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ZUS ostrzega przed oszustami

Trening na zmodernizowanym boisku w Borzęcinie Dużym
zawodników z UKS Borzęcin Duży przed meczem
z warszawską drużyną piłkarską
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Naszym Drogim Seniorom
z okazji ich święta: dużo zdrowia,
satysfakcji z życia osobistego
oraz jak najwięcej radości z zajęć
organizowanych w naszej gminie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
składamy życzenia satysfakcji z pracy,
wytrwałości, cierpliwości i niegasnącego zapału.
Jesteście rzeźbiarzami kolejnego pokolenia Polaków
i jesteśmy Wam za to wdzięczni!

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
życzymy Wam, niezastąpieni Ratownicy,
jak najmniejszej liczby wezwań
i wielu szczęśliwie zakończonych akcji.
Redakcja „Gazety Babickiej”

GMINA URZĄD TEREN

Drodzy Mieszkańcy
Za nami uroczystości patriotyczne poświęcone upamiętnieniu i oddaniu czci mieszkańcom
Umiastowa i Topolina, zamordowanym 13 września 1939 r. Niech pamięć o nich trwa
i nigdy nie przeminie. Tradycyjnie pod koniec września na Cmentarzu Wojennym w Starych
Babicach oddaliśmy również hołd żołnierzom Wojska Polskiego i Armii Krajowej, a także
funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy walcząc w obronie Ojczyzny, złożyli największą
ofiarę, jaką jest życie. Cześć Ich Pamięci!
Październik to wyjątkowy miesiąc, rozpoczynający piękną porę roku – polską złotą jesień.
Doskonały moment na rozwijanie swoich pasji i poszukiwanie nowych zainteresowań.
To również czas rozpoczęcia wielu zajęć kulturalnych i sportowych, zaplanowanych w naszej gminie na sezon
2021/2022. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z ofertami GOSiR oraz Domu Kultury,
zamieszczonymi na kolejnych stronach tego wydania. Z pewnością każdy z Państwa znajdzie coś interesującego
dla siebie. Jak co roku, mamy również bogatą ofertę zajęć dla najstarszych mieszkańców naszej gminy, którym
pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta. Wszystkim seniorom życzę dużo zdrowia, dobrego nastroju
i niespożytej energii do realizacji swoich pasji i zainteresowań.
W poprzednim numerze pisaliśmy o pracach związanych z wymianą nawierzchni boiska do piłki nożnej
na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym. Z radością mogę Państwa poinformować, że
zmodernizowane boisko przeszło odbiór techniczny, a także otrzymało pozytywną opinię Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że mogliśmy podnieść standard naszej Strefy Rekreacji Dziecięcej, a tym samym
wspomóc młodych zawodników w realizowaniu swoich pasji oraz marzeń. Obecnie trwają również prace
związane z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
Październik to również doskonały moment na złożenie podziękowań wszystkim ratownikom i całemu
personelowi medycznemu za trud i ciężką pracę niesioną na rzecz ratowania ludzkiego życia. Z okazji Dnia
Ratownictwa Medycznego życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, jak najmniej interwencji oraz
satysfakcji i radości z niesionej pomocy.
W najbliższych dniach będziemy obchodzili także Międzynarodowy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
życzę wszystkim nauczycielom i osobom zaangażowanym w kształcenie naszych dzieci dużo sukcesów
zawodowych, zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Świadectwo pamięci
W ostatnią niedzielę września w Starych Babicach odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne, zorganizowane dla uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej. Ich scenariusz wywodzi się z naszej długoletniej
tradycji: Msza Święta w babickim kościele, przemarsz z orkiestrą i asystą wojskową na Cmentarz Wojenny,
uroczystość przy grobach poległych i piknik wojskowy przed Urzędem Gminy – to od lat jej stałe elementy.

Przemarsz pocztów sztandarowych na Cmentarz Wojenny

Mszę Świętą zaplanowano na godz. 9:30. Tuż przed jej
rozpoczęciem do świątyni weszły poczty sztandarowe:
przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP nieśli
Sztandar Babickich Kombatantów, następnie weszły
poczty ze sztandarami: Komendy Powiatowej Policji dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Stare Babice, OSP Stare Babice i Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
gminy i powiatu z wójtem Sławomirem Sumką i starostą Janem Żychlińskim. Obecni byli przedstawiciele parlamentarzystów, a także przedstawiciel marszałka woj.
mazowieckiego ds. kombatantów – Zbigniew Czaplicki.
Zawsze cieszy nas obecność rodzin naszych bohaterów – obrońców Ojczyzny z 1939 r. W tym roku specjalnie z Gdyni przyjechał wnuk mjr. Jacka Decowskiego
– Mariusz Decowski, a z Warszawy przybyły rodziny mjr.
Władysława Mizikowskiego i strzelca Mariana Galbarczyka. Licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele organizacji patriotycznych i zaproszeni goście.
4
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Podczas homilii ks. prałat dr Grzegorz Kozicki powiedział: – Dzisiejsza uroczystość nakłada na nas
zadanie, abyśmy pamiętali o bohaterach, o tych
którzy oddali życie za Ojczyznę i spoczęli na Ziemi
Babickiej… Ksiądz proboszcz wspomniał także naszego ostatniego kombatanta por. w st. spoczynku Stanisława Kulickiego (lat 97), który ze względu na stan
zdrowia tym razem nie mógł uczestniczyć w uroczystościach. Wszyscy życzymy Panu Stanisławowi
zdrowia i mamy nadzieję na spotkanie za rok.
Przemarsz na Cmentarz Wojenny odbył się w promieniach słońca przy dźwiękach Gminnej Orkiestry
Dętej pod batutą Zbigniewa Załęskiego, a asystowali nam żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego.
Na Cmentarzu Wojennym do zebranych przemówił
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Przytaczamy jego słowa, aby przybliżyć Czytelnikom działania
podejmowane przez babicką gminę w zakresie pielęgnowania naszej historii.

GMINA URZĄD TEREN

Tradycyjnie pod koniec września spotykamy się na Cmentarzu Wojennym, aby oddać
hołd: żołnierzom Wojska Polskiego, którzy
polegli na Ziemi Babickiej, walcząc w obronie Ojczyzny, funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy również zginęli we wrześniu
1939 r. a także żołnierzom Armii Krajowej,
spoczywającym na tym cmentarzu.
Społeczność babicką i osoby przybyłe
z różnych rejonów Polski – rodziny naszych
bohaterów – spajają pamięć i szacunek,
które okazujemy poległym za Ojczyznę, Oni
bowiem złożyli dar największy – dar swojego życia, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej
i niepodległej Polsce.
Podczas ubiegłorocznej uroczystości zaWójt gminy Sławomir Sumka
powiedziałem Państwu rozpoczęcie działań
zmierzających do przywrócenia historycznego krzy- liśmy na Cmentarzu Wojennym oświetlenie masztu
ża, który już w czasach okupacji stanął na tym cmen- flagowego, pomników i bramy głównej. W podobny
tarzu. Krzyż dotrwał do lat 60-tych XX wieku, później sposób modernizujemy także inne Miejsca Pamięci
ślad po nim zaginął; dziś chcemy przywrócić go na Narodowej, jak np. to przy zbiegu ulic Warszawskiej
i Spacerowej w Borzęcinie Dużym, które również jest
dawne miejsce.
Jest to inicjatywa społeczna, w którą zaangażowa- obecnie odpowiednio podświetlone.
Działania te są naszym hołdem, który składamy
ni są m.in. przedstawiciele babickiego Koła Związku
Oficerów Rezerwy RP i inne osoby z grona lokalnych wszystkim poległym na Ziemi Babickiej, aby pamięć
patriotów. Ponieważ Cmentarz Wojenny jest obiek- o Nich trwała i nigdy nie zginęła.
Proszę Państwa! Żołnierze spoczywający na tym
tem zabytkowym, wszystkie podejmowane na nim
działania muszą być ściśle uzgadniane z Wojewódz- cmentarzu to również obrońcy Transatlantyckiej Rakim Konserwatorem Zabytków i takie kroki już pod- diostacji Babice. W sierpniu br. minęło 100 lat od podpisania umowy na budowę radiostacji zawartą pomiędzy
jęliśmy, ale niestety są one długotrwałe.
Na cmentarzu trzeba będzie przeprowadzić bada- Ministerstwem Poczt i Telegrafów a Radio Corporation
nia georadarem i mam nadzieję, że ujawnią one różne of America. Za dwa lata, w 2023 r. obchodzić będziemy
tajemnice, które skrywa to miejsce. Być może uda się 100-lecie uruchomienia Radiostacji Babice. Ten trzyletodnaleźć szczątki hełmów, które podobno złożono tu, ni okres obchodów 100-lecia Radiostacji będzie owocow jednym miejscu, podczas przebudowy cmentarza wał różnymi działaniami promującymi naszą historię:
w latach 60-tych. Wydobyte i eksponowane w plano- audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, wywanym przez nas Muzeum Ziemi Babickiej, stałyby się stawami i konferencjami. Obecnie razem z sąsiednimi
gminami – Bemowo i Bielany – prowadzimy rozmowy
niezwykłą relikwią dla babickiej społeczności.
Oprócz różnych prac porządkowych, które prowa- w celu uzyskania odpowiedniego obiektu na potrzeby
dzimy na bieżąco, w ostatnim czasie zainstalowa- nowoczesnego Muzeum, które będzie jednocześnie
Centrum Nauki i Techniki (radiowej i telekomunikacyjnej). Mam nadzieję, że znajdzie się
tam również godne miejsce do przedstawienia historii działań wojennych prowadzonych
na całej Ziemi Babickiej, w tym również historii walk na tzw. Pozycji Babice, której obroną
dowodził mjr. Jacek Decowski z 26 pułku piechoty.
Niezwykłe poświęcenie żołnierzy tego pułku, jak również współdziałanie z nimi żołnierzy Batalionu Stołecznego i innych formacji,
zasługują na upamiętnienie i stałą lekcję hiSalwa honorowa
storii dla młodzieży. Chwała Bohaterom!
Nr 9 (301) październik 2021
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Uroczystość na Cmentarzu Wojennym dopełniły: modlitwa za poległych,
Apel Poległych i salwa honorowa. Pod koniec uroczystości nastąpiła ceremonia złożenia wieńców
i wiązanek przy pomniku
poświęconym poległym
i pomordowanym w czasie
II wojny światowej.
Po odprowadzeniu
sztandarów zebrani udali się na piknik wojskowy
zorganizowany na placu
Piknik wojskowy
przy Urzędzie Gminy. Był
wówczas czas na odwiedzenie stoisk przygotowanych przez Pułk Reprezentacyjny WP i Pułk Ochrony
im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego,

w których żołnierze prezentowali sprzęt wojskowy
i opowiadali o różnych aspektach swojej służby, zaś
żołnierze 10 Pułku Samochodowego prezentowali pojazdy wojskowe.
Podczas spotkania można było również skorzystać
ze stanowiska Spisu Powszechnego i dopełnić tego
obywatelskiego obowiązku, a także zaszczepić się
przeciwko Covid-19. Dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowano smaczną grochówkę. Całość
wydarzenia prowadził Roman Balcerowiak Inspektor
ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Cywilnej UG Stare Babice.
Babicka uroczystość religijno-patriotyczna na mapie
Mazowsza ma swój szczególny wymiar. Organizowana
jest corocznie od ponad 50 lat. Jest niezwykłą lekcją
historii dla młodzieży i osób dorosłych. Jest także naszym świadectwem o tym, że pamiętamy i będziemy
pamiętać…
tekst: Marcin Łada; fot. Kamil Malinowski, UGSB

Ocalmy od zapomnienia

Nabożeństwo na cmentarzu w Palmirach

Palmiry
14 września na Cmentarzu Mauzoleum w Palmirach
odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę
wybuchu II wojny światowej oraz ofiary masowych
egzekucji prowadzonych przez hitlerowców w lasach Puszczy Kampinoskiej.
6
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Mszę Świętą za poległych i pomordowanych celebrował Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele sejmu,
senatu, rządu oraz władz samorządowych województwa mazowieckiego, a wśród nich – Wójt Gminy Stare
Babice Sławomir Sumka.

GMINA URZĄD TEREN

Wojskowa asysta honorowa Kompanii Reprezentacyjnej WP podczas uroczystości w Palmirach

Po mszy odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Marszałek
Sejmu Elżbiety Witek oraz Ministra Obrony Narodowej
Mariusza Błaszczaka.
Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa
Kompanii Reprezentacyjnej WP oraz oprawa muzyczna
zapewniona przez Orkiestrę Reprezentacyjną WP. Odczytany został Apel Poległych.
Na zakończenie delegacje złożyły wieńce oraz zapalone zostały znicze na grobach pomordowanych.
Topolin, Umiastów
19 września odbyła się uroczystość w 82. rocznicę
rozstrzelania ludności cywilnej na granicy Topolina
i Umiastowa 13 września 1939 r.

Ożarów Mazowiecki oraz Straży Miejskiej Ożarowa
Mazowieckiego.
Po mszy goście złożyli wiązanki pod pomnikiem,
a następnie odbyło się poświęcenie nowej tablicy
informacyjnej, która zawiera historię tragicznych wydarzeń z 13 września 1939 roku. Inicjatorką powstania
tablicy była Pani Zofia Lasocka, która jest społecznym
strażnikiem historii tych terenów.
Swoje przemówienia wygłosili wójt gminy Stare Babice,
Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, oraz pani
Nina Świątek – wnuczka zamordowanego Władysława Jarosza, która co roku aktywnie włącza się w uroczystości.
Myślą przewodnią wszystkich wypowiedzi była prośba
do mieszkańców, aby przekazywać historię potomnym
i w ten sposób upamiętniać te ważne wydarzenia.
Jak mówią słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje
się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane
terytorium”.

Przy pomniku w Umiastowie poświęconym ofiarom
zbrodni od lat w rocznicę tych wydarzeń spotykają
się rodziny ofiar, mieszkańcy i władze samorządowe, aby oddać hołd pomordowanym i kultywować
ich pamięć. Podczas tegorocznej uroUroczystości w Umiastowie
czystości odprawiona została msza
polowa w intencji poległych, celebrowana przez księdza wikarego Marka
Skowrońskiego.
W uroczystości wzięli udział m.in.:
wójt gminy Sławomir Sumka, przedstawiciele Rady Gminy Stare Babice,
sołtys Dorota Szymańska, Prezes OSP
Borzęcin Duży Jarosław Kuczyński oraz
przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki. Podczas Mszy Świętej obecne
były poczty sztandarowe przedstawicieli środowisk kombatanckich gminy

tekst/foto: IB, UGSB
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Boisko w Borzęcinie Dużym już gotowe!
Zadanie „Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie
Dużym” zostało zrealizowane przy pomocy środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

W poprzednim numerze
„Gazety Babickiej” wspominaliśmy, że trwają prace
modernizacyjne boiska piłkarskiego. Tym razem podajemy
szczegóły.
W ramach tej inwestycji wymieniono nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz zamontowano nowe
bramki. Wykonano obwodowe zabezpieczenie obrzeży
betonowych boiska z zastosowaniem nakładek poliuretanowych. Warto zaznaczyć, że boisko otrzymało nawierzchnię z trawy syntetycznej wyprodukowanej przez
polską firmę Dywilan przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii tkania. Stworzona w ten sposób
nawierzchnia zapewnia ponadprzeciętną wytrzymałość
na wyrywanie włókien, co gwarantuje komfortowe i długoletnie użytkowanie boiska.
Zmodernizowane boisko przeszło odbiór techniczny oraz otrzymało pozytywną ocenę Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej.
Obiekt po remoncie zyskał nowy standard, a korzystanie z boiska będzie bezpieczne i w pełni komfortowe. Liczymy, że wykonana modernizacja będzie zachętą do rozwijania i podejmowania aktywności fizycznej
przez mieszkańców gminy.
tekst: UGSB/foto: IB, AK
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Rewitalizacja stawu w Bliznem Jasińskiego
Mieszkanie z widokiem na staw? Marzenie wielu ludzi. W naszej gminie mamy kilka zbiorników wodnych i dbamy
o nie w miarę potrzeb środowiskowych, sukcesywnie jak pozwalają na to zasoby finansowe gminy. Jeden z nich znajduje się w Bliznem Jasińskiego i właśnie nadszedł czas na jego odświeżenie.
Obecnie prowadzone są prace ziemne oraz przygotowawcze wraz z uprzątnięciem terenu. Polegają one
na oczyszczaniu stawu z zalegających odpadów m.in.
kamieni, cegieł, czy gruzu; niwelowaniu i formowaniu
terenu.
Staw nie będzie pogłębiany, jedynie oczyszczony
z części roślinności dla odsłonięcia tafli wody. Zachowana zostanie w większości roślinność wysoka oraz
część trzcinowisk. Zadanie „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” zakłada
zachowanie naturalnego charakteru terenu połączonego z funkcją retencyjną.
W dłuższej perspektywie planowane są nasadzenia
roślinności wysokiej i niskiej, by uzyskać większą niż
istnieje obecnie bioróżnorodność. Dzięki temu zabiegowi zostaną zmniejszone koszty pielęgnacyjne
i – mamy nadzieję – przyczyni się to do stworzenia
nowych siedlisk dla zwierząt.
Planowane są nasadzenia piętrowe z roślin wieloletnich o zróżnicowanej sile wzrostu, różnorodnej porze
kwitnienia oraz okresie wegetacji. Bazą będą gatunki
rodzime, wybierane tak, by tutejsze owady miały ich
różnorodność.

Wyborów dokonano, zwracając uwagę na odporność roślin wobec czasowego przesuszania i podtapiania. Rodzime gatunki, które są wybierane nie wymagają zwiększonego nawożenia oraz są odporne na
zmiany klimatyczne, glebowe i wodne.
Zadanie obejmuje także zakup niezbędnych materiałów towarzyszących, takich jak: paliki, kora, słupki
oraz usługę nadzoru inwestorskiego.
W ramach tego zadania planowane jest m.in.: stworzenie łąk kwietnych, wykonanie nasadzeń z drzew
liściastych i iglastych, wykonanie nasadzeń z krzewów
i bylin, założenie trawników na powierzchni około
3000 metrów kwadratowych.
Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni
w miejscowości Blizne Jasińskiego” realizowane jest przy
pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
tekst: UGSB, AK; foto: Bartłomiej Wasilewski Follow the Sun
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
26 sierpnia 2021 roku odbyła się XXXVI sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 5 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXVI/381/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.
2. Uchwała Nr XXXVI/382/2021 w sprawie przystąpienia do realizacji Ogólnopolskiego Programu
Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod
nazwą „NIE Nowotworom u dzieci” w 2021 roku
3. Uchwała Nr XXXVI/383/2021 w sprawie realizacji
projektu pn.: „Budowa całorocznego targowiska
gminnego „Mój rynek” w Borzęcinie Dużym”
4. Uchwała Nr XXXVI/384/2021 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021
rok
5. Uchwała Nr XXXVI/385/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare
Babice na lata 2021-2036
23 września 2021 roku odbyła się XXXVII sesja Rady
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 15 uchwał:
1. Uchwała nr XXXVII/386/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2. Uchwała nr XXXVII/387/2021 w sprawie nadania
nazwy publicznemu ciągowi pieszo-jezdnemu położonemu we wsi Borzęcin Mały
3. Uchwała nr XXXVII/388/2021 w sprawie nadania
nazwy rondu we wsi Klaudyn
4. Uchwała Nr XXXVII/389/2021 w sprawie nadania
nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we
wsi Blizne Jasińskiego
5. Uchwała Nr XXXVII/390/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Trytew Zaborowska
6. Uchwała Nr XXXVII/391/2021 w sprawie zaliczenia
istniejącej drogi na obszarze Gminy Stare Babice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu

7. Uchwała Nr XXXVII/392/2021 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXXI/326/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2021 r
8. Uchwała Nr XXXVII/393/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania zachodniej części Gminy Stare Babice
w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi
Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską,
Kosmowską i Krótką
9. Uchwała Nr XXXVII/394/2021 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na
2021 rok
10. Uchwała Nr XXXVII/395/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036
11. Uchwała Nr XXXVII/396/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
12. Uchwała Nr XXXVII/397/2021 w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania
jej statutu
13. Uchwała Nr XXXVII/398/2021 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
14. Uchwała Nr XXXVII/399/2021 w sprawie ustalenia
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Stare Babice
15. Uchwała Nr XXXVII/400/2021 w sprawie podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Borzęcin
Duży dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod adresem https://radni.tv/jednostka/?id=7, a pełną treść uchwał znajdą Państwo na stronie BIP: https://
starebabice.bip.net.pl w zakładce „Prawo lokalne”.
opr. IB

Podwyżki dla Rady Gminy Stare Babice
Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XXXVII/399/21
z dnia 23 września 2021 roku radni przegłosowali blisko 60% podwyżki swoich diet. Projekt tej
Uchwały został złożony przez Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza.
Poparli go: Henryk Kuncewicz, Remigiusz Fijołek,
Ewa Kawczyńska, Krzysztof Szuba, Dorota Zwolińska, Kazimierz Lade, Paweł Karczmarek, Leszek
Poborczyk i Radosław Karpiński. Przeciw Uchwa10
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le głosowali: Lucyna Skrzeczkowska, Marta Pamięta, Jadwiga Wasiak, Jerzy Piętocha, Dariusz Sobczak
i Michał Starnowski.
Obecnie szeregowy radny (8 osób) otrzymuje miesięcznie za udział w każdej zwołanej sesji lub komisji
966,28 zł, przewodniczący RG 1610,47 zł, wiceprzewodniczący RG 1308,51 zł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
1308,51 zł, a przewodniczący innych komisji 1107,20 zł.
tekst: UGSB

z życia gminy

Dożynki 2021
5 września w gminie Stare Babice, jak w wielu miejscach w Polsce, odbyły się dożynki. Za obfite plony dziękowano
w parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym, a tegorocznymi gospodarzami uroczystości byli mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie.
Starostami tegorocznych dożynek parafialnych byli
Pani Justyna Szczepanik z Zalesia oraz Pan Sławomir
Majchrzak z Wierzbina. Uroczystość rozpoczęła się
od wniesienia do świątyni wieńca dożynkowego, który jest symbolem pracy rolników i przypomina, że babicka gmina wyrasta z tradycji rolniczych, o których
warto pamiętać.
Podczas uroczystej Mszy Świętej podziękowania rolnikom za ich pracę złożyli starostowie oraz wójt gminy
Sławomir Sumka.
Dożynki to piękna tradycja w naszej kulturze. Są one
ludowym świętem plonów połączonym z obrzędami

dziękczynnymi za ukończenie prac polowych i żniw,
oraz za obfite zbiory. Jest to uroczystość o wieloletniej tradycji, która jest symbolem szacunku dla ciężkiej
pracy rolników oraz stanowi wyraz wdzięczności za ich
codzienne zmagania.
Niedzielne święto plonów zakończył wspaniały
koncert Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI
im. Zofii Solarzowej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, który powstał w 1972 roku.
Mieszkańcy wysłuchali i obejrzeli wspaniałe tańce i pieśni ludowe m. in. kujawiaki i oberki z repertuaru zespołu.
tekst/foto: UGSB

Nr 9 (301) październik 2021

11

z życia gminy

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Borzęcinie Dużym
18 września odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. Wydarzenie
honorowym patronatem objął Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.
wyróżnienia, odznaczenia i odznaki wysługi lat. Podczas uroczystości przekazano pojazd
wielozadaniowy Polaris Ranger,
do którego klucze odebrał Prezes OSP Jarosław Kuczyński. Zakup pojazdu został zrealizowany
dzięki wspólnemu przeznaczeniu funduszy sołeckich siedmiu
sołectw z gminy Stare Babice.
W trakcie uroczystości otwarto i poświęcono nową część
remizy oraz wbito symboliczne
gwoździe w tablicę pamiątkową.
Obchody
90-lecia
OSP
w Borzęcinie Dużym uświetnił występ Babickiej Orkiestry
Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Zbigniewa
Załęskiego.
W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł na Sejm
RP Anita Czerwińska, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Związek OSP
RP, jednostki OSP z terenu powiatu wraz ze swoimi
sztandarami, przedstawiciele Kampinoskiego Parku
Narodowego, duchowieństwo, rodziny strażaków
oraz mieszkańcy.
Obchody 90-lecia rozpoczęły się uroczystą Mszą
Świętą w kościele parafialnym św. Wincentego Ferreriusza. Po mszy pododdziały przemaszerowały wraz
z pocztami sztandarowymi do remizy OSP w Borzęcinie Dużym. Na placu przed remizą odbył się uroczysty apel, w czasie którego zasłużeni strażacy otrzymali

Pomimo deszczu i niesprzyjającej tego dnia pogody,
nasi druhowie dzielnie znosili te trudności, bo jak wiemy – prawdziwi strażacy wody się nie boją.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście, rodziny strażaków oraz mieszkańcy mogli
zwiedzić jednostkę i obejrzeć odrestaurowany przez
OSP pożarniczy pojazd Star 25.
Raz jeszcze, z okazji Jubileuszu 90-lecia, składamy
wszystkim druhom z OSP Borzęcin Duży bezpiecznej
służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech
św. Florian zawsze otacza strażaków i ich rodziny swoją
opieką.
tekst/foto: UGSB
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Wrześniowe zebrania sołeckie
Zgodnie z kalendarzem działań w sprawie funduszy sołeckich 30 września upłynął termin dostarczenia
przez sołtysów wójtowi wniosku uchwały z zebrania wiejskiego dotyczącego wykorzystania pieniędzy
z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
Co to jest fundusz
sołecki?
Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na
wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków życia mieszkańców (Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. z 2014 r.
poz. 301, z późn. zm.).
Kto mógł
zaproponować nowe
inwestycje we wsi?
Każdy mieszkaniec miał
szansę zgłosić swój wnioZebranie mieszkańców wsi
Koczargi Nowe-Bugaj
sek (poparty przez 15 sąsiadów), a sołtysi służyli
pomocą w dopełnieniu formalności. Przez cały wrzesień mieszkańcy naszej gminy spotykali się na zebraniach, aby dyskutować i głosować nad projektami
dotyczącymi wydatkowania pieniędzy przyznanych
sołectwu przez gminę.
Na co można przeznaczyć środki
z funduszu sołeckiego?
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć
na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mieszkań-

cy mogą zadbać o porządek we wsi (postawić kosze
na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, zbudować wiatę
z miejscem na grilla, itd.
Jak było na zebraniach?
Atmosfera była różnorodna – w niektórych sołectwach bardzo żywo dyskutowano, wymieniano się
uwagami co do realizacji zeszłorocznych projektów,
przekonywano sąsiadów do słuszności poddanych
pod głosowanie pomysłów; gdzie indziej w spokojnej
i przyjaznej atmosferze planowano działania na kolejne miesiące.
Podczas wszystkich spotkań można było
nie tylko porozmawiać z sąsiadami, zadać
pytania sołtysowi, ale również dopełnić
obowiązku spisowego u obecnych na miejscu rachmistrzów.

Zebranie mieszkańców Mariewa i Budy

Jak wyglądała frekwencja
na spotkaniach?
Dużo brakuje nam jeszcze do tego, by
powiedzieć, że jest dobrze. Tym bardziej
ogromne słowa uznania należą się tym
mieszkańcom, którzy znaleźli czas i energię, by społecznie zająć się lokalnymi
sprawami.
tekst: AK; foto: IB, AK
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Gminny Eko Targ zostaje z nami na dłużej
Do końca roku 2021 w każdą drugą
i czwartą sobotę miesiąca spotykamy się na Eko Targu przed Urzędem
Gminy, przy ul. Rynek 21. Godziny
otwarcia targu pozostają bez zmian,
zapraszamy pomiędzy 8:00 a 14:00.
Dlaczego warto odwiedzić Eko
Targ? Przede wszystkim dla własnego
zdrowia i rodziny; szeroko rozumianej ekologii, ale również dla spotkań
i rozmów z ulubionymi wystawcami,
sąsiadami i znajomymi. Znajdziecie tu
świeże produkty, pochodzące bezpośrednio od lokalnych i regionalnych
producentów. Dodatkowo na najbliższym Eko Targu
9 października odbędą się warsztaty budowania
karmników dla ptaków. To idealny czas na przygotowanie ptasich stołówek przed zimą. Startujemy
też z nową akcją – pierwszą wyprzedażą garażową.
Zainteresowanych stoiskiem na tym wydarzeniu zapraszamy do zgłoszeń e-mailem: rks@stare-babice.pl

lub osobiście w pokoju nr 29 na II piętrze Urzędu
Gminy, przy ul. Rynek 32.
Zróbcie jesienne porządki, przewietrzcie szafy
i schowki, pozbądźcie się niepotrzebnych ubrań, książek, zabawek dziecięcych i innych przedmiotów zalegających w domach.
tekst: UGSB

ZWOLNIJ!
Bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców to niezmiennie jeden z najważniejszych tematów
w każdym sołectwie. Mieszkańcy i włodarze gminy mają wiele pomysłów na podniesienie bezpieczeństwa
na gminnych drogach. Są to: doświetlenia przejść dla pieszych, budowa rond, stawianie sygnalizatorów
świetlnych, układanie spowalniaczy, a także montowanie wyświetlaczy prędkości.
To ostatnie z wymienionych rozwiązań ma
na celu uświadamianie kierowcom prędkości, z jaką się poruszają. Urządzenia służą
poprawie bezpieczeństwa i uspokojeniu
ruchu. Nie na wszystkich niestety działa to aż tak mobilizująco, jak konieczność
zapłacenia mandatu i przyjęcia punktów
karnych, lecz z pewnością jest liczna grupa
tych, którzy wciskają jednak pedał hamulca, widząc migający napis: ZWOLNIJ!
W sołectwie Lipków, w okolicy skrzyżowania ul. Mościckiego z ul. Jakubowicza, stanęły ostatnio dwa wyświetlacze
prędkości w postaci pulsujących znaków
ostrzegawczych.
tekst: AK; foto: IB

Zadanie pn.: „Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości” współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
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Męskie popołudnie wsi Wierzbin i Zalesie
12 września sołtysi wsi Wierzbin i Zalesie wraz z radami sołeckimi zorganizowali „I Dzień Mężczyzny” połączony ze „Zlotem i Rajdem Starych Samochodów i Motocykli”. Na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie
przy ul. Sielskiej można było podziwiać piękne, zabytkowe samochody, motocykle, a nawet rowery.
Wydarzenie to zgromadziło
wielu mieszkańców zainteresowanych nie tylko motoryzacją, ale także tych, którzy
mieli ochotę spędzić popołudnie w miłym towarzystwie
sąsiadów.
Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje – nie tylko
dla mężczyzn. Zadowolone
miny uczestników i pyszna
grochówka dopełniły sielską
atmosferę tej imprezy. Na zakończenie zlotu zabytkowe
pojazdy przejechały przez ulice naszej gminy.
W programie imprezy znalazły się również: instruktaż
udzielania pierwszej pomocy,
prelekcja o bezpieczeństwie na
drodze oraz o aktualnych przepisach w ruchu drogowym, pokaz pielęgnacji włosów i brody,
trening nordic walking i animal
flow, alko i narkogogle, a poza
tymi – konkursy na: „Najładniejszy samochód”, „Najładniejszy motocykl” i „Najsympatyczniejszą załogę”.
Gratulujemy organizatorom
udanej imprezy i na ich życzenie
przekazujemy podziękowania
osobom, instytucjom i firmom,
które nieodpłatnie pomogły
w organizacji wydarzenia.
Byli to: instruktor nordic walking Agnieszka Stanicka, instruktorka
animal flow Monika Regulska, Paweł Majchrzak OSP Borzęcin Duży,
Lotnisko Modelarskie „Zalesie”, Adega Sobral Stare Babice, Urząd Gminy Stare Babice, Rada Seniorów Gminy Stare Babice, Andrzej Użlis, Bar
Kabak – Agnieszka Sudowska, Fryzjer Męski Łukasz Sikorski, Organic
Life Izabela Bek, Gospodarstwo Ogrodnicze Koczargi Nowe, Fotograf
Magorzata Armo, Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO, Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota, Komenda Powiatowa
Policji w Starych Babicach, EMP GARAGE, Magdalena Bukowska, Teresa
Kaczmarczyk, Anna Niedźwiedzka, Teresa Szkiela, Anna Szymczak, Łukasz Barwicki, Stanisław Ciećwierz, Robert Grzywacz, Zbigniew Kwiatkowski, Jarosław Makoś, Marek Pytlakowski, Piotr Skałkowski.
opr.: IB/foto: UGSB

Organizatorki spotkania: Małgorzata Orzechowska-Chilimoniuk sołtys wsi Zalesie i Marta Jaskowska
członek rady sołeckiej wsi Wierzbin
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30 lat Pracowni Tkactwa Artystycznego PENELOPA
W sobotę 25 września br. w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Młynarskiej 35A w Warszawie odbył się
wernisaż jubileuszowej wystawy Pracowni Tkactwa Artystycznego „Penelopa” z okazji 30-lecia jej istnienia.
Powód do dumy i świętowania był tym większy, że minęło również 25 lat działalności filii Pracowni działającej na terenie gminy Stare Babice.

„Penelopę” stworzyła i przez
ponad 20 lat prowadziła Zenona Szczepaniak, pełna pasji
i zaangażowania mieszkanka
gminy Stare Babice, absolwentka Technikum Tkactwa
Artystycznego im. Heleny
Modrzejewskiej w Zakopanem, a także Wydziału Tkaniny i Ubioru na ASP w Łodzi.
Od 7 lutego 1991 roku, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie adeptek tkania, potrafiła zgromadzić wokół siebie i zarazić swoim entuzjazmem i pasją ok. 100 osób,
które zafascynowały się tą niebanalną i niełatwą dziedziną twórczości. Część z nich aktywnie uczestniczy
w życiu Pracowni do dziś, a niektóre tworzyły jej historię przez krótszy czas. Sobotni wernisaż był znakomitą
okazją do spotkania się w szerszym gronie
i odnowienia kontaktów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się pięknie wydane,
bogato ilustrowane kalendarium, a także
pokaz zdjęć z licznych wspólnych tkackich
wyjazdów. Wspomnieniom nie było końca.
Na uroczystości obecny był Krzysztof
Mikołajewski, Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury, patron Pracowni w Warszawie, który z zachwytem podkreślał
niezwykłość „Penelopy”. Nie zabrakło
również ogromnego jubileuszowego tortu, ozdobionego nowym logo Pracowni,
przygotowanym specjalnie na tę okazję.
16
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Logo znalazło się także
na przypinkach, które otrzymały wszystkie
tkaczki obecne na wernisażu. Była to bardzo
miła niespodzianka dla
pań, które na przestrzeni tych 30 lat tworzyły historię „Penelopy”
i przyczyniły się do
zbudowania jej renomy.
Warto wspomnieć, że
Pracownia Tkactwa Artystycznego „Penelopa”
dwukrotnie zdobyła zaszczytny tytuł najlepszej
amatorskiej pracowni tkackiej w Polsce.
Od momentu założenia w Pracowni powstało kilkaset
gobelinów. Wiele z nich było nagradzanych i wyróżnianych w licznych konkursach, zarówno warszawskich, jak
i ogólnopolskich. Kilkadziesiąt tkanych dzieł sztuki
można podziwiać na wystawie w Rodzinnej Młynarskiej – filii Wolskiego Centrum Kultury. Zachęcamy
do jej odwiedzania. Ekspozycja dostępna będzie do
22 października (poniedziałki w godz. 12:30-17:00,
wtorki 15:00-17:00, środy 10:00-17:00, piątki 9:00-15:00).
Regularne zajęcia z tkactwa artystycznego w naszej
gminie odbywają się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym w poniedziałki w godzinach
15:00-19:00. Zapraszamy.
tekst: Małgorzata Mosiej; foto: Urszula Mosiej-Konieczna

z życia gminy

I znów gra muzyka!
Obdarzeni co wrażliwszym słuchem mieszkańcy Starych Babic zapewne zdążyli już zauważyć, że w dźwiękowej panoramie naszej gminy zaczęły ostatnio wybrzmiewać nowe tony. Czasem dobiegały one z okolic
rynku, czasem z Klubu Mieszkańca, a raz czy dwa słyszano je nawet na Sali Widowiskowej Domu Kultury
Stare Babice w Zielonkach-Parceli.

Naszych czujnych sąsiadów spieszymy uspokoić. Otóż nie trzeba na gwałt szukać laryngologa,
a z Państwa słuchem wszystko
jest w jak najlepszym porządku.
Słyszycie Państwo standardowe odgłosy towarzyszące próOrkiestra Podmiejska na scenie Domu Kultury Stare Babice
bom orkiestry – w tym wypadku
Orkiestry Podmiejskiej Stare Baroku po raz pierwszy od długiego czasu zaprezentować
bice i Okolice.
Od chwili powstania zespołu miną niebawem dwa się publiczności na deskach Sceny Letniej w babickim
lata, warto więc na chwilę cofnąć się do roku 2019 parku. Atmosfera była wspaniała i naprawdę trudno
i przypomnieć sobie, jak się to wszystko zaczęło i dla- stwierdzić, czy to publiczność bardziej stęskniła się za
czego na jakiś czas musiało umilknąć. Pomysł utwo- muzyką graną na żywo, czy raczej muzycy nie mogli się
rzenia nowego zespołu muzycznego zrodził się na już doczekać grania dla żywej publiczności. Dość rzec,
jednym ze spotkań Stowarzyszenia Działajmy Razem. że jedni i drudzy spotkali się w tym samym miejscu
Idea była prosta: dofinansowanie z Urzędu Gminy, i czasie, ciesząc się wspólnie muzyką i przepięknym,
niewielka orkiestra, szeroko otwarte drzwi dla ama- pogodnym wieczorem. Po udanym występie zespół
torów w różnym wieku i o różnym poziomie umiejęt- z zapałem powrócił do pracy, w której wielkim wsparności. Repertuar miał nawiązywać do rodzimej muzy- ciem okazała się pomoc Domu Kultury Stare Babice.
Na potrzeby nagrania kilku utworów użyczył on
ki: zarówno tej ludowej, jak i tanecznej, przy
Orkiestrze Sali Widowiskowej, a w tygodniu
dźwiękach której bawiono się ongiś w najudostępnia muzykom Klub Mieszkańca,
lepszych lokalach II Rzeczpospolitej.
gdzie mogą odbywać się regularne próZadanie poprowadzenia zespołu poby. Kolejnym przedsięwzięciem, przy orwierzono Łukaszowi Owczynnikowowi,
ganizacji którego ponownie spotkają się
rozkochanemu w muzyce tradycyjnej
Orkiestra Podmiejska i Dom Kultury, jest
multiinstrumentaliście, kompozytorowi
Łukasz Owczynnikow
podczas próby
zbliżający się koncert.
i aranżerowi, na co dzień współpracujązespołu
cemu m.in. z Warszawską Orkiestrą SenOrkiestra Podmiejska Stare Babice i Okolice
tymentalną oraz zespołami Nicponie i CzessBand. Nowy dyrygent wziął się energicznie do pracy serdecznie zaprasza Państwa na swój występ, który
i wraz z garstką wyłonionych podczas pierwszego prze- odbędzie się 5 listopada o godz. 19:00 w szkole podsłuchania muzyków przygotował krótki program. Orkie- stawowej w Starych Babicach przy ulicy Polnej 40.
stra Podmiejska Stare Babice i Okolice zadebiutowała
w październiku 2019 r. podczas koncertu charytatyw- Wokalny i taneczny współudział Publiczności jest
jak najmilej widziany!
nego na rzecz potrzebującej rodziny z Koczarg.
Ambitne plany zespołu pokrzyżowała pandemia
Nagrania utworów oraz informacje dotyczące dziai związane z nią kolejne ograniczenia. Muzycy nie tracili jednak czasu i pod okiem Łukasza Owczynnikowa łalności zespołu można znaleźć na facebookowej
pracowali nad repertuarem w domowym zaciszu. Nie- stronie Orkiestry Podmiejskiej Stare Babice i Okolice.
tekst: Mariusz Chojnowski
zwłocznie po odwołaniu ostatniego lockdownu Orkiefoto: Miłosz Gadomski, Mariusz Chojnowski
stra Podmiejska wznowiła próby, by w czerwcu tego
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Koncert operowy w Koczargach Starych
25 września na boisku szkolnym w Koczargach Starych odbył się koncert śpiewaczki Anny Bacciarelli, która przybliżyła świat opery naszym mieszkańcom w bardzo ciekawej i przystępnej formie.

Anna Bacciarelli

Artystka Anna Bacciarelli jest absolwentką Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w klasie śpiewu operowego. Pracowała jako artystka chóru Teatru Wielkiego
w Łodzi, a także jako zespołu wokalnego w Operze
Kameralnej w Warszawie. Od wielu lat współpracuje
z Krośnieńskim Towarzystwem Muzycznym; śpiewa
sopranem koloraturowym.
Podczas sobotniego koncertu artystka w bardzo
ciekawy sposób przybliżyła słuchaczom libretta wy-

branych oper i szczegóły wykonywanych arii. Wysłuchaliśmy m.in.: arię Zerliny z opery „Don Giovanni”
W. A. Mozarta, arię Lauretty z opery „Gianni Schici”
i arię Musetty z opery „Cyganeria” G. Pucciniego, arię
Adeli z operetki „Zemsta nietoperza” J. Straussa, a także piękne pieśni kościelne: Ave Maria F. Schuberta
i Panis Angelicus C. Francka. Na zakończenie koncertu kwiaty artystce wręczyli Radny Henryk Kuncewicz
oraz prowadząca to wydarzenie Agnieszka Stanicka.
Organizatorem koncertu, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki
było sołectwo Koczargi Stare, a technicznie wydarzenie było możliwe dzięki wsparciu Domu Kultury Stare
Babice, za co organizatorzy dziękują Dyrektorowi Januszowi Czai. Podziękowania należą się również dyrektor SP w Koczargach Starych Annie Baran, dzięki
której uprzejmości spotkanie odbyło się na szkolnym
terenie.
Widzowie wyszli zachwyceni i prosili o więcej,
o czym świadczyły gromkie brawa i utwór na bis. Jak
zapewnili organizatorzy, było to pierwsze z wielu wydarzeń, które zaplanowane zostały w tym sołectwie.
tekst/foto: IB

Mieszkańcy gminy pod żaglami
Już po raz drugi mieszkańcy gminy Stare
Babice mieli możliwość wzięcia udziału
w zajęciach żeglarskich, zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki.
W ramach projektu „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”, który był współfinansowany przez
Gminę Stare Babice, zorganizowane zostały
rozmaite aktywności i zajęcia oparte na żeglarstwie, w których uczestniczyli najmłodsi
mieszkańcy gminy.
W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia: rejsy po jeziorze Dziekanowskim
na jachcie typu Omega, cykl wykładów promujących
żeglarstwo, miniwyprawa żeglarska „Śladami Pana Samochodzika” i cykl spotkań z psychologiem. Projekt
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszej gminy. Dla wielu z nich rejsy
były okazją do zapoznania się z żeglowaniem, a udział
w projekcie wniósł pozytywne wartości, zainspirował,
18
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poszerzył horyzonty uczestników, którzy mieli szansę na ciekawą edukację i przeżycie czegoś nowego.
Zajęcia skierowane były głównie do dzieci i młodzieży, aby na przykładzie żeglarstwa motywować ich do
samorozwoju, aktywności fizycznej i współdziałania
w grupie.
tekst/foto: IB

z życia gminy

Twórczy bałagan i terapia muzyką
Dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie biorą udział w różnorodnych działaniach, które pomagają się tym pierwszym rozwijać i przystosować do codziennego życia. Często są to dorosłe dzieci. Co je
bawi, co wspiera – dowiadujemy się z relacji członków Stowarzyszenia „Nasz Dom-Godne Życie”.

Po wakacyjnej przerwie kontynuowaliśmy cykl zajęć
„Terapia muzyką i ruchem” oraz „Sensoplastyka®”.
Aktywności te były finansowane przez Gminę Stare
Babice w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Chętnych było więcej
niż miejsc.
W ramach „Terapii muzyką i ruchem” podbiliśmy
„Dziki zachód”! Strzelaliśmy z winchestera, łuku, śpiewaliśmy, ćwiczyliśmy i tańczyliśmy. Niestraszne nam
były wrześniowe deszczowe chmury, wiatr i mżawka. Grunt to integracja, wspólna aktywność i ruch.
Wszystko pod czujnym okiem naszych pełnych pomysłów instruktorów: Agnieszki Kowalskiej i Sebastiana Giedroicia. Entuzjazm i zapał instruktorów udzielał się zarówno podopiecznym stowarzyszenia, jak
i opiekunom osób z niepełnosprawnościami.
30 września 2021 r. zakończyliśmy cieszący się dużym
zainteresowaniem cykl zajęć „Sensoplastyka®”. Multikolorowe, wielozapachowe, wielosmakowe zajęcia, na których pojawia się mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta
barw. Na warsztatach było wesoło i bardzo „brudno”.

Zajęcia prowadziła mistrzyni
twórczego, sensorycznego bałaganu Monika Woźniak. Wyraźnie widać,
jak bardzo potrzebne są
w naszej gminie zajęcia skierowane
do grupy osób z niepełnosprawnościami, dopasowane
do potrzeb i możliwości tej zróżnicowanej społeczności.
Konieczna jest ich kontynuacja i rozwijanie oferty.
Życzliwa pomoc GOSiRu i Domu Kultury ratowała nas
w trudnych sytuacjach pogodowych – dziękujemy!
Po długim okresie obostrzeń epidemicznych
szczególnie doceniamy możliwość spotykania się
i aktywności „na żywo”. Ruch, śmiech i aktywność
to samo zdrowie! Mamy nadzieję, że w tym roku
okres jesienno-wiosenny nie będzie wiązał się z surowymi obostrzeniami, czego życzymy OzN oraz
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy. Dużo zdrowia
i optymizmu!
tekst: Stowarzyszenie
foto: Jadwiga Wróblewska

Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych Babicach
kontakt tel.: Teresa 604 696 165 lub Jadwiga 504 778 905
kontakt e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl
Nr 9 (301) październik 2021
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III Powiatowy Sportowy Dzień Seniora „Z uśmiechem”
18 września w Borzęcinie Dużym, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, spotkali się seniorzy spragnieni sportowej rywalizacji i zabawy. Wydarzenie objęli patronatem Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński i Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.

Organizatorami wydarzenia, które już na stałe wpisało
się w kalendarz imprez senioralnych, byli Gminna Rada
Seniorów, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dyrekcja Szkoły w Borzęcinie
Dużym wraz ze wspaniałą grupą młodych wolontariuszy.
Seniorzy z młodzieńczym zapałem rywalizowali w sportowych konkurencjach, których było aż 10,
a zaangażowanie młodzieżowego jury zachęcało do
maksymalnego wysiłku. Nawet deszczowa pogoda nie
ostudziła radości z tej wspólnej zabawy. Wrażeń i emocji, którymi dzieliliśmy się potem przy kawie i gorącej
grochówce z babickiego „Krokodyla”, nie brakowało.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,
a zwycięzcy – puchary. Gratulacje uczestnikom złożyli:
przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski,
dyrektor GOSiR-u Jarosław Płóciennik, prezes UTW
Agnieszka Matuszewska, a puchary wręczali przewodniczący młodzieżowych komisji konkursowych.
Takie wspólne działania osób z różnych grup wiekowych to wielki walor integracji międzypokoleniowej. A uśmiechów nie brakowało, co widać na
wspólnym zdjęciu.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: IB

Bony społeczne dla seniorów 2021
Członkowie Gminnej Rady Seniorów pozyskali w konkursie Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości
3 bony społeczne wysokości 2 tysiące złotych każdy, z których będą realizowane projekty dla seniorów.
Bony te finansowane są przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego
udzielane jest na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie
samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy
osób. O bony mogą ubiegać się minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który reprezentuje grupę
na etapie podpisania i składania wniosku o udzielenie bonu społecznego. Przygotowane przez liderów
projekty wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę aktywności dla osób starszych.
20
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Projekt „Jeszcze lepiej” to ćwiczenia dykcji, emisji
głosu, ruchu scenicznego prowadzone przez Samantę
Zwolennik, absolwentkę sztuk teatralnych w Krakowie. Zajęcia rozwijają umiejętności i wrażliwość aktorską i odbywają się w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli od 17 września do 29 października. Kontakt do
koordynatora: Irena Janowska, tel. 791 035 882.
Projekt „Dobra pamięć w każdym wieku” to cykl
ćwiczeń umysłowych poprawiających koncentrację,
spostrzegawczość, zasób słownictwa, stymulujących

z życia gminy

Plan zajęć aktywnego seniora
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Nordic Walking
9:00-10:30
zbiórka przy tablicy
sołeckiej w Mariewie
Fundacja KIM

Robótki zręczne
10:00-12:00
(pierwszy wtorek
miesiąca)
Biblioteka Publiczna
Gminy Stare Babice,
ul. Południowa 2a,
Zielonki-Parcela

Nordic Walking
9:00-10:30
zbiórka przy
cmentarzu wojennym
w Starych Babicach
Fundacja KIM

Origami
13:00-14:00
(pierwszy czwartek
miesiąca)
Dom Kultury Stare
Babice
ul. Południowa 2a,
Zielonki-Parcela

Gimnastyka
rekreacyjna
10:30-11:30
zajęcia online
Fundacja Aktywni
Dłużej

Siłownia
11:00-12:00 I gr.
12:00-13:00 II gr.
GOSiR, ul. Południowa 2b,
Zielonki-Parcela
Fundacja Aktywni Dłużej
Zespół artystyczny
„Bez Nazwy”
13:00-14:00
(pierwszy poniedziałek
miesiąca)
Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2a,
Zielonki-Parcela
Zajęcia taneczne
13:30-15:00
Klub Mieszkańca,
ul. Polna 40, Stare Babice
Dom Kultury Stare Babice

Dyskusyjny Klub Książki
(drugi wtorek miesiąca)
15:00-16:00
Biblioteka Publiczna
Gminy Stare Babice
ul. Południowa 2a,
Zielonki-Parcela

Gimnastyka
przy muzyce
10:30-11:30
zajęcia online
Fundacja Aktywni
Dłużej

Wykłady Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
lub spotkania Klubu
Seniora Nadzieja
(wymiennie)
16:30-18:00
Klub Mieszkańca,
ul. Polna 40, Stare Babice

Tańce w kręgu
14:30-15:30
OSP Borzęcin,
ul. Warszawska 828
UTW

Tańce w kręgu
17:30-18:30
Klub Mieszkańca,
ul. Polna 40,
Stare Babice
Dom Kultury Stare
Babice

Joga zdrowy kręgosłup
16:30-17:30
Klub Mieszkańca,
ul. Polna 40, Stare Babice
Fundacja KIM
Zespół „Sami Swoi”
17:00-19:00
OSP Borzęcin,
ul. Warszawska 828

Gimnastyka rekreacyjna
17:00-18:00
Klub Mieszkańca,
ul. Polna 40, Stare Babice
Fundacja KIM

aktywność intelektualną. Zajęcia
przeznaczone dla każdego słuchacza wykładów UTW, realizowane
są w oparciu o materiały „Piękny
umysł nie ma wieku” i „Trening językowy dla seniorów” autorstwa Pauliny Polek i Pauliny Mechło. Kontakt
do koordynatora: Anna Czajkowska,
tel. 606 455 060.
Projekt „Zawsze szyk Dziewczyny” to warsztaty
tworzenia biżuterii koralikowej, usprawnianie zręczności manualnej, rozwijanie inwencji twórczej. Prowadzone przez instruktorkę Martę Matuszewską w
trzech grupach: w Borzęcinie, Zielonkach-Parceli i Starych Babicach w terminie 6-22 października. Kontakt
do koordynatora: Wiesława Kałuzińska, tel. 601 173 335.

Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na
pracy wolontariuszy - seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów
społecznych.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska; foto: IB
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W seniorach siła i moc
Siłownia, gimnastyka przy muzyce stacjonarnie i online czy ruch rozwijający seniora – terapia ruchem – to
tylko niektóre propozycje Fundacji Aktywni Dłużej dla babickich seniorów we współpracy z naszą Gminą.
Nie zabraknie także specjalistycznych spotkań online, np. w zakresie dietetyki. Jedno jest pewne: jesień
i zima nam nie straszne, bo pozostaniemy w ruchu.
w formule online z wykorzystaniem pomocy do ćwiczeń, takich jak: duże piłki
gimnastyczne, rolery czy dyski sensomotoryczne. Wszystkich chętnych do
treningu zapraszamy do kontaktu pod
numerem 504 77 08 09.

Bojowe poniedziałki
W każdy poniedziałek dwie dziesięcioosobowe grupy
seniorów poprawiają swoją kondycję na siłowni w Zielonkach-Parceli. Pod okiem doświadczonych instruktorów Fundacji Aktywni Dłużej ćwiczą na maszynach:
bieżniach, orbitrekach i ergonometrach. Pierwszy trening rozpoczyna się o godz. 11:00, a drugi o 12:00.
– Praca na urządzeniach poprawia kondycję fizyczną, daje lepsze dotlenienie organizmu i wzmocnienie
serca – jest to bezcenne lekarstwo, zwłaszcza w czasie
jesienno-zimowych infekcji – podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej, która prowadzi zajęcia na siłowni.
Odrobina muzyki
Środowe spotkania z gimnastyką przy muzyce to już
niemal tradycja. Od kilku lat poprzez delikatne ćwiczenia wzmacniające i rozciągające przy akompaniamencie muzyki relaksacyjnej poprawia się sprawność
uczestników. Teraz, w czasie pandemii, zajęcia odbywają się w formule hybrydowej, czyli online i stacjonarnie w sali gimnastycznej Fundacji Aktywni Dłużej
w Latchorzewie przy ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44.
Wszystkich chętnych zapraszamy na godz. 10:30.
Ruch rozwijający seniora – terapia ruchem
W piątki o godz. 10:30 odbywają się zajęcia w ramach
projektu „Ruch rozwijający seniora – terapia ruchem”.
W związku z sytuacją pandemiczną prowadzone są one
22
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Rusza Akademia Zdrowego
Seniora
W tym roku Fundacja Aktywni Dłużej
nie rezygnuje także z cyklu zajęć w ramach Akademii Zdrowego Seniora.
Zapraszamy na warsztaty dietetyczne pt. „Żywienie seniorów – możesz
poprawić jakość życia i dłużej cieszyć
się lepszym zdrowiem”. Pierwsze spotkanie w wersji hybrydowej (tzn. zdalnie lub w sali) odbędzie się 7 października (czwartek)
w godz. 10:30 – 11:30 w Latchorzewie. Link jest taki sam
jak do zajęć ruchowych online. Zainteresowanych
otrzymaniem linku i hasła prosimy o kontakt pod numerem 504 770 809.
Zajęcia poprowadzi Edyta Marońska, mgr inżynier
Wydziałów Żywienia Człowieka oraz Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego SGGW.
tekst/foto: Zbigniew Baranowski
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Przedszkolaki z Borzęcina w czasie warsztatu

Zbieraj z nami! Eko-konkurs z nagrodami!
Już po raz czwarty odbywa się w naszej gminie szkolno-przedszkolny konkurs środowiskowy. W akcji zbiórki
surowców wtórnych uczestniczy osiem publicznych placówek oświatowych. Przed szkołami i przedszkolami ustawione zostały kontenery na makulaturę, a wewnątrz placówek – pojemniki na telefony. Organizatorami konkursu są Gmina Stare Babice oraz firma Byś – Wojciech Byśkiniewicz.

Warsztaty w szkole w Zielonkach-Parceli

We wrześniu w szkołach i przedszkolach gminy Stare
Babice odbywały się warsztaty wspierające konkursową zbiórkę makulatury i starych
telefonów komórkowych. Organizatorami konkursu są Gmina Stare Babice oraz firma Byś
– Wojciech Byśkiniewicz.
Ważne jest, by z roku na rok
wśród młodego pokolenia babiczan pogłębiać wiedzę i świadomość na temat koniecznych
zachowań
proekologicznych.
Młodzi ludzie podczas zajęć poznali najważniejsze pojęcia ekologii oraz powody, dla których
recykling surowców jest tak waż-

ny w dzisiejszym świecie. Dobrze dobrane do wieku
odbiorcy materiały zajęciowe pozwoliły zrozumieć,
że działanie każdej pojedynczej jednostki jest ważne
i potrzebne.
W tym roku w każdej z uczestniczących placówek
oświatowych będzie liczona nie tylko ilość zebranych
surowców, ale także zostanie oceniony procentowy
udział zaangażowanych dzieci.
W październiku nastąpi uroczyste podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród, a „Gazeta Babicka”
przedstawi Państwu zwycięzców.
tekst: AK; foto: AK, IB

Przedszkolaki z Borzęcina Dużego
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Pszczoła Kampinoska
Od tysięcy lat tereny Polski zasiedlały pszczoły miodne. Spośród licznych ras i linii jedna w szczególny sposób
jest nam bardzo bliska – pszczoła środkowoeuropejska linii: Kampinoska, która przez stulecia żyła naturalnie
w lasach obecnego Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nazywana pszczołą czarną
– ze względu na ciemne
ubarwienie, bądź po prostu – leśną, była źródłem
cennego wosku i miodu
dla pokoleń tutejszych
bartników; funkcjonowała bez przeszkód, stanowiąc ważny element ekosystemu okolicznych lasów.
Zdobycze cywilizacyjne ostatnich dziesięcioleci przyniosły nam
wiele nieocenionych korzyści, jednak zasady panujące w rzeczywistości XX wieku brutalnie zweryfikowały przydatność pszczoły linii:
Kampinoska. Pszczelarze wybrali
i sprowadzili z innych rejonów Europy pszczoły lepsze pod względem
wydajności, a to mogło oznaczać
tylko jedno: pszczoła leśna została
szybko wyparta przez inne.
Babicka eko Pasieka
Obecnie pszczół linii: Kampinoska
niestety już prawnie nie ma i dlatego, aby nie stracić bezpowrotnie
24
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tej cennej dla lokalnego środowiska linii, prowadzony
jest program hodowli zachowawczej w Parzniewie.
Nasza Gmina razem ze spółką Eko-Babice, chcąc dołożyć swoją cegiełkę do tej niezwykle wartościowej
inicjatywy, poczyniła pierwszy krok ku wsparciu reintrodukcji pszczoły linii: Kampinoska. We wrześniu, na
terenie Eko-Babic, stanęły pierwsze cztery ule, które
zostały zasiedlone pszczelimi rodzinami.
Aktualnie w babickiej ekopasiece żyją pszczoły rasy
kraińskiej, jednak jesteśmy dopiero na początku długiej
drogi i w przyszłym roku rozpoczniemy powiększanie
liczby rodzin pszczelich i wprowadzanie właśnie pszczoły
linii: Kampinoska.
We wrześniu pszczoły były intensywnie zakarmiane
i przygotowywane do najtrudniejszego okresu w ich
życiu – zimy. Ciepłe dni babiego lata zachęcały nasze
podopieczne do intensywnych lotów po pyłek i nektar
z nawłoci – rośliny inwazyjnej, lecz także bardzo
wartościowej dla wielu owadów. Licznie odwiedzane były także inne, wciąż kwitnące
rośliny: rudbekie, rozchodniki, wrzosy,
bluszcze.
Mamy nadzieję, że w październiku
jeszcze nie raz będzie dane nam obserwować pracę pszczół.
tekst: Łukasz Żurek
www.pasiekanadstruga.waw.pl
foto: Katarzyna Żurek
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Łoś – król Puszczy Kampinoskiej
Jest zwierzęciem herbowym Kampinoskiego Parku Narodowego i jednocześnie mieszkańcem Puszczy, którego chyba najczęściej spotkać można, spacerując po kampinoskim
szlaku. Łoś – bo o nim mowa – mieszka w puszczańskich ostępach już siedemdziesiąt lat.
Łoś to największe zwierzę bytujące w Puszczy, a równocześnie takie, które stosunkowo łatwo spotkać.
Zwierzę majestatyczne, charyzmatyczne i dostojne.
Warunki naturalne Puszczy Kampinoskiej są wręcz
idealne dla łosia, który lubi lato spędzać na bagnach,
a zimy w borach, czyli podstawowych siedliskach tu
występujących. Czy można wyobrazić sobie Puszczę
Kampinoską bez łosia?
A jednak… Pomimo
tego, że przez całe wieki łoś był w tej przywiślańskiej puszczy królem
i zwierzyną pospolitą,
to polowania urządzane
z pobliskiej Warszawy
oraz zwykłe kłusownictwo spowodowały, że łosie zniknęły stąd gdzieś
pomiędzy połową XVIII
a początkiem XIX wieku.
Wyginęły także niemal
w całej Polsce. Została
jedynie niewielka populacja z doliny Biebrzy. W II
Rzeczypospolitej objęto
ją ochroną, ale II wojna
światowa znowu przyniosła łosiom zagładę. Powróciły do puszczy w 1951 r.
z Białorusi. Sprowadzono wówczas dwa samce
i trzy samice. Zamieszkały
w specjalnej zagrodzie na
skraju bagna Cichowąż.
Byki Kampinos i Kamil oraz
klępy Kama, Kalia i Kalina
stały się pierwszymi łosiami od prawie dwóch wieków, które zamieszkały na terenie Puszczy Kampinoskiej. Zagroda, zwana później Łosiówką, miała prawie
150 ha powierzchni i była otoczona podwójnym płotem, by łosiom trudniej było uciec i aby nie niepokoili
ich goście z zewnątrz. Zwierzęta szybko zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu i już w następnym
roku przyszły na świat dwa młode łoszaki. Cztery lata
później do łosi w zagrodzie dołączył samiec z Puszczy

Białowieskiej. W miarę upływu lat populacja zaczęła
się rozrastać. Część przychówku zaczęto sukcesywnie wypuszczać na wolność. Ostatnie z tych zwierząt
opuściły Łosiówkę w 1958 r., a zagrodę zdemontowano. Gdy w styczniu 1959 r. dzięki staraniom Jadwigi
i Romana Kobendzów utworzono Kampinoski Park
Narodowy, żyło w nim prawie 40 łosi. Obecnie na
terenie KPN żyje ich ok. 400 sztuk, co czyni z tego

obszaru (po biebrzańskich bagnach) drugą pod względem wielkości ostoją tego gatunku w Polsce.
Pomimo, że łosie widząc człowieka zazwyczaj zachowują się spokojnie, przypominamy, że rozdrażniony bądź zaniepokojony łoś może być groźny. Jest to
dzikie zwierzę i nie należy do niego podchodzić ani
w jakikolwiek sposób zakłócać jego spokoju.
tekst: Magdalena Kamińska KPN; foto: Katarzyna Fidler/KPN
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Bucha dym z komina…
Październik i jesienne chłody to początek sezonu grzewczego, a co za tym idzie, powrót tematu spalania
śmieci i zanieczyszczania powietrza przez sąsiadów. Zdjęcia kominów i gęstego dymu nad okolicą pojawiają
się zarówno w lokalnych grupach społecznościowych w internecie, jak i docierają bezpośrednio do naszej
redakcji. Zgłoszenia mieszkańców spływają również do Straży Gminnej i Urzędu Gminy. Jednak czarny dym
z kominów nie zawsze musi oznaczać palenie śmieci.
Ponieważ wątek ten jest co roku aktualny i bardzo
żywy, chcemy przypomnieć Państwu kilka zasad i informacji, jak również zapewnić, że temat czystości powietrza jest monitorowany przez Urząd Gminy i odpowiednie służby lokalne.
Mieszkańcy piszą: – W mojej okolicy bardzo wiele osób jeszcze nadal używa przestarzałych pieców
i opala najgorszej jakości opałem, przez co, w okresie
październik – kwiecień w mojej okolicy jest nieznośny smród i czad (…) Mieszkamy na wsi, gdzie powinniśmy korzystać ze świeżego, czystego powietrza.
Niestety, ale przez nieodpowiedzialne działania niektórych mieszkańców, (…) nie dane jest nam cieszyć
się ze świeżego powietrza i dobrego samopoczucia.
(nazwisko znane redakcji).
W odpowiedzi na ten i podobne listy, chcemy Państwa zapewnić, że żadne zgłoszenie nie zostaje bez
podjęcia interwencji i odpowiedzi. Wszystkie przypadki zgłaszane do Urzędu Gminy i Straży Gminnej
są analizowane i rozwiązywane zgodnie z obowiązują26
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cymi przepisami. – Każde zgłoszenie mieszkańca jest
przez nas sprawdzane, niektóre posesje nawet kilkukrotnie w ciągu roku – mówi Jacek Sypka, strażnik
Straży Gminnej z rejonu IV. – Kontrolujemy paleniska
oraz kotłownie. Mieszkańcy opalają domy węglem,
drewnem oraz ekogroszkiem. Prawnie dozwolone
są również piece na czysty olej opałowy oraz pellety drzewne. To ostatnie jest paliwem opałowym
powstałym ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiór, zrębków i ma
postać granulatu. Pellet ma wartość opałową taką jak
drewno, niską wilgotność, w czasie spalania powstaje z niego niewielka ilość popiołu. Jak podkreśla Jacek Sypka: – Każdy kupujący powinien otrzymać od
sprzedawcy certyfikat na towar. W wypadku, gdyby
sprzedający o tym dokumencie „zapomniał” – należy się takiego domagać.
Skąd ten dym? Intensywne zadymienie mogą powodować: słaby gatunek węgla lub wilgotne drewno (świeże, nieprzesezonowane). Często zależne jest
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to od kraju pochodzenia węgla – polski jest wysokiej
klasy o niskim zasiarczeniu i zanieczyszczeniu, a te
właśnie czynniki są najczęściej powodem intensywności zadymienia i nieprzyjemnych zapachów. Do
Polski sprowadzany jest jednak też węgiel ze wschodu (z Ukrainy czy z Rosji), który cechuje się wysokim
zanieczyszczeniem oraz zasiarczeniem, a to z kolei
jest powodem wcześniej wymienionych uciążliwości.
Kolejny powód intensywnego dymu to nieprawidłowe rozpalanie. – Duże zadymienie, często
na czarno, występuje bezpośrednio po rozpaleniu
w piecu – informuje rejonowy Jacek Sypka. – Jest to
zjawisko normalne i często zanika po około czterdziestu minutach, kiedy parametry termiczne w palenisku się już ustabilizują. Powodem tej uciążliwości
może być również sposób samego podpalania w piecu. Wiele osób stosuje sposób dolny. W internecie
można znaleźć wiele pomocnych filmów, na których
w prosty sposób ukazana jest różnica między dolnym a górnym sposobem rozpalania. Ten drugi powoduje dużo mniejsze zadymienie.
Co stanowi prawo? Zadymienie, samo w sobie nie
stanowi wykroczenia, tylko – jak mówi „Ustawa o odpadach” w Artykule 191. – popełnia się wykroczenie
„przekształcając termicznie (w piecu, ognisku, poddaje ogólnemu spaleniu) odpady (odpady bytowe, budowlane oraz inne wykonane działalnością człowieka)
poza spalarniami”.
Jakie działania podejmowane są na skalę państwową czy wojewódzką? Jest to temat wielowątkowy,
ale problem możliwy do rozwiązania w perspektywie
najbliższych lat. W ubiegłym roku radni województwa
mazowieckiego przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza (POP). Jego celem jest poprawa jakości powietrza, a tym samym warunków życia mieszkańców
Mazowsza. Program zaplanowany został na 6 lat i ma
doprowadzić do ograniczenia emisji pyłu PM10 o 44%,

PM2,5 o 57%, benzo(a)pirenu o 69% oraz ditlenku azotu o 27%. „Gazeta Babicka” pisała szczegółowo o tym
projekcie rok temu, w nr 9/2020.
Poprawa jakości powietrza, zwłaszcza zimą,
w okresie grzewczym, jest ogromnym wyzwaniem
nie tylko na skalę światową czy krajową, lecz przede
wszystkim dla każdej lokalnej społeczności, takiej jak
gmina i wieś.
– Wsparciem w naszych działaniach jest kampania
„Czyste powietrze – zdrowy wybór” sfinansowana
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej celem jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Realizacja następuje m.in. poprzez dofinansowania
do wymiany starych pieców, tzw. kopciuchów oraz
szeroko rozumianą termomodernizację, np. docieplenie ścian, dachu, wymiana okien i drzwi wejściowych – mówi Adam Zasłona z Referatu Ochrony
Środowiska, specjalizujący się w dziedzinie działań
na rzecz czystego powietrza w gminie Stare Babice.
– Na terenie naszej gminy dofinansowanie wynosi
do 5000 zł, jednak nie może być to więcej niż 70%
kosztu modernizacji. Uchwała antysmogowa zobowiązuje nas do zakończenia wymiany pieców bezklasowych oraz klasy 1 i 2 do końca 2022 roku. W tym
roku Gmina przekazała już mieszkańcom całą przeznaczoną na to kwotę 365 000 złotych. Kolejne transze będą możliwe już niedługo.
W Urzędzie Gminy Stare Babice można uzyskać
porady w kwestii zapobiegania smogowi i szeroko
pojętej ochrony powietrza. – Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze, który znajduje się w pokoju nr 10 w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – zaprasza Adam Zasłona.
tekst: AK, IB; foto: Adobe Stock

Zgłoszenia dotyczące zadymiania okolicy należy
zgłaszać do Straży Gminnej pod numerem telefonu 986 lub do Referatu Ochrony Środowiska
– telefon: 22 730 80 75 w godzinach pracy urzędu.
W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych
zgłoszenia należy kierować na Policję.
Nr 9 (301) październik 2021
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Guzikowy zawrót głowy
Nasza biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć nowości wydawnicze, czy zgłosić tytuł,
który nasi bibliotekarze mogą zakupić na Państwa prośbę. Dzieje się tu bardzo dużo: mamy propozycje
dla każdej grupy wiekowej, a wiele z naszych aktywności jest przenoszonych na domowy grunt. To dla nas
bardzo miłe, że możemy być dla państwa inspiracją, jeśli chodzi o kreatywne spędzanie czasu.

„Guzikowa opowieść” to nowy autorski projekt babickiej biblioteki, trzeci już, po wcześniejszych: „Przepiśniku” i „Bibliobajce”.
Podczas lekcji bibliotecznej przeprowadzanej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w klasach 1-3, każdy
uczestnik otrzymuje „Guzikową kolorowankę”. Zajęcia
prowadzone są wokół nietypowej książki, która powstała specjalnie na potrzeby tych spotkań. Składa się
ona z sześciu poduszeczek, pełniących
funkcję kart książkowych. Każda z nich
jest wyjściem do
oddzielnej historii,

a wszystkie razem tworzą opowiastkę dotyczącą sympatycznych guzików. W trakcie naszego
spotkania dzieci aktywnie uczestniczą
w zajęciach, bo poprzez zabawę ćwiczą koordynację
wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, doskonalą
trudną sztukę przewlekania, nawlekania i zapinania. Jest
to zabawa wspierającą rozwój, która ułatwi naukę.
Celem akcji jest oswojenie dzieci z książką i jej rolą
w życiu, a także wskazanie ogromnych możliwości
czerpania wiedzy z książek.
Skład i wydruk kolorowanki został sfinansowany
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.
Rysunki do kolorowanki zostały wykonane przez
Natalię Perkowską, absolwentkę BIG BEN Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej Szkoły Podstawowej im. gen.
Władysława Andersa oraz radną Młodzieżowej Rady
Gminy Stare Babice.
tekst: Urszula Hoczyk,
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
foto: AK,UH
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Dom kultury

Październik w Domu Kultury Stare Babice
l	
9.10 (sobota), godz. 18.00; Sala Widowiskowa
Domu Kultury (SWDK)
Spektakl „Pozamiatane”. Wartka, pełna niezwykłych zwrotów akcji komedia… rodzinna.
Cena biletu: 45 zł
l 10.10 (niedziela), godz. 10.00; Miejsce zbiórki:
skrzyżowanie przy ul. Radiowej z ul. Leskiego.
„Spacer śladami Radiostacji Babice”. Czas trwania: 2h. Uczestnictwo bezpłatne. Zapisy online
www. domkultury-starebabice.pl
l 12.10 (wtorek), godz. 19,00; Klub Mieszkańca,
ul. Polna 40
Społeczna Burza Mózgów – spotkanie II
Okazja poznania mieszkańców gminy i stworzenia
czegoś interesującego i pożytecznego dla całej
społeczności. Wstęp wolny.
l 13.10 (środa), godz. 19.00; (SWDK)
„Kruk z Tower” spektakl Teatru Dramatycznego
Cena biletu: 25 zł
l 14.10 (czwartek), godz. 18.00-19.30; pracownia C,
I piętro Dom Kultury Stare Babice (DKSB)

Warsztaty tworzenia pierścionków z koralików
– beading
Koszt uczestnictwa i materiałów: 55 zł
l 17.10 (niedziela), godz. 19.00; (SWDK)
„Czesław Mozil solo” połączenie monodramu,
stand-upu i koncertu
Cena biletu: 50 zł
l 19.10 (wtorek), godz. 17.00-19.00; dziedziniec przed
DK (w razie niepogody – pracownia kreatywna)
Spotkania szachowe dla każdego pod okiem
doświadczonych graczy. Wstęp wolny.
l 21.10 (czwartek), godz. 18.00-20.30; pracownia C,
I piętro DKSB
Stolarka dla Kobiet
Koszt uczestnictwa oraz materiałów: 120 zł
l 30.10 (sobota), godz. 19.00; (SWDK)
„Kepler 22B” spektakl teatru tańca
Cena biletu: 25 zł
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny lub Ogólnopolskiej Karty Seniora wydanych w Gminie Stare Babice
bilety ze zniżką 20%.

Czy domy kultury przyjaźnią się ze sobą?
W trakcie projektu „Zaproś Nas do Siebie 2020” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury zespół Domu Kultury Stare Babice poznał 15 innych ośrodków kultury z różnych rejonów Polski. W dniach
14-15 września br. przedstawiciele 6 z tych instytucji odwiedzili gminę Stare Babice.
Przedstawiciele: Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,
Gminnego Ośrodka Kultury Dywity, Centrum Kultury
Gminy Jabłonna z okolic Lublina, Miejskiego Domu Kultury Lubliniec, Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie
oraz Miejskiego Domu Kultury Ratusz Zduńska Wola zostali do nas zaproszeni na wizytę studyjną, czyli prezentację tego, jak działa Dom Kultury Stare Babice. I chociaż
projekt NCK skończył się w grudniu zeszłego roku, od
stycznia br. widujemy się regularnie co miesiąc online,
kontynuując „zaprosiowe” kontakty: wymieniamy doświadczenia i konsultujemy nasze działania.
W trakcie wizyty odbyło się szkolenie z prowadzenia profili instytucji na Facebooku i Instagramie. Nasi
goście zwiedzili Domu Kultury, Bibliotekę, halę GOSiR, Pałac Lasotów, babicki park oraz Klub Mieszkańca.
Wzięli także udział w spacerze szlakiem Radiostacji
Babice i uczestniczyli w koncercie kwartetu jazzowego Atom String Quartet. Mieli także okazję nauczyć się
grać w indyjski bilard w trakcie warsztatów prowadzonych przez trenerów z Polskiego Stowarzyszenie Carrom, które w gminie Stare Babice działa od ponad 12 lat.

Było niezwykle intensywnie i interesująco, a uczestnicy
zachwyceni gminą Stare Babice i naszymi działaniami
już szykują się do organizacji wizyt studyjnych dla „Zaprosiów edycji 2020” w swoich miejscowościach.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli u nas z wizytą
i tym, którzy pomagali przy jej organizacji. Kultura to
nasza pasja!
tekst: PN; foto IB
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OFERTA ZAJęć • Dom Kultury • sezon 2021/2022
poniedziałek

wtorek

środa

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

angielski (2 razy w tygodniu)
kl. II 9.50-10.35
kl. 0-I 16.00-16.45

angielski (2 razy w tygodniu)
kl. III 8.00-8.45
kl. IV 8.50-9.50
kl. II 9.55-10.40
kl. II 12.45-13.30

MATPLANETA
kl. II-III 8.10-9.45
kl. 0-I 16.00-17.40

pianino indywidualnie
7 lat+, dorośli 13.00–18.45
PROGRAMOWANIE MINECRAFT
7-9 lat (podst.) 15.00-16.00, 16.15-17.15
9 lat+ (zaaw.) 17.30-18.30
ZGRANA EKIPA
zajęcia teatralne
12-18 lat 15.30-17.00
PROJEKTOWANIE i DRUKOWANIE 3D
7-9 lat 16.45-18.00
11 lat+ 18.10-19.25
TEATR MUZYCZNY POLOT
7-9 lat 17.30-19.15
10-14 lat 17.30-20.00

MATPLANETA
kl. I 8.50-9.40
kl. II-III 16.00-17.40
PERKUSJA indywidualnie
7 lat+, dorośli 14.00-21.00
CERAMIKA
kl. 0 14.30-15.30
6-9 lat 15.45-16.45
dla małych i dużych, 6 lat+, dorośli
17.00-18.15
16 lat+, dorośli 18.30-20.30

angielski (2 razy w tygodniu)
kl. II 9.50-10.35, 16.00-16.45
kl. III 11.50-12.35
4-5 lat 16.50-17.25
CERAMIKA
6-9 lat 8.15-9.15, 9.30-10.30, 10.40-11.40,
14.30-15.30, 15.45-16.45
10-15 lat 17.00-18.00
pianino indywidualnie
7 lat+, dorośli 13.00-19.15
RobotYKA we do2
6-8 lat 15.00-16.00, 16.15-18.15

GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 16.00-21.00

keyboard indywidualnie
7 lat+, dorośli 16.00-20.00

warsztaty filmowe
12-18 lat 18.00-20.00

Akademia matematyki kl. VII
17.00-18.30

RYSUNEK I MALARSTWO
12-17 lat 18.00-19.30

droga do kariery (2 razy w miesiącu)
14-19 lat 17.00-18.30

angielski - native speaker
kl. IV-V 16.00-17.00
kl. VI-VII 17.10-18.10
kl. VIII 18.20-19.20

CHÓR APROBATA
dorośli 19.00-20.30

POZYTYWNA DYSCYPLINA
dorośli 18.30-20.30

kobieta na rynku pracy
dorośli 19.00-20.30

HISZPAŃSKI
dorośli 18.45-20.15

Sala Widowiskowa Domu Kultury

sala fitness w hali sportowej

studio wokalne
7 lat+, dorośli
14.00-15.00, 15.05-16.05, 16.10-17.10

FLAMENCO
13 lat+, dorośli 19.00-20.15

babicka orkiestra dęta
im. krzysztofa pendereckiego
19.30-21.00 (bezpłatnie)

Taniec towarzyski dla par
salsa, bachata, tango
dorośli (początkujący) 20.30-21.30

Sala Widowiskowa Domu Kultury

TEATR MUZYCZNY POLOT
7-9 lat 17.30-19.15
10-14 lat 17.30-20.00

sala fitness w hali sportowej
Joga
16 lat+, dorośli 19.30-20.30

sala sportów walki w hali
sportowej
CAPOEIRA
7 lat+, dorośli (początkujący) 19.15-20.15
7 lat+, dorośli (zaawansowani) 20.20-21.35

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
taniec dla seniorów (bezpłatne)
13.30-15.00

Zeskanuj kod QR
i zapisz się na zajęcia online.

RobotYKA ev3
9-10 lat 17.30-18.30
WARSZTATY REPORTAŻOWE z Leszkiem talko
dorośli 18.00-20.00
warsztaty pisania ikon
dorośli (pocz. i kon.) 18.30-20.30

studio wokalne
7 lat+, dorośli 16.10-17.10, 17.15-18.15, 18.20-19.20

sala fitness w hali sportowej
taniec nowoczesny
7-10 lat 16.05-16.50
4-6 lat 17.00-17.45
ZESPÓŁ TANECZNY Dance to the Beat
7-10 lat Junior 17.55-18.55
11 lat+ 19.05-20.20
taniec towarzyski dla par
dorośli (kontynuacja) 20.30-21.55

sala sportów walki w hali
sportowej
Joga
16 lat+, dorośli 19.30-20.30

www.domkultury-starebabice.pl
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czwartek

piątek

sobota

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

KREATYWNE SZYCIE
8-11 lat (początkujący) 14.00-15.30
10-17 lat (zaawansowani) 10.00-11.30, 15.45-17.15
dorośli 18.00-20.00

Eksperymenty
6-12 lat 15.00-15.45, 16.00-16.45
przedszkolaki 17.00-17.45

artystyczne wariacje – plastyka
6-10 lat 11.15-12.15

artystyczne wariacje - PLASTYKA
6-10 lat 15.00-16.00
10-15 lat 16.15-17.15
angielski (2 razy w tygodniu)
kl. II 11.50-12.35
kl. III 12.40-13.25
kl. 0-I 16.00-16.45
origami dla seniorów
(raz w miesiącu, bezpłatne)
13.00-14.00
GITARA indywidualnie
7 lat+, dorośli 13.00-21.00
zajęcia stolarskie
7 - 12 lat 16.00-17.30 (2 razy w miesiącu)
dorośli 18.00-20.30 (raz w miesiącu)
gospel young babice
7-12 lat 16.45-18.45
redakcja radiowa
praktyka dziennikarska
12-18 lat 17.00-18.30
radio wokół nas (2 razy w miesiącu)
fizyka, inżynieria, łączność i dźwięk
12 lat+ 17.30-18.30
chór aprobata (bezpłatne)
dorośli 19.00-20.30
warsztaty biżuterii koralikowej
(1 lub 2 razy w miesiącu)
dorośli 18.00-19.30/20.00

sala fitness w hali sportowej
breakdance
7-10 lat 16.00-16.50
11 lat+ 17.00-18.00
solo latino
dorośli 19.30-20.30
Taniec towarzyski dla par
dorośli (średniozaawansowani) 20.40-21.55

sala sportów walki w hali
sportowej

angielski (2 razy w tygodniu)
kl. III 9.40-10.25
kl. IV 10.40-11.40
kl. II 16.00-16.45
4-5 lat 16.50-17.25
akademia projektowania
8-11 lat 10.00-11.30, 16.00-17.30
GotujMania (2 razy w miesiącu)
7-12 lat 15.30-17.00, 17.30-19.00
origami
kl. 0-I 16.00-16.45

matematyka dla ósmoklasistów
kurs przygotowujący do egzaminu
9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00
TEATR MUZYCZNY POLOT
(2 razy w miesiącu)
10-14 lat 9.00-13.00
warsztaty architektoniczne
(raz w miesiącu)
7-12 lat 9.30-11.00
roboprzedszkole
5-6 lat 11.15-12.15

Zespół muzyczny dk (bezpłatne)
17.00-18.30

teatrzyk zielonki gęś
zajęcia teatralne dla dzieci
8-12 lat 10.00-11.30

TEATR MUZYCZNY POLOT
7-9 lat 17.30-19.15
10-14 lat 17.30-20.00

warsztaty makramowych bransoletek
(raz w miesiącu)
10 lat+, dorośli 10.00-11.30

klub gier planszowych (bezpłatne)
7 lat+, dorośli 18.00-20.00

rodzinne warsztaty artystyczne
(raz w miesiącu)
6-10 lat z dorosłymi 12.30-14.00

sala fitness w hali sportowej
Taniec towarzyski dla par
dorośli (kontynuacja) 20.15-21.40

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
taniec w kręgu dla seniorów
(bezpłatne)
17.30-18.30

Dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny
wydanej w Gminie
Stare Babice
i po okazaniu jej
w kasie Domu Kultury
Stare Babice
udzielamy 20% zniżki.

sala fitness w hali sportowej
baby dance
2-3 lata (z opiekunem) 9.30-10.00
taniec nowoczesny
4-6 lat 10.10-10.55
7-10 lat 13.40-14.25
ZESPÓŁ TANECZNY Dance to the Beat
7-10 lat Junior 11.05-12.05
11 lat+ 12.15 - 13.30

niedziela
sala fitness w hali sportowej
BALET
3-5 lat 10.00-10.45
6-9 lat (początkujący) 11.00-11.45
6-9 lat (kontynuacja) 12.00-12.45

CAPOEIRA afro-brazylijska sztuka walki
7 lat+, dorośli (początkujący) 19.15-20.15
7 lat+, dorośli (zaawansowani) 20.20-21.35

zapisy online www.domkultury-starebabice.pl
dkstarebabice
GminaStareBabice
www.stare-babice.pl

Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2a, 05-082 Zielonki-Parcela
tel. 22 487 18 70
kontakt@domkultury-starebabice.pl
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Sezon 2021/2022 rozpoczęty!
W sobotę 11 września dziedziniec przed Domem Kultury Stare Babice ponownie tętnił życiem! Tego dnia
odbył się bowiem dzień otwarty, podczas którego prezentowana była oferta zajęć, warsztatów i kursów planowanych na sezon 2021/2022.
Zanim jednak odwiedzający wybrali się w podróż
szlakiem „zajęć i warsztatów” po naszych stoiskach
i pracowniach, Teatr Katarynka z Gdańska zapro-

sił wszystkich na pokład statku i pełen przygód rejs!
Zaprezentowany przez nich spektakl teatralny pt.
„Morskie opowieści” podobał się nie tylko najmłodszym widzom, ale też ich rodzicom. Warto
dodać, że okazji do podziwiania było tego
dnia wiele – swe umiejętności prezentowali różni instruktorzy m.in.: tańca, baletu,
reportażu, ceramiki i wielu innych. Można
było też podpatrzeć jak się szyje, programuje, maluje, programuje w 3D i eksperymentuje! Ale nie tylko! – bo cóż to byłby za
dzień bez baniek, tatuaży, kolorowych warkoczyków czy innych atrakcji dla najmłodszych? Uśmiechnięte dzieci, zaciekawiona
młodzież i zadowoleni rodzice, tak było.
Zapraszamy na kolejny sezon zajęć,
warsztatów i kursów – każdy, kto chce
rozwijać swe pasje i zainteresowania, ten
– w progach Domu Kultury Stare Babice
– na pewno znajdzie coś dla siebie!
tekst: AO; foto IB

Atom String Quartet
14 września na deskach naszej Sali Widowiskowej wystąpił jeden z najbardziej intrygujących kwartetów
smyczkowych na świecie – Atom String Quartet! Dawid Lubowicz (skrzypce), Mateusz Smoczyński (skrzypce), Michał Zaborski (altówka) i Krzysztof Lenczowski
(wiolonczela) grają w niezmienionym składzie od 11 lat.
I to jak grają! Ich koncerty to wirtuozeria i artyzm w najczystszej postaci; to jedyny i niepowtarzalny styl muzyczny. W twórczości „Atomów” słychać jazz, klasykę, muzykę
współczesną, polski folklor, a także muzykę świata…
Artyści, zanim zawitali w progi Domu Kultury Stare Babice, zagrali tysiące koncertów i to pod niemal każdą szerokością geograficzną. Nie dziwi więc, że występ Atom
String Quartet w naszej sali zakończył zasłużony standig
ovation. Kto jednak nie mógł być tego wieczoru z nami,
ma szansę zobaczyć koncert online na naszym Facebooku lub kanale Youtube.
Zapraszamy, bo to prawdziwy muzyczny brylant!
tekst: AO; foto: AK
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Spektakl czy reportaż?
A gdyby tak to połączyć? Widzowie, którzy zasiedli 23 września w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare
Babice już wiedzą, że to jest możliwe!

„Szaman. Spektakl reporterski”, który tego dnia mogliśmy obejrzeć, to
oryginalne połączenie obrazujących
buriackie obrzędy zdjęć filmowych,
stand-upu i dramatu. Znakomitym
dopełnieniem całości jest gra aktorska Moniki Mariotti (również reżyserki
tego spektaklu) i Aruna Milcarza oraz…
gra na autentycznych syberyjskich
instrumentach! Inscenizacja ukazała
świat, w którym rytuały szamańskie
przeplatają się z rytuałami dnia powszedniego.
Opowieść o historii Moniki i Aruna oraz codziennym życiu szamana
Baira jest punktem wyjścia do podjęcia tak ważkich tematów jak powrót
do własnych korzeni, poszanowanie
przodków i ich wpływ na nasze doczesne życie. Z jednej strony porusza i skłania do refleksji, z drugiej zaś,
okraszona ironicznym dowcipem Aruna, prowokuje do uśmiechu. Jednakże
co najważniejsze, ich wspólnie opowiedziana historia, bez reszty wciąga
i od pierwszych chwil przenosi widza
w bezkres zabajkalskich stepów.
tekst: AO; foto: AK
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Stare Babice BMX Challenge 2021
21 sierpnia odbyła się już ósma edycja zawodów
„Stare Babice BMX Challenge 2021”. Rywalizacja
miała miejsce na skateparku w Borzęcinie Dużym.
Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.
W tegorocznej edycji wystartowało ponad dwudziestu zawodników w czterech kategoriach. Przed i po
zawodach najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach jazdy na BMX-ach. Nagrody ufundowali: GOSiR
Stare Babice, Stowarzyszenie BMX Polska, Ave BMX
oraz New Era. Gratulujemy zwycięzcom!

W kategorii PRO:
I – Patryk TEUL (Białystok)
II – Kamil DŁUGOSZ (Rydułtowy)
III – Mariusz MENDRYGAŁ (Pruszków)
W kategorii AMATOR:
I – Wiktor SAMOJLIK (Białystok)
II – Aleksander JAWORSKI (Warszawa)
III – Krzysztof BĄCZEK (Warszawa)
W kategorii JUNIOR:
I – Dominik PIETRASZ (Warszawa)
II – Kacper SZMORLIŃSKI (Warszawa)
III – Mikołaj DUDA (Warszawa)
Z kolei w konkurencji BEST TRICK najlepszy okazał
się Krystian OTŁOWSKI (Warszawa).
tekst/foto: GOSiR Stare Babice
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Rajd rowerowy na zakończenie lata
W sobotę 4 września rajd rowerowy na zakończenie lata wystartował tradycyjnie w dwóch miejscach:
w Borzęcinie Dużym i Starych Babicach. Grupy połączyły się w Lipkowie. Trasa liczyła około 25 km, przebiegała po gminie Stare Babice i Kampinoskim Parku Narodowym. Wystartowało około 170 uczestników.

Meta rajdu została zlokalizowana na
Placu Chopina w Borzęcinie Dużym,
gdzie organizatorzy – Stowarzyszenie „Borzęcin” i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotowali
ognisko z kiełbaskami. Na mecie
rozlosowano rowery, które ufundowali Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wójt Gminy
Stare Babice. Najmłodsi uczestnicy
rajdu otrzymali gadżety rowerowe
i promocyjne.
Bezpieczeństwo na drodze zapewniała uczestnikom rajdu Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
oraz Straż Gminna ze Starych Babic,
za co serdecznie dziękujemy.
Jak relacjonują sami uczestnicy,
zabawa była wyśmienita, organizacja
– doskonała, sprzyjająca integracji
mieszkańców. Dziękujemy Państwu
za tak liczne przybycie i stworzenie
niepowtarzalnej atmosfery.
tekst: GOSiR / foto: UGSB, IB
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Nowy sezon w GOSiR
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje wiele aktywności sportowych dla chętnych w każdym wieku.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową GOSiR-u (https://gosirstarebabice.pl/) lub do kontaktu telefonicznego z opiekunami wybranych dyscyplin sportowych.
Akrobatyka sportowa dla dzieci i młodzieży
tel. 664 177 611

poniedziałek i piątek - 16:00
sobota - 10:00

Treningi biegowe Stare Babice Biegają
tel. 510 186 108
Boks dla dzieci i młodzieży
tel. 512 161 773
Boks dla kobiet
tel. 512 161 773
Crossminton
tel. 606 661 804
Judo dla dzieci i młodzieży
tel. 602 667 178
Nordic walking Stare Babice
tel. 722 222 003
Rensei Karate Dojo
tel. 602 525 271

wtorek i czwartek
19:15 – 20:15
wtorek - 17:30
czwartek - 18:00
środa - 20:00

Gimnastyka artystyczna dla dzieci
tel. 576 122 526
Piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży
tel. 602 667 178
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
piłki nożnej dla dzieci przedszkolnych
Stacja Sport
tel. 504-174-274
Animal Flow – Stare Babice
tel. 509 126 799
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych
tel. 604 472 564
Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży
tel. 510 186 108
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poniedziałek - 16:30 - 19:30
poniedziałek i piątek - 16:00
wtorek i czwartek
18:00-20:00
Zielonki-Parcela
środa - 18:00 - 19:30
piątek - 19:00 - 21:30
Borzęcin Duży
poniedziałek - 16:00 - 19:00
środa - 18:30 - 20:30
wtorek i czwartek - 16:00

Hala Sportowa GOSiR
Sala Gimnastyczna ZSP Borzęcin Duży
Warszawska 697
Bieżnia przy ul. Polnej 40, Stare Babice
Hala Sportowa GOSiR
Hala Sportowa GOSiR
Sala gimnastyczna w SP Koczargi Stare,
Akacjowa 12
Hala Sportowa GOSiR
Skrzyżowanie ul. Dobrzańskiego
i ul. Na Skraju, Latchorzew
Hala Sportowa GOSiR
Sala Gimnastyczna ZSP Borzęcin Duży,
Warszawska 697
Hala Sportowa GOSiR

poniedziałek i czwartek - 16:00 - 16:45 Hala Sportowa GOSiR
Zielonki-Parcela
środa - 17:30
piątek - 18:00
Stare Babice
środa i piątek - godz. 16:15
sobota
9:00-10:00, 10:00-11:00
poniedziałek, środa, piątek - 20:00

Hala Sportowa GOSiR

wtorek i czwartek
18:15 - 19:15

Bieżnia przy ul. Polnej 40, Stare Babice

SP w Starych Babicach, ul. Polna 40
Hala Sportowa GOSiR
Hala Sportowa GOSiR

602 219 854

To miejsce czeka
na Twoją reklamę
508 79 39 36
Cer tyf ikaty jakości
Zielonki, ul. Warszawska 448, 05-082 Stare Babice

Drewno kominkowe
Pellet drzewny EN A1
Brykiet RUF
Ekogroszek do 29 MJ/kg
Węgiel orzech
Drewno kominkowe Pellet Brykiet
Ekogroszek Węgiel Zielonki F.H. LUX

e-mail: skladopaluzielonki@gmail.com
www.skladopaluzielonki.olx.pl

REMONTY KOMPLEKSOWO
•usługi remontowo-budowlane •adaptacje
•meble kuchenne •blaty z kompozytu
biuro@komforthouse.pl
ul. Stołeczna 2 Wyględy
05-083 Zaborów

tel. 501-248-753

www.komforthouse.pl

Psycholog
mgr Monika Merczyńska
terapia zaburzeń lękowych;
terapia trudności w nawiązywaniu relacji;
terapia depresji u młodzieży;
terapia dziecka w trakcie rozwodu;
terapia zachowań agresywnych;
trening umiejętności społecznych;
konsultacje dla rodziców;
trudności szkolno-wychowawcze.

kontakt: 513 331 900
www.psychologmerczynska.pl
ul. Warszawska 291, Zielonki-Parcela

Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
Rehabilitacja neurologiczna
Masaż leczniczy
Masaż świecą
Kinesiotaping – plastrowanie
Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu
numer licencji

19611

usługi kompleksowe w transporcie
● dostawa świeżych warzyw i owoców
w ciągu 24 h
● przeprowadzki , usługi transportowe
● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD
● wynajem samochodów dostawczych
chłodnia, winda

tel. 795 – 596 – 016

tel. 512 270 312 www.gabinetkoczargi.pl Koczargi Stare, ul. Dębowa 8

22 101 04 56

www.kampinos.com.pl

22 101 04 56

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

www.kampinos.com.pl

