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Od 1 lipca 2019 roku rusza III edycja programu 500+. Świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18.
roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wniosek o świadczenie 500+ od 1 lipca 2019 r. składać
można tylko elektronicznie (na okres 2019/2021), najłatwiej
za pośrednictwem systemu bankowego, logując się na swoje
konto. Ponadto wniosek o świadczenie wychowawcze można
złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub PUE
ZUS. Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Wnioski papierowe zostaną uruchomione od 1 sierpnia 2019 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach,
tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.
do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku
do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi,
że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie
wypłacone z wyrównaniem od lipca. Warto pamiętać, że złożenie
wniosku w późniejszym terminie powoduje utratę wyrównania
świadczenia za poprzednie miesiące.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września
2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten
sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze
dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od
1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia
są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga! Rodzice ci
muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli
chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca br. Ponadto jeśli rodzic dziecka złoży
wniosek po 30 września to świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku.
Przyznanie świadczenia 500+
Organ właściwy wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku
adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie
świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba
ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia
w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które funkcjonowało
już w programie „Dobry start”.
Co z programem wyprawki szkolnej 300+ „Dobry Start”?
Podstawowe warunki i założenia programu pozostają bez zmian.
Jednocześnie od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski
o świadczenia z programu „Dobry Start”.
Wnioski papierowe dostępne będą w późniejszym terminie.
Kto obsługuje wnioski w Gminie Stare Babice?
Obsługą wniosków w Gminie Stare Babice zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych z siedzibą przy ul. Rynek 21 (pierwsze piętro,
pok. 30 i 30A).
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek od 8:00 do 17:00
wtorek – środa od 8:00 do 16:00
czwartek – dzień przy pracy wewnętrznej
piątek od 8:00 do 15:00
tel. 22 752 83 85 – Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych
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Szanowni Państwo!
Jesteśmy chwilę po zakończeniu roku szkolnego i na początku upragnionych
przez dzieci wakacji. Miniony rok szkolny był zwieńczeniem wieloletniej pracy
na rzecz naszej lokalnej społeczności Pana Piotra Szczepkowskiego, który nieprzerwanie przez 28 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły w Koczargach Starych.
Ze szkołą pożegnała się też Jego zastępczyni – Pani Bogusława Kuncewicz. Dziękując Państwu za wieloletnią pracę, życzę wielu wspaniałych chwil na zasłużonej
emeryturze, a także realizacji swoich marzeń.
W urzędzie gminy następują zmiany kadrowe. Od czerwca pracę w urzędzie
rozpoczął Pan Michał Więckiewicz, który pełni funkcję sekretarza gminy. W lipcu rozpocznie również pracę nowy skarbnik, a stanowisko to obejmie Pani Mariola Sarzyńska. Liczę, że wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej przełoży
się na efektywne zarządzanie naszym urzędem oraz gminnymi finansami.
Czerwiec to także czas wielu spotkań. Pierwsze odbyło się z inicjatywy gmin z terenu Ukrainy, których włodarze nas
odwiedzili. Na zaproszenie czeskiej gminy Babice po raz dziewiętnasty zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarzy zza
Karkonoszy. Na kolejne, jubileuszowe spotkanie, w Państwa imieniu zaprosiłem czeskich babiczan do naszej gminy.
Praca wójta to także liczne rozmowy z mieszkańcami. Rozmowy pełne emocji, rozmowy z rodzicami i opiekunami osób
z niepełnosprawnościami; wiele wniosków i uwag na temat zorganizowania pomocy i wsparcia dla naszych mieszkańców. Po raz kolejny, tym razem na zaproszenie mieszkańców Janowa, wspólnie z moim zastępcą i pracownikami urzędu,
uczestniczyliśmy w spotkaniu sołeckim. Poruszyliśmy wiele ważnych dla Państwa kwestii, m.in. remontu ulic gen. Andersa
i Pohulanki, oraz zmiany przeznaczenia gruntów na cele budowlane. Omówiliśmy ważną z punktu widzenia ochrony środowiska sprawę dotyczącą zabezpieczenia korytarza ekologicznego z równoczesnym poszanowaniem prawa właścicieli
tych gruntów. Zdementowaliśmy w ten sposób krążące na forach społecznościowych, budzące niepotrzebnie złe emocje
i niepotwierdzone informacje w tej sprawie.
Gminny Referat Ochrony Środowiska zrealizował projekt: „Punkt odbioru elektroodpadów”, który został pozytywnie oceniony przez mieszkańców. W Borzęcinie Dużym, przy szkole na babickim rynku, a także przy przedszkolu w Bliznem stoją
estetyczne pojemniki na elektrośmieci. W ramach wspólnego działania i współpracy pomiędzy gminami naszego powiatu
kontynuujemy spotkania dotyczące odbioru odpadów i przeciwdziałamy rosnącym za nie cenom. Tym razem spotkanie
odbyło się na zaproszenie Wójta Gminy Leszno Grzegorza Banaszkiewicza. Obecnie trwają prace budowlane przy modernizacji gminnego punktu odbioru odpadów przy ul. Mizikowskiego. Ważną dla Państwa informacją z zakresu inwestycji
jest także ta dotycząca podjętej przeze mnie decyzji o unieważnieniu przetargu na remont szatni w babickiej podstawówce.
Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 1 mln. zł, a zaproponowana suma w ramach przetargu przez wykonawcę to 1,7 mln
złotych. Przypomnę, że na ten cel na początku roku mieliśmy zarezerwowane w budżecie jedyne 200 tysięcy złotych.
Zakończyliśmy prace drogowe na ul. Jakubowicza w Lipkowie (trwają odbiory). Pragnę też poinformować, że skierowane
przez jednego z mieszkańców zawiadomienie do prokuratury dotyczące ewentualnych nieprawidłowości przy prowadzeniu tej inwestycji drogowej zostało umorzone. Pomyślnie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nowej nawierzchni
ul. Sportowej. Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia. Procedujemy we właściwych urzędach projekty przebudowy skrzyżowań: ul. Piłsudskiego – Warszawska, ul. Warszawska – Reymonta, a także ronda przy ul. Południowej
w Zielonkach oraz budowy ul. Lutosławskiego w Klaudynie i ul. Pohulanki w Kwirynowie.
Zakończyliśmy konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Serdecznie gratuluję Pani Beacie Błaszczak, dotychczasowej dyrektor tej placówki, która uzyskała pełną akceptację komisji konkursowej.
Wspólnie z mieszkańcami miałem przyjemność otworzyć Letnią Potańcówkę w Borzęcinie Dużym, która rozpoczyna
cykl wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych pod nazwą Kulturalne Lato.
Po raz drugi dzieci z terenu naszej gminy na czas wakacji znajdą opiekę w ramach Lata w Gminie. Optymistycznie
nastraja mnie też na przyszłość decyzja Rady Pedagogicznej szkoły w Koczargach Starych, która zmieniła na mój wniosek
statut szkoły. Państwa decyzja umożliwia zorganizowanie oddziału przedszkolnego, co kończy półroczną dyskusję o zasadności jej stworzenia. Cieszę się, że wspólnie możemy działać na rzecz zapewnienia miejsc opieki dla najmłodszych,
za co serdecznie dziękuję Państwu w imieniu dzieci i ich rodziców!
Drodzy Mieszkańcy!
Życzę Wam bezpiecznych i słonecznych wakacji, aby okres ten był czasem odpoczynku, interesujących podróży,
niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do domu.
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA
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Niepełnosprawność bez barier
4 czerwca odbyło się spotkanie Wójta Gminy
Stare Babice Sławomira Sumki oraz Zastępcy
Wójta Tomasza Szuby z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami. Do sali
konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 21
przybyło około 30 zainteresowanych.
Zadania związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu warszawskiego
zachodniego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

4

Ilość i zróżnicowanie potrzeb rodzin z problemem
niepełnosprawności, niedoskonałość przepisów regulujących zasady wsparcia i organizacji pomocy powodują,
że mieszkańcy oczekują pomocy bezpośrednio w miejscu zamieszkania, na co odpowiedzią wójta Sławomira
Sumki było nawiązanie dialogu z osobami, których temat dotyczy. Było to pierwsze takie spotkanie w gminie
Stare Babice i planowane są kolejne.
Na zaproszenie wójta gminy Stare Babice w spotkaniu
wzięli udział m.in.: Barbara Gębala – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, Iwona Zielak – Kierownik Środowiskowego
Domu Pomocy w Łubcu, do którego bezpłatnie dowożone są dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z naszej
gminy, Alicja Napurka – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Jarosław Płóciennik – Dyrektor
GOSiR Stare Babice, Beata Tuzimek – pracownik Urzędu Gminy, realizująca projekty społeczne z dofinansowaniem zewnętrznym.
Na spotkanie przybyły również przedstawicielki czterech organizacji pozarządowych, których działalność
ściśle związana jest z kwestią niepełnosprawności: Anna
Dobrowolska z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, prowadząca
Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem Jasińskiego; Iwona Ciok – Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych
Swing-Duet, organizująca obozy rehabilitacyjne oraz Festiwal Integracyjny Form Tanecznych, Anna Ząbkiewicz
z Fundacji „Chcieć To Spróbować” organizującej zajęcia
sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, Stanisława Retmaniak – Koordynatorka Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej OWES, działająca w powiecie warszawskim zachodnim w zakresie m.in. tworzenia miejsc
pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

W trakcie dyskusji poruszono bardzo wiele tematów,
w tym potrzebę zniesienia rejonizacji przyjęć do przedszkoli i szkół w stosunku do dzieci z niesprawnościami.
Zwrócono również uwagę na potrzebę sukcesywnego
usuwania barier architektonicznych w celu łatwiejszego
korzystania z chodników, przystanków autobusowych
czy miejsc parkingowych. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zwrócili uwagę na potrzebę realizacji
zajęć po godzinach szkolnych. Na spotkanie zgłosiły się
także osoby, które potrzebują wsparcia w postaci usług
opiekuńczych (US) i specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) oraz opieki wytchnieniowej.
W wyniku spotkania zarysowano najbliższe działania
współpracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
na rzecz wsparcia rodzin z problemem niepełnosprawności. Na początek uaktualnione zostaną kanały komunikacji, utworzona zostanie zakładka na gminnej stronie
internetowej skierowana do środowiska osób niepełnosprawnych.
Od 11 czerwca br. w każdy wtorek, o godz. 19:30
w Klubie Mieszkańca mieszczącym się przy szkole podstawowej w Starych Babicach odbywają się spotkania
grupy wymiany doświadczeń – wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Grupa prowadzona
jest przez wykwalifikowanego psychologa. Serdecznie
zapraszamy mieszkańców gminy Stare Babice do bezpłatnego udziału. Szczegółowych informacji dotyczących grupy udziela Marzena Skowrońska z Referatu
Komunikacji Społecznej.
Informacje na temat pomocy osobom z niepełnosprawnościami można uzyskać w następujących placówkach:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129, tel. 22 733 72 50;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stare Babice,
ul. Rynek 21, tel. 22 722 90 11;
3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci,
Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10, tel. 22 722 06 40,
e-mail: ort@ksnaw.pl;
4. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego
Osób Niepełnosprawnych Swing-Duet, Łomianki,
ul. Równoległa 22A, mail: iciok@wp.pl;
5. Fundacja „Chcieć To Spróbować”, tel. 509 086 166,
e-mail: fundacja@chciectosprobowac.org;
6. Urząd Gminy, Referat Komunikacji Społecznej, Marzena Skowrońska, tel. 22 730 80 30, e-mail: m.skowronska@stare-babice.waw.pl.
opracowały: Beata Tuzimek, Alicja Napurka
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W GRUPIE RAŹNIEJ!

Opiekujesz się
osobą z niepełnosprawnością?

WÓJT GMINY STARE BABICE
SŁAWOMIR SUMKA
ZAPRASZA

Czujesz się
spełniony?
A może
potrzebujesz
wsparcia?
Przyjdź
i podziel się!

CZEKAMY
NA
CIEBIE!

W KAŻDY WTOREK
GODZ. 19:30
NA SPOTKANIA GRUPY
WYMIANY DOŚWIADCZEŃ –
WSPARCIA DLA
OPIEKUNÓW OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Spotkania mają na celu nawiązanie wzajemnych kontaktów i relacji
osób, które na co dzień opiekują się osobami
z niepełnosprawnościami oraz wymianę doświadczeń.
Grupa prowadzona jest przez wykwalifikowanego psychologa.
WSTĘP WOLNY

Czy samorządy obronią swoje dochody własne
pochodzące z udziału w podatku PIT?
Gmina Stare Babice wraz z samorządami metropolii warszawskiej zajęła wspólne stanowisko i wystąpiła
o podwyższenie udziału we wpływach z podatku PIT
w związku z propozycjami zmian w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o wprowadzenie mechanizmu rekompensującego ubytek dochodów
z PIT z tytułu zmian modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych.
W 2019 r. udział gmin w podatku dochodowym od
osób fizycznych wynosi 38, 06 %. Realne obniżenie
kwoty podatku PIT zasilającego budżety samorządów
może nastąpić w wyniku planowanego obniżenia stawki podatki PIT z 18 do 17 %, planowanego podwyższenia kosztów uzyskania przychodów i zwolnienia
z podatku PIT osób do 26 r. życia.
W przypadku Gminy Stare Babice, szacowane ubytki
dochodów są następujące:

KLUB MIESZKAŃCA
SP W STARYCH
BABICACH
Polna 40, Stare Babice
Więcej informacji:
tel. 22 730 80 30;
e-mail: m.skowronska@
stare-babice.waw.pl

6,88 mln zł – szacowany łączny ubytek dochodów
z podatku PIT z powodu zmian w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
10 mln zł – szacowana łączna utrata dochodów z podatku PIT, odpowiadająca dochodom z opłaty przekształceniowej.
Powyższe zmiany przepisów szczebla krajowego mogą mieć istotny wpływ na planowanie budżetu
gminy w kolejnych latach, dlatego gmina zagłosowała
w sprawie uruchomienia instrumentów rekompensujących powyższe zmiany przepisów.
Treść uchwał dostępna jest na gminnej stronie internetowej w zakładce ZIT www.stare-babice.pl/pl/page/
zintegrowane-inwestycje-terytorialne. Uchwały zawierają m.in. tabele z szacowanymi kwotami łącznej utraty
dochodów z podatku PIT poszczególnych samorządów
metropolii warszawskiej z tytułu planowanych zmian
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz z tytułu zmian modelu funkcjonowania OFE.
tekst: UGSB
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Perły Samorządu
Podobnie jak w ubiegłym roku, nasza gmina wzięła
udział w Konkursie Perły Samorządu organizowanym
przez Dziennik Gazetę Prawną. Tym razem bardzo wysoko oceniono nasze zgłoszenie w rankingu Skarbnik
Samorządu, w kategorii gmin wiejskich powyżej 5 tys.
mieszkańców. Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe
podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie
tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Irena
Sotomska – Skarbnik Gminy Stare Babice – znalazła się
wśród znakomitego grona wyróżnionych!
Gala wręczenia odbyła się 24 maja 2019 r. podczas
Kongresu Perły Samorządu 2019 w Gdyni.
Serdecznie gratulujemy!
tekst/foto: UGSB
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Wybory do Izb Rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła
na niedzielę 28 lipca 2019 roku wybory do izb rolniczych.
Zasady wyborów
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego,
podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie RSP posiadający w nich
wkłady gruntowe. Przysługuje im
prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. Gmina Stare Babice stanowi dwumandatowy okręg wyborczy nr 265.
3. W każdym powiecie ziemskim
zostanie wybrana Rada Powiatowa
Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej
skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu otrzymają
największą ilość ważnie oddanych
głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata
do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat
członka Rady Powiatowej MIR musi
wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

zgłoszenie kandydata;
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie;
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
pod rygorem odpowiedzialności
z art.233 § 1 Kodeksu karnego;
listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.
Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby
Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 04.07.2019
roku (decyduje data wpływu) na
adres właściwego Oddziału Biura
MIR (Oddział Warszawa – ul. Wolności 2, Parzniew 05-804 Pruszków) lub złożyć w dniu 05.07.2019
r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy
Stare Babice, przy ul. Rynek 32.
5. Spis członków izby rolniczej
uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
w siedzibie urzędu gminy najpóźniej

czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

17 czerwca 2019 r. Każdy rolnik może
sprawdzić, czy został w nim ujęty
i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych są podatnicy podatku rolnego,
którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.
Kalendarz
 ejestracja kandydatów trwa
R
do 5 lipca 2019.
 głoszenie i rejestrowanie
Z
kandydatów na członków Rad
Powiatowych MIR do Komisji
Okręgowej do 11 lipca 2019.
 głaszanie kandydatów na
Z
członków Rad Powiatowych
MIR do Komisji Okręgowej w dodatkowym naborze.
Oprac. UGSB

gmina urząd teren

Remonty dróg

Nowy asfalt na ul. Szymanowskiego

19 czerwca wykonawca budowy
ulicy Jakubowicza zgłosił
zakończenie robót związanych
z przebudową drogi

Remont ul. Izabelińskiej

i mgiełka wodna

Samoobsługowa stacja obsługi
rowerów oraz wiata rowerowa przy
ukończonym parkingu Parkuj i Jedź
w Starych Babicach

Wiele spotkań sołeckich już za
nami, od września ruszą kolejne.
Zapraszamy do śledzenia kalendarza wydarzeń na stronie internetowej gminy i do czynnego uczestnictwa w zebraniach.
12 czerwca miało miejsce spotkanie
w Koczargach Starych, a 13 – w Janowie. Każde z nich to doskonała okazja, by porozmawiać z włodarzami
gminy i pracownikami urzędu – kierownikami poszczególnych referatów.
Jest wtedy możliwość, by uzgodnić
wspólne stanowisko mieszkańców,
zebrać opinie i wnioski, uzyskać odpowiedzi z pierwszej ręki na nurtujące pytania. Mieszkańcy Janowa

Przed nami letnie upały. Pierwsza z kurtyn wodnych
stanęła już na terenie gminy w parku w Starych Babicach

Spotkania sołeckie 2019

wnioskują o zmiany w Miejscowym
Planie Zagospodarowania, by móc
dostosować przebieg nowo planowanej trasy szybkiego ruchu do potrzeb
nie tylko użytkowników dróg, lecz
także by stało się to w jak najlepszym

interesie mieszkańców. Wójt Sławomir Sumka zapewnił uczestników,
że dołoży wszelkich starań, by zrealizować postulaty związane z terenem
korytarza ekologicznego.
tekst/foto: AK
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Mamy kolejne fotograf ie do naszego

rodzinnego albumu gminy Stare Babice!!!
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Tym razem mamy dla Państwa
prawdziwą perełkę: dwa zdjęcia
z różnego okresu. Łączy je babicki
dworek Carossiego.
Na dolnej fotografii widzimy rodziny: Szymańskich, Tomasików
i Markowskich. Została ona wykonana w roku 1949 lub 1950.
Górne zdjęcie wykonano dziesięć
lat później (1960 r.). Przedstawia
uroczystość chrztu świętego państwa Joanny i Adama Moraczewskich. Wykonano je również przed
dworkiem Carossiego.
Na stronie internetowej RDC czytamy o dworku i o rodzinie zamieszkującej to miejsce:
Jana Filipa Carossiego do Polski
zaprosił król Stanisław August. Ten
nieco zapomniany w historii Włoch,
był geologiem i górnikiem – dyrektorem gabinetu historii naturalnej Rzeczypospolitej i… naszym przodkiem
– mówili w „Rodach i Rodzinach
Mazowsza” Joanna z Moraczewskich

Gwiazdowska z mężem Józefem i bratem Adamem Moraczewskim.
To dzięki Józefowi zresztą rodzinny dwór, będący ruiną (z powodu
licznych lokatorów i utrudnień, jakie
robiła władza ludowa), dziś prezentuje się wspaniale. Unowocześniony,
wyposażony we wszelkie potrzebne
wygody, nie stracił nic z rodzinnej siedziby, odziedziczonej po przodkach.

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
27 maja 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy
odbyła się IX sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni
podjęli 2 uchwały:
1. Uchwała Nr IX/81/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

Pozostało nieco dokumentów i fotografii, resztę pp. Gwiazdowscy i Moraczewscy uzupełnili sami. Jak mówią,
dziś już wiedzą o rodzinie więcej niż
ich rodzice i teściowie – Józefa z Carossich i Maciej Moraczewscy.
Oprac. AK
foto: arch. rodz. państwa Moraczewskich

2. Uchwała Nr IX/82/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Transmisję z obrad rady gminy można obejrzeć pod adresem:
www.youtube.com/user/UGStareBabice

Oprac. IB

gmina urząd teren

Delegacja z Ukrainy odwiedziła gminę Stare Babice
3 czerwca przedstawiciele samorządów z Ukrainy
odwiedzili gminę Stare Babice. Wizytę studyjną organizowała Fundacja Liderzy Przemian w ramach
Programu Study Tours to Poland.
Wójt Gminy Sławomir Sumka powitał gości na babickim
rynku, zaprezentował im urząd uminy przy ulicy Rynek
21, babicki park i będący w budowie parking Parkuj i Jedź.
Prezentację na temat zrównoważonego rozwoju gminy
przedstawiła Beata Tuzimek, główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozwoju gminy. Goście
szczególnie interesowali się zasadami współpracy z innymi samorządami, tym, jakie korzyści niesie współpraca
partnerska w ramach Lokalnej Grupy Działania „Między
Wisłą a Kampinosem” i współpraca metropolitalna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. W dyskusji wzięli udział wójt
Sławomir Sumka i Michał Więckiewicz – nowy sekretarz
gminy Stare Babice. Goście zwiedzili kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy w Zielonkach-Parceli, a o jego
potencjale i prowadzonych zajęciach opowiedzieli Janusz
Czaja – dyrektor Domu Kultury i Henryk Kuncewicz –
przewodniczący Rady Gminy.
Kolejne punkty programu prezentowały rezultaty projektów z pozyskanym dofinansowaniem: plac zabaw na

placu Chopina i strefę rekreacji z funduszy norweskich
w Borzęcinie Dużym. Inwestycje zapewniające zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków zaprezentował
Paweł Turkot – prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice i Katarzyna Harasiuk – dyrektor
techniczny obiektu. Wójtowie i burmistrzowie z Ukrainy
niejednokrotnie stają przed zadaniem budowy podobnych obiektów w swoich gminach, dlatego interesowali
się szczegółami stosowanej technologii, kosztami budowy
i eksploatacji stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym i oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.
15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas wielkich przemian społecznych, budowy lokalnej infrastruktury. Przekonali się o tym także mieszkańcy gminy Stare Babice,
która pozyskała ponad 164 mln. złotych dotacji na rozwój
społeczny i gospodarczy. Teraz przyszedł czas dzielenia
się naszymi doświadczeniami z sąsiadami. Niebawem
będziemy gościć kolejną delegację samorządowców, tym
razem z Rosji.
oprac. Beata Tuzimek/foto: IB

Babiczanie zza polskiej granicy
15 czerwca we wsi Babice położonej nieopodal czeskiego
miasta Netolice, miał miejsce zjazd przedstawicieli miejscowości noszących znajomo brzmiącą nazwę Babice.
Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli gminy Stare Babice w osobach wójta Sławomira Sumki,
jego zastępcy Tomasza Szuby, prezesa GPK Eko-Babice,
Pawła Turkota oraz Damiana Siembidy p.o. kierownika
Referatu Planowania Przestrzennego. Była to jedyna delegacja z Polski.
Na miejscu gospodarze zjazdu powitali gości śniadaniem, po którym wyruszono na zwiedzanie okolicy.
Sąsiedzi zza naszej południowej granicy pochwalili się
swoim dziedzictwem narodowym, pokazując m. in. zamek Kratochvile oraz kościół pw. Maryi Panny położony
przy klasztorze Lomec. Nie zabrakło również zwiedzania
malowniczych wsi i próbowania czeskich specjałów.
Spotkanie wielu samorządowców oraz działaczy społecznych było okazją do wymiany doświadczeń – głównie w zakresie związanym z inwestycjami z funduszy
unijnych. Uczestnicy zjazdu wymieniali się doświadczeniami, jak dbają o swoje małe ojczyzny i jakie wyzwania czekają ich w najbliższej przyszłości. Gościem
specjalnym był Pavel Hroch – zastępca gubernatora Kraju

Południowoczeskiego, który opowiedział zebranym wiele na temat specyfiki regionu oraz swoich doświadczeń
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój
infrastruktury. Podczas zjazdu nie zabrakło również
prezentacji gminy Stare Babice i zachęcenia naszych południowych sąsiadów do odwiedzenia Polski. Po zakończeniu panelu prezentacyjnego, panowie Pavel Hroch i
Sławomir Sumka znaleźli chwilę na bezpośrednią rozmowę, w której wymienili się spostrzeżeniami na temat rozwoju obszarów wiejskich w obydwu krajach.
Było to już dziewiętnaste spotkanie przedstawicieli babickich gmin z terenu Europy, a za rok rocznicowy, dwudziesty zjazd odbędzie się u nas!
tekst/foto: Damian Siembida
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Największe święto gminy za nami! Po raz drugi odbyło się ono pod skrzydłami Domu Kultury Stare Babice.
Była to okazja do spotkań sąsiedzkich, podziwiania na
scenie największych talentów wokalnych i tanecznych
babickich dzieci oraz młodzieży; wysłuchania lokalnych chórów, zespołów i orkiestry. Gwiazdą wieczoru
był Jacek Stachurski.
W sobotę 25 maja na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli, po oficjalnym otwarciu wydarzenia i powitaniu przez Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę,
można było odwiedzać stoiska promocyjne i uczestniczyć
w licznych konkursach. Atrakcje zaprezentowali m.in.
Urząd Gminy Stare Babice, Dom Kultury Stare Babice, Gminna Rada Seniorów, Koło Gospodyń Wiejskich
z Wojcieszyna, Fundacja Nasze Szczęścia, Stowarzyszenie
Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza i inne.
Istne szaleństwo trwało w bezpłatnej Strefie zabaw dla
dzieci, o którą zadbał Dom Kultury. Były to np. dmuchane
zabawki, fotobudka, animacje, warsztaty artystyczne czy
kącik zabaw dla maluszków.
Dla chętnych w każdym wieku przeprowadzono pokazy
i warsztaty pieczenia bajecznie pysznego chleba, który po
wypieku uczestnicy mogli zabrać do domu.
Tegoroczną nowością była Strefa Motoryzacyjna dla
dzieci „Fabryka Mistrzów”. Widok 5-cio latków wykonujących wyznaczone przez instruktorów zadania sprawnościowe na minimotocyklach to rzecz godna uwagi
i podziwu!
Widowiskową atrakcją w strefie był symulator dachowania, który miał za zadanie nauczyć właściwego korzystania
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

z pasów bezpieczeństwa oraz radzenia sobie podczas wypadku.
Odwiedziło nas również „Ranczo Oregon” prezentujące
zagrodę ze zwierzętami wiejskimi, organizujące przejażdżki na koniach i kucach oraz atrakcje plastyczne.
Dla chętnych i odważnych istniała możliwość wzniesienia się balonem na uwięzi. Ze względu na zbyt silny wiatr
trzeba było wykazać się dużą cierpliwością i poczekać na
loty, które odbyły się wieczorem, po ustaniu podmuchów.
Wiele działo się również w sporcie. Zorganizowano
m.in. Zawody Wędkarskie, Turniej Siatkówki Plażowej,
I Babicki Crossminton STARS – Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Crossmintonie 2019, „Crossminton Kids-Cup”,
“Blackminton Challange” – w ciemności, przy oświetleniu
UV odbywał się konkurs na rekord wymian.
Podczas Dnia Babic nie zabrakło stoisk z rękodziełem,
jedzeniem i zabawkami dla dzieci.
Na rozgrzewkę publiczność porwał zespół BabiCapela, a
po nim grupa coverowa Roxette Tribute Band. Na zakończenie Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka zaprosił
mieszkańców na występ Jacka Stachurskiego, dedykując
ten koncert wszystkim mamom z okazji zbliżającego się
ich święta.
Jacek Stachurski z zespołem przyciągnął przed scenę
najliczniejszą publiczność. Zaśpiewał swoje najpopularniejsze hity, takie jak „Typ niepokorny”, „Czuję i wiem”,
„Zostańmy razem” i wiele innych chwytających za serce
utworów. Imprezę poprowadził Jarosław Kulczycki.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Dom Kultury
Stare Babice pod honorowym patronatem Wójta Gminy
Stare Babice Sławomira Sumki oraz Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego.
tekst/foto:: GB

z życia gminy
Chór Aprobata działający przy Domu Kultury Stare Babice

Warsztaty wypieku chleba
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Warsztaty dla dzieci pod namiotem Domu Kultury
Warsztaty dla dzieci pod namiotem Domu Kultury

BabiCapela

Organizatorzy chcą tą drogą złożyć gorące podziękowania Sponsorom i Partnerom Dnia Babic 2019:
 peratorowi Gazociągów Przesyłowych
O
GAZ-SYSTEM SA za wsparcie finansowe,
dzięki któremu możliwe było wynajęcie
urządzeń rozrywkowych do Bezpłatnej Strefy
Zabaw dla dzieci;
Firmie Sainz Development Sp. z o.o. Pawła
Melona za ufundowanie dodatkowych atrakcji dla dzieci w Bezpłatnej Strefie Zabaw;
Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu
Oddziałowi w Babicach Nowych przy ulicy
Warszawskiej 189 za ufundowanie fotobudki w Bezpłatnej Strefie Zabaw dla dzieci,

dzięki której każde dziecko mogło wrócić
do domu ze zdjęciem upamiętniającym
wydarzenie;
Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wyszkowie z siedzibą w Starych Babicach przy
ul. Warszawskiej 308 za ufundowanie nagród
dla dzieci;
Firmie ABC-CARS Sp. z o.o. z Klaudyna przy
ul. Estrady 14 za ufundowanie symulatora
dachowania w Strefie Motoryzacyjnej;
Firmie Hołda Team P.H.U. Czesław Hołda
z siedzibą w Płochocinie k. Warszawy przy

ul. Uroczej 15 za ufundowanie słodyczy dla
dzieci;
Firmie Netfala siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 280/3a za
ufundowanie pluszaków;
Hurtowni Warzyw i Owoców „BUKAT”
Grzegorz Bukato za ufundowanie soczystych
arbuzów dla wszystkich uczestników tego
wspaniałego wydarzenia;
Centrum Body & Beauty SPA & WELLNESS
za ufundowanie dwóch bonów upominkowych na zabiegi refleksologii.
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Wesołe jest życie stulatka!
Pan Andrzej Smoliński urodził się w Mościskach 11 czerwca 1919 roku. Przeżył w naszej
gminie 100 lat! To kolejny, po pani Zofii Boguckiej, tak niezwykły jubilat do którego udaliśmy się z listem gratulacyjnym i kwiatami.
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Życzenia złożył wójt gminy, pracownicy USC oraz przedstawiciel
naszej redakcji. Pan Andrzej jest niezwykle miłym, wesołym, pogodnym
i bezkonfliktowym człowiekiem. Dochował się czwórki dzieci, licznego
grona wnuków, prawnuków i jednej
praprawnuczki.
Na czym polega tajemnica długowieczności w tak świetnej formie?
– pytaliśmy. Według pana Andrzeja
to pogoda ducha. Trzeba być ugodowym – mówi jubilat, bo złość zabiera zdrowie. Licznie zgromadzona
rodzina potwierdziła słowa bohatera
dnia. Nawet w dniu setnych urodzin,
w upalnej czerwcowej atmosferze, jubilat upomniał jedną z wnuczek, mówiąc: „No i co z tego, że jest gorąco?

Nie trzeba narzekać!” Zupełnie prosta recepta na długie i szczęśliwe życie, nieprawdaż? Trafnie to spotkanie
podsumował wójt Sumka, stwierdzając na pożegnanie: „Wesołe jest życie
staruszka!”

Szanowny Panie Andrzeju!
Raz jeszcze życzymy dużo zdrowia
i tak wspaniałej kondycji psychicznej!
Tekst/foto:AK

Kurs samoobrony dla pań zakończony

Moc, energia, endorf iny. 18 czerwca uroczystym
rozdaniem dyplomów zakończył się pierwszy w gminie kurs samoobrony dla pań.
Na ostatnich wtorkowych zajęciach wszystkie uczestniczki, dumne i uśmiechnięte, odebrały dyplomy, które
wręczał Leszek Grabowski – Komendant Straży Gminnej oraz instruktor Robert Hachulski z Akademii Judo.
Jak relacjonuje jedna z uczestniczek: Po kursie czuję się
bezpieczniejsza, pewna siebie, świadoma ewentualnych
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

niebezpieczeństw oraz sposobu na ich unikanie. Dodatkową zaletą kursu jest poprawa kondycji i samopoczucia, wszak ćwiczenia były intensywne.
Kurs trwający 12 tygodni został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz
Straż Gminną Gminy Stare Babice. Zajęcia odbywały
się w sali GOSiR w Zielonkach-Parceli. Po wakacjach
szykuje się nowa edycja, szczegóły wkrótce.
tekst/foto: ib

z życia gminy

Wieczór teatralny u misjonarzy w Borzęcinie
To był szczególny wieczór. 23 maja w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym
zrobiło się bardzo teatralnie. Uczniowie z Borzęcina przygotowali dla widzów dwa przedstawienia połączone z wieczorem charytatywnym.

Pierwszy spektakl pt. „Dzień na
Olimpie” przedstawili uczniowie
klasy Va. Przygotowywali się do niego od dawna, gdyż pomysł powstał
już w listopadzie. Uczniowie wyrazili ogromną chęć przygotowania
przedstawienia dla swoich bliskich
i niezłomnie trwali w swoim postanowieniu.
Scenariusz na motywach książki
Grzegorza Kasdepke „Mitologia dla

zwieńczeniem tegorocznego Gminnego Konkursu Mitologicznego.
W związku z sukcesem zespół postanowił wyjść ze spektaklem poza
szkolne mury, a pani Ewa znalazła
idealne miejsce – piękne wnętrza
Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie.
Drugie przedstawienie tego wieczoru zaprezentowali uczniowie
klasy VIIb, którzy pod kierunkiem

sala konferencyjna wypełniła się po
brzegi. Atmosfera była wspaniała,
a młodzież dała z siebie wszystko.
To wydarzenie miało jeszcze jeden
aspekt. Stało się wieczorem charytatywnym, gdyż goście hojnie wsparli działalność Fundacji Galopujące
Serca, z którą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym współpracuje od wielu miesięcy.
W imieniu Pani Ewy Czajczyńskiej-Mastalerz dziękujemy wszystkim za przybycie, aktorom za ogrom
pracy i pozytywnej energii, rodzicom, babciom i dziadkom uczniów
za pomoc w zorganizowaniu tego
przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania należą
się księżom Misjonarzom oraz pani
Marzenie Sosnowskiej za to, że zgodzili się wszystkich gościć.
tekst/foto: IB

dzieci” przygotowała Ewa Czajczyńska-Mastalerz. Nie było to łatwe,
ponieważ wymagało umieszczenia
na scenie szesnastu bogów, herosów i bohaterów oraz ośmiu bogiń.
Młodzi aktorzy poważnie podeszli
do swojej pracy i wszyscy, w każdy
piątek, przychodzili do szkoły przed
lekcjami, żeby przygotowywać spektakl. Na wysokości zadania stanęli
też rodzice uczniów i przygotowali
dla nich stroje, których sami bogowie mogliby im pozazdrościć.
Szczególną uwagę zwróciło obuwie
aktorów. Premiera „Dnia na Olimpie” odbyła się w kwietniu i była

Pani Jolanty Krasnodębskiej przygotowali „Potłuczone bajki” – własną
interpretację bajek Kabaretu „Potem”. Pełna humoru gra słów, piękne
stroje i pozytywna energia uczniów
udzieliła się wszystkim widzom.
Wszyscy włożyli w to wydarzenie wiele pracy, ale było warto. Rodzice uczniów przygotowali ciasta,
kawę oraz herbatę i w ten sposób
udało się zorganizować prawdziwy
wieczór teatralny z dwoma spektaklami i poczęstunkiem w przerwie.
Rodzice również przygotowali piękne
zaproszenia i ręcznie wykonany afisz.
Publiczność dopisała, bo ogromna
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA
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Gminny

Dzień Dziecka

14

Tradycyjnie kolorowy i wesoły Gminny Dzień Dziecka odbył się 2 czerwca
w strefie rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Nawet letnia ulewa
na początku uroczystości nie wystraszyła najmłodszych i ich rodziców.

waty cukrowej, popcornu, cukierków
oraz wody dla dzieci. Wykorzystano
w tym dniu ponad 50 kg kukurydzy
oraz ok. 300 l wody. Dorośli chętnie częstowali się pysznym chlebem
z domowym smalcem i małosolnym
ogóreczkiem.
Strefa z dmuchanymi atrakcjami
jak zwykle cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Swoje wozy, ku
uciesze dzieci, prezentowała OSP
Borzęcin Duży, Straż Gminna oraz
Komenda Powiatowa Policji Stare
Babice. Ogromną frajdę sprawiła
kurtyna wodna przygotowana przez
strażaków. Dużej dawki śmiechu

Przybyłych na wydarzenie oficjalnie powitali Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka oraz kierownictwo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, a na
scenie można było zobaczyć m.in.
występy taneczne dzieci z gminnych
przedszkoli, Teatr Rodziców ze szkoły w Borzęcinie, pokaz akrobatyki
sportowej i karate, a także sztuczki
i pokazy magików.
Specjalnie dla dzieci teatr Bliżej
Nieba przedstawił sztukę „Konik na
biegunach”, a zespół „Dla Tego” zagrał klimatyczny koncert.
Animacje dla dzieci poprowadziły
panie z Fundacji „Nasze Szczęścia”.
Nie zabrakło oczywiście darmowej
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

i emocji dostarczył mecz piłki nożnej
w sukienkach, gdzie przeciwnikami
byli rodzice kontra dzieci.
Niespodzianką Fundacji „Galopujące Serca” były konne przejażdżki
dla najmłodszych oraz pyszne ciasta
i gofry, z których dochód przeznaczony był na cele charytatywne.
Wydarzenie cieszyło się ogromną
frekwencją, aż szkoda było wracać do
domu w taki przyjemny wieczór.
Obszerną fotorelację z wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.
domkultury-starebabice.pl w zakładce Gazeta Babicka/Galerie.
Tekst/foto: IB
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Wianki w Bliznem po raz piąty
W sobotę 15 czerwca we wsi Blizne Jasińskiego odbyła się już piąta
edycja naszej lokalnej imprezy integracyjnej „Wianki” zorganizowanej
przez sołtys, a zarazem radną wsi
Blizne Jasińskiego – Ewę Kawczyńską, sołtysa wsi Blizne Łaszczyńskiego – Krzysztofa Wąsikowskiego
i sołtysa Lubiczowa – Jacka Dawidowskiego oraz radnego wsi Blizne
Łaszczyńskiego – Leszka Poborczyka. Współorganizatorem był Dom
Kultury Stare Babice. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Kolejny raz mieszkańcy pokazali
swym licznym przybyciem, że ta idea
jest strzałem w dziesiątkę. Atmosfera
była naprawdę gorąca, tak dosłownie
jak i w przenośni. Z upalną pogodą
skutecznie radziliśmy sobie popijając
świeżą, chłodną lemoniadę z pizzerii
Włoskie Klimaty, a także korzystając z kurtyny wodnej przygotowanej przez Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Eko-Babice. Bawiliśmy
się do wieczora przy występach artystycznych dzieci z przedszkoli w Bliznem, indywidualnych występach
naszych uzdolnionych młodych
mieszkańców – Amelki Dubaj oraz
sióstr Gabrysi i Oli Zając, a także
przy muzyce na żywo oferowanej
przez prowadzącego DJ-a Zbigniewa
Tchórzewskiego oraz gwiazdę wieczoru, którą był zespół RockaVibes.
Na pięknie udekorowanej kwiatami
i wieńcami scenie wystąpiły również
pary taneczne ze szkoły Rising Stars,
która na terenie naszej gminy prowadzi zajęcia taneczne.
Poza niewątpliwą ucztą muzyczną
na scenie nie zabrakło również widowiska specjalnie przygotowanego dla
dzieci. Agencja „Jak z bajki” zaczarowała najmłodszą widownię przy pomocy magicznej kuli Piotrusia Pana
i niebywałym głosem pięknej Belli.
Gdy dorośli słuchali muzyki przy
stolikach, spożywając darmową kiełbaskę, dzieci korzystały ze swoich
atrakcji. Panie animatorki bez wytchnienia malowały buźki, robiły

zmywalne tatuaże oraz uczyły dzieci
puszczania ogromnych baniek. Do
dyspozycji dzieci była również darmowa dmuchana zjeżdżalnia, przed
którą ustawiała się bez przerwy kolejka. W tym roku była moc dodatkowych atrakcji.
Specjalnie dla naszych mieszkańców przyjechały dwa stoły do tenisa
stołowego, kosz do koszykówki, stoły
do bilardu indyjskiego Carrom, a także fotobudka, dzięki której od ręki
dostawaliśmy pamiątkowe fotografie. Pojawiły się namioty, w których
można było zadbać o swoje zdrowie
i dobre samopoczucie. Mogliśmy
skorzystać z porad dietetycznych,
zmierzyć swój BMI oraz wiek metaboliczny, a także oddać się w ręce
profesjonalnych masażystów z KampinoSport Sport & SPA. Blizne przez
chwilę miało swój kącik SPA. Nasza
impreza przewidziała rozrywki i dla
ducha, i dla ciała.
Zazwyczaj uwieńczeniem naszej
uroczystości Wianki jest puszczenie wielkiego wieńca na stawie za
przedszkolem, jednakże w tym roku
ze względu na nadmierny rozrost
roślinności w stawie wieniec był tylko okazany publiczności. Okazaniu
towarzyszył imponujący pokaz fajerwerków przygotowany przez firmę
Piromax.
Tych wszystkich atrakcji nie udałoby się przygotować bez wsparcia naszych partnerów, którym
serdecznie dziękujemy. A były to:

firma Vipolimex ze Starych Babic,
Ostoja Development, PSB HMB, Piromax, firma Bomm, sklep SMYK
z Galerii w Starych Babicach, Sklep
Decathlon Bemowo, CodeSchool Bemowo, firma ReVision, firma
InvestHome Development, KampinoSport Sport & Spa, szkoła tańca
Rising Stars, GOSiR Stare Babice,
Czesio Hołda Team, Boska Agencja, Eko-Babice, Przedszkole Wesoły
Brzdąc, Przedszkole w Bliznem, Klub
Zdrowego Stylu Życia Quest, Delikatesy Agata, Polskie Stowarzyszenie
Carrom ze szczególnym podziękowaniem dla Pauliny i Jakuba Nowakowskich, firma cateringowa Złota
Chochla, pan Marcin Zając, pani Beata Błaszczak, Parafia Objawienia
Pańskiego w Bliznem, strażacy z OSP
w Starych Babicach. Słowa podziękowania należą sie również osobom indywidualnym, które oddały swój czas
i zaangażowanie w celu realizacji imprezy: Emilii Kawczyńskiej oraz Alicji
Sztyler; Michałowi Mikołajczykowi
i Markowi Biardzie – panom obsługującym światło i dźwięk z Domu
Kultury Stare Babice.
Specjalne podziękowania od Ewy
Kawczyńskiej dla Tomka Konopy
i Krystiana Zająca, mieszkańców Blizne Jasińskiego.
Sołtysi i radni:
Ewa Kawczyńska, Krzysztof Wąsikowski,
Jacek Dawidowski, Leszek Poborczyk
Foto: Emilia Kawczyńska
– Fotoniebanalne
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Stanisławów owadzim deweloperem
Mieszkańcy Stanisławowa na tyle polubili doroczne spotkania sąsiedzkie w lokalnym Biker Pubie, że konsekwentnie je powtarzają i wzbogacają ich program.

16

8 czerwca nie tylko były rozmowy, grillowanie, tańce i śpiewy,
ale odbyły się też ciekawe warsztaty z elementami edukacji dotyczące
owadów zapylających i ich roli w

przyrodzie. Poprowadził je przedstawiciel Fundacji KIM – Marcin
Chodorowski. Podczas warsztatów
mieszkańcy zbudowali 14 hoteli dla
owadów zapylających, które znajdą

miejsce docelowe wokół domów
nowo wykształconych budowniczych.
tekst/foto: AK

Kopciuszek z Koczarg na Festynie Rodzinnym

W sobotę 8 czerwca w szkole w Koczargach Starych odbył się II Wielki Festyn Rodzinny.
W tym roku na scenie pojawili się rodzice. Przedstawienie Teatru Rodziców pt. „Kopciuszek
na wesoło” przyciągnęło pełną salę publiczności.

Występ wzbudzał śmiech nie
tylko u dzieci, ale również (a chyba nawet bardziej!) u licznie zgromadzonych dorosłych. Dowcipne
teksty, inteligentne aluzje do naszej
codzienności, osadzenie bajki we
współczesnej rzeczywistości były
miłą niespodzianką. Wyobraźcie
sobie, Drodzy Czytelnicy – Kopciuszka w znanej sieciówce z butami
podczas wyprzedaży…

Reżyserami przedstawienia były
Marzena Furmankiewicz i Martyna Sotomska. Po przedstawieniu
goście rozeszli się do hali sportowej i na boisko szkolne, aby tam
korzystać z przygotowanych na tę
okazję atrakcji. Były to m.in.: kula
zorbingowa, dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, bańki
mydlane. Na sali gimnastycznej
każda z klas przygotowała stanowisko bajkowe, gdzie można było
m.in. pomalować włosy i twarz,
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postrzelać z łuku, stworzyć swój
pióropusz, zrobić tatuaż.
Panie Karolina Ziułkowska i Paulina Kober, Iwona Gas częstowały
domowymi wypiekami w kawiarence. O godzinie 12:00 uczniowie wzięli
udział w pokazach naukowych „Pokazy bez skazy” – ciekły azot zrobił
na dzieciach piorunujące wrażenie.
Przez cały czas w festynie udział brała OSP Borzęcin Dużym, ochładzając przybyłych w tak ciepły dzień.
tekst: Martyna Sotomska/foto: AK
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
nasz WOJCIESZYN
Wprowadzona pod koniec 2018 roku ustawa o kołach gospodyń wiejskich
pozwoliła na rejestrację istniejących już kół oraz na zawiązanie nowych, poprzez wpisanie ich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KR
KGW). Mimo iż padały zarzuty, że ustawa została wprowadzona w życie zbyt
szybko i bez konsultacji społecznych, zachęciła mieszkańców z obszarów
wiejskich – zarówno kobiety jak i mężczyzn – do zrzeszania się.

Debiut KGW –

Janina Grot

Dzień Babic 2019

Zawiązane KGW dokonując wpisu, musiały złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa kopie dokumentów założycielskich (m.in.
statut, uchwały, listę członków),
a następnie wystąpić o REGON
i NIP. Dzięki temu zyskały osobowość prawną i mogły wystąpić
z wnioskiem uzyskanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań określonych przez
przyjęty statut.
Jeszcze w grudniu 2018 roku, idąc
za ciosem, mieszkanka Wojcieszyna
– Iwona Demidziuk, wspólnie z sołtys (obecnie także radną) – Jadwigą
Wasiak – postanowiły założyć koło
gospodyń wiejskich o nazwie KGW
Nasz Wojcieszyn. W działaniach
zmierzających do utworzenia koła
pomogła także Krystyna Trzepałka.
Razem zebrały listę mieszkańców
chętnych do działania w KGW i dokonały rejestracji. W terminie udało im
się złożyć również wniosek o udzielenie dotacji. Pozyskaną z dotacji kwotę
przeznaczyły na urządzenia gastronomiczne, materiały na wykonanie fartuszków, koszulki i banery z logo oraz
zorganizowanie warsztatów z wyplatania wikliny papierowej.

Do dziś mieszkańcy całej gminy
wspominają prężnie działające koło
gospodyń wiejskich, którego założycielką była aktywna działaczka
społeczna mieszkająca w Wojcieszynie – Janina Grot. To właśnie z jej
inicjatywy kobiety uczyły się między
innymi kroju i szycia. Pani Janina
pełniła funkcję Społecznego Pracownika Socjalnego, a z jej pomocy
i rad korzystało wiele osób. Należy
pamiętać, iż dzięki staraniom Janiny
Grot oraz pań z koła Gospodyń powstał Dom Kultury mieszczący się
w Wojcieszynie. Dom Kultury działał do 2001 roku.
Mieszkańcy pochodzący z Wojcieszyna z rozrzewnieniem wracają pamięcią do czasów działania
ówczesnego Domu Kultury i działającego przy nim koła. Pomysł na
jego reaktywację nie był spontaniczny, wielokrotnie rozmawiano
o tym na zebraniach wiejskich czy
spotkaniach sąsiedzkich. Przez kilka lat obecny wójt Sławomir Sumka (wówczas radny Wojcieszyna)
próbował zmobilizować mieszkańców do ponownego zawiązania
koła zarejestrowanego jako fundacja bądź stowarzyszenie. Dopiero
nowa ustawa o kołach gospodyń

wiejskich skłoniła założycielki do
podjęcia decyzji o zarejestrowaniu
swojej działalności w KR KGW. Nie
bez znaczenia był fakt, że formalności związane z zarejestrowaniem
koła gospodyń wiejskich wg nowej ustawy są zdecydowanie mniej
skomplikowane niż założenie innej
organizacji pozarządowej.
Zarejestrowane Koła Gospodyń
Wiejskich, mając już osobowość
prawną, mogą ubiegać się o dotacje
ze środków publicznych np. administracji rządowej i samorządowej.
Będą mogły także występować
o środki unijne, środki z funduszy
norweskich oraz ONZ.
Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa przygotowuje rozwiązania, które mają umożliwić kołom
gospodyń wiejskich organizowanie
półkolonii dla dzieci.
Członkowie KGW Nasz Wojcieszyn małymi kroczkami rozpoczynają swoją działalność, ale mają
głowy pełne pomysłów i chęć działania razem nie tylko na terenie
swojej miejscowości, ale i całej gminy. W działania koła chętnie włączają się także mieszkańcy sąsiednich
wsi, a jest to jedyne koło w gminie
Stare Babice. Najpiękniejsze jest to,
że KGW Nasz Wojcieszyn tworzą
ludzie aktywni, w różnym wieku,
ale o wielkich sercach – prawdziwi społecznicy. Są to ludzie z pasją
i zaangażowaniem, a to zdaje się być
najważniejsze w działalności społecznej.
tekst: Iwona Demidziuk/foto: AK
oraz arch. pryw.
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Koncerty z okazji Dnia Matki

Seniorzy

Kontynuując projekt „Seniorzy-Seniorom” Gminna Rada Seniorów zaprosiła do Domów
Opieki zespoły muzyczne z Warszawy i Borzęcina Dużego.
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W różnych kulturach (np. w Rzymie, Grecji), na przestrzeni wieków kultywowano macierzyństwo i oddawano cześć matce.
Współczesna forma Dnia Matki zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku.
W Polsce święto przypadające 26 maja obchodzono
pierwszy raz w 1914 roku w Krakowie, a organizacją zajmował się PCK.
27 maja w Domu Opieki przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym z programem pt. „Piosenki znane i lubiane” wystąpił zespół „Sami Swoi”.
28 maja w Rodzinnym Domu Opieki przy ul. Warszawskiej zespół „Kurdesz” pod dyrekcją Barbary Tarasiuk z Centrum Kultury na Woli, oczarował wszystkich
koncertem pieśni Moniuszkowskich.
29 maja zespół wokalny „Retro” z Bemowskiego Centrum Kultury pod dyrekcją Krystyny Kowalskiej wzruszał słuchaczy pięknym wykonaniem piosenek z lat
70-tych i 80-tych XX wieku.
Grupa recytatorska „Bez Nazwy” podkreśliła charakter spotkań wierszami znanych poetów poświęconymi
matkom.
Uśmiechy, wzruszające rozmowy, a czasem nawet łzy
słuchaczy wieńczyły święto, które jest wyrazem szacunku dla matczynej miłości.
Gminna Rada Seniorów podnosi swoje kompetencje.
Mazowiecka Szkoła Rad Seniorów, którą corocznie
organizuje Fundacja Zaczyn, odbyła się w dniach 5–7
czerwca w Ryni. Gośćmi honorowymi szkoły były: Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej i Anna Chabiera z Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, które w swoich wystąpieniach przedstawiły bieżące problemy polityki senioralnej.
Tematykę 12 paneli warsztatowych omówił Przemysław Wiśniewski – prezes Fundacji. Była ona bardzo
bogata, a obejmowała różne formy aktywności starszych mieszkańców, skuteczną współpracę z władzami
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

samorządowymi, funkcjonowanie w mediach cyfrowych i media relations, czyli relacje z mediami. Było też
wiele okazji, aby podzielić się sukcesami konkretnych
projektów i działań naszej starobabickiej Rady Seniorów.
Konferencja pt. „Ryzyka utraty sprawności seniorów
– diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja”
odbyła się 30 maja w Legionowie. Patronem spotkania
był Warszawski Uniwersytet Medyczny Wyższej Szkoły
Rehabilitacji.
Wagę utrzymania sprawności funkcjonalnej seniorów
oraz skuteczność programów rekreacji ruchowej w jej
budowaniu przedstawili dr hab. Marek Żak prof. nadzwyczajny na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (m.in.
ekspert w zespole ds. gerontologii Ministerstwa Zdrowia); dr hab. Ewa Kozdroń prof. nadzwyczajny nauk
o kulturze fizycznej, kierownik Katedry Rekreacji; na
AWF w Warszawie, oraz praktycy lekarze – dr n. med.
Andrzej Cacko z Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego w Warszawie, dr n. med. Elżbieta
Kozak-Szkopek geriatra, wykładowca Kliniki Geriatrii
WUM w Warszawie, dr n. med. Katarzyna Braczek kierownik Kliniki Geriatrii w Warszawie.
Jak widać starobabiccy seniorzy należą do tej kategorii
ludzi, którzy z przyjemnością i entuzjazmem kształcą się
przez całe życie.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

z życia gminy

Klub Seniora „Nadzieja”
We wtorek 18 czerwca jubileusz 10-lecia istnienia obchodził Klub Seniora „Nadzieja”
działający w tym okresie pod opieką dyrektor GOPS w Starych Babicach – Alicji Napurki.

Gospodarze wieczoru: wójt Sławomir Sumka
i dyrektor Alicja Napurka

Bogdan
Zubkowicz

Na powitanie zaśpiewał chór AMO
LA MUSICA ze Szkoły Podstawowej
w Zielonkach-Parceli pod batutą Katarzyny Bonieckiej.
Uroczystość była okazją do podziękowań skierowanych w stronę
osób współtworzących i wspierających działalność Klubu: Starosty
Warszawskiego Zachodniego Jana
Żychlińskiego, Jolanty Stępniak
Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice w latach 1996–2010, księdza
proboszcza Grzegorza Kozickiego,
Dyrektor Przedszkola w Starych Babicach Bożenny Pyć, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

Doroty Smolińskiej, Gminnej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego i Chóru Babiczanie pod
kierownictwem Zbigniewa Załęskiego, Dyrektor Szkoły PodstawoTeatr Bez Nazwy

Seniorzy

Jubileuszowe wydarzenie odbyło
się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice. Wystąpiło na nim
wielu wykonawców i znamienitych
gości.

Janowskiej-Woźniak – założycielki
Zespołu Bez Nazwy, Anny Czajkowskiej – pomysłodawczyni śpiewania
dla seniorów w domach opieki,
Marianny Kosińskiej – łączniczki
wszelkich działań i organizacji senioralnych, Zofii Borowej i Teresy
Zduńczyk – prowadzących kronikę
Klubu Seniora, Wandy Śladowskiej
i Bogdana Zubkowicza współprowadzacych Klub Seniora oraz dla
Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki.
Swoim występem imprezę uświetnili m. in. babicki zespół Bez Nazwy,
bemowski zespół Retro, borzęciński
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wej w Zielonkach-Parceli Hannie
Domańskiej wraz z pracownikami
szkoły oraz uczniami, Dyrektora
Domu Kultury Janusza Czai wraz
z pracownikami, Zofii Lasockiej
– prowadzącej zespół Sami Swoi
z Borzęcina Dużego, Prezes Starobabickiego Uniwersytetu III
Wieku Agnieszki Matuszewskiej,
Przewodniczącego Gminnej Rady
Seniorów Tadeusza Wiśniewskiego,
Beaty Tuzimek – Głównego Specjalisty ds. Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Gminy,
państwa Małgorzaty i Konrada Bożyk – zespołu BabiCapela, Ireny

zespół Sami Swoi. Zatańczyli seniorzy szkoły tańca organizowanej przez
Dom Kultury Stare Babice pod opieką Ewy Czartoryskiej–Stanisławskiej.
Na koniec występów podziwiać można było zespół państwa Małgorzaty
i Konrada Bożyk.
Historia Klubu Seniora Nadzieja
jest dużo starsza. W ubiegłym roku
minęło 25 lat od złożenia Klubu przez
Tadeusza Żychlińskiego i Janusza Śliżewskiego. W następnym numerze
Gazety Babickiej przedstawimy Państwu zarząd, działalność i postaci
tworzące pierwszy skład Klubu.
tekst: Zespół/foto:AK

Pamiątkowa fotografia na zakończenie uroczytości
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Koncert Laureatów

XXVII Powiatowego Konkursu Muzycznego
W sobotę 8 czerwca w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli odbył
się Koncert Laureatów XXVII edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego Stare Babice 2019.
Gratulujemy wszystkim młodym artystom za wspaniałe muzykowanie!
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Koncert Laureatów był poprzedzony dwoma dniami przesłuchań (3– 4
czerwca) w sali koncertowej im. prof.
Kazimierza Wiłkomirskiego Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

panowała niezwykła i podniosła atmosfera.
Podczas finałowego koncertu
umuzykalniona młodzież w pełnym skupieniu, w świetle lamp scenicznych pokazała, jak duże postępy
poczyniła na przestrzeni roku szkolnego. Publiczność trzymała kciuki
i biła gromkie brawa, jedynie młodsze rodzeństwo, obecne na widowni
w licznym gronie nie do końca rozumiało powagę sytuacji.
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, po wysłuchaniu koncertu laureatów, skomentował sobotni
koncert następująco: „Wsłuchujac się
w wystąpienia kolejnych uczestników
koncertu, utwierdzam się w przekonaniu, że umiejętności i talent wykonawców pozwalają z optymizmem
patrzeć na przyszłość polskiej sceny
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muzycznej. Gratuluję!”
Dołączamy się do życzeń Wójta
gminy, brawo!
Oto laureaci tegorocznego konkursu:
I miejsce
Szymon Krogulec – gitara
Kazimierz Łotowski – fortepian
II miejsce
Borys Gołębiewski – fortepian
Jakub Okieńczyc – fortepian
III miejsce
Barbara Dubyk – skrzypce
Joanna Janus – fortepian
Nguyen Luuhathi – fortepian
Pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych można odszukać na stronie:
www.wilkomirski.org.pl w zakładce:
Laureaci konkursów muzycznych.
opr./foto: AK

z życia gminy

Koncert inauguracyjny

XV jubileuszowej edycji Festiwalu

Muzycznego „W krainie Chopina”

Letni sezon koncertowy rozpoczęty. W piątkowy wieczór, 21 czerwca w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach odbył się Koncert Inauguracyjny XV jubileuszowej
edycji Festiwalu Muzycznego „W krainie Chopina”.
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S

łuchaczy powitał Mariusz Dżyga – dyrektor Festiwalu oraz ks.
Prałat Grzegorz Kozicki, proboszcz
babickiej parafii. Oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji festiwalu
dokonał Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
Koncert inauguracyjny był hołdem
dla Stanisława Moniuszki, twórcy
opery narodowej, w dwusetlecie jego
urodzin. Dlatego program wypełniły
utwory tego kompozytora.
Najpierw zabrzmiały dwie kompozycje na chór a cappella: Ojcze
nasz i Modlitwa, a następnie: Msza
Łacińska Des-dur w instrumentacji
Jerzego Cembrzyńskiego.
Wykonawcami koncertu byli: Rafał Grozdew – tenor, Chór Archikatedry Warszawskiej oraz Zespół

instrumentalny Con Passione. Całość poprowadził Dariusz Zimnicki. Po koncercie na babickim rynku
odbył się imponujący pokaz sztucznych ogni, sponsorowany przez firmę „Tropic”.
Warto dodać, że patronami honorowymi tegorocznego Festiwalu
Muzycznego „W Krainie Chopina”
zostali: Kardynał Kazimierz Nycz
– Arcybiskup Metropolita Warszawski, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski, Jan Żychliński – Starosta
Warszawski Zachodni, oraz Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
Patronat nad koncertem objął
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka a organizatorami byli:

Gmina Stare Babice, Parafia p.w.
Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, Dom Kultury Stare Babice
oraz Towarzystwo Muzyczne im. K.
Wiłkomirskiego. Koncert dofinansował Powiat Warszawski Zachodni.
W imieniu organizatorów festiwalu
zapraszamy na kolejne koncerty, które
będą się odbywały we wszystkie niedziele lata w miejscowościach Krainy
Chopina. Informacje na stronie:
www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl.
Kolejny koncert w gminie Stare
Babice odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare
Babice 7 lipca o godzinie 19.00.
W recitalu chopinowskim usłyszymy pianistę Adama Goździewskiego. Wstęp wolny.
opr./foto: IB
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Sezon rowerowy w pełni
Rajd Rowerowy 2019 na otwarcie lata
Rajd Rowerowy, edycja „lato 2019”, mimo żaru lejącego się z nieba był niezwykle udany. Z Borzęcina Dużego oraz ze Starych Babic wystartowało łącznie około 70 osób.
Uczestnicy pokonali zróżnicowaną pod względem nawierzchni trasę liczącą ponad 25 km. Szczególne
gratulacje składamy najmłodszym
uczestnikom rajdu.
Na mecie w Borzęcinie Dużym
na uczestników czekał tradycyjny
posiłek – kiełbaski z ogniska, ogórki kiszone oraz smalec. Można było
ochłodzić się dzięki kurtynie wodnej, przygotowanej przez dział komunalny Eko-Babice.

Wśród uczestników zostały rozlosowane 4 nowe rowery oraz wiele akcesorów rowerowych, ufundowanych
przez Stowarzyszenie Borzęcin, GOSiR Stare Babice, Gminę Stare Babice
oraz Powiat Warszawski Zachodni.
Serwis naszych jednośladów zapewniła Stajnia Rowerowa, a o bezpieczeństwo zadbała Straż Gminna
oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji dla PWZ.
tekst: GOSiR, foto: IB

22 Rajd Rowerowy Misja Kampinos 2019
2 czerwca na polanie w Lipkowie spotkali się uczestnicy Rajdu Rowerowego – Misja Kampinos,
który wiódł uczestników poprzez malownicze szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego.
Rajd Rowerowy Misja Kampinos
ma już wieloletnią tradycję.
Uczestnicy wyruszają z wielu miejsc mieszczących się wokół
Puszczy Kampinoskiej, aby spotkać
się na lipkowskiej polanie. Okolica
Kampinoskiego Parku Narodowego
skupia bardzo wielu amatorów takiej formy aktywnego wypoczynku.
W tym roku w rajdzie udział
wzięło 274 uczestników, którzy
przybyli do Lipkowa z ośmiu miejsc

startowych: Kampinosu, Izabelina,
Łomianek, Ożarowa, Starych Babic,
Czosnowa, Bielan i Bemowa.
Organizatorzy rozlosowali ponad
200 fantów.
Organizatorami wydarzenia byli:
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni, Centrum Kultury Izabelin
oraz Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego.
tekst: IB, foto: Julia Tomczuk

Rodzinny Rajd Rowerowy dookoła gminy Stare Babice
Rajd zorganizowany przez Fundację Na Przekór oraz Szkołę Podstawową w Zielonkach-Parceli
odbył się 8 czerwca, a jego trasa prowadziła wokół gminy Stare Babice.
Celem imprezy była popularyzacja
turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach, poznawanie
terenów gminy Stare Babice i Kampinoskiego Parku Narodowego. Około 120 uczestników wystartowało
spod szkoły w Zielonkach-Parceli.
Przemierzyli oni trasę ponad 16 km.
Pogoda dopisała. Po wyczerpującej
jeździe na mecie na uczestników czekał przygotowany piknik, zimne napoje, koktajle, grill, leżaki i wspaniała
zabawa przy muzyce.
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

Wśród osób biorących udział
w rajdzie rowerowym rozlosowane zostały dwie główne nagrody –
rowery. Wszyscy uczestnicy tego
wydarzenia otrzymali drobne upominki rowerowe. Rajd odbył się pod
honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wójta Gminy Stare
Babice.
tekst/foto: Fundacja Na Przekór

z życia gminy

Podsumowanie sezonu w gminnym Klubie Mam
Klub Mam Gminy Stare Babice, prowadzony przez Fundację Nasze Szczęścia ma za sobą pracowity sezon. W ramach dofinansowania z Gminy zrealizowano tu kilka ciekawych projektów,
które wzbudziły zainteresowanie mieszkańców.

tekst/foto: Karina Grygielska
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Nasze Szczęścia

warsztaty rozwojowe dla mam „Darcie pierza” (prowadzenie: Zofia Gnyp i Anna Warzycha-Druzd).
Fundacja Nasze Szczęścia współpracuje też blisko z teatrem Bliżej Nieba oraz teatrem Mewa, współuczestnicząc
w organizacji opieki dla dzieci podczas premier spektakli
(„Kto otworzy drzwi”) oraz organizując babicką premierę
przedstawienia dla dzieci „Konik na Biegunach”.
Ruszył również pierwszy cykl w ramach długo wyczekiwanej gminnej Szkoły Rodzenia – bezpłatny cykl spotkań
przyszłych rodziców z położną, psychologiem i dietetykiem. Kolejne cykle przewidziane są zaraz po wakacjach.
Zapraszamy wszystkie pary spodziewające się dziecka – zapisy@naszeszczescia.pl.
Od września planowane są też konwersacje dla mam po
angielsku, warsztaty teatralne i kolejne spotkania kreatywne dla całych rodzin, warsztaty rozwojowe dla mam niemowląt „Urodziłam Życie”, a dla dzieci sobotnie bajowiska
muzyczne, zajęcia przygotowujące do przedszkola oraz
Muzykajki i Gordonki. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie środowiska Fundacja zamierza też kontynuować
spotkania ze specjalistami, a także uruchomić cykl warsztatów z empatycznej komunikacji.
Zaglądajcie do nas: www.naszeszczescia.pl oraz
www.facebook.com/FundacjaNaszeSzczescia.

FUNDACJA

Dofinansowanie objęło następujące projekty: „Babicki
Klub dla Rodzin”, „Jestem świadomym rodzicem”, babicką
premierę przedstawienia „Konik na biegunach” oraz gminną szkołę rodzenia.
„Babicki Klub dla Rodzin” miał na celu integrację lokalnego środowiska i promowanie idei, że razem jest nam łatwiej radzić sobie z wyzwaniami rodzicielstwa. W związku
z tym co tydzień, od początku marca do końca czerwca,
odbywały się bezpłatne wtorkowe spotkania pod hasłem
„Być mamą, być sobą”, na które zapraszano ciekawe osoby
i dyskutowano na poniższe tematy (koordynacja: Karina
Grygielska):
Być mamą, znaleźć miejsce dla siebie – z udziałem Lindy
Grześkiewicz-Strumidło, psycholożki i trenerki empatycznej komunikacji.
Być mamą, mieć czas dla siebie – z udziałem Mileny Jastrzębskiej, trenerki organizacji, właścicielki Strefy Języka.
Być mamą, umieć o siebie zadbać – z udziałem Edyty
Rosy-Haftaniuk, trenerki fitness i właścicielki Body Beat,
oraz Joanny Boral, dietetyczki.
Być mamą, czuć wsparcie w macierzyństwie – z udziałem
douli Ani Niewiarowskiej i douli Oli Kulki.
Być mamą, być żoną – z udziałem mediatorki oraz trenerki biznesu i rozwoju osobistego Anny Raczyńskiej.
Być mamą, znać siebie – z udziałem Mileny Jastrzębskiej,
trenerki organizacji i właścicielki Strefy Języka.
Być mamą, mieć pasję – z udziałem Oli Perkowskiej, aktorki teatru Bliżej Nieba i teatru Mewa.
Być mamą, wiedzieć jak reagować w trudnych sytuacjach
w rodzinie – z udziałem Aleksandry Zakrzewskiej, edukatorki Pozytywnej Dyscypliny.
Być mamą przedszkolaka – z udziałem właścicielki przedszkola Zaczarowany Ołówek Jolanty Buczyńskiej oraz właścicielki żłobka „Kolorowe Kredki” Katarzyny Olędzkiej.
Być mamą, czuć kobiece wsparcie – z udziałem Anny Warzychy-Druzd, trenerki Fundacji.
Być mamą, znać swoje prawa na rynku pracy – z udziałem Katarzyny Łodygowskiej, prawniczki prowadzącej blog
www.matkaprawnik.
Być mamą, rodzić po ludzku – z udziałem Jagny Szulc-Kamińskiej położnej prowadzącej gminną Szkołę Rodzenia.
W ramach projektu odbyły się również warsztaty wielkanocne pod pieczą Jolanty Szyndler-Linette, bajowisko
muzyczne dla dzieci „Przytuliś” oraz gminny bal karnawałowy dla rodzin z dziećmi w Koszarówce przy OSP Stare
Babice. Dzięki dofinansowaniu maluszki mogły też bawić
się w specjalnie przygotowanych kącikach sensorycznych
podczas Dnia Babic i Dnia Dziecka w Borzęcinie Dużym.
Drugi projekt „Jestem Świadomym Rodzicem” miał
na celu edukację rodzicielską i objął dwa cykle Pozytywnej Dyscypliny (prowadzenie: Aleksandra Zakrzewska),
warsztaty dla taty (inicjatywa TatoNet) oraz wieczorne
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kompas babickiego rodzica

Maluchy na wakacjach
Co robić podczas słonecznych dni w naszej okolicy, gdy nie wyjeżdżamy na dalsze wakacyjne
wyprawy? Dokąd w pobliżu się wybrać, gdy akurat mamy wolne? Atrakcje dla rodzin z dziećmi
są tuż za rogiem, w najbliższym sąsiedztwie.
(fragmenty)
Można pokusić się o twierdzenie,
że Stare Babice i okolice to namiastka wakacyjnego raju. Może brakuje
nam trochę jeziora, piaszczystej plaży z dostępem do morza, czy ambitnej górskiej trasy, za to mamy tu lasy,
łąki i urokliwe zakątki, w których
można wspaniale wypocząć.
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Apetyt na atrakcje
Kiedy mamy więcej czasu, zwykły
spacer możemy zamienić na piknik
w lesie albo wycieczkę w sąsiednie
rejony. Rodzice śledzą więc serwisy
internetowe, by dowiedzieć się, dokąd jeżdżą inni, sprawdzić polecane
miejsca i zrobić sobie własną mapkę
najciekawszych propozycji. Poniżej
autorska prezentacja kilku ulubionych miejscówek naszych babickich
mam (z grupy na FB Mamy Gminy
Stare Babice).
Place zabaw
Większość miejscowości w naszej
gminie ma swój plac zabaw, gdzie
rodzice z maluchami spotykają się,
by się poznać, porozmawiać, pobyć
razem. Jest kilka nowych placów,
jak np. ten w Klaudynie, czy w Mariewie i kilka takich, które wyróżniają się jako turystyczna atrakcja.
Wśród nich można wymienić Polanę w Lipkowie, obowiązkowy punkt
na mapie rodziców przedszkolaków
i młodszych dzieci. Plac zabaw jest
duży i bezpieczny, a teren wokół
kusi do grillowania i wypoczynku
na zielonej trawie. W uzgodnieniu
z dyrekcją Kampinoskiego Parku
Narodowego można tu urządzić
niezapomniane przyjęcie urodzinowe dla maluchów czy piknik wakacyjny przy ognisku.
Las Bemowski
Dla miłośników leśnych klimatów
jest tu wszystko, co powinno być
– ścieżka zdrowia, szerokie alejki

Park Rozrywki Julinek
W sąsiedniej gminie Leszno
atrakcjami kusi Julinek – jest i park
linowy, kraina dmuchańców, boiska
sportowe, strefa cyrkowych animacji, mini golf, wystawy i wypożyczalnia sprzętu sportowego. Sezon
letni obfituje tutaj w wydarzenia,
organizowane z myślą o rodzinach
z małymi dziećmi.

do biegania i spacerowania, szansa
na spotkanie z łosiem czy dzikiem,
cicho szumiące strumyczki i mokradła. Na najmłodszych czekają
huśtawki, wielka piaskownica i leśny małpi gaj – jedno z ulubionych
miejsc rodziców z Latchorzewa i Bemowa.
Skwer im. Fryderyka Chopina w Borzęcinie Dużym
To miejsce, gdzie nie tylko można zrobić grilla, czy rozpalić ognisko, ale też po prostu zrelaksować
się na jednej z ławek. Skwer oferuje
całkowicie bezpłatnie piękne boisko
do siatkówki. Dzieci mogą korzystać z wielu atrakcji na placu zabaw,
a starsi z zewnętrznej siłowni.
Puszcza Kampinoska
Miejsce zamieszkania zobowiązuje do eksplorowania puszczy
na rowerach – rzecz do zrobienia
nawet z maluchami, jeśli skorzystamy z przyczepek rowerowych
czy specjalnych siodełek dla dzieci
(można wypożyczyć). Warto planować sobie trasy w różne miejsca,
krótsze i dłuższe i w ten sposób
kawałek po kawałku odkrywać ten
jeden z najpiękniejszych parków
narodowych w Polsce.
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Mokre Łąki w Truskawiu
Pod tą nazwą kryje się urokliwe miejsce, należące aktualnie do
sąsiedniej gminy Izabelin – antropogeniczne jezioro przy pobliskiej
oczyszczalni ścieków, wykorzystywane jako łowisko wędkarskie. Zwiedzając te okolice warto wyposażyć się
w lornetki i poobserwować ptaki.
Lista miejsc wartych odwiedzenia
jest długa, szczególnie, że większość
rodzin nie ogranicza się jedynie do
najbliższej okolicy, lecz proponuje
też dalsze kierunki. Do szczególnie polecanych należą Park Bajka
w Błoniu (strefa wodna dla maluchów), Glinianki Hosera (kąpielisko) w Pruszkowie czy atrakcje na
Forcie Bema (możliwość skorzystania z bezpłatnych kajaków).
Jeśli jednak nie zdecydujemy się
na dalsze wyjazdy, w naszych Starych Babicach też będzie się działo!
Wystarczy śledzić gminny newsletter i strony internetowe lokalnego
Domu Kultury, by wiedzieć, co się
dzieje i korzystać z wakacyjnych propozycji. Zatem dzieciaki drogie – odpoczywajcie i bawcie się bezpiecznie
podczas tegorocznych wakacji!
Na stronie
http://domkultury-starebabice.pl
w zakładce GAZETA BABICKA / KOMPAS
BABICKIEGO RODZICA znajduje się
pełen tekst artykułu.
tekst: Karina Grygielska
rys. Krzysztof DeMianiuk

oświata w gminie

Poloneza czas zacząć…

Czerwiec to nie tylko czas rozdania świadectw i powitania wakacji. Dla ósmoklasistów to czas pożegnania ze szkołą podstawową, w tym roku wyjątkowy.

SP w Zielonkach-Parceli

Po raz pierwszy od dwudziestu
lat mury podstawówek opuszczają
ósmoklasiści. Ten dzień połączył
się z zakończeniem roku szkolnego
dla ostatniego rocznika gimnazjalistów. W związku z reformą oświaty
i likwidacją gimnazjów, które powstały w 1999 roku, zamyka się pewien etap historii. Tak właśnie było
z ostatnimi klasami gimnazjum
w Koczargach Starych. Od przyszłego roku, szkoła w Koczargach
będzie miała status gminnej szkoły
podstawowej.
Zatańczeniem poloneza pożegnali
się ósmoklasiści w pozostałych szkołach. Wkrótce rozjadą się w różnych
kierunkach, ku nowym wyzwaniom,
kolegom i nauczycielom.
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SP w Starych Babicach

W Zielonkach-Parceli sceną zawładnął pierwszy rocznik ósmoklasistów, który wyrusza w świat
sławić imię swojej szkoły. Ta nowa
placówka powstała dwa lata temu
i wówczas najstarsi byli 6-to klasiści, którzy w związku z reformą
nie przeszli do gimnazjum, tylko
postali w szkole jako klasa 7.
Po tradycyjnym polonezie przyszedł czas na dobrą zabawę. Bale
ósmoklasistów wróciły w tym
roku do kalendarza szkolnych zabaw na skutek rządowej reformy
edukacji.
SP w Koczargach Starych

tekst: IB/foto: IB, AK. Michał Starnowski
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oświata w gminie

Lato, lato, lato czeka…

19 czerwca w czterech gminnych szkołach podstawowych zabrzmiał ostatni
dzwonek. Świadectwa rozdane. Zaczęły się upragnione wakacje.
SP w Borzęcinie Bużym

26
Podczas akademii kończących

rok szkolny, w każdej ze szkół
oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców obecni byli włodarze naszej
gminy oraz ich przedstawiciele,
którzy dziękowali nauczycielom,
uczniom i pracownikom szkoły za
trud włożony w ich pracę. Wyróżnieni uczniowie otrzymali od Wójta Gminy Stare Babice Sławomira
Sumki osobiście podpisane dyplomy z gratulacjami i wakacyjnymi
życzeniami.
W salach gimnastycznych i na
korytarzach unosił się radosny
gwar dzieci, jeszcze tylko pożegnania, kwiaty dla nauczycieli i można
rzucić się w wir zabawy i odpoczynku.

Liczna grupa uczniów spędzi wakacyjny czas podczas akcji „Lato w gminie” (w lipcu), zorganizowanej przez
Gminę Stare Babice oraz na zajęciach
w Domu Kultury przez całe wakacje.

SP w Koczargach Starych
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Wszystkim uczniom życzymy radosnych, słonecznych i bezpiecznych
wakacji!
Tekst/foto: GB, UGSB

SP w Starych Babicach

SP w Zielonkach-Parceli

oświata w gminie

Pożegnanie Dyrekcji w Koczargach Starych
Pożegnania i podziękowania to nieodłączny aspekt każdego zakończenia roku, ale tegoroczna uroczystość w Koczargach była pod tym względem niezwykła. Rozdanie świadectw, nagród i dyplomów połączone zostało z pożegnaniem
po wieloletniej pracy dwuosobowego zespołu Dyrektorów. Na emeryturę odchodzi dyrektor Piotr Szczepkowski
i jego zastępczyni – Bogusława Kuncewicz.

Naprawdę trudno sobie wyobrazić szkołę w Koczargach
Starych bez tych dwóch osób. Piotr Szczepkowski rozpocczął tu pracę 20 sierpnia 1980. Od 1 września 1991 roku objął funkcję dyrektora.
Rada Rodziców przygotowała pomysłowy prezent dla
dyrekcji w postaci pierwszych stron gazet. Jak donoszą
przedstawiciele Rady Rodziców w artykule Gazety Wyborczej: „Nowy nauczyciel matematyki w bardzo krótkim czasie zaskarbił sobie serca wielu uczniów. Wie, jak
do nich dotrzeć i przekazać im wiedzę w sposób łatwy,
prosty i co najważniejsze – zrozumiały. Pokazuje, jak bawić się matematyką. Sposób, w jaki przekazuje wiedzę
swoim uczniom powoduje, że nauka tego przedmiotu
sprawia im przyjemność i nie budzi strachu. […] Przez 28
lat szkoła w Koczargach Starych zarządzana przez Piotra
Szczepkowskiego zmieniła się nie do poznania. Budynek
zostaje rozbudowany i pojawiają się w nim łazienki. Powstaje piękna biblioteka z czytelnią, pracownia fizyczno-chemiczna i biologiczna. Rozbudowane zostaje boisko
szkolne, a także powstaje nowoczesna hala gimnastyczna.
Szkoła w Koczargach jako pierwsza w gminie zaczyna
korzystać z dziennika elektronicznego. […] Przez te 28
lat Piotr Szczepkowski z wdziękiem i właściwym dla siebie urokiem, w marynarce i okularach na nosie, zarządza
szkołą, ściągając do niej wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. […] Dyrektor odnosi sukcesy w sferze zawodowej,
ale niewątpliwie największym z nich jest fakt, że co roku
dobrze przygotowani absolwenci ruszają w dalszą drogę,
by realizować swoje marzenia.”
Wicedyrektor Bogusława Kuncewicz to prawa ręka dyrektora Szczepkowskiego, dobry duch szkoły, barometr
uczuć na tym terenie, gejzer pomysłów, powiernik i ostoja
nauczycieli, profesjonalistka w każdym calu.
„Wysokie obcasy” rękoma Rady Rodziców napisały, że
to kobieta spełniona zawodowo i szczęśliwa w życiu prywatnym; że potrafiła znaleźć balans pomiędzy sercem
a rozumem w zarzadzaniu zespołem.
Przed kadrą i uczniami szkoły w Koczargach Starych
otwiera się zupełnie nowy etap... Jaki będzie… Zobaczymy, bo drzwi do niego są na razie tylko lekko uchylone.
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tekst/foto: AK
Pierwsze strony z GW: rodzice z RR
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w gminie Stare Babice
22 VI – 8 IX 2019

LIPIEC
1-3.07.2019(pon.-śr.)** 16:00-17:00 gr. 7-10 lat
		
17:00-18:00 gr. 11 lat+
BREAKDANCE
Sala fitness, hala sportowa GOSiR
17:00-19:00

ATRAKCJE DLA DZIECI W KLAUDYNIE
Plac zabaw w Klaudynie u zbiegu ulic Szymanowskiego
i Lutosławskiego
07.07.2019 (niedziela)*

17:00-18:00

KONCERT DLA DZIECI „RAZ, DWA, TRZY – ŚPIEWASZ TY”
Scena w parku w Starych Babicach
10.07.2019 (środa)

17:00-19:00

ATRAKCJE DLA DZIECI W STARYCH BABICACH
Park w Starych Babicach od ul. Sienkiewicza –
przy parkingu P&R
13.07.2019 (sobota)

19:00-23:00

LETNIA POTAŃCÓWKA W KLAUDYNIE
Klaudyn, ul. Krzyżanowskiego
21.07.2019 (niedziela)*

03.07.2019 (środa)
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20.07.2019 (sobota)

19:00-23:00

LETNIA POTAŃCÓWKA W BLIZNEM JASIŃSKIEGO
Blizne Jasińskiego, boisko u zbiegu ulic Kopernika
i Kościuszki
14.07.2019 (niedziela)*

17:00-18:00

TEATR DLA DZIECI
„Przygody Zefirka i Spółki w Krainie Żywiołów”
Scena w parku w Starych Babicach
15-17.07 (pon.-śr.)**

18:00-19:30

STEPOWANIE
młodzież 13 lat+ oraz dorośli
Sala fitness, hala sportowa GOSiR

17:00-18:30

KONCERT ZESPOŁU „LELIVA JAZZ BAND”
Scena w parku w Starych Babicach
21.07.2019 (niedziela)*

21:00- 22:30

KINO PLENEROWE NA LEŻAKACH
Plac przed Domem Kultury Stare Babice w ZielonkachParceli, ul. Południowa 2a
22-24.07 (pon.-śr.)**
		

16:00-17:00 gr. 7-10 lat
17:00-18:00 gr. 11 lat+

TANIEC NOWOCZESNY
Sala fitness, hala sportowa GOSiR
28.07.2019 (niedziela)

17:00-22:00

PIKNIK ROCKOWY
wystąpią: 4 Szmery (AC/DC), On Stuff, Orange Zebra
Dodatkowa atrakcja: GIGANCI – Starcie Tytanów
(gigantyczne tory przeszkód); pokaz laserowy
Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli,
ul. Południowa
29-31.07 (pon.-śr.)**

18:00-19:30

TANIEC TRIBAL; dziewczęta 15 lat+ oraz dorosłe kobiety
Sala fitness, hala sportowa GOSiR
31.07.2019 (środa)

17:00-19:00

ATRAKCJE DLA DZIECI W ZIELONKACH-PARCELI
Plac zabaw w Zielonkach-Parceli u zbiegu ulic Prostej
i Północnej

17.07.2019 (środa)

17:00-19:00

ATRAKCJE DLA DZIECI W BLIZNEM JASIŃSKIEGO
Plac zabaw w Bliznem Jasińskiego u zbiegu ulic Kościuszki
i Kopernika
potańcówka

piknik muzyczny

atrakcje dla dzieci
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koncert, kabaret

warsztaty taneczne

kino plenerowe

SIERPIEŃ

25.08.2019 (niedziela)

04.08.2019 (niedziela)*

17:00-18:30

KABARET „MONIEK PRZEPIÓRKO”
Scena w parku w Starych Babicach*
07.08.2019 (środa)

ATRAKCJE DLA DZIECI W BORZĘCINIE DUŻYM
Plac Chopina w Borzęcinie Dużym przy ul. Spacerowej
17:00-18:30

KONCERT RETROMANIA
Aleksandra Troczyńska-Rucińska
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
11.08.2019 (niedziela)*

21:00- 22:30

KINO PLENEROWE NA LEŻAKACH
Plac przed Domem Kultury Stare Babice
w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2a
12-14.08 (pon.–śr.)**

WIECZÓR WŁOSKI – koncert „Ciao, ciao Bambina”
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
26-28.08 (pon.–śr.)** 17:00-18:00 gr. 8-12 lat
		
18:00-19:30 gr. dla dorosłych

17:00-19:00

11.08.2019 (niedziela)

17:00-18:30

17:00-18:30

WARSZTATY TAŃCA FALMENCO
Sala fitness, hala sportowa GOSiR
28.08.2019 (środa)
ATRAKCJE DLA DZIECI W MARIEWIE
Plac zabaw w Mariewie,
skrzyżowanie ul. Kwiatowej i ul. Wólczyńskiej
30.08.2019 (piątek)

WRZESIEŃ

14.08.2019 (środa)

01.09.2019 (niedziela)*

ATRAKCJE DLA DZIECI W LIPKOWIE
Plac zabaw w Lipkowie u zbiegu ulic Akacjowej
i Jakubowicza

17:00-22:00

PIKNIK BLUESOWY
wyst.: Sebastian Riedel&Cree, Adam Bartoś ,The Rockin’ Chair
Dodatkowe atrakcje: GIGANCI – Skok z Olimpu
(gigantyczne tory przeszkód); kino sferyczne – nieznany
dotąd świat w kinie pod kątem 360º
Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli,
ul. Południowa

WARSZTATY TANECZNE DLA SENIORÓW
Sala fitness, hala sportowa GOSiR
17:00-19:00

17:00-19:00
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17:00-18:30

KONCERT ZESPOŁU „CASTLE BRASS”
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice
01.09.2019 (niedziela)

15.08.2019 (czwartek)*

17:00-21:00

PIKNIK „DISCO NA POLANIE”
wystąpią: Playboys, Shantel, Megustar
Dodatkowa atrakcja: GIGANCI – Wipeout Mistrzów
(gigantyczne tory przeszkód)
Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli,
ul. Południowa
18.08.2019 (niedziela)*

17:00-18:30

21:00

TEATR OGNIA I SHOW LASEROWE
Stare Babice, plac przed Domem Kultury Stare Babice
w Zielonkach-Parceli, ul Południowa 2a
07.09.2019 (sobota)

19:00-23:00

LETNIA POTAŃCÓWKA W ZIELONKACH-PARCELI
Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli
przy ul. Południowej

WIECZÓR HISZPAŃSKI
koncert „Noce w ogrodach Hiszpanii”
Scena w parku w Starych Babicach

08.09.2019 (niedziela)***

19-21.08 (pon.–śr.)**
		

ZAKOŃCZENIE KULTURALNEGO LATA

KONCERT „ORKIESTRY KAMERALNEJ CAPELLA
BYDGOSTIENSIS” pod batutą Bernarda Chmielarza

16:00-17:00 gr. 7-10 lat
17:00-18:00 gr. 11 lat+

TANIEC NOWOCZESNY
Sala fitness, hala sportowa GOSiR
21.08.2019 (środa)

Soliści: Hanna Okońska – sopran, Łukasz Ratajczak – tenor.
W programie muzyka operetkowa, musicalowa i filmowa.
Parking przed Urzędem Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

17:00-19:00

ATRAKCJE DLA DZIECI W WOJCIESZYNIE
Plac zabaw w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej
dojazd od ul. Trakt Królewski
24.08.2019 (sobota)

20:30-21:45

19:00-23:00

LETNIA POTAŃCÓWKA W WOJCIESZYNIE
Plac w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej
dojazd od ul. Trakt Królewski

*w
 przypadku złej pogody koncerty plenerowe odbędą się
w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice
w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2 (informacja o miejscu
będzie podana w dniu wydarzenia do godziny 12.00
na stronie Domu Kultury: www.domkultury-starebabice.pl
oraz na FB www.facebook.com/dkstarebabice/
** na warsztaty taneczne zapisz się online: www.strefazajec.pl
*** w przypadku złej pogody koncert odbędzie się w hali GOSiR
w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2b

czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

oświata w gminie

V Turniej Układania Puzzli

Już po raz piąty Przedszkole w Bliznem Jasińskiego miało zaszczyt gościć przedszkolaków z powiatu warszawskiego zachodniego na Turnieju Układania Puzzli „Zostań Mistrzem Puzzli”. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiły się 22 drużyny z 11 placówek. Przyjechali do nas przedstawiciele z przedszkoli publicznych i niepublicznych, z gmin: Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Leszno. Turniej odbywał się pod
patronatem Wójta Gminy Stare Babice.

30

Turniej przebiegał w 3 etapach.
Wszyscy uczestnicy przystąpili do
I etapu i układali puzzle 60 elementowe, do II etapu wyłonionych zostało 11 drużyn, które zmagały się
z 70 elementowymi układankami.
Do finałowej rozgrywki przeszło 6
najlepszych zespołów, które układały obrazki 100 elementowe. Zadanie
nie było łatwe, emocji nie brakowało, ale przedszkolaki świetnie sobie ze wszystkim poradziły. W tym
roku bezkonkurencyjne okazały się
dwa zespoły z Zaborowa, które zajęły zarówno I jak i II miejsce, a czas

układania puzzli przez te zespoły był
fenomenalny i wynosił odpowiednio 5 min. 30 sek. i 7 min. 06 sek.
III miejsce zajęła drużyna z przedszkola „Jeżyk” – gmina Stare Babice
z czasem 7 min. 43 sek.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju i zdrową
rywalizację. Gratulujemy przygotowania i niezwykłej koncentracji.
Sponsorom dziękujemy za nagrody. Ufundowali je: Wójt Gminy Stare
Babice, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, firma „Vipolimex”, Warszawski Bank Spółdzielczy

Oddział Stare Babice, Rada Rodziców
Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.
Dzięki Rodzicom Zosi ze „Stokrotek”
zawodnicy i uczestniczące przedszkola otrzymali dyplomy i podziękowania. Sam turniej nie odbyłby się bez
zaangażowania wszystkich pracowników przedszkola w Bliznem Jasińskiego, którzy dołożyli starań, aby
osiągnąć najwyższy poziom realizacji
zadania.
Wszystkim placówkom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
tekst: Agnieszka Tustanowska
foto: Marta Pamięta

Powiatowy Przegląd Teatralny Przedszkolaków
,,Bo w teatrze czarodziejskie jest to,
na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna”
Dzieci z przedszkola w Starych
Babicach już po raz dziesiąty wzięły
udział w Powiatowym Przeglądzie Teatralnym w Zaborowie pod patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. Tegoroczny przegląd
odbył się pod hasłem ,,Chodź, opowiem Ci bajeczkę”.
Przedszkolaki ze Starych Babic
swoje umiejętności aktorskie zaprezentowały w sztuce ,,Kabaret
na jednej nodze” autorstwa Wandy
Chotomskiej, przenosząc widzów
do magicznego świata bajek. Dzieci
przedstawiły bajki w humorystycznej
odsłonie. W zabawny sposób zapoznały widzów z ważnymi dla każdego
dziecka sprawami. Dowiedziały się,

że nie należy zawierać znajomości
z obcymi, jak prawidłowo się odżywiać, jak dbać o higienę osobistą i jak
zagospodarować wolny czas. Przedstawienie wywołało wiele pozytywnych emocji wśród widzów i zostało
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nagrodzone gromkimi brawami oraz
miłym upominkiem.
Przedstawienie to 25 czerwca zostało zaprezentowane także na scenie
Domu Kultury Stare Babice.
Tekst/foto: Barbara Szala i Justyna Niemirska

oświata w gminie

Dzieci–Dzieciom
„Dzieci–Dzieciom” – pod takim hasłem spotykają się od kilku już lat najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy na spotkaniach teatralnych. Dzieci z Przedszkola w Bliznem Jasińskiego przedłużają Dzień Dziecka i wystawiają dla swoich kolegów i koleżanek bajkę.
zapewniła popcorn. Na dzieci czekały
rozmaite atrakcje: tatuaże, malowanie
buziek, stanowiska manualno-plastyczne, fotobudka. Emocji rodzicom

W tym roku – 5 czerwca – na scenie Domu Kultury grupa „Słoneczniki” wystawiła przedstawienie „Smok
ze smoczej jamy”. Rzecz działa się
pod Wawelem i opowiadała historię smoka, który chcąc zdobyć rękę
królewny zmienił swoje upodobania
kulinarne. Zrezygnował z mięsa na
rzecz pysznych i zdrowych warzyw.
W legendzie pojawił się sprytny i odważny młodzieniec-ogrodnik, który
fortelem zmienił smocze przyzwyczajenia. Przedstawienie okraszone było
porywającą muzyką ze znanych i popularnych seriali filmowych, takich
jak np. Janosik, Stawka większa niż
życie, Czterej pancerni i pies, oraz tańcami z okolic Krakowa. Pomysł i realizacja przedstawienia to zasługa pań:
Kasi, Ani, Moniki, Iwony oraz Ani

z przedszkola w Bliznem Jasińskiego.
Reporterzy naszej gazety odnieśli
w tym roku wrażenie, że przedszkolaki i kadra z przedszkola w Bliznem
Jasińskiego świętują przez calusieńką
wiosnę. Rozpoczęli piknikiem z okazji Święta Rodziny; potem był właściwy Dzień Dziecka, a na koniec odbyło
się opisane powyżej przedstawienie.
Święto Rodziny to od dwóch lat
doskonała okazja do zbiórki funduszy na budowę profesjonalnej sceny
przedszkolnej. Inicjatywa powstała
i realizowana jest przez Radę Rodziców działająca w przedszkolu.
Rodzice zapewnili fanty na loterię
oraz napoje, dzieci przygotowały
pizzę i pyszne słodkości. Przedszkolna kuchnia zaserwowała smalczyk
i ogóreczki. Rodzina Wiśniewskich

i dzieciom dostarczała loteria fantowa. W czasie całej imprezy trwała
dyskoteka.
W Dzień Dziecka w przedszkolu
cały dzień trwała zabawa. Wszystkie
dzieci uczestniczyły w zmaganiach
sportowych, świetnie się przy tym
bawiąc. Przedszkolaki mogły spróbować swoich sił podczas pokonywania
toru przeszkód, rzucania do kosza,
strzelania do bramki a także podczas
slalomu. Rada Rodziców zamówiła
LODZIARNIĘ. Każde dziecko mogło
wybrać swój ulubiony smak i skosztować pyszne lody. Dzień pełen wrażeń
szybko się skończył, ale wspomnienia
pozostaną na długo.

Dzieci, i te małe, i te duże wyśpiewały swoją miłość i radość rodzicom.
Piękne, czerwone Biedronki – poleciały do nieba, by przynieść szczęście
mamusiom. A na koniec z ogromnego pudła wyleciały czerwone balony,
symbolizujące kochające serca dzieci.

Na zakończenie maluchy wręczyły
rodzicom podarunki – samodzielnie
przygotowane i ozdobione, a potem
wszyscy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

teksty: M. Siekierska K. Żyżelewicz,
A. Dębkowska-Gut, Natalia Filipczak
foto: rodzice i personel przedszkola, AK

Dzień Mamy i Taty

24 maja w przedszkolu w Borzęcinie Dużym miała miejsce szczególna uroczystość, na którą z niecierpliwością czekały
wszystkie dzieci. Tego dnia na zaproszenie przedszkolaków przybyli ich rodzice
– mamusie i tatusiowie, pięknie ubrani,
ciekawi, co ich tego dnia zaskoczy.
Na wielkiej hali sportowej zgromadzili się wszyscy – dzieci, rodzice,
nauczyciele. Każda z grup po kolei
prezentowała swój repertuar: były
Biedroneczki, Żabki i Kwiatuszki,
które śpiewały, tańczyły, pląsały w rytmie pięknych utworów muzycznych.

Monika Skorupska

czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

31

oświata w gminie

Święto Szkoły w Babicach
31 maja w szkole w Starych Babicach obchodzone było doroczne święto szkoły.
Tematem przewodnim tego wydarzenia były wakacje i podróże.

32

Szkolne biuro podróży Sienkiewicz Travel zabrało uczniów na
wakacyjne wojaże. Śladem podróży Henryka Sienkiewicza, patrona
szkoły, uczniowie mieli okazję odwiedzić kilka europejskich państw
i poznać ich charakterystykę.
W kącikach: greckim, francuskim,
włoskim i polskim na uczniów czekały atrakcje i ciekawostki.
Na terenie szkoły rozstawione były
stanowiska, na których dzieci mogły
poznać działanie i obsługę kompasu;
nauczyć się kompletować ekwipunek
himalaisty, pakować plecak na wycieczkę, udzielać pierwszej pomocy,

nauczyć się wyznaczać kierunki
świata przy użyciu mapy oraz kompasu, gotować w kuchni turystycznej, pisać kartki z podróży. Można
też było pokonać tor przeszkód oraz
zagrać w sali instrumentów. Chętni
uczyli się rozbijać namiot.
Uczniowie z zapałem „podróżowali” i poznawali trasę przemierzoną przez Henryka Sienkiewicza. Na
zakończenie wydarzenia wszyscy
uczniowie zaśpiewali pełną wakacyjnych emocji piosenkę „Lato,
lato, lato czeka”.
Święto szkoły przygotowali ósmoklasiści wraz ze swoimi nauczycie-

Galimatias 2019

W piątkowy wieczór, 14 czerwca, w sali Koncertowej szkoły w Starych Babicach na widzów czekał niezły Galimatias!!!

Coroczne wydarzenie artystyczne na podsumowanie
9. już sezonu warsztatów O*koło teatralnych, zgromadziło
pokaźne grono widzów i sympatyków. Warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni w babickiej szkole
podstawowej cieszą się renomą i dużym zainteresowaniem.

tekst/foto: IB

Młodzi aktorzy, prowadzeni przez panie: Ludmiłę Miłowanową i Izabellę Kurowską-Brandenburską przedstawili
widzom ciekawe i zagadkowe etiudy teatralne, jak zawsze
fantastycznie zinterpretowane i zagrane.

XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Polskiej Poezji Patriotycznej
XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej
„Witaj Majowa Jutrzenko” dla uczczenia Konstytucji Trzeciego Maja
zakończyła uroczysta gala z występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Galerii Porczyńskich.
Szkołę podstawową w Starych Babicach reprezentowało sześciu uczniów:
dwóch laureatów i czterech finalistów. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wspaniałe przygotowanie do konkursu.
Laureaci: I miejsce – Zuzanna Witczak-Bielecka kl. VII d (kategoria wiekowa kl. VII–VIII i gimnazja), III miejsce – Adrian Mydlak, kl. V c (kategoria wiekowa kl. IV–VI).
Finaliści: 1. Zuzanna Bober kl. III a, 2. Hanna Dzieciuch kl. I d (kategoria
wiekowa kl. I–III), 3. Michał Dzieciuch kl. V c (kategoria wiekowa kl. IV–VI),
4. Jan Waligóra kl. VIId (kategoria wiekowa kl. VII–VIII i gimnazja).
tekst/foto: materiały szkolne
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lami, a pomysłodawczyniami były
panie Izabela Kurowska-Brandenburska, Marta Bańkowska, Iwona
Antoszkiewicz oraz Aneta Janczewska. Wielkie brawa!

tekst/foto: IB

oświata w gminie

Spotkanie autorskie w Koczargach Starych
29 maja szkołę w Koczargach odwiedził niezwykły gość – Łukasz Wierzbicki – autor poczytnych
książek, w wielu szkołach – lektur obowiązkowych: „Afryka Kazika” i „Dziadek Niedźwiadek”.

Pisarz w ciekawy sposób opowiadał uczniom o tym,
jak napisać książkę dla dzieci, skąd czerpie swoje inspiracje oraz jak zaczęła się jego podróż w świat książek.
Autor opowiedział również uczniom o swojej najnowszej książce „Ocean to pikuś” mówiącej o przygodach
Aleksandra Doby na Atlantyku.

Bijemy rekord
w czytaniu

Już po raz drugi uczniowie ze szkoły w Zielonkach-Parceli przyłączyli
się do ogólnopolskiej akcji „Jak nie
czytam, jak czytam”, której organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”. Inicjatywa
organizowana była po raz czwarty,
a udział niej zgłosiło w tym roku ponad 3073 placówek.
Założeniem przedsięwzięcia jest
stworzenie okazji do poczytania sobie
w gronie kolegów i koleżanek, w miłych okolicznościach, bez dorabiania
do tego wielkiej filozofii. Głównym
celem jest budowanie pozytywnego
wizerunku książki, tak by czytanie
kojarzyło się z czymś przyjemnym,
z czasem wolnym i rozrywką.
7 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie z całej Polski bili rekord we
wspólnym czytaniu, każdy tego, na co
miał ochotę. W ubiegłym roku udział
w akcji wzięło 406 312 osób. Ciekawe,

Uczniowie byli zachwycenia występem Pana Łukasza.
Każdy z uczestników otrzymał autograf z imienną dedykacją, a chętni mogli również zakupić książki.
4 czerwca w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs
Pięknego Czytania. Uczniowie klas 0–II czytali fragmenty ulubionych książek. W konkursie wzięło udział
20 uczniów, każdy z nich czytał, starając się pięknie opowiadać historię.
Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy I a Antoni Ch., drugie – Filip M. z klasy 0 b, a trzecie – Bartosz I. z klasy
I b i Zosia Ch. z klasy II a. Wszyscy uczestnicy otrzymali
drobne upominki.
6 czerwca do naszej szkoły zawitała Bibliotekarka z Walizką – pani Urszula Hoczyk, która w ciekawy
sposób zachęcała dzieci do czytelnictwa. Pokazywała
uczniom różne ciekawe książki, które wyciągała ze swojej walizki. Były tam książki małe, duże, kolorowe, czarno-białe, dziurawe, a także bohaterowie znanych lektur
w postaci maskotek. Dzieci były bardzo zaciekawione
opowiadanymi historiami i z uwagą ich słuchały. Każda
klasa na zakończenie otrzymała sówkę – maskotkę, która – miejmy nadzieję – zachęci dzieci do częstych wizyt
w bibliotece.
Martyna Sotomska

jaki wynik będzie w tym roku? Do
bicia tegorocznego rekordu z naszej
szkoły przyłączyło się 422 uczniów.
Tego dnia w szkole można było
spotkać wiedźmy, czarownice, Myszki Minnie, Pippi i wiele innych bohaterów z książek dla dzieci. Zostali
oni obdarowani zakładką do książki,
ufundowaną przez Radę Rodziców.
Dodatkowo na szkolnym korytarzu można było przeczytać najpopularniejsze cytaty z Kubusia
Puchatka, Pinokia, Małego Księcia

czy też Muminków. Mamy nadzieję,
że każdy znalazł coś dla siebie.
Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”,
towarzyszy również zabawa dla chętnych, która polega na chwaleniu się
czytaniem, czyli wrzucaniu na Facebook lub Instagram selfie z aktualnie
czytaną książką. Za opublikowanie
w ramach zabawy zdjęcia można wygrać książki. Zachęcam do udziału
w akcji. Szczegóły wpod adresem
www. czytamy.org/JakCzytam
Dominika Olszewska
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dom kultury
Dom Kultury Stare Babice w marcu obchodził pierwsze urodziny. W połowie
czerwca dobiegł końca pierwszy sezon
działalności tej placówki. W ciągu
roku szkolnego odbywało się tu wiele
zajęć i warsztatów. Nadszedł czas
na podsumownie i zaprezentowanie
dokonań uczestników.

Podsumowanie
sezonu w Domu
Kultury
2018/2019
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W pierwszych tygodniach działalności Dom Kultury oferował
3 rodzaje zajęć prowadzonych przez
2 instruktorów dla około 30 uczestników. Dziś jest tu prawie 70 grup
zajęciowych, blisko 40 prowadzących oraz 450 miejsc tygodniowo
dla uczestników w każdym wieku.
Podsumowanie sezonu było
ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym, by każdy,
kto miał na to chęć, mógł zaprezentować zdobyte podczas zajęć
w Domu Kultury umiejętności.
Ze względu na szeroki wachlarz
propozycji zajęć i ogromną ilość

uczestników występy artystyczne
zostały rozłożone na dwie kolejne
niedziele. 9 i 16 czerwca scena Sali Widowiskowej zapełniła się wykonawcami wokalnymi (solo i w zespołach),
tancerzami, aktorami i muzykami.
Artyści mieli od 2 do 70 lat.
Dla wielu z tych osób był to pierwszy występ na profesjonalnej scenie,
w świetle jupiterów, przed licznie
zgromadzoną publicznością. Nie
obyło się bez tremy, ale przychyl-
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ność widowni, jak wiadomo, dodaje
skrzydeł!
Wszystkim, którzy zdecydowali się
na występ gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dyrektorowi Januszowi Czai i pracownikom Domu Kultury należą się
wielkie brawa za profesjonalizm działania, magiczną atmosferę, niegasnące zaangażowanie, niespożytą energię
i niewyobrażalną kreatywność. To był
bardzo pracowity rok!

dom kultury
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Wiemy, że trwa nabór instruktorów
do nowego sezonu. Poprzeczka znowu została podniesiona, bo odbywa
się to w drodze konkursu. W związku

z tym będzie można brać udział nie
tylko w zajęciach, które cieszyły się
u uczestników dużym powodzeniem
w zakończonym sezonie, lecz także

w nowych, które przyniosą ze sobą
kolejne niezwykłe osoby dołączone
do grona instruktorów.
tekst: AK / foto: IB, AK
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Kopciuszek – Teatr Piaskowej Animacji
Z okazji Dnia Dziecka Dom Kultury zaprosił dzieci na niecodzienny,
bezpłatny spektakl pt. „Kopciuszek”
w wykonaniu Teatru Piaskowej Animacji. Artystkom udało się stworzyć
niesamowite widowisko, łączące
bardzo rzadką sztukę malowania

obrazów piaskiem w połączeniu
z muzyką i słowem. Dało to wyjątkowy efekt. Tak powstał specjalnie
wyreżyserowany spektakl będący
zupełnie nowym spojrzeniem na
uwielbianą przez dzieci historię
pięknej, ale biednej dziewczyny

upokorzonej przez macochę i jej
córki, której pomaga los. Ta wspaniała animacja i obraz powstający
na oczach widzów dostarczył niesamowitych doznań, zupełnie magicznych – rodem z bajki.
tekst/foto: IB

Nocne granie w planszówki
7 czerwca po raz pierwszy Dom Kultury Stare Babice zaprosił miłośników planszówek
na nocne granie w gry planszowe i zręcznościowe.
Najwytrwalsi grali do 23:00! Można było korzystać z kilkudziesięciu
różnorodnych gier planszowych

i zręcznościowych zgromadzonych
w jednej z pracowni lub przynieść
swoje ulubione gry i zagrać z innymi
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fanami tego wspaniałego sposobu
spędzania czasu w grupie.
tekst/foto: IB

dom kultury

Dom Kultury
dla szkół i w szkołach

Jednym z wielu zadań domu kultury jest wspieranie lokalnej młodzieży w przyswajaniu podstaw
programowych zaprezentowanych
w różnych formach. Dom Kultury
Stare Babice spełnia ten obowiązek
wielotorowo. Jeszcze podczas roku
szkolnego, jednak już po wystawieniu ocen, 10 czerwca, na deskach
Sali Widowiskowej dla klas ósmych
oraz trzecich gimnazjalnych został
wystawiony zmodyfikowany spektakl „Idę” Mateusza Kalinowskiego.
W ten sposób uczniowie przechodzący do szkół średnich otrzy-

Teatrzyk Zielonki Gęś
Dziecięco-młodzieżowa grupa teatralna „Teatrzyk Zielonki Gęś” działająca
w Domu Kultury Stare Babice miała
zaszczyt zaprosić uczniów szkoły podstawowej w Starych Babicach na przedstawienie pt. „Kubuś Puchatek i smoki”,
które odbyło się 11 czerwca. Dzieci zaprezentowały ten spektakl po raz drugi,
gdyż premierę wystawiły się w Sali Widowiskowej Domu Kultury 9 czerwca podczas pokazów grup zajęciowych.
Teatrzyk zaprezentował historię
przyjaciół ze Stumilowego Lasu, którzy przestraszyli się wizyty groźnych
smoków. Bohaterowie snuli plany,
jak pokonać smoki, a także – jak ratować zapasy jedzenia. Najbardziej
przerażający jednak był fakt, iż te
stwory – to zwierzęta „wytyczne”

mali dodatkową, swoistą lekcję,
której celem było zapoznanie abiturientów z pokaźną dawką kanonu
polskiej literatury. Przedstawienie
jest swoistym kolażem złożonym
z utworów znanych polskich poetów: Zbigniewa Herberta, Ernesta
Brylla, Krzysztofa Baczyńskiego,
Karola Wojtyły, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Juliusza
Słowackiego oraz Adama Mickiewicza.
„Idę” zostało wzbogacone o występy taneczne profesjonalnych
tancerzy – Adriannę Łojszczyk
oraz Michała Kuleszę – ze szkoły

Raising Stars. Na scenie pojawił
się także doświadczony kaskader,
Michał Chmiel, który nieustraszenie wykonał karkołomne popisy
akrobatyczne i brawurowo wcielił
się w rolę Hermesa. Udoskonalony
został także finał, podczas którego
wszyscy aktorzy wykonali „Psalm
o Gwieździe” ze słowami Ernesta
Brylla. O całość oprawy muzycznej
zadbał Andrzej Mikulski.
Patronat nad wydarzeniem objęło Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice.

i „mimarłe”. W obliczu takiego niebezpieczeństwa, zarówno odważny
Tygrysek, mądra Sowa, jak i nerwowy Królik, nie mogli nic poradzić.
Na szczęście pojawił się Krzyś, który
wyjaśnił przyjaciołom, iż smoki to
zwierzęta mityczne, które naprawdę
nie istnieją, zatem nie ma się czego
obawiać. Przyjaciele zrozumieli, że
przekazując plotkę o smokach, niepotrzebnie wywołali ogromne zamieszanie i postrach w lesie.
Barwny i humorystyczny spektakl
nagrodzony został dużymi brawami.
Na scenie można było zobaczyć kolorowe kostiumy, bogatą scenografię,
a także posłuchać piosenek, które zaśpiewały dzieci.
Serdecznie dziękujemy dzieciom
i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu kostiumów

i scenografii. Dziękujemy dyrekcji
i nauczycielom szkoły za możliwość
wystąpienia, pracownikom Domu
Kultury za organizację spektaklu,
także wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedstawienie. „Było
miło i zabawnie, czasem trochę niepoprawnie”.

tekst: WK/foto: IB

tekst: Aleksandra Perkowska, foto: IB
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„Idę” po raz drugi
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BEZPŁATNE WARSZTATY TANECZNE
w ramach Kulturalnego Lata

38

BREAKDANCE
1, 2, 3 lipca; godz. 16:00–17:00 grupa
7–10 lat; godz. 17:00–18:00 grupa 11 lat
Warsztaty będą prowadzone przez
jednego z najlepszych instruktorów
w tej dziedzinie; kurs prowadzony jest
całkowicie od podstaw: nauczymy się
kroków oraz bardziej zaawansowanych elementów.
Warsztaty poprowadzi Paweł Marczuk – aktor, tancerz i instruktor
tańca breakdance. Taniec to jego największa pasja, którą zajmuje się od
ponad 16 lat. Ma swoim koncie wiele
osiągnieć w tym niejednokrotnie mistrzostwo Polski. Od 9 lat prowadzi

swoje studio Fly High BreakDance
School gdzie trenuje dzieci, młodzież
i dorosłych. Pawła można także kojarzyć także z seriali „Na Wspólnej”
gdzie grał rolę Alexa Krajewskiego,
syna Borysa i z serialu „Przepis na
życie” gdzie grał Grochola – chłopaka serialowej Mani, którego pasją był
właśnie taniec breakdance.
STEPOWANIE
15, 16, 17 lipca; godz. 18:00–19:30;
dorośli i młodzież 13+,
To propozycja dla wszystkich, których zachwyca Fred Astaire. Pierwsze
w historii Starych Babic warsztaty ze

stepowania, fascynującej sztuki z pogranicza tańca i gry na instrumencie
perkusyjnym, poprowadzi Beata Rozmanowska – tancerka i choreografka,
znana szerokiej publiczności także

z występów w Mam Talent. Od ponad
dwudziestu lat profesjonalnie zajmująca się stepowaniem i nauczaniem tej
specjalności.
W trakcie trzech dni warsztatów
poznacie podstawy techniki stepowania, zobaczycie jak można je
wykorzystać w różnych gatunkach
muzycznych, a na koniec zatańczycie
Shim Sham – układ choreograficzny uznawany za międzynarodowy
„hymn” stepujących.
TANIEC NOWOCZESNY
22, 23, 24 lipca; godz. 16:00–17:00
dzieci i młodzieży w wieku 7–10 lat;

Gobeliny
W maju odbyły się w Warszawie dwa ogólnowarszawskie konkursy gobelinów. W obu wydarzeniach brały
udział również tkaczki z babickiej Pracowni Tkactwa Artystycznego Penelopa. Jest to filia pracowni istniejącej
od ponad 25 lat przy Wolskim Centrum Kultury. 9 maja w Bielańskim Ośrodku Kultury filia Estrady 112 zostały
ogłoszone wyniki X Przeglądu Gobelinów „Pasja tworzenia”.
Miło nam poinformować, że I nagroda została przyznana Krystynie Linder-Kopieckiej za gobelin Nenufary.
Laureatka jest mieszkanką Latchorzewa i członkinią pracowni Penelopa. Nasza pracownia Penelopa otrzymała
również III nagrodę oraz wyróżnienie (Małgorzata Mosiej
za „Barwy jesieni” oraz Elżbieta Hadała za „Namiętność”).
31 maja natomiast odbyło się uroczyste zakończenie wystawy Gobelin Roku 2019, już po raz 14. organizowanej przez
Dom Kultury Kadr, w tym roku po raz pierwszy w nowej
siedzibie przy ul. Rzymowskiego. W tym konkursie wyróżniony został gobelin „W przestrzeni” wykonany przez
Bogumiłę Gołacką – od 2012 roku prowadzącą pracownię Penelopa. Po majowych sukcesach czas na wakacyjny
odpoczynek i coroczny czerwcowy plener tkacki. Jesienią
natomiast czekają nas kolejne wyzwania, tym razem rangi
ogólnopolskiej, w październiku w Bydgoszczy, a w grudniu w Turku.
tekst/foto: Małgorzata Mosiej
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dom kultury

godz. 17:00–18.00 wiek 11 lat+
W programie różne style taneczne:
taniec nowoczesny, video-clip dance,
street dance: hip-hop, dancehall oraz
house.
Na zajęciach będziemy uczyć się
kroków i układów tanecznych do muzyki najnowszej. Będzie rozgrzewka
i rozciąganie, jak na każdym prawdziwym treningu tanecznym. Stawiamy
także na kreatywność uczestników –
wspólnie wymyślamy figury i solówki
oraz duety, które po akceptacji choreografa wstawiamy do układów.
Prowadzący: instruktorzy Happy
Dance Studio

TRIBAL FUSION
29, 30, 31 lipca; godz. 18:00–19:30;
dorosłe panie i dziewczyny 15 lat+
Tribal Fusion to współczesna odmiana popularnego tańca brzucha,
który bazuje przede wszystkim na
perfekcyjnie opanowanych izolacjach. Łączy w sobie wiele technik
tanecznych m.in. flamenco, tańce
indyjskie, balet, jazz, ale również nowoczesne formy takie jak hip hop
czy popping. W przeciwieństwie do
klasycznego tańca orientalnego brak
mu ścisłych ram i definicji. Niezależnie od osobowości, charakteru czy

upodobań muzycznych, każda kursantka odnajdzie w nim siebie i swoją
stylistykę.
Katarzyna Menada jest warszawską
tancerką i instruktorką Tribal Fusion.
Naukę klasycznego tańca brzucha
rozpoczęła w 2007 roku u Dominiki
Sucheckiej. Współtworzyła pierwszy w Warszawie zespół tańczący
American Tribal Style. W 2011 roku
założyła kolektyw taneczny – Menada Dance Collective. Brała udział
w licznych warsztatach tribal fusion
w kraju i za granicą. Występowała na
licznych festiwalach promujących tę
technikę tańca w Polsce i za granicą.
Współpracowała z muzykami i DJ’ami z kraju i zagranicy tworząc oprawę taneczną do koncertów i imprez
tematycznych m.in: Warsaw Balkan
Madness, DJ Disco Partizanti, Masala Sound System, DJ Mackie Messner, Czess Band, Nag Champa.
Wszystkie warsztaty będą się odbywały w sali fitness na I piętrze hali
sportowej GOSIR przy ul. Południowej 2b w Zielonkach-Parceli.
Na każde warsztaty obowiązują zapisy online przez www.strefazajec.pl
Ilość miejsc ograniczona!
ZAPRASZAMY!
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Zbieraj z nami! – II Gminny Konkurs Środowiskowy rozstrzygnięty
II Gminny Ekokonkurs pokazał, jak bardzo nasze dzieci i młodzież zaangażowane są w proekologiczne działania. Frekwencja uczestników była bardzo duża. W akcji zbiórki surowców
wtórnych wzięło udział aż 581 uczestników. Brawo!
Organizatorem wydarzenia był operator odbioru
odpadów komunalnych w gminie Stare Babice – firma
Byś, Wojciech Byśkiniewicz, we współpracy z Gminą
Stare Babice. Konkurencja polegała na zebraniu jak
największej ilości makulatury oraz zużytych telefonów
komórkowych, które w marcu i kwietniu uczniowie dostarczali do swoich placówek. W rywalizacji w dwóch
kategoriach udział brały przedszkolaki oraz uczniowie
gminnych szkół podstawowych.
W zbiórce makulatury zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych z wynikiem 3726 kg zebranych przez 38 osób, średnio 98 kg na uczestnika, oraz
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego z wynikiem 5860 kg

zebranych przez 44 osoby, średnio 133,18 kg na uczestnika.
W zbiórce zużytych telefonów komórkowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli
z wynikiem 133 kg zebrane przez 16 osób, średnio 8,3 kg
na uczestnika, oraz Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym z wynikiem 3,62
kg zebrane przez 5 osób, średnio 0,72 kg na uczestnika.
W konkursie przyznano również rzeczowe nagrody
indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników.
Pełne wyniki konkursu znajdą Państwo na stronie
www.stare-babice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.

Szkoła w Koczargach Starych

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

Szkoła w Zielonkach-Parceli

Przedszkole w Borzęcinie Dużym

tekst/foto: GB, UGSB
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Przedszkole w Starych Babicach

GRATULUJEMY

Szkoła w Starych Babicach

Szkoła w Borzęcinie Dużym

uczestnikom konkursu, organizatorom i partnerom!

Każdy kilogram pozyskanych odpadów czyni nas ZWYCIĘZCAMI!!!
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA
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Czysta gmina Stare Babice
Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym i innymi elektroodpadami? Najłatwiej postawić
je obok śmietnika, ale jest to niezgodne z prawem. Mamy jednak dobrą wiadomość! Można się
ich łatwo pozbyć i to za darmo.
Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
elektrośmieci uznawane są za odpady niebezpieczne. Oznacza to, że
bezwzględnie muszą być poddawane
selektywnej zbiórce we wskazanych
punktach.

W czerwcu na terenie gminy Stare
Babice stanęły trzy gminne punkty
elektroodpadów, do których mogą
Państwo wrzucać takie rzeczy jak: płyty CD, drobną elektronikę, telefony
i ładowarki, baterie oraz żarówki.

Punkty znajdują się:

• na rynku w Starych Babicach,
• przy ZSP w Borzęcinie Dużym,
• przy Przedszkolu w Bliznem
Jasińskiego.

Zadbajmy wspólnie o ekologię!
Zachęcamy do aktywnego korzystania!
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA
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Nowe zasady oddawania odpadów
Szanowni Państwo!
Wójt gminy wraz z pracownikami Referatu
Ochrony Środowiska
serdecznie zachęca do
podjęcia wspólnych
działań, zmierzających do
uszczelnienia systemu
gospodarowania odpadami w naszej gminie.
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Od lipca 2019 r. będą obowiązywały nowe zasady oddawania odpadów
do GPSZOK.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/82/2019
Rady Gminy Stare Babice z dnia
27 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 7221) od lipca 2019 r.
zacznie obowiązywać regulamin
Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(zwany dalej GPSZOK) w Starych
Babicach. Oddając odpady do punktu konieczne będzie:

1) podanie numeru identyfikacyjnego (ID);
2) w
 ypełnienie i złożenie oświadczenia o pochodzeniu i rodzaju
oddawanych odpadów;
3) okazanie dokumentu ze zdjęciem.
Do GPSZOK odpady powinny być
dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
w tym samochodami z przyczepką
lekką. Wprowadzone zostało ograniczenie ilości oddawanych odpadów:
– budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady
komunalne do 500 kg rocznie
dla jednej nieruchomości;
– zużytych opon, które mogą
pochodzić z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony do 8 sztuk rocznie
dla jednej nieruchomości.
Przypominamy, że w GPSZOK nie
są przyjmowane następujące rodzaje
odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) materiały zawierające azbest,
smołę, papę;
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3) konary i karpy drzew;
4) szyby samochodowe,
5) szkło zbrojone i hartowane;
6) części samochodowe;
7) inne, wskazujące na to, że
nie pochodzą z gospodarstw
domowych.
Obowiązuje zakaz przywożenia
do GPSZOK odpadów z działalności
gospodarczej oraz działalności rolniczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie
gospodarowania odpadami.
Pracownicy obsługi GPSZOK mają
prawo odmówić przyjęcia odpadu
niezgodnego z listą przyjmowanych
odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców o odpowiedzialność w tym
zakresie i wzajemne wsparcie sąsiedzkie. Przypominamy, że teren
jest monitorowany, a łamanie prawa podlega karze grzywny.
Tekst: UGSB
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Bez czarny

(Sambucus nigra L.)
(fragment)

UWAGA!!! Spożycie niedojrzałych i nieprzetworzonych owoców skutkować może zatruciem, gdyż owoce
bzu czarnego zawierają szkodliwe dla zdrowia – sambunigrynę oraz prunazynę. Skutecznym sposobem ich
Propozycje potraw z wykorzystaniem bzu czarnego
Składniki:
 k. 40–50 baldachów kwiatów
o
(w zależności od ich wielkości)
ok. 2 litrów wody (najlepiej mineralnej lub źródlanej),
w ilości umożliwiającej zakrycie kwiatów.
1 kg cukru
plasterki z 4 cytryn (opcjonalnie)

zniwelowania jest wysoka temperatura, która rozkłada
trujące substancje. Wystarczy zatem roślinę ugotować
lub usmażyć (bez przykrycia).
Warto podkreślić, że bez czarny jest jedną z najstarszych roślin leczniczych, od wieków wykorzystywaną
również do celów kosmetycznych i spożywczych, która
swoim kwitnieniem rozpoczyna fenologiczną fazę lata.
Leczniczy syrop
Kwiaty zalewamy wodą i odstawiamy na noc. Potem doprowadzamy do wrzenia, dodając cukier oraz cytryny. Po
zagotowaniu przecedzamy syrop, przelewamy do wyparzonych butelek i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce.
Na stronie http://domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się
pełen tekst o bzie czarnym i więcej propozycji wykorzystania go.

CIEKAWOSTKI
świętego Jana (24 czerwca) w samo
sza nornice, krety, mszyce i inne
•	
W średniowiecznej Europie ciempołudnie, a następnie usmażone
szkodniki.
nowłose elegantki używały soku
i zjedzone.
z owoców bzu czarnego do farbowa- •	Owoce czarnego bzu zawierają witania pierwszych siwych włosów.
minę A i B oraz duże ilości witaminy •	Kwiaty bzu czarnego mają właściwości upiększające. Zrobione z nich
C, której jest w nich więcej niż w po•	Bez skutecznie pomaga obniżyć gotoniki, maseczki, kremy czy kąpiele,
marańczach.
rączkę, działa napotnie, łagodzi kadziałają ściągająco, przeciwzapalnie
szel, a także oczyszcza i wzmacnia •	
Plemiona słowiańskie wierzyły, że
i antyseptycznie.
organizm.
bez czarny chroni ludzi przed gorączką i febrą. Aby się tak stało, mu•	
Ma zastosowanie w ogrodnictwie,
UWAGA! W stanie surowym
siały być spełnione pewne warunki:
gdyż z liści tej rośliny sporządza się
wszystkie części rośliny są trujące.
kwiaty powinny być zerwane na
gnojówkę, która skutecznie odstra-

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

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

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

Zazwyczaj występuje w formie krzewu, rzadziej drzewa, dorastającego maksymalnie do 10 m wysokości.
Charakteryzuje się białymi kwiatami zebranymi w baldachy, ciemnozielonymi, zazwyczaj 5-listkowymi liśćmi
oraz fioletowo-czarnymi owocami, które pojawiają się
na przełomie sierpnia i września.
Kwiaty bzu czarnego zawierają olejki eteryczne, flawonoidy, kwasy organiczne i sole mineralne. Największe
bogactwo substancji wykazują owoce – zawierają witaminy C i prowitaminy A, wapń, potas, sód i glin.
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Święta biblioteczne

i wydarzenia czytelnicze
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W maju i czerwcu wiele się u nas działo. Majowy Tydzień Bibliotek oraz czerwcowy Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom stały się okazją do promocji czytania. Chcemy poszczycić się mianem miejsca o wciąż rosnącym znaczeniu na czytelniczej mapie świata, gdzie
można nie tylko wypożyczyć książki i poczytać prasę,
ale także świetnie się bawić, wzbogacić swoją wiedzę,
jak również… zadbać o swoje ciało i umysł.
Tegoroczna, już XVI edycja, Tygodnia Bibliotek odbywała się pod hasłem #biblioteka*. Aktywnie włączyliśmy się w organizację bibliotecznego święta, które co
roku obchodzone jest w dniach 8–15 maja. Akcja ma na
celu podkreślenie roli czytania i bibliotek we współczesnym świecie. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ma ułatwić czytelnikom dotarcie do jej usług
i zasobów oraz uświadomić, iż biblioteki stają się przestrzenią do korzystania z nowoczesnych technologii.
14 maja miało miejsce główne wydarzenie tegorocznych obchodów – uhonorowanie uczestników projektu
„Mała książka – wielki człowiek”. Pani Kropeczka poprowadziła dyżur medyczno-biblioteczny w ramach
zajęć literacko-plastycznych, podczas których tworzyliśmy sałatkę literacką. Pani Kropeczka sprawdzała
wzrok małym czytelnikom poprzez rozpoznawanie
bajkowych postaci oraz rozdawała recepty na wspólne
czytanie z dorosłymi. Na koniec odwiedził nas Teatr
Igraszka ze spektaklem „Wiślana opowieść”.
We wrześniu startuje kolejna edycja projektu
„Mała książka – wielki człowiek”. Do udziału w akcji
*

 asztag (z ang. hashtag) – słowo lub wyrażenie poprzedzone
H
symbolem # (ang. hash), bez użycia spacji, będące formą
znacznika (ang. tag). Hasztagi umożliwiają grupowanie
wiadomości, ponieważ można wyszukać komunikaty,
w których zawarto dany hasztag.
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zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat (tj. w wieku
przedszkolnym). Dzieci wychowywane pośród książek
są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy
zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od
tych, które nie czytają. Drodzy Rodzice! Śledźcie szczegóły akcji na naszej bibliotecznej stronie https://biblioteka-starebabice.pl/.
Czerwcowy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom świętowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji. W dniach 3.06 – 7.06 codziennie
gościliśmy sportowca, który reprezentował inną dyscyplinę (koszykówka, motocross, karate, piłka ręczna,
biegi). Nasi goście-sportowcy czytali uczestnikom kropeczkowych Bibliosłówek książki z serii o wdzięcznej
nazwie Humorki, wydanych nakładem wydawnictwa
Kocur Bury. Zajęcia były okazją do uzupełnienia kropeczkowych karnetów. Do końca sierpnia 2019 roku
należy podarować Pani Kropeczce zebrane naklejki
(karnet z minimum pięcioma naklejkami należy oddać do biblioteki), a podczas święta kropki tj. Międzynarodowego Dnia Kropki, 10 września, odebrać
kropeczkową niespodziankę. Szczegóły i formularz
umożliwiający uczestnictwo we wspólnym świętowaniu Międzynarodowego Dnia Kropki znajdują się na
naszej stronie internetowej i w bibliotece.
Projekt Pani Kropeczka zaprasza na zajęcia literacko-plastyczne z cyklu Bibliosłówka uwieńczymy 10 września br., a poniżej odrobinę statystki.

biblioteka

45

KROPECZKOWA STATYSTYKA:
1. Ilość kropeczkowych zajęć: 13.
2. Uczestnicy kropeczkowych zajęć: łącznie
139 osób.
3. Ilość godzin kropczekowych zajęć:
łącznie 19,5.
4. Ilość i rodzaj świąt obchodzonych
z Panią Kropeczką łącznie 8:
1) Międzynarodowy Dzień
Kubusia Puchatka;
2) Międzynarodowy Dzień Kota;
3) Międzynarodowy Dzień Pisarek
i Pisarzy;
4) Światowy Dzień Czekolady;
5) Tydzień Bibliotek;
6) Dzień Mamy;
7) XVIII ogólnopolska edycja, zaś
II babicka Tygodnia Czytania Dzieciom;
8) Dzień Taty.
APEL BIBLIOTEKARKI Z BAJKOWĄ WALIZKĄ
Jeżeli macie niepotrzebne pluszowe maskotki, które są bohaterami książek, oddajcie je do biblioteki. Maskotki zasilą warsztat
pracy Bibliotekarki z Bajkową Walizką. Jeśli
chcą Państwo zobaczyć, jakie jeszcze inne
wydarzenia zaplanowaliśmy, serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego kalendarium na stronie internetowej biblioteki.
tekst: Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice / foto: AK
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historia

Kolejny rok wielkich rocznic
Chór Dziecięcy Grupy
Rekonstrukcji Historycznej
„Żołnierze Września 1939
Garnizonu Dęblin” z Ryk – może
wystąpi kiedyś w naszej gminie?
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W ubiegłym roku minęło 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, ten rok przyniósł nam 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino,
75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Chciałbym nakłonić Czytelników do chwili refleksji
nad tymi datami, związane są bowiem z odwiecznym
dylematem Polaków – jaką drogę należy wybrać do odzyskania niepodległości Polski. Ślady walk i groby bohaterów znajdziemy w naszej gminie m.in.: na cmentarzu
wojennym w Starych Babicach, gdzie spoczywają żołnierze z 1939 r. i Powstańcy Warszawscy oraz w kwaterze
wojennej i na cmentarzu w Borzęcinie Dużym.
Od lat wiele osób zadaje sobie pytanie – czy Powstanie Warszawskie miało sens? A jak było z bitwą o Monte Cassino? O losach Polski zadecydowali wszak wielcy
tego świata już w 1943 roku w Teheranie. Nasza heroiczna walka nie miała dla nich żadnego znaczenia. To
tym bardziej bolesne, że nasi żołnierze wierni honorowi i przysiędze wojskowej starali się z całych sił wypełnić swój obowiązek, zarówno pod Monte Cassino, jak
i w Powstaniu Warszawskim. Dziś widzimy mechanizmy dziejowe z perspektywy czasu, łatwiej nam jest je
oceniać i zrozumieć – ówcześni bohaterowie nie mieli
takiej szansy. Pozostawała im jedynie wiara w słuszność
sprawy, o którą walczyli. Wiara w to, że dzięki ich walce
będzie wolna Polska!
UCZNIOWIE Z BORZĘCINA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
był w tym roku organizatorem ogólnopolskiego konkursu pt. „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”. Cieszymy się
bardzo, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym wzięli udział w tym konkursie, a uczennica
czerwiec/lipiec 2019 gazetaBABICKA

kl. Vb Pola Tomaszewska zdobyła III nagrodę. To jej
wielki sukces, a trzeba wiedzieć, że w konkursie uczestniczyło ponad 300 szkół i ponad 3 tysiące uczniów
z terenu całej Polski, a także z Chicago. Gratulujemy
serdecznie Poli i nauczycielom, którzy przygotowywali
uczniów do konkursowych zmagań: Robertowi Kubikowi, Natalii Karasiewicz i Dyrekcji SP w Borzęcinie
Dużym.
Finał konkursu odbył się 30 maja w stolicy, na terenie
Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Nagrody laureatom wręczali: minister Anna Maria Anders – córka
gen. Władysława Andersa i płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP.
W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300
osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i przedstawiciele władz państwowych. Spotkanie
uświetnił występ Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu
Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego.
Patronat nad konkursem objęły: MON, MEN i IPN.
10 czerwca Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dużym
odwiedził Marcin Łada – prezes babickiego Koła ZOR RP,
który przeprowadził dla uczniów społeczną lekcję historii
poświęconą bitwie o Monte Cassino i Powstaniu Warszawskiemu. Pod koniec lekcji nagrodził finalistów etapu
szkolnego wspomnianego konkursu albumami o generale Tadeuszu Borze-Komorowskim, ufundowanymi przez
Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Bitwa o Monte Cassino zakończona zdobyciem wzgórza przez 2-gi Korpus Polski (18 MAJA 1944) była jednym
z największych zwycięstw polskich żołnierzy w historii.
Tym większym, że walki o to słynne wzgórze trwały od
kilku miesięcy i zanim do boju przystąpili Polacy, sprzymierzone alianckie armie połamały tam sobie zęby.
„…Zwycięstwo nasze osiągnięte zostało wspaniałym wysiłkiem i współdziałaniem obu dywizji piechoty, oddziałów czołgów, całej naszej artylerii, saperów
łączności oraz wszystkich pozostałych broni i służb

historia
biorących udział w bitwie. Wyrażam moje najwyższe
uznanie żołnierzom wszystkich stopni za ich bohaterstwo i niestrudzony wysiłek w tym boju ku chwale Ojczyzny…” pisał gen. Anders w dniu zwycięstwa
do żołnierzy.
Doskonale wyposażona armia mogła przeciwstawić
się doborowym jednostkom niemieckim i otworzyć
aliantom drogę na Rzym. W tej bitwie zginęło około tysiąca polskich żołnierzy pochodzących z kresów Rzeczypospolitej, z terenów zajętych już przez armię sowiecką.
Czy rozpoczynając walkę wiedzieli, że nie wrócą już do
swoich domów, bo tamtej Polski już nie będzie?
Minęły dwa miesiące od zwycięskiej bitwy i 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie. Walki toczyły
się nie tylko w stolicy, także w Puszczy Kampinoskiej
i w miejscowościach należących dziś do naszej gminy –
Borzęcinie Dużym, Koczargach, Lipkowie. Do masakry
powstańców doszło już 1 sierpnia na pobliskim Boernerowie. Źródła niemieckie podają, że w pierwszym dniu
powstania zginęło około 2000 Polaków. Do masakry
mieszkańców naszej gminy doszło także w Borzęcinie
Dużym. 8 września 1944 r. Niemcy rozstrzelali tam blisko 50 osób w odwecie za atak partyzancki na magazyn
broni. I właśnie tej broni tak bardzo brakowało…
„…Rozpoczynamy 6. dzień bitwy w Warszawie.
Niemcy wprowadzają do walki środki techniczne,
których my nie posiadamy: broń pancerną, lotnictwo, artylerię, miotacze ognia. Na tym polega ich
przewaga, my górujemy duchem… Stwierdzam, że
Warszawa w swej walce obecnej nie dostaje pomocy
od sprzymierzonych, tak jak nie dostała jej w r. 1939.
Nie prosimy o pomoc materiałową, lecz żądamy natychmiastowego udzielenia nam jej. Żądamy też natychmiastowego zaprzestania ogłaszania przez radio
naszych braków, jest to bowiem działanie na naszą
szkodę” – pisał w depeszy do Londynu gen. Bór-Komorowski – Komendant Główny AK.
Gen. Anders jednoznacznie oceniał Powstanie Warszawskie. Pisał w swoich wspomnieniach, że już przed
jego wybuchem był zdania: „że jakakolwiek akcja przeciw Niemcom w warunkach istniejących w Kraju doprowadziłaby tylko do niepotrzebnego przelewu krwi
polskiej”. Pogląd ten przedstawił naczelnemu wodzowi
gen. Sosnkowskiemu, a także szefowi sztabu Naczelnego Wodza generałowi Kopańskiemu: „Osobiście uważam decyzję dowódcy Armii Krajowej (gen. Tadeusza

Laureatka konkursu Pola Tomaszewska
z Anną Marią Anders, płk rez. Alfredem Kabatą
i nauczycielką Grażyną Jaworską

Bora-Komorowskiego) za nieszczęście”. Po wybuchu
powstania gen. Anders stwierdził jednak – „należało
teraz zrobić wszystko, by dostarczyć pomocy naszym
rodakom walczącym w Warszawie niemal bez broni
przeciwko doskonale uzbrojonej armii niemieckiej”.
Jakie były realia tej walki wszyscy wiemy – tragiczny
brak uzbrojenia powstańców i niemieckie zbrodnie na
ludności cywilnej. Rosjanie zabronili lądować alianckim samolotom na swoich lotniskach. To uniemożliwiło
współdziałanie, dostawy broni były minimalne. Zginęło
około 20 000 żołnierzy AK i ok. 200 000 ludności cywilnej.
To wszystko działo się tak niedaleko od naszej gminy. W naszym powiecie, w Ożarowie Mazowieckim,
w dworku Reicherów podpisano akt kapitulacji Powstania, a na terenie dawnej fabryki ożarowskich kabli zorganizowano obóz przejściowy dla powstańców, przez
który przeszło ponad 11 000 żołnierzy AK. Żyją jeszcze
ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, wszystkim im jesteśmy winni pamięć i szacunek.
Pamiętajmy o naszych bohaterach! Nauczmy się wyciągać wnioski z naszej trudnej historii, aby nigdy nie
powtórzyła się tragedia wojny.
tekst/fot. Marcin Łada
Źródła: Władysław Anders „Bez ostatniego rozdziału”,
Juliusz L. Englert „Generał Bór-Komorowski”.

Laureaci eliminacji szkolnych konkursu z Marcinem Ładą
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Przekraczając Granice – Biegiem wzdłuż Nysy i Odry
500 kilometrów w 10 dni. Wyzwanie, które wydawało się niemożliwe do realizacji. A jednak, dziś już wiemy, że niemożliwe nie istnieje. A cel szczytny! Ten projekt powstał po to,
aby wesprzeć leczenie Michała Lubaka, który podczas jazdy na rolkach uległ wypadkowi.

w 2004 roku miała miejsce symboliczna uroczystość przyjęcia Polski
oraz naszych południowych sąsiadów
do grona państw członkowskich UE.
W trakcie biegu grupa wielokrotnie
przekraczała geograficzne granice
naszego Państwa, a biegnąc raz po
polskiej raz po niemieckiej stronie,
mijała wiele parków krajobrazowych.
Każdego dnia, przez półtora tygodnia, biegacze pokonywali dystans
przekraczający długość maratonu
(45–55 km).
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Na skutek upadku na rolkach ten
młody i pełen życia chłopak doznał
złamania kręgosłupa. Doszło do porażenia kończyn dolnych i niedowładu kończyn górnych. W ramach
charytatywnej akcji „Przekraczając
Grancie – Pomagamy Michałowi Lubakowi” czterech śmiałków w ciągu
10 dni pokonało dystans 500 km.
Dotarli do granic nie tylko geograficznych, ale i wytrzymałościowych.

rowerze pokonywali dystans od
Bałtyku po Bieszczady – 1008 km
w ciągu dwóch dni! To cenne doświadczenie, które zaprocentowało
podczas tego wyzwania. W biegu
towarzyszyli im również biegacze ze
Starych Babic – Romek i Grzesiek,
którzy przebiegli mniej więcej po
pół dystansu każdy, zmieniając się
na trasie. Dodatkowo logistycznie
wspierała ich na trasie Agnieszka.

Arkadiusz, Radomił, Tomasz
i Zbigniew to biegacze z wieloletnim stażem. Część z nich trenuje w grupie Stare Babice Biegają.
W swoim dorobku mają już starty
na różnych dystansach, aż po biegi ultra. Niektórzy z nich łamali
już 3 godziny w maratonie, inni na

Bieg prowadził wzdłuż Nysy i Odry
od trójstyku granic Czech, Polski
i Niemiec, do trójstyku Polska-Niemcy-Bałtyk mijając jedne z piękniejszych zakątków pogranicza Polski.
Biegacze wystartowali 23 maja,
z okolic niemieckiego Zittau, czyli dawnej Żytawy. To właśnie tam
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1 czerwca grupa dobiegła do symbolicznej mety w Świnoujściu, na
granicy polsko-niemieckiej. Udało
się im przekroczyć granice własnych
możliwości. Od pierwszych etapów,
gdzie przeważał optymizm i dobre
nastawienie przez kolejne odcinki
biegowe, podczas których dopadało
coraz to większe zmęczenie. Pokonując słabości udało im się dokonać
rzeczy niesamowitej.
Całą trasę można prześledzić na
stronie wydarzenia https://www.facebook.com/PrzekraczajacGranicePomagamy/ gdzie śmiałkowie opisywali
zarówno przygotowania do biegu jak
i codzienne przeżycia na trasie.
Znajdą tam też Państwo informacje
o Michale Lubaku i jego postępach
w rehabilitacji, jak również konto, na
które można przekazać swoje finansowe wsparcie.
Obszerną filmową relację z biegu
można obejrzeć na kanale YouTube
Radosława Karpińskiego, pt. „Jak
przebiec 500 km w dziesięć dni?”.
Oprac. ib, foto: materiały z Fb
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Nasze szkoły podstawowe
najlepsze w sporcie

Z dumą informujemy, że dwie nasze gminne szkoły podstawowe otrzymały najwyższe noty
w końcowej klasyfikacji szkół powiatu warszawskiego zachodniego w ramach sportowej rywalizacji międzyszkolnej w roku szkolnym 2018/2019.
21 czerwca w Julinku odbyło się
podsumowanie roku sportowego
2018/2019 powiatu warszawskiego zachodniego. W ramach sportowej rywalizacji międzyszkolnej gmina Stare
Babice zajęła 2. miejsce w dwóch kategoriach: Dzieci i Młodzież, plasując
się tuż za zwycięzcą, Ożarowem Mazowieckim.
W rywalizacji szkół podstawowych w kategorii wiekowej Dzieci bezkonkurencyjna okazała się
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Starych Babicach,
która uzyskawszy 232 punkty, zajęła

1 miejsce. Z kolei Szkoła Podstawowa z Koczarg Starych uplasowała się
na 1 miejscu w kategorii wiekowej
Młodzież uzyskując 162 punkty.
Serdecznie gratulujemy naszym
młodym sportowcom!
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom, którzy
wzięli udział w sportowej rywalizacji.
Gorąco dziękujemy nauczycielom
wychowania fizycznego, których zaangażowanie w przygotowanie dzieci
i młodzieży przełożyło się na sportowy sukces gminy Stare Babice.
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Tekst: ib, GOSiR / foto: GOSiR

Turniej Siatkówki Plażowej

25 maja z okazji Dni Babic odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez UKS Siatkarz Stare Babice
i GOSiR Stare Babice. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: męskiej i damskiej. Na starcie stanęło 16 par
damskich i 22 pary męskie. Po ponad 9 godzinach rywalizacji zostały wyłonione najlepsze pary.

Turniej damski rozgrywany był
w systemie do jednego wygranego
seta do 21 punktów, zaś turniej męski
od fazy ćwierćfinałowej rozgrywany
był do dwóch wygranych setów do 15
punktów. W turnieju damskim najlepsza okazała się para Kinga Pakuła/
Monika Kaczorowska, która w finale
wygrała z parą Katarzyna Żmijewska/Małgorzata Żmijewska. W meczu o trzecie miejsce lepsza okazała
się para Karina Jakuć/Paulina Szymańska, wygrywając z parą Amanda
Kowalska/Zuzanna Ostas.

W turnieju męskim najlepsza okazała się para Maciej Kałuża/Paweł
Lewandowski, która w finale pokonała parę Paweł Zackiewicz/Filip
Brandt. W meczu o trzecie miejsce
zwyciężyła para Bartek Lewicki/Tomasz Maziarek pokonując parę Daniel Ostaszewski/Mateusz Furtak.
Najlepsze pary w turnieju damskim
oraz męskim otrzymały pamiątkowe
puchary i medale oraz nagrody rzeczowe. Zostały one wręczone przez
Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę oraz Prezesa UKS Siatkarz

Stare Babice Karola Rusaka. Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwali Sekretarz UKS Siatkarz Marcin
Jakubowski, Martyna Jakubowska
oraz ekipa GOSiR Stare Babice
Klasyfikację końcową znajdą
Państwo na stronie https://gosirstarebabice.pl/turniej-siatkowki-plazowej-dni-babic/
Serdecznie dziękujemy wszystkim
zawodnikom za emocje siatkarskie na
najwyższym poziomie oraz gratulujemy zwycięzcom.
tekst: GOSIR. foto: Wojciech Jędrysiak.
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rozrywki umysłowe

WAKACYJNE ZAGADKI
Labirynt
Przyjrzyj się uważnie literkom. Odszukaj taką
ścieżkę, by odczytać hasło. Idź tylko prostymi
drogami (w pionie i w poziomie).
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rozwiązanie.

4

50
5

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

8

6

15

ZAGADKA LOGICZNA
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 15 lipca 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: „Wakacyjne zagadki”.
Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań
„Dziecięcych zagadek” (Dzień Dziecka, Rodzice, Noworodek). Nagrodę wylosowała Agnieszka Szymańska. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor zagadek: AK / foto: Pixabay
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Krzyżówka
babicka
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Poziomo:
3. Kraj sąsiadujący z Polską, z którego
delegaci odwiedzili w czerwcu naszą gminę.
5. Dzieło powstałe w Pracowni Tkactwa Artystycznego „Penelopa”.
6. Prażona kukurydza.
7. Zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych, które odbędą się 15–17 lipca
w ramach Kulturalnego Lata.
10. Nazwa kabaretu, którego skecze
przedstawili uczniowie z Borzęcina.
15. Szkodliwa dla zdrowia substancja
znajdująca się w nieprzetworzonym
termicznie owocu czarnego bzu.

17. Zajęcia dla Pań w GOSiR mające
na celu naukę obrony przed napastnikiem.
19. Letnia impreza plenerowa w Bliznem.
20. Rzeka graniczna między Polską
a Niemcami.
Pionowo:
1. Droga prowadząca wokół miasta,
dzielnicy, wsi, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom
ominięcie pewnego obszaru zamieszkałego.
2. Zbierały ją dzieci podczas II Gminnego Konkursu Środowiskowego.
4. Pani …, gospodyni zajęć w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice.
8. Wieś w naszej gminie, w której powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

9. Sport rakietowy łączący zalety
tenisa, badmintona i squasha,
w który gra się bez siatki i z użyciem nowatorskich lotek.
11. Zbiór mitów.
12. Odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
13. Zabytkowy dworek …,
mieści się w Starych Babicach
przy ul. Dworkowej.
14. Fotograficzna atrakcja, można
w niej wykonać natychmiastowe,
pamiątkowe zdjęcie.
16. M
 ożna było wznieść się nim
podczas Dnia Babic.
18. Rodzaj specyficznego i unikatowego tańca z dużą liczbą elementów siłowo-sprawnościowych,
oraz kroków wykonywanych
w parterze.

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 15 lipca 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 6/2019. Wśród osób, które
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2019: PEŁNIA CZERWCOWA BURZA GOTOWA. Nagrodę otrzymuje: Elżbieta Sęk. Po odbiór podwójnego
biletu na spektakl, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy do redakcji Gazety Babickiej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor krzyżówki: IB
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informacje
BEZPIECZNE WAKACJE
Rozpoczęły się wakacje. Mamy nadzieję, że czas wolny od zajęć
szkolnych będzie spędzony przez dzieci i młodzież zdrowo oraz
bezpiecznie. Oto kilka porad:
ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI:
• Nie kąp się w miejscach niedozwolonych – korzystaj tylko
ze strzeżonych kąpielisk
• Nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie
• Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim przebywaniu
na słońcu
• Nie rób hałasu – ratownik może nie usłyszeć czyjegoś wołania
o pomoc
WYCIECZKA W GÓRY I DO LASU
• Przed wyjściem w góry sprawdź prognozę pogody
• Zaopatrz się w apteczkę i telefon komórkowy
• Weź ze sobą ciepłe ubranie, jedzenie i napoje
• Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się od grupy
• Uważaj na kleszcze i owady, chroń się przed nimi odpowiednim
ubraniem i preparatami odstraszającymi
• Nie zbieraj grzybów jeśli nie jesteś pewien że są jadalne
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AKTYWNY WYPOCZYNEK
• Zakładaj kask zawsze, gdy jeździsz na rowerze, deskorolce
czy rolkach
• Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego
• Bądź widoczny na drodze – miej odblaski
• Bądź aktywny fizycznie, ale zachowaj rozsądek – nie uprawiaj
sportów w miejscach niedozwolonych
UWAGA!
• Nie ryzykuj, przywieź z wakacji tylko miłe wspomnienia
• Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
• Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych
• Uważaj na dzikie i bezpańskie zwierzęta
• Pomoc:

Numer alarmowy 112
		
Policja 997
		 Pogotowie 999

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przewodniczący Komisji – Jacek Urbaniak,
gkrpa@stare-babice.waw.pl; dokumenty adresowane do GKRPA
proszę pozostawiać w kancelarii Urzędu Gminy
Dyżury konsultacyjne:
specjalista terapii uzależnień – dr Jerzy Pietrzak;
środa 14:30–16:30 i sobota 12.00–14.00
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mgr Jacek Urbaniak;
wtorek 16:45–19:45; godziny dyżurów mogą ulec zmianie
Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zaprasza w piątki
w godz. 16:30–18:30; prowadząca – Wanda Morawska
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RPP.6721.17.2019
Stare Babice, 28 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
„Koczarska-Sienkiewicza”
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 z późn. 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 XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
„Koczarska -Sienkiewicza”.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice
„Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3,
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl
w zakładce „Dla Inwestora” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice o godzinie 1700.
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 z późn. zm.) 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 w Starych Babicach, ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie
nieprzekraczalnym do dnia 16 sierpnia 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.
(-) z up. Wójta mgr Tomasz Szuba
Zastępca Wójta

POSZUKUJEMY:
P racownika magazynowego /
zaopatrzeniowca
prawo jazdy kat.
B, dobry stan zdrowia
Miejsce pracy: Koczargi Nowe, ul. Bugaj 11
Prosimy o przesłanie CV na adres:
office@tropic.pl lub kontakt telefoniczny 22 722 91 75

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

tel. 795 – 596 – 016

MEBLE

www.homeinstyle.pl

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

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

