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BEZPŁATNA APLIKACJA
„GMINA STARE BABICE”
Przypominamy o możliwości
korzystania z bezpłatnej aplikacji
„Gmina Stare Babice”, dostępnej
na platformach: Google Play
oraz App Store.
Dzięki usłudze e-interwencja
każdy Mieszkaniec może szybko
m.in. dokonać zgłoszenia, załączyć
zdjęcie oraz przesłać namiar GPS.
Aplikacja została rozbudowana
o harmonogram oraz funkcję
powiadomień o terminie odbioru
odpadów. Po wpisaniu adresu komunikat będzie
przesyłany na dzień przed zaplanowanym terminem
odbioru odpadów w danym rejonie.
Zachęcamy Państwa do pobrania bezpłatnej aplikacji
„Gmina Stare Babice”.

Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

doktora Jerzego Pietrzaka
specjalisty ds. terapii uzależnień
współpracującego z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w imieniu społeczności gminnej
głębokie wyrazy żalu i współczucia
składają
Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
doktora Andrzeja Jacka Jaworskiego
Rodzinie i Przyjaciołom
składają
Wójt Gminy Stare Babice wraz z Pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Marii Parlińskiej
z powodu śmierci
Męża
przesyłają koleżanki i koledzy
z Gminnej Rady Seniorów
Gminy Stare Babice,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Klubu „Nadzieja”

Szanowni Państwo,
W niedzielę 26 czerwca w Starych Babicach, podczas koncertu Orkiestry Kameralnej
Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis pod batutą Bernarda Chmielarza,
miałem przyjemność wręczyć nagrody „Babinicz”. Tym razem otrzymali je Pani
Wanda Śladowska oraz Pan Zbigniew Załęski. Cieszę się, że „Koncert na Rynku” już na
stałe wpisał się w cykl wydarzeń kulturalnych Gminy Stare Babice rozpoczynających
„Kulturalne Lato”. Po koncercie otrzymaliśmy wiele ciepłych komentarzy, za które
bardzo dziękuję. Tymczasem zapraszam na spektakle organizowane w ramach „Sceny
Letniej”, a także pokazy filmowe „Kina na leżakach”.
15 sierpnia, po dwóch latach nieobecności z powodu pandemii, wraca do ramówki gminnych wydarzeń
„Dzień Babic”. Tym razem gościem wieczoru będzie Ewa Farna, wokalistka znana m.in. z takich przebojów,
jak „Cicho”, „Ewakuacja” czy „Bumerang”. W programie także zlot foodtrucków, turniej siatkówki plażowej,
Eko Piknik, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji.
Wraz z wakacjami ruszyło również „Lato w gminie”, w którego organizację zaangażowały się gminne jednostki:
Dom Kultury Stare Babice, GOSiR Stare Babice, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice oraz Szkoła Podstawowa
im. M. Zaruskiego w Zielonkach – Parceli. W ciągu 4 tygodni z wakacyjnych turnusów skorzysta łącznie 460 dzieci.
Jednocześnie zapraszam wszystkich najmłodszych mieszkańców na plenerowe animacje realizowane w ramach
„Kulturalnego Lata”. Więcej szczegółów na ten temat przeczytać można wewnątrz Gazety Babickiej.
Z każdym kolejnym dniem postępują prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Starych Babicach. Obiekt przeznaczony będzie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
znacznym i umiarkowanym. Obecnie murowane są ściany parteru, a już wkrótce rozpoczną się prace związane
z wykonaniem stropu. Więcej na temat obiektu przeczytacie Państwo na łamach naszej gazety.
W ostatnich tygodniach miało miejsce uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu
Województwa Mazowieckiego dla gmin z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Na rzecz Gminy Stare
Babice miałem zaszczyt podpisać 6 umów na łączną kwotę dotacji 138 495 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in.
na budowę oświetlenia ulicznego, organizację pikniku edukacyjnego z zakresu ochrony powietrza oraz stworzenie
nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego. Dzięki dotacji krok po kroku realizuję zaplanowane
inwestycje i pomimo nieudzielonego mi w ostatnich tygodniach przez Radę Gminy Stare Babice wotum zaufania
dalej będę działał dla dobra naszej gminy oraz na rzecz jej rozwoju. Brak wotum zaufania nie ograniczy moich
dążeń do zapewnienia wysokiej jakości bytu i komfortu Mieszkańców gminy. Nieudzielenie mi wotum zaufania
traktuję w kategorii opinii politycznej moich oponentów, a nie realnej oceny mojej pracy.
Z punktu widzenia prawa udzielone mi na XLIX posiedzeniu Sesji Rady Gminy absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2021 jest potwierdzeniem prawidłowego wydatkowania przez Urząd Gminy Stare Babice
publicznych pieniędzy. Uchwała Rady Gminy była zgodna z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, jak również
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to istotna kwestia z punktu widzenia zarządzania gminą.
Tymczasem życzę Państwu udanych wakacji oraz bezpiecznych powrotów z podróży.
Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Z ŻYCIA GMINY

Koncert pod gwiazdami i uroczyste
wręczenie nagród „Babinicz”
26 czerwca w Starych Babicach podczas koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella
Bydgostiensis rozpoczynającego „Kulturalne Lato 2022” odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Babinicz
2020” i „Babinicz 2021”. Był to niezapomniany wieczór pod gwiazdami, poruszający wszelkie zmysły, który
dostarczył wielu wzruszeń i pięknych muzycznych doznań.
„Babinicz” to najbardziej prestiżowa nagroda
w gminie Stare Babice. Otrzymują ją osoby,
które podejmowały cenne dla społeczności lokalnej inicjatywy i mogą poszczycić się
szczególnymi osiągnięciami dla wspólnoty
samorządowej, a swoją postawą i działalnością zasłużyły na najwyższe uznanie i szacunek. Nazwa statuetki „Babinicz” została nadana przez Radę Gminy Stare Babice, a pierwszy
raz wręczono nagrodę w 1998 r.
Uchwałą Nr XLV/495/2022 z dnia 5 maja
2022 r. w sprawie wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice Rada Gminy postanowiła wyróżnić nagrodą „Babinicz 2020”
Panią Wandę Śladowską i nagrodą „Babinicz
2021” Pana Zbigniewa Załęskiego.
4
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Pani Wanda Śladowska to człowiek o wielkim sercu i niezwykłej osobowości, wyjątkowo zaangażowana
w niesienie pomocy innym, sumienna, odpowiedzialna,
konsekwentna i bardzo towarzyska. To jedna z pierwszych wolontariuszek Gminy Stare Babice, która od
ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz osób starszych,
samotnych oraz chorych. Inicjatorka powstania pomnika
„Obrońcom Ziemi Babickiej”. Członek komitetu honorowego „Utworzenia miejsca pamięci narodowej w Starych Babicach” i „Utworzenia miejsca pamięci narodowej
w Borzęcinie Dużym”. Współzałożycielka Klubu Seniora
„Nadzieja”. W 2014 roku jako pierwsza w historii gminy
Stare Babice otrzymała honorowy tytuł „Wolontariusza
Roku”. W 2016 została wybrana do I kadencji Gminnej
Rady Seniorów i aktywnie uczestniczyła w tworzeniu
Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. Z inicjatywy Pani

Pan Zbigniew Załęski został wyróżniony Nagrodą
„Babinicz 2021” za czynne uczestnictwo w działaniach
na rzecz kultury w gminie Stare Babice. Z życiem kulturalnym gminy jest związany od wielu lat. W 2008 roku
pod Jego kierownictwem rozpoczął swoją działalność
chór „Babiczanie”, który uświetnia swoimi występami wszelkie uroczystości gminne, a także uczestniczy
w wielu przeglądach artystycznych, zawsze zdobywając uznanie i lokując się na czołowych miejscach. W 2012
roku swoją działalność rozpoczęła Gminna Orkiestra
Dęta, którą od początku prowadzi Pan Zbigniew. Wysoki poziom, jaki zespół prezentuje, zaowocował nadaniem orkiestrze imienia Krzysztofa Pendereckiego. Nie
wyobrażamy sobie uroczystości kulturalnej w naszej
gminie bez udziału chóru „Babiczanie” oraz Babickiej
Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego. Pan Zbi-

Wandy na terenie gminy powstały miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, winda przy Klubie
Mieszkańca oraz program dowożenia najstarszych seniorów na organizowane dla nich uroczystości. Pomimo własnych problemów ze zdrowiem zawsze dla Niej
najważniejszy jest drugi człowiek. Wyrazem tego był
czas pandemii, kiedy podjęła się pracy wolontariackiej
i w marcu 2020 roku zaproponowała na sesji Gminnej
Rady Seniorów organizację i prowadzenie „Telefonu zaufania” dla najstarszych osób z terenu gminy i tych, którzy potrzebują wsparcia. Telefon zaufania pod hasłem
„Wanda” zaczął działać 20 marca 2020 roku, a ideą, która
mu przyświecała, było wspieranie emocjonalne, udzielanie porad czy pomoc w przetrwaniu izolacji oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a co najważniejsze
– telefon wciąż działa i nadal niesie pomoc. Obecnie
Pani Wanda Śladowska jest Honorowym Członkiem
Rady Seniorów i cały czas aktywnie wspiera działania na
rzecz seniorów w gminie Stare Babice.

gniew Załęski został w ten sposób ambasadorem kultury w gminie Stare Babice.
Po uroczystości wręczenia nagród „Babinicz” odbyła
się „Gala Muzyki Operetkowej” w wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis
pod dyrekcją Bernarda Chmielarza. W trakcie koncertu
zostały odegrane najpopularniejsze hity operetkowe
i musicalowe wszechczasów. To była muzyczna podróż
do krainy pełnej dowcipu, intryg, miłości, czarujących
kobiet i przystojnych dżentelmenów. Koncert został
przygotowany i zrealizowany na najwyższym poziomie,
a w gronie solistów wystąpili: Dorota Nowak – sopran
koloraturowy, Justyna Gęsicka – mezzosopran, Krzysztof Zimny – tenor, Adam Zaremba – baryton. To artyści związani z Operą Nova, Filharmonią Pomorską oraz
wieloma scenami naszego kraju. Umiejętności wokalne,
talent aktorski solistów, gra świateł, różnorodne stroje wykonawców stworzyły barwne i niezapomniane
widowisko. Z estrady popłynęły chwytające za serce
Nr 7 (310) lipiec 2022
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melodie z operetek takich jak „Kraina Uśmiechu”, „Wesoła Wdówka”, „Baron Cygański”, „Księżniczka Czardasza”, z musicalowego repertuaru „West Side Story”,
„Upiór w Operze”, a na zakończenie utwór „My heart
will go on” z filmu „Titanic”. Koncert na Rynku rozpoczynający „Kulturalne Lato”stał się wydarzeniem, które

już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Stare Babice.
Uroczystość wręczenia nagrody „Babinicz” prowadził
Ernest Żórawski – konferansjer, aktor, a część koncertową Magdalena Miśka-Jackowska – dziennikarka, radiowiec i ceniony konferansjer, autorka licznych programów radiowych poświęconych kinu i muzyce filmowej,
związana z prestiżowymi wydarzeniami kulturalnymi,
festiwalami i koncertami w całej Polsce, m.in. z Festiwalem Muzyki Filmowej.
6
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Wśród zaproszonych gości zaszczycających uroczystość swoją obecnością byli: Pan Piotr Kandyba –
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Jan
Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, Wójtowie,
Burmistrzowie sąsiednich gmin, Radni Gminy Stare Babice na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem
Henrykiem Kuncewiczem, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice Gustaw Baca-Lönn,
sołtysi, przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabu Pan Marcin Płoński, przedstawiciele Straży
Gminnej Gminy Stare Babice oraz dyrektorzy placówek
oświatowo-wychowawczych i kulturalnych Gminy Stare Babice, kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, kierownicy Komórek Organizacyjnych Urzędu
Gminy Stare Babice, przedstawiciele duchowieństwa,
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice
Sp. z o.o., jak też dotychczasowi Laureaci nagrody „Babinicz” i mieszkańcy gminy. Organizatorami wydarzenia
byli Gmina Stare Babice oraz Dom Kultury Stare Babice.
Koncert Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis
został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia, który znajdą Państwo pod adresem: https://
youtu.be/0SwYykDVuuM, a galerię zdjęć obejrzeć
można na stronie https://www.facebook.com/dkstarebabice.
Tekst: HS, UGSB/foto: IB

GMINA URZĄD TEREN

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach
Postępują prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, które będzie zapewniało opiekę
całodobową dla 9 podopiecznych i ośmiogodzinną opiekę dzienną dla 11 osób niepełnosprawnych.

Obecnie trwają prace związane z szalowaniem i zbrojeniem stropu. Dla przypomnienia: prace rozpoczęły
się z końcem marca tego roku, natomiast przewidywany czas oddania obiektu do użytkowania to połowa lutego 2023 r.

Na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
Gmina Stare Babice otrzymała ponad 3 mln zł dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Tekst/foto: MW, UGSB

Nowe oświetlenie uliczne
W lipcu zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicach:

 l. Pogonowskiego w miejscowości Zielonki Wieś –
u
I etap – ze środków w całości pochodzących z funduszu sołeckiego wybudowano 9 słupów z oświetleniem LED na kwotę 68 999,86 zł brutto;

 l. Rudnickiego w miejscowości Janów – w ramach
u
inwestycji wybudowano 13 słupów z oświetleniem
LED na kwotę 98 295,36 zł brutto. Zadanie częściowo zrealizowano z funduszu sołeckiego.

Zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów – I etap” oraz „Budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki Wieś – I etap” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Tekst/foto: UGSB, JK, MW, ŻO
Nr 7 (310) lipiec 2022
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Z sesji Rady Gminy Stare Babice
6 czerwca 2022 roku odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Stare
Babice. Radni podjęli 2 uchwały:
1. Uchwała Nr XLVII/501/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok
2. Uchwała Nr XLVII/502/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022–2039.
14 czerwca 2022 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Stare
Babice. Radni podjęli 2 uchwały:
3. Uchwała Nr XLVIII/503/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2022 rok

4. Uchwała Nr XLVIII/504/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022–2039.
30 czerwca 2022 roku odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Stare
Babice. Radni podjęli 1 uchwałę:
5. Uchwała Nr XLIX/505/2022 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Stare Babice z wykonania budżetu za rok 2021.
Transmisje z obrad Rady Gminy można obejrzeć w internecie pod
adresem: https://radni.tv/jednostka/?id=7, a pełną treść uchwał znajdą
Państwo na stronie https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce Prawo
lokalne – Uchwały Rady Gminy – Uchwały Rady Gminy z 2022 roku.
opr. IB

Wójt z absolutorium i bez wotum
Rada Gminy Stare Babice udzieliła Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy za rok 2021 i jednocześnie nie udzieliła wotum zaufania.
Na XLIX sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła
się 30 czerwca 2022 roku, radni udzielili absolutorium
Wójtowi Gminy Stare Babice z wykonania budżetu za
rok 2021. Uchwała ta była zgodna zarówno z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, jak też opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z prawnego punktu widzenia udzielenie absolutorium to potwierdzenie przez
Radę Gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet
Gminy, czyli wydatkował publiczne pieniądze zgodnie
z prawem. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady
Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu
i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.
Jednocześnie w głosowaniu nad wotum zaufania
dla Wójta Gminy Stare Babice za rok 2021 siedmiu
radnych zagłosowało przeciwko jego udzieleniu,
a dwóch wstrzymało się od głosu. Przeciwko udzieleniu wotum zagłosowali radni: Henryk Kuncewicz,
Krzysztof Szuba, Radosław Karpiński, Leszek Poborczyk, Dorota Zwolińska, Paweł Karczmarek i Marta
Pamięta, a od głosu wstrzymali się radni: Ewa Kawczyńska i Kazimierz Lade. W świetle prawa wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu
uchwała Rady Gminy wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.
Jako argument w dyskusji przed głosowaniem powoływano się na rzekome wprowadzenie Rady w błąd
przez wójta w momencie przedłożenia radnym na komisję w dniu 27 kwietnia 2021 r. projektu uchwały Rady
Gminy w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Budowa całorocznego
targowiska gminnego mój rynek w Borzęcinie Dużym”
(u zbiegu ruchliwych ulic Warszawskiej i Sobieskiego).
8
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Przedmiotowa inwestycja miała być realizowana na
działce pozyskanej od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa. Radni głosujący przeciw uchwale o udzielenie wotum zaufania dla wójta nie uwzględnili argumentów przedstawionych przez wójta i urzędników
podczas sesji. Jednym z zastrzeżeń był fakt, że wójt
bez zgody Rady Gminy nie może decydować o przeznaczeniu i celu gospodarowania nieruchomościami
gminnymi.
Drugim argumentem za nieudzieleniem wotum zaufania wójtowi był brak w Raporcie o Stanie Gminy
za 2021 rok przedstawienia realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2021–2030 i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 2021–2024. Argument
ten w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistości,
bowiem zarzut do Raportu mówił o braku informacji, które w istocie były w raporcie zawarte i przedstawiały działania związane z realizacją Strategii oraz
Programu, a „niezlokalizowane” w Raporcie przez
Komisję Rewizyjną.
To już drugi raz, kiedy część radnych bez żadnego merytorycznego uzasadnienia odmówiła wójtowi
wotum zaufania.
Nagraną transmisję z posiedzenia XLIX sesji Rady
Gminy Stare Babice można obejrzeć pod linkiem:
https://radni.tv/transmisja/?id=1027
Więcej informacji na temat przebiegu XLIX sesji
przeczytają Państwo na stronie urzędu: https://stare-babice.pl/wojt-z-absolutorium-i-bez-wotum/
Tekst: UGSB
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Umowy na dotacje z Województwa
Mazowieckiego podpisane
2 czerwca w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji
z budżetu Województwa Mazowieckiego dla gmin z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.
Gmina Stare Babice podpisała 6 umów na łączną kwotę
dotacji 138 495 złotych w ramach następujących programów:
„Piknik edukacyjny z zakresu ochrony powietrza” –
dofinansowanie w wysokości 7 350 złotych.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów – I etap” – dofinansowanie w wysokości 10 000
złotych,
„Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego

w Borzęcinie Małym” – dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych,
„Montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne
Łaszczyńskiego” – dofinansowanie w wysokości
10 000 złotych,
„Budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki Wieś –
I etap” – dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych.

„ Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości
Blizne Jasińskiego” – dofinansowanie w wysokości
91 145 złotych.
W imieniu Gminy umowy podpisali Wójt Gminy Stare
Babice – Sławomir Sumka oraz Skarbnik Gminy – Mariola
Sarzyńska.
Tekst: UGSB, MW

Samorządowy Lider Edukacji 2022
Ideą konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty,
wspierania młodzieży oraz współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.
Kapituła Konkursu przyznała Gminie
Stare Babice Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2022” przyznawany
gminom, dla których rozwój oświaty
jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę
stanowi obszar ich szczególnego zainteresowania. 27 czerwca w Wejherowie
odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów i Znaków Jakości.
Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości
otrzymała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach. Wyróżnienie
to otrzymują szkoły i placówki oświatowe, dla których
organami prowadzącymi są jednostki certyfikowane
w Programie, a które wyróżniają się najwyższą jakością
edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz
znacznymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Certyfikatem uhonorowano
grono 10 najlepszych szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i województwach.

Misją Programu „Samorządowy Lider
Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój
edukacji traktują jako swój priorytet,
podejmując w tej dziedzinie odważne
decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych
rozwiązań oświatowych w aspekcie
programowym, infrastrukturalnym czy
kadrowym.
Oprócz Certyfikatów organizatorzy
Konkursu wręczyli także Wyróżnienia Nadzwyczajne.
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka otrzymał
Medal „Samorządowiec Społecznie Zaangażowany”,
przyznawany wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostom i marszałkom województw, wykazującym się
szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji.
Relacja z gali dostępna jest na stronie: https://lider-edukacji.pl/strona-27
Tekst/foto: UGSB
Nr 7 (310) lipiec 2022

9

GMINA URZĄD TEREN

Nowe stacje metra M2
na Woli i Bemowie
Na Woli i Bemowie można już korzystać z dwóch nowych stacji metra – Ulrychów (położonej w ciągu ulicy Górczewskiej) i Bemowo (w pobliżu skrzyżowania
ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich). W związku
z tym od 2 lipca WTP wprowadziło korekty tras linii
strefowych 714, 719 i 729, które zostały skrócone do
najbliższej stacji metra, czyli Bemowo, zlokalizowanej
przy skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i Powstańców
Śląskich.
Nowe trasy ułatwią pasażerom dojazd z wykorzystaniem metra do Śródmieścia i na Pragę. W godzinach
porannego szczytu ze skrzyżowania ulicy Górczewskiej
i Powstańców Śląskich (stacja Bemowo) w kierunku
centrum i Pragi w ciągu godziny wyrusza kilkanaście

pociągów metra, które mogą przewieźć ok. 30 tys.
osób, czyli kilkukrotnie więcej niż autobusy i tramwaje. Podróż do centrum, na ulicę Świętokrzyską, zajmuje
ok. 13 minut.
Tekst oprac./foto: IB

Bilet Metropolitalny doładujesz w biletomacie
Od początku czerwca Bilety Metropolitalne można kupić nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów, ale też
we wszystkich automatach biletowych – stacjonarnych i mobilnych. To w sumie ponad 3,2 tys. urządzeń.
Obecnie w Warszawie i niektórych miejscowościach
aglomeracji jest 819 stacjonarnych automatów biletowych. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągi Szybkiej
Kolei Miejskiej są wyposażone w biletomaty mobilne –
to 2439 urządzeń. Tak więc mieszkańcy aglomeracji mogą
kupić Bilety Metropolitalne w ponad 3200 punktach.
Bilet Metropolitalny jest ofertą skierowaną do osób
mieszkających w tych gminach, które podpisały z Zarządem Transportu Miejskiego odpowiednie porozumienie. Na jego podstawie mieszkańcy rozliczający podatki
w miejscu zamieszkania płacą mniej za bilety długookresowe ZTM, a różnica pokrywana jest z budżetu ich gminy. Przykładowo bilet 30-dniowy ważny w 1. i 2. strefie
biletowej (przy III progu dofinansowania) kosztuje 120,
a nie 180 zł. W przypadku biletu 90-dniowego płacą 330
zł, czyli o 130 zł mniej niż osoby, które nie mają uprawnień do Biletu Metropolitalnego.
Tekst: WTP
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KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA
GODZ. 8:00–14:00
KWIECIEŃ–GRUDZIEŃ

Plac przed Urzędem
Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21
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Nowy samochód dla Straży Gminnej
Straż Gminna Gminy Stare Babice wyposażona została w nowy radiowóz. Samochód Toyota Proace Verso
z nowoczesnym silnikiem 1.2 o mocy 110 KM zastąpi mocno już wyeksploatowany samochód marki Skoda
Roomster, który służył w Straży Gminnej od początku jej powstania, tj. od 2008 roku. Skoda miała już
przejechane prawie 400 000 km, wskutek czego dochodziło do częstych awarii, co dezorganizowało pracę.
Toyota zakupiona została w całości
z funduszy gminnych. Środki na zakup
samochodu zostały wygospodarowane przez Wójta Gminy Stare Babice
z budżetu gminy oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Gminy Stare
Babice.
Nowy radiowóz nie tylko podniesie
bezpieczeństwo, ale i komfort pracy
funkcjonariuszy Straży Gminnej. Samochód jest oznakowany jako pojazd
uprzywilejowany w ruchu drogowym.
Będzie wykorzystywany do służby patrolowo-interwencyjnej.
Tekst/foto: UGSB

Nowe hakowce
Flota Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice”
powiększyła się o kolejne samochody. Tym razem są to hakowce.
Nowy sprzęt został oznakowany logo „Eko-Babic” i jest już widoczny na ulicach naszej gminy.
Pojazdy będą obsługiwały Gminny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Tekst/foto: UGSB
Nr 7 (310) lipiec 2022
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Husaria przybyła
do Lipkowa!
4 czerwca, po dwóch latach przerwy, powrócił do Lipkowa Piknik Historyczny pn. „Spotkania z Trylogią”.
Miłośnicy historii Polski, dawnych rycerskich dziejów,
pojedynków i sarmackich klimatów z wielką radością
przyjęli reaktywację corocznych rycerskich spotkań
w Lipkowie. Husaria była dumą i chlubą Polski. W opiniach XVII-wiecznych obserwatorów była najlepszą
i najpiękniejszą kawalerią świata. Do największych husarskich sukcesów należy zaliczyć zwycięskie bitwy
pod Kircholmem (1605 r.), Kłuszynem (1610 r.), Chocimiem (1621 r.) czy Wiedniem (1683 r.). Przez dwa wieki formacja ta nie miała sobie równych i wielokrotnie
zwyciężała dużo liczniejszych wrogów.
Podczas pikniku mogliśmy podziwiać widowiskowe
pokazy konne w wykonaniu rycerzy z Chorągwi Husarskiej Ziemi Chełmińskiej, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
i Pomorskiej oraz Pancernych ze Stajni „Tarpan” z Mławy. Gości pikniku oczarował także pokaz tańca z kucem
walijskim w wykonaniu Mistrzyni Świata w jeździe bez
ogłowia – Anny Zenl z „Akademii Małego Konika” z Zaborowa. Podczas imprezy nie zabrakło licznych pojedynków na szable, nauki strzelania z łuku i całej palety warsztatów dawnych rzemiosł – garncarstwa, kowalstwa,
tkactwa i innych. Wystąpił także zespół muzyki dawnej
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„Viatores”. Dzięki stowarzyszeniu „Sarmackie Dziedzictwo” publiczność mogła poznać dawne zwyczaje szlacheckie, obejrzeć białą broń i stroje z epoki.
Związek Lipkowa z tradycjami rycerskimi zawdzięczamy naszemu wielkiemu pisarzowi, nobliście Henrykowi
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Sienkiewiczowi, który przyjeżdżał tu w 1880 r. do swojej
pierwszej żony Maryni Szetkiewiczówny; uważa się, że to
właśnie na jej prośbę umieścił w „Trylogii” pojedynek pana
Michała Wołodyjowskiego z Jurko Bohunem. Sienkiewicz
pisał epopeję rycerską „ku pokrzepieniu serc”, dając naszym rodakom w czasach zaborów nadzieję na odzyskanie niepodległości Polski. Podczas pikniku mogliśmy zobaczyć inscenizację pojedynku i wysłuchać fragmentów

„Ogniem i mieczem”, które odczytywali uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza z Błonia.
Organizatorami imprezy byli Powiat Warszawski Zachodni, Samorząd Województwa Mazowieckiego przy
współpracy z Biblioteką Publiczną w Ożarowie Mazowieckim, Gminą Stare Babice, Gminą Izabelin i Kampinoskim Parkiem Narodowym.
Tekst/foto: Marcin Łada
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„Wianki” w Bliznem

W sobotę 25 czerwca we wsi Blizne Jasińskiego odbyła się już szósta edycja naszej lokalnej imprezy integracyjnej „Wianki”, zorganizowanej przez sołtysów i radnych wsi Blizne Jasińskiego oraz Blizne Łaszczyńskiego – Ewę Kawczyńską i Leszka Poborczyka. Patronat honorowy objęli Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze starostą Janem Żychlińskim.
Pomysł cyklicznej imprezy narodził się po wspaniałej
zabawie mieszkańców z okazji obchodów 600-lecia wsi
Blizne, które miały miejsce 13 września 2014 r. Zapotrzebowanie lokalnej społeczności na tego typu spotkania
okazało się ogromne. Sołtysi obu wsi zrobili co w ich
mocy, by takie imprezy mogły się odbywać co roku.
Kolejny raz mieszkańcy pokazali swym licznym przybyciem, że idea ta jest strzałem w dziesiątkę. Atmosfera była naprawdę gorąca, dosłownie, jak i w przenośni. Z upalną pogodą radziliśmy sobie, popijając świeżą
i chłodną lemoniadę z Pizzerii Włoskie Klimaty oraz
izotoniki firmy Czesio. W sobotę bawiliśmy się już od
godziny 15:00 przy artystycznych występach dzieci
z przedszkola w Bliznem, a także słuchając, z wielkim
podziwem dla niebywałego talentu wokalnego, występu naszej młodej mieszkanki Amelki Dubaj.
Znakiem rozpoznawczym „Wianków” w Bliznem jest
organizowany dla lokalnej społeczności Konkurs Ciast,
w tym roku o nagrodę firmy Falmec. Na scenie odbyło
się też wiele konkursów sportowych i wokalnych, w których nasi najmłodsi z wielką chęcią brali udział. Szczególnie że nagrody za pierwsze miejsca były naprawdę
kuszące... dzieci powygrywały vouchery na wynajęcie
kortu tenisowego w KampinoSport Sport & Spa.
W konkursie wokalnym nasza młodzież wykazała się
nie lada odwagą, i bez przygotowania, pierwszy raz ze
sceny, zaśpiewała znane i popularne utwory. Być może te
występy zachęcą ją do rozwijania talentów wokalnych.
16
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Niewątpliwa uczta muzyczna na scenie została wzbogacona o mistrzowskie wykonanie znanych i lubianych
piosenek z bajek Disneya przez wokalistki z agencji cosplayowej „Jak z bajki”. Dzwoneczek oraz klasyczna księżniczka hipnotyzowały najmłodszą widownię. DJ Gerard
zaoferował publiczności takie rytmy, że nogi same rwały
się do tańca. Gwiazdą wieczoru był zespół Justine Berg
Band. Jego wokalistka swym niskim głosem, wykonująca
znane covery, dała popis pełen werwy, niejednokrotnie
brzmieniem identycznym jak oryginały.

Gdy dorośli słuchali muzyki przy stolikach, spożywając darmową kiełbaskę, dzieci korzystały ze swoich
atrakcji. Panie animatorki bez wytchnienia malowały
buźki, robiły zmywalne tatuaże z brokatu czy uczyły
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dzieci puszczania ogromnych baniek. Do dyspozycji
najmłodszych była również darmowa dmuchana zjeżdżalnia, przed którą ustawiała się bez przerwy kolejka.
W tym roku była moc dodatkowych atrakcji. Specjalnie dla naszych mieszkańców swoje stoiska z takowymi
przygotowali: GPK Eko-Babice, Komenda Powiatowa
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s
w Starych Babicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Starych Babicach. Można było poznać sprzęt ratujący życie używany w codziennej pracy strażaków. Odświeżyliśmy też wiedzę praktyczną z niesienia pierwszej pomocy. Dla dzieciaków nie lada przeżyciem była
możliwość siedzenia na policyjnym motocyklu. Wyjątkową pamiątką z „Wianków” w Bliznem są fotografie
z fotobudki, która w tym roku była finansowana z Funduszu Sołeckiego.
Tradycyjnie zwieńczeniem naszej uroczystości bywa
puszczenie wielkiego wieńca na stawie za przedszkolem, jednakże w tym roku ze względów organizacyjnych, zakładających, że kulminacyjny punkt programu, jakim
był pokaz światła, iluminacji
i ognia, miał odbyć się przed
wejściem do Kościoła, wianki specjalnie przygotowane
na tę okazję rozrzucane
były publiczności ze sceny. Może się okazać, że to
będzie nasza nowa, całkiem pożądana tradycja.
Finałowy występ Jo Art
Show z ich programem pokazu ognia i światła dosłownie
rozgrzał publikę do czerwoności
i na długo pozostanie w naszej pamięci, bo zwyczajnie był to widok zapierający dech w piersiach.
Tych wszystkich atrakcji nie udałoby się przygotować
bez wsparcia naszych partnerów, którym serdecznie
dziękujemy. A byli to: Dom Kultury Stare Babice, GO-

SiR Stare Babice, GPK Eko-Babice Sp. z o.o., Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, Przedszkole Wesoły Brzdąc,
Parafia Objawienia Pańskiego w Bliznem, Ochotnicza
Straż Pożarna w Starych Babicach, Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z/s w Starych Babicach, firma Falmec, firma Vipolimex,
Adam Collection, Ostoja Development, PSB HMB, firma Bomm, Fotoniebanalne Emilia Kawczyńska, CodeSchool Bemowo, firma Place
Invest, firma ReVision, KampinoSport Sport & Spa, sklep Netto,
Pizzeria Włoskie Klimaty, Fabryka Piękna, Czesio Hołda
Team, Ambition. Słowa podziękowania należą się również wszystkim osobom,
które oddały swój czas i zaangażowanie w celu realizacji imprezy, a które chciały
pozostać anonimowe.
Szczególne podziękowania
chcemy złożyć strażnikom ze
Straży Gminnej Gminy Stare Babice, bo to oni od wielu już lat pilnują
porządku i dbają o nasze bezpieczeństwo
na tej imprezie.
Sołtysi i radni:
Ewa Kawczyńska, Leszek Poborczyk
Foto: Emilia Kawczyńska „Fotoniebanalne”
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Jezioro Białe – nowa energia
dla babickich seniorów

Pięćdziesięciu seniorów z naszej gminy odbyło w czerwcu wyjazdowy turnus rehabilitacyjno-profilaktyczny
w Okunince nad jeziorem Białym. Cel? Aktywny wypoczynek połączony z relaksacją pod opieką Fundacji Aktywni Dłużej oraz zdobycie praktycznych narzędzi do
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego.
Pomogły w tym zajęcia z psychologiem oraz prawnikiem.
Projekt został zrealizowany z inicjatywy Gminnej Rady
Seniorów. Wyjazd mógł dojść do skutku dzięki wsparciu
Wójta Gminy Stare Babice, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach
oraz Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dofinansowanie pozwoliło na obniżenie kosztów turnusu
rehabilitacyjno-terapeutycznego dla uczestników i pokrycie kosztów transportu.
Trudny czas po pandemii
Nasi seniorzy wypoczywali w ośrodku Astur nad jeziorem Białym. Ruch, relaksacja, regeneracja zmniejszają poziom stresu i są kluczowymi elementami w budowaniu
dobrostanu psychofizycznego. Za nami jest dwuletni
okres izolacji wynikającej z pandemii, który negatywnie
wpłynął na kondycję psychofizyczną Polaków, w tym
starszych mieszkańców gminy Stare Babice, wystawiając na większe ryzyko sięgania po różne używki. Dodatkowym czynnikiem stresu jest tocząca się za naszą
wschodnią granicą wojna, która również obniża poczucie bezpieczeństwa i zwiększa ekspozycję na stres.
18
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Bardzo aktywny wypoczynek i rehabilitacja
– Za nami bardzo intensywny wyjazd. Można powiedzieć, że harmonogram był wypełniony praktycznie co
do minuty. Poza zabiegami rehabilitacyjnymi nasi seniorzy brali aktywny udział w marszach z kijkami dookoła
jeziora Białego, pływali rowerami wodnymi i uczestniczyli w gimnastyce i relaksacji. Do tego wykłady i warsztaty profilaktyczne z psychologiem na temat uzależnień,
konsultacje z prawnikiem i dietetykiem. Po całodziennych aktywnościach wieczorem nie brakowało jeszcze
siły, by wziąć udział w tańcach – podkreśla Małgorzata
Baranowska, Prezes Fundacji Aktywni Dłużej, koordynująca program merytoryczny wyjazdu. – Na podsumowanie
mogę tylko dodać, że grupa spisała się na medal!
Według Stanisława Malinowskiego, wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach,
koordynującego całość projektu, taki wyjazd rehabilitacyjny mógłby wejść na stałe do grafiku aktywności
babickich seniorów. – Wielu uczestników podkreślało,
że to był strzał w dziesiątkę i chętnie uczestniczyliby
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w podobnym przedsięwzięciu za rok. Ja
w imieniu naszej Rady chciałbym podziękować przede wszystkim Wójtowi Gminy,
Panu Sławomirowi Sumce, i Pani Justynie Szczepanik, Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starych Babicach – bo
dzięki ich staraniom mogliśmy obniżyć
koszty turnusu. Dziękujemy także Panu
Janowi Żychlińskiemu – Staroście Powiatu
Warszawskiego, który zapewnił transport
grupy – podkreślił Stanisław Malinowski.
Justyna Szczepanik, Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach:
– W czasie wyjazdu zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne z psychologiem i prawnikiem, których celem było
przekazanie praktycznych narzędzi do
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami dnia codziennego. Był to także dobry czas do promocji zdrowego stylu życia i kształtowania zdrowych nawyków,
dzięki wsparciu i zaangażowaniu Fundacji Aktywni
Dłużej. Zakres warsztatów wpisywał się w Gminny
Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Uzależnień, realizowany w ramach Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych na
lata 2021–2025, jak i w kampanię dla seniorów dotyczącą nadużywania alkoholu przez osoby starsze
oraz groźne łączenie go z lekami.

Gabinet okulistyczny vs optyk

Tekst/foto: Aktywni Dłużej

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Opis przypadku

W czerwcu bieżącego roku, za namową żony, zgłosił się do Strefy Oka w Starych Babicach 60-letni pacjent – Pan L. w celu wymiany okularów do bliży i dali na wieloogniskowe okulary progresywne. Pacjent
dotychczas nie był leczony okulistycznie, jedynie wymieniał okulary w salonach optycznych. W ostatnim czasie pacjent był diagnozowany w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego.
Podczas badania przez naszą doktor Olgę Czyżewską okazało się, że pacjent ma pogorszony wzrok
w jednym oku do dali i bliży, i żadna z zaproponowanej korekcji okularowej nie poprawia widzenia w satysfakcjonujący sposób. Drugie oko miało pełną ostrość wzroku do dali i bliży w korekcji okularowej. W trakcie wywiadu
pacjent podawał, że faktycznie w ostatnim czasie podczas czytania z bliska zauważył krzywienie obrazu. Myślał, że okulary
załatwią sprawę.
Po wykonaniu podstawowych badań okulistycznych pacjentowi zaproponowano badanie
dna oka w mydriazie (po kroplach). W trakcie badania rozpoznano u pacjenta błonę nasiatkówkową w siatkówce centralnej prawego oka oraz zaćmę w stadium początkowym.
Pacjenta skierowano na tomografię siatkówki, po której pacjent został skierowany do szpitala, gdzie został zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego.
Aktualnie nasz Pan L. jest po zabiegu witrektomii z jednoczasowym usunięciem zaćmy
w oku dotkniętym chorobą. Na dobór okularów pacjent się zgłosi po rekonwalescencji po
operacji.
Jedną najczęstszych przyczyn pogorszenia widzenia jest wada wzroku, jednak nie zawsze.
Stąd bardzo ważne jest, aby być dokładnie zbadanym przez specjalistę chorób oczu.
W Strefie Oka nasi pacjenci mają możliwość pełnego badania okulistycznego przez lekarza.
Na miejscu pracuje optyk, który w razie potrzeby służy pomocą w doborze szkieł korekcyjnych i dopasowania oprawek okularowych.
Zapraszamy!
Strefa Oka, Stare Babice, ul. Pocztowa 2
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Seniorzy – Seniorom
Kontynuujemy projekt wolontariacki, który
spotkał się z uznaniem dyrektorów i radosnym odbiorem pensjonariuszy Domów Opieki
w naszej gminie.
10 czerwca w „Dobrym Domu” w Borzęcinie Dużym spotkaliśmy się na
kolejnych zajęciach z cyklu „Warsztaty manualne”, który realizujemy
we współpracy z Urszulą Hoczyk
z gminnej biblioteki. W warsztatach uczestniczyło 22 mieszkańców
domu i 8 wolontariuszy, a wykonane prace zatytułowane „Roześmiane
kwiaty” ozdobiły pokoje artystów.
Prace ręczne, do których zaliczają się
wycinanie, klejenie, konstruowanie

to terapia dla umysłu i sprawności dłoni,
ale równie cenną wartością są nawiązywane relacje społeczne, rozmowy, żarty
i uśmiechy, które im towarzyszą.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska
foto: Marianna Kosińska

Otwarcie Centrum Dialogu i Integracji Społecznej OPS
13 czerwca podczas konferencji Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, poświęconej debacie programowej, Lidia
Ulanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, odczytując List Gratulacyjny Sekretarza Stanu
MRiPS Stanisława Szweda, dokonała uroczystego otwarcia Centrum Dialogu
i Integracji Społecznej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zlokalizowanego w Warszawie w Wawerskim Centrum Kultury.
Prowadząca konferencję przewodnicząca Prezydium
OPS Krystyna Lewkowicz podkreśliła, że Centrum Dialogu i Integracji Społecznej to inicjatywa odpowiadająca na potrzebę stworzenia miejsca szerokiego dialogu
społecznego, poszerzania znajomości praw obywatel-

skich, propagowania demokratycznych form rozwiązywania konfliktów, jak też szkoleń, debat, integrowania
seniorów ponad podziałami światopoglądowymi.
Aktywność seniorów w ramach OPS oznacza odpowiedzialność i współudział w sprawach ważnych dla
społeczeństwa w różnych obszarach życia, na poziomie lokalnym
i ogólnokrajowym.
Uroczystość uświetnili goście:
poseł Michał Szczerba – członek
Komisji Polityki Senioralnej, Anna
Katarzyna Brzezińska – członek
Sejmiku Mazowieckiego, Zbigniew
Tomczak – Pełnomocnik Rządu ds.
Osób Starszych oraz seniorzy z Delegatur OPS w Polsce. Obecni byli
też delegaci ze Starobabickiej Rady
Seniorów.
Z gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska
Foto: http://parlamentseniorow.pl
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Rok Akademicki 2021/2022 na UTW zaliczony
Uczestniczenie w zajęciach na Starobabickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku to możliwość aktywnego spędzania czasu, angażowania się w lokalne inicjatywy, zachowania zdrowia fizycznego,
psychicznego i kondycji umysłowej. To inwestowanie we własny rozwój.
28 czerwca na ostatnie spotkanie przed wakacjami
zaprosiła Studentów Uniwersytetu Prezes Stowarzyszenia – Agnieszka Matuszewska. Tym razem
nie był to wykład, ale integracyjne spotkanie przy
muzyce, które odbyło się w strefie rekreacyjnej,
w tzw. letniej sali Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym. Wszyscy studenci otrzymali zaliczenia
i nagrodę książkową zawierającą zadania do pracy
wakacyjnej pt. „Nakarm swoje synapsy” Pauliny Mechło i Pauliny Polek.
Agnieszka Matuszewska, podsumowując rok akademicki 2021/22, przypomniała, że pomimo ograniczeń wywołanych pandemią udało się zrealizować
dwa zaplanowane projekty:
– „Senior aktywny i kulturalny”, w ramach którego
odbyło się 12 wykładów wprowadzających w nowe
dziedziny wiedzy, w tym m.in. „Co nam mówią
chmury” wygłoszony przez dr Jolantę Wawer na temat zjawisk zachodzących w atmosferze czy warunków klimatycznych i ich oddziaływania na człowieka,
czyli meteoropatii; prelekcja mgr. Krzysztofa Figurskiego pt. „Księżyc jakiego nie znamy, jego wpływ
na Ziemię i człowieka”, a cztery spektakle teatralne
w teatrach Komedia i Żydowskim w Warszawie oraz
w siedzibie „Mazowsza” w Karolinie dostarczyły wielu doznań artystycznych.
– „Dobra pamięć w każdym wieku” to projekt,
którego część teoretyczną stanowiły wykłady
i warsztaty Pauliny Polek, psychologa neurokognitywistki, i ciekawa prelekcja „Mózg – niezwykły komputer w naszej głowie” mgr. Krzysztofa Figurskiego,
a ćwiczenia w oparciu o materiały „Piękny umysł
nie zna wieku” Pauliny Polek i „Trenuj swój intelekt.
Rozwiń pamięć, kreatywność i koncentrację w 30
dni” Pauliny Mechło i Olgi Geppert realizowane
były systematycznie przez cały rok. Dopełnieniem
bogatego programu UTW były „Tańce w kręgu” prowadzone przez Ewelinę Michalak, relaksujące, ćwiczące
koncentrację i koordynację ruchową.
W kontynuowanej części rozrywkowej spotkania wysłuchaliśmy koncertu piosenek biesiadnych „Hej chłopaki z naszej wioski” w wykonaniu zespołu senioralnego
„Sami Swoi” z akordeonistą Jankiem Jaworskim z Borzęcina, a Bernard Oloś, wszechstronny muzyk śpiewał,
akompaniował i zachęcał wszystkich do śpiewania piosenek z naszych młodych lat! Było wesoło i głośno.

Kończąc spotkanie, Prezes UTW podkreśliła, jak ważna jest w każdym wieku aktywność intelektualna i fizyczna, która gwarantuje sprawność, pogodę ducha,
chroni przed samotnością, a nawet chorobami. Podziękowała za zaliczenie kolejnego roku samokształcenia i życzyła wszystkim bezpiecznych, pełnych nowych wrażeń wakacji.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: Marianna Kosińska
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XXVIII Powiatowy Konkurs Muzyczny
Pandemia była przez niemal dwa lata zmorą dla kultury. Wstrzymano wówczas wiele inicjatyw, które zdążyły
na dobre zakorzenić się w tradycji naszej społeczności. Z tym większą radością wszyscy przyjęliśmy informację o powrocie, po dwuletniej przerwie, organizowanego przez lata Powiatowego Konkursu Muzycznego.

Tegoroczna odsłona była już XXVIII edycją. Na przestrzeni tak długiego czasu Konkurs wyłonił bardzo dużą
liczbę laureatów. W tym roku do przesłuchań przystąpiło siedemdziesięciu młodych artystów. Na co dzień są
to uczniowie szkół znajdujących się na terenie naszego
powiatu: Szkoły Muzycznej I stopnia im. Edwina Kowalika w Laskach, Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Łomiankach, GraMi Szkoły Muzycznej w Izabelinie,
Centrum Kultury Izabelin i dwóch placówek z Babic: Studia Muzycznego i Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Przez dwa dni młodzi muzycy występowali przed jury
i pokazywali, na co ich stać. Wybór był bardzo trudny,
a komisja chciała sprawiedliwie docenić pracę, którą
dzieci i młodzież włożyli w przygotowania. Ostatecznie
wyłoniono przeszło trzydziestu laureatów, a także przyznano nagrody za udany debiut. Uroczyste zakończenie
konkursu, połączone z wręczeniem nagród i koncertem
laureatów, miało miejsce w sobotę 11 czerwca w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice.
Nagrody główne i wyróżnienia wręczyła Dorota Smolińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, która po ceremonii zwróciła się do uczestników
konkursu, gratulując i doceniając ich artystyczną pracę,
nabyte umiejętności i chęć doskonalenia się. Głos zabrał
również Jan Waligóra, przewodniczący Młodzieżowej
Rady Gminy Stare Babice.
Następnie rozpoczął się koncert prowadzony przez
Ewę Dżygę. Laureaci z wielką pasją oraz gracją wykonali
na scenie utwory, nad którymi wcześniej pracowali często przez wiele miesięcy. Publiczność mogła docenić
bardzo zróżnicowany repertuar. Mieliśmy szansę wysłuchać kwartetu składającego się z fletu sopranowego, fletu altowego, wiolonczeli i fortepianu – laureaci wspólnie
wykonali „Rigaudon” (XVII-wieczny taniec napisany przez
Henry’ego Purcela). Usłyszeliśmy również inne, bardziej
współczesne utwory, niekiedy utrzymane nawet w kon22
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wencji bluesowej. Fani muzyki filmowej byli z pewnością
zachwyceni, gdy spod palców Weroniki Sinkiewicz popłynęła znana z filmu „Zmierzch” melodia „W tobie płynie rzeka” koreańskiego kompozytora Yirumy. Na koniec
laureatka I miejsca w najstarszej kategorii wiekowej, Wiktoria Sikorska, wykonała, przy akompaniamencie Lucjusza Pinkosza, dyrektora Szkoły Muzycznej w Łomiankach,
„Legendę” op. 17. Henryka Wieniawskiego.
Ostatnim punktem programu był występ chóru i orkiestry dziecięcej ze Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach pod dyrekcją Mariusza Dżygi. Szczególne poruszenie zapanowało, gdy wspólnie wykonano słynną
pieśń „Hej sokoły”. Nie zapomnieliśmy o aktualności
tekstu opowiadającym o Kozaku, który czule żegna się
z dziewczyną, ale „jeszcze czulej z Ukrainą”.
Powiatowy Konkurs Muzyczny organizowany jest
przez Studio Muzyczne i Prywatną Szkołę Muzyczną
w Starych Babicach, przy współpracy ze Starostwem
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminą Stare Babice, Towarzystwem Muzycznym im. K. Wiłkomirskiego,
Szkołą Podstawową w Starych Babicach i Domem Kultury Stare Babice. Patronat medialny nad wydarzeniem
sprawuje Gazeta Babicka. Tegoroczna edycja konkursu
objęta została patronatem honorowym przez Starostę
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy
Stare Babice.
W organizacji tego artystycznego przedsięwzięcia
pomagali starsi uczniowie – wolontariusze, których do
szlachetnej działalności przysposabiają Katarzyna Kujawka i Dorota Dunder.
Wznowiony po dwuletniej przerwie koncert pozostanie na długo w naszej pamięci. Miejmy nadzieję, że
czeka nas jeszcze wiele następnych edycji. Muzyka – jak
stwierdził czeski kompozytor Bedřich Smetana – ma
„moc wyrażania tego, co niewyrażalne”.
Tekst: Jan Waligóra/foto: IB
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Prof. Jadwiga Kobendza Patronem Szkoły
w Koczargach Starych
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych będzie
nosiła imię prof. Jadwigi Kobendzy! Dzień 9. czerwca 2022 roku wpisał się w historię szkoły: właśnie
w tym dniu odbyły się w pełni demokratyczne wybory Patrona. Głosowali uczniowie, pracownicy
szkoły oraz rodzice.
W czasie kampanii odbyło się na terenie szkoły wiele
prezentacji, spotkań oraz debata, która wzbudziła wiele emocji, ponieważ ostatni raz reprezentanci wszystkich komisji wyborczych przekonywali szkolnych wyborców o tym, że to właśnie jego kandydata należy
poprzeć. Atrakcyjne programy wyborcze nie ułatwiały
podjęcia decyzji.
Wybory trwały cały dzień, a był to dzień pełen emocji. Dzieci otrzymały wspaniałą lekcję demokracji. Poczuły, że ich głos jest potrzebny i ważny.
W konkursie zwyciężyła prof. Jadwiga Kobendza,
otrzymując 211 głosów!
Pozostali kandydaci otrzymali:
– błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński – 135 głosów;
– Radiostacja Babice – 78 głosów;
– kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz –
20 głosów;
– Simona Kossak – 15 głosów.
1 spośród oddanych głosów był nieważny.
W wyborach wzięło udział 460 osób
z 764 uprawnionych do głosowania.
Oprac: IB/foto: https://szkola-koczargi.edupage.org
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Przedszkolaki w urzędzie
22 czerwca grupa „Maluchy” z Przedszkola w Starych Babicach odwiedziła Urząd Gminy.
Dzieci miały okazje poznać pracę Wójta, Urzędników
oraz Straży Gminnej. Z wielkim zainteresowaniem
zwiedziły budynki Urzędu Gminy Stare Babice. Przedszkolaki otrzymały od Wójta Gminy pluszowe misie.
To było bardzo miłe spotkanie.
Tekst/foto: UGSB

„Czerwony Kapturek”
w Zielonkach-Parceli
Z okazji zakończenia roku szkolnego klas „0” dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli im. gen. Mariusza Zaruskiego przedstawiły starszym kolegom
i koleżankom bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.
Młodzi aktorzy wykazali się dużymi umiejętnościami
teatralnymi. Zarówno stroje, jak i piękne dekoracje oraz
fenomenalna gra aktorska dzieci zachwyciły zgromadzoną widownię.
Wychowawcom i dzieciom za ten piękny występ
należą się wielkie gratulacje.
Tekst/foto: UGSB
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Babiccy ósmoklasiści na chorwackiej wyspie Brač
W czerwcu silna grupa babickich ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach wraz z opiekunami
ruszyła na podbój Chorwacji. Był to kolejny etap w wielkiej przygodzie z projektem Erasmus+. Tym razem nasza
reprezentacja dotarła na piękną wyspę Brač i gościła w niewielkim, uroczym miasteczku Bol.
Zanim przemieściliśmy się promem na miejsce spotkania wszystkich delegacji, dzień spędziliśmy w drugim co
do wielkości mieście Chorwacji, Splicie. To położone na
wzgórzach miasto powstało w początkach naszej ery,
a na przełomie II i III wieku swoją siedzibę – rezydencję
wybudował tutaj rzymski cesarz Dioklecjan. Miasto wy-

dało się nam piękne, cudowny widok na morze i palmy
wzdłuż promenady zrobiły na całej grupie duże wrażenie. Zwiedziliśmy też Park Narodowy Krka, jeden z najczęściej odwiedzanych i jeden z najbardziej urokliwych
w Dalmacji. Podczas wycieczki mieliśmy okazję poznać
się z innymi „erasmusowymi” ekipami: z Madery, Słowacji,
Rumunii i Turcji. Stamtąd udaliśmy się o katamaranem do
miasta Bol, gdzie mieliśmy zajęcia projektowe.
Szkoła, w której odbywały się spotkania, to przytulny,
niewielki budynek położony nad brzegiem morza, otoczony granatowymi i oliwnymi drzewami oraz pachnącą
lawendą. Na powitanie uczniowie szkoły przygotowali
dla nas występy wokalne, między innymi pokaz tradycyjnego śpiewu z Dalmacji, następnie Rovena, liderka grupy gospodarzy przedstawiła nam niezwykle interesującą

prezentację na temat mindfulness czyli praktykowania
uważności, skupiania się jedynie na tym, co dzieje się tu
i teraz. Tematem przewodnim całego wyjazdu była praca
ze stresem i sposobami relaksowania się.
Międzynarodowe grupy młodzieży wspólnie pracowały nad prezentacjami, uczniowie robili zdjęcia, układali teksty i dzielili się swoimi doświadczeniami. Wśród zadań projektowych
mieliśmy też spotkanie online z uznanymi liderami coachingu ze Szwecji, którzy
pokazali nam, jak pracować ze stresem,
wykorzystując własne zasoby poprzez
umieszczanie ich w kwadracie dobrych
i złych doświadczeń z przeszłości i planów na przyszłość.
Ostatni dzień pobytu na wyspie to
czas ukazania rezultatów kilkudniowych
warsztatów. Podczas popołudniowej sesji
młodzież przedstawiała prezentację na dużym ekranie,
każdy z uczestników miał także okazję wypowiedzieć się
na temat wniosków, do jakich doszedł podczas wspólnej
pracy. Po wręczeniu certyfikatów uczestnictwa był czas
na pożegnalny tort, tańce i wymianę adresów, ponieważ
zarówno młodzież, jak i nauczyciele nawiązali ciekawe
i serdeczne relacje.
Przykro było nam rozstawać się z Chorwacją, gościnnym, pięknym krajem, który zauroczył nas tak bardzo.
Myślę, że każdy z uczestników projektu Erasmus+ spędził wspaniały czas, poszerzył swoje umiejętności interpersonalne oraz nabrał pewności siebie, komunikując się
po angielsku. Jestem pewna, że wszyscy uczestnicy długo
będą pamiętać pobyt w białym miasteczku Bol.
Tekst/foto: Katarzyna Kujawka
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Niezwykła historia łącząca Indie, Polskę
i Stare Babice
Apeksha Niranjan Mundargi – znana indyjska tancerka klasycznego tańca bharatanatyam po
raz drugi wystąpiła w gościnnych progach Domu Kultury Stare Babice. Recitalowi towarzyszyła
niecodzienna idea.
Warto także podkreślić, że występ Apekshy miał dodatkowy wymiar. Na zakończenie uczestnicy
wydarzenia usłyszeli o inicjatywie
Poland House, a właściwie akcji
Fundacji Poland House, której ambasadorką jest tancerka. Celem akcji
jest otwarcie pierwszego rodzinnego domu dziecka w Indiach dla
dzieci osieroconych przez pande-

W czwartek 23 czerwca Sala Widowiskowa wypełniła się miłośnikami Indii, tańca indyjskiego, ale także
osobami, które zetknęły się z tym wyjątkowym tańcem gestów po raz pierwszy. Apeksha oczarowała
swoimi umiejętnościami i urokiem całą widownię.
Brawa nie cichły, a uśmiechy nie znikały.
Recital tańca „DEVI”, czyli „BOGINIE” przedstawiał
wybrane boginie hinduizmu, tj. Durgę, Saraswati,
Lakszmi, Radhę. Dla łatwiejszego zrozumienia przez
polskich odbiorców tego rodzaju tańca, charakterystyczne gesty stosowane w klasycznych indyjskich
tańcach były tłumaczone najpierw słowem.
Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia było
Polskie Stowarzyszenie Carrom, mające swoją siedzibę w gminie Stare Babice i promujące indyjską kulturę
w Polsce od blisko 13 lat. Niezastąpionym partnerem
tego wydarzenia był Dom Kultury Stare Babice i jego
zespół specjalistów.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Indii w Polsce. Na recitalu tańca Ambasadę
reprezentowała Pani Monika Sharma, osobista asystentka Pani Ambasador. Na występie obecny był Pan
Wojciech Białas – Wicestarosta Warszawski Zachodni,
który przyznał, że debiutował w oglądaniu i wsłuchiwaniu się w historie opowiadane o hinduskich boginiach gestem.

mię COVID (oczywiście nie dla wszystkich, bo jest ich
w Indiach już około 120 tysięcy). Darczyńcami tej niezwykłej akcji mają być Polacy, na znak wdzięczności
za to, że po II wojnie światowej jeden z ówczesnych
maharadżów objął opieką ponad tysiąc polskich dzieci uciekających z Syberii przed opresją ZSRR.
W holu przed Salą Widowiskową znajdowała się
wystawa czternastu przepięknych, oprawionych
w ramy zdjęć z Indii, autorstwa znanego francuskiego
fotografika Claude’a Renault. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczony był na rzecz Fundacji, dla wsparcia idei
stworzenia przez Polaków rodzinnego domu dziecka
w Indiach.
Zachęcam do pomagania: https://polandhouse.org/
Tekst: Paulina Nowakowska,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Carrom
Foto: IB
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Finał Sezonu w Domu Kultury
Ach, cóż to było za wydarzenie! Finał każdego sezonu
w Domu Kultury Stare Babice to impreza niezwykła,
będąca uwieńczeniem ciężkiej pracy i determinacji
uczestników zajęć. A wystąpiło ich na scenie ponad
dwustu z prawie trzydziestu grup zajęciowych.
12 czerwca mieliśmy okazję podziwiać efekty pracy naszych uczestników zajęć i warsztatów , którzy
przez cały rok rozwijali swoje pasje w różnych dziedzinach sztuki i nauki. Na Sali Widowiskowej wystąpiły osoby, które zamiast „nie chce mi się” mówią „pielęgnuję moje marzenia i niezłomnie dążę do

celu”. Na scenie podziwialiśmy m.in.: Teatrzyk Zielonki
Gęś, solistów ze studia wokalnego, grupy taneczne –
w tym nagrodzoną w Asteriadzie grupę Dance to the
Beat Junior, solistów instrumentalnych, grupy taneczne
i teatralne Seniorów, podopiecznych szkół tańca Rising
Stars i Baletki, a całość ukoronował występ oszałamiającego chóru Aprobata. Zostały również zaprezentowane
prace ceramiczne, które pojechały na konkurs w Pieckach.
To była pełna wrażeń niedziela, do obejrzenia szerszej
fotorelacji zaś zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/dkstarebabice
Wszystkim uczestnikom zajęć gratulujemy wytrwałości!
Tekst: DKSB/foto: IB
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Eko podróżowanie
Okres letni nieodłącznie kojarzy się z podróżami i wypoczynkiem zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze
wakacyjne wyprawy i wybory, jakie im towarzyszą, wpływają na stan środowiska naturalnego, o czym rzadko pamiętamy, decydując np. o środku lokomocji. Czy podróżowanie w zgodzie z przyrodą i w duchu eko
jest możliwe? Co oznacza tak zwany ekoturyzm?
Zacznijmy od podstaw: każda podróż zaczyna się od fizycznie przemieszczającej się osoby z jednego miejsca
do drugiego, i to właśnie na tym etapie ma początek
uwalnianie do środowiska 75% emisji dwutlenku węgla
z całej twojej podróży. Należy się zatem skupić na wyborze najmniej emisyjnego środka lokomocji.
Pociągi produkują średnio mniej niż 10 g CO2 na kilometr. Dla porównania samochody osobowe emitują
średnio około 150 g CO2 w przeliczeniu na kilometr na
pasażera. Na drugim miejscu znajdują się łodzie i promy, a taki środek lokomocji może być dodatkowym
atutem całej wyprawy. Obecnie dostępne jest również
wiele połączeń autobusowych nawet po całej Europie,
a ceny takich biletów są o wiele korzystniejsze. Jeśli
jednak wolisz podróżować samochodem, możesz wypróbować carpooling. Polega on na skojarzeniu ze sobą
ludzi jadących na podobnej trasie, by przejazd zrealizować jednym autem osobowym. Natomiast jeśli wybierasz się gdzieś niedaleko, to najbardziej ekologicznym środkiem lokomocji jest oczywiście rower, a sama
podróż do miejsca docelowego będzie już ciekawym
doświadczeniem.
A jak spakować bagaż? Przede wszystkim oszczędnie. W trakcie urlopu nie potrzebujesz w końcu aż tylu
rzeczy. Ogranicz ilość zabieranej odzieży czy kosmetyków, zrezygnuj z przedmiotów jednorazowych.
Miejsce pobytu i wybory żywieniowe są równie ważne. Wiele hoteli na świecie stara się przyjrzeć swojemu
wpływowi na środowisko. Do najczęstszych praktyk
należą m.in. rozwiązania energo- i wodooszczędne, eliminacja plastikowych naczyń i słomek w hotelowych
barach i restauracjach czy oferowanie dań na bazie naturalnych produktów od lokalnych producentów żywności. W niektórych ośrodkach podejmowane są nawet
działania w kwestii designu, mające na celu stosowanie

proekologicznych elementów wyposażenia wnętrz.
Wybierając hotel na wakacyjny pobyt, zapoznajmy
się szerzej z jego ofertą i nie patrzmy tylko na cenę,
zwróćmy uwagę na jego wpływ na środowisko. Zabierzmy ze sobą butelkę z filtrem, a nie kupujmy wody
w plastikowych opakowaniach. Ważne jest także, aby
kupować i korzystać z usług lokalnych mieszkańców,
a tym samym unikać kupowania pamiątek produkowanych przez duże koncerny w dalekich krajach. Nie
należy też korzystać z atrakcji, które opierają się na wykorzystywaniu zwierząt.
Doskonałym ekopomysłem są piesze wędrówki, które
najmniej ingerują w ekosystem. Postarajmy się podczas
nich nie zbaczać z wyznaczonych ścieżek – wszedłszy
na nieoznakowany teren, możemy zaszkodzić lokalnej
florze, a także narazić się na niebezpieczne spotkanie z
ukrytym w trawie zwierzęciem. Zwierząt tych nie należy również dokarmiać, gdyż przez spożywanie nieodpowiedniego pokarmu tracą siły i gorzej znoszą trudne
warunki klimatyczne. Powracając na miejsce, w którym
najczęściej były karmione, zwierzęta stają się łatwym
łupem dla drapieżników i kłusowników. Z czasem tracą
również umiejętność zdobywania własnego pożywienia. Skutki naszych działań mogą być naprawdę katastrofalne. Eksplorując przyrodę, nigdy nie zostawiajmy
po sobie śmieci.
Małymi krokami do wielkiej idei. Od prostych zasad,
które możemy wprowadzić już od najbliższego wyjazdu, do zmiany podejścia do turystyki. Egzotyczne kraje
i dalekie wyprawy brzmią luksusowo, ale każda z nich
to ślad w środowisku. Wypocząć można też bliżej, nie
wybierając znanego kurortu, lecz lokalny niewielki ekohotel. Zmiana naszej świadomości turystycznej będzie
dla przyrody najkorzystniejsza.
Tekst: JP/foto: Adobe Stock
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Zamiast porzucać, zabierz pupila na wakacje
Lato, czy okres okołoświąteczny, to najgorszy czas dla
zwierząt. Lipiec to miesiąc, w którym według danych
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami liczba porzuconych domowych zwierząt wzrasta o 30 procent.
Porzucenie zwierzęcia to najgorsze, co możemy mu zrobić. Badania wykazały, że pies ma mentalność 3-letniego
dziecka. Nie zrozumie, dlaczego został zostawiony sam
na pastwę losu przy ruchliwej drodze czy w lesie daleko od domu, tak by nie mógł znaleźć drogi powrotnej.
Porzucając zwierzę, skazujemy je na cierpienie, bezdomność, a w najgorszym przypadku na śmierć. Ci, którzy
myślą o sobie jako o dobrych ludziach, podrzucają zwierzęta do schronisk, przerzucając je przez ogrodzenie lub
zostawiając pod bramą.
Po świętach Bożego Narodzenia oddawane są zwierzęta, które zostały kupione na prezent, natomiast
w lato porzucane są ze względu na wyjazdy. Trudno
szukać usprawiedliwienia dla faktu porzucenia zwierzęcia ze względu na nasze plany urlopowe, gdyż w wielu
turystycznych miejscach zmieniło się podejście do naszych pupili. Za niewielką dopłatą lub nawet za darmo
można wybrać się z naszym psem czy kotem do hotelu
lub pensjonatu. Ułatwieniem przy wyszukiwaniu przez
internet takich noclegów jest użycie filtra „akceptacja
zwierząt”. Dodatkowo istnieją tzw. psie mapy, pokazujące miejsca przyjazne czworonogom, jak np. restaura-

cje, knajpki, sklepy, do których możemy wejść z naszymi pupilami.
Innym pomysłem jest zostawienie zwierzęcia na czas
naszego wyjazdu rodzinie lub przyjaciołom, szczególnie
jeśli nasz pies lub kot ich zna. Ponadto istnieje wiele hoteli dla zwierząt, gdzie możemy odpłatnie zostawić, a po
powrocie odebrać naszego zwierzaka.
Nikt nie może być zwolniony z odpowiedzialności za
swoje zwierzę. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
„porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota,
przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje” jest jedną z form znęcania się nad
zwierzętami, za które grozi kara pozbawienia wolności do
trzech lat.
Tekst: KB/foto: Adobe Stock

Nie zabieraj dzieci z lasu!
Wiosna to czas, kiedy w przyrodzie najwięcej się dzieje, roślinność bujnie się rozwija, a na świat przychodzą nowe zwierzęta i ptaki. Skuszeni piękną pogodą, wybieramy się na spacer, podczas którego możemy spotkać pozornie osamotnione
młode zwierzę.
Na przełomie maja i czerwca
na świat przychodzą młode
sarny. Samica rodzi od jednego do trzech koźląt, a następnie zostawia je w ukryciu. Sarna nie porzuca swojego
dziecka, pozostawia je same ze względów bezpieczeństwa, gdyż młode są szczególnie narażone na ataki
drapieżników. Sarny wypracowały strategię polegającą
na nieoznaczaniu młodych swoim zapachem w pierwszych dniach ich życia. W praktyce oznacza to, że matka
opuszcza koźlę i wraca do niego tylko na czas karmienia,
ponieważ jej ciągła obecność wskazałaby drapieżnikom
miejsce przebywania jej dziecka.
Znalezionego w lesie czy na łące koźlęcia nie należy
ani dotykać, ani głaskać, by nie przekazać mu swojego
zapachu (matka może odrzucić dziecko ze względu na
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zapach człowieka). Najgorsze, co możemy zrobić, to zabrać takie zwierzę pod pretekstem „uratowania” dziecka
porzuconego przez sarnę. Zabrane zwierzę nie ma już
praktycznie szans na powrót do swojego naturalnego
środowiska.
Pod koniec czerwca mieliśmy przypadek „uratowania”
przez mieszkańców naszej gminy koźlęcia. Zwierzę zostało złapane i niestety naznaczone ludzkim zapachem.
Musiało zostać umieszczone w ośrodku dla dzikich zwierząt, gdzie prawdopodobnie spędzi swoje całe życie.
Temat ten nie dotyczy wyłącznie koźląt, z lasu nie należy zabierać również młodych zajęcy, dzików czy łosi.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, dzikich zwierząt
nie wolno zabierać z lasów ani przetrzymywać bez odpowiedniego zezwolenia.
Tekst: KB/foto: Adobe Stock
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Nowe budki dla mopka zachodniego
Pod koniec maja w Kampinoskim Parku Narodowym powieszonych zostało sto nowych
schronień dla mopka zachodniego.
Projekt ochrony mopka realizowany jest przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Nietoperzy w dwunastu obszarach
leśnych położonych w różnych
regionach kraju. Kampinoski
Park Narodowy jest jedynym
parkiem narodowym biorącym
udział w tym przedsięwzięciu, przede wszystkim dlatego,
że mopek stanowi przedmiot
ochrony w tutejszym Obszarze
Natura 2000.
Specjalnie skonstruowane
budki szczelinowe będą letnimi kryjówkami zastępczymi
dla mopków. Zaplanowany
jest monitoring zasiedlenia
tych budek przez nietoperze
oraz detektorowy monitoring
aktywności mopków. Będzie
to nowatorski sposób próbkowania populacji gatunku,
co umożliwi ocenę zmian w jej dynamice. Uzyskane
wyniki zostaną wykorzystane przy rozszerzaniu podjętych działań na kolejne obszary leśne. Mamy nadzieję,
że wypracowane metody czynnej ochrony mopków
znajdą naśladowców.

W projekcie udział
biorą m.in. naukowcy
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.
Prace trwały dwa i pół dnia i były
wykonywane przez dwie osoby: wolontariusza Michała Lewandowskiego
i pracownika parku Adama Olszewskiego. Sto schronień szczelinowych dla
mopka zachodniego zostało powieszonych w obszarze Natura 2000 „Puszcza
Kampinoska” na terenie województwa
mazowieckiego, w Obrębie Ochronnym
Kromnów, w ramach projektu „Czynna
ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 z programu „Środowisko, Energia
i Zmiany klimatu”.
Tekst i zdjęcia: Adam Olszewski
Kampinoski Park Narodowy

Dzięcioł zielony
Dzięcioł zielony nie jest ptakiem tak rzadkim jak na przykład dzięcioły: trójpalczasty, białogrzbiety czy białoszyi, ale nie jest również gatunkiem pospolitym. Badania
ornitologiczne z ostatnich lat wskazują, że jest go coraz więcej.
Nie wykuwa dziupli w pniach starych, twardych drzew,
takich jak buki czy dęby, które ostatnimi czasy dość często padają łupem drwali, lecz na swoje domostwa wybiera zazwyczaj mniej cenione wierzby lub topole. Zasiedla
krajobraz półotwarty. Do lęgu wystarcza mu często jedynie kępa lub szpaler drzew, czasem nawet w sąsiedztwie
drogi lub siedziby człowieka, dzięki czemu łatwiej mu
przetrwać w coraz bardziej zmieniającym się środowisku.
Ponieważ nie jest aż tak mocno związany z lasami
i często przebywa w otwartych przestrzeniach, stosunkowo łatwo go dostrzec chodzącego po ziemi,
zajmującego się wyszukiwaniem mrówek i chrząszczy.
Chętnie zbiera je także z pni drzew, a zimą w ich poszukiwaniu drąży głębokie nory w mrowiskach.

Jest jednym z najładniej ubarwionych naszych dzięciołów. Rzuca
się w oczy dzięki swojemu jaskrawo zielonemu
grzbietowi i oliwkowemu brzuchowi. Do
tego ma dużą czerwoną
czapeczkę, a samiec dodatkowo intensywnie czerwony
wąs biegnący od dzioba do szyi. Jest bardzo hałaśliwy,
a kiedy się odzywa, mamy wrażenie, jakby się z czegoś,
a może z kogoś naśmiewał…
Tekst: M. Szajowski/Foto: M. Wawryszuk
Kampinoski Park Narodowy
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Cyfrowa przestrzeń biblioteki

#CzytająceBabice

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice to nie tylko zbiór książek, to również cyfrowa przestrzeń, którą nieustannie rozbudowujemy i poszerzamy o nowe funkcje.
W babickiej bibliotece istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych. Czytelnicy mają możliwość przeglądania katalogu online
biblioteki, przeglądania zasobów sieci internet, jak i korzystania z dostępnego oprogramowania, zapisywania
wyników wyszukiwania na własnym nośniku. Z dostępu może skorzystać każda osoba będąca posiadaczem
karty bibliotecznej.

Zapisy online do biblioteki to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą zostać naszymi czytelnikami. Można to zrobić bez wychodzenia z domu,
wystarczy wypełnić krótki formularz na naszej stronie:
https://biblioteka-starebabice.pl w dolnym menu zakładka → Zapisz się do biblioteki, lub przez bezpośredni link https://biblioteka-starebabice.pl/zapisz-sie-do-biblioteki/.
Wszystkie zbiory znajdujące się w bibliotece można
wyszukać w katalogu elektronicznym pod adresem:
http://katalog.biblioteka-starebabice.pl/opac/.
Obsługa konta bibliotecznego i korzystanie z biblioteki stają się coraz prostsze. Nasza biblioteka oferuje
swoim czytelnikom aplikację e-biblioteka MATEUSZ,
dzięki której z pozycji telefonu można sprawdzić termin
zwrotu, prolongować wypożyczone zbiory oraz zalogować swoją kartę, której nie trzeba już nosić przy sobie.
Do aplikacji można przypiąć wszystkie rodzinne karty biblioteczne, gdyż nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi
o liczbę przypiętych kont.

Nasza biblioteka oferuje możliwość cyfrowego czytania – za
sprawą dostępu do Legimi, czyli
wypożyczalni e-booków, z której nasi czytelnicy mogą korzystać zupełnie za darmo. Instrukcja, jak rozpocząć czytelniczą
przygodę z Legimi, znajduje się pod adresem: https://
biblioteka-starebabice.pl/legimi/.
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice podpisała
porozumienie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy
– Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego
dotyczące tworzenia wspólnego Katalogu Centralnego Bibliotek Warszawskich i Bibliotek Województwa
Mazowieckiego. Wyszukiwarka umożliwia dostęp do
baz bibliotek Mazowsza z podziałem na powiaty województwa mazowieckiego i dzielnice Warszawy. Dane
katalogowe naszej biblioteki dostępne są poprzez
wyszukiwarkę MetaLib na
stronie MSIB pod adresem:
http://wodnik.biblpubl.
waw.pl/V?RN=791883024.
Nasza placówka znalazła się wśród grona bibliotek
należących do systemu Academica. Za pośrednictwem
specjalnego terminala każdy czytelnik ma swobodny
dostęp do wszystkich zasobów Biblioteki Narodowej,
zarówno z domeny publicznej lub na wolnych licencjach, jak i ze zbiorów chronionych prawem autorskim.
Jedynym warunkiem korzystania ze zbiorów chronionych jest zarejestrowanie swojego konta w systemie,
co można uczynić w babickiej bibliotece na podstawie
karty bibliotecznej. System opiera się na zasobach Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej i udostępnia cyfrowe wersje publikacji ze szczególnym naciskiem na te przydatne w kształceniu i pracy naukowej.
Korzystanie umożliwia natychmiastowe wyświetlenie
publikacji na terminalu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych cyfrowych usług!
Tekst: Urszula Hoczyk/foto: IB
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Turniej Stare Babice 3x3 Streetball Challenge 2022
25 czerwca odbyła się 12. edycja turnieju Stare Babice 3x3 Streetball Challenge. Pierwotnie zagrać w nim miały
32 drużyny, jednak z różnych względów finalnie zobaczyliśmy na boiskach 25 zespołów w kategorii MEN OPEN.
Na papierze faworytami byli aktualni wicemistrzowie
i 3. zespół Mistrzostw Polski, czyli Planet Team i Hutnik Warsaw. Oprócz nich kandydatami do finałowego
triumfu byli też mistrzowie Polski w kategorii U23 – KS
Sky Tattoo Radom oraz stołeczna ekipa Palę Tróje.
Mecze grupowe dość szybko
zweryfikowały zapędy Radomian, którzy po dwóch minimalnych porażkach – z Legią
Lotto (18:19) i Pruszkowem (13:14)
– nie dali rady awansować do
ćwierćfinałów. Na tym etapie
fazy pucharowej pożegnaliśmy
kolejnych faworytów – Planet
Team już w 1/4 musieli zmierzyć się z mocnym Hutnikiem
i uznać jego wyższość (11:21).
Po dość jednostronnych
ćwierćfinałach w półfinale obejrzeliśmy dwa pasjonujące spot
kania: w pierwszym zmierzyli
się Pruszków 3x3 i Palę Tróje
(17:21), a w drugim Isetia i Hutnik Warsaw (20:21). To drugie starcie można chyba śmiało określić mianem meczu
turnieju, bo prowadzenie w nim zmieniało się jak w kalejdoskopie, a kluczowe 2 punkty pod presją obrońcy
w ekwilibrystyczny sposób zdobył Patryk Jankowski.
W meczu o 3. miejsce rozdrażniony porażką w półfinale Hutnik Warsaw zdemolował Pruszków 3x3 (21:9),
a w finale Palę Tróje bez większych problemów rozprawili się z Isetią (16:8) i z kompletem zwycięstw stanęli na
najwyższym stopniu podium.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – PALĘ TRÓJE
Aleksander LEWANDOWSKI, Przemysław LEWANDOWSKI, Jerzy KEMPA, Kacper MOŚCICKI
II miejsce – ISETIA
Kiryl DZIATCHUK, Patryk JANKOWSKI,
Tsimafei BYSTROU, Krystian TYSZKA
III miejsce – HUTNIK WARSAW
Michał WOJTYŃSKI, Tomasz RUDKO,
Patryk ŁYSIAK, Damian CECHNIAK
MVP turnieju wybrano Aleksandra Lewandowskiego z Palę Tróje. Wyróżnienie równie dobrze mogło jednak trafić
do grającego z nim razem w zespole
ojca Przemysława Lewandowskiego,
o którym możemy powiedzieć, że jest
jak wino ;)
W konkursach indywidualnych triumfowali odpowiednio:
3-POINT SHOOTOUT
Aleksander LEWANDOWSKI (Palę Tróje)
BIG SHOT
Miłosz KOWSZUN
Imprezę poprowadzili niezawodni Wujek Samo Zło
i Mike Kicks, a o odpowiednią oprawę muzyczną zadbał DJ Def.
GOSPODARZ
Gmina Stare Babice
ORGANIZATORZY GOSiR Stare Babice, MadBall Ent.
PARTNERZY	IODICA, SK Store, 3x3 UFFO Wear,
SQN Publishing, Labotiga.pl
PATRONI MEDIALNI Probasket.pl, 3x3basket.pl, Piwot.pl
Tekst/foto: GOSiR Stare Babice
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Rajd Rowerowy
W sobotę 18 czerwca miał miejsce rajd rowerowy na rozpoczęcie lata, który wystartował tradycyjnie z Borzęcina Dużego i ze Starych Babic. Trasa liczyła 23 km i przebiegała po gminie Stare Babice, gminie Izabelin
i Kampinoskim Parku Narodowym. Startowało około 120 uczestników. Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie i stworzenie fantastycznej atmosfery.
Meta rajdu tradycyjnie została zlokalizowana na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym, gdzie organizatorzy przejazdu – Stowarzyszenie „Borzęcin” i Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji – przygotowali ognisko
z kiełbaskami. Na mecie rozlosowano rowery, które
ufundowali Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójt Gminy Stare Babice, Stowarzyszenie „Borzęcin” i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Najmłodsi

Otwarte Biegi
Przełajowe
7 czerwca na boiskach GOSiR Stare Babice
w Zielonkach-Parceli młodzi biegacze z terenu naszego powiatu uczestniczyli w Otwartych Biegach Przełajowych o Puchar Starosty
Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy
Stare Babice.
Tego dnia uczestnikom towarzyszyło dużo słońca i sportowych emocji. Gratulujemy wszystkim
startującym. A szczególne gratulacje kierujemy
do uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, którzy wywalczyli dla swojej szkoły
drugie miejsce w kategorii „Dzieci”.
Tekst/foto: IB
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uczestnicy rajdu otrzymali gadżety rowerowe i promocyjne, ufundowane przez Bikesalon. Bezpieczeństwo
na drodze zapewniały uczestnikom rajdu KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Straż Gminna
ze Starych Babic, za co serdecznie dziękujemy.
Tekst: GOSiR/foto: IB
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Pierwszy Nightskating Stare Babice
W sobotę 18 czerwca po raz pierwszy odbył się Nightskating Stare Babice.
82 rolkarzy wystartowało o godzinie 20:00 spod Urzędu Gminy Stare Babice. Było gorąco i energetycznie, a klimat podkręcała skoczna muzyka. Trasa
liczyła 15 km i przebiegła po ulicach naszej gminy.
Organizatorami imprezy były GOSiR Stare Babice, Nightskating i Fundacja
Violet Kiwi. Bezpieczeństwo na drodze zapewniały uczestnikom przejazdu
KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Straż Gminna ze Starych Babic. Gorące podziękowania!
Tekst: GOSiR/foto: IB
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Grand Prix Mazovia Karate WKF 2022
11 czerwca na Hali Sportowej GOSiR odbył się największy, międzynarodowy
turniej Karate Olimpijskiego WKF w województwie mazowieckim – Grand
Prix Mazovia Karate WKF 2022.
Poniżej garść faktów o zawodach:
• start jednego z najlepszych klubów Europy – UNION
Team (UKR) z 83 zawodnikami, ponad pół tysiąca
zgłoszeń w 70 kategoriach;
• pierwszy w Polsce turniej nierankingowy z użyciem
tabletów do oceny kata;
• co godzinę losowania 5 nagród rzeczowych, a w tym:
drukarki, słuchawki stereo, głośnik – w sumie ponad
30 wygranych;
• 80 pucharów i 400 medali dla zwycięzców;
• nowoczesne boksy trenerskie;
• 34 sędziów pod przewodnictwem międzynarodowej sędziny EKF pani Ewy Lewandowskiej, holenderski sędzia WKF Peter Lewerissa;
• SportData Live i najlepsi w Polsce – Marcin Kowalski
& Jarek Kubica-Dobrzyński.

Dziękujemy wszystkim 30 klubom za wspaniałą rywalizację i niepowtarzalną atmosferę.
Dziękujemy obsłudze
technicznej złożonej
z zawodników RENSEI.
Dziękujemy za wsparcie
sponsorskie Mytoner.pl.
Współorganizatorzy:
Polska Unia Karate – Polski Związek Sportowy
GOSiR Stare Babice
Urząd Gminy Stare Babice
Tekst/foto: Daniel Kucharski – Rensei Karate Dojo

Wystartowały zapisy do 10. Półmaratonu PWZ
im. Janusza Kusocińskiego. NOWA TRASA!
Wracamy po 2 latach przerwy! Wystartowały zapisy
do jubileuszowej 10. edycji Półmaratonu im. Janusza
Kusocińskiego, ze zmianami, nową trasą, ale wciąż
na bardzo wysokim poziomie.
W tym roku to nowość – start półmaratonu zlokalizowany jest w miejscowości Leszno, a meta bez zmian
w Borzęcinie Dużym. Trasa również uległa modyfikacji, ale nadal jest szybka i płaska. Trasa zawodów liczy
tradycyjne 21,097 km. Jest w całości asfaltowa i ma
dwie „agrafki”.
Półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego ma na celu
upamiętnienie sylwetki tego wybitnego sportowca i olim36
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pijczyka, popularyzację i promocję sportu. 20 sierpnia 2022 roku
odbędzie się już 10. jubileuszowa
edycja biegu!
Zapraszamy 20 sierpnia 2022 r.
Start o godzinie 17:00.
Zapisy potrwają do 13 sierpnia, link do zapisów:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=6985
Więcej informacji na stronie: http://polmaraton.
pwz.pl/ lub http://facebook.com/PolmaratonPWZ
Zapisz się już dziś!
Tekst/foto: Powiat Warszawski Zachodni

W imieniu Dyrekcji CMA, pragniemy serdecznie
zaprosić na kolejne wydarzenie z cyklu
„Spotkanie z Entuzjastą”, które odbędzie się

Tym razem gościć będziemy aż trzech entuzjastów:
ks. Janusz Machota SMA – od 17 lat
w Tanzanii. Pomysłodawca budowy
domu Tanga House SMA
s. Amelia – swą pasją matematyczną
bardzo chętnie dzieli się z naszą
młodzieżą w Tanga House, jak również
douczając dzieci i młodzież z okolicy,
a nawet na innych misjach SMA
Kabula Masanja – to od niej wszystko
się zaczęło… Od samego początku
uczestniczy w życiu Tangi i swoją
niesamowitą osobowością buduje jej
klimat.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Obsługa prawna firm
numer licencji

19611

architekt
jtp-projekt

budynki mieszkalne, niewielkie obiekty użyteczności
publicznej, adaptacje, przebudowy, PROJEKTY
koncepcyjne, budowlane, pozwolenia na budowę
tel.: 609 526 638

mail: jpieczara@jtp-projekt.pl

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

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

Kredyt Szybka Gotówka
Oprocentowanie

kredytu już od

5,99%

Odwiedź nas,
zadzwoń lub napisz:
Warszawski Bank Spółdzielczy
Oddział Stare Babice
05-082 Babice Nowe,
ul. Warszawska 189
Tel. 22 752 80 10,
e-mail: babice@bankwbs.pl

bank-wbs.pl

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 17,03 %, przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów) wynosi 23 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 28 797,21 zł, oprocentowanie nominalne 7,60 % stałe
w skali roku, całkowity koszt kredytu 5 797,21 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 2 760,00 zł, odsetki 3 037,21 zł),
spłata kredytu nastąpi w 39 miesięcznych ratach w tym 38 miesięcznych rat równych w wysokości po 667,53 zł i ostatnia
rata wyrównująca w wysokości 671,07 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15 czerwca 2022 r. na reprezentatywnym
przykładzie przy założeniu, że Kredytobiorca wypełni zobowiązania wynikające z Umowy kredytu. Powyższa informacja nie
stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia
ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne
instytucje finansowe.

SERWIS KOMPUTEROWY
•
•
•
•

PRZYSPIESZANIE LAPTOPÓW
SKŁADANIE KOMPUTERÓW PC
KOMPUTERY GAMINGOWE
ODZYSKIWANIE DANYCH

S TA R E B A B I C E , U L . R Y N E K 1 5 L O K . 2 , T E L . 6 0 7 0 3 7 3 8 5

FAMILTEX s.c.
• Tkaniny ślubne i wizytowe
• Hafty, koronki na tiulu
• Taśmy i pasmanteria
• Aplikacje ślubne i wizytowe
• Dodatki ślubne
ul. Floriańska 8/32; 03-707 Warszawa
tel. +48 500 194 546; +48 22 818 07 26
e-mail: familtex@wp.pl; https://familtex.com.pl

