o Unii Europejskiej.
Przed południem rozpoczęła się ceremonia ślubowania pierwszoklasistów, którą zaszczycili swoją obecnością
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i jego zastępca
Tomasz Szuba.

zdjęcia. Mimo tremy, młodym artystom udało się przedstawić krótki występ. Chwilę później każdy odebrał wyprawkę i mógł udać się na poczęstunek, który być może
choć trochę osłodził pierwsze chwile stresu w życiu młodych uczniów.
Dzień Nauczyciela jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu roku szkolnego. Nie tylko dla samych pedagogów,
lecz też dla uczniów. Wtedy mogą podziękować im za
trud włożony w pracę dydaktyczną. Mark Twain napisał
kiedyś, że zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać. Bo umiejętność uczenia innych jest niesamowitym darem, który trzeba pielęgnować.
tekst: Jan Waligóra, uczeń klasy VIII
foto: materiały szkolne
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III Festiwal Dyni w Zielonkach
19 października w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbył się
doroczny Festiwal Dyni. Dyrekcja,
Rada Rodziców, nauczyciele, uczniowie i rodzice, stanęli na wysokości
zadania i wspólnie przygotowali bogaty program trzeciej już odsłony
Festiwalu. W godzinach 9.00–14.00
szkołę wypełniła moc atrakcji związanych głównie z tym wspaniałym
i zdrowym warzywem, jakim jest dynia, ale nie tylko…

Na szkolnych przestrzeniach wybudowano całe dyniowe miasteczko, pełne radości i zdrowia, a na hali
sportowej odbyły się: koncert w wykonaniu Kamili Boruch – wspólne zabawy z muzyką dla małych i dużych,
spektakl pt. „Zgubowisko” Fundacji

Sztukmistrze z Lublina. Uczniowie
odśpiewali hymn Festiwalu Dyni,
a następnie ruszyli do zdobywania
pieczątek na specjalnych kartach
konkursowych przy stanowiskach
zorganizowanych przez nauczycieli. Za zebrany komplet pieczątek

szczęśliwcy wyłonieni w drodze losowania otrzymali nagrody.
Równolegle można było skorzystać z poczęstunku z grilla, odpoczynku na leżakach, fotobudki,
zrobić sobie profesjonalne zdjęcie
portretowe oraz uczestniczyć w eksperymentach wodnych przygotowanych przez GPK Eko-Babice. Nad
dokumentacją wydarzenia czuwało
studio fotograficzne.W trakcie festiwalu odbyły się też cztery konkursy na: filmik promujący dynię jako
warzywo, stworzenie gry planszowej
o dyni, dyniowe ciasto oraz sałatkę
warzywną.
Na koniec nastąpiła wspólna degustacja zdrowych, dyniowych i warzywnych przysmaków.
Tekst: IB, foto: MB
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Zwycięzcy w konkursie EkoSzkoła
Uczniowie szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli zostali laureatami konkursu plastyczno-fotograficznego dla szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4 października dyrektor Hanna Domańska wraz z sekretarzem
gminy Michałem Więckiewiczem,
nagrodzonymi uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielką plastyki
Anną Krysztoforską uczestniczyli
w wielkiej gali w Centrum Kampinoskiego Parku Narodowego. Uroczystość łączyła dwa ważne wydarzenia:

finał konkursu „EkoSzkoła II” oraz
obchody 60-lecia parku.
Celem konkursu była popularyzacja działań związanych z edukacją
ekologiczną oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży
w zakresie ochrony środowiska. Na
konkurs wpłynęło 198 prac z 22 szkół.
Prace wykonane były przy użyciu

surowców wtórnych lub przedmiotów pochodzenia naturalnego.
W kategorii praca plastyczna dla
uczniów klas I–III trzecie miejsce
w konkursie zajęła Klara z klasy 2c.
Nagrodzone zostały także fotografie
uczniów klas IV–VIII. W tej kategorii
pierwsze miejsce zajął Staś z klasy 5c,
a trzecie miejsce Franek z klasy 7b.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Fundusz nagrodził naszą szkołę
„Eko-Bonem” o wartości 5000 zł za
działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych
tekst/foto: materiały szkolne
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Pasowanie pierwszoklasistów
w Koczargach Starych
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który w naszej gminie jest także okazją
do pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
W szkole w Koczargach Starych 42 uczniów złożyło ślubowanie pierwszoklasisty. Uroczystą akademię
prowadzili uczniowie klas starszych. Było wiele piosenek, wierszy i życzeń dla wszystkich pracowników
tej placówki.
Otrzymali oni także nagrody z rąk wójta Sławomira
Sumki i dyrektor Anny Baran. Wójt gminy podkreślił
zaangażowanie i osiągnięcia kadry, które przekładają się

Szczególne podziękowania i serdeczności kierujemy
do nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i wspomagających, którzy swoją pracą, zaangażowaniem
i pasją zarażają swoich małych podopiecznych, jednocześnie kształtując ich wiedzę i rozwój.
tekst/foto: UGSB
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na sukcesy uczniów. Pozdrowił także obecnych i emerytowanych pracowników, którzy uczestniczyli w uroczystości. Warto wspomnieć, że w czterech szkołach na
naszym terenie nagrody Wójta Gminy uzyskało 40 osób,
a nagrody dyrektora 120 osób.
Pierwszakom składamy serdeczne życzenia sukcesów
w nauce, wielu radosnych chwil i przyjaciół w nowej
szkole!

Mianowanie nauczycieli
27 września Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wręczył akty nadania nauczyciela mianowanego
sześciu paniom.

Nauczycielki ślubowały:
– rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
– dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
– kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród mianowanych były:
Ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach:
• Monika Pniewska
• Kamila Krajza
Ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych:
• Iwona Gas
• Magdalena Klepacka
• Marzena Chmielarz – Borowiec
• Joanna Drozd
Serdecznie gratulujemy!
tekst/foto: UGSB
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Szkoła w Borzęcinie
została laureatem
konkursu ogólnopolskiej
sieci edukacyjnej

„#OSEWYZWANIE”
Nagrodą w konkursie dla
szkoły w Borzęcinie jest pracownia mobilna, składająca się
z 16 laptopów umieszczonych
w przenośnej szafie z punktem
dostępowym do internetu.

Artykuł sponsorowany
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Nagrody ufundowane przez
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną uzyskaliśmy po spełnieniu kilku wymaganych warunków. Jednym z nich
była praca plastyczna pt. „Smart
Szkoła”. Wykonali ją nasi uczniowie
– bracia Wojtek i Antek Zalewscy.

Nagrodę z rąk szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów
Marka Suskiego odebrała pani Beata
Błaszczak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie
Dużym.
tekst/foto: Justyna Szczepanik

Sezon narciarski rozpoczęty!
Dokąd jechać na narty? – radzi
biuro podróży Sun Center
Sezon zimowy tuż, tuż. Hotele, pensjonaty i stoki już czekają na amatorów białego szaleństwa. Dokąd
jechać na narty? – zastanawiają się
nasi mieszkańcy.
Z pomocą, radą i podpowiedziami
przychodzi biuro podróży Sun Center
i doświadczony personel, który odpowie na każde narciarskie pytanie, podpowie dokąd jechać i jak się na taką
wyprawę przygotować.
Zacznijmy od tego, że wczasy narciarskie zakupione w biurze podróży są
tańsze niż organizowane samodzielnie.
Sprawdziliśmy to, porównując ceny
ofert biura z analogicznymi ofertami
na znanych portalach noclegowych.
Zapytaliśmy o to w biurze podróży
Sun Center, okazuje się, że duże firmy
– TUI czy Exim – mają podpisane korzystne umowy z hotelarzami, którzy
mając pewność sprzedanych miejsc
noclegowych oferują niższe ceny. Aby
hotel czy pensjonat mógł współpracować z touroperatorem, musi w cenie
pobytu zapewniać dodatkowe atrakcje
i usługi. Dodatkowo w cenie wczasów
jest ubezpieczenie, które w przypadku
samodzielnego wyjazdu musimy kupować sami, a w razie potrzeby, samodzielnie egzekwować od ubezpieczalni
usługę np. medyczną.
Największy plus organizowania wyjazdu przy pomocy biura Sun Center

– to fakt, że rzez cały czas pobytu możemy liczyć na wsparcie biura w trudnych
sprawach, zawsze można zadzwonić
z problemem, jeśli taki nas spotka. Obsługa biura pomoże nawet w zakupie
skipassu przez internet oraz podpowie,
jaką odzież zabrać, jaki sprzęt; kupować
czy wypożyczyć na miejscu, itd.
A zatem dokąd jechać? Na babickich narciarzy czeka zarówno kilka
ciekawych miejsc w Polsce (Karpacz,
Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój),
które oferują obiekty hotelowe o wysokim standardzie jak i za granicą.
Bliższe i atrakcyjne cenowo są Czechy
i Słowacja, cechujące się nowoczesną infrastrukturą narciarską i przyjazną atmosferą. Znane kurorty to
Jasna, Chopok, Stary Smokovec czy
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Tatrzańska Łomnica w Słowackich
Tatrach; Harrachov czy Szpindlerowy
Młyn w Karkonoszach oraz Liberec
w czeskich górach Izerskich.
Wyższa półka, a co za tym idzie duży
wybór na najwyższym poziomie oferują ośrodki w Niemczech, Austrii
i Włoszech. Mamy tam hotele wysokiej klasy, doskonałe warunki narciarskie, najwięcej tras na lodowcach,
nowoczesną infrastrukturę i dobry dojazd autostradami. Poza tym – bogatą
ofertę dodatkowych usług w hotelach
w cenie, np. sauna, basen, apreski, animacje oraz zajęcia dla dzieci i narciarskie przedszkola.
A tych najbardziej wymagających
zapraszamy do Szwajcarii, której krajobraz tworzą imponujące góry ze
słynnym Matterhorn na czele. To kraj
nieprzebranych możliwości dla zapalonych narciarzy, na których czekają
doskonałe trasy narciarskie otoczone
wyjątkową scenerią Alp.
Dane kontaktowe:
Biuro podróży SUN CENTER
ul. Ogrodnicza 1, przy rondzie w Babicach
tel. 511 081 329
www.suncenter.pl biuro@suncenter.pl
www.facebook.com/BiuroPodrozySunCenter
tekst: IB/foto: Pixabay
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Szkodliwy azbest
Azbest to mikroskopijne włókna krzemianowe, czterokrotnie cieńsze od ludzkiego
włosa. Dawniej był dodawany do cementu
podczas produkcji płyt falistych, płytek,
rur i otulin izolacyjnych. Najczęściej kojarzy nam się z pokryciem dachowym i nie
ulega wątpliwości, że pod tą postacią jest
go najwięcej. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyroby zawierające azbest
muszą być usunięte ze środowiska do
31 grudnia 2032 r. Obecnie produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami
zawierającymi azbest są zakazane.
Jak powszechnie wiadomo, włókna
te są szkodliwe dla zdrowia człowieka
i mogą powodować poważne choroby układu oddechowego. Nie wszyscy jednak są świadomi obowiązków,
jakie ciążą na właścicielu takich wyrobów. Zgodnie z przepisami: jeśli
na Twojej nieruchomości znajduje
się azbest, co roku – do 31 stycznia –
powinieneś złożyć tzw. informację
o wyrobach zawierających azbest.
Jako osoba fizyczna informację tę
powinieneś złożyć do urzędu gminy.
Osoby prawne informacje tę składają do właściwego urzędu marszałkowskiego. Wzór dokumentu
dostępny jest w urzędzie w pokoju nr 10 lub na stronie gminy Stare
Babice w zakładce Ochrona Środowiska. Osoby, które nie dopełniły
tego obowiązku proszone są o bezzwłoczne złożenie w/w informacji
we właściwej jednostce.
Gmina Stare Babice co roku prowadzi akcję usuwania wyrobów
zawierających azbest. Jest ona bezpłatna dla mieszkańców i pozwala
corocznie na pozbycie się dużych
ilości szkodliwych materiałów z naszego terenu. Dodatkowo usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Stare Babice w 2019 zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
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tekst: UGSB/foto: AdobeStock
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Jak można poprawić jakość powietrza,
paląc w starym piecu?
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że
nawet w starym i brzydkim kotle też można
palić bez dymu. Mając nieekologiczny piec
możemy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do
powietrza poprzez palenie w piecach paliwem
dobrej jakości. Ale to nie wszystko, bo nawet
używając tego samego co dotychczas kotła
i takiego samego paliwa, możemy jednocześnie zadbać o czystsze powietrze w naszym
otoczeniu, a zarazem zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
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Efektywne i ekonomiczne spalanie węgla i drewna
można uzyskać w każdym piecu i na dowolnym paliwie.
Dym jest zawiesiną mikroskopijnych cząsteczek niedopalonego paliwa. Nie każdy wie, że kawałek węgla czy
drewna musi być podgrzany do ponad 400°C, zanim
pojawi się płomień. Zanim do tego dojdzie, przez długi
czas wydzielają się smoliste gazy. Jeśli pobliżu jest już żar,
to gazy zapalają się, a jeśli nie – lecą w komin.
Udowodniono, że dym jest najbardziej kaloryczną
częścią paliwa i przejście z kopcenia na efektywne spalanie przynosi oszczędności ok. 30% opału. O tym, czy
dym się spala, czy ucieka kominem, decyduje nie wiek
pieca ani cena paliwa, lecz sposób palenia. W dużej mierze ograniczenie dymienia zależy od techniki dokładania paliwa, a to oznacza, że do wytworzenia tej samej
ilości ciepła zużyjemy mniej paliwa!
Aby stary piec nie kopcił, paliwo należy dokładać
niewielkimi porcjami, aby nie zadusić płomieni lub
rozpalać od góry.
Do dobrego spalania potrzebny jest również stały
dopływ powietrza. W kotłowni musi być otwór nawiewowy doprowadzający powietrze z zewnątrz oraz wentylacja grawitacyjna. To bardzo ważne, bo gdy braknie
tlenu, piec zacznie produkować śmiertelny czad!
Kolejną sprawą jest przechowywanie paliwa w odpowiedni sposób. Wiosną i latem należy je zabezpieczyć
przed wilgocią, a jesienią i zimą opadami deszczu i śniegu. W przypadku palenia drewnem dobrze, jeśli pochodzi ono z drzew liściastych, ponieważ zawiera ono
mniejsze ilości substancji żywicznych. Drewno z drzew
iglastych zawiera dużo żywicy, która spalając się, zanieczyszcza wnętrze pieca i tworzy dużo dymu.
Nie czekając na wejście w życie zakazu dotyczącego
rodzaju paliw, jako mieszkańcy, możemy zadbać o zdrowie i środowisko już teraz. Użytkownicy kotłów, pieców
i kominków oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, powinni przestrzegać poniższych zasad:
• kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych
źródeł;
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Ty decydujesz jak palisz

najgorzej

nieźle

najlepiej

• stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń
grzewczych;
• dbać o stan instalacji spalania;
• przeprowadzać regularne czyszczenie urządzeń grzewczych;
• przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych;
• zapewnić odpowiednią wentylację kotłowni.
Nieefektywne spalanie powoduje ubytek znacznej ilości ciepła wraz z trującymi gazami i pyłami przez komin.
tekst: na podst. www. czysteogrzewanie.pl
Referat Ochrony Środowiska

GPSZOK

W związku z rozwojem gminy oraz zmianą przepisów
środowiskowych została podjęta decyzja o budowie
nowego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Istniejący punkt nie spełniał już
wymagań prawnych, które w ostatnim czasie zmieniały się wielokrotnie.

Nowy GPSZOK powstaje przy ul. Dworkowej w Starych Babicach tuż obok dotychczas funkcjonującego.

zdrowie i ekologia

Telekomunikacyjne maszty

niezgody

30 sierpnia 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę
o zmianie ustawy na temat wspierania rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw.
nowelizację megaustawy.
Dzięki tej zmianie budowa masztów telekomunikacyjnych i innych
obiektów tego typu będzie o wiele
prostsza. Nie ulega wątpliwości, że
wszyscy chcemy mieć łatwy i szybki
dostęp do usług telekomunikacyjnych, z drugiej jednak strony nie jesteśmy już tacy przychylni, jeśli tego
typu konstrukcje powstają w pobliżu
naszych domów.
Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej nierozerwalnie wiąże się
z budową nowych masztów czy
zwiększeniem mocy nadajników.
Wiele firm z branży wysyła w teren swoich pracowników w celu
znalezienia chętnych osób do lokalizacji nowych masztów telekomunikacyjnych na terenie ich
prywatnych działek. Zgoda na realizację takiej inwestycji na własnej

nieruchomości zwiększa zapewne
wpływy do domowego budżetu,
ale wiąże się jednocześnie z dużym
sprzeciwem ze strony sąsiadów czy
okolicznych mieszkańców.
Maszty telekomunikacyjne mogą
sięgać powyżej 30 m wysokości, są
więc konstrukcjami dobrze widocznymi w krajobrazie i otaczającej
nas przestrzeni. Niejednokrotnie
postrzegane są jako elementy zaniżające wartość terenu, na którym są
usytuowane oraz działek okolicznych. Z tego względu apelujemy
do mieszkańców gminy, aby decyzję o lokalizacji takiego obiektu
na terenie własnej nieruchomości
podejmowali w sposób rozważny,
przemyślany z uszanowaniem sąsąsiadów.
tekst: UGSB/foto: Pixabay

Nowością będzie zadaszone miejsce na kontenery, waga
samochodowa do ważenia odpadów oraz zamykany magazyn na materiały niebezpieczne. Teren o powierzchni ponad 800 m2 będzie ogrodzony i utwardzony. Ze
względu na kształt działki zostały zaprojektowane dwie
bramy: wjazdowa i wyjazdowa, a ruch odbywać się będzie w jednym kierunku. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu ułatwi korzystanie z GPSZOK-u.
Do GPSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady
posegregowane (wydzielone rodzajowo): opakowania
ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, metale, odpady
komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady
zielone), odpady budowlane w postaci gruzu (cegła,
beton), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
żarówki, opony, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia
i odzież, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Na terenie GPSZOK planujemy uruchomić punkt
wymiany niepotrzebnych rzeczy tj. mebli, zabawek
i sprzętu sportowego. Rzeczy te będą oceniane przez
pracowników GPSZOK i przeznaczane do powtórnego
wykorzystania przez osoby potrzebujące.
Nowy GPSZOK zacznie działać pod koniec tego roku.
tekst/foto: Eko-Babice/ ROŚ
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Jak bardzo dzika jest

Smaki polskiej przyrody

dzika róża?
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Dzika róża (Rosa canina L.)

– jak na różę przystało, należy do rodziny Rosaceae,
czyli różowate. Łacińska nazwa Rosa canina dosłownie
oznacza „róża psia”, gdyż dawniej wykorzystywana była
jako lek na wściekliznę. Stąd właśnie określenie dzika,
które nawet współcześnie funkcjonuje m.in. w Wielkiej
Brytanii, Niemczech i w Polsce. Nasze ludowe określenia dla tego niezwykłego krzewu to także: róża cierniowa, kostropest, róża polna czy szypszyna.
Ten powszechnie znany, pięknie kwitnący, dorastający do 2 m wysokości krzew występuje na terenie niemal
całej Europy, Afryki Północnej, Azji, Australii i Nowej
Zelandii. W Polsce dziką różę możemy spotkać zarówno na obrzeżach lasów, jak i przydrożach. Powszechnie
wykorzystywana jest w nasadzeniach tzw. zieleni przyulicznej, jako ozdobny element infrastruktury drogowej.
Warto podkreślić, że na świecie występuje wiele ga-

tunków i odmian róż dziko rosnących, występujących
w różnych kolorach i wielkościach. Dały one początek
ozdobnym gatunkom i odmianom uprawianych współcześnie róż. Do tej pory szkółkarze używają dzikiej róży,
jako podkładki dla róż szlachetnych.
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Do najciekawszych potomków dzikiej róży zaliczyć
należy:
• różę pomarszczoną Hansa – Rosa rugosa Hansa, powstałą w Holandii w 1905 r. niezwykle odporną na
mróz i choroby odmianę;
• różę damasceńską Kazanlik – Rosa damascena Kazanlik, charakteryzującą się pięknym i intensywnym
zapachem. Ciekawostką jest fakt, że jej płatki pachną
nawet po uschnięciu, stąd też wykorzystywana jest
do produkcji perfum. Odmiana ta wytrzymuje nawet
30-to stopniowe mrozy;
• różę pomarszczoną Pink Grootendorst – Rosa rugosa Pink Grootendorst, odmianę obficie kwitnącą przez
cały sezon;
• różę pomarszczoną Snow Pavement – Rosa rugosa
Snow Pavement, również łatwą w uprawie i odporną
na mróz i choroby;
• Wyjątkowo bogatą w witaminę C – Rosa rugosa – różę
pomarszczoną odmiana ‘Konstancin’;
• Mięsiste owoce wydają takie odmiany jak: ‘Ballerina’,
‘RobinHood’ i ‘PiRo3’.
WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE
Owoce dzikiej róży, zwane jagodami, zawierają m.in.
witaminę: A, B1, B2, E, P, K, kwas foliowy, garbniki,
kwasy organiczne, pektyny oraz pierwiastki takie jak:
potas, fosfor, magnez oraz wapń. Należy podkreślić, że
dzika róża jest jednym z najbogatszych i najcenniejszych
naturalnych źródeł witaminy C. Wysoka skuteczność
jej wchłaniania w stosunku do witaminy pochodzenia
syntetycznego wynika z zawartości w owocach róży bioflawonoidów. Warto podkreślić, że zawarta w kwiatach
i owocach witamina C odpowiada za produkcję kolagenu, który tworzy tkankę łączną w organizmie. Witamina ta leczy również stany zapalne i poprawia odporność
naszego organizmu. Zapobiega szkorbutowi i wzmacnia
naczynia krwionośne. Nie każdy wie, że witamina C pomaga również wchłaniać żelazo, w ten sposób uczestnicząc w zapobieganiu anemii i utrzymaniu zdrowej krwi.
Wszystko to sprawia, że dzika róża jest niezastąpiona
we wzmacnianiu naszego układu immunologicznego,
regulowaniu ciśnienia krwi oraz pracy serca i wątroby,
a także w dolegliwościach żołądkowych, np. przy biegunce.
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ZBIÓR PŁATKÓW
Okres zbierania płatków najlepiej
przeprowadzić w czerwcu, wyłącznie
w suche, bezdeszczowe dni. Zebrane

płatki suszymy rozkładając je w przewiewnym, zacienionym miejscu.
ZBIÓR OWOCÓW
Najlepszą porą na zbieranie owoców dzikiej róży jest wrzesień i październik. Wówczas są jeszcze jędrne
i zawierają większą zawartość witaminy C. Zbiór owoców w późniejszym okresie (po przymrozkach)
pozwala na uzyskanie słodszych
owoców, bardziej nadających się na
przetwory, ale za to o obniżonej zawartości kwasu askorbinowego, który ulega zniszczeniu pod wpływem
niskiej temperatury.
Owoce dzikiej róży można spożywać również na surowo. Jednakże
zanim to się uczyni, należy usunąć
nasiona i włoski, które mogą działać
drażniąco.

Smaki polskiej przyrody

Z pewnością wszyscy wiedzą, że
płatki dzikiej róży wykorzystywane
są również do produkcji: perfum,
mydeł, masek, kremów i balsamów.
Ale nie każdy zdaje sobie sprawę,
że właściwości pielęgnacyjne olejku z dzikiej róży powinny docenić
w szczególności osoby z cerą naczynkową oraz suchą i zmęczoną.
Doskonale bowiem nawilża i przywraca koloryt zszarzałej skórze.
Mobilizuje produkcję kolagenu
oraz redukuje zaczerwienienia
i cienie pod oczami. Sprawdza się
również przy likwidacji blizn i rozstępów.

CIEKAWOSTKI

•	Róże obecne są na Ziemi od około 40 mln lat.
•	Chińczycy hodowali je już 5000
lat temu.
•	
W Polsce (pod Sandomierzem)
mamy największe w Europie naturalne rozarium dziko rosnących
róż, na którym występuje aż 12
gatunków tej niezwykłej rośliny.
Ze względu na wyjątkowość
miejsca w 1979 r. został tam
utworzony rezerwat przyrody
o nazwie Góry Pieprzowe.

•	100 g owoców dzikiej róży może
zawierać nawet 3000 mg witaminy C (dużo więcej niż porzeczka). Dla porównania cytrusy zawierają jej zaledwie 50 mg.
•	2–3 mięsiste owoce dzikiej róży
pokrywają dzienne zapotrzebowanie na witaminę C.
•	
W Polsce naturalnie występuje
25 gatunków róż z ponad 1400,
które w ogóle istnieją.
•	Dzika róża jest symbolem narodowym Rumunii.

•	Starożytni Rzymianie wykorzystywali płatki dzikich róż, do
wypychania poduszek, aby ich
zapach ułatwiał zasypianie.
•	
Rodologia, to nauka z zakresu
botaniki zajmująca się badaniem
wyłącznie róż.
•	Indianie owoce dzikiej róży wykorzystywali do parzenia herbaty, skutecznej w dolegliwościach
górnych dróg oddechowych.

Aromatyczna herbatka z dziką różą

Propozycje wykorzystania dzikiej róży
Ważne, by wykorzystywane do przepisów owoce i płatki róż miały możliwie jak najmniejszy kontakt ze spalinami, w związku z powyższym ich zbiór należy przeprowadzić z krzewów, które rosną z dala od ruchliwych ulic.

Przygotowanie:
Szybkim sposobem na zrobienie aromatycznej herbatki jest wrzucenie utartych 10 g płatków dzikiej róży
do zaparzonej przez nas zielonej lub czarnej herbaty.

Składniki:
1 szklanka zaparzonej herbaty
10 g utartych płatków dzikiej róży i odstawiamy w ciepłe miejsce na 12 godzin.

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

Artykuł o charakterze edukacyjno-informacyjnym, niepełniący funkcji poradnika medycznego. Informacje, rady
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie
mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem.

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

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jednego stanowiska zbierz tylko część roślin,
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej
ilości ziół z jednego miejsca może spowodować, że w przyszłym roku już ich
tam nie będzie.
tekst/foto: Joanna Szczepanik

październik/listopad 2019 gazetaBABICKA

43

historia

Stanisław Kicek

– bohater z Borzęcina
– Teraz to już nasza ziemia. Do Bugu Niemcy, a za Bugiem stoi Rus. Już nie
ma Polski, wreszcie jesteście skreśleni z mapy.
– Nieprawda! – zawołałem, nie mogłem tego przeżyć, uderzyłem pięścią
w stół i powiedziałem – Polska była Polską i zostanie Polską…
Jeden z Niemców złapał za pistolet, wykrzyknął do mnie:
– Ty polska świnio! – i chciał mnie zastrzelić, wówczas drugi chwycił go za
rękę.
– Nie zabijaj go, to prawdziwy Polak, nie umie pogodzić się z rzeczywistością...
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Bohaterem tej opowieści jest Stanisław Kicek – żołnierz września
1939 r. urodzony w 1914 r. w Koczargach Starych. Bohater spod Zaborowa i Borzęcina Dużego walczący
w szwadronie Krakusów, obrońca
twierdzy Modlin. Pamiętam sprzed
lat jego płomienne opowieści, w których wspominał swoje dzieje wojenne. O śmierć ocierał się prawie
codziennie. Powyższa scena wydarzyła się, gdy był już więźniem Stalagu
1B Hehonstein (niedaleko Olsztynka
w miescowości Królikowo). Tylko
wielkiemu szczęściu zawdzięczał to,
że wówczas nie zginął. Uratował go
Mazur w niemieckim mundurze,
który później skrycie przynosił mu
chleb. Głód był w obozie straszny.
Mazur powiedział mu, że powinien
zniknąć ze stalagu, bo szykują się na
niego. Pan Stanisław po trzech miesiącach niewoli uciekł…
Jedyne zwycięstwo w tej wojnie
Borzęcin Duży w 1939 r. był areną
krwawych walk. Od 12 września kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk.
Niemcy stracili tu 11 czołgów. Ofiary
po obu stronach były duże. Stanisław
Kicek tak wspomina tamten czas:
„My wojacy Modlina dostaliśmy
rozkaz od generała Wiktora Thommee, żeby udzielić pomocy rozbitkom
generała Władysława Bortnowskiego.
Mieliśmy spotkać się pod Sochaczewem, a my spotkaliśmy się w Puszczy
Kampinoskiej. Tam żeśmy się połączyli i stworzyli dużą siłę”.
Niemcy zajęli stary cmentarz
w Borzęcinie (dziś Miejsce Pamięci Narodowej 1939–1944 przy

Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich).
Wykorzystali dawny kopiec upamiętniający historyczny cmentarz
i parafię, ustawili tam dwa karabiny maszynowe, duży czołg i czekali
na rozbitków gen. Bortnowskiego.
„Mocno się pomylili, stworzyliśmy
taką siłę, żeśmy ich rozproszkowali. Zostawili karabiny maszynowe,
dużo amunicji, czołg, konserwy
w okopach, a sami uciekli w popłochu. 16 września 1939 r. odnieśliśmy
największe zwycięstwo w tej wojnie.
Później wycofaliśmy się w kierunku
na Palmiry do Modlina, gdzie walczyliśmy do 28 września”.
Trudny czas niewoli
Niemcy całą załogę Modlina wywieźli do stalagu 1B. Tam gdzie mieścił się pomnik Hindenburga. Jak
wspominał Stanisław Kicek, obóz
na początku października wizytował
sam Adolf Hitler, który stwierdził, że
obrońcy Modlina byli bardzo dzielni,
walczyli o głodzie do ostatniego pocisku. W oczach armii niemieckiej
zyskali uznanie.
„Hitler obiecał, że połowę jeńców
zwolni do budowy miast i wsi. A było
nas tam około 30 tysięcy. Po paru
dniach pół załogi wytypowano do
budowy. Transporty ruszyły i zaczęto wywozić jeńców.” Pan Stanisław
również miał jechać, jednak okazało
się, że był w grupie ośmiu nadprogramowych osób. Zostali odrzuceni.
„Jak się później dowiedzieliśmy, nikt
z tych ludzi Polski już nigdy nie zobaczył. Niemcy całe piętnaście tysięcy
żołnierzy władowali w lochy Kętrzyna. Później bardzo nam dokuczali.
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Podporucznik Stanisław Kicek
1914–2005

Warunki pobytu w stalagu były nie
do zniesienia. Dawano nam do jedzenia jeden bochenek chleba dziennie na 18 osób i 0,5 litra brudnej zupy
na osobę. Wszyscy chodzili bardzo
głodni, a żołnierze pracowali fizycznie przy budowie baraków i pomagali bauerom w pracach polowych”.
Stanisław postanowił uciec razem
z kolegą Mieczysławem Boczkowskim z Wołynia…
Żołnierskie szczęście
Ucieczka była dobrze przygotowana. Pan Stanisław był w baraku nr 47
drużynowym, a takich drużyn, składających się z 30 osób, było w tym
budynku trzydzieści. Zbliżał się Sylwester, wielu Niemców wzięło urlopy,
drużyny zaczęły mieszać się ze sobą.
Stanisław poprosił swego zastępcę,
Ukraińca, o nazwisku Ołenym, aby
ukrył jego nieobecność, tamten spisał
się tak dobrze, że brak dwóch jeńców
Niemcy wykryli dopiero w marcu…
W noc sylwestrową, kiedy Niemcy
dobrze się bawili, Stanisław z kolegą
uciekł rowem odwadniającym pod
drutami obozu. Ostra zima –20°C
stępiła uwagę strażników. Uciekający
prawie zamarzli. Stanisław wpadł do
wody, przemoczony – był po paru
chwilach cały skuty lodem, a do tego
dokuczała mu rana nogi, której nabawił się, pracując w obozie. Po kilku
dniach dotarli do lasu, gdzie zastukali
do małej chaty. Otworzyły im kobiety, które początkowo mówiły do
nich tylko po niemiecku. W pewnej
chwili jedna odezwała się po mazursku – „wyśta som nase pojmańce”!
Kobiety nakarmiły uciekinierów, dały

historia
im suchą odzież, pokazały także bezpieczną drogę z dala od patroli niemieckich.
Właściwie uratowały im życie –
w realiach mroźnej zimy i wycieńczenia organizmów, niewiele już
brakowało. Ucieczka trwała dalej.
Stanisław z kolegą starali się omijać ruchliwe szlaki, spali w stogach
siana. Po przekroczeniu granicy
również natrafiali na dobrych ludzi, którzy udzielali im pomocy
w zamian oczekując tylko wojennych opowieści i nadziei na kolejne
spotkanie w wolnej Polsce. Dotarli do Warszawy, a później – myląc
tropiących ich Niemców – do Modlina i Wojcieszyna…
Pan Stanisław w pamiętnikach
wspomina, że działał dalej dla dobra Polski. Był zapewne w konspiracji, bowiem w stodole swego
teścia, w Wojcieszynie, wybudował schron, w którym przechowywano broń. Trafiła ona później do
Warszawy, która szykowała się do

powstania. Broń przewoził do stolicy w snopach zboża gospodarz Wolski z Wojcieszyna. O działaniach
tych Pan Stanisław wspominał jedynie zdawkowo pisząc – „nigdy się
nie chwaliłem, co umiałem zrobić
dla kochanej Polski…”
Walka o pamięć
Stanisław Kicek przez wiele lat zabiegał o pamięć o żołnierzach gen.
Thommee, którzy wypędzili Niemców z Borzęcina Dużego. Postanowił wznieść pamiątkową tablicę
w miejscu ich zwycięskiej bitwy.
Niestety przez długi czas był
osamotniony w tej walce. Nie
poddawał się jednak. Bodziec do
działania dawały mu wspomnienia przekazane przez jego dziadka
Cieślaka, mieszkańca Borzęcina,
odznaczonego przez cara Krzyżem
Gieorgijewskim na Tureckiej Wojnie 1877 r. „Dziadek zawsze mówił
prawdę, ludzie wznieśli ten kopiec
ku pamięci historii Borzęcina,
Stanisław Kicek w 1935 r.
służył w 3 Pułku Szwoleżerów
Mazowieckich im. płk. Jana
Kozietulskiego w Suwałkach,
23 sierpnia 1939 r. został
powołany do Modlina,
do Szwadronu Krakusów

Polsko Ojczyzno Nasza
My obrońcy Modlina, Krubina,
Zakroczymia, Zaborowa, Borzęcina,
którzy z rozbitkami gen. Bortnowskiego
walczyli z okupantem
hitlerowskim w 1939 r. za wolność
Ojczyzny. Na wieczną pamięć
ofiaruje uczestnik walk i mieszkaniec
Wojcieszyna Stanisław Kicek

nosili ziemię czapkami” wspominał. Bodziec do działania dawały
mu także jego własne przeżycia
wojenne nabyte w krwawej wojnie,
w której był nie tylko żołnierzem,
kawalerzystą, ale także sanitariuszem.
W 1990 r. pisał z prośbą o pomoc
w postawieniu tablicy – pomnika
m.in. do: Ministerstwa Obrony Narodowej, do Sejmu, do Dowództwa
Garnizonu w Modlinie, aż wreszcie
do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Po trwającej blisko rok korespondencji, wykonał za własne
środki tablicę pamiątkową, która
stanęła w miejscu dawnego kopca,
a po wybudowaniu przez gminę
Miejsca Pamięci Narodowej, została przeniesiona na cmentarz parafialny w Borzęcinie Dużym.
Pamiętajmy o Panu Stanisławie
Kicku, o jego walce o Polskę i walce
o pamięć żołnierzy września 1939 r.
Jest jednym z tych, który prawdziwie ukochał naszą Ojczyznę i nie
zawahał się walczyć o nią z bronią
w ręku. Nasz bohater spoczywa na
cmentarzu w Borzęcinie Dużym.
Cześć Jego Pamięci!
Dziękuję za pomoc w uzyskaniu
materiałów źródłowych Państwu Zofii
(z d. Kicek) i Zbyszkowi Jóźwiak.
Marcin Łada
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biblioteka

Jubileusz biblioteki

Rok 2019 jest dla naszej biblioteki
rokiem szczególnym, gdyż w nim
przypada Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Stare
Babice, której istnienie i tradycja
sięgają roku 1946. Chcemy, aby
obchody jubileuszowe stały się
okazją do świętowania dla całej
społeczności gminy skupionej
wokół spraw czytelnictwa oraz
kultury. Współorganizatorem obchodów Jubileuszu 70-lecia Biblioteki jest Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka.
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70 lat istnienia naszej placówki to
sukces nie tylko bibliotekarzy, ale
przede wszystkim czytelników.
Osób, które włączają się w nasze akcje, motywują do działań i starają się
być na bieżąco z wszelkimi akcjami
przeprowadzanymi przez bibliotekę.
To miejsce nie istniałoby bez czytelników, dlatego chcemy podkreślić
ich szczególną rolę poprzez uhonorowanie zasłużonych czytelników
i sympatyków biblioteki.
Babicka Biblioteka stale poszerza swoją ofertę czytelniczą. Jest
aktywnym uczestnikiem wszelkich
akcji kulturalnych. Na okoliczność
Jubileuszu została wydana publikacja w formie folderu pt. „70 Lat
Biblioteki Publicznej Gminy Stare
Babice”. Publikacja została sfinansowana przez Urząd Gminy Stare Babice, zostanie zaprezentowana i będzie
dostępna podczas uroczystości.
Oficjalnie zakończenie świętowania Jubileuszu 70-lecia powstania
i działalności biblioteki zostanie
połączone z finisażem wystawy
malarstwa „Sztuka jest moją pasją”
autorstwa Małgorzaty Hajduk. Wystawa będzie ogólnodostępna w godzinach otwarcia biblioteki, już od
4 listopada br.
Informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych w dniu uroczystości Biblioteka będzie nieczynna.

Z życia biblioteki
Działalność babickiej biblioteki wyróżnia się ogromną różnorodnością i dużą intensywnością.
12 września odbyło się spotkanie
autorskie z Marcinem Ładą, który
zaprezentował książkę swojego autorstwa: „Palmiry, miejsce pamięci
narodowej – historia i upamiętnienie”. Praca została wydana z okazji

Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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100. rocznicy niepodległości Polski
i 25. rocznicy uroczystości religijno-patriotycznych w Palmirach.
Podczas spotkania autor opowiedział wiele ciekawostek o zbieraniu
materiałów do książki, przybliżył
postaci ukazane na jej stronach,
podkreślił potrzebę i wagę piastowania pamięci o ofiarach wojny, by
nigdy więcej się ona nie powtórzyła.
tekst/foto: AK

Żegnamy Łukasza Wasika
Śmierć wielkich ludzi przychodzi niespodziewanie i boleśnie rani,
pozostawia pustkę i niedowierzanie.
4 października, przegrywając długą i zaciętą walkę z chorobą, na wieczną służbę odszedł Łukasz Wasik (†36), nasz babicki ratownik medyczny, instruktor ratownictwa, wieloletni pracownik Powiatowej Stacji
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
11 października mieszkańcy gminy i współpracownicy
pożegnali Łukasza Wasika – ratownika medycznego, pracującego w naszej babickiej podstacji Pogotowia Ratunkowego. Był jednym z pierwszych, którzy weszli w skład „Teamu
Babice” – nieformalnej grupy ratowników medycznych,
których połączył nie tylko kontrakt podpisany z SPZOZ
Powiatową Stacją Ratownictwa Medycznego w Błoniu, ale
przede wszytkim wykonywanie usług z zakresu ratownictwa na najwyższym poziomie – jeden z warunków umożliwiających wyodrębnienie samodzielnego, podstawowego
(dwuosobowego) zespołu ratownictwa medycznego, który
od 2008 znalazł miejsce wyczekiwania w Starych Babicach.
Ratowanie ludzi to była jego pasja – „Łukaniu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy brać udział w tych istnych dziełach sztuki, jakie czyniłeś z resuscytacji. I choć niektórym
tego typu zdarzenia mroziły krew w żyłach, Ty byłeś istnym
maestro, który niczym dyrygent kierował nami w taki sposób, że każdy wiedział, co i jak ma robić. Byłeś i na zawsze
pozostaniesz w naszej pamięci jako wspaniały lider i wielki
fachowiec” – wspomina go jeden z przyjaciół, również ratownik medyczny Krzysztof Skrzos.
Wielu mieszkańcom dał się poznać jako bohater w najtrudniejszych momentach ratowania ludzkiego zdrowia
i życia, podczas wypadków drogowych, incydentów i katastrof. Tym bardziej Jego odejście – Osoby poświecającej swoje życie ratowaniu innych – jest dla społeczeństwa
ogromną stratą.
„Łukasz miał ogromny dar zjednywania sobie ludzi.
Prywatnie był wszechstronnie utalentowany, był to człowiek wielu pasji – czerpał z życia pełnymi garściami i umiał
dzielić z innymi tę radość jako świetny tancerz, kucharz,
cukiernik, konferansjer, żeglarz, narciarz, istna dusza

towarzystwa… Nikt nam Go nie zastąpi” - wspomina Grzegorz Kołodziejak, przyjaciel, babicki ratownik medyczny.
Niezwykle uroczyście pożegnali Łukasza koledzy – ratownicy medyczni, pielęgniarze i pielęgniarki oraz lekarze
z pogotowia ratunkowego i innych placówek służby zdrowia z całego województwa mazowieckiego oraz Krakowa
i Łodzi – szpaler ratowników odprowadzał kolegę w ostatniej drodze. Żegnali go również uroczyście strażacy ze Starych Babic, Borzęcina Dużego, Ożarowa Mazowieckiego
ze sztandarami oraz policjanci z Warszawy i powiatu warszawskiego zachodniego. Członkowie i współpracownicy
firm i organizacji z którymi pracował, szkolił i dla których
był wsparciem oraz wzorem do naśladowania.
Wierzymy, że nikt nie odchodzi wiecznie, a jego energia przekazana ludziom będzie nadal działała w naszym
srodowisku, niosąc pomoc potrzebującycm za pomocą
nowych, młodych kadr medycznych.

Najszczersze kondolencje rodzinie
i wszystkim bliskim Łukasza Wasika
składa Wójt Gminy Stare Babice wraz z Radą Gminy
oraz Gazeta Babicka.

Dzień Ratownictwa Medycznego
Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego składamy
wszystkim ratownikom ze stacji ratownictwa medycznego
w Starych Babicach najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
i radości każdego dnia, dużo zdrowia, zawsze udanych akcji ratunkowych, a także
satysfakcji i radości, jaką daje ratowanie ludzkiego życia.

Składamy również podziękowania za Wasze poświęcenie i codzienny
wysiłek w wykonywaniu tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.
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40 lat minęło…
W tym roku minie już 40 lat odkąd mieszkańcy gminy
Stare Babice i okolic mają okazję brać udział w profesjonalnych treningach pod egidą Klubu Sportowego
GKS NAPRZÓD STARE BABICE, który powstał 29 lipca 1979 roku, kiedy na zebraniu założycielskim podjęto uchwałę o założeniu klubu, jako Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej w gminie Stare Babice.
W zarządzie zasiadali pasjonaci, zagorzali kibice i propagatorzy sportu: Leszek Pawłowski, Andrzej Karczmarek, Tadeusz Jakubowski, Edward Goraj. Na czele, jako
prezes, stał Bogdan Miedziński. To właśnie tu, niemal
każdego dnia swoją pasję i miłość do futbolu rozwija blisko 200 młodych piłkarzy.
– W naszym klubie przygotowujemy konspekty treningowe skierowane do każdej grupy wiekowej. Inny
sprzęt przydaje się dla 4-ro latków, a inny dla dzieci
starszych. Najmłodsi nie mogą uczyć się gry zbyt dużymi piłkami czy rozgrywać swoich meczów na bramki
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przeznaczone dla seniorów. Tego typu rozwiązania doskonale sprawdzają się na zachodzie, z którego czerpiemy najlepsze wzorce, a co najważniejsze, wprowadzamy
je z sukcesem.
Warto również podkreślić, że Klub Naprzód Stare
Babice na swoim koncie ma już budzące podziw sukcesy, ale o tym można będzie dowiedzieć się na gali podsumowującej 40-lecie naszego klubu, która odbędzie
się w listopadzie, tuż po zakończeniu sezonu naszych
drużyn.
tekst: Marek Kamiński

II Wicemistrzostwo Polski
w układach zespołowych
w gimnastyce artystycznej
Uczniowski Klub Sportowy RG Legia Warszawa zdobył tytuł II Wicemistrza Polski w układach zespołowych w gimnastyce artystycznej
w klasie II (Junior Młodszy).
Zawody zostały rozegrane w Warszawie w dniach 5-6
października.
Amelia Moneta, Dominika Włodarczyk, Hania
Kulawiak, Hania Sablińska, Laura Gruca, Zosia Dec
wykonały dwukrotnie układ z maczugami. Udział w mistrzostwach był debiutem na tych zawodach zarówno
dla nich, jak i samego klubu. Hania jest uczennicą SP
w Starych Babicach i mieszkanką gminy Stare Babice.
W grupie sportowo-wyczynowej RG Legia Warszawa,
razem z szóstką brązowych medalistek ćwiczy jeszcze

jedenaście zawodniczek w wieku 5-15 lat. Trenerkami
grupy są Elena Kamilova (prowadziła m.in. kadrę narodową Uzbekistanu i Kazachstanu, pracowała w sztabie
szkoleniowym kadry Rosji) i Svitlana Tuzhykova (zdobywczyni klasy mistrzowskiej Ukrainy, reprezentantka
okręgu kijowskiego w układach zespołowych).
Klub istnieje od grudnia 2013 roku. Jako sekcja gimnastyki artystycznej Legii Warszawa i pod obecną nazwą
funkcjonuje od roku 2018. W dziesięciu lokalizacjach
na terenie stolicy i Mazowsza prowadzi również zajęcia
z gimnastyki artystycznej na poziomie rekreacyjnym
i średnio zaawansowanym. Uczestniczy w nich prawie
700 dziewczynek, najlepsze mają szansę trafić do grupy
sportowo-wyczynowej.
Elwir Świętochowski, Prezes Zarządu RG Legia Warszawa powiedział: „Cieszymy się bardzo z tytułu II Wicemistrza Polski. Tym bardziej, że był to nasz debiut na
mistrzostwach i byliśmy jedynym warszawskim klubem,
który w tym roku wystawił reprezentację w najwyższej
klasie rywalizacji”.
Klub swoją działalność prowadzi w formie stowarzyszenia „Non-profit”. W gminie Stare Babice zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki w Zielonkach-Parceli
w hali GOSiR Stare Babice.
tekst/foto: GOSiR
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MEDALIŚCI

KARATE

Z BORZĘCINA
juniorek z Borzęcina!
RENSEI KARATE Złoty medal

Wspaniałe wiadomości z Borzęcina! Zawodniczki klubu RENSEI KARATE zdobyły złoty medal w
konkurencji kumite drużynowego juniorek podczas
Mistrzostw Polskiej Unii Karate Juniorów, Juniorów
Młodszych i Młodzieżowców Karate WKF (formuła
olimpijska)!!!
Mistrzostwa odbyły się w dniach 20–21 września w Środzie Wielkopolskiej i były jednym z turniejów kwalifikacyjnych do Kadry Narodowej Polski. Nasze mistrzynie
w składzie – Maria Woszczenko, Weronika Dzwonkowska i Dominika Dzwonkowska – pokonały w półfinale
zawodniczki z Inowrocławia, natomiast w meczu finałowym – zawodniczki z Torunia. Zwycięstwo było okupione dużą dawką emocji, nie obyło się też bez kontuzji,
jednak to dzięki tym wszystkim wydarzeniom moment
zwycięstwa był tak fantastyczny!
Droga na podium była poprzedzona intensywnymi
przygotowaniami pod okiem trenerów – sensei Daniela

Kucharskiego (5 DAN) i sensei Witolda Kucharskiego
(4 DAN). Warto zauważyć, że w przygotowaniach do startu pomagała dwukrotna złota medalistka Akademickich
Mistrzostw Polski Karate WKF – sensei Ewa Gąsiewska,
która na co dzień również ćwiczy w klubie RENSEI.
Gratulacje składamy również Jakubowi Dobrzyńskiemu, który mimo dobrej walki w kumite juniorów
młodszych (-63kg) po remisowej walce przegrał przez
wskazanie sędziów 2:3.
Życzymy dalszych sukcesów!

Srebrny medal
Helenki Szłyk

W turnieju uczestniczyło 1755 zawodników. Nasz klub zajął 74. miejsce na 210
klubów reprezentujących aż 32 państwa.
Hela zdobyła 2. miejsce w konkurencji
kata dziewcząt, pokonując wszystkie zawodniczki w drodze do finału. Dopiero
w finale po raz pierwszy musiała uznać
przewagę techniczną zawodniczki Budokanu Wrocław. Brawa należą się również
Marysi Jakubik, która dzielnie walczyła
w kumite dziewcząt 8-9 lat, jednak odpadła w drugiej rundzie.

Srebrny medal Helenki Szłyk
z klubu RENSEI Borzęcin podczas Polish Open Karate WKF,
czyli największych i najbardziej prestiżowych zawodów
w Polsce!

Rensei na Yamabushi Cup

5 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe medale oraz bardzo wysokie, bo aż 5. miejsce w klasyfikacji generalnej na 29 klubów
wywalczyli zawodnicy RENSEI KARATE TEAM w międzynarodowym turnieju Yamabushi Cup Karate WKF.

Zawody odbyły się 28 września w Świeciu. Wszyscy zawodnicy
zasłużyli na wyróżnienie za wspaniałą sportową postawę i ducha
walki! Osiągnięcia zawodników:
Marysia Jakubik

z łoto kata ind. dziewcząt 8–9 lat
złoto kumite ind. dziewcząt 8–9 lat (–27kg)

Helenka Szłyk

z łoto kata ind. dziewcząt żółte pasy 8–9 lat
srebro kata ind. dziewcząt 8–9 lat
srebro kumite ind. dziewcząt 6–7 lat (+25kg)

sensei Ewa Gąsiewska

złoto kumite ind. seniorek (open)

Olek Fabianowicz z łoto kata ind. chłopców <7 lat
srebro kata ind. chłopców żółte pasy <7 lat
Julek Szłyk

brąz kata ind. chłopców <7 lat

Oskar Balewski

srebro kata ind. chłopców białe pasy <7 lat
brąz kumite ind. chłopców białe pasy 6–7 lat
tekst/foto: Aleksandra Oszczyk
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rozrywki umysłowe

MĘSKIE ZAGADKI
Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie
następujące imiona: ALEKSANDER,
ARKADIUSZ, CZAREK, GABRIEL,
HENRYK, HIPOLIT, IGOR, KAJETAN,
LECH, LEON, ŁUKASZ, NARCYZ,
OSKAR, PRZEMYSŁAW, ROCH,
RYSZARD, SZYMON, WIKTOR,
ZAWISZA.
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Pozostałe litery czytane poziomo utworzą
rozwiązanie.
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Konik polny
Przeskakując zawsze o tę samą
ilość pól, obejdź trzykrotnie
diagram i odczytaj hasło.

R W N

Hasło:

Co to za imię
Odszukaj ukryte w zdaniach męskie imiona.
1. Każdy dzielny rycerz broni sław y swego imienia.
2. Niezwykle smakowała mi chałka z masłem, którą
zjadłem na śniadanie.
3. Maciejka na balkonie napełnia powietrze
słodkim zapachem.
4. Na brzegu stawu rosły kaczeńce i piękne trawy.
5. Teatr Narodowy da widowisko premierowe już za
tydzień.

1
2
3
4
5

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 18 listopada 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: „Męskie
zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Grzybowych zagadek” (JESIEŃ, KOSZ Z GRZYBAMI, GRZYBOBRANIE). Nagrodę
wylosowała Klara Zajączkowska. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor zagadek: AK/foto: Pixabay

październik/listopad 2019 gazetaBABICKA

rozrywki umysłowe

Krzyżówka babicka
nr 10/2019
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Poziomo:
4. Inna nazwa dzikiej róży.
6. Sztuka walki i sport walki wywodzące się z Japonii.
9. Nazwa osiedla na Bemowie,
z którym łączy nas historia.
10. Reprezentuje sołectwo.
12. Ulica, przy której powstaje nowy
GPSZOK.
15. Dostosowanie obiektu do nowych wymogów związanych ze
zmniejszeniem zapotrzebowania
i zużycia energii cieplnej.
16. Posiedzenie Rady Gminy.
19. Poddawane głosowaniu na
sesjach Rady Gminy, akty woli.
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Pionowo:
1. Groźny dla zdrowia składnik
eternitu, usuwany obecnie
z terenu naszego kraju.
2. Stanisław …, bohater
z Borzęcina.
3. Posiłek między obiadem
a kolacją.
5. Ćwiczenia wojskowe mające
na celu sprawne wykonywanie
rozkazów przez żołnierzy.
7. C
 hór gminny, który
zaśpiewa podczas Koncertu
Niepodległościowego 8 listopada
w hali GOSiR.

8. W
 ydarzenie świąteczne dla dzieci, które odbędzie się 8 grudnia
w Starych Babicach.
11. Nauka z zakresu botaniki zajmująca się wyłącznie badaniem róż.
13. Renata …, artystka której
koncert odbył się 5 października
w Sali Widowiskowej Domu
Kultury Stare Babice.
14. Nazwa klubu piłkarskiego
ze Starych Babic.
17. A
 rtysta, który uświetnił obochody 20-lecia GPK Eko Babice.
18. Jednoczesny wystrzał z wielu
sztuk broni palnej.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 18 listopada 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 10/2019”. Wśród
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2019: GDY JESIEŃ ZAMGLONA, ZIMA ZAŚNIEŻONA. Nagrodę otrzymuje: Jadwiga Wasiak. Po odbiór
podwójnego biletu na spektakl, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy do redakcji Gazety
Babickiej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor krzyżówki: IB
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Grupa Prawnicza Stemplewska, Rytel Adwokaci
i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
informuje, że zmienia siedzibę
na nowy budynek w centrum Starych Babic
ul. Pocztowa 2 lok. 11 (I piętro)
tel. 22 350 48 84, 797 964 260

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

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

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

DORADZTWO
GOSPODARCZE

BHP
W FIRMIE

KADRY
I PŁACE

OPŁATY
ŚRODOWISKOWE

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

tel. 795 – 596 – 016

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

facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

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

ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
ONLINE

MEBLE

www.homeinstyle.pl

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

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

