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Spotkania sołeckie z mieszkańcami:
Zielonki-Parcela, 29 marca (piątek), godz. 18:00, Dom Kultury Stare
Babice, ul. Południowa 2
Latchorzew, 10 kwietnia (środa), godz. 18:00, Urząd Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 21
Kwirynów, 18 kwietnia (czwartek), godz. 18:00, Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach”
Robótki zręczne – Pisanki, ozdabianie cekinami oraz skarpetkowe zające
– 2 kwietnia (wtorek), godz. 10:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare
Babice. Wstęp wolny.
Dialog Obywatelski „Fakty i dezinformacja, czyli Polska i Europa przed
wyborami” – 3 kwietnia (środa), godz. 18:00, Sala konferencyjna Urzędu
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.
4. Dziesiątka Babicka – 6 kwietnia (sobota), informacje na www.
dziesiatkababicka.pl
„Idę” – wernisaż godz. 15:00 i spektal poetycki godz. 17:00 Mateusza
Kalinowskiego, 6 kwietnia (sobota), Dom Kultury i Sala Widowiskowa
w Zielonkach-Parceli. Bezpłatne bilety do pobrania na www.biletyna.pl
lub w sekretariacie Domu Kultury.
Finał konkursu „You Can Sing” – 12 kwietnia (piątek), godz. 18:00, Sala
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Wstęp wolny.
„Konik na biegunach” – teatr Bliżej Nieba – 14 kwietnia (niedziela), godz.
16:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bezpłatne bilety
do pobrania na www.biletyna.pl lub w sekretariacie Domu Kultury.
XX Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych – 26 kwietnia (piątek),
godz. 9:30, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Wstęp wolny.
Warsztaty bezpłatne – pomoc w opiece nad osobą starszą w domu –
27 kwietnia (sobota), godz. 10:00, Dom Opieki OSTOYA, ul. Kręta 31,
Stare Babice. Więcej informacji i zapisy na warsztat: tel. 882-748-471
lub ostoya@orpea.pl
Kino Młodego Widza – 27 kwietnia (sobota), godz. 16:00, film
animowany, familijny (2017), reż. Carlos Saldanha, czas: 1 godz., 46 min.
Sala Widowiskowa Domu Kultury. Wstęp wolny.
Filmowe Wieczory – 27 kwietnia (sobota), godz. 19:00, komedia
kryminalna (2018), reż. Gary Ross, w roli głównej Sandra Bullock, czas
trwania: 1 godz. 50 min. Sala Widowiskowa Domu Kultury. Wstęp wolny.
Fauna i flora Kampinoskiego Parku Narodowego w 60 rocznicę
jego istnienia – wykład UTW, 30 kwietnia (wtorek), godz. 16:30,
Klub Mieszkańca Stare Babice.
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Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka zaprasza na uroczystość
religijno-patriotyczną upamiętniającą 79.rocznicę Zbrodni
Katyńskiej oraz 9.rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Rozpoczynamy 28 kwietnia 2019 r. o godz. 9:30 mszą św. w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach za zamordowanych
w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Charkowie i innych miejscach
na wschodzie oraz za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
O godz. 10:50 rozpocznie się uroczystość patriotyczna w Alei Dębów
Katyńskich.
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Drodzy Czytelnicy!
Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu
zatrzymania w codziennym pędzie, spokojnych
i pełnych ciepła dni w gronie najbliższych.
Zdrowia dla wszystkich!
Redakcja Gazety Babickiej

gmina urząd teren

Drodzy Mieszkańcy!
Wraz z nadejściem wiosny wielu z nas prowadzi prace porządkowe w przydomowych ogródkach, domach czy mieszkaniach.
Wiosna dobrze nas nastraja. Daje poczucie, że razem z wydłużającym się
dniem, ilością promieni słonecznych przybywa nam energii, zapału do dalszej
pracy, chęci do zmian.
Tak też dzieje się w naszej gminie, o czym kilka słów dalej. Przedwiośnie
spędziliśmy z wicewójtem Tomaszem Szubą i kadrą kierowniczą UG na spotkaniach z mieszkańcami gminy. Wiele z takich zebrań wciąż przed nami.
Było i jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy przedstawić się Państwu, wymienić spostrzeżenia, wysłuchać
zastrzeżeń i uwag, często bardzo srogich i krytycznych. Wiele spraw, które mogą być rozwiązane w szybkim
tempie – już zostało przekierowanych do poszczególnych referatów urzędu. Pozostałe kwestie, takie jak: zagospodarowanie przestrzenne, niekończący się i drażliwy temat odbioru i cen śmieci, transport i komunikacja,
czy inwestycje na terenie gminy będą żywo powracały, bo wymagają czasu bądź przemodelowania, a także
i przede wszystkim – wnikliwej i żmudnej pracy całego zespołu urzędników gminnych. Pragnę również poinformować Państwa, że w temacie gospodarki odpadami 18 marca br. zorganizowałem w gminie szkolenie dla
Państwa Radnych i Sołtysów. Prowadzącym to spotkanie był mec. M. Kiełbus z Kanclarii Ziemski i Partnerzy,
prawnik specjalizujący się w tematyce całego ustawodawstwa i najnowszych zmian dotyczących gospodarki
odpadami w samorządach. Wnosząc o takie szkolenie wierzyłem, że wraz z jego organizacją, wiedzą, którą
posiądą uczestnicy, będą mogli dzielić się z Państwem na gruncie lokalnym. Niestety wielu Radnych swoją
nieobecnością nie wyraziło chęci przybycia, nad czym osobiście bardzo ubolewam.
Marzec to także miesiąc, który przyniósł nam zauważalne zmiany w samym urzędzie gminy i jego otoczeniu. Wiele referatów przeszło lub jest w trakcie reorganizacji, inne zmieniły kształt i kierownictwo.
Samo wnętrze urzędu, choć w niewielkiej części starego budynku, przeszło małą metamorfozę. Pragnę
zaprosić Państwa do nowego Punktu Obsługi Mieszkańca – Kancelarii – w nowym, mam nadzieję bardziej
przyjaznym wydaniu – stary budynek UG.
W otoczeniu samego Rynku została wymieniona instalacja świetlna. Wiem, że dla wielu z Państwa jest to
temat dość kontrowersyjny, ale wierzę, że ogłoszony przeze mnie w niedługim czasie konkurs na rewitalizację
„serca Babic” jakim jest Rynek, pozwoli uspokoić emocje, a zwycięski projekt połączy tradycyjną architekturę
z wkraczającą nowoczesnością.
Wierzę również, że wiosna przyniesie upragnione szczęśliwe zakończenie budzącej szereg gorących komentarzy inwestycji drogowej na ul. Jakubowicza w Lipkowie, o czym w dalszym artykule tego wydania gazety.
Marzec mnie osobiście dostarczył również wiele wzruszeń. Miałem niezwykłą przyjemność współprowadzić
przygotowaną przez kierownictwo USC UG Stare Babice, uroczystość – Jubileusz Złotych i Diamentowych
Godów „50-cio i 60-cio lecia małżeństw” naszych mieszkańców. Uroczystość, która odbyła się w sobotnie
popołudnie 16 marca w Domu Kultury pokazała, co tak naprawdę w życiu ma najwyższą wartość – związek
z drugą osobą. Z tego miejsca wszystkim Jubilatom jeszcze raz przesyłam moc najpiękniejszych życzeń.
Wójt
Sławomir Sumka

A wraz ze zbliżającymi się

kwietniowymi Świętami Wielkiejnocy
składam wszystkim Państwu
najlepsze życzenia świąteczne.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA

3

gmina urząd teren

List otwarty wójta gminy Stare Babice do nauczycieli
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Szanowni Państwo!
Sytuacja w polskiej oświacie z roku na rok jest coraz
trudniejsza. Rosną koszty realizacji zadań oświatowych,
a co za tym idzie rośnie jednostkowy koszt zapewnienia
edukacji uczniom, zarówno na poziomie edukacji przedszkolnej jak i szkolnej.
W 2018 r. koszty realizacji zadań oświatowych to w sumie 38,7 mln zł. Utrzymanie gminnych szkół podstawowych kosztowało nas ponad 24,5 mln zł. Koszt utrzymania
gminnych przedszkoli to ponad 5,1 mln zł. Do tego dochodzi dotacja wypłacona dla niepublicznych szkół i przedszkoli, które prowadzą swoją działalność na terenie naszej
gminy w wysokości prawie 8 mln zł oraz wydatki związane
z pokryciem kosztów pobytu naszych małych mieszkańców w przedszkolach w innych gminach w wysokości niemalże 1,1 mln zł.
Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna, które
w 2018 r. otrzymała gmina to niecałe 19,3 mln zł, w tym zaledwie niecały 1 mln zł dotacji na wychowanie przedszkolne. Dochody za pobyt dzieci z innych gmin w naszych
przedszkolach i opłaty od rodziców to ok. 1,5 mln zł.
W 2018 r. z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych wydatkowaliśmy więc prawie 17,9 mln zł środków
własnych.
Problem niedofinansowania przez administrację rządową zadań oświatowych z roku na rok staje się poważniejszy. Coraz więcej obowiązków związanych z edukacją
delegowanych jest na samorząd terytorialny i co za tym
idzie zwiększają się ponoszone koszty, a subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna nie rosną w takim tempie jak
wydatki.
Samorządowcy wielokrotnie informowali o tym ministra oświaty. W lutym, wraz z innymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, poparłem „List otwarty
– stanowisko Zarządu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez
samorządy” wystosowane do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, Pani Anny Zalewskiej
Ministra Edukacji Narodowej i Pani Teresy Czerwińskiej
Ministra Finansów, w którym wzywamy do podjęcia
natychmiastowych działań naprawczych w zakresie finansowania edukacji, które wobec niedoszacowania przekazywanej subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne
wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez
samorządy lokalne, a poziom niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych działań
oświatowych, uniemożliwia prawidłową realizację innych
zadań własnych gminy i determinuje jej rozwój.
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Stare Babice, 22 marca 2019 r.

Doskonale rozumiem Państwa frustrację związaną
z niskimi zarobkami, zwłaszcza nauczycieli młodych,
o niższym stopniu awansu zawodowego, którzy dopiero
zaczynają swoją pracę zawodową.
Z przykrością muszę stwierdzić, że w naszej gminie również istnieją zaniedbania w tym zakresie. Od 2009 r. bez
zmian pozostawało, regulowane uchwałą Rady Gminy,
Państwa wynagrodzenie związane z wysokością dodatków: motywacyjnego, za wychowawstwo, za opiekuna stażu i za pełnienie funkcji kierowniczych.
Najwyższy czas to zmienić. Nowa uchwała w sprawie
ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych
przez Gminę Stare Babice jest już gotowa. Została, w czasie
żmudnego procesu, uzgodniona ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli i na najbliższej sesji Rady Gminy przedstawię ją do uchwalenia.
Zgodnie z nową uchwałą zostanie zwiększona pula
środków na wypłatę dodatku motywacyjnego z 15 do
20 % kwoty wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli
zatrudnionych w danej szkole, dodatek za wychowawstwo
wzrośnie z 65/75 zł do 300 zł. Wzrosną również dodatki za
pełnienie funkcji kierownika świetlicy z 200 zł do 400 zł,
opiekuna stażu od 50 zł do 200 zł oraz dodatki funkcyjne
dla dyrektorów i wicedyrektorów. Skutek finansowy tych
podwyżek w 2019 r. to niemalże 1,3 mln zł. Mam jednak
poczucie, że będą to pieniądze wydane w słuszny sposób
i na właściwy cel.
Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że jestem z Państwem całym sercem w Państwa walce o godne zarobki
i, co za tym idzie, godne życie. Rozumiem, że nauczyciele
w Polsce, w tym również Państwo, są zmęczeni wielokrotnymi obietnicami władz państwowych o zwiększeniu wynagrodzeń, które nie są satysfakcjonujące.
Zwracam się jednak do Państwa z prośbą, aby podejmując decyzję o ewentualnym przystąpieniu do ogólnopolskiego strajku mieli Państwo na względzie to, że uczniowie,
którzy kończą edukację w oddziałach gimnazjalnych i klasach VIII w najbliższym czasie muszą dokonać wyboru
nowych szkół, a czekający ich egzamin decyduje o możliwości dostania się do nich, co w konsekwencji może zaważyć na ich całej przyszłości.
Jestem pełen nadziei, że w trosce o dobro swoich
uczniów dołożą Państwo wszelkich starań, aby mogli oni
zrealizować swoje marzenia o dobrych szkołach.
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

gmina urząd teren
„…i przyrzekam, że uczynię wszystko,
aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe…”

gody

Złote i diamentowe

Pawłowscy (1968), Zofia i Kazimierz Pytlakowscy (1968), Marianna i Zbigniew Wójcikowie (1965),
Janina i Leonard Czajkowscy (1967),
Wiesława i Józef Dudowie (1967),
Krystyna i Wojciech Malarowscy
(1967), Maria i Jerzy Piętochowie
(1967), Anastazja i Waldemar Szulcowie (1967), Marianna i Waldemar
Zdanowscy (1967), Irmina i Jan
Bodyłowie (1967), Elżbieta i Tadeusz Maleszykowie (1967), Wiesława
i Kazimierz Orzechowscy (1967),
Lucja i Jerzy Pęśkowie (1967), Janina
i Wacław Pustelnikowie (1967), Maria i Jan Ruskowie (1967), Anastazja
i Andrzej Strzeszewscy (1967), Elżbieta i Stefan Szelenbaumowie (1967)
Barbara i Henryk i Zalewscy (1967).
Diamentowe gody obchodziły dwie
pary – państwo Stanisława i Wiesław
Rajkiewiczowie (1955) oraz Teresa
i Waldemar Słowikowie (1958).
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16 marca uhonorowano medalami pary, które przeżyły ze sobą ponad
50 i 60 lat w związku małżeńskim.
Uroczystość odbyła się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice
w Zielonkach-Parceli.
Spotkanie przygotowała i poprowadziła kierownik USC Mariola
Grzywińska wraz z pracownikami
Urzędu Stanu Cywilnego w Starych
Babicach. Salę wypełniły rodziny
i znajomi młodych par. Na powitanie
zabrzmiał Marsz Mendelsona, a następnie zebrani goście dowiedzieli
się, że: „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony
w 1960 r. i nadawany jest osobom,
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Nadawany jest przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom polskim na wniosek wojewody”.
W imieniu prezydenta medale
jubilatom wręczał wójt gminy Sławomir Sumka. Kwiaty, pamiątkowe
drobiazgi i kosze ze słodyczami –
przewodniczący Rady Gminy Stare
Babice Henryk Kuncewicz i sekretarz
gminy Wiesława Wojtachnio.
Złote gody świętowali państwo:
Barbara i Henryk Barańscy (1967),
Marianna i Jan Burkotowie (1968),
Alicja i Roman Boguccy (1968), Elżbieta i Stanisław Grabowscy (1968),
Danuta i Wojciech Kocańdowie
(1968), Wiesława i Jerzy Kołodziejscy (1968), Zofia i Kazimierz Mroczkowie (1968), Krystyna i Stanisław

Na zakończenie tej wzruszającej
uroczystości „BabiCapela” zagrała
przeboje z czasów młodości bohaterów tego dnia.
Korzystając z okazji redakcja
Gazety Babickiej składa wszystkim
Państwu najlepsze życzenia wielu
lat w zdrowiu!
tekst/foto: AK

W chwili zamykania tego numeru gazety, udało się nam dowiedzieć, że gotowość strajkowa
w naszych placówkach oświatowych wygląda następująco:
Sz. Podst. w Starych Babicach: – 80 nauczycieli wyraziło chęć przyłączenia się do ogólnopolskiego
strajku, a 13 osób – nie będzie brało w nim udziału;
W ZS-P w Borzęcinie Dużym – 70% nauczycieli będzie strajkować. W czasie zaplanowanego
strajku będą odbywały się rekolekcje. Będzie czynna świetlica;
Przedszkole w Starych Babicach – 100% nauczycieli i 100% kadry niepedagogicznej będzie strajkować;
Sz. Podst. w Zielonkach-Parceli – referendum trwa – jeszcze brak informacji;
Sz. Podst. w Koczargach Starych iw Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego – nie było referendum;
nauczyciele nie są zrzeszeni w związkach zawodowych.
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA
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Płać podatki w swojej gminie
– to się opłaca!
Szanowni Czytelnicy, w poprzednim numerze Gazety Babickiej przedstawiliśmy Państwu budżet zaplanowany na
2018 rok. W tym numerze mogą Państwo sprawdzić, jak zaplanowano budżet w 2019 r. Dla ułatwienia podzieliliśmy artykuł na 3 części: 1. planowane dochody, 2. planowanie wydatki ogółem, 3. moje podatki.
1. Planowane dochody
W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 135 530 222,21 zł.
Z tego podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT) stanowi 42.56%
sumy wszystkich dochodów.
• Dochody z PIT to 57 681 007 zł
(42.56%)

• Dochody z CIT 850 000 zł
(0.63%)
• Dochody z podatku od nieruchomości 11 202 834 zł (8.27%)
• Dochody z innych podatków lokalnych 17 826 268 zł (13.15%)
• Dochody z dotacji 17 024 686,21
zł (12.56%)
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• Dochody z subwencji 21 375 806 zł
(15.77%)
• Pozostałe dochody 9 569 621 zł
(7.06%)
2. Planowane wydatki ogółem
Gmina Stare Babice planuje w 2019
roku wysokość wydatków ogółem na
kwotę 153 354 331,59 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 22 994 317,02 zł
stanowią 15% całego budżetu. Pozostała część, to wydatki bieżące –
130 360 014,57 zł, czyli 85% całego
budżetu.
3. Moje podatki
Zostawiacie Państwo swój podatek w Gminie Stare Babice? Brawo!
Państwa pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy
obiektów sportowych. Dzięki nim
nasza gmina się rozwija.

Na co idą pieniądze podatników?

Pamiętajmy!
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskazujemy w zeznaniu podatkowym jako
miejsce zamieszkania gminę Stare Babice (niezależnie od miejsca zameldowania).
Tylko tak podatki wracają do mieszkańców!
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA
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Modernizacja ulicy
Jakubowicza – co dalej?
Jednym z gorących tematów wśród mieszkańców Lipkowa
jest modernizacja ulicy Jakubowicza i Sportowej. W lipcowym numerze w Gazety Babickiej [nr 7 (263)] pisaliśmy
o trudnościach, jakie pojawiały się podczas realizacji tego
zadania (lawinowy wzrost cen za roboty drogowe, co wiązało
się z niemożnością rozstrzygnięcia przetargu).
Problemy komunikacyjne oraz brak należytego zaangażowania Wykonawcy na placu budowy doprowadziły do
wyczerpania się cierpliwości mieszkańców Lipkowa. Jeden
z nich napisał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Stare Babice na działalność wójta w zakresie
dwóch zadań: prac w ulicach Jakubowicza i Sportowej.
W tym samym czasie, po rozmowach z mieszkańcami
ulicy Jakubowicza, wójt Sławomir Sumka zarządził audyt
wewnętrzny realizacji tego zadania. Kontrola miała na
celu sprawdzenie realizacji projektu pod względem finansowym, prawnym i merytorycznym. Działania takie mają
na celu zdiagnozowanie ewentualnych uchybień w procedurach przedsiębiorstwa i – w razie ich stwierdzenia
– podanie zaleceń naprawczych. Sprawozdanie z audytu
dotyczącego ulicy Jakubowicza w miejscowości Lipków,
w całości jest dostępne na stronie urzędu gminy.
Audyt zdiagnozował brak należytego zaangażowania ze
strony Wykonawcy, co skutkuje odczuwalnymi opóźnieniami. Audyt wykazał również brak wystarczająco skutecznego egzekwowania ustalonego harmonogramu prac
po stronie Inwestora.
Radni GSB pracujący w ramach Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, na kilku kolejnych burzliwych posiedzeniach zbadali sprawę i wypracowali swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, które zostało zawarte
w Uchwale Nr VI/48/2019 (radna Marta Pamięta zgłosiła
zdanie odrębne).

Spotkania wiejskie w gminie
Stare Babice
Zebrania sołeckie stanowią już tradycję w naszej gminie.
Jest to świetne miejsce i czas, by w gronie osób najbardziej zainteresowanych poruszyć tematy dotyczące swoich miejscowości. Po raz pierwszy na takim spotkaniu
mieszkańcy mieli okazję wymienić poglądy i zgłosić swoje
potrzeby nowo wybranemu wójtowi Sławomirowi Sumce
i jego zastępcy – Tomaszowi Szubie.
Trzynaście spotkań zaplanowano na luty, marzec
i pierwszą część kwietnia. Na pytania mieszkańców
odpowiadali wójtowie, pracownicy urzędu gminy,
sołtysi i radni. Każde z zebrań było zupełnie inne, bo
zupełnie inne zagadnienia nurtują mieszkańców każdej miejscowości. Podczas rozmów poruszano wiele
istotnych spraw, takich jak: bezpieczeństwo, transport
i komunikacja, infrastruktura, remonty ulic, plany

W połowie marca do UGSB wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie w związku z prowadzonymi
czynnościami. Był to wniosek o przesłanie dokumentacji
dotyczącej inwestycji „Przebudowa ulicy Jakubowicza
w miejscowości Lipków”.
Dla osób, które mieszkają przy ulicy Jakubowicza sprawa jest ogromnie trudna, a z tego punktu widzenia żadne
wyjaśnienia nie usprawiedliwią błędów projektowych
i budowlanych, które miały dotychczas miejsce.
W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców,
pracownicy urzędu gminy reagują na każde zgłoszenie
o trudnościach podczas realizacji tego projektu. Na polecenie wójta dokonano kontroli sieci wodno-kanalizacyjnej
na omawianym terenie, gdzie inspektorzy GPK Eco-Babice stwierdzili uszkodzenia i usterki w instalacjach. Szkody
będą usunięte na koszt Wykonawcy. W najbliższym czasie
dokonana zostanie inspekcja kanalizacji deszczowej położonej w drodze.
W zaistniałej sytuacji chcemy poinformować Państwa,
że zostały podjęte intensywne działania, zmierzające do
ukończenia tej inwestycji. Kilka razy dziennie budowa jest
nadzorowana przez pracowników urzędu gminy. Wójtowie i kadra kierownicza urzędu deklarują, że dołożą wszelkich starań, by termin zakończenia prac wyznaczony na
koniec maja został dotrzymany. O kolejnych etapach prac
będziemy informować Państwa na łamach gazety i naszych mediów społecznościowych.
tekst/foto: UGSB

rozwoju, zanieczyszczenie powietrza, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
fundusze sołeckie, czy opłaty za odpady. Cieszy dobra
frekwencja, bo pokazuje, że mieszkańcy chcą mieć
wpływ na to, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie i na
co wydawane są nasze pieniądze.
tekst, foto: GB
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Pomoc GOPS-u dla potrzebujących
7 lutego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych
Babicach wydawał żywność dla swoich podopiecznych.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie
Dużym wydawano paczki żywnościowe zawierające m.in.
fasolę białą, powidła, makaron, ryż, szynkę i inne produkty
takie jak pasztet i mleko. To efekt działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
(POPŻ), realizowanego przez GOPS w Starych Babicach.
Tego dnia wydano ogółem 4348,76 kg żywności 315
osobom potrzebującym, które są w programie pomocy

żywnościowej realizowanym
przez GOPS.
11 marca następne 1687 kg
żywności trafiło do rąk 314
potrzebujących osób.
Serdeczne podziękowania należą się OSP Borzęcin
Duży za użyczenie sali do
działań GOPS-u.
tekst/fot UGSB
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e-dowód

posiada wszystkie dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo
oraz uprawnia do przekraczania
granic państw UE.
Nowy dowód będzie zewnętrznie
podobny do obecnego, dodatkowo

dzięki warstwie elektronicznej,
osoby zainteresowane będą mogły
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją
publiczną innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
– elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty),
– korzystanie z automatycznych
bramek granicznych np. na lotnisku.
Zadecyduj, czy chcesz podpis
osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak,
zaznacz to we wniosku.
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Ważne!
Jeśli dowód osobisty jest nadal
ważny, to nie trzeba go wymieniać.
Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną można składać w UG Stare
Babice już od pierwszych dni marca. Dotyczy to przede wszystkim
osób, których dokument stracił
ważność oraz w przypadku zniszczenia czy jego utraty. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony
na 10 lat i potrwa do 2029 r.
tekst UGSB
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Zmiany w urzędzie
Wiosna za pasem, w domach porządki i przygotowania do Wielkanocy, a w Urzędzie Gminy
remont, by mieszkańcom łatwiej i przyjemniej
było się po nim poruszać.
Wewnątrz budynku mamy kancelarię przeniesioną do głównego holu, która teraz jest odświeżonym punktem obsługi mieszkańca. Oddział
Banku uzyskał nowe pomieszczenie w spokojniejszym miejscu. Zapraszamy serdecznie!
Na rynku i przed urzędem zakończyły się
prace przy wymianie lamp na nowocześniejsze
– ledowe, a co za tym idzie, dużo oszczędniejsze.
Korzystając z okazji – dziękujemy Zakładowi
Energetycznemu PGE Dystrybucja SA Oddział
Pruszków za współpracę.
tekst/foto: GB
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Warsztaty ekonomiczne
dla babickich mieszkańców
6 marca odbyły się warsztaty ekonomiczne dla klientów
GOPS Stare Babice. Do sali konferencyjnej w budynku
urzędu gminy przy ul. Rynek 21 przybyło kilkanaście osób
zainteresowanych tym ważnym tematem.
Zarządzanie domowym budżetem
nie jest proste i niezależnie od zasobności portfela czy statusu społecznego wielu osobom sprawia kłopoty.
Codziennie każdy z nas musi podejmować szereg decyzji finansowych.
Na warsztaty ekonomiczne zaproszeni zostali klienci GOPS, którzy
mieli okazję przypomnieć sobie zagadnienia z obszaru finansów domowych.
Warsztaty prowadziła Magdalena
Mosakowska, doradca finansowy
z Banku Żywności.
Od 2015 r. Banki Żywności prowadzą warsztaty edukacji ekonomicznej,

jako element działań towarzyszących pomocy żywnościowej. Celem
warsztatów jest podniesienie samodzielności i kompetencji (szczególnie
w kwestii nawyków finansowych)
osób korzystających z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(POPŻ). Tematyka warsztatów jest
bardzo różnorodna i dotyka zagadnień życia codziennego, takich jak zarządzanie domowymi finansami czy
prawa konsumenckie.
Spotkanie miało formę zajęć interaktywnych, gdzie uczestnicy sami
odpowiadali sobie na trudne pytania, m.in.: Jak planować wydatki?

Na co rozchodzą się nasze pieniądze? Co to jest budżet? Co robić, aby
zaoszczędzić?
Prowadząca opowiedziała o higienie oszczędzania, dobrych praktykach kupowania, doświadczeniu
z zapisywaniem paragonów oraz
„złodziejach pieniędzy” czyli naszych złych nawykach finansowych.
Jak mówi porzekadło – grosz do
grosza, a będzie kokosza. Najważniejsze aby być świadomym „wydawaczem” pieniędzy.
tekst/foto: IB
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
28 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się VI sesja
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 11 uchwał:

1. Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy

Stare Babice na 2019 rok
2. Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029
3. Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na
terenie Gminy Stare Babice.
4. Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
5. Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare
Babice.
6. Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie przyjęcia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
7. Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
8. Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/425/2014
Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś
9. Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 marca 2017 r.
10. Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
11. Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie skargi na działalność Wójta.
opr. UGSB

Ustawowy skład
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Rady Gminy Stare Babice
28 lutego odbyła się VI sesja Rady Gminy Stare Babice, podczas której ślubowanie złożyła Jadwiga Wasiak – radna gminy Stare Babice wybrana w wyborach
uzupełniających w okręgu wyborczym Wojcieszyn.
Od tej chwili mamy już ustawowy pełny skład Rady
Gminy – 15 radnych. Gratulujemy pani Jadwidze i życzymy owocnej pracy.

Co dalej z inwestycjami usługowymi?
relacja po dyskusji publicznej na temat planowanych
obszarów usługowych w gminie Stare Babice
11 marca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice miała miejsce dyskusja publiczna zorganizowana
w ramach konsultacji społecznych dot. tzw. „planu usługowego”. Plan ten sporządzany jest na mocy Uchwały
Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z 26 października 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy
Stare Babice z 15 lutego 2018 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice.
Projekt planu zakłada wprowadzenie kilkunastu obszarów, na których
możliwy będzie rozwój istniejących
rodzimych przedsiębiorstw oraz
realizacja nowych inwestycji. Największe zainteresowanie zebranych
budził fragment planu poświęcony
wsi Blizne Łaszczyńskiego, a dokładniej terenowi bezpośrednio
sąsiadującemu z Trasą AK – Droga
Krajowa S8 i Dzielnicą Bemowo,
na którym zgodnie z projektem
możliwe będzie zrealizowanie dużego kompleksu usługowego z centrum handlowym oraz zabudowy
wielorodzinnej. Podczas spotkania

projektantka planu przedstawiła
jego koncepcję oraz wyjaśniła zebranym wątpliwości związane z niektórymi rozwiązaniami projektowymi.
Pośród zgromadzonych na dyskusji
byli m. in. mieszkańcy obszaru objętego planem oraz przedstawiciele
inwestora, który ma zamiar zrealizować przedsięwzięcie we wsi Blizne
Łaszczyńskiego.
Mieszkańcy licznie także podnosili głos w sprawie niezadowalającej
ich wysokości zabudowy planowanego osiedla mieszkaniowego,
oraz wyrazili obawę, że system komunikacyjny nie będzie w stanie
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odpowiednio obsłużyć terenu inwestycji i przyczyni się do powstania
uciążliwości. Przedstawiciele inwestora przysłuchali się argumentacji
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Początek roku, czyli nowego sezonu budowlanego to dobry moment,

aby przedstawić kolejne zadania naszego projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice cz. III”
przewidziane do realizacji w roku 2019.

Co dalej z Funduszem
Spójności? – cz. XXVII
Zanim jednak przedstawimy kolejne nowe zadania, podsumujemy
zakończenie prac zadań realizowanych w roku poprzednim. Przedłużająca się budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Sportowej została ostatecznie
zakończona z końcem 2018 roku. Pozostała do wykonania nowa nakładka asfaltowa tej ulicy, która zostanie
zrobiona w kwietniu lub maju br.,
mieszkańców i wyrazili gotowość
do podjęcia rozmów na temat możliwych rozwiązań. Podczas dyskusji
zaprezentowana została również
makieta prezentująca rozmieszczenie obiektów w planowanym kompleksie. Dyskusję należy uznać za
konstruktywną, gdyż omówienie
pewnych problemów wyznaczyło
aspekty, na których należy się skupić
podczas dalszych prac nad planem
części wsi Blizne Łaszczyńskiego –
pozostałe obszary planu nie budziły
wątpliwości. W ramach konsultacji
wyznaczony został również termin
na składanie wniosków dotyczących
omówionego projektu – można je
składać do 9 kwietnia 2019 r. Niewykluczone, że wnioski, które wpłyną
do urzędu gminy, wyznaczą także
kierunek zmian w projekcie planu
miejscowego, aby bardziej dopasować go do oczekiwań wszystkich
zainteresowanych.
Damian Siembida
Referat Planowania Przestrzennego

a termin wykonania będzie skoordynowany z budową nawierzchni
drogowej ulicy Jakubowicza. Zgodnie
z zapowiedziami – do końca minionego roku zakończono odtworzenia
dróg gminnych pomiędzy ulicami
Sportową a Białej Góry w standardzie
lepszym (nie gorszym) od zastanego.
W tym samym okresie odtworzono drogi gminne po robotach kanalizacyjnych w Borzęcinie Małym
(m.in. ulice Dzikiej Róży, Lawendy)
oraz wykonano nakładkę asfaltową
na przedłużeniu ulicy Kosmowskiej,
czyli ul. Krótkiej.
W tym roku planujemy wykonać
sieci kanalizacji sanitarnej w następujących rejonach:
1)	w Koczargach Starych – obszar
na wschód od ul. Akacjowej do
granicy z Lipkowem – sieć kanalizacyjna o długości 4,1 km (zad.
nr 45);
2)	w Blizne Łaszczyńskiego – obszar na zachód od drogi S8 – sieć
kanalizacyjna o długości 2,5 km
(zad. nr 43);
3)	w Borzęcinie Dużym, Borzęcinie
Małym, ul. Trakt Królewski (na
zachód od ul. Spacerowej) – sieć
kanalizacyjna o długości 2,2 km
(zad. nr 53).
Powstaną także przewody tranzytowe (tłoczne) odprowadzające
ścieki ze wschodniej części gminy
od ul. Miłej do oczyszczalni ścieków
– sieć o długości łącznej 4,1 km (zad.
nr 48).

Po spodziewanym niebawem zakończeniu prac proceduralnych
rozpoczniemy budowę ujęć wody
oligoceńskiej w Starych Babicach
(zad. nr 77).
Jeśli wszystkie prace będą zrealizowane zgodnie z planem, to do
końca roku istnieje szansa, że zostanie przeprowadzone przełączenie
stacji uzdatniania wody w Starych
Babicach na zasilanie z nowych ujęć.
Z tych samych proceduralnych
powodów opóźniło się rozpoczęcie
budowy ujęć wody w Zalesiu dla
potrzeb rozbudowy i zwiększenia
wydajności stacji uzdatniania wody
w Borzęcinie Małym, ale spodziewamy się, że odwierty powstaną
jeszcze w tym roku (zad. nr 59a i 59).
W przypadku zadania nr. 45 wykonawca został już wyłoniony, a umowa została podpisana w drugim
tygodniu marca.
Pozostałe zadania są w trakcie
procedury przetargowej lub w przygotowywaniu treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
O postępach prac i etapach ich
realizacji na poszczególnych zadaniach będziemy Państwa informowali w kolejnych odcinkach naszego
cyklu.
tekst: Paweł Turkot
prezes zarządu Eko-Babice
współpraca i foto: Krzysztof Lebiedowicz
kierownik JRP
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Dzień Kobiet

Babickie Kobiety

Jestem kobieta pracująca,
żadnej pracy się nie boję!
Kontynuując cykl „Babickie Kobiety” postanowiłyśmy stworzyć subiektywny
album naszych babickich kobiet pracujących. Tym razem poszłyśmy za kultowym
mottem Ireny Kwiatkowskiej z serialu „Czterdziestolatek” – „Jestem kobieta
pracująca, żadnej pracy się nie boję!”. Chciałyśmy dowiedzieć się, co dla pań
oznacza kobiecość, w kontekście życia zawodowego osadzonego w babickich
realiach. Jak to jest pracować tu, a jednocześnie być sąsiadką i przyjaciółką? Czy
udaje się oddzielić życie zawodowe od prywatnego?
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Agata Bugajska

właścicielka hiszpańskiego
tapas bar w Babicach
Przede wszystkim muszę przyznać,
że zaproszenie do wypowiedzi w cyklu „Babickie Kobiety” to dla mnie

Małgorzata Bulik

właścicielka sklepu
spożywczego w Borzęcinie

ogromny zaszczyt. Nawet o tym nie
marzyłam. Marzyłam natomiast
o pracy zawodowej blisko domu.
W ostatnim czasie udało mi się to zrealizować i jest to ogromne szczęście.
Pozwala na pogodzenie wyzwań zawodowych i rodzinnych. Nasza gmina rozwija się dynamicznie i ogromną
radością jest w tym procesie uczestniczyć. Mam nadzieję, że miejsce które
wymyśliłam i tworzę wraz z moim
nieocenionym zespołem daje naszym sąsiadom możliwość spędzenia
miłego czasu bez potrzeby dojazdu
do Warszawy i stania w korkach. Zachęcam Panie do realizowania swoich
marzeń właśnie u nas. Z doświadczenia wiem, że pracownicy urzędu
gminy chętnie wspierają pomysły

i udzielają pomocy w ich realizacji.
Bałam się nowego przedsięwzięcia,
myślę że to naturalne. Najtrudniejsze
było podjęcie decyzji, powiedzenie
sobie „tak, robię to”. Ale po podjęciu decyzji wszystko już toczy się do
przodu z powodzeniem. Na początku
słyszałam, że gastronomia to trudny biznes, zwłaszcza tak mało znana
kuchnia hiszpańska. Ale pomyślałam,
że to właśnie będzie plus. Odnajduję
się w pracy w gastronomii, uwielbiam
organizować przyjęcia. Doceniają nas
klienci, przekonują się do kuchni hiszpańskiej, a ja staram się robić to, co
umiem najlepiej jak umiem. Kobiecość? Myślę, że to umiejętność pogodzenia wielu ról w życiu i wewnętrzny
uśmiech. Czego sobie i Wam życzę.

Prowadzi sklep od 27 lat i nigdy
nie spodziewała się, że tyle lat będzie
w tym miejscu pracować. I tak już
chyba zostanie do emerytury.
Kobieta wulkan, pełna energii,
uśmiechnięta i przyjacielska. Jak chodzi, to biega. Lubi pomagać ludziom
i radzi sobie nawet z najtrudniejszymi
sytuacjami, jakie napotyka w codziennej pracy.
Jej sklep to prawdziwe centrum tej
części gminy. Mieszkańcy przychodzą
tutaj nie tylko po zakupy, lecz także

po pomoc, po informacje, a nawet towarzysko: spotkać się i porozmawiać
z sąsiadami.
Pani Małgorzata obserwuje zmianę
charakteru miejscowości, osiedlają się
nowi mieszkańcy. Zna upodobania
swoich klientów i wie, jakie produkty
są im potrzebne. Pełna optymizmu,
uważa, że najważniejsza jest otwartość
na ludzi i komunikatywność.
Jak mówi jej mąż: „w Borzęcinie jest
jedna taka gwiazda, która nigdy nie
gaśnie”.
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Dzień Kobiet
właścicielka salonu fryzjerskiego w Starych Babicach

Agnieszka Matuszewska

wicedyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Borzęcinie
Dużym; prezes Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w gminie Stare
Babice; osoba włączająca się
w działania społeczne

Dorota Lisowska
i Karolina Kozak

Jestem kobietą pracującą, ale
przede wszystkim jestem kobietą
szczęśliwą, ponieważ to, co stało
się treścią mojego życia, czyli praca jest jednocześnie moją pasją.
Muszę dodać, że pracuję w szczególnym i ważnym dla wielu ludzi
miejscu, bo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie
Dużym. Z tym miejscem związana
jestem całe życie. Najpierw przychodziłam tu jako uczennica, potem pełniłam funkcję pedagoga,
wiele lat pracowałam też w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
a od 12 lat jestem wicedyrektorem
tej szkoły. Wspólnie z zespołem
wspaniałych ludzi mam wpływ na
kreowanie szkolnej, ale i gminnej
rzeczywistości. Mam to szczęście,

że pracuję z ludźmi i dla ludzi,
których znam od dziecka w podwójnym tego słowa znaczeniu.
Jednych poznałam, kiedy sama
byłam dzieckiem, a innych znam
od czasu, gdy stanęli w progach
naszego przedszkola. Moja praca-pasja często wygląda tak, że
rano spotykam się z maluszkami,
trochę później rozwiązuję problemy nastolatków, rozmawiam
z ich rodzicami, a wieczorem prowadzę spotkania dla seniorów.
Moja wrażliwość i chęć niesienia
pomocy przekładają się też na
działalność charytatywną. W pracy często zapominam o upływie
czasu, nie liczę godzin w niej spędzonych, bo przecież nikt nie liczy
godzin poświęcanych swojej pasji.

Karolina Kozak – dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
EduLab w Starych Babicach,
wiceprezes Fundacji Laboratorium
Edukacyjne EduLab oraz Dorota
Lisowska – prezes fundacji,
wicedyrektor szkoły

zdobywanie wiedzy jest tak samo
ważne jak kształtowanie kompetencji społecznych. Dzięki szkole
poznałyśmy wiele ciekawych osób,
które były naszymi dalszymi sąsiadami, a których wcześniej nie
znałyśmy. To wielka wartość dodana pracy w lokalnym środowisku.
Pracując z najmłodszymi, ucząc ich
postawy otwartej i pełnej szacunku
dla innych, zaangażowanej i autentycznej, wychowujemy pokolenie, które w przyszłości ma szansę
wiele wnieść do naszej lokalnej
społeczności. Pokazujemy naszym
uczniom, że warto się angażować,
warto działać, warto wypowiadać
się w ważnych dla nich kwestiach
i brać sprawy w swoje ręce. Pewnie
dlatego nasza praca sprawia nam
tak wiele radości.

Od początku wiedziałyśmy, że
tutaj otworzymy naszą szkołę, EduLab. Nasze rodziny od pokoleń
mieszkają na terenie gminy Stare
Babice, a my chciałyśmy, aby nasze
dzieci uczyły się w kameralnej szkole w miejscu swojego zamieszkania.
Intuicja nas nie zawiodła – to
właśnie wśród mieszkańców gminy zebrała się grupa rodziców,
którzy nam zaufali i dobrze przyjęli pomysł na edukację, w którym
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Babickie Kobiety

Agnieszka
Leszczyńska-Maul

Swój pierwszy salon otworzyła na
rynku w Babicach w 1992 roku. Od
tego czasu wykształciła nowe pokolenie fryzjerów.
Przychodziły do niej mieszkanki
gminy z małymi dziećmi, a teraz
przychodzą te dzieci ze swoimi
dziećmi. Z natury uśmiechnięta
i radosna, zna w Babicach prawie

wszystkich. Obserwuje, jak gmina wspaniale się rozwija, rozrasta
i zmienia na lepsze. Bardzo dużo
wiele fajnych pomysłów zostało
zrealizowanych. A zmian przez
ostatnie 28 lat można zaobserwować ogromnie dużo.
Co jest najlepszym sposobem
na poprawienie humoru kobiecie? Wiadomo: nowa fryzura! Pani
Agnieszka słynie w Babicach ze
wspaniałych fryzur.
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Dzień Kobiet

Babickie Kobiety

kobieta z sercem
W Kategorii Babickie Kobiety wyłoniła się nam niezwykła grupa: Kobiety z Wielkim Sercem.
Myślimy tu o wszystkich paniach, które wykonują ogromną ilość potrzebnej, cennej i ważnej
pracy zupełnie bezinteresownie i angażują się w to całą sobą. Ze względu na ograniczone
miejsce w gazecie chcemy przedstawić Państwu dwie z nich, ale wszyscy wiemy, że jest ich
wśród nas bardzo wiele. Dziękujemy Wam Drogie Kobiety za to, ze jesteście!
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Wanda Śladowska
Wolontariusz Roku 2014

To jedna z pierwszych wolontariuszek działających w Gminie Stare
Babice. Jest osobą pogodną, zawsze
pełną energii, uśmiechu i życzliwości na co dzień; niosącą pomoc
całym sercem ludziom potrzebującym wsparcia duchowego i bliskości drugiej osoby. Swoją pracę

Izabella Hinz-Hossa

miłośniczka zwierząt,
założycielka Fundacji Hossa
zajmującej się porzuconymi,
chorymi i zaniedbanymi psami

jako wolontariuszka rozpoczęła od
działania na rzecz osób starszych,
samotnych, schorowanych poprzez
wspólne spędzanie czasu, rozmowę,
wzajemny kontakt. Pani Wanda pracowała z wieloma podopiecznymi
(osobami starszymi, które odwiedzała w miejscu ich zamieszkania) oraz
w Domu Opieki Społecznej w Starych Babicach. Zawsze uśmiechnięta,
pomocna, dbająca o dobrą atmosferę
każdego spotkania. Bardzo chętnie
uczestniczyła w różnych akcjach:
zbierała odzież w dobrym stanie
i przekazywała ją potrzebującym,
zbierała maskotki, które prała a potem oddawała np. do „Szlachetnej
Paczki” lub rodzinie wielodzietnej,
której pomagała od lat.
Pani Wanda od powstania Klubu
Seniora „Nadzieja” bardzo aktywnie
w nim działała: czytała wiersze, które sama przygotowywała na każde

spotkanie, śpiewała razem z innymi
uczestnikami, dzieliła się swoim doświadczeniem życiowym. Uczestnicy
Klubu mają swoje zeszyty, w których
zapisywali: przepisy, porady również
od Pani Wandy. Pamiętała o imieninach członków Klubu, przygotowywała zawsze bukiety z tej okazji,
a potem wspólnie i członkami klubu
składała życzenia, pamiętała o różnych spotkaniach okolicznościowych, rocznicach, o świeczce na
cmentarz, dla osób, które odeszły na
zawsze.
Niesienie pomocy innym przez
Panią Wandę Śladowską dostarcza
wzajemnego zadowolenia. Jest to
najpiękniejszy wyraz szacunku dla
drugiego, będącego w potrzebie człowieka.
Życzymy Pani Wandzie dużo zdrowia, szybkiego powrotu do formy
i aktywności.

Opiekuję się zwierzętami od najmłodszych lat, odkąd byłam na tyle
samodzielna, by móc to robić. To
spędzało niejednokrotnie sen z oczu
moim rodzicom.
Moja pasja nabrała rozpędu, gdy
ponad 20 lat temu przeprowadziłam się z Warszawy do Koczarg Starych. Ogrom zaniedbań na terenach
wiejskich, cierpienie i bezdomność
zwierząt sprawiły, że mój dom stał
się dla nich azylem.
Byłam wolontariuszką w warszawskim schronisku na Paluchu,
przyczyniłam się do zamknięcia
pseudo schroniska w Krzyczkach
koło Nasielska dokąd wówczas trafiały psy z naszej gminy. Zwierzęta tam przebywające były skrajnie
zaniedbywane, dręczone, a nawet
zabijane. Niestety, do dziś w wielu

schroniskach zwierzęta nie mogą liczyć na lepszy los.
Od wielu lat jestem tzw. domem
tymczasowym, głównie dla zwierząt
lękliwych, chorych, kalekich, czy
starych, czyli tych, które mają znikome szanse na adopcje. Socjalizacja
i cierpliwość pozwala na przywrócenie im równowagi, na uleczenie
ran, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Najpiękniejszą nagrodą
jest dzień, w którym moi pupile są
gotowi do adopcji i mogą zacząć życie w nowej rodzinie.
Największym moim marzeniem
jest stworzyć ośrodek adopcyjny,
w którym mogłabym zapewnić
opiekę większej ilości potrzebujących zwierząt. Nigdy nie przechodzę obojętnie obok krzywdy tych,
którzy sami o pomoc nie poproszą.
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z życia gminy

Ruch, relaks i muzyka – nowa oferta dla naszych seniorów

Kontynuacja współpracy z Gminą
Stare Babice
Zajęcia gimnastyki przy muzyce odbywają się już kolejny rok, jako efekt
współpracy Fundacji Aktywni Dłużej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Zbierają bardzo dobre
rekomendacje uczestników.
W czasie jednego spotkania efektywnie łączymy wpływ łagodnej,
relaksacyjnej muzyki z ćwiczeniami ruchowymi opartymi na jodze
terapeutycznej oraz z nauką prawidłowego oddychania. Wszystkie
te elementy dają efekt w postaci
poprawy sprawności fizycznej oraz
umiejętności relaksacji poprzez połączenie ruchu z oddechem – podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes
Fundacji Aktywni Dłużej, która
jednocześnie prowadzi zajęcia.
I edycja „Zdrowy kręgosłup i relaksacja dla Seniorów”
Od połowy marca w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ruszyły także zajęcia
związane ze zdrowym kręgosłupem. Są to ćwiczenia adresowane do
wszystkich seniorów, bez względu
na rodzaj schorzenia. Polegają one
przede wszystkim na wydłużaniu
i odciążaniu kręgosłupa, rozciąganiu klatki piersiowej i wzmacnianiu obręczy barkowej. Zajęciom
towarzyszą ćwiczenia koncentracji,
uważności i relaksacji.

Nowość – terapia ruchem
Fundacja Aktywni Dłużej jest także laureatem konkursu na projekty
w zakresie kultury fizycznej organizowanego przez Gminę Stare Babice.
Dzięki temu babiccy seniorzy mogą
korzystać z kolejnej bezpłatnej propozycji ruchowej – ćwiczeń pod
nazwą: „Ruch rozwijający seniora –
terapia ruchem”. Zajęcia odwołują się
do metody Feldenkraisa, która uczy
efektywnego wykorzystywania ruchu
jako środka do stymulowania układu
nerwowego i poprawy ruchomości
stawów. Projekt ma pozytywną rekomendację Rady Seniorów Gminy
Stare Babice, a także poparcie starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
– Proponowane zajęcia są uzupełnieniem projektu realizowanego
we współpracy z GOPS Stare Babice pt. „Gimnastyka przy muzyce dla
Seniorów”, zwłaszcza w kontekście
liczebności tej grupy i potencjału
rozwojowego – dodaje Małgorzata
Baranowska. Z uwagi na rozległość

naszej gminy ćwiczenia te odbywają
się w dwóch lokalizacjach: Stare Babice i Borzęcin Duży.
Metoda ruchu według Fundacji Aktywni Dłużej
Ćwiczenia proponowane przez
fundację są ogólnorozwojowe i bardzo wszechstronne. W czasie każdych zajęć, bez względu na ich rodzaj,
uczestnicy odbywają trening w trzech
podstawowych płaszczyznach ruchu,
co wynika z naturalnych potrzeb motorycznych człowieka, bez względu na
wiek. Dodatkowo ćwiczenia obejmują
główne grupy mięśniowe i angażują
stawy we wszystkich zakresach ruchu,
co w przypadku osób starszych jest
niezwykle istotne, ponieważ wpływa
na podtrzymanie sprawności. W nowych zajęciach „Ruch rozwijający
Seniora – terapia ruchem” będą wykorzystywane małe piłki rehabilitacyjne,
co pozwoli urozmaicić zajęcia i rozwinąć je o element zarówno wzmacniający jak i rozluźniający.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski

Zapraszamy na zajęcia:
Stare Babice (Klub Mieszkańca przy Szkole Podstawowej)
Środa, 11.30–12.30
Gimnastyka przy muzyce
Środa, 12.45–13.45
Ruch rozwijający Seniora
Borzęcin Duży (Mała sala gimnastyczna, Zespół Szkolno-Przedszkolny)
Poniedziałek, 14.00–15.00 Ruch rozwijający Seniora
Czwartek, 15.30–16.30
Zdrowy kręgosłup i relaksacja
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA

Fundacja Aktywni Dłużej

„Gimnastyka przy muzyce”, „Ruch rozwijający – terapia ruchem”, a także „Zdrowy kręgosłup i relaksacja” – to zajęcia dla naszych seniorów, z których mogą korzystać dzięki wsparciu Gminy Stare Babice
i Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wszystkie projekty realizuje Fundacja Aktywni Dłużej.
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z życia gminy

Plan zajęć aktywnego seniora

Seniorzy

Na terenie naszej gminy grupą o niezwykłej aktywności i imponującym programie zajęć są seniorzy.
Postanowiliśmy zebrać dla Państwa informacje o tym, co, kto, gdzie i kiedy organizuje.
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Godzina

Poniedziałek

9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15

9:00–10:30
Nordic walking
Fundacja KIM
Start pod
cmentarzem
wojennym

12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

13:30–14:30
Zajęcia taneczne
Dom Kultury

Wtorek

10:00–12:00
Robótki zręczne
Drugie wtorki
miesiąca
Biblioteka
Publiczna Gminy
Stare Babice

13:15–14:00
Gimnastyka
na basenie
Fundacja KIM
Łomianki

14.00–15.00
Ruch rozwijający
seniora – Fundacja
Aktywni Dłużej ZSP
w Borzęcinie Dużym

15:30
15:45
16:00

16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

17:00–17:45
Gimnastyka
rekreacyjna
Fundacja KIM
Klub Mieszkańca

16:30–18:00
Wykłady UTW
naprzemiennie
co 2-gi tydzień ze
Spotkaniami Klubu
„Nadzieja”
Klub Mieszkańca

Środa

Czwartek

11:30–12:30
Gimnastyka przy
muzyce Fundacja
Aktywni Dłużej
Klub Mieszkańca
12:45–13:45
Ruch rozwijający
seniora
Fundacja Aktywni
Dłużej
Klub Mieszkańca

14:30–15:30
Tańce w kręgu
w ramach UTW
ZSP w Borzęcinie
Dużym
15:30–16:30
Zdrowy kręgosłup
i relaksacja
Fundacja Aktywni
Dłużej
ZSP w Borzęcinie
Dużym
16:15–17:15
Joga i zdrowy
kręgosłup
Fundacja KIM
Klub Mieszkańca

18:00

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Gminną Radą Seniorów:
Anna Czajkowska tel. 606-45-50-60 Maria Kosińska tel. 693-530-802.
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Piątek

9:00–10:30
Nordic walking
Fundacja KIM
Start pod
cmentarzem
wojennym

17:30–18:30
Tańce w kręgu
Klub Mieszkańca

z życia gminy

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Spotkania Klubu Seniora „Nadzieja”
– w co drugi wtorek, w godz. 16:30–18:00 w Klubie
Mieszkańca (KM) przy Szkole Podstawowej w Starych
Babicach (16 i 30 kwietnia; 14 i 28 maja, 11 czerwca).
Odbywają się tu wykłady i prelekcje z zakresu psychologii, historii, kultury, wiedzy o literaturze, profilaktyki
zdrowia oraz ciekawych miejsc na Ziemi, które warto odwiedzić. Często odbywają się również wyjścia do teatrów,
kin, na wystawy, tematyczne warsztaty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy okolicznościowe
z okazji Wielkanocy, Bożego Narodzenia, karnawału itp.
Kontakt Agnieszka Matuszewska tel. 506 821 488.

– w co drugi wtorek (naprzemiennie z UTW), w godz.
16:30–18:00 w Klubie Mieszkańca przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach (9 kwietnia; 7 i 21 maja,
4 i 18 czerwca).
Klub proponuje spotkania z ciekawą książką, imprezy
okolicznościowe, wieczorki taneczne, wycieczki jedno
i kilkudniowe, wspólne śpiewanie, dyskusje przy kawie,
występy w grupie recytatorskiej. Prowadzący klub – Bogdan Zubkowicz. Kontakt Alicja Napurka tel. 887 665 512.
Zapraszamy seniorów na zajęcia przy muzyce, gimnastykę i basen. Szczegóły w tabeli na s. 16.

Wieczór poetycki w Klubie Seniora

Seniorzy spotkali się w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40. Wieczór rozpoczął się słodkim poczęstunkiem, po
którym przed publicznością wystąpił zespół artystyczny „Bez
Nazwy” pod kierownictwem Ireny Janowskiej–Woźniak.
Artyści zaprezentowali wiersze o miłości najwybitniejszych
polskich poetów i poetek, dawniejszych oraz współczesnych,
takich jak: Stanisław Grudziński, Adam Asnyk, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina Poświatowska, Krzysztof
Kamil Baczyński, Jan Twardowski, Edward Stachura, Adam
Ziemianin, Rafał Wojaczek, Julia Hartwig.
Wiersze recytowali: Michał Czajkowski, Anna Czajkowska, Karol Gałecki, Marianna Kosińska, prowadzący: Bogdan Zubkowicz oraz Irena Janowska-Woźniak.
Całe wydarzenie koordynowała Alicja Napurka z GOPS
Stare Babice.

Seniorzy

12 marca miało miejsce niezwykłe spotkanie seniorów z Klubiu Seniora. Z okazji Dnia
Kobiet senioralna grupa artystyczna „Bez Nazwy” przygotowała wspaniały program artystyczno-literacki.
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tekst/foto: IB

Zakończenie karnawału na senioralnych ostatkach
w Borzęcinie Dużym Ostatki to popularna, ale nie jedyna nazwa tej
ludowej zabawy kończącej karnawał. W różnych
regionach kraju słyszy się o zapustach, mięsopustach, podkoziołku, śledziku, ale wszędzie jest to
wesoła, huczna zabawa ze śpiewem i tańcami.

26 lutego br. wszyscy wierni tradycji seniorzy bawili się
przy muzyce „BabiCapeli”- grupy grającej pod kierownictwem Waldemara Dąbrowskiego, działającej od 2018 r.
przy Domu Kultury w Zielonkach-Parceli, tańcząc solo,
parami i w kółku.
Przyjaznej seniorom Szkole Podstawowej w Borzęcinie
Dużym, udostępniającej swoje podwoje, organizatorom
tego radosnego spotkania – Agnieszce Matuszewskiej
(UTW), Alicji Napurce (GOPS) oraz Alicji Sztyler (Dom
Kultury w Zielonkach-Parceli) oraz starobabickiej gminnej Radzie Seniorów – Dziękujemy!
Z gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
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Seniorzy

z życia gminy
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Seniorzy – seniorom
Wolontariat senioralny to cenna działalność społeczna, która
daje obopólne korzyści – zarówno wolontariuszom-seniorom-artystom, jak i odbiorcom ich
występów.
Z okazji Dnia Kobiet starobabicka
Rada Seniorów podjęła się zorganizowania koncertów w dwóch domach opieki na terenie naszej gminy.
7 marca w Domu Opieki Ostoya
w Starych Babicach wystąpili ze
swoimi programami: zespół wokalny „Retro” z bemowskiego Centrum
Kultury w Warszawie prowadzony
przez Krystynę Kowalską z „Muzycznymi wspomnieniami” oraz
grupa recytatorska „Bez Nazwy”
z Klubu Seniora „Nadzieja”.
9 marca Dom Opieki Patrycja
w Zielonkach-Parceli gościł seniorów
śpiewających w zespole „Sami Swoi”

z Borzęcina Dużego pod skrzydłami
Zosi Lasockiej, którzy zaprezentowali
„Piosenki z uśmiechem”, wzbogacone przez poezję w wykonaniu grupy „Bez Nazwy”. Dając innym swój
czas, radość, empatię, wiedzę i talent,
sami jesteśmy spełnieni i szczęśliwi.
Kontakty społeczne, wzajemne zrozumienie potrzeb i możliwości mają
pozytywny wpływ na jakość życia.

Jedna z mieszkanek odwiedzonego
domu, pani Helenka, powiedziała:
„Przychodźcie częściej!”. Było to bardzo miłe!
Wszystkim kobietom z okazji ich
święta życzymy szacunku, miłości
i wsparcia, ale też dużo radości!!!
Z gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska
foto: IB, Anna Czajkowska

II Konwent Mazowieckich Rad Seniorów
Odbył się 26 lutego w Legionowie.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele
miejskich i gminnych Rad Seniorów,
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, oraz organizacji
pozarządowych z całego Mazowsza.
Obecni byli też członkowie starobabickiej gminnej Rady Seniorów.

Przybyłych powitał gospodarz Legionowa, prezydent Roman Smogorzewski.
Konwent otworzył przewodniczący
prezydium Miejskiego Porozumienia Rad Seniorów Roman Biskupski,
który wskazał na rosnącą rolę Rad
Seniorów w koordynacji działań
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wszystkich organizacji senioralnych
w lokalnych środowiskach oraz wagę
dobrej współpracy z władzami samorządowymi.
Cennymi głosami w dyskusji były
wypowiedzi zaproszonych gości.
Przewodnicząca Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

z życia gminy

STOP POŻAROM TRAW!!!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w powiecie
warszawskim zachodnim apeluje o NIEWYPALANIE TRAW!
Już w tym roku na terenie powiatu warszawskiego
zachodniego doszło kilkudziesięciu pożarów traw. Pamiętajmy, że podczas takiego pożaru wystarczy nagła
zmiana kierunku wiatru, aby stworzył on zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzkiego. Co roku na terenie kraju
w pożarach ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje rannych – wśród ofiar są także strażacy. Niejednokrotnie

podczas wypalania traw ludzie tracą cały swój dobytek:
domy i zabudowania. Należy również pamiętać, że pożary powstałe w skutek wypalania traw są niebezpieczne
dla zwierząt – ogień niszczy ich miejsca bytowe i lęgowe.
tekst: Komenda Powiatowej PSP
foto: dh Łukasz Malicki OSP Błonie

19

(PZERiI) Elżbieta Ostrowska podkreśliła rosnącą rolę organizacji
senioralnych w realizacji polityki
społecznej na rzecz osób starszych
i niesamodzielnych. Michał Szczegielniak – przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności zrelacjonował
rządowe programy wsparcia – ASOS,
Senior+, Opieka 75+ dla organizacji senioralnych, a przewodnicząca
Ogólnopolskiego Porozumienia Rad

Seniorów Barbara Szafraniec wskazała na korzyści wynikające z sieciowania się Rad Seniorów, co podnosi
ich wpływ na kształtowanie centralnej polityki senioralnej. Redaktor
naczelny „Głosu Seniora” Łukasz
Salwarowski przedstawił uprawnienia wynikające z posiadania Karty
Seniora, a prezes firmy 4 Family Group Adam Bazela zapoznał z zasadami
korzystania z teleopieki.

Podczas dyskusji dzielono się sukcesami w realizowaniu tzw. dobrych
praktyk, co jest już przyjętą i uznaną
formą współpracy. Kończąc obrady
podjęto uchwałę o określeniu zadań
na drugą kadencję Mazowieckiego
Porozumienia Rad Seniorów.
Z gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska
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oświata w gminie

„Zbieraj z nami!”

– II gminny ekokonkurs
z nagrodami
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Rozpoczęliśmy II edycję
konkursu środowiskowego
zbiórki makulatury
i zużytych telefonów
komórkowych w naszej
gminie. Organizatorem
wydarzenia jest operator
odbioru odpadów
komunalnych w gminie
Stare Babice: firma ByśWojciech Byśkiniewicz
we współpracy z Gminą
Stare Babice.

K

onkurs odbywa się w terminie
01.03.2019 r.–30.05.2019 r., a uczestniczą w nim dzieci z siedmiu publicznych placówek oświatowych, za zgodą
i z dobrowolną pomocą rodziców czy
opiekunów prawnych.
W każdej z siedmiu placówek
(cztery szkoły podstawowe i trzy
przedszkola) dzieci zbierają surowce
wtórne i uczestniczą w warsztatach
edukacji ekologicznej. To okazja,
żeby podsumować poprzednią edycję konkursu i zachęcić do aktywności w tegorocznej rywalizacji. A jest
się czym pochwalić, bo w ubiegłym
roku zebraliśmy 300 ton makulatury i 100 kg zużytych telefonów
komórkowych! Tym samym można powiedzieć, że oszczędziliśmy
5000 drzew – jeśli liczyć, że na każdą tonę wyprodukowanego papieru
potrzeba ściąć 17 drzew. Poza tym
odzyskujemy wiele cennych nieodnawialnych surowców naturalnych
zawartych w zużytych urządzeniach
telefonów komórkowych, takich
jak: złoto, srebro, platynę, metale
ziem rzadkich czy miedź. Zbiórka
surowców zakończy się 28 marca
w czterech szkołach podstawowych, a w przedszkolach potrwa do
18 kwietnia.
tekst: Agnieszka Oleszkiewicz, foto: IB
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Co słychać w przedszkolu w Bliznem Jasińskiego?
Lekcja muzealna u Chopinów
W lutowe przedpołudnie dzieci
z gr. V „Słoneczniki” wybrały się na
wycieczkę autokarową do Żelazowej
Woli. W domu Fryderyka Chopina
uczestniczyły w warsztatach pt. ,,Magia fortepianu”, następnie zwiedzały
dworek rodziny Chopinów i spacerowały po parku. W tle słychać było muzykę Chopina, szumiały żelazkowskie
wierzby, śpiewały ptaki. Wycieczka
to element naszego planu rocznego –
100 lecie niepodległości Polski.
Anna Dębkowska-Gut

prac archeologicznych. W prezentacji
multimedialnej zaprezentował zdjęcia z wykopalisk i liczne eksponaty.
W przedszkolnych kącikach na kilka

zorganizowaliśmy w przedszkolu zajęcia ceramiczne. Z Pracownią ABA-ART dzieci poznały nowy materiał
plastyczny – glinę. Lepiły zwierzęta
i kwiaty; porównywały glinę świeżą,
surową i po obróbce cieplnej w piecu
ceramicznym; pokrywały wypalone
przedmioty ceramiczną glazurą. Na
zajęciach powstały rzeczy niepowtarzalne, które zostaną podarowane
najbliższym przy specjalnej okazji.
M. Siekierska

Poznajemy zawody
i pasje rodziców
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Spotkanie z archeologiem
W lutym grupy 4 i 5 latków gościły w przedszkolu mieszkańca naszej
gminy, pracownika Państwowego
Muzeum Archeologicznego – archeologa p. Łukasza. Podczas spotkania
z dziećmi p. Łukasz opowiadał o swojej pracy, wyjaśnił jak wygląda proces
badawczy, co można odkryć w trakcie

dni zagościły książki archeologiczne
i zdjęcia z wypraw p. Łukasza. Dziękujemy Rodzicom Szymona z gr.
„Stokrotki’ za zorganizowanie spotkania.
Marzena Olszewska

Zajęcia ceramiczne
W celu wspierania wielokierunkowej aktywności dziecka i zachęcania
do samodzielnej eksploracji świata

Marzec to doskonały miesiąc by
poznać zawody i pasje naszych rodziców. Grupa „Niezapominajki”
zorganizowała wyjście do kuchni
przedszkolnej, by poznać zawód kucharza i intendenta. Odbyła spacer
po sąsiedzku do sklepu „Agatka”
i obserwowała zawód sprzedawcy.
Gościła w przedszkolu mamę Antka
ze skrzypcami i gitarą. Dzieci poznły
brzmienie, wygląd i sposób gry na
tych dwóch instrumentach.
Agnieszka Dziewulska

Dzień Kobiet
8 marca Dzień Kobiet a w przedszkolu: piękne słowa od Rady Rodziców, całusy od dwóch pracowników
– rodzynków, marcowe tulipany
i mnóstwo słodkości.
Dziękujemy! Dziękujemy!

Szkoła w Koczargach Starych
Pod koniec lutego Szkołę Podstawową w Koczargach
Starych odwiedziło Planetarium Mobilne. Uczniowie
obejrzeli film, w którym znaleźć można było wiele ciekawostek astronomicznych, takich jak: Ile trwa wędrówka wokół Słońca? Co to jest wschód, górowanie i zachód
Słońca? Uczniowie byli zachwyceni wizytą w planetarium,
tym bardziej, że nie musieli ruszać się ze szkoły. Marzec

rozpoczął się w szkole z wysokiego c. Już pierwszego dnia
tego miesiąca świętowaliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Z tej okazji w szkole odbył się apel pamięci.
Uczniowie gimnazjum przypomnieli wszystkim zebranym. jak ważna była walka o wolność tych żołnierzy i dlaczego powinniśmy o nich pamiętać.
tekst: BK
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Gminny konkurs ortograficzny
16 marca w Szkole Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza odbył się coroczny
Gminny Konkurs Ortograficzny.
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Tradycyjnie

już równolegle odbyły się rywalizacje
w dwóch kategoriach – dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Z zawiłościami ortografii języka polskiego zmierzyli się
uczniowie wszystkich gminnych szkół podstawowych oraz
dorośli mieszkańcy naszej gminy.

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i przyznanie tytułu Mistrza Ortografii odbyło się tego samego
dnia o godz. 17:00. Jednocześnie wręczono nagrody laureatom szkolnego konkursu recytatorskiego, a szkolne koło
teatralne przedstawiło przybyłym krótką etiudę.

Strongman w Borzęcinie Dużym!

28 lutego uczniów Szkoły Podstawowej w Borzęcinie
Dużym odwiedził mistrz sportu i strongman Mariusz Pudzianowski.

To motywujące do samorozwoju spotkanie odbyło się z inicjatywy
radnego gminy Stare Babice Krzysztofa Szuby pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira
Sumki przy wsparciu dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Borzęcinie Dużym.
Tego dnia uczniowie nie mogli
doczekać się światowej sławy gościa.
Pojawienie się naszego polskiego

strongmana i widok jego imponującej muskulatury wywołał szum podziwu wśród szkolnej młodzieży.
Pudzian, choć pokaźnej postury
i wzrostu, okazał się bardzo ciepłym,
dowcipnym i bezpośrednim człowiekiem. Chętnie i bardzo szczerze
odpowiadał na zadawanie pytania.
Opowiedział o sobie, o tym jakim
był uczniem w szkole podstawowej
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oraz jak rozpoczęła się jego kariera. Mistrz powiedział też, co według
niego jest ważne w życiu młodego
człowieka: „Najważniejsze to iść za
głosem serca; rozwijać swoje talenty
i predyspozycje.”
Po spotkaniu był czas na wspólne
zdjęcia i autografy.
Tekst/foto: ib

Mam fartuszek

kompas babickiego rodzica

muchomorkiem,

z
do przedszkola
chodzę z

workiem…

Koniec urlopu macierzyńskiego, mama
wraca do pracy i rodzi
się pytanie, jaki rodzaj
opieki zapewnić dziecku.
Wsparcie babci, zatrudnienie niani, a może
żłobek lub od razu
przedszkole? Co wybrać
i jak się przygotować do
nowego etapu w rodzinnym życiu?

Większość kobiet decyduje się
wrócić do aktywności zawodowej
zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. W końcu, jak to mawiały nasze babcie, „samą miłością
dziecka nie wykarmisz”… Sprawa
niby zrozumiała, no ale co tu zrobić
z dzieckiem, które dopiero co zaczęło chodzić? Nie każdy przecież
ma wsparcie rodziny, a niania może
okazać się za droga… Pozostaje więc
punkt opieki dziennej lub przedszkole oferujące miejsca w grupach
żłobkowych. W naszej gminie mamy
kilkanaście miejsc przyjmujących
najmłodsze dzieci, warto więc zastanowić się, na co zwrócić szczególną
uwagę podczas podejmowania decyzji o zapisie.
 o będzie najlepsze
C
dla naszej rodziny?

W wyborze przedszkola kierujemy
się różnymi czynnikami – lokalizacją, ceną, programem edukacyjnym
czy infrastrukturą. To wszystko jest

oczywiście bardzo istotne, musimy
jednak przede wszystkim pamiętać o tym, że miejsca tworzą ludzie
i to ludziom powinniśmy zaufać –
w końcu oddajemy im pod opiekę
nasze najcenniejsze skarby.

W pierwszych latach swojego
rozwoju dziecko potrzebuje indywidualnej opieki – mówi Linda
Grześkowiak-Strumidło, psycholog i trenerka empatycznej komunikacji. Bardzo dużym wsparciem
dla dziecka jest fakt, że jakiś dorosły
jest po prostu dostępny, podąża za
jego potrzebami. W procesie wyboru przedszkola trzeba więc zwrócić
uwagę, czy w danej placówce liczba
dorosłych jest wystarczająca na daną
grupę. Rodzicielska intuicja powinna nam podpowiedzieć, czy ludzie
w danym miejscu wzbudzają nasze
zaufanie, czy czujemy się bezpiecznie,
oddając im pod opiekę nasze dzieci
i czy wartości, którymi się kierują, są
bliskie naszym wartościom.
Stały plan dnia

W naszej gminie znajdziemy różne placówki – w większości takie,
gdzie dzieci są podzielone na grupy
wiekowe, ale są też takie, gdzie czas
spędzają obok siebie starsi i młodsi.
Tak jest w Kolorowych Kredkach
i Mazankach, które pracują w systemie Montesorri, dzięki czemu dzieci
w różnym wieku uczą się od siebie
nawzajem. Są miejsca, w których
przedszkolaki przebywają głównie
w salach i takie, które są nastawione
na pobyt na zewnątrz, na przykład

niepubliczny punkt przedszkolny
w Mariewie, znany jako przedszkole
leśne.

Wszystkie przedszkola łączy jed-

nak ramowy plan dnia. Jest to aspekt,
który zdaniem Kasi Olędzkiej, właścicielki Kolorowych Kredek, stanowi główną przewagę tej formy opieki
nad innymi. Stały plan dnia zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa
– codziennie są zajęcia tematyczne,
wyjście na plac zabaw, regularny sen
i posiłki o stałych porach. Nasze dzieci, kończąc przygodę ze żłobkiem stają się w pełni samodzielne – potrafią
się ubrać i samodzielnie zjeść obiad.
Podobnie twierdzi Natalia Leśniewska-Szmajda, właścicielka Klubu
Dziecięcego Mazanki: U nas dzieci
mogą korzystać z atrakcyjnych zajęć
dodatkowych – dwa razy w tygodniu
mają angielski, codziennie uczestniczą
w zajęciach ruchowych, muzycznych,
gordonkach, sensoplastyce, itp. Jest też
aspekt społeczny – choć najmłodsi nie
bawią się jeszcze ze sobą, a obok siebie,
to jednak poprzez naśladownictwo
uczą się zasad, które panują w grupie:
sprzątania, zachowania przy stole,
wchodzenia w relacje z rówieśnikami.

Są też placówki nastawione na
więcej swobody w zabawie. W naszym przedszkolu dzieci mają dużo
czasu na zabawę niekierowaną –
mówi Ewelina Pietruczuk, właścicielka przedszkola w Mariewie. Jest to
dla nich czas i przestrzeń na rozwój
wyobraźni i własnej twórczości. Bardzo zależy nam również na rozwoju
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kompas babickiego rodzica
dla grupy najmłodszych dzieci przy
przedszkolu leśnym w Mariewie.

Akcja adaptacja
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kompetencji społecznych i emocjonalnych. W tym celu staramy się
stosować zasady Porozumienia bez
Przemocy: unikamy oceniania, karania i nagradzania. Podpowiadamy
cywilizowane sposoby rozwiązywania konfliktów między dziećmi, unikając jednak roli sędziego.

 iedy dziecko jest goK
towe?

Do naszego żłobka przyjmujemy
nawet 6-cio miesięczne niemowlaki
– mówi Katarzyna Olędzka, właścicielka Kolorowych Kredek. Na przestrzeni lat widać jednak zmiany w tej
kwestii – kiedyś grupy najmłodszych
były pełne, teraz rzadko kto decyduje
się na zapisanie dziecka poniżej 12.
miesiąca życia – dłuższy urlop macierzyński zatrzymał mamy w domach.

Nieco inaczej widzi sprawę Jolanta Buczyńska, dyrektor przedszkola
Zaczarowany Ołówek: Na przestrzeni 10 lat wiek dzieci zapisywanych
do przedszkoli znacznie się obniżył.
Obserwuję coraz większe zapotrzebowanie na przyjmowanie dzieci coraz
młodszych. Mamy dużo telefonów od
rodziców, którzy szukają miejsca już
dla rocznych dzieci. Jednak, zgodnie
z moją etyką oraz osobistymi przemyśleniami nad rozwojem dzieci (jestem
mamą pięciu chłopców), przyjęłam
założenie, że do naszego przedszkola
przyjmujemy dzieci, które ukończyły
20. miesiąc życia – to wtedy pojawia
się potrzeba komunikacji z rówieśnikami, poszerzania obszarów zainteresowań, zdolność do nawiązywania

relacji poza domem. Wcześniej, jeśli
mama musi koniecznie wrócić do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim
– zalecam skorzystanie ze wsparcia
rodziny czy zatrudnienie niani – uważam, że tylko kontakt 1:1 zapewni
maluchowi poniżej 20. miesiąca życia odpowiedni komfort poznawania
świata.

Z takim podejściem zgadza się
psycholog Linda Grześkowiak-Strumidło: Dziecko kilkumiesięczne odróżnia osoby bliskie od pozostałych
i choć nie potrafi jeszcze wyrazić
tego, co czuje, może stresować się zbyt
szybką zmianą. I chociaż nie jest niemożliwe, by takie małe dziecko zbudowało też więź z innymi osobami,
w grupie żłobkowej bardzo trudna jest
do uzyskania indywidualna opieka,
dostrojona do potrzeb maluszka. Dla
dziecka kilkumiesięcznego moim zdaniem lepsza będzie niania.
Możemy jednak rozważyć też
ofertę opiekuna dziennego – jest to
forma organizacji opieki dla dzieci
w wieku od roku do trzech lat, polegająca na maksymalnie sześciogodzinnym pobycie dziecka w małej
grupie i pod opieką jednej osoby.
Z formy tej najczęściej korzystają
osoby wykonujące wolne zawody
lub pracujące na niepełny etat. Grupa dzieci, która jest pod moją opieką,
liczy maksymalnie 5 osób. I choć zapisanych jest więcej, przychodzą jednak
wymiennie, niektóre są dwa, trzy razy
w tygodniu – wyjaśnia Jagoda Pietrzak, położna i opiekunka domowa
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W momencie wyboru przedszkola rodzice często pytają, jak wygląda
proces adaptacji. Adaptacja dotyczy
nie tylko dziecka – też rodzica, dopóki więc nie jesteśmy pewni ludzi,
którzy będą się zajmować naszym
dzieckiem, to się boimy – stwierdza Linda Grześkowiak-Strumidło.
W takim przypadku dziecko wyczuwa lęk rodzica, jest mu trudniej
odnaleźć się w nowym środowisku.
Ważne jest zatem, by z dużą uważnością podejść do adaptacji, patrząc
nie tylko na siebie, ale także na dziecko – są dzieci, które z dużą otwartością wchodzą w nowe miejsca i takie,
które potrzebują więcej czasu, żeby
się oswoić. Dobrze więc, gdybyśmy
znaleźli miejsce, gdzie ten proces nie
będzie przyspieszany – chodzi o to,
by osoby pracujące w danym żłobku,
przedszkolu czy klubiku rozumiały,
że cierpliwość w adaptacji jest potrzebna i że ona zaprocentuje.

W praktyce z tą cierpliwością
bywa różnie – albo sami rodzice nie
dają dziecku potrzebnego czasu na
naukę rozstania, albo w przedszkolach są żelazne zasady w tej kwestii
i nie można ich naginać…
W Mazankach wychodzimy z założenia, że rodzic powinien poświęcić
tyle czasu na proces adaptacji, ile potrzebuje dziecko, może to być nawet
kilka tygodni – mówi właścicielka.
Polega to na tym, że rodzice mogą
przebywać z dziećmi na zajęciach
codziennie do godziny 12:00 dopóty,
dopóki mały człowiek poczuje się gotowy do rozstania. Niektóre miejsca
zaczynają adaptację długo przed
przyjęciem dziecka, np. przedszkole
leśne w Mariewie co dwa miesiące
organizuje spotkania otwarte przy
ognisku. W trakcie takich spotkań rodziny zainteresowane naszym przedszkolem mogą przyjechać, obejrzeć
nasze miejsce, porozmawiać z nami
i rodzinami dzieci, które uczęszczają
już do przedszkola.
Adaptacja, czyli czas uczenia się
rozstawania dziecka z rodzicem

kompas babickiego rodzica
oraz poznawanie i akceptacja nowego środowiska to bardzo indywidualna sprawa. Jak długo potrwa
ten proces, zależy od dwóch kluczowych czynników – przede wszystkim od tego, jaki stosunek do
następującej zmiany ma mama
dziecka (lub główny opiekun) i po
drugie od charakteru przedszkolaka. Powinniśmy maksymalnie
oszczędzić dziecku napięć związanych z wkroczeniem w nowy etap
życia – unikajmy rozmów o przedszkolu w kontekście naszych obaw.
Zamiast tego zróbmy z pójścia do
przedszkola po prostu fajne wydarzenie, przygodę, coś, co powinien
przeżyć każdy mały człowiek. Aby
było to możliwe, my rodzice musimy być przekonani, że miejsce, które
wybraliśmy dla dziecka jest dobre.
Pamiętajmy, że im większy spokój
będzie w nas rodzicach, tym łatwiej

dziecku będzie zaakceptować nową
sytuację.

Z

moich obserwacji wynika, że
adaptacja trwa przeważnie około
dwóch tygodni – pod warunkiem,
że w ciągu tego czasu przychodzi się
regularnie i nie zmienia schematu –
mówi Jola Buczyńska. W tym okresie
rodzic musi być szczególnie uważny,
obserwować swoje dziecko i wspierać je w przystosowywaniu się do
nowych warunków. Tak naprawdę
nie ma recepty na dobrą adaptację
– każdy przypadek jest inny – no
ale musimy pamiętać, że adaptację trzeba przejść, bo przedszkole
to przecież miejsce, gdzie dzieci
funkcjonują bez rodziców. Czasem
może się zdarzyć, że pomimo naszych najszczerszych chęci wspierania dziecka w adaptacji, ten proces
się nie powiedzie. W przedszkolach

Lista przedszkoli:

jest przeważnie dostęp do psychologa – i w takiej sytuacji wspólnie
z rodzicem podejmujemy decyzję
o zrobieniu ewentualnego kroku
w tył i dania dziecku czasu, by po
prostu dojrzało do nowego rozdziału w swoim życiu. Czasem potrzeba zaledwie kilku miesięcy i na
przykład, o ile są miejsca, dopisania
dziecka do konkretnej grupy w trakcie roku, gdy inne przedszkolaki są
już spokojne i mają okres przystosowania za sobą. Ale takie sytuacje
są rzadkie – adaptacje przeważnie
kończą się sukcesem i maluszek
zaczyna z dumą powtarzać: „Mam
fartuszek z muchomorkiem, do
przedszkola chodzę z workiem!”.

tekst: Karina Grygielska
rys. Krzysztof de Mianiuk

Przedszkola prowadzone przez Gminę Stare Babice:
1. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697,
tel. 22 752 05 24
2. Przedszkole w Starych Babicach ul. Polna 40, tel. 22 722 91 30
3. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b, tel. 22 721 15 69, 22 722 99 20
Przedszkola Niepubliczne działające na zasadach określonych w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wyłonione w wyniku konkursu przeprowadzonego na zasadach określonych w art. 22 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

4. „Jeżyk” w Latchorzewie, ul. Janowskiego 17, tel. 22 722 02 57
5. „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 3, tel. 22 722 09 61
6. „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24, tel. 22 796 17 54
7. „Zielona Akademia” w Wierzbinie, ul. Warszawska 76, tel. 600 800 231
8. „Zaczarowany Ołówek” w Starych Babicach, ul. Pohulanka 23, tel. 517 951 291
Inne placówki niepubliczne
9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole leśne w Mariewie”, ul. Kwiatowa 136A, Mariew,
tel. 781 952 020
10. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Ekologiczne „Zielone Słonie”, ul. Łaszczyńskiego 3A,
Blizne Łaszczyńskiego, tel. 532 72 20 36
11. Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludki Hop”, ul. Szarych Szeregów 7, Latchorzew,
tel. 507 620 748, 792 571 777
12. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęcza”, ul. Reymonta 1, Latchorzew, tel. 516 041 315, 690 042 316
13. Niepubliczne Przedszkole Akademia Samodzielności, ul. Wieruchowska 87, Zielonki-Parcela,
tel. 22 733 11 84 lub 608 377 411
14. Punkt opieki dziennej „Mądre Sówki”, ul. Warszawska 699, Borzęcin Duży, tel. 573 926 07
15. Punkt opieki dziennej „Kolorowe Kredki Montessori”, ul. Południowa 71A, Zielonki Parcela,
tel. 792 601 601
16. Klub dziecięcy „Mazanki”, ul. Warszawska 394, Zielonki Wieś, tel. 609 005 150
17. Punkt opieki dziennej Słoneczko, ul. ul. Jakubowicza 24A, Lipków, tel. 22 796 17 54
18. Punkt opieki dziennej Słoneczko, ul. Dworkowa 20 lok. 2, Stare Babice, tel. 517 127 194
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1 marca minął rok od chwili powstania Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli. Zaczynaliśmy od 3 rodzajów zajęć z 30-stoma uczestnikami. Dziś mamy:
około 70 grup zajęciowych, blisko 40 instruktorów oraz 450 miejsc tygodniowo dla
naszych uczestników!
Pierwsze dwie osoby rozpoczęły tu pracę w połowie
marca 2018 r. Były to: główny specjalista do spraw organizacyjnych i koordynator do spraw merytorycznych.

na piecu do wypalania gliny, fortepianie i całym –
ogromnym i profesjonalnym wyposażeniu Sali Widowiskowej w oświetlenie i nagłośnienie.

Poza podstawowymi meblami (w większości jeszcze zapakowanymi) w pomieszczeniach Domu Kultury
nie było nic. Rozpoczęło się rozpakowywanie sprzętu
komputerowego, numerowanie i opisywanie pomieszczeń oraz zamawianie materiałów biurowych. Z miejsca ruszyły poszukiwania instruktorów do planowanych zajęć i układanie ich harmonogramu.

Po roku w Domu Kultury zatrudnionych jest
16 osób, nie licząc instruktorów i wolontariuszy.

Kolejne osoby dołączyły do zespołu z początkiem
kwietnia. Były to: menadżer kultury, główny specjalista do spraw organizacji imprez, główny księgowy
oraz dwuosobowa redakcja Gazety Babickiej.

Pierwsze zajęcia, choć rok szkolny dobiegał już
końca, rozpoczęły się w maju. Najpierw były przesłuchania do studia wokalnego. Stawiło się na nie około
40 osób, spośród których 16 zostało zakwalifikowanych na zajęcia. Utworzono 4 czteroosobowe grupy
wokalne. W tym samym czasie ruszyliśmy z nauką gry
na pianinie. Brało w nich udział 9 osób. W maju odbyły się też dwa warsztaty z rzeźby w których uczestniczyło 5 osób.

I wtedy, jak się nam w tamtym momencie wydawało, w kompletnym już zespole, kolegialnie zostały
nadane nazwy pracowniom, ogłosiliśmy internetowy
konkurs i wyłoniliśmy zwycięzcę na logotyp Domu
Kultury. Ruszyliśmy z organizacją zajęć w DK oraz ze
zmianami w Gazecie Babickiej.

W czerwcu ruszyliśmy z ceramiką dla dorosłych,
gitarą, kostką Rubika, perkusją i warsztatami rysunku.

Należało poczynić zakupy, by wyposażyć pracownie plastyczne i muzyczne – począwszy od papieru
i kredek, poprzez glinę, fartuszki i ściereczki, kończąc

W styczniu został zarejestrowany w Domu Kultury
pierwszy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W finale zebraliśmy ponad 31 000 złotych!!!
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Lipiec i sierpień przyniosły bogatą ofertę wakacyjnych zajęć w różnych blokach tematycznych – zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

dom kultury

skończył roczek!
D rogi Zespole!

Na zdjęciu od lewej: Justyna Sochocka, Mateusz
Kalinowski, Anna Królik, Krzysztof Puhowski,
Izabela Bek, Marek Biarda, Renata Surma-Maślanka,
Alicja Sztyler, Michał Mikołajczyk, Małgorzata
Jarecka, Paulina Nowakowska, Janusz Czaja

Z okazji pierwszych urodzin naszego Domu Kultury przyjmijcie
proszę podziękowania za dotychczasową współpracę.
Dostrzegam i doceniam Wasz zapał do pracy, entuzjazm,
rzetelność w wykonywaniu obowiązków, zaangażowanie, które
nie sposób przeliczyć na godziny pracy. Jestem Wam bardzo
wdzięczny za serce wkładane w codzienne obowiązki. Praca
z Wami to wielka przyjemność i zaszczyt.
Życzę nam wszystkim, by poprzeczka, którą zawiesiliśmy sobie
od pierwszych dni działalności wysoko, nieustannie trzymała
ustalony poziom.
Przy tej okazji pragnę podziękować Włodarzom i Pracownikom
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu Gminy
Stare Babice oraz wszystkim, z którymi miałem okazję
przez ten rok współpracować.

Dom Kultury organizuje, współorganizuje i wspiera inne jednostki gminne w organizacji wielu wydarzeń dla
mieszkańców. Są to m.in. comiesięczne bezpłatne seanse filmowe dla dzieci
i dorosłych (tytuły filmów są dostępne
– zgodnie z licencją, która nas obowiązuje – w grupach, do których zapraszamy na FB: Filmowe wieczory w DK Stare Babice oraz Kino Młodego Widza
w Domu Kultury Stare Babice), potańcówki pod girlandami, Kino na leżakach, Dzień Babic, uroczystości
patriotyczne, Discopolowanie, Wianki, Dożynki czy
Mikołajki.

Gazeta Babicka, która została przeniesiona z Urzędu Gminy Stare Babice do Domu Kultury nadal jest
miesięcznikiem, który zajmuje się sprawami mieszkańców. Relacjonuje minione wydarzenia, zapowiada
nachodzące. Znacząco poszerzyliśmy tematykę artykułów: mamy rubryki dla seniorów, rodziców małych
dzieci, bibliofilów, fanów zagadek i krzyżówek (dorośli
i dzieci), promujemy zdrowie i ekologię, prowadzimy
kronikę wydarzeń naszych placówek oświatowych. Od
września 2018 r. zmieniliśmy szatę graficzną gazety.
Nakład wrósł z 3000 do 6000 egzemplarzy; objętość
powiększyła się z 24 do 52 stron. Znacząco powiększyliśmy grono reklamodawców.

Z poważaniem
Dyrektor Domu Kultury Stare Babice
Janusz Czaja

Nie sposób pominąć wydarzeń na Sali Widowiskowej, w której od 25 kwietnia odbyło się już ponad 20 wydarzeń biletowanych (spektakli, koncertów, występów
kabaretów i teatrzyków dla dzieci) i niezliczona ilość
uroczystości szkolnych, przedszkolnych, gminnych i senioralnych. Na wydarzeniach sprzedażowych przewinęło się przez Salę Widowiskową blisko 5 000 osób!
W ciągu roku strona internetowa miała 1 139 435
odsłon; liczba unikalnych użytkowników tej strony
wyniosła 57 769.

Czego życzyć
dyrektorowi Januszowi Czai i pracownikom
Domu Kultury po takim roku… Chyba tylko
niesłabnącego zapału i entuzjazmu.

Tak trzymać!
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KOBIETA DO ZJEDZENIA
– piosenki o przyjemnościach
gastro-recital Magdaleny Smalary

Migawki

W Dzień Kobiet Magdalena Smalara opowiedziała
o jednej z największych namiętności świata,
czyli o jedzeniu. Usłyszeliśmy piosenki napisane
specjalnie do tego spektaklu oraz szlagiery
w nowych aranżacjach.
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„Mam na imię Magdalena i jem od 40 lat....”
Potem było już coraz śmieszniej. Lirycznie,
namiętnie, apetycznie, muzycznie, smacznie,
wykwintnie... literacko, a cały czas kulinarnie.
I Ona... – naprawdę – kobieta do zjedzenia!!!
Aktorka temat zna od podszewki, mając za
sobą m.in. terapię odchudzającą u hipnotyzera.
Skład zespołu: Urszula Borkowska – fortepian; Wojciech Gumiński – kontrabas; Marcin
Słomiński – perkusja Kompozycje, aranżacje,
kierownictwo muzyczne: Urszula Borkowska

Zespół Raz.Dwa.Trzy.
Zespół Raz Dwa Trzy nie jest łatwy do zaszufladkowania.
Jedyne, co można o nim z całą pewnością powiedzieć to to,
że jest wyjątkowy!

Założony został w 1990 roku przez studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze: Adam Grzegorza Szwałka, Jacka Olejarza i Jacka Ograbka.
W trzy miesiące po powstaniu zespół wygrał 26. Studencki Festiwal Piosenki
w Krakowie utworami „Talerzyk”, „Wchodzi”, „Rzeka”, „W każdej knajpie” oraz
„Rozkaz”. Zaczynali od lekkich, figlarnych piosenek. Z czasem ich muzyka i teksty
dojrzewały i nabierały własnego niepowtarzalnego charakteru. W dorobku artystycznym mają płyty ze znakomitą interpretacją piosenek Wojciecha Młynarskiego
i Agnieszki Osieckiej.Obecnie uchodzą za jeden z najciekawszych i najlepszych zespołów na polskiej scenie muzycznej. Grają zarówno na dużych festiwalach rockowych, jak i akustycznie w małych salach teatralnych, a ich koncerty wszędzie
przyjmowane są równie entuzjastycznie. 2 marca zespół zachwycił publiczność
zgromadzoną w Sali Widowiskowej Domu Kultury.
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA

dom kultury

Heroes Orchestra

Są projektem muzycznym powstałym na początku 2017 roku. Nazwa zespołu nawiązuje
do jednej z najbardziej kultowych gier – Heroes of Might and Magic.
Ideą powstania orkiestry była
popularyzacja gatunku muzyki
z gier komputerowych. Heroes Orchestra to zespół powstały
przy Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie.

Współtworzą go studenci, absolwenci oraz muzycy grający na co
dzień w zawodowych orkiestrach.
Podczas koncertu 9 marca usłyszeliśmy najbardziej znane utwory
z serii Heroes of Might and Magic.

Fani zjechali na koncert nie tylko z okolic gminy Stare Babice, ale
całej Polski.
tekst/fot: GB

Migawki
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W sobotni wieczór,
23 lutego na scenie Domu
Kultury Stare Babice miała
miejsce premiera spektaklu

pt. „Kto otworzy

drzwi”.

Tę ambitną i trudną sztukę autorstwa współczesnej ukraińskiej
pisarki Nedy Neżdany przedstawiły
aktorki Teatru Mewa – Aleksandra
Perkowska i Julia Trębacz-Mazurek
w dwuosobowej reżyserii Ludmiły
Miłowanowej i Aleksandry Perkowskiej. Wydarzenie objął patronatem
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka, a organizatorem wydarzenia
był Dom Kultury Stare Babice.
Izabella Kurowska-Brandenburska
tak oto zrecenzowała spektakl:

Rzecz dzieje się w miejskiej kostnicy,
która urasta do miejsca zetknięcia się
świata umarłych ze światem żywych.
Jednak w obiegowej opinii kostnica to
jedynie miejsce spokojnej pracy z niekłopotliwymi i niezgłaszającymi niezadowolenia „obywatelami”. Ale tak
jest do czasu – dopóki nie dopada nas
lęk egzystencjalny. Cała doczesność
nabiera innego wymiaru, robi się niezwykle mała i odległa. Wielkie idee,
przekonania, które przyozdabiały
nasze życie, sztuczki, które pozwalały
wyjść z opresji z twarzą, nagle przestają być obecne w tym zdawało się
„pospolitym miejscu”. Kostnica staje
się areną „sądu ostatecznego współczesnego człowieka”.
Zostajemy obnażeni z całego zabiegania świata i stajemy w naszej
ludzkiej małości przed odwiecznym
pytaniem o sens własnej egzystencji.
Nie jesteśmy przygotowani na takie
pytanie, chcemy odpowiedź na nie
uzyskać od świata zewnętrznego, ale
on nie może nam jej udzielić. Drzwi
kostnicy są zamknięte, telefony nie
działają! Armagedon. Doznajemy
absolutnej samotności. Do tej pory żyliśmy w stadzie połączeni wspólnymi

mitami, obawami, złudzeniami, propagandą, a przynajmniej modą. Po
raz pierwszy musimy potraktować
siebie poważnie i dokonać autorefleksji. Obecny w scenach przedstawienia
humor ma nas oswoić z niewiadomym i uczynić go mniej strasznym.
Nie zmienia to faktu, że na ważne
pytania musimy odpowiedzieć sami,
w najgorszym razie kogoś zacytować.
Nowością i pomysłem Domu Kultury Stare Babice jest opieka nad
dziećmi podczas spektaklu. Rodzice,
którzy do tej pory nie mogli korzystać w przedstawień ze względu na
obowiązki rodzicielskie – tym razem
uczestniczyli w wydarzeniu, ciesząc
się pełnym komfortem. Opieką nad
dziećmi zajęły się osoby z Fundacji
Nasze Szczęścia, aktorzy Teatru Bliżej
Nieba oraz młodzież ze szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli. Tego
wieczoru uzbierała się ponad 30-sto
osobowa grupa pociech, zaopiekowana w dwóch zespołach.
Widzowie mogli spotkać się i porozmawiać z aktorkami po spektaklu
podczas poczęstunku z okazji premiery.
Tekst/foto: IB
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Kurylewicz – muzyka i poezja

Migawki

4 marca w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbył
się wieczór muzyczno-poetycki Gabrieli Kurylewicz.
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W programie artystka zaprezentowała swoje wiersze
ze zbiorów poezji „Rymki” i „Zaśpiew” oraz utwory
na fortepian Andrzeja Kurylewicza („Modlitwa”, „Walc
minimalny”, „Sekwencje nad Niemnem”, „Polskie
drogi”). Usłyszeliśmy również kompozycję na kontrabas („Moods”) oraz pieśni na fortepian i kontrabas
(„Lalka”, „Somnambulicy”, „Kołysanka z Nie-boskiej

komedii”, „Czułość” i inne). Wybrzmiały także piękne
improwizacje.
Na kontrabasie grał Paweł Pańta – niezrównany wykonawca utworów Andrzeja Kurylewicza.
Organizatorem wydarzenia był Powiat Warszawski
Zachodni przy wsparciu Domu Kultury Stare Babice.
tekst: IB, foto: AS

O smoku i Królu leniuchu ..............................

Król Histeriusz zapada na groźną
chorobę zwaną lenistwem. Podwładni gromadzą wszystkich ludzi,
którzy mogliby uleczyć ukochanego władcę. Niespodziewanie w
zamku pojawia się tajemniczy gość,

który wśród publiczności wzbudza
salwy śmiechu, a przed którym
umykają wszyscy dworzanie.
Teatr Bajlandia z Warszawy po
raz kolejny podarował babickim
dzieciom i ich opiekunom potężną
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dawkę zabawy, okraszoną odrobiną
lekkostrawnego moralizatorstwa.
Obsada: Katarzyna Słomska,
Emilia Sulej / Mariola Kuźnik,
Paweł Wiśniewski:

tekst/foto: IB
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Oferta teatralna Domu Kultury Stare Babice
dla młodzieży z babickich szkół

22 i 27 lutego Dom Kultury Stare Babice był organizatorem spektakli skierowanych specjalnie do dzieci i młodzieży z babickich szkół podstawowych. Widowiska „Wszystkie dzieła Szekspira” i „Dzieci@sieci” obejrzała młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Starych-Babicach, z Koczarg,
Borzęcina i Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab.
„Dzieci@sieci” świetnie przygotowanego przez wrocławski Teatr Alert
poruszał niezwykle ważne problemy
dotyczące współczesnej młodzieży.
Przedstawione zagrożenia, na które mogą natknąć się młodzi ludzie
w sieci, miały uczulić widzów na cyberzagrożenia, a w szczególności na
zjawisko cyberprzemocy dotykającej
młodzież szkolną.
Dom Kultury Stare Babice jest
zainteresowany rozwijaniem współpracy z babickimi szkołami i szeroko pojętą edukacją kulturalną dzieci

Migawki

Żartobliwa prezentacja wszystkich 37 dramatów największego dramaturga wszechczasów Williama
Szekspira rozbawiła do łez zarówno
młodzież jak i kadrę pedagogiczną.
Hip-hopowy Otello, góralski Makbet, oraz Romeo i Julia grany przez
samych mężczyzn wywoływali na
Sali Widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice salwy śmiechu. Zawrotne tempo spektaklu nie pozwalało
nudzić się ani przez chwilę. Także
komplet dzieci i młodzieży na widowni podczas drugiego spektaklu

i młodzieży. Z pewnością oferta teatralna skierowana właśnie dla młodych odbiorców będzie się u nas
pojawiała. Warto zaglądać na naszą
stronę internetową, FB a także czytać Gazetę Babicką.
tekst/foto: IB
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Dom Kultury zaprasza

32

marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA

dom kultury

Dom Kultury zaprasza
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Biblioteczny rozkład

jazdy kulturalnej
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Drodzy Czytelnicy, Sympatycy
i Przyjaciele!
Za nami pracowity kwartał, a przed
nami jeszcze pracowitsze miesiące
obfitujące w wydarzenia kulturalne,
poprzez które chcemy promować
czytelnictwo. Przekonać, iż książka
stanowi niezbywalną i niezaprzeczalną wartość. Rozbudzić motywację do
samodzielnego sięgania po literaturę.
Z myślą o Was na II kwartał zaplanowaliśmy szereg działań adresowanych do dużych i małych odbiorców.
Myślę, że każdy znajdzie coś dla
siebie.

Kwiecień
Ruszamy już 2 kwietnia! Zapraszamy jak zwykle na godz. 10:00 na nasz
stały cykl robótki zręczne. W kwietniu, przed tuż zbliżającym się świętami, będziemy wykonywać pisanki
z cekinów oraz skarpetkowe zające,
które mogą być przepiękną ozdobą
wielkanocnego stołu. Wszystkich
chętnych, którzy chcą wziąć udział

w warsztatach prosimy o zabranie
ze sobą skarpetek, z których zostaną
wykonane zające. Pozostałe materiały
zapewnia biblioteka.
W kwietniu nie zapominamy o naszych małych czytelnikach. 9 kwietnia na godz. 16:30 zapraszamy dzieci

na II kwartał 2019 r.

z opiekunami na zajęcia pani Kropeczki, z którą będziemy świętować
Światowy Dzień Czekolady. Spotkanie zakończymy robieniem drzewka
czekoladowego.
Kwietniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, wyjątkowo, ze względu na przypadające
święta, odbędzie się 23 kwietnia
o godz. 18:00. Będziemy dyskutować o książce „Ostatnie dni Królika”
autorstwa Anny McPartlin. Wszystkie chętne osoby, lubiące czytać
i rozmawiać o książkach, zapraszamy w nasze szeregi.
Kwiecień zakończymy bliźniaczymi zajęciami do robótek zręcznych
– warsztatami dla dorosłych z cyklu
„Popołudniowe środy niezależnie od
pogody”, które odbędą się 24 kwietnia o godz. 17:00. Udział możliwy
jest po zapisaniu się – telefonicznie
(22 722 92 77), mailowo: bibbab@
interia.pl lub u dyżurującego bibliotekarza w godzinach otwarcia biblioteki do 10. dnia każdego miesiąca.
Tematyka warsztatów będzie wiązała
się ze świętami wielkanocnymi.
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Maj
W maju z ogromną przyjemnością zapraszamy do wspólnego świętowania Tygodnia Bibliotek. Głównym celem obchodów jest podkreślenie roli czytelnictwa i bibliotek
w poprawie jakości życia, edukacji;
zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek jest
już XVI ogólnopolską edycją, zaś

biblioteka
II babicką pod hasłem #biblioteka.
Nasze działania zostały zaplanowane na 14 maja na godz. 16:00.
W tym dniu uhonorujemy projekt
„Mała książka – wielki człowiek”.
Podczas spotkania uczestnikom
projektu zostaną wręczone imienne
dyplomy potwierdzające czytelnicze
zainteresowania oraz upominki-niespodzianki. Pani Kropeczka poprowadzi zajęcia literacko-plastyczne z okazji Tygodnia Bibliotek. Zaś
na koniec wystąpi teatr Igraszka ze
spektaklem „Wiślana opowieść”.
Pani Kropeczka w maju nie próżnuje i zaprasza wszystkich chętnych
na warsztaty prezentów dla mam,
z okazji ich majowego święta. Nie
macie jeszcze pomysłu na prezent?
– zarezerwujcie sobie w kalendarzu termin – 21 maja godz. 16:30.
Oferujemy wyśmienitą zabawę oraz
możliwość wykonania prezentu dla
najdroższych osób.
Tydzień Bibliotek poprzedzi nasz
stały punkt programu tj. majowe
robótki zręczne z guzikowymi obrazami w roli głównej. Zapraszamy
już 7 maja na godz. 10:00. Te same
zajęcia w późniejszych godzinach
w cyklu „Popołudniowe środy niezależnie od pogody” odbędą się
29 maja o godz. 17:00.
Przypominamy miłośnikom książek o trzecim wtorku maja. Dyskusję w Klubie rozpoczynamy 21 maja
o godz. 18:00.

Czerwiec

Ostatni miesiąc II kwartału rozpoczniemy od obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom. W dniach 3–7 czerwca
zapraszamy na godz. 16:30 do biblioteki. Tegoroczna, ogólnopolska
XVIII edycja, zaś II babicka, odbywać się będzie pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom”.
Tegoroczne czytanie odbędzie się
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Stare Babice. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycą nas swoja obecnością
w tych szczególnych dniach znaleźli
się: Anna Kuncewicz (koszykówka),
Sebastian Grzegorczyk (motocross),
Daniel Kucharski (karate), SKRA
Wrszawa (piłka ręczna), Radosław
Karpiński (biegi).

Powiatowy
konkurs
biblioteczny

CZYTAN
IE
TO LATA
NIE

W gminnej bibliotece właśnie ruszył konkurs „Czytanie to latanie”. Chcemy, aby czytające
rodziny pochwaliły się na plakacie ulubioną wspólną książką. W nagrodę Biblioteka wyśle
trzy rodziny w lot nad powiatem. Tak, dobra lektura potrafi dodać skrzydeł.
Nagrody sponsorują AkademiaBalonowa.pl, flyspot.pl i Radny Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Michał Gajewski (lot samolotem). W konkursie biorą udział wszystkie gminy
powiatu. Na plakaty czekamy w Państwa gminnej Bibliotece do 26 kwietnia. Fru-fru!
Dyrektor Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

1. Stwórz z bliskimi (bez użycia komputera) plakat w formacie A0, który
zachęci do przeczytania Waszej ulubionej rodzinnej książki. Ruszamy
15 marca br.
2. Do 26 kwietnia przynieś plakat do biblioteki publicznej, gdzie
dowiedziałeś się o konkursie.
3. Na prace można głosować codziennie od 4 do 31 maja br. na stronie
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie
4. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca są vouczery na: 1) widokowy lot
balonem, 2) widokowy lot samolotem nad powiatem, 3) lot w tunelu
aerodynamicznym we Flyspot.pl
5. Wyniki głosowania zostaną podane 3 czerwca br. Uroczyste wręczenie
nagród nastąpi 8 czerwca br. podczas Dni Ożarowa.
6. Do książek, do piór, do skrzydeł!
Biblioteki publiczne powiatu warszawskiego zachodniego życzą wysokich lotów!
Kontakt, szczegóły i regulamin: we własnej bibliotece
lub www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie

W tygodniu czytania nie zapominamy o naszych stałych punktach
programu.
4 czerwca zapraszamy na robótki zręczne godz. 10:00. Ich myślą
przewodnią oraz warsztatów z cyklu
„Popołudniowe środy niezależnie
od pogody”, w ostatnią środę miesiąca, tj. 26 czerwca o godz. 17:00,
będzie biżuteria z bawełny. Będziemy czarować z bawełnianych t-shirtów, które przerobimy na naszyjniki.
Uczestnicy warsztatów proszeni są
o przyniesienie niepotrzebnego już
bawełnianego t-shirtu.
W czerwcu będziemy świętować
Dzień Taty. 18 czerwca na godz.
16:30 pani Kropeczka zaprasza na
warsztaty prezentów dla taty.
Przed wakacyjną przerwą zapraszamy wszystkie mole książkowe
do Dyskusyjnego Klubu Książki
18 czerwca na godz. 18:00.

Wszystkich
zainteresowanych
serdecznie zapraszamy w nasze
progi. Planujcie Państwo swoje
kalendarze z myślą o naszych wydarzeniach. Pamiętajcie również
o naszych całorocznych akcjach
z okazji obchodów 70-lecia biblioteki. Wszystkich chętnych zapraszamy do wpisywania się do naszej
księgi pamiątkowej.
Nadal zbieramy zakładki; chcemy
uzbierać 70 zakładek na 70-lecie biblioteki. Akcja adresowana jest do
dzieci oraz osób dorosłych. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
Aby skorzystać z oferty kulturalnej biblioteki nie trzeba być zapisanym czytelnikiem. Jest ona adresowana jest do wszystkich i jest
bezpłatna.
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Rowerem

przez gminy Ożarów Mazowiecki,
Leszno i Stare Babice

Unijna dotacja na budowę dróg rowerowych
w ramach projektu pn.:
„Promowanie zrównoważonej mobilności
miejskiej poprzez rozwój
sieci dróg rowerowych
na terenie gmin Ożarów
Mazowiecki, Leszno
i Stare Babice”.
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amy dobre wieści dla miłośników wypraw rowerowych! Dzięki wsparciu UE, działając w partnerstwie,
gminy Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice wybudują 20 kilometrów ścieżek rowerowych. Zadanie
będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).
W gminie Ożarów Mazowiecki powstanie w sumie
6,2 km dróg, w gminie Leszno – 9,5 km, natomiast
w gminie Stare Babice powstaną odcinki ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 3,9 km.
Realizacja tego projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale też na zmniejszenie hałasu. Zwiększy się także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Lider: Gmina Ożarów Mazowiecki
Partnerzy projektu: Gminy Stare Babice i Leszno
Całkowita wartość projektu: 16 073 549,00 zł,
w tym planowana wartość projektu na terenie gminy
Stare Babice 5 467 300,00 zł
Kwota dofinansowania projektu z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 14 305 458,61 zł, w tym dofinasowanie dla Gminy Stare Babice 4 865 897,00 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014–2020
Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę ścieżek rowerowych, mających naszą gminę docelowo połączyć
komunikacyjnie z Warszawą, stworzyć warunki do
bezpiecznego poruszania się rowerem, jako alternatywną formą transportu ograniczającą emisję CO2.
Na terenie Gminy Stare Babice planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową. Projekt obejmuje wykonanie ścieżki do
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA

granicy gminy Stare Babice z Warszawą. Gmina czyni
starania, by po stronie miasta stołecznego powstał brakujący odcinek 900 m ścieżki rowerowej od ul. Kocjana do ul. Bolimowskiej.
Kalendarium projektu:
29 czerwca 2017 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Numer XXXIII/329/17 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie
współpracy gmin na rzecz przygotowania i realizacji
Projektu budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową w ramach ZIT WOF przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
23 sierpnia 2017 r. podpisano Porozumienie Partnerskie w sprawie współpracy gmin na rzecz przygotowania i realizacji projektu.
31 sierpnia 2017 r. został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
o dofinansowanie projektu.
Wniosek został pozytywnie oceniony, 26 lutego 2019 r.
podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji.
opracowanie Beata Tuzimek
W notatce wykorzystano informację prasową Biura Prasowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Fot. Michał Słaby, Biuro Prasowe, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Długość ciągów pieszo-rowerowych w gminie
Stare Babice w 2018 r. będących w zarządzie:
gminy – 1,5 km (między ulicami Szymanowskiego
a Zieloną, wzdłuż ul. Rekreacyjnej i Spacerowej);
powiatu – 1,4 km (wzdłuż ul. Południowej)
województwa – 14, 4 km (wzdłuż ulic Warszawskiej
i Sikorskiego)

zdrowie i ekologia

Dotacje i preferencyjne pożyczki z programu
CZYSTE POWIETRZE dla osób fizycznych.
Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają
lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.
Adresatami programu są właściciele
lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz
osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego
budynku mieszkalnego i budynek nie
został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Mogą oni wnioskować o dotacje lub
pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane
z termomodernizacją. W zależności
od miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90%
kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Maksymalna kwota dotacji
Maksymalny możliwy koszt,
od którego liczona jest dotacja to
53 000 zł. Minimalny koszt kwalifi-

kowany projektu to 7 000 zł.
Uwaga – przy średnim miesięcznym dochodzie na osobę powyżej
1600 zł procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego nie może przekroczyć 30%.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
•	wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
• docieplenie przegród budynku;
•	wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej;
•	instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej);
•	montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.
Program przewiduje udzielanie
dotacji i pożyczek w okresie realizacji
programu, tj. w latach 2018–2029 r.
Podpisywanie umów przewidziane

jest do 31.12.2027 r., zakończenie
wszystkich prac objętych umową
powinno nie przekroczyć terminu
30.06.2029 r.
Dla budynków istniejących program obejmuje wymianę starego
pieca/kotła na paliwo stałe na nowe
źródło ciepła spełniające wymagania
programu.
Dla budynków nowo budowanych
program obejmuje zakup i montaż
nowego źródła ciepła spełniającego
wymagania programu.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW i NFOŚiGW) http://
www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze/nabor2019
oraz stronie internetowej gminy Stare
Babice www.stare-babice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.
opracowanie B. Tuzimek na podstawie
informacji WFOŚ i GW; foto:Pixabay.com

Warsztat
dla opiekunów
nieformalnych

16 lutego w Domu opieki OSTOYA Grupy ORPEA
w Starych Babicach odbył się bezpłatny warsztat dla opiekunów nieformalnych – osób, które opiekują się bliskim
w starszym wieku we własnym domu lub chcą się do takiej
roli przygotować.
Bywa, że bliska osoba w podeszłym wieku wraca do
domu ze szpitala i będzie wymagała szczególnej opieki,
ponieważ ma problem z poruszaniem się. Warto być praktycznie przygotowanym, by umiejętnie i bez szkody dla
siebie właściwie zająć się rodzicem, babcią czy dziadkiem.
16 lutego w Starych Babicach odbyły się bezpłatne
warsztaty, podczas których uczestnicy pod okiem pielęgniarki i fizjoterapeutki poznali wiedzę i umiejętności

dotyczące prawidłowych pozycji ułożeniowych, aby zapobiegać odleżynom i nie wywoływać patologicznego
napięcia mięśniowego, jak zmieniać pozycje osoby leżącej,
w jakiej pozycji karmić, a w jakiej myć podopiecznego, jak
przesadzać z łóżka na wózek, fotel czy też jak pomagać
przy poruszaniu się, aby uniknąć upadków.
Kolejny warsztat w Domu opieki OSTOYA przy ul. Krętej 31
w Starych Babicach odbędzie się w sobotę 27 kwietnia
w godz. 10–15. Zapisy telefonicznie pod numerem
+48 882 748 471 lub mailowo: ostoya@orpea.pl
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA
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W zdrowym ciele
zdrowy duch żołnierski…
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że uprawianie sportu daje pogodę ducha i dobrą kondycję, a szeroko rozumiana kultura fizyczna warunkuje nie tylko zdrowie społeczeństwa, ale jest także ważnym czynnikiem, jeśli chodzi
o obronność kraju. Dziś chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na ciekawy związek sportu z historią i zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy pt. „Życie sportowe żołnierzy
polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945”.
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Na terenie naszego powiatu już od
lat organizuje się imprezy sportowe
z elementami historii. Ich przykładem są m.in.: zimowy rajd w Puszczy
Kampinoskiej pt. Szlakiem Powstańców Styczniowych, sierpniowy Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego
(z metą w Borzęcinie Dużym) i majowy Cross z Historią w tle w Lesznie.
Babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy planuje we wrześniu br. zorganizować bieg trasą Radiostacji Babice,
a zatem zanosi się na to, że imprez łączących sport z historią będzie w naszej okolicy jeszcze więcej.
Marszałek Piłsudski wiedział,
że warto…
Marszałek Polski Józef Piłsudski
uważany jest słusznie za protektora
sportu II Rzeczypospolitej. Zawdzięczamy mu nie tylko patronowanie
wielu imprezom sportowym, ale
również powołanie naczelnych instytucji państwowych kultury fizycznej,
m.in.: Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia

Wojskowego oraz Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie (dzisiejszej AWF) – uczelni,
która stała się jednym z najnowocześniejszych ośrodków szkolenia kadr
sportowych w Europie.
Warto wiedzieć, że w tym roku obchodzimy stulecie powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a polscy
sportowcy od 1924 r. uczestniczyli we
wszystkich przedwojennych olimpiadach, zdobywając w tym czasie
20 medali. W przedwojennej Polsce
rozporządzeniem Rady Ministrów
wprowadzono Państwową Odznakę
Sportową, którą mogły otrzymać osoby uzyskujące dobre wyniki sportowe.
Była to dobra zachęta do aktywności
fizycznej – do 1938 roku otrzymało ją
blisko 800 tysięcy osób. Dużą wagę
przykładano także do sprawności fizycznej żołnierzy Wojska Polskiego
II RP. Organizowano różnorodne zawody sportowe, a także długodystansowe marsze w pełnym rynsztunku,
które okazały się przydatne we wrześniu 1939 r.

Po klęsce wrześniowej…
Polska wobec napaści dwóch sąsiadów i całkowitej bierności sojuszników nie mogła przeciwstawić się
swoim wrogom. Państwo upadło,
ale duch w narodzie pozostał. W latach 1939–1945 przebywało w niewoli niemieckiej ok. 450 tys. żołnierzy
Wojska Polskiego. Wśród nich było
wielu wybitnych sportowców, trenerów i sędziów sportowych. Oficerowie umieszczeni zostali w oflagach,
natomiast podoficerowie i szeregowi
w stalagach, z których większość kierowana była do pracy w niemieckim
przemyśle i rolnictwie. Niezależnie
od miejsca pobytu, konwencja genewska gwarantowała im prawo do
prowadzenia działalności sportowej
i Niemcy przeważnie jej przestrzegali. Sport okazał się odskocznią od
ponurych myśli w niewoli, a utrzymywanie tężyzny fizycznej dawało
nadzieję na przyszłość. Niemcy zezwalali na uprawianie różnych dyscyplin, z wyjątkiem takich, w których
sprzęt sportowy mógł służyć do walki
lub ucieczki (szermierka, rzut oszczepem, skok o tyczce).
Olimpiady za drutami
Polscy jeńcy zorganizowali w niewoli dwie olimpiady: pierwszą nielegalną w Stalagu XIIIA Nürnberg/
Langwasser (w 1940 r.), która przeprowadzona została w całkowitej
konspiracji, a drugą, jawną, cztery
lata później, w oflagach IIC Woldenberg i IIG Gros Born. Organizatorem pierwszej jenieckiej olimpiady
był plutonowy Jerzy Słomczyński
przedwojenny instruktor WF z 82 pp
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w Brześciu, uczestniczyli w niej
przedstawiciele: Polski, Jugosławii,
Belgii, Francji, Norwegii, Wielkiej
Brytanii i Holandii. Zorganizowano
6 konkurencji: siatkówkę, kolarstwo,
pchnięcie kulą, łucznictwo, skok
w dal oraz bieg na 50 m karną żabką.
Tę ostatnią konkurencję wygrał kapral Teodor Niewiadomski, którego
wizerunek zobaczymy na wystawie.
Niczym Franek Dolas…
Wszyscy pamiętamy film „Jak
rozpętałem II wojnę światową”. Emitowany był przez stacje telewizyjne
wielokrotnie, niezapomniany Marian
Kociniak w roli Franka Dolasa bawi
już kolejne pokolenia. Okazuje się, że
ta barwna postać filmowa miała swój
pierwowzór – był nim wspomniany
kapral Teodor Niewiadomski. Kiedy
po jednej ze swoich ucieczek ze stalagu został ujęty przez Niemców i stanął przed sądem, zapytano go, czemu
stale ucieka. Odpowiedział: – Jestem
polskim żołnierzem, jeńcem. Moje
prawo uciekać, a wasze mnie łapać…
Teodor Niewiadomski pozostawił
po sobie kilka książek, m.in.: „Gdzie
był mój front”, „Olimpiada, której nie
było”. Opisał w nich nie tylko swoje
ucieczki ze stalagów, walkę w Powstaniu Warszawskim, powrót do
domu pociągiem z pobliskiego Ożarowa Mazowieckiego, a także udział
w konspiracyjnej olimpiadzie.
Byliśmy najlepsi!
Polacy na XII konspiracyjnych
igrzyskach okazali się zwycięzcami.
Zdobyli najwięcej medali ze wszystkich drużyn! W rozegraniu sportowych konkurencji pomógł sanitariusz
Roger Virion (Alzatczyk, którego
matka była Polką). Jedną z konkurencji rozegrano w izolatce opatrzonej
tabliczką „uwaga tyfus” (dzięki temu
Niemcy jej unikali). Tam właśnie odbyły się zawody kolarskie, na ramie
rowerowej wyposażonej w specjalny
prędkościomierz. W jednym z baraków, pod pretekstem sprzątania,
kiedy wyniesiono wszystkie sprzęty,
zorganizowano zawody łucznicze.
Łuk wykonano z wierzbowej witki,
a strzały z gwoździ i gęsich piór. Rzut
kulą (pięciokilogramowym kamieniem) zorganizowano pozorując roboty brukarskie w obozie, a zawody

karnej żabki – jako sfingowaną karę
wobec jeńców. Skok w dal był skokiem przez rów melioracyjny, tylko
zawody siatkówki nie udały się w pełni, odbywały się bowiem w czasie, gdy
Niemcy jedli obiad. Niestety, jeden
z nich spóźnił się na posiłek, zobaczył
grających jeńców i konkurencja musiała zostać przerwana.
Trofea z tamtej pamiętnej olimpiady (medale, proporczyki i dyplomy) zostały przemycone do Polski,
przetrwały Powstanie Warszawskie

uwzględniając czas wojny. Istnieje
zatem ciągłość zmagań sportowych,
którą w dużej mierze zawdzięczamy
naszym żołnierzom, miłośnikom
sportu i wielkich sportowych tradycji.
Wystawa jest eksponowana na
II piętrze Starostwa Powiatowego
w Ożarowie Mazowieckim i będzie czynna do połowy maja br. Jej
twórcami są pracownicy naukowi
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu:
Wojciech Półchłopek, Dariusz Dzio-

ukryte w skrytce w stolnicy, w zrujnowanym domu matki Teodora. W latach powojennych Niemcy próbowali
je odkupić, oferowali fortunę – kwotę
kilkudziesięciu tysięcy marek, ale nie
udało im się. W 1994 r. Teodor Niewiadomski przekazał je do Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie. Dziś,
mimo że MKOL nie uznaje tamtych
olimpiad za oficjalne, to jednak zachowano ich kolejną numerację,

nek, Andrzej Prajel, Marek Krajewski i Violetta Rezler-Wasielewska
(Dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu).
Za pomoc w pozyskaniu materiałów do artykułu dziękuję CMJW
w Łambinowicach-Opolu i Bibliotece
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Marcin Łada
Reprodukcje pochodzą z wystawy CMJW
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I Zawody w Speedcubingu
W sobotę 23 lutego w hali sportowej GOSIR w Zielonkach-Parceli odbyły się I Zawody w Speedcubingu w Starych Babicach. Organizatorem zawodów był Dom Kultury Stare Babice, GOSIR
Stare Babice i Drużynowa Liga Speedcubingu. Partnerem zawodów był Festiwal dla Myślących
oraz sklep speedcube.pl, który zapewnił profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia zawodów.
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Do zawodów zgłosiło się ponad 30
zawodników. W pięciu konkurencjach tj. kostka 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4,
Skewb oraz Pyraminx rywalizowali
ze sobą zawodnicy w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli. Dzięki wspaniałej grupie wolontariuszy
oraz wielu pomocnym zawodnikom
wszystkie konkurencje przebiegły

bardzo sprawnie. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy otrzymali trofea i medale oraz
atrakcyjne nagrody.
Lista zwycięzców oraz galeria zdjęć
znajdują się na stronie https://www.
facebook.com/dkstarebabice/
Dziękujemy wszystkim zawodnikom! Gratulujemy zwycięzcom!
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Podziękowania dla partnerów i wolontariuszy!
Zapraszamy na regularne zajęcia
układania kostki Rubika i innych kostek na czas w Domu Kultury Stare
Babice w piątki: grupa początkująca
o godz. 17.30; grupa zaawansowana
o godz. 18.30.
teskt: PN; foto IB
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Dwa medale w Ogólnopolskim Turnieju
Badmintona Izabelli Kamoli
W 24 lutego 2019 roku w Warszawie rozegrano Ogólnopolski Turniej
Młodzików Warsaw Open w Badmintonie. Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Stare Babice Izabella Kamola zdobyła
2 brązowe medale w grze pojedynczej oraz w grze podwójnej wraz z Magdaleną Łuczak z KS Hubertus. W grze pojedynczej, po bardzo dobrym
pojedynku, Izabella nieznacznie uległa zawodniczce z Hubala Białystok Katarzynie Kisielewskiej, która została zwyciężczynią całego turnieju. Izabella
Kamola wciąż udowadnia na korcie, że należy do ścisłej czołówki polskich
badmintonistek w kategorii Młodzików. Życzymy Izie oraz pozostałym zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Stare Babice udanych startów w 2019 roku.
tekst/foto: Piotr Pamięta

Medale RENSEI na Central Europe Open!
Marzec zaczął się bardzo pracowicie dla karateków
z RENSEI. Do walki podczas Central Europe Open Karate
WKF stanęło w Bydgoszczy 35 klubów z dwóch kontynentów – Europy i Stanów Zjednoczonych. Ilość zawodników
karate współzawodniczących ze sobą w pierwszy marcowy weekend przekroczyła pół tysiąca! RENSEI zdobyło
łącznie 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe medale! Doskonale spisały się nasze najmłodsze zawodniczki dominując
w swojej kategorii wiekowej!
ZŁOTE MEDALE:
• Helena Szłyk – kata ind. dz. < 7 lat, żółte pasy
• Helena Szłyk – kumite ind. dz. < 7 lat (open).

• Marysia Jakubik, Kasia Przybylińska, Helena Szłyk –
kata drużynowe dz. < 9 lat.
SREBRNE MEDALE:
• Jakub Dobrzyński – kumite ind. juniorów młodszych
(–57kg)
• Kasia Przybylińska – kata ind. dz. < 7 lat, żółte pasy
• Kasia Przybylińska – kata ind. dz. 8–9 lat, żółte pasy
• Kasia Przybylińska – kumite ind. dz. < 7 lat (open).
BRĄZOWE MEDALE:
• Jakub Klepacki – kata ind. chł. 10–11 lat.
• Jakub Dobrzyński – kata ind. juniorów młodszych.
tekst/foto: GOSiR

Międzynarodowy sukces karate!
Dwa medale zdobyły najmłodsze
zawodniczki RENSEI podczas 39th
Grand Prix Slovakia Karate WKF
w Bratysławie, w którym udział wzięło 1535 zawodników z 22 krajów!
2 miejsce – Helena Szłyk w konkurencji kumite U8 (–24kg)
3 miejsce – Kasia Przybylińska
w konkurencji kumite U8 (+28kg)

Helenka była bardzo blisko 1. miejsca – prowadząc finałową walkę 3:1
dosłownie w ostatnich sekundach
straciła czujność i równo z gongiem kończącym czas nie wybroniła
kopnięcia na głowę. Przez tą małą
nieuwagę straciła aż 3 punkty i pojedynek zakończył się ostatecznie wynikiem 4:3 dla przeciwniczki.

Na miejscu poza strefą medalową
znalazł się tym razem senpai Jakub
Dobrzyński, który po zmianie kategorii wagowej na wyższą – przegrał
w pierwszej rundzie z zawodnikiem
z Kazahstanu.
tekst/foto: GOSiR
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M i ędzy n a r odowe Zawod y

Sportowo-Pożarnicze na Białorusi
W dniach 16-19 stycznia 2019 roku w Bobrujsku na terenie Republiki Białoruskiej odbyły
się XVI Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Prezesa Komitetu
Wykonawczego miasta Bobrujsk.
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Jest to cykliczna impreza organizowana w ramach obchodów “Dnia
Ratownika”, który na Białorusi obchodzony jest 19 stycznia.
Do udziału w zawodach zaproszona
została reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z powiatu warszawskiego zachodniego. Zawodnicy brali udział w trzech
konkurencjach sportowych: piłce
siatkowej, piłce nożnej – halowej oraz
wspinaniu przy użyciu drabiny hakowej na wysokość trzeciego piętra.
W zawodach wystartowało ogółem 12 drużyn. Poza reprezentacją
z Polski były to drużyny z Białorusi, Rosji, Łotwy i Estonii. Drużyny
rozlosowano do trzech grup. Nasza
reprezentacja rywalizowała w grupie
z białoruskimi strażakami z Akademii Obrony Narodowej w Mińsku,
Białoruskim Oddziałem Specjalnym
również z Mińska i gospodarzami
z Bobrujska.

Białoruscy strażacy okazali się
bezkonkurencyjni. W klasyfikacji generalnej drużyna gospodarzy z Bobrujska zajęła pierwsze
miejsce, drugie przypadło drużynie AON a trzecie zajęli strażacy
z Grodna.
Nasza drużyna w sporcie pożarniczym wyprzedziła zespoły z Estonii,
Łotwy i drużynę Lotniskowej Straży
Pożarnej z Mińska.
Po zakończeniu turniejowych zmagań w sporcie pożarniczym, odbyły
się minizawody Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Polegały one na
wejściu na czas po drabinie na wysokość pierwszego piętra. Po skończonych zmaganiach młodzieży, nasi
reprezentanci, tradycyjnie już przekazali drobne upominki dzielnym, małym strażakom.
Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja zawodów. Oficjalne otwarcie odbyło się w teatrze
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miejskim przy udziale przedstawicieli
wszystkich drużyn oraz najwyższych
władz Bobrujska. Drużyny spoza Białorusi powitane zostały tradycyjnie
chlebem i solą, a w czasie uroczystości na deskach teatru prezentowały
się zespoły taneczne, orkiestry dęte
oraz soliści. W repertuarze nie zabrakło strażackich występów, prezentujących wyposażenie sprzętowe
i wyszkolenie bobrujskich strażaków. Spektakl można obejrzeć na
stronie www.tinyurl.com/bobrujsk
Poza sportowymi emocjami pobyt na
Białorusi był także okazją do poznania i porównania działalności służb
ratowniczych w Polsce i za wschodnią
granicą.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów
sportowych.
tekst/foto:JPK
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Turniej Piłki Ręcznej Masters
2 marca. na hali sportowej GOSiR
Stare Babice w Zielonkach-Parceli
odbył się Turniej Piłki Ręcznej Masters o Puchar Wójta Gminy Stare
Babice. W zawodach wzięły udział
drużyny z Koszalina, Torunia, Rudy
Śląskiej, Lubina, Gorzowa, Wielunia, Pabianic i Warszawy. Turniej
był rozgrywany w kategorii kobiet
33+ i mężczyzn 35+. Rolę gospodarza turnieju pełniła drużyna kilkakrotnych medalistek Mistrzostw
Polski – Skra Warszawa Masters,
w której występuje m.in. Agata Rudnicka, pracownik Eko-Babice.
V Turniej w Piłce Ręcznej Masters
o Puchar Wójta Gminy Stare Babice

przeszedł już do historii i nadszedł
czas podsumowania tego wydarzenia. W imieniu zespołów: Skra Warszawa Masters, DZIK Warszawa,
Masters Warszawa Handball Family
i Warszawianka Masters chcieliśmy
podziękować wszystkim, którzy pomogli i wsparli zorganizowanie tego
przedsięwzięcia.
Dziękujemy zespołom za przyjazd, za sportową rywalizację i jak
zwykle – przemiłą atmosferę.
O zaciętej rywalizacji może
świadczyć fakt, że w kilku meczach
do rozstrzygnięcia potrzebne były
rzuty karne, wiele meczów skończyło się skromnym jednobramkowym

zwycięstwem, a w grupie C – u panów – o kolejności miejsc zadecydował lepszy bilans bramkowy.
Po turnieju wszyscy zawodnicy
spotkali się na bankiecie, gdzie rozdawane były puchary i nagrody indywidualne.
Klasyfikacja końcowa na stronie
internetowej GOSiR:
https://gosirstarebabice.pl/turniej-pilki-recznej-masters-podsumowanie/

Do zobaczenia za rok !!!
tekst: SKRA WARSZAWA MASTERS
foto: Joanna Johansson
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Podwójnie wygrani
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13 stycznia 2019 roku odbył się 27.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Celem zbiórki było pozyskanie środków na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Dzięki wielkim sercom Polaków udało się zebrać: 175 938 717,56 złotych.
To o 50 000 000 złotych więcej niż
rok temu. W sztabie Domu Kultury
zebraliśmy ponad 31 000 złotych!
Podczas styczniowego finału WOŚP w Domu Kultury
Stare Babice dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne
licytacje. Wśród nich znalazły się również vouchery na
atrakcje z Wójtami naszej gminy.

Zacięty mecz tenisa stołowego z wójtem Sławomirem Sumką odbył
się 8 marca w hali sportowej GOSiR. Wylicytował go mieszkaniec
Wojcieszyna – Sylwester Demidziuk.
Niecodzienny przejazd wozem strażackim
prowadzonym przez za-
stępcę wójta Tomasza Szubę wylicytowała rodzina państwa Sobolewskich
z Bemowa. Oprócz przejażdżki, rodzina miała okazję
zapoznać się ze strażnicą OSP w Starych Babicach oraz
obejrzeć sprzęt strażacki.
Tekst/foto: IB

Coraz więcej dzieci
i młodych osób ucieka
w kierunku gier komputerowych, różnego
rodzaju konsoli, a co
za tym idzie, poświęca
mniej czasu na aktywność fizyczną. UKS
GOSiR Stare Babice
proponuje bardzo atrakcyjną formę zajęć, jaką
jest piłka nożna.
Klub mieści się w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 i właśnie tam prowadzimy zajęcia dla
dzieci urodzonych od 2004 do 2015 roku. Zapraszamy
wszystkich chłopców oraz dziewczynki do trenowania
i grania razem z nami.
Zachęcamy również dorosłych do spróbowania swoich sił w drużynie grającej w B-klasie.
Oprócz meczów ligowych rozgrywamy również spotkania towarzyskie, wyjeżdżamy na obozy, organizujemy turnieje, w których występują nasi podopieczni.
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W naszym sztabie szkoleniowym pracują trenerzy z licencjami UEFA C oraz UEFA B, wciąż doszkalający
się na różnego rodzaju kursach organizowanych m.in.
przez Mazowiecki Związek Piłki.
W naszych szeregach trenuje ponad 100 dzieci. Zawodnikom oferujemy wiele zabawy i radości, ale także
dużo nauki. Przede wszystkim zaś – zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu.

Zapraszamy! Pograj razem z nami!

10.

sport

babicka
po raz czwarty!
Szanowni
Mieszkańcy
Gminy Stare
Babice!
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6 kwietnia (sobota) odbędzie się największa impreza sportowa roku w gminie
Stare Babice. Na starcie
biegu głównego i marszu
Nordic Walking stanie
900 zawodniczek i zawodników z całej Polski.
Trasa biegu i marszu Nordic Walking na dystansie
10 km przebiega przez teren trzech miejscowości: Stare
Babice, Lipków i Zielonki Parcela. Start biegu głównego i marszu Nordic Walking zaplanowano na godzinę
12:00. Limit czasu, jaki mają zawodnicy na ukończenie
dystansu, to 120 minut. W biegach dziecięcych wystartuje do 400 osób na dystansach 300, 600 i 1000 m, które
odbędą się na trasie ul. Rynek, ul. Kościuszki i ul. Szembeka w Starych Babicach w godzinach 9:30–11:00. Wzorem największych imprez biegowych w Polsce i świecie
strefa startu/mety zlokalizowana będzie w centralnym

punkcie naszej gminy czyli na ul. Rynek w Starych Babicach. Informujemy o zamknięciu ruchu ulicznego
dla pojazdów mechanicznych przy trasie biegu. W godzinach 6:00–15:30 zamknięta będzie ul. Rynek w obydwu kierunkach od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza;
11:55–13:40 zamknięta będzie ul. Sienkiewicza w obydwu
kierunkach na odcinku ul. Rynek Stare Babice – ul. Białej
Góry; 12:10–12:50 ul. Mościckiego w obydwu kierunkach
na odcinku od ul. Białej Góry do ul. Paschalisa Jakubowicza; 12:20–13:40 ul. Białej Góry w obydwu kierunkach na
odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!
Dziesiątka Babicka to duże wydarzenie sportowe i logistyczne, a zarazem święto sportu
w gminie Stare Babice. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wsparcia zawodników dopingiem
przy trasie biegu. Każdy okrzyk dopingujący biegaczy to wielki zastrzyk energii.
Liczymy na Was! Do zobaczenia na trasie!

Zespół Organizacyjny 4. Dziesiątki Babickiej
marzec/kwiecień 2019 gazetaBABICKA

rozrywki umysłowe

WIOSENNE ZAGADKI
Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące
słowa: ŻONKIL, PISKLĘ, ŚWIĘTA, MAZUREK,
RZEŻUCHA, OWIES, PALMA, JAJKA,
KRASZANKA, BARANEK, STÓŁ, REZUREKCJA.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie.
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Rozwiązania wszystkich zagadek
prosimy nadsyłać do 15 kwietnia
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:
„Wiosenne zagadki”.
Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi
wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych
rozwiązań „Sennych zagadek”
(poduszka, szlafmyca, spokojnych snów). Nagrodę – karnet
na miesięczny udział w zajęciach Domu Kultury wylosowała
Jolanta Kowalska. Zapraszamy
do redakcji po odbiór nagrody.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78.
Uwaga! Nagrody nie podlegają
wymianie.
autor zagadek: AK / foto: Pixabay
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rozrywki umysłowe
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Poziomo:
2. N
 iedziela …, święto ustanowione
na pamiątkę przybycia Chrystusa
do Jerozolimy.
4. Święto chrześcijańskie
upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.
6. Wieś leżąca na północnym
wschodzie gminy Stare Babice.
7. Wiosenny znak zodiaku.
12. Zjadamy ich dużo w okresie
wielkanocnym, faszerowane
lub w majonezie.
14. Ż
 ółciutki w wielkanocnym
koszyczku.

16. P
 ora roku, w której świat budzi
się do życia.
17. O
 bchodzi imieniny 8 kwietnia.
18. Pierwsze zakwitają wiosną.
19. Jaja zdobione na wielkanoc.
20. Rodzaj placka pieczonego
na węglach
Pionowo:
1. Wielkanocny koszyczek.
3. S urowiec zbierany przez
nasze przedszkolaki i uczniów
na Gminny Konkurs
Środowiskowy.
5. K
 otki na wierzbie.
8. Ś migus …

9. Słowiańska bogini symbolizująca
zimę, topiona pierwszego dnia
wiosny.
10. K
 rótkie utwory literackie,
z moralem, często wierszowane
i żartobliwe, dzieci je uwielbiają.
11. R
 odzaj sprawdzianu i ćwiczenia
polegający na zapisaniu ze słuchu
dyktowanego tekstu.
13. Jedna z głównych ulic
w Koczargach Starych.
15. W
 iosną na drzewach.
19. P
 owstrzymanie się od spożywania
pewnych rodzajów potrwaw,
głównie ze względów religijnych.
21. W
 ielka kropka

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 15 kwietnia 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 3/2019”. Wśród osób, które
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2019: GDY MARZEC MGLISTY, W LECIE CZAS DŻDŻYSTY. Nagrodę otrzymuje: Włodzimierz Stańczak.
Po odbiór podwójnego biletu na spektakl teatralny, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy
do redakcji Gazety Babickiej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor krzyżówki: IB
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informacje
RPP.6721.6.2019

Stare Babice, dnia 18 marca 2019 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Nr VI/45/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do 06 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie
internetowej: www.stare-babice.pl w zakładce: „Dla inwestora”, „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice o godzinie 17.00.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 29, art.
34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2081), osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu
i prognozy.
Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub pocztą elektroniczną na adres:
d.siembida@stare-babice.waw.pl, z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem
nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do 20 maja 2019 r.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez wójta gminy Stare Babice.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
(-) Wójt Gminy
Sławomir Sumka

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych oraz z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Aktywizacja
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 725-42-91 w. 122
Hotel Zielonki** w Starych Babicach pilnie zatrudni pomoc kuchenną oraz kelnerkę/kelnera do restauracji hotelowej. Praca
w godzinach popołudniowych na cały lub pół etatu, doświadczenie nie jest wymagane. Zapewniamy stabilne zatrudnienie,
rozwój zawodowy, zgrany zespół.Wyślij swoje CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl lub zadzwoń: (22)722 99 52.

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

informuje, iż Powiat Warszawski Zachodni dnia 28 lutego 2019 r. zawarł umowę w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w Lesznie oraz
w Starych Babicach.

Godziny funkcjonowania punktu w Starych Babicach:
poniedziałek: 16:00–18:00, środa 14:00-18:00, piątek 10:00-14:00

Punkt w pełnym wymiarze godzin będzie działał od kwietnia br. Po podpisaniu umów z Radcami Prawnymi.

Nowo otwarte studio
paznokci
katemakeupstudio@gmail.com
www.facebook.com/katemakeupstudio

makijaż,
manicure, pedicure,
inne zabiegi

adres: ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44
lokal 29 Wejście od strony osiedla.
tel. 503 517 092

10 % rabatu na wybrane usługi

Zatrudnię sezonowo!
• panów na magazyn w Wojcieszynie,
mogą być sprawni emeryci
• sprawnych panów do montażu
namiotów – baza Wojcieszyn
Informacja pon.–pt. w godz. 12:00–14:00 pod nr tel. 603 333 212

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

ZAPISZ

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 Stare Babice

kom. 606 122 322
tel. 22 722 90 32

www.KampinoSport.pl

PRZYJDŹ NA

DZIECKO
NA TENISA!

ZAJĘCIA
FITNESS

Pierwsze zajęcia dla
nowego dziecka w grupie
GRATIS!

Tylko u nas w karnetach
dodatkowe usługi
kosmetyczne GRATIS!

do KAMPINOSPORT

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

do KAMPINOSPORT

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

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
ok. 1000 m2
BEZPOŚREDNIO
KONTAKT: 791 756 508

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

MEBLE

Tel. 660 686 391

www.homeinstyle.pl

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

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

