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Seniorzy!

Salwa honorowa podczas uroczystości religijno-patriotycznej
na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach
foto: Izabela Bek

Życzymy Wam
długich lat w dobrym
zdrowiu pozwalającym
na realizację
wszelkich jeszcze nie
spełnionych, dojrzałych
marzeń! Niech jesień
życia będzie czasem
czerpania radości
z codzienności
i obcowania z bliskimi.
Bądźcie dalej aktywni
i inspirujcie kolejne
młode pokolenia!
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Życzymy Wam
marzeń, które staną
się rzeczywistością,
pomysłów, które
się ucieleśnią,
i uczniów, którzy
docenią Waszą
cierpliwość
i wytrwałość.
Bądźcie zdrowi,
szczęśliwi
i spełnieni każdego
dnia!

Drodzy Ratownicy Medyczni!

zdrowie i ekologia
Liście dla jeża i innych zwierząt.........................................................................
Płot, a może żywopłot...........................................................................................
Grzybobranie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego...........
Zbiórka elektrośmieci sprzed posesji..............................................................

Drodzy
Nauczyciele!

Życzymy Wam wszelkiej pomyślności każdego dnia,
a przede wszystkim satysfakcji i radości,
jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.
Dziękujemy Wam za ten codzienny trud!

Szanowni Mieszkańcy!
Szanowni Mieszkańcy!
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W najbliższych dniach będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Drodzy Nauczyciele, wkrótce Wasze
Wrzesień to również czas uroczystości patriotycznych. Tradycyjnie przygotowaliśmy uroczystość religijnoświęto. Życzę Wam, by pasja do nauczania stale wzrastała. Ogromną dumę czuję także z naszej młodzieży.
patriotyczną dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice już wkrótce zorganizuje Forum Mazowieckich Rad Młodzieży. Ponadto
Tym razemklas
odbędzie
w niedzielę
25 września
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r. w Starych
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Rumunię w ramach projektu Erasmus +2. Wielu świetnych pomysłów życzę też grupie Młodzieżowej Burzy

wyrazy szacunku,
Mózgów spotykającej się regularnie w Domu Kultury i zachęcam młodych do dołączenia do Łączę
tej inicjatywy.
Sławomir Sumka

14 października w ramach obchodów Dnia Nauczyciela odbędzie się spotkanie naszych Nauczycieli
Domu
Wójt GminywStare
Babice
Kultury, na które już teraz serdecznie zapraszam grono pedagogiczne ze wszystkich placówek naszej Gminy.
Rusza również nowy rok akademicki w Starobabickim Uniwersytecie III Wieku – rozpocznie się on 18 października
wykładem inauguracyjnym, na miejscu poznają Państwo szczegóły. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do
wspólnego zdobywania wiedzy.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
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Ta ostatnia niedziela...
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września w Starych Babicach zorganizowano uroczystość religijno-patriotyczną dla uczczenia pamięci żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku i wszystkich ofiar
wojny spoczywających na babickim Cmentarzu Wojennym.

Tegoroczna uroczystość zgromadziła bardzo wiele
osób. Obecnie nasza społeczność chętniej uczestniczy w różnych spotkaniach, które odbywają się bez
ograniczeń powodowanych wcześniej pandemią. Spodziewano się także przedstawicieli najwyższych władz
państwowych i wojewódzkich, którzy mieli przybyć
w związku z zakończonym remontem cmentarza. Warto dodać, że remont babickiej nekropolii przeprowadzony na wniosek Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki wykonano ze środków budżetu państwa.
Uroczystość wrześniowa miała tradycyjny przebieg.
Rozpoczęła się Mszą św. w kościele w Starych Babicach,
którą celebrował ks. prałat dr Grzegorz Kozicki. Następnie zebrani wspólnie z asystą honorową żołnierzy Pułku
Reprezentacyjnego WP i pocztami sztandarowymi przeszli na Cmentarz Wojenny. W przemarszu brała udział
Babicka Orkiestra Dęta pod batutą Zbigniewa Załęskiego, która uświetniła muzyką całą uroczystość. Na Cmentarzu Wojennym po przemówieniach złożono wieńce
i kwiaty przed głównym pomnikiem. Przekazano także
historyczne tabliczki epitafijne z żołnierskich grobów na
ręce Wójta Gminy i Prezesa Koła ZOR RP w Starych Babicach. Tradycyjnymi elementami tej części uroczystości
były także apel pamięci i salwa honorowa. Trzecia część
uroczystości odbyła się na placu przed Urzędem Gminy,
gdzie zaprezentowano wystawę sprzętu wojskowego,
serwowano tam również gorącą wojskową grochówkę.
W realiach pobliskiej wojny...
– W obliczu wojny na Ukrainie tegoroczna uroczystość
religijno-patriotyczna nabiera szczególnego znaczenia
4
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i ukazuje nam, że niepodległość w dziejach naszego narodu nie jest dana raz na zawsze, stale musimy o nią
zabiegać, a jeśli będzie trzeba, walczyć o nią z bronią
w ręku – mówił do zebranych Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. – Wrzesień 1939 r. był dla całego
narodu polskiego, a szczególnie dla polskich żołnierzy,
którzy stanęli do walki w obronie wolnej i niepodległej
Rzeczypospolitej, miesiącem próby. Żołnierze Wojska
Polskiego wykazali się walecznością, odwagą i determinacją, a wybuch II wojny światowej zmusił rodaków do
opuszczenia domów rodzinnych, do których wielu nie
powróciło, ponosząc krwawą ofiarę.
Wójt Sławomir Sumka

z życia gminy

W dalszych słowach Wójt wspomniał bohaterską,
dwutygodniową obronę Reduty Babice w 1939 r. przez
żołnierzy III bat. 26 pp dowodzonego przez mjr. Jacka
Decowskiego, podziękował także za przeprowadzenie remontu babickiego cmentarza.
– Dziś, jak Państwo widzicie, babicki Cmentarz
Wojenny po przeprowadzeniu renowacji wygląda
inaczej niż przed laty, nadając należną pamięć, szacunek i godność spoczynku naszym bohaterom. Na
ręce uczestniczącego w uroczystości Pana Wojciecha Labudy – Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów
ds. Ochrony Miejsc Pamięci – składam serdeczne
podziękowanie Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wydzielenie z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów środków finansowych na przeprowadzenie renowacji cmentarza. Bardzo dziękuję
za zaangażowanie w renowację Panu Wojewodzie
Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi oraz
przedstawicielom fundacji „Nie Zapomnij o Nas”,
a także całemu zespołowi ekspertów i pracowników
firmy „Granity Skwara” za przeprowadzenie wszystkich prac renowacyjnych. Pamięć o naszych bohaterach, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie,
jest naszą powinnością. Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski
– powiedział Wójt Sławomir Sumka.
Wrzesień jest dla nas symbolem
Podczas uroczystości głos zabrał Wojciech Labuda –
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Ochrony
Miejsc Pamięci, który odczytał list Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Premier pisał w nim do zebranych m.in.: Polski wrzesień jest symbolem gotowo-

Pełnomocnik Premiera
Wojciech Labuda

ści Polaków do zbrojnej odpowiedzi na zagrożenie
niepodległości Rzeczypospolitej i obrony wartości
fundamentalnych – prawa narodów do wolności
i samostanowienia. W ich imię Polska stanęła do
nierównego boju – tak w 1939 r., jak i w sierpniu roku
1944, gdy Powstańcy Warszawscy udowadniali światu, że mimo niemieckiego barbarzyństwa naród polski żyje i będzie trwać. Ta heroiczna postawa – dziś
widzimy to i rozumiemy ponad wszelką wątpliwość
– ocaliła naszą tożsamość.
Dzisiejsze uroczystości są wyrazem hołdu, który
oddajemy polskim bohaterom – Obrońcom Babickiej Reduty w 1939 r., Powstańcom Warszawskim
i Ofiarom II Wojny Światowej, spoczywającym tutaj,
na miejscowym Cmentarzu Wojennym. Wyrazem

Wśród osób składających
wieńce są zawsze rodziny
Naszych Bohaterów
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naszej wdzięczności i wiecznej pamięci jest otaczanie mogił troską i czcią. Dokonana we współpracy
z fundacją „Nie Zapomnij o Nas” renowacja miejsc
ich pochówku to szlachetne świadectwo zobowiązania, które suwerenna Polska wypełnia wobec
swych obrońców. To także dowód budowania sztafety pokoleń, w której dziedzictwo przodków przekazywane jest kolejnym generacjom.
Szanowni Zebrani! Wrzesień 1939 r. otwiera dzieje
wielu nierozliczonych wojennych zbrodni. Ich skala
jest tak wielka, że nie mieści się w żadnych ramach
prawnych. W wyniku II wojny światowej wymordowano lwią część elity naszego narodu. Setki miast obrócono w gruz i popiół. Spalono tysiące wsi, zniszczono
zakłady przemysłowe, szkoły i zabytki architektury,
zrujnowana została infrastruktura, unicestwiono biblioteki oraz całe kolekcje dzieł sztuki. Ofiary hitlerowskich Niemiec liczy się w milionach, bowiem miliony rodzin straciło dorobek całego życia. To wszystko
sprawiło, że II wojna światowa ma swoje konsekwencje do dziś. Poziom życia i kształt polskiego społeczeństwa, nasze szanse rozwojowe wprost wynikają z tej
wojny, która okradała Polaków z ich przyszłości. Te
wszystkie zbrodnie nie zostały do końca rozliczone,
a ich sprawcy w dużej części pozostali bezkarni. Historia uczy nas, że zbrodnie nieukarane i zapomniane
są zapowiedzią kolejnych tragedii.
Dziś, w tym symbolicznym miejscu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do stania na straży prawdy
o sprawcach i ofiarach II wojny światowej. Jesteśmy
zobowiązani do upominania się o elementarną sprawiedliwość i zadośćuczynienie. Przyszłość można bowiem budować jedynie na fundamencie prawdy historycznej. Wraz z uczestnikami uroczystości oddaję hołd
Bohaterom i Ofiarom II Wojny Światowej. Wieczna Im
pamięć i chwała! – napisał Premier Mateusz Morawiecki.
W dalszej części uroczystości przemawiali: Zbigniew
Czaplicki – Pełnomocnik Marszałka Województwa
6
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Mazowieckiego, który odczytał list Marszałka Adama
Struzika, Jan Waligóra – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i Patryk Markuszewski – Prezes Zarządu Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”,
prowadzącej renowację Cmentarza Wojennego
w Starych Babicach. Mówcy zgodnie podkreślali znaczenie kultywowania pamięci o polskich bohaterach
dla budowania świadomego społeczeństwa. – Pielęgnujmy przeszłość dla przyszłości, bądźmy lokalnymi
kustoszami pamięci, tak bowiem rodzi się prawdziwa miłość do Ojczyzny.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zebrani udali się na plac przed Urzędem Gminy, gdzie w realiach pikniku wojskowego można było porozmawiać
z żołnierzami i obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego. Obecni byli tam przedstawiciele Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, Pułku Ochrony i 32.
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, a także
10. Warszawskiego Pułku Samochodowego. W ramach
pikniku można było zgłosić się do służby wojskowej,
a informacji na ten temat udzielał punkt informacyjny
Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa Ochota.
Całość uroczystości prowadził i koordynował Roman
Balcerowiak – Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej UG Stare Babice. Posterunek Honorowy przed
pomnikiem na Cmentarzu Wojennym wystawili Pułk
Reprezentacyjny WP i Stowarzyszenie Historyczne
Cytadela.
W młodych nadzieja!
Babickie uroczystości wrześniowe od lat skupiają naszą społeczność wokół spraw patriotycznych. Patrząc
wstecz, wspominamy babickich kombatantów – wszyscy odeszli już na wieczną wartę, a przecież jeszcze niedawno było ich tak wielu! Co roku przybywają do nas
rodziny poległych bohaterów, nieraz z bardzo daleka,
jak np. Pan Mariusz Decowski – wnuk mjr. Jacka Decowskiego. Zawsze obecna jest rodzina mjr. Władysława
Mizikowskiego i strzelca Mariana Galbarczyka. Co roku
jednak, niestety, kogoś ubywa z naszego grona. Czasem zatem wrześniowa niedziela jest ostatnią, podczas
której się spotykamy. Dlatego tak ważna jest na tych
uroczystościach obecność młodych ludzi: uczniów,
harcerzy, skautów. Cieszy obecność Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Jana Waligóry, który
w imieniu młodzieży, cytując Juliusza Słowackiego, deklarował podczas uroczystości: – Póki jesteśmy młodzi,
wszystko jest przed nami. I to właśnie przed nami stoi
wyzwanie dbania o dziedzictwo przodków, aby ich
historia nie odeszła w głębiny zapomnienia.
Tak trzymać, młodzi przyjaciele!
Tekst: Marcin Łada
Foto: Kamil Malinowski
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„Pod biało-czerwoną” to program skierowany do
gmin. Zakłada sfinansowanie przez rząd zakupu masztów i flag w każdym samorządzie, który zakwalifikował się do programu dzięki głosowaniu mieszkańców.
Patronat honorowy nad programem objął Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki.
Gmina Stare Babice jest jednym z samorządów, które uzyskały wymaganą do udziału w programie liczbę głosów poparcia oddanych przez mieszkańców
i otrzymała wsparcie w wysokości 8 000 zł na realiza-

Od 1 września br. uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Stare Babice mogą korzystać
z nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”. Szkoły zakupiły obowiązkowe wyposażenie podstawowe, tj. drukarki 3D,
mikrokontrolery, stacje lutownicze, a także sprzęt do
realizacji nagrań audio-video: kamery i aparaty cyfrowe,
mikroporty, mikrofony i oświetlenie studyjne. Każda
placówka, zgodnie ze swoimi potrzebami, wybrała także i zakupiła sprzęt dodatkowy, w tym: specjalistyczne
urządzenia, narzędzia oraz oprogramowanie do pracowni robotyki i mikroelektroniki (np. roboty edukacyjne, klocki konstrukcyjne, gogle wirtualnej rzeczywistości, mikroskopy, skanery 3D); wyposażenie pracowni
technicznej (np. meble warsztatowe, elektronarzędzia
i narzędzia do obróbki drewna i metalu); wyposażenie pracowni kulinarnej i krawieckiej (np. meble, sprzęt
i urządzenia AGD, maszyny do szycia, materiały i tek-

#PodBiałoCzerwoną
cję zadania: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja
w msc. Wojcieszyn w ramach Projektu «Pod biało-czerwoną»”. Zadanie jest w całości finansowane ze
środków rządowych. Realizacja projektu ma na celu
pobudzenie wśród mieszkańców gmin świadomości
narodowej, patriotyzmu i dumy z naszej historii.
Szczegóły dotyczące programu „Pod biało-czerwoną” na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/
Tekst: UGSB RFZ / Foto: https://www.gov.pl/

stylia); inne pomoce projektowe z różnych dziedzin.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie
lekcji i zajęć pozalekcyjnych, co zdecydowanie uatrakcyjni oraz podniesie jakość procesu edukacyjnego.
„Laboratoria Przyszłości” to program rządowy, realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Skierowany jest do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Szkoły otrzymały od
państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego pomocnego w rozwoju dzieci i młodzieży, w zakresie nowoczesnych technologii, inżynierii, matematyki,
a także praktycznych umiejętności życia codziennego.
Uzupełnienie tradycyjnego modelu edukacyjnego o najnowocześniejsze rozwiązania pozwoli lepiej przygotować
polską młodzież na wyzwania przyszłości.
Tekst: UGSB RFZ, MWa
Nr 10 (313) październik 2022
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Budowa oświetlenia ulicznego
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla sołectw
2022” zostało wykonane częściowe oświetlenie uliczne: na ul. kpt. F. Pogonowskiego w miejscowości Zielonki-Wieś, ul. gen. K. Rudnickiego w Janowie oraz
ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym.
• ul. Pogonowskiego – wykonano linię kablową i zamontowano 9 słupów z wysięgnikami i oprawami
oświetleniowymi
• ul. Rudnickiego – wykonano linię kablową i zamontowano 13 słupów z wysięgnikami i oprawami
oświetleniowymi
• ul. Źródlana – wykonano linię kablową i zamontowano
3 słupy z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.
Zadania finansowane były w ramach Funduszu Sołeckiego oraz współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.
Tekst: RFZ, MWi / Foto: IB, RKS
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Ulica Pogonowskiego

Ulica Rudnickiego

Ulica Źródlana
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Pielęgnacja pomników przyrody
W październiku br. zakończyły się prace związane z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych
6 drzew – pomników przyrody z terenu Gminy Stare
Babice, mających na celu jak najdłuższe zachowanie
tych obiektów przyrodniczych.
Zabiegi polegały na usunięciu obumarłych, suchych,
nadłamanych lub chorych gałęzi stanowiących bezpośrednie zagrożenie oraz na utrzymaniu uformowanego kształtu korony drzew. Rodzaj zabiegu i jego
zakres zależały od stanu fitosanitarnego poszczególnych drzew. Prace zostały wykonane tak, aby nie spowodowały utraty walorów przyrodniczych pomników.
Zadanie pn.: „Pielęgnacja i konserwacja pomników
przyrody na terenie Gminy Stare Babice” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 7 119 zł.
Tekst: UGSB RFZ
Foto: UGSB ROŚ

Lipa drobnolistna
– Tilia cordata, rosnąca
na terenie działki
o nr. ewid. 294, obręb
Mariew po wykonaniu
zabiegów

Nowy teren zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego
We wrześniu rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Stworzenie nowego terenu
zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego”.
Prace potrwają do końca października bieżącego roku. W ramach prac zostaną wykonane nasadzenia z roślinności wysokiej i niskiej
oraz założony będzie trawnik. W okresie
wykonywania prac teren ten nie będzie dostępny dla osób postronnych.
Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne
Jasińskiego” jest współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Tekst / foto: UGSB ROŚ
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Rozwój gminnej infrastruktury w trosce
o mieszkańców
Ponad 400 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest na terenie naszej gminy. I stale ich przybywa. Jakie wyzwania stoją przed Działem Eksploatacji Sieci w GPK „EKO BABICE” – o to zapytaliśmy jego Dyrektora, Jana
Kalinowskiego, który pracuje w Spółce od początku jej powołania, tj. od 1999 roku.

GB: Czym zajmuje się Dział Eksploatacji Sieci?
JK: Ogólnie można powiedzieć, że wszelkimi kwestiami
dotyczącymi prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Obecna
długość sieci wodociągowej to około 205 km. Długość
sieci kanalizacyjnej jest podobna – wynosi 214 km.
Obok stosunkowo nowych instalacji, które powstały
w poprzedniej dekadzie, mamy jednak dużo odcinków, które ze względu na swój wiek wymagają coraz
częstszych napraw. Dotyczy to zwłaszcza sieci wodociągowej wykonanej w technologii PVC. Niektóre odcinki mają ok. 40-50 lat. Problem dotyczy również sieci
kanalizacyjnej, czego przykładem jest choćby awaria na
ulicy Osiedlowej. Wiosną tego roku nasz dział otrzymał
zgłoszenie o zatorze w sieci kanalizacyjnej. Po przybyciu na miejsce i szczegółowym rozpoznaniu okazało się,
że kanał uległ rozpięciu. Naprawa tylko tej jednej awarii kosztowała Spółkę ok. 100 000 zł. Tam, gdzie jest to
10
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możliwe, mając zawsze na uwadze aspekt
ekonomiczny, sami staramy się wykonywać niezbędne naprawy, ale zdarzają się
takie sytuacje – jak właśnie w przypadku
ulicy Osiedlowej – gdzie musimy korzystać z usług firm zewnętrznych, wyspecjalizowanych i posiadających odpowiedni
sprzęt do usuwania awarii na dużych głębokościach, jakim nie dysponuje Spółka,
a którego zaangażowanie jest konieczne
chociażby ze względu na warunki terenowe i geologiczne.
GB: Jak dużo awarii usuwacie w skali
miesiąca?
JK: W skali miesiąca to średnio 5-8 awarii.
Większość z nich dotyczy sieci wodociągowej. Ich usuwanie generuje po stronie
Spółki znaczne koszty. Aktualna sytuacja
makroekonomiczna powoduje, że koszty
te z miesiąca na miesiąc są coraz wyższe.
To z kolei przekłada się na konieczność
ograniczania przez Spółkę wydatków na
wcześniej zaplanowane inwestycje. Inwestycje można odłożyć w czasie, ale
usunięcia awarii już nie.
GB: Ale awarie to nie wszystko, czym
jeszcze zajmuje się Pana dział?
JK: Oprócz codziennych prac konserwacyjnych wykonywanych przez brygady terenowe istnieje jeszcze
szereg kwestii formalnych związanych z eksploatacją
sieci. Wydajemy warunki podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz warunki na przedłużenia
sieci. Każdorazowo przy wydawaniu decyzji bierzemy
pod uwagę przede wszystkim lokalizację budynku
i sieci znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu
(zdarza się, że takich nie ma). Ze względu na charakterystykę Gminy każdy przypadek jest indywidualny,
różne jest bowiem nasycenie siecią poszczególnych
sołectw czy panujące na danej działce warunki geologiczne. Każdorazowo należy brać pod uwagę nie
tylko punkt widzenia konkretnego wnioskodawcy,
ale także optymalne zaplanowanie sieci służącej ogółowi społeczności lokalnej, również tam, gdzie nie
ma jeszcze zabudowy i planów zagospodarowania.

GMINA URZĄD TEREN

Misją Spółki jest przecież dbałość o rozwój całej infrastruktury użyteczności publicznej. Dlatego realizując
to zadanie, musimy patrzeć przez pryzmat potrzeb
wszystkich mieszkańców Gminy, a nie tylko partykularnego interesu pojedynczych podmiotów – mimo
że chcielibyśmy spełnić oczekiwania wszystkich naszych klientów. Niestety, nie zawsze jest to możliwe.
GB: Jak więc rozwiązujecie tego typu sprawy?
JK: Za każdą taką sprawą stoi człowiek, który ma konkretne oczekiwania co do sposobu jej załatwienia, dlatego nasze stanowisko nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem poszczególnych wnioskodawców. Pojawiają
się różne pretensje, skargi, które nierzadko kończą się
dla Spółki koniecznością składania wyjaśnień do instytucji nadzorujących, a niekiedy również bezpośrednio
do samych radnych. To są trudne sprawy, dodatkowo
angażujące pracowników. Jak wspomniałem na początku, musimy myśleć o interesie ogółu i z perspektywą
długofalową, a ponadto – co w dzisiejszych czasach nie
jest mniej istotne – biorąc też pod uwagę finansowe
możliwości Spółki. Staramy się jednak w miarę możliwości pomóc każdemu naszemu mieszkańcowi, dlatego każda podejmowana decyzja jest poparta wnikliwą
analizą dokumentacji, a jeśli jest to niezbędne – dodatkowymi konsultacjami z projektantami i inspektorami
nadzoru budowlanego. Na tej podstawie wydajemy
rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące, jak i regulacje wewnętrzne funkcjonujące w Spółce. Takie pryncypialne podejście z jednej
strony zabezpiecza interesy każdego naszego klienta,
a z drugiej daje gwarancje mieszkańcom, że w Spółce
nie dochodzi do nadużyć bądź stronniczego rozstrzygnięcia czy nierównego traktowania poszczególnych
mieszkańców, bez względu na wielkość i charakter

inwestycji. W Spółce wprowadzone zostały mechanizmy, których rolą jest zapewnienie równego traktowania wszystkich klientów. Co więcej, mechanizmy te nie
odbiegają od standardów przyjętych w innych przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
GB: Sądzę, że to wciąż nie wyczerpuje katalogu zadań Działu Eksploatacji Sieci.
JK: Poza bieżącą konserwacją i modernizacją, wykonujemy również przedłużenia sieci, budujemy przyłącza oraz formalizujemy kwestie z nimi związane.
Od początku roku DES wykonał 25 przyłączy do sieci
wodociągowej i 27 przyłączy do sieci kanalizacyjnej.
W zakresie realizacji sieci Spółka wykonała 7 przedłużeń sieci wodociągowej i 2 przedłużenia sieci kanalizacyjnej. Obecnie realizujemy zadanie polegające na
budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Jodłowej
w Koczargach Starych. W ramach statutowych zadań
Spółki jeszcze w tym roku planowana jest realizacja
podłączenia instalacji kanalizacyjnej w ul. Białej Góry
i ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś. Ponadto DES przeprowadza procedurę przejęcia do eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wykonanej
przez firmy zewnętrzne oraz procedurę nabycia tych
urządzeń od prywatnych inwestorów. Od początku
roku odebrano 15 takich przyłączeń sieci wodociągowej i 10 sieci kanalizacyjnej. Jednolite zasady nabycia urządzeń oraz rozliczenia z inwestorami reguluje
Uchwała Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” sp. z o.o. w sprawie zasad nabycia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
GB: Czego życzyć dyrektorowi DES?
JK: Bezawaryjnego funkcjonowanie sieci!
GB: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: IB, AO / foto: IB

Kącik dla malucha
w Biurze Obsługi Klienta
Eko-Babice
Dążąc do ulepszania jakości obsługi klientów w GPK Eko-Babice Sp. z o.o. i wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców,
w budynku Spółki pojawiła się kolejna innowacja – kąciki dla
malucha.
Załatwiając swoje sprawy, mieszkańcy często przybywają do nas
ze swoimi pociechami. Aby wszystkim ułatwić wizytę, utworzono
strefę dla dzieci, wyposażoną w stolik oraz krzesełka, kredki i kolorowanki, oraz dywanik nadający się do zabawy samochodzikami.
tekst / foto: IB
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Jubileusze małżeńskie
Jaka jest recepta na szczęśliwe, wspólne życie? „Nie chować długo urazy, nie mieć cichych dni i się kochać!”
– tak twierdzą nasi Jubilaci, którzy wspólnie przeżyli ponad 18250 dni, czyli 50 lat. We wrześniu uroczyście
obchodziliśmy Złote Gody, a także symboliczną połowę tej drogi, czyli Srebrne Gody, bo jak pokazały ostatnie lata, warto cieszyć się każdą wspólną chwilą i celebrować jak najpiękniej te wspaniałe rocznice.

Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych w naszej gminie świętowano hucznie 6 września w Sali Widowiskowej Domu
Kultury w Zielonkach-Parceli.
Podczas tej niezwykłej uroczystości wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw. Złote Gody to wyjątkowe wydarzenie nie
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz
lokalnej społeczności. W uroczystości wzięły udział
również pary małżeńskie z dłuższym stażem, które
z uwagi na panującą pandemię nie zostały uroczyście
uhonorowane w latach poprzednich.
Wydarzenie poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i Ewidencji Ludności Magdalena Łagun-Pa-
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szek, a uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy
Stare Babice Sławomir Sumka w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza.
Wśród zaproszonych gości zasiadł również Przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski. Wójt pod
adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania
i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie
oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz
medali Jubilaci otrzymali także przygotowane imiennie
pamiątkowe tabliczki oraz kwiaty. Nie zabrakło również
chwili na rozmowy, sesję zdjęciową oraz słodki poczęstunek. Oprawę artystyczną zapewniła Babicka Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego pod kierunkiem Zbigniewa Załęskiego, która wykonała koncert składający się
z pięknych utworów o tematyce miłosnej.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo: Elżbieta i Stefan Grabowscy,
Barbara i Wacław Klimuszkowie, Alicja i Eugeniusz Ligęzowie, Jadwiga i Tadeusz Makuchowie, Zofia i Bogdan
Mińkowscy, Halina i Mieczysław Parzydłowie, Irena i Ryszard Piotrowscy, Maria i Zdzisław Pruscy, Janina i Stanisław Wiśniewscy, Danuta i Krzysztof Woźniakowie,
Krystyna Gregorowicz-Ziemba i Jerzy Ziemba, Elżbieta
i Piotr Borewiczowie, Czesława i Piotr Kołoszczykowie,
Genowefa i Adam Orlikowie, Lidia i Andrzej Sagankowie,
Janina i Jerzy Słowińscy, Alicja i Wojciech Szczecińscy.
Srebrne Gody
24 września miała miejsce uroczystość jubileuszu 25-lecia zawarcia związku małżeńskiego par z terenu naszej

z życia gminy

gminy, które obchodziły swoje Srebrne Gody w roku
2021 oraz w roku bieżącym. Przedstawiciele urzędu gminy złożyli Jubilatom gratulacje i życzenia, a panie zostały
obdarowane kwiatami. Po krótkiej części oficjalnej małżonkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Była
to świetna okazja do spotkania dawno niewidzianych
znajomych, przywołania wspomnień, miłych rozmów.
Następnie wszystkich uczestników spotkania zaproszono do Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice na koncert zespołu Papa D. Pamiętany z lat
80. zespół doskonale wpisał się w charakter tej uroczystości. Energetyczny wokalista Paweł Stasiak tak
porwał publiczność, że cała sala wspólnie śpiewała
hity znane z młodzieńczych lat, a niektóre pary nawet
tańczyły jak za dawnych lat, z nostalgią wspominając

czasy szkolnych dyskotek. Piosenki takie jak „Kamikaze”, „Naj story” czy „Nasz Disneyland” były wówczas
tłem większości prywatek.
Po koncercie muzycy znaleźli czas na spotkanie
z publicznością, na którym nie obyło się bez autografów oraz pamiątkowych zdjęć.
Każda z par świętujących Jubileusz ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Ich małżeństwa to
dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to wspaniały
wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe
obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy
i składamy najlepsze życzenia zdrowia i miłości na
kolejne, wspólne lata.
Tekst/foto: IB

Zabawa dożynkowa „Jak dawniej bywało”
4 września w Borzęcinie Dużym na Skwerze im. Fryderyka Chopina odbyła się zabawa dożynkowa, która dla starszych mieszkańców była wspomnieniem sprzed 50-60
lat, a dla młodych lekcją lokalnej historii.
Była muzyka „na ludowo” ze sceny na
przyczepie, „potupajka”, żartobliwa twórczość poetycka, występy, bufet z zapomnianym już jadłem – groch z kapustą, bigos, sójki, oranżada.
Pogoda dopisała, a uśmiechy nie schodziły z twarzy starszych i młodszych gości. Do wspólnego świętowania zaprosili
organizatorzy: Stowarzyszenie „Kotwica”
i Zespół Sami Swoi. Impreza odbyła się
pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice i Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Tekst/foto: UGSB
Nr 10 (313) październik 2022
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Starobabicka Senioriada 2022
Samorządowy Instrument Wsparcia Rad Seniorów
10 września na zorganizowanej przez Gminną Radę Seniorów imprezie rekreacyjno-integracyjnej w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji bawili się seniorzy i zaproszeni goście. Wydarzenie, które honorowym patronatem objął Wójt Gminy Sławomir Sumka, dofinansowane było z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Już na początku radosny nastrój wprowadził energetyczną muzyką i śpiewem koncert Orkiestry Podmiejskiej – Babice i Okolice oraz senioralnego zespołu
Sami Swoi.
Agnieszka Matuszewska, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący
Rady Seniorów, przywitali uczestniczących w Senioriadzie Wójta Sławomira Sumkę i Piotra Kandybę, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, którzy
wyrazili uznanie dla działalności Gminnej Rady Seniorów – pracującej już II kadencję tak aktywnie na
rzecz starszych mieszkańców naszej społeczności –
i życzyli wszystkim wspaniałej zabawy. Wysłuchaliśmy
też, przekazanego przez Prezesa Fundacji MANKO
i Redaktora Naczelnego „Głosu Seniora” Łukasza Salwarowskiego, listu z podziękowaniami za zaproszenie
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i partnerską współpracę z Radą Seniorów i Władzami
Samorządowymi.
„Starość to radość” – tak zatytułowanym wyborem pełnych humoru wierszy członkowie zespołu
artystycznego „Bez Nazwy” zachęcali do aktywnego
udziału w imprezie. A ciekawych propozycji była moc!
Konkurs Moda dla Seniora był polem do popisania
się pomysłami i fantazją dla wszystkich pasjonatów
mody i elegancji. Z 12 finalistów, którzy zaprezentowali swoje kreacje, widownia w tajnym głosowaniu
wybrała zwycięzców.
W konkursie Mistrzowie Ciast i Nalewek komisja musiała zmierzyć się wieloma dylematami smakowymi, zanim udało się dokonać wyboru najlepszych. Wygranych
dekorowali pucharami, szarfami i nagrodami nasi Goście
Honorowi. Śmiechu i oklasków było co niemiara.

z życia gminy

Na warsztatach malowania ekologicznych toreb
według wybranych wzorów, przygotowanych przez
pracownika Gminnej Biblioteki, czy mierzenia się
w konkurencji pod zachęcającą nazwą „Komputer bez
tajemnic”, prowadzonych przez młodych wolontariuszy, można było sprawdzić swoje zdolności manualne
i uzupełnić kompetencje cyfrowe.
Tańce w kręgu, prowadzone przez Ewelinę, podrywały do pląsania nie tylko tych, którzy na zajęcia
uczęszczają od kilku lat, a do gimnastyki rekreacyjno-oddechowej pod okiem Małgosi nikogo nie trzeba
było zapraszać. Seniorzy – Radni pełnili dyżury przy
swoim stanowisku, gdzie prezentowali aktualne informatory o pracy Rady, rozdawali plany zajęć Aktywnego Seniora, Koperty Życia, czasopisma senioralne,
pomagali wypełnić wniosek na Kartę Seniora oraz
zapraszali do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, które pozwolą jeszcze lepiej działać na rzecz starszych
mieszkańców naszej Gminy.
Nie zabrakło też atrakcji kulinarnych: ciasta, napoje
zimne i gorące serwowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wojcieszyna, a także stoły zastawione obficie
owocami i pączkami przez sponsorów, a nawet specjałami z włoskiej restauracji, cieszyły podniebienia.
Na zakończenie zaplanowano potańcówkę przy
dźwiękach Ludowej Kapeli Fabiana, która grała melodie naszych młodych lat. A do tańca Seniorów nie
trzeba namawiać!
Rada Seniorów dziękuje za pomoc w organizacji
Senioriady Urzędowi Gminy Stare Babice, szczególnie Referatowi Komunikacji Społecznej, Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Domowi Kultury Stare
Babice, Gminnej Bibliotece, młodym wolontariuszom
ze szkół w Borzęcinie Dużym i Starych Babicach oraz
sponsorom: Firmie Bukat, Cukierni Żaczek i Ristorante
da Santi.
Zadanie pn. „Starobabicka Senioriada 2022” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
Foto: IB, UGSB RKS
Nr 10 (313) październik 2022
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V Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów do Częstochowy
24 września babiccy Seniorzy wyruszyli na Jasną Górę. Wyjazd ten, inicjowany przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku zawsze przed rozpoczęciem kolejnego Roku Akademickiego, wszedł już w „studencką” tradycję.

Uroczystą Mszę Świętą dla Seniorów, którą uświetnił
koncert chóru „Con Amore”, celebrował Ks. Radosław
Rychlik z Bazyliki Jasnogórskiej.
W homilii dla dojrzałej młodzieży – jak powitał
przybyłych – zachęcał do aktywności, podkreślając,
że obowiązkiem jest wykorzystać dany nam czas i zostawić po sobie trwały ślad.
W „Bastionie Św. Barbary” pielgrzymi uczestniczyli
w Panelu Senioralnym, podczas którego wysłuchali
również słów z najlepszymi życzeniami od Sławomira Szweda, wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała późniejszej
wspólnej modlitwie na Drodze Krzyżowej.

Droga Krzyżowa na Jasnej Górze to monumentalna grupa odlanych w brązie 14 pomników pasyjnych – stacji Męki
Pańskiej – usytuowanych na cokołach na przedpolu wałów
klasztornych. Stanowi ona ważny zabytek polskiej sztuki
religijnej. Starania o budowę rozpoczęli częstochowscy
paulini już w roku 1864. Po raz drugi podjęto działania
w 1897 roku i powstały pierwsze szkice w Zakładzie Artystycznym w Warszawie u Jana Szpetkowskiego, zamówione przez o. Euzebiusza Rejmana. W zorganizowanej
w Warszawie naradzie dotyczącej całego projektu uczestniczyli: Henryk Sienkiewicz, Henryk Siemiradzki, Józef Pius
Dziekański, Stefan Sziller, Konstanty Wojciechowski. Wykonanie dzieła powierzono znanemu artyście rzeźbiarzowi Piusowi Welońskiemu, a podstawy do rzeźb inżynierowi Stanisławowi Szillerowi. Kompozycje figuralne powstały
w odlewni Politechniki Warszawskiej. Po przewiezieniu do
Częstochowy ustawione zostały na cokołach z głazów
granitowych i marmurów chęcińskich. Ciężar każdej grupy
figur wynosi od 5 do 7,5 tony. Stacje powstawały od 1903
do 1912 roku. Na uroczyste poświęcenie Drogi Krzyżowej
31 sierpnia 1913 roku przybyło na Jasną Górę ponad 300 tys.
osób (źródło Muzeum Częstochowskie). Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale umocnieni wewnętrznie.
Pielgrzymka uzyskała dofinansowanie od Starosty
Warszawskiego Zachodniego.
Anna Czajkowska, Gminna Rada Seniorów
Foto: Tadeusz Wiśniewski

Terapia uzależnień
Podstawowym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i, jak sama nazwa mówi, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych.
Do czerwca bieżącego roku pomoc specjalistyczną
w naszej gminie świadczył pan Jerzy Pietrzak. Niezwykły terapeuta, który zawsze miał czas dla swoich podopiecznych, usilnie przekonywał do podjęcia terapii
osoby, które nie radziły sobie z problemem alkoholu.
Przez całą dobę miał włączony telefon i zawsze znalazł czas na rozmowę z potrzebującymi pomocy. Z żalem pożegnaliśmy na zawsze Pana Jerzego.
Od września w Gminnej Komisji pracuje terapeuta
uzależnień p. Anna Twierdziańska (tel. 502 336 947).
Swoje dyżury pełni w każdy poniedziałek w godz.
16
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14.45 – 16.45 w siedzibie Gminnej Komisji (nowy
budynek urzędu gminy, ul. Rynek 21, pokój nr 20) lub
telefonicznie w każdy czwartek 18.00 – 20.00. Pani
Anna jest niezwykle ciepłą, miłą i radosną osobą, która
ma ogromną wiedzę z obszaru zdrowia: terapeutyczną i psychoterapeutyczną.
Wszystkich, którzy czują, że nie radzą sobie z problemem uzależnień, zapraszamy do umówienia się
na spotkanie z terapeutką.
Justyna Szczepanik, GKRPA
Foto: Adobe Stock
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Babiccy Seniorzy na wycieczce w górach!
We wrześniu, z inicjatywy Stowarzyszenia „Kotwica”
i chóru Sami Swoi z Borzęcina Dużego odbyła się wycieczka do pięknie położonej miejscowości w Beskidzie Sądeckiem – do Piwnicznej-Zdroju.
Malownicze krajobrazy, spacery, zwiedzanie zabytków, ognisko, wykład, a przede wszystkim cudownie
spędzony czas w gronie bliższych i dalszych znajomych z naszej gminnej „małej ojczyzny” – tak zapisała
się w pamięci uczestników wycieczka do Piwnicznej.
„Program był bogaty i nogi nie raz bolały, ale warto
było jechać. Pięknie spędziliśmy czas!” – wspomina
Pani Zofia Lasocka z chóru Sami Swoi.
Wycieczka rozpoczęła się rankiem 15 września. Uczestnicy po przyjeździe do Piwnicznej-Zdroju zostali zakwaterowani w Ośrodku Rekolekcyjno-Misyjnym, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.
Schludne pokoje, smaczne jedzenie i szczególna atmosfera miejsca zapewniały komfort pobytu – wiele osób
znało już wcześniej dom Misji Afrykańskich w Borzęcinie
Dużym, czyli bratnią placówkę misyjną, wiedziało więc,
czego mogą się na miejscu spodziewać, jeśli chodzi
o nocowanie. Nie zawiódł ich także program zwiedzania, bo był wyjątkowo bogaty! Uczestnicy zwiedzili m.in.
Stary Sącz, Limanową, a nawet byli u naszych sąsiadów
na słowackich termach. Szczególnie ciepło wspominają występ kapeli góralskiej prezentującej lokalny folklor
oraz ciekawy wykład ojca misjonarza nt. profilaktyki uza-

leżnień. Był też czas na zakup lokalnych pamiątek i pieczone kiełbaski przy ognisku. Było turystycznie, naukowo i rozrywkowo.
19 września seniorzy powrócili z górskiego krajobrazu
na nasze kochane Mazowsze, ale wspomnienia zostały. Nasi dojrzali podróżnicy już podobno myślą, dokąd
wyruszyć kolejnym razem. Bo jak sami mówią: na senioralnych wyjazdach można zwiedzić całą Polskę!
Warto zaznaczyć, że wyjazd był możliwy dzięki
dofinansowaniu otrzymanemu z Gminy Stare Babice – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przekazała bowiem środki na pokrycie kosztów transportu, co bardzo przyczyniło się
do obniżenia kosztów wycieczki, zwiększając tym
samym dostępność oferty dla seniorów.
Tekst: IB, AO / Foto: Urszula Warot

Plan zajęć Aktywnego Seniora
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Nordic walking
9:00-11:00
zbiórka przy tablicy
sołeckiej w Mariewie
Fundacja KIM

Gimnastyka
10:30-11:30
Borzęcin Centrum Misji Afrykańskich
Fundacja Aktywni Dłużej

Nordic walking
9:00-11:00
zbiórka przy
cmentarzu
wojennym
w Starych
Babicach
grupa koleżeńska

Tańce w kręgu
13:30-14:30
OSP Borzęcin
ul. Warszawska 828
UTW

Gimnastyka-Kinezypsychoprofilaktyka
dla
seniorów
Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
10:30-12:00
Siłownia
i Klubu „Nadzieja” (wymiennie)
Joga zdrowy kręgosłup
tylko online
11:00-12:00 I gr.
16:30-18:00
16:30-17:30
Fundacja Aktywni
12:00-13:00 II gr.
Klub Mieszkańca
(zajęcia płatne)
Dłużej
GOSiR, ul. Południowa ul. Polna 40, Stare Babice
Gimnastyka
Klub Mieszkańca
2b,
przy muzyce
ul. Polna 40,
Tańce w kręgu
Robótki zręczne (pierwszy wtorek miesiąca)
Zielonki-Parcela
10:30-11:30
Stare Babice
16:30-17:30
10:00-12:00
Fundacja Aktywni Dłużej
Klub Mieszkańca Fundacja KIM
Klub Mieszkańca
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
ul. Polna 40,
ul. Polna 40, Stare
Zajęcia taneczne
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
Zespół „Sami Swoi”
Stare Babice
Babice
13:30-15:00
17:00-19:00
Dyskusyjny Klub Książki (drugi wtorek miesiąca) i zajęcia online
Klub Seniora
Klub Mieszkańca
OSP Borzęcin
15:00-16:00
Fundacja
ul. Polna 40, Stare Babice
ul. Warszawska 828
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
Aktywni Dłużej
Dom Kultury Stare
Stowarzyszenie
ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela
Babice
„Kotwica”
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Dzień Mężczyzny i Zlot Starych Samochodów
Już po raz drugi, na Terenie Rekreacyjnym w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej, odbył się dzień poświęcony zdrowiu i bezpieczeństwu. Wydarzenie „II Dzień Mężczyzny – Zlot Starych Samochodów i Motocykli” sfinansowane zostało funduszy sołeckich Wierzbina i Zalesia.

Na zlocie pojawiły się perły motoryzacji, a uczestnicy
wybierali najpiękniejszy pojazd oraz najfajniejszą załogę. Podczas imprezy można było odwiedzić stoiska
tematyczne:
• druhowie z OSP Borzęcin Duży oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza prezentowali, jak skutecznie
udzielić pierwszej pomocy;
• nasza babicka Policja opowiadała o bezpiecznym
poruszaniu się po drogach, można było spróbować
swoich sił w slalomie z Alkogoglami;
• Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa Ochota
przedstawiło swoją ofertę szkół wojskowych;

• lotnisko Zalesie prezentowało modele samolotów,
jak również można było
spróbować swoich sił na symulatorze;
• instruktor Nordic Walking
Agnieszka Stanicka prezentowała prawidłową technikę
chodzenia z kijami;
• Rada Seniorów Gminy Stare Babice przybliżyła uczestnikom swoją działalność;
• sklep ogrodniczy z Koczarg
Nowych ufundował rośliny doniczkowe dla uczestników Zlotu;
• malowanie na żywo dzięki p. Jarosławowi Filipkowi
z galerii IAXAI z Izabelina.
Podczas imprezy odbyła się licytacja na rzecz Gabrysi
– naszej małej mieszkanki chorej na SMA1, a o oprawę
muzyczną zadbał niezastąpiony Zbigniew Tchórzewski.
Składamy wielkie podziękowania: Teresie Kaczmarczyk, Teresie Szkieli, Agnieszce Rutkowskiej, Markowi
Pytlakowskiemu, Januszowi Pytlakowskiemu, Janowi
Kurasiewiczowi, Dariuszowi Nowakowi.
Sołtysi i Rada Sołecka Wierzbina i Zalesia

Sami Swoi wyróżnieni w Kozienicach
Tryskający energią seniorzy z zespołu Sami Swoi wystąpili w Kozienicach w czwartek, 29 września na
XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2022”.
„Kozienice – piękne stroje i piosenki. Wydaje mi się, że na scenie wypadliśmy dobrze.
Samo to , że wyjeżdżamy i występujemy,
to nasz sukces i odwaga, a nie jesteśmy
już młodzi. Atmosfera jak zawsze przecudowna. Powiem szczerze, że cieszy mnie
jedno – nie ma tu gorszych czy lepszych,
wszyscy traktowani są jednakowo, a co
najważniejsze dobrze się bawią” – relacjonuje członkini Zespołu Urszula Warot.
Serdecznie Gratulujemy naszym Seniorom wyróżnienia i życzymy dalszych
sukcesów!
Tekst: IB / foto: Urszula Warot
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5 lat pracy z Seniorami naszej gminy
Ponad 80 osób świętowało piąte urodziny Fundacji Aktywni Dłużej, które odbyły się – a jakże – na Polanie
w Lipkowie, znanej z cotygodniowych warsztatów jogi organizowanych przez Fundację we współpracy z Gminą Stare Babice i Szkołą Jogi Halasana. Najnowszym projektem Fundacji jest cykl holistycznych warsztatów
ruchowych dla Seniorów, realizowanych wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Przez ostatnie pięć lat Fundacja zrealizowała kilkanaście projektów we współpracy z różnymi podmiotami
samorządowymi i biznesowymi, gromadząc wokół tematu zdrowego stylu życia blisko stuosobową grupę
Seniorów, z którą regularnie ćwiczy na różnych płaszczyznach – także w formule online, która jest miłą pozostałością po pandemii.
– Dziękujemy za wszystkie wyrazy sympatii. To
prawdziwy zaszczyt otaczać się tak wspaniałymi
i aktywnymi osobami. To nasze pierwsze pięć lat,
ale wierzymy, że to dopiero początek drogi, w którą
wspólnie wyruszyliśmy – podkreśliła Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej, podczas uroczystego spotkania na Polanie dla wspólnego świętowania małej rocznicy.
Holistyczne warsztaty dla Seniorów
We wrześniu ruszyły comiesięczne, pogłębione warsztaty dla Seniorów naszego powiatu, dzięki którym
mogą oni uzyskać kompleksowe narzędzia do pracy
z ciałem i umysłem, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom dnia codziennego.
Można jeszcze dołączyć do projektu, który będzie
realizowany także w październiku i listopadzie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numer
504 770 809
Terminy i tematy holistycznych warsztatów dla Seniorów:
•	20.10.2022 godz. 10.30 – 12.45 – Trening jogi powięziowej, element wpływający na ruchomość stawów
•	24.11.2022 godz. 10.30 – 12.45 – Lepiej radzę sobie
ze stresem – osiąganie stanu relaksu dzięki technikom jogi.
Tekst/foto: Aktywni Dłużej
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Początek września w Sołectwie Klaudyn
– przeżyjmy to jeszcze raz!
3 września odbyła się kolejna reaktywowana impreza: rodzinny piknik w plenerze „Klaudyniada”. Było wybornie, smacznie i z dużą ilością wrażeń. Były warsztaty i eksperymenty dla dzieci, były balony, dmuchańce,
sąsiedzkie rozmowy i tańce do późnego wieczora.
Klaudyniada reaktywacja już
po raz drugi (w tym roku dzięki
uprzejmości Państwa Zbigniewa
i Małgosi Piotrowskich) odbyła
się w plenerze, pod chmurką, co
z roku na rok przekłada się na
coraz liczniejsze zainteresowanie wspólną zabawą i aktywizacją mieszkańców. To wyjątkowy
dzień dla Klaudyna.
„Jest to dla mnie każdorazowo ogromne wyzwanie przy
organizowaniu tak atrakcyjnego wydarzenia, dla tak licznej
grupy. Wszystkie te cele mają
jeden wspólny mianownik – nie
można ich osiągnąć bez zadowolonych mieszkańców i fajnych
wspomnień” – mówi Sołtys Radna
Marta Pamięta, organizatorka wydarzenia Klaudyniada 2022, imprezy pod Patronatem Wójta Gminy
Stare Babice. Wydarzenie sfinansowano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa wsi
Klaudyn. Do zobaczenia za rok!
Tekst/foto: Marta Pamięta
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Dzień Sołectwa i Straży w Starych Babicach
Prawie każdy mały chłopiec marzy o tym, by zostać w przyszłości… strażakiem! Ci, którym to marzenie udało
się spełnić, zebrali się 18 września, by świętować na terenie naszej gminy Dzień Ochotniczej Straży Pożarnej
połączony z obchodami Dnia Sołectwa Stare Babice.

Impreza odbyła się w ostatnią letnią niedzielę na terenie OSP Stare Babice przy ul. Wieruchowskiej 5.
Nad stroną organizacyjną czuwali Pani Sołtys Lucyna
Skrzeczkowska i Rada Sołecka, Strażacy z OSP Stare Babice oraz Radny Michał Starnowski. Wspólnymi
siłami udało się stworzyć wydarzenie atrakcyjne dla
mieszkańców i ich pociech – były dmuchańce, animacje i zabawy dla dzieci, grill dla dorosłych i przekąski dla najmłodszych. Był też pyszny chleb ze smalcem przygotowany przez Panią Lucynę i pachnące
ciasta przyniesione przez strażaków, które błyskawicznie znalazły amatorów słodkości. Były i owoce
zasponsorowane przez Firmę Bukat. Była też strawa
dla ducha, czyli koncert Orkiestry Podmiejskiej Stare
Babice i Okolice w remizowej sali w Koszarówce.
Organizatorzy pamiętali też o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia – dzięki pomocy babickich wolontariuszy pod opieką Agnieszki Markiewicz odbyły się licytacje i loterie na rzecz chorych
dzieci z terenu naszej gminy.
Tego dnia aura była nieco kapryśna i niezbyt piknikowa, ale nastroje były gorące i pełne serdeczności,
bo, jak powiedział jedne z uczestników, „Gdy się bierze udział w fajnym wydarzeniu, chłodu nie czuć!”.
Imprezę sfinansowano z Funduszu Sołeckiego oraz dzięki wsparciu finansowemu firmy Potris
z Warszawy.
Tekst: AO / foto: Michał Starnowski
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Bliżej Nieba w Mariewie
W niedzielę 25 września w Mariewie niebo było bliżej! A dlaczego? A dlatego, że tego dnia gościł tam
Teatr Bliżej Nieba ze spektaklem „Złote Jabłko”. To
fantastyczne przedstawienie można było zobaczyć
na nowiutkiej sceno-altance powstałej z funduszu
sołeckiego na terenie rekreacyjnym w Mariewie.
Występ był przepiękny, w pełni profesjonalny, sprawił ogromną radość wszystkim widzom! Gratulacji
i wyrazów wdzięczności było mnóstwo! W imieniu
swoim i Rady Sołeckiej serdecznie dziękuję wszystkim widzom, którzy tak licznie przybyli, aby wspólnie
przeżyć to wspaniałe wydarzenie! Szczególne wyrazy
wdzięczności należą się zaangażowanym w przygotowania mieszkańcom: za wokalny występ, za przepyszne babeczki, za wkład włożony w aranżację i wystój.
Ogromnie dziękuję Pani Ludmile Miłowanowej za czuwanie nad całością. I oczywiście Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borzęcinie Dużym za dostarczenie krzeseł
do siedzenia.
Mam nadzieję, że to przedstawienie będzie początkiem czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze u nas nie
było, czegoś, co będzie przyciągało Was wszystkich, aby
miło, kulturalnie i z pomysłem spędzać wspólnie czas.
Tekst i foto: Radna i Sołtys Dorota Zwolińska

Obrady Młodzieżowej Rady Gminy
26 września br. odbyła się V sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Podczas sesji poruszono
dwa tematy, które wynikały z planu pracy rady uchwalonego w grudniu ub. roku.

Pierwszym z tematów był transport publiczny na terenie gminy Stare Babice. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Dariusz Michalski przybliżył kwestie
transportu publicznego, zasad organizacji tego transportu, również negocjacji z ZTM, a radni zgłosili swoje
pytania i refleksje na ten temat.
Z kolei drugim gościem na sesji była radna i sołtys
Starych Babic Lucyna Skrzeczkowska, która objaśniła
młodym radnym, czym są fundusze sołeckie, jakie są
zasady pozyskania i wykorzystania funduszu sołeckie22
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go, na czym polega zebranie wiejskie i jak funkcjonują
sołectwa.
Dodatkowo w punkcie o wolnych wnioskach rozmawialiśmy o współpracy z OSP Stare Babice, na bazie
spotkania, które odbyło się w sierpniu br., o możliwości organizacji czasu dla młodzieży z gminy i utworzenia społecznej świetlicy na terenie OSP. Radni będą
pracować nad tym tematem. Młodzież zakończyła
obrady chwilą integracji i pyszną pizzą.
Tekst/foto: IB
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Uczniowie z babickiej
podstawówki
w rumuńskim Iasi
Rumunia to kolejny przystanek w naszej erasmusowej podróży, której celem jest rozwijanie umiejętności życiowych uczniów (a także nauczycieli). Tym
razem tematem przewodnim międzynarodowego
spotkania była kreatywność. Burza mózgów na temat rozwoju hot doga metodą Scamper, odtwarzanie kultury i historii starożytnej cywilizacji Cucuteni,
tworzenie poezji, której bohaterem są poszczególne
barwy – to tylko niektóre z aktywności, przygotowane dla uczestników projektu Erasmus +2.
Gospodarzem wrześniowego spotkania była Eco-Scoala im. Otilii Cazimir, mieszcząca się w drugim co do
wielkości rumuńskim mieście – Iasi. Babicką podstawówkę reprezentowali uczniowie klas 8. wraz z opiekunami. Program pięciodniowego pobytu był wypełniony
po brzegi i przewidywał różnorodne zadania i aktywności, w czasie których uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach, a językiem wykorzystywanym
do komunikacji był oczywiście język angielski.
Nasz dzień był wypełniony od rana do wieczora.
Uczestniczyliśmy w zajęciach zorganizowanych na terenie szkoły, zwiedzaliśmy z przewodnikiem urokliwe
miasto Iasi, braliśmy udział w kreatywnych warsztatach
w Muzeum Etnograficznym, a podczas zwiedzania
w największej piekarni w okolicy od kuchni mieliśmy
okazję oglądać szczególne urządzenie – prawdziwą zjeżdżalnię dla pieczywa. Rodzice dzieci ze szkoły w Rumunii przygotowali dla nas wspaniałą ucztę,
w czasie której mogliśmy spróbować tradycyjnych rumuńskich specjałów. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że
w Rumunii jadają deser zwany „polskie precle”, a gości
witają chlebem i solą, dokładnie w taki sam sposób, jak
w czasie tradycyjnego polskiego wesela.
Na tym jednak nie koniec! Grupę z Polski spotkała niezwykła przygoda. Michai Bulai, poznany przy
robieniu ulicznego selfie mężczyzna, okazał się wykładowcą i prodziekanem Wydziału Geografii i Turystyki na Uniwersytecie Alexandru Ioan, ale przede
wszystkim wyjątkowym ambasadorem swojego miasta. Chwila rozmowy, i to po polsku, bo nasz nowy
znajomy okazał się poliglotą, zaowocowała propozycją dodatkowej wspólnej rundki po mieście, która
ostatecznie trwała dwa popołudnia i kosztowała nas
dziewięć uśmiechów.
Nietrudno więc domyślić się, że w Rumunii czuliśmy
się jak w domu. Potwierdzają to również słowa jednej

z uczennic, które pragnę tutaj zacytować: „Miałam
możliwość uczestniczyć w wyjeździe do Rumunii zorganizowanym w ramach programu Erasmus+2. Było
to nie tylko oderwanie się od monotonnej szkolnej
codzienności, ale także okazja zwiedzenia pięknego kraju oraz poznania wielu osób z innych państw.
Było bardzo wiele rzeczy, które mi się podobały, ale
myślę, że pierwsze skrzypce grała tu cudowna atmosfera, która panowała podczas całego pobytu za
granicą nie tylko wśród polskiego zespołu, ale i innych uczniów oraz nauczycieli. Dzięki kreatywnym
i nieoczywistym zajęciom miałam szansę nauczyć
się wielu nowych technik twórczego myślenia oraz
częściowo udało mi się przełamać barierę językową związaną z mówieniem po angielsku. Zachęcam
wszystkich uczniów, aby brali udział w tym projekcie, gdyż zapewnia on niesamowite przeżycia oraz
wspaniałe wspomnienia”. Jagoda Pojda, kl. VIII b
Cóż, pozostaje mi się tylko pod tym podpisać.
Justyna Chuść (nauczyciel j. angielskiego)
Foto: Justyna Chuść, Agnieszka Metzgier
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Przedszkole na miarę XXI wieku
Przedszkole gminne w Bliznem Jasińskiego to młoda placówka z niespełna 13-letnią historią. Niemniej zdobyła już renomę i duże uznanie wśród rodziców dzieci. W ostatnim roku wykonano tu wiele remontów,
powstały piękne klasy, nowiutkie łazienki, gabinety specjalistów – jednym słowem jest się czym chwalić.

Od 2019 roku na czele placówki stoi pan Konrad
Czechowski, któremu w dniu 30 sierpnia br. Wójt
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka uroczyście wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego na okres kolejnych 5 lat. Z tej
również okazji Gazeta Babicka odwiedziła przedszkole, aby porozmawiać o dokonaniach i planach oraz na
własne oczy ujrzeć zachodzące tu zmiany.
GB: Panie Dyrektorze, serdecznie gratulujemy kolejnej kadencji i życzymy dalszych sukcesów. Jak się
Panu pracowało dotąd i jakie ma Pan plany na kolejne lata?
KC: Te lata były bardzo trudne, głównie ze względu na
pandemię. Proszę sobie wyobrazić, że były okresy, kiedy zgłaszałem do sanepidu setkę dzieci na kwarantannę.
Mierzyliśmy się też z brakami kadrowymi, bo nauczyciele i inni pracownicy również chorowali – w krytycznym
momencie musieliśmy zamknąć przedszkole przez niemożność zapewnienia wyżywienia. Poza tym z powodu różnych obostrzeń nie mogliśmy zapraszać nikogo
z zewnątrz, czyli przez cały czas pandemii nie mogliśmy
organizować żadnych przedstawień, teatrzyków, a dzieci
24
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z różnych grup nie mogły się mieszać z sobą. Na szczęście
dziś już pracujemy pełną parą, choć niestety nadal borykamy się z brakami kadrowymi wśród nauczycieli – pod
tym względem jest to niezmiernie trudny rok, ponieważ
brakuje nam obecnie dwóch nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Nie ustajemy jednak w poszukiwaniach, szukamy nawet wśród studentów ostatniego roku
pedagogiki. I dbamy szczególnie o to, by dzieci przychodziły zdrowe, bez kataru i innych objawów przeziębienia,
nie tylko by się wzajemnie nie zarażać, ale też nie zarażać
nauczycieli, bo wtedy robi się naprawdę trudno.
GB: To pokazuje, jak wiele jest bieżących problemów
i wyzwań, z którymi musi się Pan mierzyć na co dzień.
KC: Teraz, mam nadzieję, będzie tylko lepiej. Tworzymy
świetny zespół, jestem ogromnie zadowolony z pracy wszystkich! Nauczyciele każdego dnia wykazują się
dużą inicjatywą, pomysłowością i kreatywnością. Nasza
placówka ma niezwykle bogate kalendarium imprez i, co
najważniejsze, mamy szeroki odzew ze strony rodziców.
Jest to też efekt rozbudowania mediów społecznościowych przedszkola, które poszerzyliśmy o Instagram oraz
odnowiliśmy naszą stronę internetową. W wyniku tych
działań przybyło nam w ostatnim roku 300 obserwatorów na FB. Udaje nam się też nawiązać współpracę z różnymi firmami i artystami. Niedawno na przykład odwiedzili nas artyści ze szkoły cyrkowej z Julinka i zrobili nam
za darmo pokaz akrobatyki dla dzieci, a wcześniej była
wizyta studentów z SGGW, którzy pokazywali dzieciom
różne zwierzęta (m.in. węże, pająki). Bierzemy udział
w 4 ogólnopolskich programach innowacyjnych, a nasi
nauczyciele systematycznie wprowadzają i wykorzystują
w codziennej pracy nowoczesne pomoce dydaktyczne,
np. tablice multimedialne, rzutniki czy dywan magiczny.
W naszym przedszkolu dużo się dzieje: od dnia makaronu, dnia kanapki poprzez program kulinarny organizowany przez WINIARY nt. zdrowego żywienia. A w piątki
wprowadziliśmy zasadę szwedzkiego stołu na śniadaniach – dzieci same komponują swoją ulubioną kanapkę.
GB: Aż chce się być dzieckiem u was. Ale to nie jedyne zmiany, prawda?
KC: O tak! Przy dużym wsparciu i przychylności ze strony Pana Wójta i Urzędu Gminy Stare Babice udało nam
się zmienić przedszkolne wnętrza na tyle, że pozyskaliśmy dodatkowe 45 miejsc w przedszkolu. Początkowo
nasza placówka była otwarta na 150 dzieci, teraz jest 195
dzieci na liście. Oczywiście w tym są też dzieci z Ukra-
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iny, które są niejako „ponad stan”, ale ostatecznie mamy
docelowo 183 miejsca, czyli sporo więcej, niż było dotąd. Udało nam się zaadaptować byłą szatnię, która
została przeniesiona na niewykorzystany hol, a w jej
miejsce powstał nowy gabinet integracji sensorycznej
i gabinet logopedy. Udało się też pozyskać gabinet dla
wicedyrektora, a byłą salę SI dostosować dla oddziału
integracyjnego, gdzie przebywają dzieci z niepełnosprawnościami. Jedną z antresol, w której była starsza
grupa, zabudowaliśmy i teraz jest tam mniejszy oddział
integracyjny dla dzieci z orzeczeniami. Rozbudowaliśmy też bardzo ofertę zajęć specjalistycznych właśnie
dla dzieci z orzeczeniem, bo jest ich coraz więcej i coraz więcej rodziców z takimi dziećmi do nas trafia. Na
mapie przedszkoli w naszej gminie to właśnie my oferujemy największy zakres opieki specjalistów – mamy
zajęcia z tyflopedagogiki i dogoterapii, mamy logopedę, terapeutę SI, terapię ręki, terapię pedagogiczną,
sensoplastykę. To wszystko może się u nas odbywać
również dzięki temu, że kadra ma szereg dodatkowych
uprawnień. Rodzice bardzo się cieszą, że jesteśmy w stanie realizować własnymi siłami różnego rodzaju terapie,
ponieważ do zewnętrznych poradni czeka się najczęściej niezwykle długo, a my mamy od tego roku choćby
2 etaty logopedy. Poza tym regularność naszych zajęć
sprawia, że już po kilku miesiącach widoczny jest u dzieci bardzo duży postęp. Co ważne, prowadzimy też pedagogizację rodziców, oferując sporo zajęć i wykładów,
które cieszą się dużym zainteresowaniem.
GB: Czyli przedszkole na miarę 21 wieku, a może i dalej?
KC: Robimy wszystko, by sprostać wyzwaniom współczesności. Nasza kadra nieustannie się rozwija i w dużym stopniu korzysta z zasobów wiedzy w Internecie,
gdzie przez okres pandemii niezwykle poszerzyła się
oferta edukacyjna dla nauczycieli. Oczywiście mamy też
w przedszkolu bogatą ofertę zajęć dodatkowych: dwa
razy w tygodniu odbywa się rytmika, gimnastyka i angielski, a w tym roku będziemy realizować też inne dodatkowe zajęcia, tj. akrobatykę, robotykę, judo i ceramikę.
GB: Dużo się u Was dzieje!
KC: Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do odwiedzenia naszego profilu na FB i Instagramie, bo tam
publikujemy informacje o tym, co już się u nas odbyło,
ale także nasze pomysły na zajęcia czy materiały z naszych innowacji pedagogicznych. Już teraz planujemy
na przykład przedstawienie „kadra – dzieciom”, podczas
którego to nauczyciele, kucharki i woźne zagrają dla
swoich podopiecznych. Będzie to wydarzenie o charakterze otwartym, gdzie każdy za symboliczną cegiełkę
będzie mógł wejść i obejrzeć spektakl. Zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko!
GB: Kiedy zatem można będzie przedstawienie zobaczyć?

KC: Jeśli zdążymy, to spektakl odbędzie się przy okazji
Mikołajek, a jeśli nie, to z okazji Dnia Dziecka. Czas
pokaże!
GB: A jaką Pan będzie grać rolę?
KC: Ostatnio grałem wilka. Ale tej najnowszej jeszcze nie
zdradzę! A skoro jesteśmy przy zwierzętach, dodam, że
od dwóch lat grupy w naszym przedszkolu noszą nazwy
zwierząt zamieszkujących polskie lasy: są liski, sarenki,
misie, zajączki, wiewiórki, rysie, jeżyki, wilczki. Tak się akurat składa, że każde z tych zwierząt ma w kalendarium
ogólnoświatowym swój dzień. I my te dni obchodzimy
jako urodziny zwierząt. I tak na przykład 2 lutego, gdy
przypada dzień niedźwiedzia, organizujemy dzieciom
związane z tematem zajęcia, pokazujemy filmy prezentujemy ciekawostki, a potem wspólnie rozwiązujemy rebusy. Nawiązaliśmy współpracę z Kampinoskim Parkiem
Narodowym, do którego dzieci pojadą na wycieczkę,
by jak najwięcej dowiedzieć się i nauczyć poprzez „doświadczanie”. A ponieważ przez wiele lat uczyłem biologii i przyrody, to staram się tych rzeczy przemycać jak
najwięcej. Żeby dzieci już od najmłodszego wieku wiedziały np. że sarna nie jest żoną jelenia:).
GB.: Jesteśmy przekonani, że przedszkolaki, które
wyjdą z tej placówki, będą mieć ponadprzeciętną
wiedzę i umiejętności. Życzymy Panu wielu fantastycznych pomysłów oraz świetnych współpracowników i partnerów, aby przedszkole mogło realizować swoje ambitne plany. Dziękujemy za rozmowę!
KC: Ja również!
Rozmawiały: IB i AO / foto: IB
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Warto przeczytać!
#CzytająceBabice
Mróz, Borlik, Paszyńska, Moss, Wilczyńska, Wójcik – to tylko niektórzy spośród autorów nowych pozycji
książkowych, jakie są już dostępne do wypożyczenia w bibliotece. Nowości, jeszcze ciepłe, czekają już na
półkach. Zachęcamy do wypożyczania i czytania!

Nowości książkowe czekają również na młodsze i starsze dzieci oraz młodzież. Wśród nich powieści przygodowe, fantastyczne, bajki z ulubionymi bohaterami,
książeczki dla początkujących czytelników oraz komiksy. Pięknie zilustrowane edukacyjne pozycje.
Podkreślmy, że Biblioteka Publiczna Gminy Stare
Babice regularnie kupuje nowości wydawnicze, dzięki czemu czytelnicy mają szeroki dostęp do książek
o różnej tematyce. Chcemy, by babiczanie czuli się
w naszej bibliotece jak we własnym domu. Przypominamy, że babicka biblioteka dysponuje katalogiem elektronicznym, poprzez który można składać
zamówienia na wybrane przez siebie książki oraz
audiobooki.
Warto wiedzieć!
Nowo zapisujący się czytelnicy otrzymają kartę biblioteczną z nowym wzorem (dotychczas wydane
karty nadal obowiązują). Nowy wzór pojawił się we
wrześniu br. Bardzo cieszy nas wzrastająca liczba zapisujących się osób do babickiej biblioteki. Rozszerzanie
się grona użytkowników to wzrost liczby wydanych
kart bibliotecznych. Zostało już wydanych ponad 5
tysięcy kart, tym samym wyczerpał się dotychczasowy zapas. Efektem finalnym jest nowy wzór.
Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie i przypisana jednemu czytelnikowi. Jest on zobowiązany
do jej ochrony. Właściciel ponosi odpowiedzialność
za każdorazowe jej użycie. Za zgubienie i/lub zniszczenie karty odpowiada użytkownik. W przypadku
zniszczenia, zagubienia lub kradzieży użytkownik ma
obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt bibliotece i pokryć koszt związany z wyrobieniem nowej
karty, zgodnie z regulaminem – 10 zł.
26
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Przypominamy!
• Do wypożyczenia materiałów bibliotecznych konieczna jest karta biblioteczna.
• Bardzo prosimy o noszenie tych kart ze sobą, znacznie ułatwią nam one obsługę.
• Przy zwrocie książek karta nie jest konieczna.
• Zwrotu książek nie musi dokonywać osobiście właściciel konta.
Urszula Hoczyk, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Biblioteka

Narodowe Czytanie w babickiej Bibliotece
Narodowe Czytanie, akcja, której pomysłodawcy
pragnęli, by literatura narodowa nie pozostawała
zamknięta tylko w podręcznikach szkolnych, ale
była szeroko obecna w życiu społecznym, po raz
pierwszy odbyło się w roku 2012 publicznym odczytywaniem „Pana Tadeusza” w Ogrodzie Saskim
w Warszawie. W kolejnych latach pod patronatem
prezydenta Polski do akcji przystępowały setki
miejscowości.
Na XI Narodowe Czytanie wybrano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z okazji 200. rocznicy ich wydania. Jak w całej Polsce, również w Gminie Stare Babice odbyło się uroczyste publiczne ich odczytywanie.
W siedzibie Biblioteki Gminnej w sobotę 3 września, w scenerii sugerującej wnętrze romantycznego
saloniku literackiego, zgromadzili się babiczanie dla
wysłuchania wybranych utworów. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem przez Dyrektora Domu Kultury
Pana Janusza Czaję listu Prezydenta RP na tę okazję.
Następnie wystąpił Wójt Gminy Sławomir Sumka,
który po kilku słowach powitania odczytał „Romantyczność”, wiersz otwierający tom, ale zarazem najważniejszy dla polskiego romantyzmu. Następnie
członkowie Zespołu „Bez Nazwy”, którym towarzyszył
przedstawiciel młodego pokolenia, przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy, zaprezentowali kolejne
wiersze: „Powrót taty”, „Rękawiczka”, Świtezianka”,
„Lilije”, „Pani Twardowska” i „To Lubię”. Zespół, którego znakiem identyfikacyjnym stało się prezentowanie
poezji na scenie, stanął na wysokości zadania, a jego
członkowie otrzymali z rąk Wójta i Dyrektora DK plakietę z podziękowaniem za udział w uroczystości.
Na zakończenie zebrani mieli okazję uzyskania
przygotowanej przez pracowników Biblioteki okolicznościowej pieczęci do przyniesionych egzemplarzy
wydań Mickiewicza, podczas swobodnych rozmów
przy kawie i słodyczach można było też usłyszeć,
że Mickiewicz nie został pogrzebany w zakurzonych
bibliotekach, że wciąż daje się czytać i słuchać!
Tekst: IJW / Foto: UGSB
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STANISŁAW SOYKA w Starych Babicach!
„Gdy śpiewam Szekspira, Miłosza czy Wojtyłę, mam w sobie ich teksty i to one wraz z muzyką przenoszą
mnie na nowe terytoria” – to słowa Stanisława Soyki, który 25 września wystąpił w Sali Widowiskowej naszego domu kultury. Koncert trwał ponad 100 minut i zakończył się owacjami na stojąco!

Na wywiad z artystą umówiliśmy się w dzień koncertu. Ku naszemu zaskoczeniu już godzinę przed
umówionym czasem, idąc do sali, zobaczyliśmy Pana
Stanisława siedzącego na ławce przed budynkiem.
Uśmiech, otwartość i serdeczność – to nasze pierwsze wrażenie ze spotkania z tym wyjątkowym człowiekiem. Powiedział nam na wstępie, że dziś wrócili
z trasy koncertowej z Wielkopolski i sami nie spodziewali się, że tak szybko przebędą tę drogę. „Ale
się zmieniło przez te kilkadziesiąt lat mojej wędrówki
po Polsce!” – wyznał nam Stanisław Soyka. I tak sobie
miło gawędziliśmy na domokulturowym dziedzińcu
w Zielonkach-Parceli, aż przeszliśmy do wywiadu…
28
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GB: Jakie Pan ma marzenia? Jako artysta, który osiągnął tak wiele na muzycznej scenie?
SS: Po pierwsze to, co mam, jest na swój
sposób niepoliczalne i ja w ogóle nie zadaję sobie trudu, żeby to podliczać. Nie
mam żadnej wystawki w domu ze swoim
statuetkami, a co najmniej połowę przekazałem na aukcje charytatywne. Ja mam
w sobie etos pracy. W środowisku, w którym wyrosłem, czyli na Śląsku, praca była
zagadnieniem najważniejszym. A co za tym
idzie: obowiązkowość, rzetelność, punktualność, i tak naprawdę wyrosłem przekonaniu, że jak będę dobry, to będę miał na
chleb. Robię to co robię nie dlatego, żeby
osiągnąć jakieś niesamowite nagrody, tylko
że nie umiałbym robić nic innego. I bardzo
mocno przywykłem do moich procedur,
do moich rutyn, do moich umiejętności
i nieumiejętności, i jestem szczęśliwy, że
robię coś, co mnie cały czas fascynuje.
W ostatnich latach spełnia się moje marzenie, żeby mieć super zespół, i jest zespół
super! – ten z którym gram, z pewnymi
modyfikacjami, działa 40 lat. Krótko mówiąc, mam bardzo dobre życie, bo robiąc
to co robię udaje mi się płacić rachunki
i mieć spokojną egzystencję. Do swojego
artystycznego zawodu podchodzę jak do
pracy, ponieważ czuję się przede wszystkim rzemieślnikiem. Posiadam oczywiście
narzędzia, wiem, jak ich używać i jednocześnie rozwijam się, gdyż jestem otwarty. W związku
z tym cały czas poznaję coś, czego nie znałem, teraz na
przykład za pośrednictwem moich dorosłych już dzieci.
Bo obecnie jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej,
ciekawej, pięknej i różnorakiej.
GB: Stąd wspólne wykonanie piosenki „Tolerancja”
z artystą młodego pokolenia – Vito Bambino?
SS: To artystyczne spotkanie wyszło od producenta koncertu i było niezwykle miłe, bo Vito Bambino
to bardzo uzdolniony i dobrze wychowany młody
człowiek, który świetnie mówi po polsku, choć od
dziecka mieszka w Niemczech. Ja w ogóle lubię duety, a „Tolerancja” stała się sztandarem dla wielu orga-
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nizacji, ponieważ jest w niej jakaś
podniosłość i aktualność.
GB: Dziś ta piosenka wydaje się
szczególnie na czasie.
SS: Tak! Ale co ciekawe, przez
wiele lat robiłem na koncertach
taki mały quiz, tzn. zadawałem
słuchaczom pytanie, jakie jest najważniejsze zdanie w tej piosence.
I wszyscy, 100%, mówili „ Na miły
Bóg, życie nie po to tylko jest, by
brać”. Ale dla mnie najważniejsze
słowa to pierwsze zdanie: „dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli,
otwarcie?”. I to jest wciąż aktualne.
A teraz nawet bardziej.
GB: Pewnie dlatego chętnie
sięgał Pan po utwory różnych
wielkich poetów, których teksty są wiecznie żywe:
Miłosz, Szekspir, Leśmian, Karol Wojtyła. Co jest
najtrudniejsze w adaptacji poezji na język muzyki?
SS: Proszę Pani, ja jestem melodykiem – melodia przychodzi mi łatwo. Do piosenki potrzebuję jednak słów, ale
chcę, aby to były słowa ważkie i niebanalne. Pisuję teksty, potrafię trafnie i melodyjnie opisać jakąś refleksję,
ale to jeszcze nie jest poezja. Natomiast poeci mówią
rzeczy, które sam chciałbym powiedzieć, ale nie zawsze
potrafię. Bo to oni są przecież od tego, by powiedzieć
coś, czego się powiedzieć nie da. A co do wyboru poezji… No cóż, czasem wpływ mają przypadki, i tak też
było z sonetami Szekspira, którymi bym się nie zajął,
gdyby nie Henryk Baranowski, reżyser teatralny, który
w swojej sztuce chciał użyć trzech sonetów Szekspira.
Przyszedł, położył mi je na fortepianie i choć za tydzień
zadzwonił i powiedział, że sztuka jednak nie wyjdzie, to
te trzy sonety mi zostały. Położyłem je na pulpicie od
instrumentu i nawet nie wiem, jak to się stało, że pod
wieczór miałem już szkic melodii. Potem dowiedziałem
się, że jest ich aż 154, więc mi to zapachniało ciekawym
zbiorkiem;). I tak poszło. A adaptacja? – jak się przeczyta
tekst ze zrozumieniem, to tak się melodia kształtuje, jak
kształtują się zdania, a więc śpiewa się kropkę, znak zapytania, wykrzykniki, myślniki i wszystko, co się rusza. Ale
żeby było wyraźne i miało moc, miało przekaz, to musi
być przeżyte. I to cała robota, Pani Arleto!
GB: To wydaje się proste, jak Pan o tym mówi, ale
my wiemy, że to proste nie jest! Trzeba mieć tę
wrażliwość, mądrość i ten artystyczny genotyp,
który ma Pan.
SS: …i instrumentarium.
GB: Tak, oczywiście. A skoro mowa o instrumentarium, to kim Pan czuje się najbardziej: pianistą, wokalistą, kompozytorem, aranżerem?...

SS: Ja się czuję śpiewakiem i muzykiem. I to wszystko. Bo kompozytor
to jest za dużo powiedziane. Jestem
piosenkopisarzem. To jest pewna
określona specjalizacja. A kompozytorem jest na przykład Witold
Lutosławski! Kompozytorzy to genialni ludzie, którzy komponują
ogromne opowieści i używają muzyki absolutnej, autonomicznej. Ja
nie jestem kompozytorem tego rodzaju, choć oczywiście wiem sporo
na ten temat – miałem w akademii
kompozycję ze znakomitym Józefem Świdrem i dzięki temu wiem
dużo na temat komponowania. Ale
jestem też jazzmanem, a więc muzykiem improwizującym, a improwizacja to nic innego jak komponowanie na ŻYWYM
organizmie, w czasie realnym. Ale jak się coś robi długo,
to potem robi się to samo i człowiek się mniej męczy.
GB: Co doradziłby Pan wszystkim młodym twórcom,
którzy są na początku drogi „piosenkopisarza”?
SS: Dobra rada, to jest trzymać się swoich chmur, jak
mawiała Agnieszka Osiecka. Czyli trzymać się tego
swojego rytu, który jest indywidualny, ale który trzeba
najpierw odczytać. I trzeba prowadzić życie duchowe,
bo musi być duch! Jest taki jeden pianista, którego Koncert e-mol Chopina słyszałem 280 razy! I to nie dlatego,
że artysta umie go zagrać niezwykle szybko i sprawnie
– tu chodzi o wiele więcej. To więcej bierze się stąd,
że on to czuje, że jest cały zanurzony w tym, co robi,
że ma bogate życie wewnętrzne. To wynik pewnej potrzeby ukształtowanej przez lata. Za tym stoi i dom,
i rodzice, i środowisko. I jeszcze jedno – trzeba pamiętać, że jak się wychodzi na scenę, to jest się pierwszą
osobą, bo nie da się oszukać publiczności. Gdy śpiewam Szekspira, Miłosza czy Wojtyłę, mam w sobie ich
teksty i to one wraz z muzyką przenoszą mnie na nowe
terytoria. Ale to trzeba mieć w sobie.
GB: Pięknie powiedziane. Czego Pan zatem sobie
życzy?
SS: A ja poproszę zdrówka do końca!
GB: To życzymy Panu tego z całego serca! Bardzo
dziękujemy za rozmowę.
PS. Pan Stanisław zdradził nam również w drodze do
garderoby, że „jestem trochę jak jaszczur – lubię się
wylegiwać na sofie! Lubię czytać na siedząco, bardzo lubię pławić się w wodzie i chyba sobie kupię stół
pingpongowy! Bo kocham pingla”
tekst: AO
foto: IB
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Wędrująca wystawa fotografii w Domu Kultury!
14 zjawiskowych fotografii, nagrodzonych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Moje małe i duże mikropodróże”, można obejrzeć w Domu Kultury Stare Babice. Laureatów wybrano
spośród 430 zdjęć.

Wystawa ma charakter „wędrujący” – do końca października zdobi nasz Dom Kultury, potem
trafi do innych placówek – i jest wynikiem ożywionej współpracy z różnymi instytucjami kultury w całej Polsce. Zdjęcia, które można obejrzeć

TU
RZĄDZĄ LALKI
SPEKTAKL I SPOTKANIE AUTORSKIE

Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury
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Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice,
ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
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czwartek, 20 października 2022 r., godz. 18.00

w Zielonkach-Parceli trafiły tu z oddalonego aż
o 350 km Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Wstęp wolny.
Zapraszamy serdecznie, bo to prace niezwykłe!
Tekst/foto: DKSB PN
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Kreatywni! Młodzi! Chętni do działania!
Taka młodzież spotyka się w Domu Kultury Stare
Babice, aby wspólnie stworzyć coś wyjątkowego
i aktywnie spędzać czas.
Dwie maturzystki, licealiści, ósmo- i siódmoklasiści to
niezwykle pozytywni i otwarci ludzie, którzy regularnie spotykają się już od kilku miesięcy w Domu Kultury Stare Babice. Są z różnych szkół, różnych systemów
edukacji i różnych miejscowości. Mają różne zainteresowania, umiejętności i motywacje. Ale ta różnorodność to właśnie ich ogromny potencjał!
W ramach Młodzieżowej Burzy Mózgów (MBM) – bo
o niej mowa – wspólnie planują działania, które będą
skierowane do młodych, takich jak oni, ale także do innych grup wiekowych. Młodzi rozmawiają i gotują razem
(były już wspaniałe muffinki, pizza i przepyszne burgery),
a przy tym twórczo i ciekawie spędzają czas. Są zmotywowani i wytrwali. Po tym jak pierwszy projekt, który
stworzyli pod opieką animatorów z domu kultury, nie
otrzymał dofinansowania w programie „Równać szanse”
wcale się nie zniechęcili, tylko z nową energią ruszyli do
wcielania kolejnych pomysłów w życie. Bo najważniejsze
jest pozytywne myślenie i dążenie do celu. W końcu nie
od dziś wiadomo, że „chcieć to móc”. Są inne rozwiąza-

nia, aby pozyskiwać fundusze na działania albo realizować takie, które nie potrzebują nakładów finansowych.
Pomysłów jest ogromnie dużo, a pierwsze działania na
rzecz mieszkańców MBM zaplanowała już na grudzień
– wkrótce dowiecie się, co to będzie! Dziś natomiast
możemy Wam już zdradzić, że na początku nowego
roku młodzi będą organizować karnawałowy bal maskowy dla młodzieży. Oj, będzie się działo:).
Śledźcie profil domu kultury, a także Instagram, który
rozwijamy specjalnie dla młodzieży.
Tekst: Paulina Nowakowska animator młodzieży / foto: IB
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zdrowie i ekologia

Liście dla jeża i innych zwierząt

Jesień coraz bliżej, liście zaczynają spadać z drzew,
a więc przystępujemy do intensywnego przygotowywania ogrodu do zimy. W trakcie prac pamiętajmy, że
liście czy niewielkie gałęzie zgrabiane w sterty mogą
stać się zimowym schronieniem dla jeży i innych zwie-

rząt. Podczas prac w ogrodzie warto przeznaczyć dla
nich zakątek na uboczu, koło kompostownika lub obok
krzewów, gdzie możliwe jest magazynowanie resztek
roślinnych, w których mogą się zagrzebywać w chłodne dni i noce, dzięki czemu ich szanse na przetrwanie
znacznie wzrosną.
Warto zaznaczyć, iż jeże w ogrodach są bardzo
potrzebne. To pracowite zwierzątko pomoże nam
pozbyć się z ogrodu niechcianych ślimaków. Żeby
jednak jeż chciał u nas mieszkać, musimy umożliwić
mu dostęp do naszego ogrodu czy działki. Dodatkowo z liści pozostawionych na ziemi skorzystają także
inne zwierzęta, nie tylko jeże. W takiej naturalnej warstwie mieszkają ważne mikroorganizmy rozkładające
materię organiczną i wzbogacające glebę, jak również
większe organizmy, w tym oczywiście owady, pająki,
gady czy płazy. Póki nie spadnie śnieg, ptaki znajdą tu
smakowite larwy.
A czy Ty zostawiasz liście w ogrodzie lub budujesz
specjalne kryjówki dla jeży i nie tylko?

Płot, a może żywopłot
Jedną z metod ochrony jest stawianie ogrodzeń,
zwłaszcza kiedy zwierzęta niszczą uprawy lub infrastrukturę. Stosowanie ogrodzeń daje korzyści, ale
może też pociągać za sobą niezamierzone skutki
uboczne. Obecność siatek powoduje bowiem, że
rozległe, jednorodne tereny zmieniają się w małe ekologiczne wyspy, a żyjące w nich populacje są mniejsze
i bardziej podatne na wymarcie. Zatem w istniejących
zwartych ogrodzeniach warto wykonać otwory przy
ziemi, rozcinając i podwijając siatkę, wycinając fragment deski lub wywiercając dziurę w betonowym czy
ceglanym murze.
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Budowa ogrodzeń jest najpowszechniejszą i najskuteczniejszą metodą ograniczenia śmiertelności
zwierząt domowych na drogach. Przy budowaniu
nowych ogrodzeń należy jednak pamiętać o tym,
że w naszym otoczeniu żyją także dzikie zwierzęta,
które będą pokonywać nasze nowo powstałe płoty,
należy więc budować je w taki sposób, aby nie mogły ranić. Ogrodzenia powinny być stawiane na wysokość 2 m lub wyższe, by uniemożliwić wtargnięcie np.
łosi, które potrafią ważyć nawet 700 kg. Najlepsze są
ogrodzenia ażurowe, pozbawione ostrych zakończeń.
Budując ogrodzenie blisko lasów lub łąk, pamiętajmy o bezpieczeństwie naszym oraz dzikich zwierząt.
Nie wznośmy ogrodzeń z ostrymi zakończeniami!
Nie kuśmy natomiast dzikich zwierząt na swoją posesję poprzez zostawianie otwartych koszy na odpady
biodegradowalne oraz nie pozostawiajmy otwartych
bram lub furtek. Warto wiedzieć też, że najbardziej
przyjaznym dla zwierząt, a jednocześnie estetycznym
rozwiązaniem jest zastosowanie żywopłotu jako ogrodzenia posesji. Odpowiednio posadzony, zapewni z jednej strony ochronę, izolację od hałasu, wiatru, a z drugiej
będzie stanowił siedlisko i miejsce żerowania, jak też
korytarz umożliwiający przemieszczanie się wielu drobnych zwierząt, a dla ptaków – miejsce zakładania gniazd.

zdrowie i ekologia

Grzybobranie na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego
Sezon grzybowy zaczyna zwabiać do lasu zaprawionych grzybiarzy oraz osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z grzybobraniem. Zbieranie grzybów to
dobry sposób na aktywność fizyczną oraz relaks.
W związku z tym miłośnicy grzybów zapędzają się
w tereny dla nich zakazane, np. na teren Kampinoskiego Parku Narodowego.
Przypominamy, że na terenie parków narodowych
prawo zakazuje zbierania grzybów. Nie wolno rozgarniać ściółki, niszczyć grzybni, zdzierać darni, gdyż
podlega to karze grzywny. Za zbieranie grzybów
w parkach narodowych możemy zostać ukarani mandatem. Nie należy niszczyć niejadalnych oraz trujących gatunków – nawet one mogą być pokarmem
dla niektórych zwierząt, a ponadto są piękną ozdobą
lasów. Chodząc po lesie, nie wolno niszczyć niepotrzebnie runa leśnego, łamać gałęzi, wyrywać krzewów, zrywać kwiatów, paproci, mchów czy porostów.

Nie wolno niszczyć elementów infrastruktury
turystycznej, technicznej, obiektów gospodarczych, znaków i tablic
a przede wszystkim – nie
wolno zaśmiecać lasów!
Pamiętajmy, że park narodowy jest ostoją służącą przede
wszystkim ochronie przyrody. Zachęcamy do jesiennych spacerów po lesie
– wokół Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się wiele kompleksów leśnych, po których można
swobodnie spacerować.
Przypominamy, że warto też przed wejściem do
lasu sprawdzić w regulaminie, czy zbieranie grzybów w tym rejonie jest dozwolone.
Teksty: UG, Referat Ochrony Środowiska / foto: Adobe Stock

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
SPRZED POSESJI
Zapraszamy do udziału w jesiennej akcji
bezpłatnej zbiórki elektrośmieci.
Na terenie naszej gminy odbierane będą zużyte:
komputery, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt
Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki,
kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice,
odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe,
aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia
oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne
zasilane na prąd i baterie.
Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7:00
w dniu zbiórki, bezpośrednio przed swoje posesje tak,
aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych. Odpady
wystawione po tym terminie nie będą odbierane.
Zbiórkę przeprowadzi firma TERRA RECYCLING.
W przypadku pytań należy dzwonić pod nr telefonu:
22 53 53 203.

Terminarz zbiórki elektrośmieci:
17.10.2022, poniedziałek
• Blizne Jasińskiego
• Blizne Łaszczyńskiego
• Babice Nowe
• Latchorzew

20.10.2022, czwartek
• Koczargi Stare
• Zielonki Parcela
• Zielonki Wieś
• Borzęcin Duży

18.10.2022, wtorek
• Stare Babice
• Lubiczów
• Kwirynów

21.10.2022, piątek
• Borzęcin Mały
• Lipków
• Topolin
• Wierzbin
• Buda
• Mariew
• Stanisławów
• Zalesie

19.10.2022, środa
• Janów
• Klaudyn
• Wojcieszyn
• Koczargi Nowe
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budynki mieszkalne, niewielkie obiekty użyteczności
publicznej, adaptacje, przebudowy, PROJEKTY
koncepcyjne, budowlane, pozwolenia na budowę
tel.: 609 526 638

mail: jpieczara@jtp-projekt.pl
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LISTONOSZ SAMOCHODOWY
Rodzaj zatrudnienia:
umowa o pracę, pełny etat
praca od poniedziałku do piątku

Twoje zadania:

sprzedaż produktów i usług
Dołącz do nas, jeśli:

U nas zyskasz:
wsparcie opiekuna
podczas pierwszych trzech miesięcy pracy
atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki
medycznej i ubezpieczenia na życie
doﬁnansowanie do wypoczynku
i wydarzeń kulturalnych
pożyczki na preferencyjnych warunkach, wsparcie w trudnej
sytuacji życiowej, trzynasta pensja i dodatek stażowy za pracę
w Poczcie Polskiej
kartę Multisport na korzystnych
warunkach, pocztowe grupy sportowe
karty rabatowe na paliwo oraz zniżki u partnerów
biznesowych, zwrot kosztów za używanie własnego
samochodu

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

tel.tel.
512512
270270
312312www.gabinetkoczargi.pl
Stare,
ul.ul.
Dębowa
88
www.gabinetkoczargi.plKoczargi
Koczargi
Stare,
Dębowa

Stare
Babice,
ul.ul.
Rynek
1515
lok.
22
Stare
Babice,
Rynek
lok.

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

