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Wyrazy wsparcia i współczucia
dla Jadwigi Wróblewskiej
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom – Godne Życie”
z powodu śmierci
Syna
składają Wójt Gminy Sławomir Sumka
wraz z Pracownikami

Szanowni Państwo,
Mamy pełnię lata, a wraz z nią bogatą ofertę gminnych wydarzeń organizowanych
w ramach „Kulturalnego Lata”. Po 2 latach ograniczeń związanych z organizacją
imprez kulturalnych wspólnie z Domem Kultury Stare Babice przygotowaliśmy
dla Państwa najbogatszą jak dotąd ofertę, zaspokajającą potrzeby każdej grupy
wiekowej. Przed nami jeszcze: koncerty, animacje dla dzieci, teatr na leżakach, kino
faktu, a także zlot food trucków, miłośników sztuki, kultury i rękodzieła.
Już 15 sierpnia zapraszam na długo zapowiadany „Dzień Babic”. Od wczesnych
godzin porannych będą czekały na Państwa liczne atrakcje skierowane nie tylko
do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W programie m.in. turniej siatkówki plażowej, warsztaty taneczne,
kiermasz rękodzieła. Ten pełen atrakcji dzień uświetni wieczorny koncert Ewy Farnej.
Z sukcesem zakończyliśmy gminne półkolonie „Lato w gminie”, w których udział wzięło aż 460 dzieci. Cieszą mnie
opinie zadowolonych z akcji rodziców oraz dzieci, dlatego już teraz zapraszam najmłodszych mieszkańców naszej
gminy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji gminnych półkolonii.
Letnie miesiące to również czas wytężonej pracy i kontynuacji szeregu inwestycji. W ostatnich dniach lipca miałem
przyjemność podpisać kolejne umowy dotacyjne na gminne projekty. Tym razem otrzymaliśmy środki na zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borzęcin Duży, pielęgnację i konserwację pomników przyrody na
terenie Gminy Stare Babice, a także dofinansowanie dla inicjatywy Gminnej Rady Seniorów, czyli „Starobabickiej
Senioriady”.
Na przełomie lipca i sierpnia Sołtysi Gminy Stare Babice otrzymali informacje nt. wysokości środków, jakimi
dysponować będą poszczególne sołectwa w roku 2023. Z tego powodu już we wrześniu sukcesywnie zwoływane
będą zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji. Zachęcam
Państwa do przeanalizowania potrzeb poszczególnych sołectw i poszukania inspiracji do wydatkowania Funduszy
Sołeckich. Planując wydatki, należy pamiętać, że jest to pula środków zarezerwowana w budżecie gminy. Są to
zatem środki gminne, tyle że wydzielone z budżetu gminy z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw. To powoduje,
że są to nadal środki publiczne, podlegające takim samym rygorom, jakie obowiązują w przypadku pozostałych
środków budżetowych.
W ostatnich dniach w trosce o prawidłowe konstruowanie wniosków Urząd Gminy Stare Babice zorganizował
szkolenie dla sołtysów. Mam nadzieję, że zdobyta na nim wiedza pozwoli Państwu na sprawne przedstawienie
wniosków i późniejszą realizację swoich zamierzeń. Przypominam również, że ustawa o funduszu sołeckim
daje możliwość podjęcia wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw, co może owocować ciekawymi
i niepowtarzalnymi inicjatywami. Już teraz dziękuję wszystkim Sołtysom oraz Mieszkańcom za zaangażowanie
i społeczne podejście do tematu Funduszy Sołeckich, na temat których więcej przeczytacie Państwo na łamach
Gazety Babickiej.
Tymczasem zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy Stare Babice do wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym pn. „Rodzinne zdjęcie z wakacji”, którego celem jestem propagowanie zdrowego stylu życia,
wzmacnianie rodzinnych relacji, a także promowanie naszej gminy. Dodam jeszcze, że na autorów najciekawszych
prac czekają atrakcyjne nagrody. Więcej na temat konkursu przeczytacie Państwo na stronie internetowej Urzędu
Gminy Stare Babice oraz na kolejnych stronach Gazety Babickiej.
Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Kulturalne Lato trwa

Koncerty i potańcówki, kino faktu i rozgrywki szachowe, zlot food trucków i kiermasz rękodzieła oraz spektakle i animacje dla dzieci – to wszystko odbyło się do tej pory w ramach trwającego właśnie „Kulturalnego Lata
2022”, organizowanego w Gminie Stare Babice. Jak było? – radosne twarze małych babiczan i piękne komentarze dorosłych mieszkańców mówią nam, że warto brać udział w naszych „kulturalnych” wydarzeniach.
Sezon letni otworzyła Gala Muzyki Operetkowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej
Capella Bydgostiensis, podczas której usłyszeliśmy hity
operetkowe i musicalowe wszech czasów. Zjawiskowy
koncert towarzyszył uroczystemu wręczeniu dorocznych nagród Babinicz, które trafiły w ręce Pani Wandy
Śladowskiej (za rok 2020 – przekazanie nagrody opóźnione przez pandemię) oraz Pana Zbigniewa Załęskiego.
Ale to nie jedyny muzyczny wieczór, za nami są bowiem cztery fantastyczne koncerty. Cykl wtorkowych
koncertów rozpoczął zespół wokalny Emejsing, któ-

rego występ był nie lada gratką dla fanów barwnych,
wielogłosowych aranżacji wokalnych. Potem na Scenie
Letniej w amfiteatrze wystąpił duet Bolewski & Tubis,
który pokazał, jak znakomicie mogą brzmieć utwory
Grzegorza Ciechowskiego w rockowo-jazzowo-klubowym anturażu (3 bisy!). Kwartet Imagine String Quartet
przeniósł nas do świata najpiękniejszych melodii filmowych (Ennio Morricone, „Misja”) oraz standardów jazzowych (L. Armstrong, F. Sinatra), a z kolei Ola Bieńkowska,
wokalistka, która odebrała dyplom ukończenia Liverpool
Institue for Performing Arts z rąk samego Paula McCart-
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neya, wysnuła – tak jak mówi tytuł jej singla „Nić” – takie
dźwięki, że oplotła nimi nas, słuchaczy, i przeniosła w inny
wymiar.
Podróże w czasie i przestrzeni odbywały się nie tylko
za sprawą koncertów, ale również znakomitych filmów
prezentowanych w ramach cyklu KINO FAKTU: „Jutro
czeka nas długi dzień”, „Co się wydarzyło na wyspie
Pam” i „Badjao. Duchy z morza”. Wszystkie trzy filmy
to polskie produkcje, wielokrotnie nagradzane na festiwalach zarówno przez jurorów, jak i publiczność, idealne
dla miłośników niespiesznej narracji, niszowych tematów
i absolutnie zjawiskowych zdjęć przyrody.
Warto też wspomnieć, że pamiętamy o tych, którzy
kochają intelektualne rozrywki – za nami dwa spotkania
pn. SZACH-MAT, czyli pojedynki szachowe pod gołym
niebem. Jest rywalizacja, jest zabawa i jest środowiskowa
integracja mieszkańców, którzy coraz liczniej odwiedzają
Dom Kultury Stare Babice, by wspólnie pograć. Cieszymy się, że tej „sąsiedzkiej” integracji mieszkańcy mogli
doświadczyć również podczas wydarzenia FOOD & ART,
czyli zlot food trucków, miłośników kultury, sztuki i rękodzieła. Pięknie jest móc kupić bransoletki, kolczyki,
rękawiczki, torebki, ceramikę, lampy czy kosze będące
dziełem rąk naszych i okolicznych mieszkańców. Pięknie jest móc kupić lemoniadę z kwiatów (i nauczyć się ją
robić!) czy własnoręcznie stworzony ze składników eko
krem. A i pyszne jedzonko foodtruckowe nie ma sobie
równych, bo nie trzeba gotować. Słońce nam wprawdzie
spłatało figla tego dnia, bo nie wyszło ani na chwilę, tym
bardziej więc dziękujemy wszystkim uczestnikom tego
wydarzenia, że nas odwiedzili. A my już zaczynamy zaklinać pogodę na kolejną edycję FOOD & ART zaplanowaną
na 27 sierpnia.
„Kulturalne Lato 2022” to także mnóstwo ciekawych
propozycji dla dzieci! Do tej pory odbyły się Animacje
z szaloną Julką w czterech lokalizacjach na terenie naszej gminy (Blizne Jasińskiego, Polana w Lipkowie, Park
w Starych Babicach, hala GOSiR). Dzieci tańczyły, śpie-

wały, tworzyły balonowe zwierzątka, robiły ogromne
bańki mydlane i tworzyły niepowtarzalne klockowe budowle. Oczywiście najdłuższa kolejka, jak zwykle, była
do... brokatowych tatuaży! Poza atrakcjami na świeżym
powietrzu dzieci mogły uczestniczyć również w przedstawieniach teatralnych specjalnie dla nich: „Krawiec
Niteczka”, „Szkoła Pana Kleksa”, „Legenda o Smoku
Wawelskim”, „Żółta Ciżemka”, „Koziołek Matołek i ję-

zykowa łamigłówka”. Podobno mamy najodważniejszą
milusińską publiczność w tej szerokości geograficznej –
tak mówią wykonawcy. 
My natomiast wiemy, że i dorosła część publiczności
jest fantastyczna! O czym przekonujemy się za każdym
razem, kiedy słyszymy entuzjastyczne recenzje po naszych wydarzeniach, a nawet potańcówkach. A skoro już
o tym mowa – o tańcu też nie zapomnieliśmy! Za nami
w końcu dwie potańcówki, w Wojcieszynie i na Polanie
Dwóch Stawów, a jedna jeszcze przed nami, 15 sierpnia,
w Dzień Babic, po koncercie Gwiazdy Wieczoru – Ewy
Farnej.
Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo przygotowaliśmy dla Was cudowne atrakcje i pięknie wypełniony
scenariusz zarówno „Dnia Babic”, jak i pozostałych wydarzeń „Kulturalnego Lata 2022”.
Do zobaczenia!
Tekst: DKSB/AO / Foto: IB
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„Lato w gminie” przez cały lipiec
Gminne półkolonie w tym roku przybrały zupełnie nową formułę. W odróżnieniu od poprzednich lat, gdy
o letnie dyżury opiekuńcze dbały dyrekcje szkół podstawowych, w tym roku organizację opieki nad uczniami Wójt Gminy Stare Babice powierzył Dyrektorowi Domu Kultury Stare Babice, a nadzór nad realizacją
Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).

Po raz pierwszy w gminie Stare Babice dzieci miały okazję spędzić lato w ten sposób. W ramach akcji „Lato
w Gminie Stare Babice 2022” opieka, zajęcia i warsztaty odbywały się w przestrzeniach Domu Kultury, hali
sportowej GOSiR, Gminnej Biblioteki oraz w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
Akcja trwała przez cały lipiec, a udział w niej wzięło
460 dzieci. Ten lipiec był wyjątkowy dla Domu Kultury Stare Babice, bo po raz pierwszy organizowane były
półkolonie na taką wielką skalę w tak krótkim czasie.
Zainteresowanie mieszkańców akcją przerosło wyobrażenia organizatorów. Profesjonalizm i doskonała współ-
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praca pomiędzy podmiotami przyczyniły się, teraz już
można ocenić, do dużego sukcesu.
Lipiec podzielony został na cztery tygodniowe turnusy, a każdy był inny tematycznie: „Wakacje w Afryce”, „Pałacowe przygody”, „Damy i rycerze” i „Szalone
laboratorium”. W ramach każdego tygodnia odbywało
się mnóstwo rozmaitych zajęć, warsztatów, wycieczek,
seansów filmowych i przedstawień teatralnych, dopasowanych do tematyki aktualnego turnusu. Akcja
przygotowana była w celu realizacji programu profilaktycznego GKRPA. Chodziło o to, by zaangażować dzieci kreatywnie, plastycznie, artystycznie, z całkowitym
wyłączeniem ekranów telefonów, tabletów i komputerów. Uczestnicy półkolonii spędzali czas bez elektroniki, co obecnie – w dobie wielu uzależnień behawioralnych – jest bardzo istotne.
Każdy turnus rozpoczynał się od spotkania z przedstawicielami Straży Gminnej, którzy opowiadali uczniom
o bezpieczeństwie podczas wakacji – w górach, nad
morzem czy w wielkim mieście. Działo się bardzo dużo,
a Dom Kultury tętnił życiem. Codziennie odbywały się
atrakcyjne zajęcia sportowe i taneczne, gry, zabawy
i eksperymenty. Była zumba, breakdance, carrom z native speakerem, tańce średniowieczne i nowoczesne,
ceramiczne i plastyczne szaleństwa, fotobudka, a co
środę wyczekiwana przez wszystkich wycieczka. Dzieci
odwiedziły Centrum Afrykańskie w Sobanicach, Pałac
w Wilanowie, Zamek w Czersku i Akademię Aktywnego
Wypoczynku Mamut Camp w Strzegowie.

Z ŻYCIA GMINY

Przez 4 tygodnie osobą koordynującą cały wypoczynek była Beata Smolarek, która zawsze z uśmiechem
stała na pierwszej linii zadań i z empatią podchodziła
do każdego wyzwania. Zapytana o wrażenia, mówi:
– Wszystkie dzieci chętnie przychodziły na 8:00 rano, a czas im bardzo
szybko umykał. Każdego dnia o 16:00,
po dniu pełnym atrakcji, kiedy opiekunowie odbierali dzieci, niejednokrotnie słychać było głos dziecka mówiącego „już trzeba iść? dlaczego tak
wcześnie po mnie przyjechałeś/aś?”.
Spotkałam się z samymi pochwałami, rodzice zachwyceni byli atrakcyjnością programu.
Wychowawcy i instruktorzy byli
bardzo zaangażowani, sami też przygotowywali rekwizyty i ubierali się
odpowiednio do tematyki danego
tygodnia i wyzwalali w sobie wyjątkową kreatywność,
wprowadzając dodatkowo w czas swoich zajęć tematyczne dekoracje, przedmioty czy opowieści. Ostatniemu turnusowi towarzyszyły również szachowe rozgrywki.

Podziękowania należą się Uli Hoczyk z biblioteki, zespołowi GOSiRu, dyrekcji szkoły w Zielonkach-Parceli,
paniom ze stołówki szkolnej za pyszne posiłki, pielęgniarkom, Straży Gminnej i Policji oraz wszystkim wychowawcom i instruktorom.
Szczególne podziękowania należą
się Jarkowi Czubiakowi – szefowi Babickiego Klubu Futbolu Stołowego,
który przyjeżdżał ze stołem do tzw.
„piłkarzyków” i udzielał lekcji futbolu
stołowego wszystkim uczestnikom.
Podczas całego miesiąca do Domu
Kultury napływały ogromne ilości podziękowań i pochwał od dzieci i rodziców, zarówno ustnie, jak i poprzez
maile, sms-y czy wiadomości na
Messengerze. – „Jesteśmy zachwycone i wszystkie dzieci, które z nami
uczęszczają, też. Program rewelacja,
nauczyciele świetni, jak Dom Kultury coś zorganizuje,
to jest top of the top! Brawo!” – napisała mama jednej
z uczestniczek.
– Momentami nie było lekko, ale ten ogrom nowych
doświadczeń pozwoli nam jeszcze
lepiej planować i organizować Lato
w Gminie w kolejnych latach – zgodnie przyznają pracownicy Domu Kultury bezpośrednio zaangażowani
w organizację letniej akcji.
– I tak najważniejszy jest w tym
wszystkim uśmiech dziecka, a uśmiechów i radości było co nie miara –
podsumowała Justyna Szczepanik,
przewodnicząca GKRPA, która brała
udział w organizacji przedsięwzięcia
z ramienia Urzędu Gminy.
Tekst: GB / Foto: AP, AM, JCh, PN, IB
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Kreatywna szkoła – kreatywni uczniowie
Przez dwa lata szkoły podstawowe w Koczargach Starych oraz w Zielonkach-Parceli realizowały projekt
pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” współfinansowany przez Unię Europejską. W działania projektowe
zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele obu szkół,
którzy we współpracy z firmą Mały Inżynier zrealizowali program różnorodnych zajęć dodatkowych,
laboratoriów, warsztatów i pokazów naukowych. Dla
uczniów był to czas ciekawych doświadczeń i niecodziennych wyzwań z pogranicza nauki i edukacji.
Celem kończącego się właśnie projektu było podniesienie kompetencji uczniów z zakresu nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Program obejmował m.in. spotkania z królową nauk (czyli
zajęcia z matematyki), przyrodnicze laboratorium, język
angielski, język rosyjski, przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych. Innowacyjne warsztaty i pokazy
organizowała firma Mały Inżynier (partner projektu) –
w obu szkołach odbyły się zajęcia zakoduj kompetencje,
laboratorium kodowania, warsztaty z robotyki, laboratorium elektroniki, pokazy naukowe, a także wycieczki edukacyjne, np. do Centrum Nauki Kopernik czy do Ogrodu
Botanicznego w Powsinie. Cieszyły się one dużym uznaniem uczniów. Nowoczesny, oparty na metodzie eksperymentu oraz praktycznych doświadczeń program zajęć
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wspierał rozwijanie uniwersalnych umiejętności, takich
jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej itp.
Podczas pięciodniowych warsztatów kodowania
w trakcie ferii zimowych 2022 r. dzieci z SP w Zielonkach-Parceli stawiały pierwsze kroki w trudnej sztuce
programowania. Tworzyły wizualne aplikacje z grafiką,
dźwiękiem i możliwością interakcji, np. grę, quiz, kalkulator. Starsi uczniowie z klas 4–8 uczestniczyli w tym
czasie w warsztatach z elektroniki. Poznawali pojęcia
związane z elektroniką, uczyli się prawidłowo posługiwać miernikiem, lutownicą itp. Budowali też własne
układy elektroniczne z wykorzystaniem elementów
cyfrowych. Końcowym projektem było wykonanie robota podążającego za światłem.
Pod kierunkiem nauczycieli uczestnicy realizowali także
projekty edukacyjne. Uczniowie z SP w Koczargach Starych przygotowali przedstawienie w języku angielskim
pt. „Tiger! Hurry!”, które na zakończenie roku szkolnego
zaprezentowali przedszkolakom i uczniom z klas 1–3.
Młodzi aktorzy stanęli na wysokości zadania i otrzymali
za swój występ gromkie brawa. Uczniowie z SP w Zielonkach-Parceli natomiast poznawali tajniki dziennikarstwa
i doskonalili umiejętności pisarskie. Produkt finalny w postaci wydanej gazetki szkolnej „Bez dzwonka” sprawił im
wiele radości i satysfakcji. Zespół redakcyjny opracował
również wydanie specjalne gazetki, poświęcone obchodom Tygodnia Patrona – Mariusza Zaruskiego. Praca
w formule projektowej to zespołowe działania prowadzące do wytyczonego celu – wymagają kreatywności,
samodzielności i zaangażowania. Są to niezwykle cenne
doświadczenia młodych ludzi, które będą procentować
w przyszłości.

GMINA URZĄD TEREN

Kulminacyjnym punktem projektu były zorganizowane w lipcu w SP w Koczargach Starych półkolonie
„Laboratorium Naukowe”. Podczas kilku dni intensywnych zajęć uczniowie samodzielnie i z dużym zaangażowaniem przeprowadzali rozmaite doświadczenia
oraz wykonywali konstrukcje, maszyny proste i przyrządy – zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia były
dostosowane do poziomu rozwoju i edukacji uczniów.
Każdemu przeprowadzonemu eksperymentowi towarzyszyło wyjaśnienie zagadnienia teoretycznego. Był to
czas spędzony ciekawie, pożytecznie i pełen wrażeń.
Projekt „Kreatywna szkoła” obejmował także doposażenie pracowni przedmiotowych. Szkoły określiły
własne potrzeby w tym zakresie i zakupiły nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, m.in. sprzęt komputerowy i audio, monitory interaktywne, zestawy do
nauki programowania i robotyki, atlasy, mapy, sprzęt
laboratoryjny i odczynniki chemiczne, przyrządy do
przeprowadzania doświadczeń z fizyki, biologii oraz
pomoce do nauczania matematyki. Szkoły podjęły także współpracę w zakresie wspólnego korzystania z zakupionego sprzętu. Nowoczesne wyposażenie szkoły
to przecież ciekawsza i bardziej efektywna nauka – to
baza, by przygotować dzieci i młodzież do podejmowania w przyszłości wyzwań współczesnego świata.

Projekt „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji
kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych, MWa
SP w Zielonkach-Parceli, UG
Foto: Mały Inżynier, SP w Koczargach-Starych

Zakup wyposażenia dla szkół ze środków
Programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji”
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał Gminie darowiznę pieniężną
w wysokości 30 000 zł na doposażenie klasopracowni oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
Środki przeznaczone zostały na zakup trzech monitorów interaktywnych, które zawisną w pracowniach Szkół
Podstawowych w Starych Babicach, Zielonkach-Parceli

i Borzęcinie Dużym. Dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych zaplanowano zakup sprzętu sportowego.
W nowym roku szkolnym dzieci będą już korzystać z zestawu do skoku wzwyż z bezpiecznym materacem do
zeskoku, kompletu piłek do gry w piłkę siatkową oraz
piłek do gry w piłkę ręczną.
Tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych, BT
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Warsztaty dla dzieci z dotacji
Fundacji im. Stefana Batorego
W ramach dotacji pn. „Działanie finansowane z darowizny Leszka i Tamary
Kołakowskich przekazanej przez Fundację im. Stefana Batorego” przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci z klas I–III na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Borzęcin
Duży. Zajęcia poprowadzili doświadczeni instruktorzy firmy EDU FUN Academy Bartłomiej Nowak.
Dzieci wzięły udział w pięciu warsztatach z zakresu
m.in. kuchni molekularnej, eksperymentów z suchym
lodem, programowania i robotyki. Wszystkie założenia programu udało się zrealizować. Dzieci chętnie
uczestniczyły w zajęciach i brały w nich czynny udział.
Uczestnicy w kreatywny sposób zdobywali wiedzę
na temat właściwości i zastosowania ciekłego azotu
oraz suchego lodu, podstaw programowania, podstawowej wiedzy kulinarnej, historii oraz budowy wulkanów, rozwijali zdolności konstrukcyjne i informatyczne. Była to dla nich również nauka pracy w grupie oraz
możliwość poznania innych metod niż tradycyjne
zdobywanie wiedzy.
Dzięki dotacji dzieci ze Szkoły w Borzęcinie Dużym miały okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach, które wykraczały poza standardowy program
edukacji szkolnej, miały szansę na samodzielne wykonywanie nietypowych czynności, eksperymentów
oraz pracę grupową rozwijającą wyobraźnię i pobudzającą ciekawość.

Inicjatorką wniosku do Fundacji im. Stefana Batorego, współorganizatorką i uczestniczką części
spotkań była Pani Małgorzata Orzechowska-Chilimoniuk – sołtyska wsi Zalesie. Dziękujemy dyrekcji
i pracownikom Szkoły za dobrą współpracę przy organizacji tego zadania.
Umowa dotacyjna o wartości 2 500 zł została zawarta między Fundacją im. Batorego i Gminą
Stare Babice. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe
działające na rzecz dobra publicznego w różnych
dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka,
kultura, informacja, integracja europejska, ochrona
środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość,
pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna
i in.), jak też wspieranie (finansowe, rzeczowe lub
organizacyjne) organizacji i instytucji prowadzących działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot. Liderzy lokalnych społeczności mają możliwość uczestnictwa
w warsztatach, np. w ramach Akcji Masz Głos.
Tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych, BT
Foto: Edu Fun
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Samorząd Województwa Mazowieckiego wesprze
Młodzieżową Radę Gminy
oraz Gminną Radę Seniorów
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze 2022 oraz Instrument Wsparcia
Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”
to dwa z kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego skierowanego do gmin
z terenu Mazowsza.

W ramach środków pochodzących z Instrumentu
Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Gmina Stare Babice otrzyma dotację na projekt będący inicjatywą
Gminnej Rady Seniorów pn. „Starobabicka Senioriada 2022”. Wartość dotacji to 8 000 zł, co stanowi
80% kosztów całego zadania. W ramach przyznanych
środków Gminna Rada Seniorów zorganizuje jednodniowe plenerowe wydarzenie o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i integracyjnym, skierowane
przede wszystkim do seniorów. W trakcie „Senioriady” odbędą się m.in. warsztaty tematyczne, konkursy z nagrodami, występy artystyczne, potańcówka.
Szczegółowy program i harmonogram wydarzenia
zostanie opracowany przez członków Gminnej Rady
Seniorów. Będą oni również odpowiedzialni za prowadzenie imprezy.
Organizacja takiego wydarzenia to w pełni pomysł
i inicjatywa członków Gminnej Rady Seniorów, którzy chcą wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych
i na swoim własnym przykładzie pokazać, że seniorzy
mogą podejmować wszelkiego rodzaju aktywności
i prężnie działać zarówno na rzecz swojej grupy wiekowej, jak i całej społeczności lokalnej, a także przystosowywać się do zmieniających się warunków oraz
oczekiwań społecznych i własnych możliwości, nie
rezygnując przy tym ze swoich potrzeb i planów.
W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów
i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” Gmina Stare Babice otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 9 000 zł (90% kosztów) na realizację inicjatywy zgłoszonej przez Młodzieżową Radę
Gminy Stare Babice. Przedmiotem dofinansowania
jest organizacja Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych. Zadanie kierowane jest do członków wszystkich Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów z terenu
województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, którzy reprezentują głos młodzieży i dbają o jej

Spotkanie integracyjne MRG i Gminnej Rady Seniorów
w Lipkowie w październiku 2021 r.

interesy na poziomie gminy/powiatu/dzielnicy oraz
do ich opiekunów. Z uwagi na charakter i cele działalności MRG Stare Babice odbiorcami zadania będą
również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza reprezentujących interesy dzieci i młodzieży.
Zadanie skierowane jest do wszystkich Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów z terenu województwa
mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy oraz ich
opiekunów. Celem wydarzenia jest integracja środowiska młodzieżowych radnych, wymiana doświadczeń oraz podniesienie kompetencji członków MRG
i ich opiekunów. Podczas forum poruszona zostanie
m.in. tematyka celu działania MRG, roli młodzieżowego radnego, jego praw i obowiązków, sposobów
usprawnienia pracy młodzieżowych rad, współpracy
między radami, zwiększenia rozpoznawalności rad
w środowisku lokalnym, szans i wyzwań stojących
przed radami. Z uwagi na charakter i cele działalności
Młodzieżowej Rady Gminy do uczestnictwa w Forum
zaproszeni zostaną również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza reprezentujących interesy dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą forum jest
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice, która będzie
gospodarzem tego wydarzenia.
Tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych, MWi / Foto: IB
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Kolejne dofinansowania dla Gminy Stare Babice
Kolejne wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację gminnych projektów zostały zaakceptowane. Podpisano 4 umowy na dofinansowanie następujących zadań:
„Pielęgnacja i konserwacja
pomników przyrody na
terenie Gminy Stare Babice”
Dofinansowanie wynosi 7 119,00 zł, co stanowi 75%
kosztów zadania. W ramach zadania 6 drzew z terenu Gminy, uznanych za pomniki przyrody, zostanie
poddanych specjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym, korekcyjnym i/lub chirurgicznym. Zadanie
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji.

Projekt „Pod biało-czerwoną”
realizowany pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów
Dotacja w wysokości 8 000 zł pochodzi z rezerwy
ogólnej budżetu państwa i przeznaczona jest na zakup masztu i flagi państwowej. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej
z gmin w Polsce. Inicjatywa zależała od mieszkańców.
Samorząd, który chciał przystąpić do projektu, musiał
zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia. Głosowanie odbyło się w trybie online, a głosy mogli oddawać tylko mieszkańcy danej gminy.

„Starobabicka Senioriada 2022”
Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze 2022. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 13.

29 lipca prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie
Marek Ryszka i Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka podpisali umowę dotacyjną. W wydarzeniu
wzięli udział poseł Zdzisław Sipiera oraz Michał Prószyński, szef gabinetu politycznego MSWiA i radny
sejmiku województwa mazowieckiego.

„Zakup nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Borzęcin Duży”
Dotacja w wysokości 100 000 zł pochodzi z budżetu
samorządu województwa mazowieckiego w ramach
zadania „OSP-2022”.
tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych, MWi / Foto: IB

Hala pneumatyczna w Zielonkach-Parceli
Ogłoszono wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych:
Polski Ład. O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Wśród beneficjentów Programu znalazła się Gmina scowości Zielonki-Parcela hala pneumatyczna (poStare Babice z przedsięwzięciem polegającym na bu- tocznie nazywana balonem), która będzie stanowić
dowie hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki noż- sezonowe zadaszenie boiska sportowego.
nej w Zielonkach-Parceli.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/
Dofinansowanie przyznane Gminie wynosi 2 500 000 zł, web/premier/ponad-4-miliardy-zlotych-dla-terenowco stanowi ponad 92% kosztów całej inwestycji.
bylych-pgr-ow--premier-oglosil-wyniki-iii-edycjiDzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstanie rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych
Tekst: Referat Funduszy Zewnętrznych, MWi
nad boiskiem do piłki nożnej zlokalizowanym w miej14
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Fundusze Sołeckie 2023
Rozpoczęły się działania związane z zagospodarowaniem funduszu sołeckiego na rok 2023. W urzędzie gminy odbyło się
szkolenie, na którym sołtysi mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie formalności związanych z procedurą składania wniosków. Już od początku września będą zwoływane zebrania sołeckie, warto więc zapoznać się z charakterystyką wydatkowania funduszu i zgłosić swój wniosek. Najlepiej byłoby złożyć pisemny wniosek sołtysowi przed
terminem zebrania. Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie
pod względem formalnym wnioski do 30 września. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tych spotkaniach. Głos
każdego mieszkańca ma znaczenie.
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ FUNDUSZ SOŁECKI?
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:
• są zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie życia mieszkańców,
• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami
własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu
lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów.
W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane
przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych gminy.
Katalog tych zadań zawarty jest w cytowanym poniżej art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
KATALOG ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego;
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz;
• działalności w zakresie telekomunikacji;
• lokalnego transportu zbiorowego;
• ochrony zdrowia;
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• gminnego budownictwa mieszkaniowego;
• edukacji publicznej;
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych;
• targowisk i hal targowych;
16
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• zieleni gminnej i zadrzewień;
• cmentarzy gminnych;
•
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży
opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;
• promocji gminy;
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz.
1038);
• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Z CZYJEJ INICJATYWY MOŻE BYĆ UCHWALONY WNIOSEK
DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone
wyłącznie na zadania uchwalone przez sołectwo we
wniosku. Inicjatywę w składaniu propozycji do funduszu sołeckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim
posiadają:
• sołtys,
• rada sołecka,
• 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Dobrą praktyką jest zgłoszenie na zebraniu wiejskim wniosku w formie pisemnej. Przedłożony w ten sposób wniosek
powinien zawierać wymagane ustawą elementy (wskazanie
przedsięwzięć, uzasadnienie, oszacowanie kosztów).
Zebranie wiejskie przyjmuje wniosek w drodze uchwały.
W ramach jednego wniosku zebranie może uchwalić więcej
niż jedno przedsięwzięcie. Zważać należy na to, by szacunkowy koszt realizacji zadań mieścił się w ramach środków z funduszu wyodrębnionych na dane sołectwo.

GMINA URZĄD TEREN

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO FUNDUSZU
SOŁECKIEGO?
Wniosek, wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem,
jest przedkładany wójtowi w terminie do 30 września, dla
uwzględnienia go w projekcie budżetu na następny rok budżetowy.
Konsekwencją niezłożenia przez sołectwo w terminie do
30 września poprzedzającego rok budżetowy wniosku do
funduszu sołeckiego jest niewykorzystanie środków przypadających na sołectwo. Mieszkańcy takiego sołectwa nie będą
mogli skorzystać również z procedury „ponownego złożenia
wniosku”, gdyż nie zostaną na ten cel zarezerwowane środki
w budżecie gminy.
CZY SOŁECTWA MOGĄ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
REALIZOWAĆ WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA?
W świetle art. 6 ustawy o funduszu sołeckim, sołectwa mogą
realizować wspólne przedsięwzięcia. W tym celu każde z sołectw powinno uchwalić odrębny wniosek ze wskazaniem
przedsięwzięć do realizacji na obszarze danego sołectwa lub
innego położonego w tej samej gminie.

ZWOŁANIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Zgodnie ze statutami sołectw gminy Stare Babice, miejsce
i termin obrad zebrania wiejskiego podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom sołtys co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania
uchwał przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do
głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób
zgodny z postanowieniami statutu.
W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się
wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców
sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie (wynikającym ze statutu sołectwa).
Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela pracownik
Biura Obsługi Rady Gminy Agata Kłódkiewicz tel. 22 730 80
28, a.klodkiewicz@stare-babice.pl
Tekst: https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2023/

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023 DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
Liczba mieszkańców
sołectwa

Nazwa sołectwa

Wysokość środków
przypadających na sołectwo

Babice Nowe

710

8 1 816,46 zł

Blizne Jasińskiego

1115

89 908,20 zł

Blizne Łaszczyńskiego

903

89 908,20 zł

Borzęcin Duży

1416

89 908,20 zł

Borzęcin Mały

522

64 9 1 3 ,72 zł

Janów

455

58 889,87 zł

1680

89 908,20 zł

131

29 759,6 1 zł

Klaudyn
Koczargi Nowe-Bugaj (ul. Bugaj, Czarnego Bzu,
Różana, Wiosenna)
Koczargi Nowe

410

54 844,00 zł

Koczargi Stare

1129

89 908,20 zł

Kwirynów

1140

89 908,20 zł

Latchorzew

1456

89 908,20 zł

Lipków

1302

89 908,20 zł

Lubiczów

101

27 062,37 zł

Mariew, Buda

366

50 888,04 zł

Stanisławów

153

3 1 737,59 zł

Stare Babice

2783

89 908,20 zł

Topolin

284

43 51 5,57 zł

Wierzbin

477

60 867,85 zł

Wojcieszyn

823

89 908,20 zł

Zalesie

178

33 985,30 zł

Zielonki-Parcela

837

89 908,20 zł

Zielonki-Wieś
Łącznie

817

89 908,20 zł

19 188

1 61 7 1 79,00 zł
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Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

20 lipca w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyło się spotkanie z seniorami z gminy Stare Babice, którego tematem były „Opaski telemedyczne dla seniorów” w ramach modułu II programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022, do którego to przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.
W spotkaniu uczestniczyli Sławomir Sumka – Wójt
Gminy Stare Babice, Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, a także jej członkowie,
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz seniorzy z gminy Stare Babice. Podczas spotkania
przedstawiciel firmy Locon, od której opaski telemedyczne zostały zakupione, zapoznał adresatów programu z działaniem tych opasek.
Do udziału w programie zakwalifikowani zostali seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami
gminy Stare Babice, mają problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub
mieszkający z osobami bliskimi,
które nie są w stanie zapewnić im
wystarczającego wsparcia. W ramach programu seniorzy mają zapewniony dostęp do tzw. opasek
telemedycznych, które są połączone z usługą operatora pomocy.
W razie trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia aktywowanie guzika alarmowego znajdującego się
na opasce umożliwi połączenie się
z gotową do interwencji centralą.
„Opieka na odległość” gwarantuje rozbudowany system bieżą18
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cego monitorowania stanu fizycznego osoby noszącej opaskę oraz pozwala na natychmiastową reakcję
w sytuacji nagłej. Udział w programie jest całkowicie
bezpłatny.
Środki finansowe na zakup opasek telemedycznych
pozyskane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych Babicach w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
realizowanego w ramach środków przekazanych
przez Wojewodę Mazowieckiego pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Tekst: oprac. IB/foto: UGSB, IB
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Powiatowy
Dzień Seniora
Po trudnym czasie izolacji
społecznej spowodowanej
pandemią znowu wracają,
kontynuowane od wielu lat,
integracyjne spotkania Seniorów z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
2 lipca w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach na takim wydarzeniu, zorganizowanym pod
honorowym patronatem Starosty Jana Żychlińskiego, wspólnie
bawili się seniorzy ze wszystkich
gmin naszego powiatu. Jedną z najliczniejszych (32-osobową) i najradośniejszych grup byli oczywiście seniorzy
z gminy Stare Babice.
Pogoda jak na zamówienie, zielony, zadbany i ukwiecony teren rekreacyjny, łabędzie na stawie – wszystko
to stwarzało szczególny nastrój. W namiotach rozstawionych wokół wybudowanej sceny, przy stołach, które
szybko zastawione zostały przygotowanymi potrawami
z grilla i tradycyjnym chlebem ze smalcem oraz napojami
z expresu, zasiedliśmy do wspólnego biesiadowania.
Po przywitaniach poszczególne Gminy rozpoczęły
swoje prezentacje artystyczne, występowały chóry, tancerze, lokalni poeci... Naszą gminę reprezentował niezastąpiony Zespół „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego z repertuarem piosenek biesiadnych, które już po krótkiej
chwili podśpiewywali też widzowie.
Nie zabrakło konkursu ciast i nalewek, w którym nasze koleżanki jak zawsze stanęły na podium zwycięzców.
Pierwszą nagrodę za nalewkę „Malinowa na miodzie”
otrzymała Janeczka Wdowiarek z Wojcieszyna, a Krysia

Wasiak z Zalesia za tort „Słoneczko” odebrała brązowy
medal. Po degustacji tych pyszności nikt nie miał wątpliwości, że werdykt komisji był trafny.
Do tańców, gdy tylko zagrał zespół muzyczny, nikogo
nie trzeba było namawiać. Tylko seniorzy potrafią się bawić z taką radością i entuzjazmem nawet na trawiastym
parkiecie. Nie zabrakło też chętnych do gry w bule, aby
popisać się zręcznością i celnością. Ścieżki spacerowe
wśród starodrzewu, rabaty kwiatowe, pachnące rozarium zachęcały do spotkań i rozmów w gronie znajomych i przyjaciół, dzielenia się informacjami i planowania
dalszych wspólnych działań w środowisku senioralnym.
Wracaliśmy pełni wrażeń i pozytywnej energii. Aktywność jest ważna na każdym etapie życia, a w starszym
wieku szczególnie determinuje jego jakość, kondycję fizyczną i psychiczną każdego z nas. A stąd i do satysfakcji
z życia jest bliżej.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
Foto: Anna Czajkowska, Tadeusz Wiśniewski
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Seniorzy ćwiczący z Fundacją „Aktywni Dłużej” –
bardziej sprawni i aktywni nawet w pandemii

Kilkanaście dużych projektów, partnerska współpraca z Gminą Stare Babice i Powiatem Warszawskim Zachodnim, Akademią Wychowania Fizycznego czy Kampinoskim Parkiem Narodowym, a przede wszystkim
blisko stuosobowa grupa seniorów, która pokazuje każdego dnia, jak czerpać radość z życia – tak w telegraficznym skrócie upłynęło pierwsze pięć lat działania Fundacji „Aktywni Dłużej” na terenie naszej Gminy.
– Nie przerwaliśmy zajęć nawet w czasie pandemii, a ich skuteczność potwierdziły niezależne badania
studentów AWF – podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji w rozmowie z Gazetą Babicką.
GB: To jak to jest ze sprawnością seniorów naszej
gminy? Jak wyglądamy na tle innych rejonów?
MB: Mamy w naszej gminie sporą grupę bardzo świadomych, aktywnych osób powyżej sześćdziesiątego
roku życia. Grupa ta rośnie i staje się coraz bardziej
nastawiona na realizowanie konkretnych celów z zakresu poprawy zdrowia, samopoczucia psychofizycznego i wyboru dostosowanych do wieku rodzajów
aktywności fizycznej, które podtrzymują sprawność
i spowalniają procesy starzenia. Grupa ta coraz bardziej
swobodnie korzysta z nowoczesnych technologii i jest
otwarta na zmiany i nowe wyzwania. Jako osoba wiekowo przynależna raczej do pokolenia dzieci moich
podopiecznych, jestem pełna podziwu dla tak dużej
siły ich woli i łatwości adaptacji do rozmaitych sytuacji.
Te moje obserwacje potwierdzają badania przeprowadzone przez Klaudię Maszkowicz, studentkę Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie (na Wydziale Rehabilitacji), na potrzeby
20
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pracy magisterskiej zatytułowanej „Aktywizacja osób
starszych w dobie pandemii Covid-19”.
Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony na
przełomie stycznia i lutego 2022 roku w dwóch niezależnych grupach seniorów powyżej 55. roku życia.
Pierwsza grupa to seniorzy uczęszczający na zajęcia
prowadzone przez Fundację „Aktywni Dłużej”, drugą
grupę stanowiły osoby niezwiązane z Fundacją.
Badanie to jest pionierską analizą aktywności babickich seniorów w czasie pandemii. Będziemy chcieli
w najbliższym czasie poświęcić jej nieco więcej uwagi.
GB: No właśnie, proszę nieco szerzej opowiedzieć
o tym badaniu.
MB: Celem badania było wyjaśnienie, jak zmieniła się
aktywność fizyczna osób starszych w czasie pandemii,
jak uczestnictwo w zajęciach wpływa na samopoczucie
oraz jakie są oczekiwania osób starszych co do zajęć.
Dostarczyło nam ono wielu ciekawych wniosków. Tym,
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co wysuwa się na pierwszy plan, jest fakt, że seniorzy
związani z naszą Fundacją w mniejszym stopniu rezygnowali z podejmowania różnych form aktywności fizycznej. W niektórych kategoriach następował nawet
znaczny wzrost aktywności. Wśród badanych z grupy
związanej z nami najwięcej osób wskazało uprawianie
sportu i czytanie książek, podczas gdy w grupie drugiej
jedynie 10% spędzało wolny czas na uprawianiu sportu
– tu najwięcej wskazań dotyczyło aktywności związanych z dbaniem o dom i oglądaniem telewizji. Grupa
związana z nami w czasie pandemii ćwiczyła kilka razy
w tygodniu, natomiast grupa kontrolna tylko kilka razy
w miesiącu. Osoby bardziej aktywne w dobie pandemii
deklarowały też lepsze samopoczucie. Wyniki mówią
więc same za siebie.
Seniorzy z naszej gminy przyznawali w badaniu, że
częściej podejmowali aktywność fizyczną między innymi dzięki stworzeniu dla nich zajęć w formule online.
Najważniejszy w tym wszystkim jest fakt, że seniorzy,
którzy ćwiczyli z nami w czasie pandemii, w większości utrzymali swoją sprawność, otworzyli się na nowe
technologie, można więc powiedzieć, że przeszli suchą
nogą przez ten mroczny czas.
GB: To wróćmy do samej pandemii – na początku wydawało się, że siedząc w domu, nie można pracować
nad swoją sprawnością. „Aktywni Dłużej” przełamali
jednak ten stereotyp…
MB: Rozpoczęcie zajęć online było możliwe dzięki
dwóm czynnikom. Po pierwsze, zaufaniu, którym grupa seniorów obdarzyła nas w czasie pierwszych lat
działania Fundacji tylko stacjonarnie. Wiedzieliśmy,
że nie możemy z dnia na dzień zostawić grupy kilkudziesięciu osób bez dostępu do ćwiczeń i bez kontaktów społecznych, które to warunki narzuciła sytuacja
pandemiczna. Po drugie, dzięki wsparciu osób z Rady
Seniorów i wielu innych chętnych podjęliśmy próby

zajęć prowadzonych przez Internet. Udało się. Dzięki funduszom sołeckim pojawił się sprzęt do ćwiczeń
w domach. W głębokim lockdownie bezpłatne zajęcia odbywały się regularnie nawet 3 razy w tygodniu
i brało w nich udział około 40 osób. Każde logowanie
było okazją nie tylko do treningu, ale i do spotkania
w większej grupie. Myślę, że mimo trudnego okresu
zamknięcia to był bardzo dobry czas. Poznaliśmy się
lepiej i zbliżyliśmy, i to jest największa wartość całej
pandemicznej rzeczywistości.
GB: Pandemia wprowadziła jednak do Waszego katalogu zajęć nowe aktywności online – czy po jej zakończeniu zrezygnujecie z tej formy pracy, ale też –
na czym chcecie skupić się w kolejnych pięciu latach?
MB: Zbyt dużo osób korzysta także i teraz z formuły
online, żeby z niej rezygnować. Cześć zajęć odbywa się
symultanicznie, więc będziemy chcieli tę działalność
kontynuować, bo pozostawia seniorom wybór w razie
nawrotu pandemii czy choćby nasilenia zwykłych infekcji w sezonie jesienno-zimowym.
Plany na przyszłość to samorozwój, bo dzięki niemu są pomysły na nowe formy zajęć i większe zaangażowanie. Pragniemy kontynuowania pracy i dalszej
współpracy z różnymi podmiotami z naszej gminy i nie
tylko, powiększania się frekwencji na zajęciach i przede
wszystkim dążyć będziemy do dotarcia do osób, które
jeszcze nie wyszły z domów. Przyjdźcie, proszę, na nasze ćwiczenia. Każdy sobie poradzi, bez względu na to,
jak się rusza i jaką ma posturę. Z szacunkiem podchodzimy do Waszych możliwości.
GB: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu dalszych sukcesów.
Tekst: GB, Fundacja „Aktywni Dłużej”
foto: Zbigniew Baranowski
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Uroczyste obchody Święta Policji
Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca Święta Policji odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach uroczyste obchody 103. rocznicy powołania Policji.
Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
podinspektor Wojciech Turek przywitał zgromadzonych gości – na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele władz
samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych,
jak też przedstawiciele prokuratury, sądów i duchowieństwa – i w krótkim przemówieniu podziękował
im za wsparcie i współpracę z policją. Policjantom
zaś złożył podziękowania za ich zaangażowanie i trud
wkładany w wykonywanie codziennej służby.
W uroczystości udział wziął Komendant Stołeczny
Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, który dziękując
policjantom za pilną służbę, pogratulował również
awansów tym, którzy odbiorą za chwilę swoje nominacje.

Po odczytaniu rozkazów personalnych o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak oraz Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego podinspektor Wojciech Turek wręczyli
awanse 74 funkcjonariuszom.
Za osiągnięcia w służbie i wzorowe wypełnianie
obowiązków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
poszczególne samorządy naszego powiatu przekazały również swoje nagrody wyróżniającym się policjantom. Do życzeń i podziękowań przyłączył się również
Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński.
Wszystkim policjantom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za ich codzienną służbę oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy i życiu prywatnym.
tekst: oprac. IB / Foto: UGSB, RKS
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CZY WASZE DZIECI LUBIĄ CHODZIĆ DO SZKOŁY?
Zbliża się początek roku szkolnego, warto więc zadać sobie pytanie – czy szkoła, do
której chodzą nasze dzieci to ich ulubione miejsce? Mamy nadzieję, że tak właśnie jest!
Jeśli jednak dziecko czuje się w swojej szkole nieszczęśliwe, być może konieczna jest
decyzja o zmianie.
Może to jest właśnie ten moment, by zastanowić się nad
wyborem szkoły niepublicznej? Fakt – będziemy płacić czesne, ale można potraktować to jako rodzaj mądrej inwestycji w dziecko, oferując mu przyjazną edukację i opiekę na
wysokim poziomie. O to, na co nasze dzieci mogą liczyć
w jednej ze szkół prywatnych na terenie gminy, spytaliśmy Aleksandrę Perkowską z Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej Szkoły Podstawowej BIG BEN w Lubiczowie.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERA
W szkole BIG BEN stawiamy przede wszystkim na to, by
nasze dzieci były pod jak najlepszą opieką. Klasy są kameralne, a nauczyciele dostępni zarówno dla uczniów, jak i dla
rodziców. Jeśli pojawiają się jakieś nieporozumienia – rozwiązujemy je natychmiast z pomocą psychologa lub pedagoga. Rozmawiamy, słuchamy, wyjaśniamy – dając poczucie
bezpieczeństwa, które w naszej opinii jest podstawą do
wszelkiego rozwoju edukacyjnego.

NAUCZYCIELE Z PASJĄ
BIG BEN przyciąga nauczycieli z pasją – takich, którzy
nie tylko ciekawie przekazują wiedzę, ale też dzielą się
z uczniami tym, co lubią robić w wolnym czasie. I tak np.
nasz anglista rozkochuje dzieciaki w planszówkach, wychowawczyni klas młodszych zaraża ich miłością do teatru, pan
od wf-u uczy wbijać gole, a panie kucharki rozwijają pasję
gotowania! Świetlica i zajęcia pozalekcyjne są przestrzenią
do kreatywnych zabaw i uczenia się, a także – spędzania
wolnego czasu w atrakcyjny sposób.
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA I JĘZYK ANGIELSKI
Już od siódmej klasy przygotowujemy naszych uczniów do
egzaminu ósmoklasisty, organizując im dodatkowe lekcje
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Język
angielski towarzyszy nam codziennie, a nasz plan tygodniowy urozmaicony jest lekcjami z native speakerem. Zachęcamy też do udziału w różnych olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, pomagamy w opanowaniu materiału.
Zależy nam, by młody człowiek jak najlepiej poradził sobie
ze startem w kolejny etap edukacyjny. Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych liceów i świetnie sobie radzą nie
tylko w nowych szkołach, ale i w życiu!
Szkoła Podstawowa BIG BEN powstała w 2015 r. Mieści się
w Lubiczowie, na granicy Gminy Stare Babice oraz Warszawy. Tutaj uczymy szacunku, kultury i dyscypliny szczególnie
do samego siebie, ale też do drugiego człowieka.
Szkoła BIG BEN w 2022 roku została laureatem nagrody
Orły Edukacji!
Nasze dzieci lubią chodzić do Szkoły!
Karina Grygielska

RÓŻNORODNOŚĆ ZAJĘĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
U nas nie ma nudy – zawsze coś się dzieje, wliczając w to
wakacje: u nas czas półkolonii po angielsku. Eksplorujemy
nie tylko najbliższe otoczenie, angażując się społecznie
w różnego rodzaju akcje na terenie naszej gminy i Warszawy, ale też zwiedzamy świat, biorąc udział w różnych projektach we współpracy z innymi krajami (ostatnio byliśmy
w Livorno). Mamy mnóstwo pomysłów, a inspirują nas sami
uczniowie, którzy podpowiadają, na czym im najbardziej
zależy. Słuchamy ich i spełniamy ich marzenia.
Nr 8 (311) sierpień 2022
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WAKACYJNE WARSZTATY
TAŃCA NOWOCZESNEGO

dzieci 4–6 lat – godz. 17.15–18.00
dzieci 7–10 lat – godz. 18.05–19.05
młodzież 11–15 lat – godz. 19.10–20.10
dorośli – godz. 20.15–21.15
Miejsce: sala fitness hala sportowa GOSiR,
ul. Południowa 2b, Zielonki-Parcela

Koszt warsztatów:
dzieci i młodzież - 100 zł, dorośli – 110 zł
Zapisy online: www.domkultury-starebabice.pl

22–25 sierpnia (poniedziałek–

czwartek) 2022 r.

SZACH-MAT
szachowe spotkania
pod gołym niebem

Miejsce: dziedziniec przed domem kultury,
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
W razie niesprzyjającej pogody spotkanie odbędzie się w domu kultury.

WSTĘP
WOLNY!

czwartek, 15 września 2022 r., godz. 17.00–20.00
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Kolejny sezon w babickim domu kultury
i jak zwykle długa lista różnorodnych zajęć!
W zeszłym roku Dom Kultury Stare Babice odwiedzało na regularne zajęcia i warsztaty średnio ponad 750 osób
tygodniowo. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Konkurs na instruktorów Domu Kultury właśnie został rozstrzygnięty i z przyjemnością możemy Wam zdradzić w skrócie, jakie zajęcia będą odbywały się w tym sezonie.
Zapraszamy wszystkich – od maluszków po seniorów! Zapisy na zajęcia
obywają się online przez portal www.
strefazajec.pl (po wyszukaniu naszego domu kultury), ale jeśli nie jesteście wprawni w tej dziedzinie, możecie dzwonić i wytłumaczymy co
i jak, aby się udało. Planujemy sukcesywnie uruchamiać zapisy na zajęcia
i warsztaty od czwartku 25 sierpnia.
Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.domkultury-starebabice.pl.
Oferta regularnych zajęć i warsztatów zawierać będzie m.in.:
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I RĘKODZIEŁO:
• ceramika • plastyka • rysunek i malarstwo • przygotowanie do liceum
plastycznego/studiów plastycznych

• tworzenie biżuterii • szycie i rękodzieło • origami • teatralne • wokalne • Chór Aprobata dla dorosłych
ZAJĘCIA MUZYCZNE:
• indywidualne: pianino, keyboard,
perkusja, gitara • grupowe: Babicka
Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego • Muzyka dla smyka • tworzenie
piosenek
ZAJĘCIA JĘZYKOWE:
• akursy angielskiego • angielski z native speakerem • hiszpański • język
polski dla obcokrajowców • angielski
i polski dla ósmoklasistów
ZAJĘCIA RUCHOWE:
• taniec dla maluchów (2–3 lata)
z opiekunami • taniec nowoczesny
dla dzieci, młodzieży i dorosłych •
taniec użytkowy towarzyski dla do-

rosłych • solo latino • flamenco • taniec dla seniorów • balet dla dzieci •
breakdance • capoeira – afrobrazylijska sztuka walki • joga
ZAJĘCIA EDUKACYJNE i ROZWOJOWE:
• szachy • robotyka • programowanie Minecraft i Python • akademia
matematyki – klasa VI i VII • matematyka – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty • architektoniczno-konstruktorskie • akademia nauki •
eksperymenty • Matplaneta • Gotujmania • klub gier planszowych •
carrom – indyjski bilard • Weź marzenia w swoje ręce – trening mentalny dla dorosłych
Do zobaczenia na dniu otwartym
w sobotę 10 września. Już nie możemy doczekać się nowego sezonu.
Tekst: DKSB, PN
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Co piąty bocian biały jest Polakiem
Niektórzy kochają go na tyle, że ich zdaniem powinien zająć miejsce orła
w godle naszego kraju. Czy na pewno? To pozostawiamy subiektywnej ocenie czytelników. Pewne jest natomiast, że to jeden z ulubionych ptaków wielu
ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Mówi się, że przynosi szczęście gospodarzom, u których ma gniazdo, że chroni przed pożarem. Dla niektórych ludzi niezwykle ważne jest, podczas jakiej aktywności zobaczą pierwszego bociana w danym roku – bo
jeśli będzie nim bocian stojący na gnieździe, to zwiastuje to leniwy rok dla obserwatora, a jak w locie, to
wróży rok pracowity. Natomiast kiedy bociany opuszczają zajmowane co roku gniazdo, gospodarza może
prześladować pech. Niektórzy wciąż uparcie tłumaczą
małym dzieciom, że to bociany przynoszą niemowlaki.
Takich wierzeń można by wymienić jeszcze parę. Jedno
jest pewne: przywiązanie tak dużego i dzikiego ptaka
do siedzib ludzkich w okresie lęgowym to ewenement
na skalę światową. Wielokrotnie byliśmy świadkami,
oprowadzając wycieczki z Dalekiego Wschodu czy też
z Ameryki Północnej, że na liście rzeczy do zobaczenia
przybyli do nas goście mieli zapisane: bocian biały na
gnieździe!
Jakie naprawdę są bociany? Ile ich gniazduje w naszym kraju, a ile w Puszczy Kampinoskiej? Po co je obrączkujemy?
Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny znajdują się 152 gniazda bociana białego. W tym
roku zajętych zostało 64% z nich. Jednak tylko w 47%
gniazd (tzn. w 72) odchowały się młode. Na przełomie
28
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czerwca i lipca nasze, „kampinoskie”, młode boćki zostały zaobrączkowane. Ważyły wówczas nie więcej niż
trzy kilogramy, a ich dzioby miały około 10 cm. Przy zakładaniu obrączki bocianie pisklęta były grzeczne i zastygały w bezruchu, pozorując śmierć. Ich rodzice z kolei z niewielkiej odległości obserwowali, czy dzieciom
nie dzieje się krzywda. Dzięki takim ludzkim zabiegom
zwiększa się wiedza o tych pięknych ptakach.
Wiadomo, że średnia długość bocianiego życia
wynosi ok. 10 lat. Znane są też miejsca żerowania bocianów zimą w Afryce, trasy wędrówek, a latem miejsca ich gniazdowania w Europie. Obrączkę zakłada się
na goleń, czyli na tzw. kość podudzia. Dzięki lornetce
lub lunecie można odczytać umieszony na niej numer.
W tym roku pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego zaobrączkowali na terenie parku i otuliny 156
boćków i założyli dwa nadajniki satelitarne. W sezonie
2022 r. prace podnośnika, koszty obrączek oraz nadajniki zostały zasponsorowane przez PGE w ramach „Projektu poznania i ochrony bocianów białych w Polsce”,
koordynowanego przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne z dr. Kazimierzem Walasem na czele.
Bocian jest gatunkiem zasiedlającym krajobraz rolniczy, a jego występowanie wiąże się głównie z terenami
podmokłymi. W takich właśnie miejscach obserwuje
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się największą koncentrację gniazd, które ptaki budują
obecnie głównie na słupach energetycznych niskiego
napięcia – dawniej znacznie częściej lokowane były na
drzewach i budynkach. Bocian biały to ptak, który często pojawia się w wierzeniach ludowych, przysłowiach
i powiedzeniach. Obok żubra i wierzb głowiastych to
również symbol polskiej przyrody. Rozpiętość jego
skrzydeł dochodzi nawet do 2 m, a wzrost sięga prawie
metra. Upierzenie obu płci jest takie samo, choć samica zazwyczaj jest nieco mniejsza od swojego partnera.
Bocian biały to gatunek chroniony ustawą o ochronie przyrody, konwencjami: Bońską, Berneńską, a także
wymieniony jest w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii
Europejskiej. Jego liczebność w Polsce szacowana jest
na poziomie około 50 tys. par (ok. 20% światowej populacji), co oznacza, że wraz z Hiszpanią ex aequo zajmujemy pierwsze miejsce wśród krajów europejskich
wybieranych przez bociany białe na lęgi. Bocian odżywia się owadami, dżdżownicami, gadami, płazami, a nawet małymi ssakami, takimi jak gryzonie czy ryjówki.
Bociany należą do dosyć „małomównych” ptaków. Klekot jest ich najbardziej charakterystycznym odgłosem,
jaki z siebie wydają. Dorosłym zdarza się syczeć, jednak
bardzo cicho. Pisklęta wydają z siebie więcej dźwięków,
którymi komunikują się z rodzicami. Jest to zazwyczaj
pisk. Co ciekawe, nawet kilkudniowe boćki potrafią już
klekotać, mimo miękkich dziobków.
Powszechnie uważa się, że bociany to monogamiści.
Okazuje się jednak, że większość z nich żyje w parach
tylko przez jeden sezon lęgowy. Tuż po przylocie do
Polski, co w większości przypadków zdarza się na przełomie marca i kwietnia, poprawiają swoje stare gniazda

lub przystępują do budowy nowych. Dojrzałe płciowo
osobniki w wieku 4 lat po raz pierwszy przystępują do
lęgu, samica składa od 3 do 6 jaj. Można śmiało powiedzieć, że u bocianów jest równouprawnienie, ponieważ
o swoje dzieci jeszcze w skorupkach dba dwoje rodziców, naprzemiennie ogrzewając i wysiadując jaja. Jednak mimo wszystko to bociania mama siedzi na jajach
dłużej.
Bociany spędzają w naszym kraju około pięciu miesięcy, po czym już od połowy sierpnia odlatują na zimowiska w Afryce. Jako pierwsze odlatują ptaki, które
w danym roku nie odbywały lęgu, oraz osobniki młode. Często w okresie sierpniowej migracji stada tworzą
tzw. sejmiki, na których zbierają się nawet setki ptaków.
W docelowym miejscu zimowym w Afryce bociany
spędzają zaledwie 2–3 miesiące. Pozostałe 4–5 miesięcy roku zajmują im przeloty z zimowisk na lęgowiska
i na zimowiska z lęgowisk. Trasy wędrówek wiodą z Europy przez Cieśninę Bosfor na chwilę do Azji, a następnie ptaki udają się na południe przez Izrael i stamtąd
wlatują przez Egipt do Afryki. Migracja ta jest dla nich
jedynym sposobem, by w zimowym okresie znaleźć
pożywienie, którego w Europie by zabrakło, ponieważ
większość zwierząt stanowiących ich menu jest w najzimniejsze miesiące niedostępna.
Tak więc obserwujmy „kampinoskie” bociany i cieszmy się nimi, dopóki na czas chłodnych miesięcy nie
opuszczą naszego kraju. A wtedy pozostanie nam
czekać na ich klekot, jak w wierszu Tadeusza Kubiaka:
„Mówi bocian do bociana: – Jutro lecę, proszę pana.
– I ja także. Lecz wrócimy, gdy stopnieją śniegi zimy…”
Tekst/foto: Magdalena Kamińska, Adam Olszewski
Kampinoski Park Narodowy
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Jaki wpływ na środowisko ma nasz styl życia?
Dużo się ostatnio mówi o wpływie człowieka na środowisko. Ilu takich planet, jak nasza, potrzebowalibyśmy, gdyby wszyscy żyli tak jak Ty? Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy
przyjąć kilka założeń.
Przyjmijmy zatem, że statystyczny mieszkaniec
gminy Stare Babice mieszka w domu jednorodzinnym wolnostojącym. Zazwyczaj nie są to budynki
pasywne czy choćby energooszczędne. Przeciętnie domy jednorodzinne w naszej gminie lokują
się na niskim poziomie termoizolacji (przez zwykłe ocieplenie budynku styropianem czy wełną
mineralną). Średni metraż takiego budynku wynosi ok. 120–150 m2 i zajmowany jest przez 4 osoby.
W sposobie ogrzewania dominują piece gazowe,
zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i ciepłej
30
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wody użytkowej. A jak dużo tej ciepłej wody zużywamy? Przyjmijmy, że 6 razy w tygodniu korzystamy z prysznica, a raz z małej wanny (150 litrów
wody jednorazowo). Przejdźmy teraz do ważnej
rzeczy: energii elektrycznej. Większość z nas na
co dzień korzysta zapewne z lodówki, pralki, telewizora czy kuchenki z piekarnikiem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest klasa energetyczna
twoich sprzętów? Teraz załóżmy, że A++, czyli
dość „ekologiczna”. Do oświetlania pomieszczeń
używamy zapewne żarówek LED, a komputer
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i inne sprzęty wyłączamy za każdym razem, kiedy
z nich nie korzystamy. Większość z nas korzysta
też z samochodu i częściowo z transportu publicznego. Przyjmiemy tutaj optymistycznie, że
średnio przejeżdżamy ok. 1700 km miesięcznie samochodem z silnikiem benzynowym, natomiast
z komunikacji zbiorowej korzystamy w mniejszym
stopniu.
A jak wyglądają nasze nawyki żywieniowe?
W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się lokalne produkty, występujące zazwyczaj
sezonowo, ale w naszych koszykach lądują też
podczas zakupów produkty wysoko przetworzone czy warzywa i owoce egzotyczne, których produkcja i transport nie są obojętne dla środowiska.
Podczas zakupów, oprócz samego produktu spożywczego, kupujemy też dużo plastiku, w który
jest on zapakowany, nie zawsze zastanawiając się,
czy możemy ograniczyć ilość tworzyw sztucznych np. poprzez nieużywanie torebek foliowych.
Spożywanie mięsa jest sprawą dość indywidualną,
dla potrzeb tej symulacji przyjmiemy jego spożycie na poziomie 3–5 razy w ciągu tygodnia.
Jeszcze więcej mamy sobie do zarzucenia
w przypadku zakupów odzieżowych. Choć trend
kupowania odzieży używanej czy wymiany ubrań

KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA
GODZ. 8:00–14:00
KWIECIEŃ–GRUDZIEŃ

obecnie staje się już dość wyraźny, to jednak nadal dominuje spontaniczne nabywanie nowych
ubrań. Mówiąc wprost, nadal kupujemy odzież,
gdy mamy na to ochotę lub pod wpływem impulsu. Należy przy tym pamiętać, że produkcja
odzieży i obuwia odpowiada za 10% emisji gazów
cieplarnianych na świecie. Natomiast poprawna
segregacja odpadów za sprawą obecnych przepisów nie stanowi już problemu, po prostu segregujemy je wszyscy.
Czy wpisujesz się w przedstawiony model? Jak
zatem ten nasz przykładowy mieszkaniec wpływa na środowisko? Otóż generowana przez niego emisja dwutlenku węgla wynosi 138 % średniej
polskiej, 166 % średniej europejskiej i 231 % średniej światowej! Dużo? Tak! Gdyby wszyscy korzystali z zasobów Ziemi na tym poziomie, ludzkość
potrzebowałaby 12 planet, żeby środowisko było
w stanie regenerować się na bieżąco i nie ulegało
stopniowej degradacji.
Powyższe dane są tylko poglądowe, oczywiście
każdy z nas generuje nieco inny ślad węglowy –
to, co jest istotne w tej symulacji, to rząd wielkości tego zjawiska.
Tekst: Referat Ochrony Środowiska, JP
Foto: Adobe Stock

Plac przed Urzędem Gminy
Stare Babice, ul. Rynek 21
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Janusz Kusociński – olimpijczyk,
bohater, nasz sąsiad...
Niezwykłe postacie świadczą o niezwykłości polskich dziejów, a gdy jeszcze akcja historii toczy się tuż obok nas, w Ołtarzewie, Warszawie, Palmirach, a także w dalekim Los Angeles, to tym bardziej warto ją przypomnieć.
Przedstawiamy Państwu dzieje naszego wielkiego sportowca z okazji 90.
rocznicy zdobycia przez niego olimpijskiego złota i 10. edycji Półmaratonu
im. J. Kusocińskiego, którego meta będzie zorganizowana w naszej gminie.
Lekkoatleta Janusz Kusociński, jeden z najwspanialszych
biegaczy w historii polskiego sportu, urodził się 15 stycznia 1907 roku w Warszawie; przez lata swojej młodości
mieszkał w pobliskim Ołtarzewie. Tu rozwijał się jego
niezwykły talent sportowy – po latach wspominał, że
jako dziecko najpierw zaczął biegać, a dopiero później
chodzić. Miejscowi opowiadali w latach międzywojennych anegdotkę,
że gdy Janusz Kusociński chce jechać
pociągiem do Warszawy, nigdy nie
czeka na stacji. Gdy słyszy odjeżdżający pociąg, wybiega z domu, dogania
go na trasie i wskakuje do wagonu.
Coś musiało w tym być, skoro sam
Kusociński w swojej książce „Od
palanta do olimpiady” wspomina:
„urwisowałem w pociągu, ile wlezie
– byłem utrapieniem konduktorów
i pasażerów. Ale w końcu służba
kolejowa przywykła do małoletniego pasażera, który podczas jazdy
biega sobie po stopniach z wagonu
do wagonu, czepiając się klamek”.
Z humorem przedstawił także atmosferę rodzinnego domu. „– Łobuz
jesteś, nic dobrego z ciebie nie wyrośnie – biadała matka. Ojciec także
po swojemu dawał mi nauki. Nieraz
dosłownie uszy puchły od tych nauk. Ale bo też mój
tatuś sportu nie uznaje, gardzi sportowcami, a ponad
wszystko ceni wiedzę… Miałem w rodzinie sportowca,
który mi przyświecał przykładem i zachęcał do brania rekordów. Był to mój starszy brat Tadeusz, mistrz
w grze w palanta…”
ZACZĘŁO SIĘ OD PIŁKI...
Pierwszą sportową fascynacją młodego Janusza była piłka nożna. Oddawał się tej pasji bez reszty, zaniedbując
trochę obowiązki szkolne. Nauczyciele mówili podobno, że gdyby tak dobrze się uczył, jak dobrze gra w piłkę, zostałby pierwszym uczniem w szkole. Nasz bohater
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uczył się m.in. w Szkole Ogrodniczej w Warszawie. Tak
wspominał tamten czas: „Pomolog – czyli Państwowa
Szkoła Średnia Ogrodnicza – dawała złudzenie wolności. Mogłem jeszcze łatwiej niż poprzednio wymykać się
na mecze futbolowe, nie zwracając uwagi nauczycieli”
(…). „Pierwszy mój debiut wypadł podczas meczu Ożarowianki z Józefowianką. Przegraliśmy 8:2, ale te 2 [gole] były
moją robotą”.
LEKKOATLETYKA TO BYŁ
PRZYPADEK!
Kiedy nasz bohater pobiegł
w zawodach po raz pierwszy?
Jako siedemnastoletni młodzieniec należał już do klubu
sportowego „Sarmata”. Pewnego dnia w święto klubów
robotniczych urządzono bieg
sztafet. Poszedł na zawody
z ciekawości i nagle okazało
się, że jeden z biegaczy nie
stawił się na starcie. „– Poproszono mnie abym spróbował
szczęścia i zastąpił brakującego zawodnika – wspominał
Kusociński. – Powiedziałem
sobie, było nie było, raz kozie
śmierć, no i pobiegłem. Rezultat był dobry, w biegu na 800 m wygrałem. Tegoż dnia zachęcony powodzeniem zgodziłem się znowu pobiec w sztafetowym biegu 5 x 1000. Wzięliśmy pierwsze miejsce
przed Skrą!”
NA OLIMPIADZIE W LOS ANGELES!
„Gdy przerwałem taśmę i znalazłem się o kilka metrów
za metą – wspominał mistrz Kusociński – nie wiedziałem, co ze sobą robić. Ogarnęło mnie tak dziwne uczucie, jakiego nigdy w życiu nie doznałem. W pierwszej
chwili nie miałem nawet możności cieszyć się ze swego
zwycięstwa. Jedynym moim pragnieniem było zrzucić
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pantofle. Mało to jednak pomaga. Miękka ziemia, na
której stoję gołymi stopami, tak samo uciska jak twarde
pantofle. Z przyjemnością usiadłbym, ale cóż, kiedy nie
wypada. Teraz dopiero rozglądam się po trybunach.
Wszyscy stoją, klaszczą, gwiżdżą. Kolonia polska uplasowana w jednej części trybun macha chorągiewkami
biało-czerwonymi, wiwatując najgłośniej (…). Boże cóż
to był za widok (…). Przecież tyle razy wysłuchiwałem
w meczach międzypaństwowych Mazurka Dąbrowskiego. Nigdy jednak nie wydał mi się tak piękny!”

PÓŁMARATON IMIENIA JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
20 sierpnia na terenie kilku gmin naszego powiatu odbędzie się 10. Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. J. Kusocińskiego. To największa impreza
sportowa w okolicy. Start biegu przewidziany jest na
godz. 17:00 z ul. Szkolnej w Lesznie, meta będzie w Borzęcinie Dużym, w Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dystans 21,09 km jest dla
większości uczestników, sportowców amatorów dużym
wyzwaniem. Zachęcamy Państwa do wsparcia zawodników dopingiem przy trasie biegu. Pamiętajmy także, że
ta impreza upamiętnia naszego wielkiego rodaka.
NA WYSTAWĘ DO STAROSTWA
Jeśli zainteresowały Państwa dzieje Janusza Kusocińskiego, warto zobaczyć wystawę przygotowaną przez
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, która znajduje się na I piętrze Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Na wielu planszach pokazano
losy tego wybitnego sportowca związane nie tylko
z lekkoatletyką, ale również z jego życiem codziennym. Janusz Kusociński był m.in. ogrodnikiem w warszawskich Łazienkach, a także redaktorem naczelnym
i korespondentem stołecznego „Kuriera Sportowego”.

Był również w czasach wojny obrońcą naszej Ojczyzny
– jako kapral z cenzusem walczył w kompanii karabinów maszynowych w II batalionie 360. pułku piechoty.
Warto wiedzieć, że za swoje bohaterstwo w obronie
stolicy został uhonorowany Krzyżem Walecznych.
Walczył m.in. na Okęciu i Sadybie. W forcie Dąbrowskiego na Czerniakowie doznał ran postrzałowych obu
nóg, mimo to nie chciał porzucić swojego stanowiska.
Został jednak zabrany do oddziału PCK, a stamtąd do
mieszkania jego kierowniczki, Zofii Biernackiej, gdzie leczył rany. Miesiąc później przeszedł operację w szpitalu
wolskim. Po kapitulacji Warszawy rozpoczął działalność
konspiracyjną, wstąpił do Organizacji Wojskowej „Wilki”. Został aresztowany w marcu 1940 r., więziony w Al.
Szucha i na Pawiaku. Był bity i torturowany, nie wydał
jednak nikogo ze współtowarzyszy broni. Stanowczo
odmówił współpracy z okupantem, a proponowano
mu nawet objęcie posady trenera niemieckich biegaczy. Podzielił los swoich dwóch braci, z których starszy,
Zygmunt, jako działacz niepodległościowy zginął z ran
podczas I wojny światowej, a drugi, Tadeusz, jako podoficer 2. pułku szwoleżerów zginął w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. pod Zamościem. Janusz Kusociński został zamordowany w Palmirach – 21 czerwca 1940
r. Cześć Jego Pamięci!
Marcin Łada
Źródła: Janusz Kusociński „Od palanta do olimpiady”,
Warszawa 1933, wystawa „Janusz Kusociński”
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wystawę w gmachu Starostwa można zwiedzać do końca sierpnia.

Jednym z pierwszych sukcesów Janusza Kusocińskiego było mistrzostwo Polski w biegu na 5000 m, które wywalczył
31 sierpnia 1928 r. na stołecznej Agrykoli, poprawiając o 13 sek. rekord Polski (czas 15,41). Łącznie „Kusy” ma w swoim
dorobku 10 takich tytułów na dystansach: 800 m (1932), 1500 m (1930, 1931), 5000 m (1928, 1930, 1931) i 10 000 m (1939).
Rekord Polski ustanawiał aż 25 razy w biegach na 1000 m, 1500 m, 2000 m, 3000 m, 5000 m i 10 000 m. Reprezentował
Polskę w 16 międzypaństwowych meczach lekkoatletycznych, tocząc 31 pojedynków w różnych konkurencjach biegowych. Zwycięstwem zakończył 25 z nich. Janusz Kusociński jest pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w konkurencjach męskich i zdobywcą rekordów świata m.in. na dystansach 3000 m i 4 mil.
Nr 8 (311) sierpień 2022
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Sukcesy Polaków! Po raz pierwszy w historii Polak
w finale Mistrzostw Europy w carrom
24. Carrom EuroCup, czyli najważniejszy turniej carrom w Europie, planowany był w Polsce od 2020 roku.
Pandemia pokrzyżowała plany, ale 2022 rok i zniesienie obostrzeń umożliwiły Polskiemu Stowarzyszeniu
Carrom (PSC) zorganizowanie tego międzynarodowego turnieju bez przeszkód.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ambasador
Indii w Polsce i na Litwie Jej Ekscelencja Nagma Mohamed Mallic, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński
oraz Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Handlowej JJ Singh.
Do turnieju zarejestrowało się ponad 110 zawodników
z 10 krajów Europy, tj. Czech, Francji, Holandii, Niemiec,
Polski, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Polską ekipę graczy tworzyło 18 zawodników w wieku
od 13 lat w górę. Pozostali Polacy stanowili ekipę organizacyjną turnieju, ponieważ organizacja Mistrzostw Europy to pracochłonne i czasochłonne przedsięwzięcie. PSC
z siedzibą w gminie Stare Babice podjęło się organizacji
Mistrzostw Europy po raz drugi. Tym razem, w dniach
8–12 lipca, carromowi gracze, a czasem także ich rodziny,
zamieszkali w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie. W tym
samym miejscu odbywały się wszystkie rozgrywki.

Uroczyste otwarcie tego prestiżowego turnieju przeprowadzili: Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Romuald Reszka, Prezes Międzynarodowej
Federacji Carrom Joseph Meyer, Prezes Europejskiej Konfederacji Carrom Elisa Zuchatti oraz Prezes PSC – Paulina
Nowakowska.
W piątek 9 lipca odbyły się emocjonujące rozgrywki 4-osobowych drużyn narodowych oraz debli. Polska
drużyna znalazła się na trzecim miejscu, za Francją i Wielką Brytanią. W deblach najwyższe miejsce spośród Polaków osiągnął Robert Bany i Jakub Sasiński (7 miejsce) oraz
babicki debel damski Magdalena Szczepaniak i Paulina
Nowakowska (8 miejsce). Mistrzostwo w rozgrywkach
deblowych zdobył duet z Francji, wicemistrzami debli
zostali zawodnicy ze Szwajcarii, a na trzecim miejscu ulokowała się kolejna dwójka francuska.
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Dwudniowe zmagania singlowe (jeden na jeden) pokazały, że Polacy w trakcie pandemii i turniejów rozgrywanych wyłącznie online nie próżnowali. Bartosz Sasiński
z Legionowa, czyli jedno z naszych „carromowych dzieci”
(gra w carrom od 4 klasy szkoły podstawowej), osiągnął
niebywały sukces! Jest on pierwszym w historii carrom
Polakiem, który wywalczył grę w finale Mistrzostw Europy. Bartek przegrał finał z wielokrotnym mistrzem Francji
i Europy Pierrem Dubois, ale być numerem 2 w Europie
to rewelacyjne osiągnięcie. W pierwszej dziesiątce gry
pojedynczej znalazło się aż 3 Polaków. Na 4. miejscu znalazł się Paweł Wroczyński, a na 7. miejscu – wielokrotny
mistrz i wicemistrz Polski Sylwester Pogorzelski. Na tym
nie koniec sukcesów! W kategorii kobiet wicemistrzynią
i trzecią zawodniczką turnieju zostały babiczanki: Paulina Nowakowska – wielokrotna „Kobieta nr 1” w Europie
oraz Magdalena Szczepaniak, która przygodę z carrom
zaczęła w borzęcińskiej szkole podstawowej. Mistrzynią
została Elisa Zuchatti z Włoch. W kategorii juniorów (poniżej 19 lat), na pierwszym miejscu znalazł się Lucien Cano
z Francji, na drugim 9-latek Dix Raphel z Wielkiej Brytanii,
a trzecie miejsce zajął debiutujący na EuroCupie Nikodem Blaut z Rybnika.
Wyjątkowe ręcznie wykonane trofea w kształcie plansz
do carrom powędrowały do najlepszych graczy po całej
Europie. Wspaniale, że tak dużo z nich zostało w Polsce
i kilka w Babicach! Hura!
Tekst: Paulina Nowakowska / Foto: Bartłomiej Wasilewski
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Lasy Państwowe
zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce
do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem

„Sportowa Natura”,
aby wspólnie promować ruch na świeżym powietrzu
w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody.
Nagrodzone będą najciekawsze pomysły,
a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia.
Wnioski w konkursie można składać
do 30 września 2022 roku.
Więcej informacji na stronie:
https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych

OGŁOSZENIE
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1a
05-082 Stare Babice

zatrudni księgową/księgowego
na pełnym etacie
Wymagania: min. 5-letnie doświadczenie zawodowe
w pracy w dziale księgowości; wykształcenie – minimum
średnie; biegła obsługa komputera; sumienność;
samodzielność;
miejsce pracy Zielonki-Parcela.
Oferujemy stałą i stabilną pracę oraz możliwość rozwoju
w firmie o ugruntowanej pozycji w branży nasiennej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
plantico@plantico.pl
Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV
aktualnej treści zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Pełną treść ogłoszenia o pracę zawierającą klauzulę RODO
znajdą Państwo na stronie: lwww.plantico.pl
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Odwiedź nas:

Lokata Szlachetna
do

6,3%

na nowe środki pieniężne / oferta dostępna do dnia 30.09.2022 r

dla lokaty założonej
w Oddziale

Warszawski Bank Spółdzielczy
Oddział Stare Babice
05-082 Babice Nowe,
ul. Warszawska 189

bank-wbs.pl

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.

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

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

