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Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Sołtys Zalesia
Małgorzaty Orzechowskiej-Chilimoniuk
z powodu śmierci

Mamy
składają Wójt Gminy Stare Babice
wraz z Pracownikami

Szanowni Mieszkańcy,
za nami mnóstwo fantastycznych październikowych wydarzeń. Jednym z ważniejszych były w naszej gminie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji spotkaliśmy
się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, gdzie zostały wręczone wyróżnienia dla naszych nauczycieli jako uhonorowanie ich zaangażowania w pracę z dziećmi
i młodzieżą. W tym miejscu pragnę również złożyć gratulacje dyrektorom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych naszej gminy odznaczonych nagrodami
państwowymi – Medalami za Długoletnią Służbę.
Gratuluję serdecznie Seniorom z Borzęcina, którzy w październiku, przy okazji
16. Borzęcińskiego Dnia Seniora, obchodzili 18. rocznicę założenia Zespołu „Sami Swoi”,
a także 60-lecie Młodzieżowego Zespołu Ziemi Mazowieckiej. Jestem pełen podziwu dla Waszych pasji, energii, chęci
działania i misji, którą wytrwale realizujecie. Tymczasem starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował
rok akademicki 2022/2023. Drodzy Seniorzy, życzę Wam sukcesów i radości ze zdobywania nowej wiedzy. Gratuluję
także laureatom Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego. Widać, że nasza Gmina jest dla Was ważna i pragniecie
budować społeczność pełną dobrych relacji.
Ostatni miesiąc był niezwykle bogaty w wydarzenia kulturalne w naszej Gminie. W Sali Widowiskowej wystąpiło
wielu znakomitych artystów, prezentując spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych. Za nami także jeden szczególny,
wyjątkowy koncert, bo na naszej scenie w Zielonkach-Parceli wystąpił Kuba Badach wraz z zespołem. To wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci, a relację z niego przeczytają Państwo na kolejnych stronach tego wydania gazety.
Na terenie naszej Gminy trwają kolejne inwestycje, które wspólnymi siłami staramy się realizować jak najszybciej.
Bez wątpienia ogromną dumą jest dla nas pozyskanie w ostatnim czasie ponad trzynastu milionów złotych na
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, co będzie miało realny wpływ na szybkie i sprawne ukończenie tej inwestycji. Radością napawają mnie również dobiegające końca prace przy ulicy Klonowej w Koczargach
Starych. Choć mam świadomość, że jest to inwestycja tymczasowo utrudniająca codzienne funkcjonowanie części
naszych Mieszkańców, wiem, że warto ten czas przeczekać, gdyż już wkrótce droga ta będzie nie tylko zdatna do
użytku, ale też będzie cieszyła każdego, kto będzie się nią poruszał. Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej, ważnej inwestycji – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, którego budowę w ostatnim czasie odwiedziła delegacja z Wydziału
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Fotorelację zamieszczamy na stronie
6. Jest to sprawa tym bardziej aktualna, gdyż wkrótce obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Już teraz zapraszam Państwa do wspólnego udziału w obchodach, które odbędą się 3 grudnia
w Sali Widowiskowej w Zielonkach-Parceli. Zachęcam również do przeczytania reportażu, w którym bliżej możemy
poznać naszą mieszkankę, mistrzynię triathlonu Nataszę oraz jej wspaniałą, wspierającą rodzinę.
Nadchodząca pora jesienno-zimowa to doskonały czas na spacer naszym nowym, historycznym szlakiem
„Śladami Radiostacji Transatlantyckiej”. Opadłe liście odsłaniają właśnie pozostałości tego cudu techniki. W środku
gazety publikujemy mapę, którą polecam do zabrania z sobą na szlak. Ścieżka powstała przy współpracy Urzędu
Gminy Stare Babice, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Lasów Miejskich Warszawa oraz Domu Kultury Stare
Babice.
Przed nami koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na który serdecznie Państwa zapraszam.
11 listopada w Sali Widowiskowej Domu Kultury usłyszymy patriotyczne utwory w wykonaniu Babickiej Orkiestry
Dętej im. K. Pendereckiego oraz towarzyszących artystów i muzyków.
Życzę Wam, drodzy Mieszkańcy, samych udanych spacerów i muzycznych doznań z historią Polski w tle.
Łączę wyrazy szacunku,
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

GMINA URZĄD TEREN
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13 milionów dla Szkoły Podstawowej
w Zielonkach-Parceli

Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina Stare Babice otrzymała ponad 13 milionów
złotych dotacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka złożył
wniosek do Wojewody Mazowieckiego na realizację
zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli”. Zwrócił się w nim o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wojewoda Mazowiecki po pozytywnej weryfikacji przekazał nasz wniosek do Ministerstwa Finansów,
gdzie zapadła ostateczna decyzja, na mocy której
Gmina Stare Babice otrzymała na rozbudowę szkoły
dokładnie 13 412 373 zł (słownie: trzynaście milionów
czterysta dwanaście
tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote).
Podziękowania należą się Wojewodzie Mazowieckiemu, a także
całemu zespołowi pracowników, z którymi
współpraca zaowocowała dofinansowaniem
placówki oświatowej
w Gminie Stare Babice.
Są to kolejne środki pozyskane na inwestycje w Gminie Stare Babice. W latach 2019–2022 Wójt Sławomir
Sumka pozyskał ponad 40 milionów złotych środków
zewnętrznych na wiele ważnych inwestycji.
Szczegółowy wykaz tych inwestycji znajdą Państwo
w folderze na stronie urzędu gminy:
https://stare-babice.pl/inwestycje-gminy-stare-babice/
Tekst: UGSB/foto: IB, AKa
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Nowa Klonowa
Na ulicy Klonowej prace budowlane ciągle trwają. Firma BUDWEX realizująca roboty w zakresie branży
elektrycznej wybudowała niemalże
wszystkie słupy oświetleniowe, trwają prace związane z przebudową słupów telekomunikacyjnych. Oprawy
oświetleniowe zostaną wyposażone
w urządzenia umożliwiające zdalne
sterowanie poszczególnymi oprawami oraz indywidualną nastawę poziomu strumienia świetlnego dla każdej
z zainstalowanych opraw.
Firma Rokom Sp. z o.o. realizująca roboty w zakresie
branży budowlanej wykonała warstwę wiążącą asfaltu na
niemalże całym odcinku drogi. Kolejne prace związane
z układaniem asfaltu przewidziane są w dniach 7-11 listopada. Do wykonania zostaną jeszcze prace związane z zabezpieczeniem rurociągu naftowego i wybudowaniem
końcowego odcinka drogi. Po zakończeniu inwestycji
autobus linii 729 powróci na swoją „starą” trasę.
Tekst: UGSB RIIRG/foto: UGSB, IB
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Wizytacja w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym
18 października budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach odwiedziła delegacja
z Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W obecności
Wójta Gminy oraz pracowników urzędu gminy delegacja zwiedzała budowę, której stan zaawansowania
został oceniony pozytywnie.
Obecnie trwają prace związane z ociepleniem budynku, wykonaniem elewacji oraz montażem instalacji wewnętrznych. Wkrótce zainstalowany zostanie kocioł
gazowy i pompa ciepła oraz uruchomione ogrzewanie, co pozwoli na kontynuowanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku. Na obiekcie zainstalowano
już panele fotowoltaiczne, a wokół budynku rozpoczęto prace związane z budową ogrodzenia, dróg
dojazdowych i zagospodarowaniem terenu. Budowa
przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.
Oddanie obiektu do użytkowania przewidywane jest
na luty 2023 roku.
Tekst: UGSB RIIRG/foto: IB
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EKO-BABICE najlepsze na Mazowszu!
Spółka EKO-BABICE zajęła I miejsce na Mazowszu w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). To ogromne wyróżnienie, bo tym samym nasze
gminne przedsiębiorstwo pod względem standardów bezpieczeństwa stanęło w jednym rzędzie z takimi
korporacjami, jak PGE, Lotte Wedel czy Coca-Cola.
Konkurs ma za cel wyłaniać i stawiać za wzór pracodawców, których wyróżnia staranne planowanie i organizacja pracy – czyli firmy zarządzające bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w sposób bardzo
efektywny. Takie, których działania wykraczają poza
standardy. Jakie zmiany zostały wprowadzone w Spółce oraz jakie działania poprzedziły zdobycie tej prestiżowej nagrody – o to zapytaliśmy panią Bogumiłę Milewską, która od stycznia 2021 roku jest kierownikiem
Działu Personalnego.
GB: Gratulujemy Pani i całemu Zespołowi tego najwyższego wyróżnienia! EKO-BABICE są teraz wzorem firmy w zakresie planowania, organizacji pracy
oraz zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Jaka była droga do tego sukcesu?
BM: Otrzymana przez nas nagroda jest zwieńczeniem prawie dwuletnich intensywnych przeobrażeń
w Spółce, które sukcesywnie wdrażaliśmy i nadal wdrażamy. W styczniu 2021 roku, tuż po moim przyjściu do
firmy, zainicjowałam okres przemian, który zaczął się
od przeobrażenia działu płacowo-kadrowego w dział
personalny. Moim nadrzędnym celem była poprawa
komunikacji oraz dopasowanie pracy działu HR do
kultury organizacyjnej powszechnie obowiązującej.
Wprowadzaliśmy po kolei regulaminy, upraszczaliśmy
je, odświeżaliśmy i dostosowywaliśmy zasady tak, aby
były jak najbardziej elastyczne i dające pracownikom
poczucie sprawiedliwości i przejrzystości.
GB: Jednym słowem: większa transparentność?
BM: Tak, ale też uregulowaliśmy zasady nagradzania
pracowników oraz wprowadziliśmy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) po to, by udzielać
wsparcia finansowego pracownikom przedsiębiorstwa. Z Funduszu można otrzymać m.in. zapomogę
losową, pożyczki mieszkaniowe czy dofinansowanie
wypoczynku albo działań kulturalno-oświatowych.
Do przyznawania środków z ZFŚS została powołana Komisja Socjalna, której jestem przewodniczącą.
Chciałabym też zaznaczyć, że krokiem o doniosłym
znaczeniu dla funkcjonowania Spółki było wprowadzenie Kodeksu Etyki, czyli zbioru zasad oraz wartości, jakimi powinien kierować się każdy pracownik. Kodeks ten ma zwiększać wśród pracowników
8
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świadomość norm prawnych i pozaprawnych, w tym
etycznych, moralnych, organizacyjnych oraz innych
powszechnie uznawanych za prawidłowe zarówno
w stosunkach wewnętrznych w Spółce, jak i w relacjach z klientami zewnętrznymi.
GB: Czy pracownicy Spółki identyfikują się z tymi
zmianami?
BM: Tak, pracownicy zapoznali się z zasadami Kodeksu Etyki i w pełni się z nimi identyfikują, bo wiedzą, że
wszystkie wprowadzane działania mają służyć dobru
Spółki, ale też ich własnemu komfortowi pracy. Ułatwiamy na każdym kroku codzienne funkcjonowanie
w strukturach firmy. I tak na przykład wprowadziliśmy
nowoczesne i profesjonalne narzędzia do zarządzania
polityką kadrowo-płacową, choć jeszcze dwa lata temu
na porządku dziennym były pojedyncze pliki, osobne
tabele w Excelu i mnóstwo kartek, z których korzystało
się, by naliczyć pracownikom wynagrodzenia. Ważne
jest też to, że cały czas analizujemy potrzeby pracownicze, by wiedzieć, jakie są oczekiwania ludzi.
GB: A zatem zmiany są korzystne nie tylko z punktu widzenia firmy i organizacji jako całości, ale też
z punktu widzenia pracowników? Co one dały zatrudnionym w Spółce?
BM: Dały transparentność i przejrzystość przepisów
i wewnętrznych zasad, które dalej dostosowujemy

GMINA URZĄD TEREN

i zmieniamy. Opracowaliśmy regulamin organizacyjny,
powstały regulaminy wynagrodzeń, tak więc nastąpiło
uporządkowanie wielu spraw. W naszej Spółce jest zatrudnionych 112 osób, z czego ponad połowa to pracownicy terenowi, z którymi kontakt bywa utrudniony.
Tym bardziej więc musimy być otwarci i pracować nad
wewnętrzną komunikacją oraz poprawą kompetencji
menedżerów, bo to właśnie oni, na każdym poziomie
organizacji, stwarzają środowisko pracy i atmosferę.
W związku z tym faktem skorzystaliśmy z narzędzia
nowoczesnego zarządzania i wprowadziliśmy projekt
badawczo-rozwojowy dla kadry menedżerskiej oparty
na metodologii FRIS. To narzędzie wybitnie podniosło
świadomość i zrozumienie różnic w sposobach myślenia i działania ludzi oraz pomogło w dopasowaniu ich
do odpowiednich ról stosownie do ich mocnych stron.
Projekt FRIS uwzględniał również budowanie ścieżek
kariery, dobór właściwych szkoleń, efektywniejsze
delegowanie zadań, skuteczniejszą komunikację oraz
zwiększanie efektywności pracy zespołowej.
GB: Zatem dbałość o podnoszenie kompetencji zawodowych zatrudnionych w Spółce osób to dla Państwa ważny cel?
BM: Absolutnie tak! W naszej firmie panuje przekonanie, że największą wartością każdego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki. A jednym z narzędzi pozwalających go rozwijać jest przemyślana i skoordynowana
polityka szkoleniowa. Bierzemy pod uwagę również
indywidualne predyspozycje i oczekiwania względem
rozwoju osobistego i zawodowego. Dokształcamy
pracowników na kursach, szkoleniach i konferencjach,
a są to m.in. kursy prawa jazdy, kursy na koparko-ładowarkę, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje
różnego rodzaju oraz studia podyplomowe.
Chciałabym podkreślić, że bardzo dbamy też o bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników. Na
początku 2021 roku przeprowadziliśmy analizę dokumentów i zdarzeń losowych, z których wynikało,
że są pewne braki, bo nie mamy choćby kontroli terenowych. Wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników zostały powierzone niezwykle
profesjonalnej osobie, Adriannie Kołosowskiej z firmy
PROTECTION, która jest dla nas wsparciem – przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania
przepisów BHP, bierze udział w opiniowaniu instrukcji
i dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Nowe instrukcje i wdrożone działania przełożyły się na wzrost
bezpieczeństwa na tyle, że teraz mamy jedynie marginalne zdarzenia losowe. Udało się praktycznie całkowicie wyeliminować większe wypadki przy pracy i to
jest olbrzymi sukces, bo wcześniej ta wypadkowość
była duża.

GB: To faktycznie duża, odczuwalna zmiana.
BM: Jedna z wielu zmian. Niedawno na przykład zaprosiliśmy do współpracy firmę zewnętrzną, która
zbadała poziom wydatku energetycznego u naszych
pracowników terenowych. Raport końcowy wykazał,
na jakich nowych stanowiskach pracy należą się posiłki regeneracyjne, ustaliliśmy więc wspólnie, w jaki
sposób to będzie realizowane i stworzyliśmy regulamin wydawania posiłków.
Ponadto wprowadziliśmy politykę otwartych drzwi,
co oznacza, że do naszego działu można przyjść w każdej chwili dnia, aby zadać pytanie lub złożyć wniosek.
Dzięki temu stanowczo poprawiła się komunikacja
wewnątrz naszej Spółki i ma to pozytywny wpływ na
zaangażowanie pracowników, ich motywację, identyfikację z firmą oraz lojalność w stosunku do organizacji.

GB: A czy mają Państwo osoby pracujące zdalnie?
BM: Tak, mamy pracowników zdalnych – to osoby
niepełnosprawne, którym daliśmy szansę, by się realizowały zawodowo. Pracują w biurze obsługi klienta,
zajmując się głównie windykacją i rozliczeniami. Są
z nami od 2 lat i świetnie sobie z tym radzą!
GB: EKO-BABICE idą zatem z duchem czasu, nie zamykając się na zmiany, które niesie ze sobą współczesność.
BM: Istotnie. Praca zdalna to pewna modyfikacja
modelu pracy, który rozwinął się głównie wskutek pandemii. My jednak nie tylko o takie modyfikacje dbamy. Złożyliśmy bowiem do ZUS wniosek
Nr 11 (314) listopad 2022
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o dofinansowanie działań BHP, by część prac, które
pracownik musi wykonać fizyczne, można było zautomatyzować. A to, mamy nadzieję, zmniejszy zagrożenie wypadkami i występowanie chorób zawodowych,
co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących fizycznie.
GB: Spółka EKO-BABICE w ostatnim czasie dwukrotnie przechodziła kontrolę PIP i ostatecznie została
postawiona za wzór oraz zgłoszona do udziału w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,
który wygrała w kategorii firm zatrudniających od 50
do 249 osób. Czyli kontrole okazały się pozytywne?
BM: Tak, po pierwszej kontroli otrzymaliśmy kilka cennych uwag – spełniliśmy zalecenia i w związku z tym
zostaliśmy postawieni za wzór. A skoro zostaliśmy postawieni za wzór, to pozwoliłam sobie zgłosić naszą
Spółkę do konkursu Pracodawca Bezpieczny, czego
zwieńczeniem było właśnie zdobycie I miejsca w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Stanęliśmy w jednym rzędzie pod względem standardów bezpieczeństwa z wielkimi firmami takimi jak
PGE, Coca-Cola czy Lotte Wedel, więc jest to dla nas
tym bardziej ważne wyróżnienie. Bardzo się cieszę, bo
jest to ogromne osiągnięcie dla naszej firmy! Zaskoczeniem już dla nas było czołowe miejsce – wiedzieliśmy
bowiem, że znaleźliśmy się wśród 12 wyróżnionych

Urząd Gminy Stare Babice wspólnie z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO–BABICE” sp. z o.o.
w ramach prac nad projektem pn. „Program ramowy
kompleksowego zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych oraz utworzenia retencji wodnej na obszarach wiejskich gminy Stare Babice” przygotował specjalny
serwis, którego celem jest zebranie informacji od mieszkańców Gminy o lokalnych podtopieniach oraz innych
anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacyjnego na terenie gminy.

10
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spółek w województwie, ale 1 miejsca się nie spodziewaliśmy! Dowiedzieliśmy się o tym dopiero 5 października, podczas gali wręczenia nagród.
GB: To z pewnością niezwykle motywujące dla Pani
i całego Zespołu?
BM: Oczywiście i to bardzo! Niezwykłe jest, że nagrodę otrzymała lokalna firma, która mieści się na obrzeżach Warszawy i w dodatku zajmuje się mało atrakcyjną działalnością, bo takie są przecież spółki komunalne.
GB: A jakie największe wyzwanie stoi teraz przed Panią jako szefową działu kadr?
BM: Na dziś opracowuję nowy regulamin wynagradzania oraz planuję wprowadzenie ocen okresowych, by
pracownicy mieli informacje zwrotną. Tak jak wspominałam, wdrożyliśmy już nowy system kadrowo-płacowy, ale nadal pracujemy nad cyfryzacją i digitalizacją
dokumentów, chcemy bowiem w całości przejść na
dokumenty elektroniczne, tak jak nakazują standardy.
Cały czas też się dokształcam, by być na bieżąco z najnowszymi metodami zarządzania, dlatego też rozpoczynam kolejne studia z zakresu HR.
GB: Dziękujemy za wywiad i życzymy kolejnych sukcesów!
Rozmawiały: AO, IB/foto: IB

Z ŻYCIA GMINY

Wakacyjny konkurs fotograficzny
Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny, który ogłoszono na początku wakacji. Zadaniem konkursowym było wykonanie fotografii przedstawiającej rodzinne wakacje z babickim motywem, promującym
gminę Stare Babice. Dziękujemy za nadesłane zdjęcia.

1

Zwycięzcami zostali: I miejsce – Hanna Sztranc, II miejsce – Justyna Strus, III miejsce – mama i córka: Emilia
i Kinga Skotnickie. Nagrodami były bony podarunkowe
do Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, których celem
jest promowanie zdrowego stylu życia i rodzinnego
spędzania czasu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkich Czytelników zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie fotograficznym.
Tekst: IB

2

3

1
2
3

I miejsce – Hanna Sztranc
II miejsce – Justyna Strus
III miejsce – Emilia Skotnicka
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XVI Borzęciński
Dzień Seniora
16 października był dniem absolutnie niezwykłym.
Nasi Seniorzy z Borzęcina Dużego na czele z Panem
Prezesem Krzysztofem Grzelakiem hucznie świętowali swój dzień, w którym przy okazji obchodzono 18.
rocznicę Zespołu „Sami Swoi”, a także 60-lecie Młodzieżowego Zespołu Ziemi Mazowieckiej.
Przybyło mnóstwo fantastycznych osób, a także zespoły, które zaprezentowały swoją twórczość – „Sami Swoi”,
„Wesołe Wdówki”, „Ożarowskie Kumoszki” oraz „Balla-

12
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Forum Rad Seniorów
Działania Rad Seniorów odgrywają dominującą rolę w aktywizacji społecznej, kulturalnej, sportowej oraz intelektualnej osób starszych. Na
konferencjach sieciujących, dla przedyskutowania potrzeb i oczekiwań środowisk seniorskich i wymiany doświadczeń w realizacji „dobrych praktyk”, spotykali się członkowie Rad Seniorów z Legionowa,
Grodziska Mazowieckiego, Marek, Łomianek, Zielonki, Pruszkowa
i Starych Babic. Spotkania te odbyły się 23 sierpnia w Zegrzu, 4 października w Markach, 10 października w Grodzisku i 21 października
w Pruszkowie.

da”. Pani Zofia Lasocka przedstawiła
osiągnięcia borzęcińskich Seniorów,
pokazując wszystkim piękne zdjęcia z ich podróży większych i mniejszych. Śmiechom i wspominkom
nie było końca. Podczas występów
poszczególnych chórów nogi same
wyrywały się do tańca, zaś po oficjalnych prezentacjach cała sala
była już na parkiecie. Drodzy Seniorzy, było to wydarzenie bez wątpienia na najwyższym poziomie. Wracajcie z przytupem za rok na ten
sam parkiet!
Tekst: UG RKS/foto: IB

W panelach uczestniczył m.in. dr inż. Marek Pilch, ambasador Zdrowego Stylu Życia „Głosu Seniora”, podnoszący wagę samodzielności funkcjonalnej i sprawności motorycznej – podkreślał rolę aktywności, która
kreuje w istocie stan ducha, promował hasło „Aby nam Seniorom chciało
się chcieć”.
Ważnym głosem w dyskusjach była propozycja dr. Romana Biskupskiego, wiceprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Seniorów, zachęcająca
wszystkich do uczestnictwa w kampanii „Senior to profilaktyka”, bo tylko
takie zdecydowane działania mogą przyczyniać się do dobrostanu wieku
senioralnego.
Przedstawiciele Rad mówili o skutecznych inicjatywach na rzecz aktywizacji środowisk senioralnych w swoich gminach, jednocześnie chętnie
zapoznając się ze sprawdzonymi już praktykami w innych środowiskach.
Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali korzyści dobrej współpracy
Rad Seniorów z samorządami gmin i powiatów oraz decydującą rolę
wsparcia ze strony władz terenowych w realizacji podejmowanych zadań.
Zgodzono się też gremialnie co do potrzeby rozpoznawania (np. poprzez ankiety) i diagnozowania oczekiwań osób starszych w danym środowisku, aby jak najlepiej je zaspokajać. A konieczność wymieniania się
dobrymi praktykami oraz kontynuowania spotkań, na których będzie się
dyskutować zarówno o bieżących problemach seniorów, jak i o opracowaniu długoterminowej strategii usług, które pozwolą podnieść jakość
życia osób starszych, nie budziła najmniejszych wątpliwości.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska/foto Andrzej Malczyk
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UTW – Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023
18 października w Sali
Widowiskowej Domu Kultury
w Zielonkach-Parceli studenci
starobabickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku spotkali się
na uroczystym rozpoczęciu
9. roku wspólnego kształcenia.

Prezes Stowarzyszenia UTW Agnieszka Matuszewska
przywitała gościa honorowego Jana Żychlińskiego, Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, członków
Gminnej Rady Seniorów z przewodniczącym Tadeuszem Wiśniewskim, delegacje seniorów z gmin: Leszno, Izabelin, Kampinos, z Bemowa i studentów-seniorów ze Starych Babic.
Wykład inauguracyjny pt. „Pełen energii senior – kilka
słów na temat obszarów aktywności osób starszych”
wygłosiła dr Katarzyna Szostakowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prelegentka podkreśliła, że aktywność w jesieni życia to poznawanie się na nowo z otoczeniem,
rówieśnikami, wyznaczanie dla siebie nowych celów,
samorozwój i dążenie do zadowolenia z życia. Bardzo interesującą częścią wykładu były wnioski z badań

14
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aktywności przeprowadzonych od 16 listopada do
20 grudnia 2021 roku na seniorach babickich.
Z analizy ankiet wynika, że najistotniejszym powodem wyboru uczestnictwa w spotkaniach uniwersytetu jest samorozwój (45%), który wzbogaca wiedzę
ogólną (32%) i poprawia poziom psychiki (32%). Preferowane zajęcia to wykłady (23%), wycieczki i spektakle teatralne (30%) oraz zajęcia taneczne (18%), bo
wpływają na lepsze skupienie uwagi (39 %) i kondycję
fizyczną (37%).
Inaugurację uświetnił koncert w wykonaniu chóru
„La Musica”, pod batutą Barbary Wasilewskiej z Domu
Kultury Śródmieście w Warszawie, zatytułowany „Oby
Abba”. Były to piosenki zespołu ABBA założonego
w 1972 r., na podstawie których w 1999 roku w Londynie odbyła się premiera musicalu „Mama Mia”. W 2015 r.
w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie wystawiono ten musical w języku polskim, w świetnym tłuma-

czeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Do 12 czerwca 2017 r.
zagrano aż 560 spektakli, to był ogromny sukces. Chór
„La Musica” z nie mniejszym sukcesem zaśpiewał piosenki ABBY po polsku przed babickimi seniorami.
Prezes UTW zapoznała obecnych z planem zajęć
na 1. semestr, prowadzonych w ramach projektu „Senior aktywny i kulturalny”. Podkreśliła zadowolenie, że
każdego roku liczba aktywnych, doceniających rolę
nieustającej edukacji osób wzrasta. Słowami pieśni
„Gaudeamus igitur” uznała kolejny rok akademicki za
otwarty. Uroczystość zakończyła się ożywionymi rozmowami integracyjnymi przy słodkim poczęstunku.
Serdeczne podziękowania dla pracowników Domu
Kultury w Zielonkach-Parceli i Domu Kultury Śródmieście w Warszawie za zaangażowanie w organizację koncertu.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
foto: IB

!!! APEL POLICJI !!!
Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
Szanowni Państwo,
do Policji cały czas zgłaszają się osoby, które zostały oszukane
metodą na „wnuczka” lub „policjanta”. Ofiarami tych przestępstw są najczęściej osoby starsze, często samotne i zbyt
ufne.
Oszuści dzwonią na stacjonarny numer telefonu. Często
podają się za policjanta. Informują, że wnuczek albo inny
członek rodziny miał wypadek i aby uniknąć więzienia, musicie przekazać pieniądze, aby go wykupić.
Historie przekazywane przez oszustów są różne. Informują, że dzwoniący jest policjantem i właśnie trwa
policyjna akcja, w której należy pomóc. Mówi, że właśnie staliście się ofiarą wyłudzenia, ale na szczęście Policja obserwuje oszusta i może zatrzymać go na gorącym uczynku. Fałszywy funkcjonariusz przekonuje, że
potrzebna będzie współpraca z Policją. Chodzi o przekazanie pieniędzy, które zostaną wykorzystane do przygotowania fikcyjnej prowokacji. Fałszywy funkcjonariusz mówi, jak macie dalej postępować i prosi o wypłatę
oszczędności z banku lub zabranie ich z domu, a później przekazanie ich nieznanej wam osobie lub pozostawienie we wskazanym miejscu, np. w koszu na śmieci. Dodatkowo zapewnia, że po całej akcji pieniądze zostaną zwrócone. Niestety, część seniorów, przekonanych, że pomaga Policji, przekazuje pieniądze oszustom.
POLICJANCI NIGDY NIE DZWONIĄ Z ŻĄDANIAMI PRZEKAZANIA PIENIĘDZY.
NIGDY TEŻ NIE PROSZĄ O UDZIAŁ W „TAJNYCH” OPERACJACH POLICJI.
Jeżeli podejrzewasz, że ktoś próbuje Cię oszukać, upewnij się, że zakończyłeś rozmowę telefoniczną z oszustem (w słuchawce telefonu usłyszysz sygnał ciągły), a następnie natychmiast dzwoń pod numer 112 lub zgłoś
się do najbliższej jednostki Policji.
Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
mł. insp. Wojciech TUREK
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Natasza – mistrzyni
triathlonu!
750 metrów przepłynęła kraulem w jeziorze, potem
pokonała 20 km na rowerze, a na koniec przebiegła
5 km. Mieszkanka naszej gminy, 21-letnia Natasza
Jaworska, jest pierwszą w Polsce kobietą z niepełnosprawnością intelektualną, która ukończyła triathlon.
Kto stoi za jej sukcesem? Jak rozbudzała się jej pasja do
sportu? Ile trenuje? Nurtowały nas te pytania, dlatego
umówiliśmy się na spotkanie z Nataszą i jej rodzicami. Tak
się złożyło, że spotkanie wypadło akurat w dzień jej urodzin, 5 października. Gdy podjechaliśmy pod dom, powitała nas filigranowa, naturalna, pięknie ubrana dziewczyna
o promiennym uśmiechu, z którą rozmowa od początku
toczyła się, jak byśmy byli dobrymi znajomymi.
Natasza: Najłatwiejsze to jest bieganie i pływanie. No,
ale jak się przestanie przez jakiś czas biegać, to trzeba
znowu się wdrożyć i jest masakra! Na rowerze kolarskim zaczęłam trenować w ubiegłym roku i na początku traciłam równowagę, bo to zupełnie co innego niż
rower miejski.
GB: A gdzie biegasz?
Natasza: Tu w okolicy. Do ronda.

„Pamiętam, jak Nataszka trenowała – ona biegnie,
a obok tata na rowerze, siedzi wygodnie i nadaje tempo: Dawaj, dawaj, Natasza! Dobrze jest! Mówię do
niego żartobliwie: Ty jesteś leń! A on na to: Inaczej
za nią bym nie nadążył!” – wtrąca pani Irena, zaprzy16
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jaźniona z rodziną sąsiadka, z którą razem z rodzicami
i seniorką rodu, 97-letnią babcią Stenią, zasiedliśmy do
urodzinowego stołu, na którym jest to, co młoda sportsmenka lubi najbardziej: mięso i tort czekoladowy.
Natasza, lubisz ćwiczyć i trenować? – pytamy. – No
pewnie! – odpowiada. – Od małego to robię! Moja historia zaczęła się w szkole na Karolkowej, gdzie mój
trener zauważył, jak ciągle biegam po korytarzu tam
i z powrotem, i postanowił mnie sprawdzić na boisku.
No a potem pojechałam na pierwsze zawody na 200
i 400 metrów, wygrałam je i tak jakoś to poszło.
Ale nie byłoby takiej uśmiechniętej i szczęśliwej Nataszy, gdyby nie bohaterowie drugiego planu – jej niezwykli rodzice. Niezwykli, bo włożyli ogrom pracy i serca
w to, by dziewczyna pokonała dziesiątki własnych ograniczeń i chorób (w dzieciństwie była 13 razy w szpitalu!).
Natasza jest bowiem adoptowaną córką państwa Jaworskich – trafiła do rodziny, gdy miała 1,5 roku z zespołem
FAS, czyli trwałymi uszkodzeniami wskutek picia alkoholu przez jej matkę w czasie ciąży.
Zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę, a że mieliśmy
już dwóch biologicznych synów, to postanowiliśmy
zrobić coś dobrego dla innych: dać dom dziecku, które go potrzebuje – mówi mama, pani Ania i zaraz dodaje: – Historia była absolutnie magiczna, bo Nataszka
przyjechała na nas z domu dziecka w Łodzi dokładnie
w Wielki Piątek! I tak już została z nami na zawsze.
Pani Ania i jej mąż Jarek urodzili się w Warszawie,
ale szybko doszli do wniosku, że poza dużą rodziną
chcą też mieć dom z ogrodem, by dzieci miały kontakt z naturą. W dodatku państwo Jaworscy mają
mnóstwo krewnych i przyjaciół, są głośni, jak włoska
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rodzina i kompletnie nie pasują do bloków. I tak, 18 lat
temu, porzucili stolicę i zamieszkali w Zielonkach-Parceli. Tu też wspólnie, pod jednym dachem, pracują
w swoich artystycznych zawodach. – Najważniejsza
jest miłość, a z nią nam się poszczęściło, bo jesteśmy
razem 29 lat. I chociaż i mąż, i ja mieliśmy ciężkie
dzieciństwo z ojcami alkoholikami, to udało się nam
chyba stworzyć dzieciom piękny dom, choć rodzicielstwo nie zawsze było usłane różami.
Pani Ania bardzo długo wierzyła, że pracą i miłością
uda się w pełni wyprowadzić Nataszę z niepełnosprawności. Jeździła po lekarzach, czytała tony specjalistycznych książek, pytała, szukała. Dziś już wie, że
nadrobić da się wiele, ale nie wszystko, bo mózg ich
córki jest trwale uszkodzony. Natasza nie czyta książek, ale potrafi przeczytać pojedyncze słowa, proste

znalazła prawdziwych przyjaciół – mówi pani Ania
i zachęca, by poznawać osoby niepełnosprawne, by
się z nimi oswajać i nie bać, bo to niezwykle pozytywni ludzie, którzy potrafią się też bawić jak mało kto! –
Natasza była w tym roku na kilkunastu tanecznych
imprezach urodzinowych u swoich przyjaciół i znajomych. Dla nas jest to zupełnie normalne, ale gdy
ktoś pierwszy raz przyjdzie i zobaczy, jak się oni bawią, to się może zdziwić. Ale pozytywnie! Parkiet jest
pełen, wszyscy tańczą bez zahamowań, bez blokad.
Z takimi ludźmi tylko się zyskuje!

zdanie. Liczy słabo, nie ma abstrakcyjnego myślenia
i nie przewiduje, ale za to jest świetnie rozwinięta
społecznie, angażuje się z zapałem w rozmowę, śmieje
z żartów, zagaduje. Ma w sobie szczerość, spontaniczność i niezwykłą naturalność, która sprawia, że chce
się z nią przebywać i rozmawiać. Rodzice Nataszy bardzo długo walczyli, by pokonać jej ograniczenia, by
dorównała do innych dzieci – prywatne przedszkola,
najlepsze szkoły z innowacyjnymi programami nauczania. Dziś, z perspektywy czasu, wiedzą, że to było
niepotrzebne. Z jednego przedszkola Nataszę wyrzucono, ze szkoły podstawowej wróciła raz z płaczem,
że koleżanki jej nie szanują. Bo one już płynnie czytały, zaczynały się interesować modą, kolegami, a Natasza nie. – „I wtedy dało mi to wiele do myślenia,
że moja córka zaczyna coraz bardziej odstawać od
grupy, że chwilami staje się pośmiewiskiem, a przecież wiemy, jak okrutne potrafią być dzieci zdrowe,
gdy nie mają na co dzień styczności z dziećmi niepełnosprawnymi. Podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu Nataszy do szkoły specjalnej. Tam dopiero
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Czego was nauczyła Natasza? – pytamy na koniec.
– Mnóstwa rzeczy. Nauczyła nas pokory, cierpliwości, tolerancji wobec dziwnych zachowań i że to, co
zwykle działa, w jej przypadku nie działa. Zmiękczyła
moją niezwykle zasadniczą mamę i mnie przy okazji

też. Dzięki niej poznaliśmy środowisko osób z niepełnosprawnościami, które okazało się bardzo ciepłe
i przyjazne; tu zyskaliśmy przyjaciół, którzy cały czas
dają nam mnóstwo dobrej energii.
Natasza lubi film „Karate Kid”, kreskówki i filmy animowane. Maluje obrazy jak się ją namówi, i robi to
pięknie, choć sama z siebie nie weźmie pędzla. Ma
dobry słuch i podobno nigdy nie fałszuje. Najbardziej
lubi słuchać Dawida Kwiatkowskiego i Edyty Górniak,
i wierci dziurę w brzuchu rodzicom, by mieć w swoim pokoju telewizor, ale na razie bezskutecznie, więc
ogląda telewizję u babci. Gdy pokazała nam swój
rysunek „Wścibski kot”, zachwytom nie było końca.
A potem przyniosła z pokoju medale, których było
ogromne naręcze! I znowu wspominki, i pytania, który
najcenniejszy, który najważniejszy…
Opowieść o Nataszy można by snuć jeszcze długo,
bo jest to barwny motyl, który rozwinął skrzydła dzięki wielkiej pracy i równie wielkiej miłości najbliższych:
mamy, taty i dwóch cudownych braci.
Leć nam, Nataszko, po kolejne trofea!
Tekst: AO/foto: Jarosław Jaworski, archiwum rodzinne
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KONKURS

FOTOGRAFICZNY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ

Mieszkasz w Gminie Stare Babice?
Interesujesz sie tematyką niepełnosprawności lub sam jesteś OzN?
Bierz aparat i do dzieła!

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
OBCHODY W GMINIE STARE BABICE

WYDARZENIA
Konkurs fotograﬁczny
„„Niepełnosprawność - emocje są zwierciadłem duszy”.
W 2022 roku tematem przewodnim jest PRZYJAŹŃ.
Termin składania prac: 22 listopada 2022 r.

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - EMOCJE SĄ ZWIERCIADŁEM DUSZY”

TEMAT: „PRZYJAŹŃ”

Zajęcia edukacyjne w szkołach wokół tematu niepełnosprawności i integracji.

Na prace czekamy do 22 listopada 2022 r.
Fotograﬁe dostarcz do Urzędu Gminy
Stare Babice, ul. Rynek 32

Projekcja ﬁlmu dokumentalnego „5 kobiet" reż. Barbara Białowąs
z dyskusją panelową po seansie
miejsce: Sala Widowiskowa Domu Kultury Zielonki -Parcela
termin: 3 grudnia 2022 r., godz. 15:00
Wstęp wolny.

Przed seansem wręczenie nagród w konkursie fotograﬁcznym

Konkurs objęty honorowym patronatem:

Rozstrzygnięcie konkursu - 3 grudnia 2022 r.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY!
Konkurs objęty honorowym patronatem:

Przy współpracy:

Więcej informacji oraz regulamin konkursu
na proﬁlu na Facebook’u Organizatora
oraz stronach internetowych Patronów.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu
na proﬁlu na Facebook’u Organizatora
oraz stronach internetowych Patronów.
Starosty Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
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Z ŻYCIA GMINY

Zwiedzaj szlak Radiostacji Babice
21 października Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
Jakub Gręziak uroczyście otworzyli szlak historyczny pn. „Śladami Radiostacji Transatlantyckiej”. Ścieżka
powstała w wyniku współpracy Urzędu Gminy Stare Babice, Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Lasów
Miejskich Warszawa oraz Domu Kultury Stare Babice.

Została ona utworzona w standardzie szlaków pieszych
PTTK. Tym samym jest to jedyny szlak pieszy łączący
gminę Stare Babice z warszawskim Bemowem. 6-kilometrową trasę wyposażono w 13 nowych, obok 3 już istniejących, tablic informacyjnych, na których zaprezentowano historię Radiostacji Babice oraz obiektów z nią
związanych.
Na uroczystym otwarciu obecni byli Panowie: Jerzy
Bogdan Raczek – członek Zarządu Głównego Związku
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin
Łada – wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Rafał Modzelewski – wiceprezes zarządu d/s programowych PTTK
Mazowsze, prof. Dariusz Śladowski
– członek Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN,
Dariusz Parzyszek – prezes Stowarzyszenie Historycznego „Cytadela”,
Tomasz Miś – doktorant Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele
gminnych jednostek oraz uczniowie
szkół podstawowych naszej gminy.
Po przemówieniach zgromadzeni
goście wspólnie z przewodnikiem
Jarosławem Chrapkiem, pracownikiem Domu Kultury Stare Babice,

wyruszyli do Lasu Bemowskiego, aby zwiedzać pozostałości naszej Radiostacji.
Na sąsiednich stronach publikujemy trasę szlaku, którą warto zabrać ze sobą. Nadchodząca jesień i zima to
doskonały czas na zwiedzanie szlaku, gdyż obiekty na
trasie są dobrze widoczne, nie zasłaniają ich krzewy i liście. Wszystkim miłośnikom historii życzymy udanych
spacerów i satysfakcji z poznawania naszego dziedzictwa kulturowego.
Tekst: UGSB, IB, JC/foto: IB
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Pod znakiem Polski Walczącej
26 października Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym im. Armii Krajowej Grupy „Kampinos” obchodziła
uroczyście swoje święto. Społeczność szkolna przygotowała patriotyczny program artystyczny, przedstawiono w nim m. in. partyzanckie wspomnienia i taniec barw narodowych, w którym swój udział mieli także nasi
mali goście z Ukrainy.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Beata Błaszczak,
która powitała przybyłych
gości, po czym uroczyście
wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn Polski.
Po hymnie polskim zabrzmiał
hymn Ukrainy, który zaśpiewali młodzi Ukraińcy uczący
się w borzęcińskiej szkole.
Ważnym elementem corocznej uroczystości szkolnej
jest ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Jest to dla maluchów duże przeżycie, tym bardziej istotne, że w tym dniu
otrzymują swoje pierwsze legitymacje szkolne, a także
drobne upominki. Miłym akcentem jest zawsze pasowanie na ucznia, aktu tego za pomocą specjalnych „wiecznych piór” dokonały panie wicedyrektor ZSP: Agnieszka
Matuszewska i Justyna Szczepanik. Dalszą część uroczystości wypełnił program artystyczny przygotowany przez
uczniów. Przy symbolicznym partyzanckim ognisku mogliśmy usłyszeć wspomnienia żołnierzy AK Grupy „Kampinos” przedstawione przez starszą młodzież, a młodsze
dzieci wykonały m. in. taniec barw narodowych, w wyniku których powstały flagi biało-czerwone, a także niebiesko-żółte flagi ukraińskie.
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Podczas uroczystości do zebranych przemówił Wójt
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, który podziękował
za przygotowanie uroczystości i podkreślił wagę dziecięcych marzeń, przekonując uczniów, że dzięki konsekwencji i nauce mogą osiągnąć w życiu wszystko, czego
tylko zapragną. To jednak również jest zadanie dla nas
dorosłych, abyśmy stworzyli dzieciom świat, w którym
realizacja marzeń, jest możliwa – podkreślał. Wójt wspomniał także o inwestycjach gminy Stare Babice, które
będą służyć rozwojowi dzieci i młodzieży oraz gminnej
oświacie.
W dalszej kolejności głos zabrał Marcin Łada – prezes babickiego Koła ZOR RP im. Obrońców Radiostacji
Babice. Wspomniał wieloletnie tradycje szkoły w kultywowaniu wartości patriotycznych i utrwalaniu pamięci
o Armii Krajowej Grupy „Kampinos”. Podkreślił, że w tym
roku obchodzimy dwa piękne jubileusze – 80-lecie
Armii Krajowej i 100-lecie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Główny ZOR RP
w podziękowaniu za owocną współpracę oraz kształtowanie postaw patriotycznych postanowił uhonorować
Krzyżami Zasługi ZOR RP „Serve Patriae” (Służyć Ojczyźnie): Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę,
Dyrektor ZSP w Borzęcinie Dużym Beatę Błaszczak oraz
Wicedyrektorów ZSP: Agnieszkę Matuszewską i Justynę Szczepanik. Po przemówieniu Marcin Łada wręczył
odznaczenia, a gratulacje wyróżnionym złożył Tadeusz
Wiśniewski – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
i jednocześnie członek Zarządu Koła ZOR RP. Marcin
Łada ofiarował również szkolnej społeczności niezwykły

OŚWIATA W GMINIE

prezent – wizerunek symbolu Polski Walczącej, powstały w czasach okupacji niemieckiej na ścianie siedziby NIK
w Warszawie przy ul. Filtrowej. Wizerunek ten został
skopiowany na płótnie, za jego udostępnienie serdeczne podziękowania składamy Prezesowi NIK i Zespołowi
ds. Historii i Upamiętniania NIK.
Podczas uroczystości do zebranych przemówił także
płk Marek Ruszczak reprezentujący Środowisko AK Grupy „Kampinos”, który wspomniał, że z grona partyzantów AK pozostało już bardzo niewiele osób i ze względu
na stan zdrowia nie mogą one uczestniczyć w uroczystościach, ale zawsze powinniśmy o nich pamiętać. Płk
Ruszczak ofiarował szkolnej społeczności wznowioną
książkę Józefa Krzyczkowskiego „Szymona” pt. „Konspiracja i Powstanie w Kampinosie”.
NIEZWYKŁA HISTORIA SYMBOLU POLSKI WALCZĄCEJ
Kilka lat temu podczas remontu elewacji warszawskiej
siedziby Najwyższej Izby Kontroli, po skuciu tynku
niespodziewanie pojawiła się „Kotwica” – znak Polski
Walczącej z czasów II wojny światowej. To niezwykła
rzadkość, oryginalne znaki na murach z czasów okupacji niemieckiej właściwie nie zachowały się do naszych
czasów. Powstanie tego symbolu jest wynikiem konspiracyjnego konkursu, który w 1940 r. ogłosiło Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.
Autorką znaku Polski Walczącej była prawdopodobnie
Anna Smoleńska, studentka historii sztuki na tajnym
Uniwersytecie Warszawskim oraz harcerka Szarych
Szeregów. Niektóre źródła jako autora tego znaku podają także warszawskiego plastyka Jana Michała Sokołowskiego. Dziś trudno to rozstrzygnąć, konkurs organizowany był bowiem w warunkach ścisłej konspiracji.

Dyr. ZSP Beata Błaszczak,
Tadeusz Wiśniewski i Marcin Łada

„Kotwica” po raz pierwszy pojawiła się na murach budynków Warszawy 20 marca 1942 roku. Szybko była kopiowana w różnych miejscach stolicy. Została namalowana m.in. na pomniku Lotników w Warszawie, jej dzisiejszy
wizerunek w tamtym miejscu jest jednak współczesną
imitacją znaku, który podczas okupacji namalował Jan
Bytnar „Rudy”. NIK położona jest niedaleko Pomnika

Lotników i jak się okazało, na budynku tej instytucji zachowały się aż 3 oryginalne symbole Polski Walczącej!
Znaki te malowali głównie harcerze z grupy „Wawer”,
którzy za cel stawiali sobie walkę z niemiecką propagandą i podtrzymanie Polaków na duchu. Harcerze na akcję
szli pojedynczo lub dwójkami, głównie w nocy. Malowanie „Kotwic” było aktem odwagi. Wykonywano je na
budynkach, które Niemcy mieli pod swoim nadzorem,
a nawet na takich, w których mieściły się ich kwatery.
Tak było w przypadku obecnej siedziby NIK. Podczas
okupacji w tym budynku mieścił się Urząd Gubernatora
Dystryktu Warszawskiego. Najwięcej „Kotwic” pojawiło
się na Ochocie i Mokotowie.
Konspiracyjny „Biuletyn Informacyjny” AK podawał
w kwietniu 1942 r.: „Nie umiemy wytłumaczyć popularności tego znaku. Być może działa tu chęć pokazania
wrogowi, że mimo wszystko – nie złamał naszego ducha. Może na wyobraźnię rysowników działa symbolika
kotwicy – znaku nadziei”. Komendant AK, gen. Stefan
Rowecki „Grot” wydał dwa rozkazy o upowszechnieniu
„Kotwicy” jako symbolu sabotażu i dywersji AK. W rozkazach z 18 lutego i 13 marca 1943 r. nakazywał, aby akcje
przeprowadzane przez AK były sygnowane tym właśnie
znakiem.
Charakterystyczne litery „P” i „W” symbolizujące słowa „Polska” i „Walka” splecione razem na kształt kotwicy
wzbudzały wolę polskiego oporu i podtrzymywały nadzieję na odzyskanie niepodległości. Warto wiedzieć, że
po II wojnie światowej „Kotwica” nie straciła znaczenia.
W czasach komunistycznej dyktatury symbolizowała sprzeciw wobec niej i nadzieję na wolność. Dziś jest
znakiem pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległą
Polskę, widnieje również wśród symboli jednostek wojskowych, które przejęły tradycje Armii Krajowej. Od lat
zdobi też ściany borzęcińskiej podstawówki, przypominając o polskiej historii i jej bohaterach.
Marcin Łada, Fot. M.Ł. i RKS
Źródła: strony internetowe NIK (www.nik.gov.pl),
„Biuletyn Powstańczy” NIK 2022,
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto Oświaty było też sposobnością do złożenia podziękowań dyrektorom, nauczycielom oraz
pracownikom administracyjnym i socjalnym wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy Stare Babice.
Podczas tego wydarzenia uhonorowanych Nagrodą
Wójta Gminy Stare Babice zostało aż 45 nauczycieli
z naszych placówek oświatowych. W przemówieniu
Wójt Sławomir Sumka podkreślił wagę pracy wszystkich pracowników oświatowych i docenił ich codzienny trud i wkład w wychowanie uczniów.

Dodał, że edukacja stanowi jeden z filarów i priorytetów działań podejmowanych przez Gminę. Uroczystościom towarzyszyły występy dzieci z babickich
przedszkoli i szkół, które wierszem i piosenką sprawiły
piękną niespodziankę swoim nauczycielom i wychowawcom. W roli konferansjera wystąpił Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jan Waligóra.
Tekst/foto: IB
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Odznaczenia państwowe dla pracowników oświatowych
18 października w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Auli Schumana odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tego wydarzenia trzem dyrektorom placówek oświatowych Gminy Stare Babice wręczono przyznane z wniosku Wójta Sławomira Sumki odznaczenia państwowe.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 kwietnia 2022 roku za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pracy zawodowej nadano Złote Medale za Długoletnią Służbę: Pani Beacie Błaszczak – dyrektorowi
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym
oraz Pani Bożennie Pyć – dyrektorowi Przedszkola
w Starych Babicach, a także Pani Justynie Szczepanik
– wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borzęcinie Dużym.
Srebrnym Medalem nagrodzono Panią Dorotę Smolińską – dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Ba-

bicach oraz Panią Beatę Smolarek – nauczycielkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek dyrektor Beaty Błaszczak odznaczone
zostały również Pani Iwona Adamczyk i Pani Stefania
Żurawska, pracujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
Wszystkim odznaczonym pracownikom placówek
oświatowych w Gminie Stare Babice serdecznie gratulujemy!
Tekst/foto: UGSB RKS

Nr 11 (314) listopad 2022

25

OŚWIATA W GMINIE

Festiwal Dyni w szkole w Zielonkach-Parceli
15 października na terenie Szkoły Podstawowej
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli
odbył się 5. Festiwal Dyni.
Tradycja tego święta sięga początków istnienia Szkoły
Podstawowej w Zielonkach, tj. roku 2017, kiedy pierwszy raz zorganizowano Festiwal Dyni. Zarówno wtedy,
jak i dziś można było spróbować swych sił w różnych
konkurencjach, jak rzut dynią, połów dyni czy kręgle
dyniowe, a także skosztować ciasta dyniowego lub
słynnej zupy dyniowej, przygotowanej przez niesamowitą ekipę pani Anny Sotomskiej ze zdolnym kucharzem panem Jarosławem Racinowskim na czele.
Na wysokości zadania stanęli również rodzice naszych uczniów, którzy z ich pomocą przygotowali
pyszne dania z wykorzystaniem jesiennych owoców
i warzyw. Aktywnie działający wolontariusze służyli
pomocą obsługującym stanowiska i częstowali obecnych różnymi pestkami dyni.

W czasie festiwalu rozstrzygnięto ogłoszone wcześniej konkursy: na Jesienny Strój i Jesienny Wypiek.
Kreatywność uczniów nie miała końca. Wśród strojów, kreacji konkursowych, typowej „Dyni” tym razem
nie było.
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Do konkursu na Jesienny Wypiek zgłoszono wiele
pysznych ciast. Jury miało trudne zadanie.
Każde z nich było nie tylko pięknie udekorowane,
ale też smakowało obłędnie. Jednak najlepsze okazało się ciasto warzywne Doroty Jabłeckiej. Tradycyjnie
przepis na zwycięskie ciasto został już udostępniony
na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Zielonkach-Parceli.
Niezwykłą atmosferę tego święta podniósł występ
solistów zeszłorocznej edycji szkolnego Mam Talent.
Na profesjonalnej scenie, która stanęła przed Domem
Kultury, można było podziwiać zdolnych, młodych artystów, którzy ucząc się w naszej szkole i biorąc udział
w licznych zajęciach pozalekcyjnych, szlifują swoje talenty. Byli śród nich: Stanisław Pytlos (grający na tamburynie), Kacper Suchecki (mistrz gitary), Franciszek
Kuchnio (poskramiacz akordeonu), grające na keyboardzie Joanna Turek i Natalia Chludzińska, śpiewająca
Gabriela Duda, a także tańczące siostry Boruta.
Atrakcji i emocji z nimi związanych, a także radości z możliwości spędzenia tego dnia w tak rodzinnej
i wesołej atmosferze, nie brakło. Krótki czas trwania
imprezy sprawił, że wszyscy czują niedosyt i z niecierpliwością czekają na kolejną w przyszłym roku.
Tekst: Agnieszka Matuszewska/foto: IB, RSM

BIBLIOTEKA

Spotkanie jubileuszowe Dyskusyjnego Klubu Książki
#CzytająceBabice
w Babickiej Bibliotece
Ten Jubileusz to wyjątkowe wydarzenie zarówno dla założycieli, jak i członków Klubu. Doskonały czas na
podsumowanie, wspominanie dobrych chwil i, co najważniejsze, radosne celebrowanie klimatu wszystkich
dotychczasowych spotkań.

18 października w Bibliotece Publicznej Gminy Stare
Babice odbyło się uroczyste 30. posiedzenie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przypomnijmy: 18 września 2018 r.
odbyło się spotkanie organizacyjne Klubu, a pierwsza
dyskusja klubowa miała miejsce 16 października 2018 r.
JAKA JEST IDEA I CELE DKK?
Dyskusyjne Kluby Książki powstały w Polsce z inicjatywy Instytutu Książki. Programowi przyświeca założenie, że potrzebne są miejsca, w których można
swobodnie rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz że nie trzeba być specjalistą (np. filologiem,
krytykiem literackim czy bibliotekarzem), by czerpać
przyjemność z tych rozmów. Dlatego też klubowicze
DKK wywodzą się z wszystkich grup wiekowych i społecznych, mieszkają zarówno w wielkich miastach, jak
i małych wsiach, wykonują różne zawody i mają różne
zainteresowania, czytają kilkadziesiąt bądź kilka książek rocznie. Tym, co łączy tę zróżnicowaną społeczność, jest czerpanie przyjemności z czytania i dyskusji
na temat literatury.
Takim miejscem stała się także Babicka Biblioteka,
gdzie zbierają się miłośnicy rozmów o książkach. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Na każdym omawiany jest jeden tytuł książki, wcześniej wybrany przez
Klubowiczów. Przez 4 lata funkcjonowania zmieniał się

nieznacznie skład Klubu, niektórzy odchodzili, niektórzy
dołączali, ale niezmiennie panowała i panuje wśród nas
przyjazna i sympatyczna atmosfera. Przez te 4 lata spot
kaliśmy się 30 razy, rozmawialiśmy o wielu, wielu książkach, a dodatkowo przeprowadziliśmy niezliczoną liczbę
wymian opinii, podczas których nie zawsze się ze sobą
zgadzaliśmy, często mieliśmy inne zdanie, ale zawsze
z poszanowaniem dla oceny innych osób.
Nasza przygoda rozpoczęła się od książki „Tokio.
Biografia” autorstwa Stephena Mansfielda. W doborze książek do dyskusji Klubowicze otwarci są na różne
gatunki literackie, od książek biograficznych, wspomnieniowych, podróżniczych, reportaży, aż po literaturę piękną. Pełen przekrój omawianych pozycji można
odnaleźć w zakładce dedykowanej Klubowi na stronie
Babickiej Biblioteki pod adresem:
https://biblioteka starebabice.pl/category/dyskusyjny-klub-ksiazki/
Jak przystało na jubileusz, nie mogło zabraknąć upominków dla Klubowiczów. Każdy otrzymał torbę spersonalizowaną na tę okazję. A Klubowicze ze swojej
strony przygotowali miłe niespodzianki dla nas.
Wszystkiego najlepszego, kochani Klubowicze, gdyby nie Wy, nie byłoby tych wszystkich miłych i niezapomnianych wspomnień!
Urszula Hoczyk Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
Foto: IB
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Kuba Badach – koncert, którego nie zapomnimy!
15 października w naszej Sali Widowiskowej usłyszeliśmy kilkanaście utworów Andrzeja Zauchy w znakomitym wykonaniu Kuby Badacha z jego zespołem. To był jeden z najpiękniejszych muzycznych wieczorów w prawie 5-letniej historii Domu Kultury Stare Babice. Nie byłoby tego koncertu, gdyby nie Sławomir Sumka, Wójt
naszej Gminy i miłośnik twórczości Badacha, na którego koncertach bywał wielokrotnie. To on zainicjował to
wydarzenie i doprowadził do zaproszenia Artysty na deski naszej sceny.

Bilety rozeszły się na długo przed koncertem, bo było
to jedno z bardziej wyczekiwanych wydarzeń zarówno
dla fanów nieśmiertelnych piosenek Zauchy, jak i samego Kuby Badacha, artysty, który od lat umiejętnie
łączy muzykę funky, pop i jazz, udowadniając każdą
swoją płytą, każdym koncertem, każdym wykonaniem,
że jest jednym z najlepszych wykonawców w Polsce.
Fantastyczny koncert!, Świetny wieczór!, Wielka klasa, wokalista SUPER, muzycy SUPER, sobotni wieczór
przepiękny!, Koncert kapitalny! Artyści fantastyczni!,
Było magicznie, oby więcej takich wydarzeń... GRATULUJĘ doboru artystów!, Koncert rewelacyjny! Bardzo
dziękuję za możliwość obcowania z takim artystą!
28
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– te pokoncertowe komentarze publiczności mówią
same za siebie i pokazują, jak wyjątkowe było to wydarzenie. Wyjątkowe z wielu powodów – muzycznie,
aranżacyjnie, organizacyjnie i oczywiście z uwagi na
znakomitą publiczność.
Jeśli ktokolwiek miałby się udanie mierzyć z twórczością Zauchy, wybitnego piosenkarza rythm-bluesowego, to Badach jest do tej roli stworzony. Głos, charyzma
sceniczna, jego oryginalna artystyczna osobowość oraz
fantastyczne jazzowe aranżacje sprawiły, że znane nam
utwory Zauchy wybrzmiały na nowo i z niezwykłą intensywnością, świeżo i z nowym kolorytem. Usłyszeliśmy 11 piosenek, m.in. Byłaś serca biciem, Wymyśliłem

DOM KULTURY

ciebie, Czarny Alibaba, Bezsenność we dwoje, Wieczór nad rzeką zdarzeń, Myśmy byli sobie pisani i na
ostatni bis – C’est la vie. Emocje wśród publiczności
były naprawdę wielkie i prawdziwe. Niejeden z nas
poczuł także – poza radością obcowania z genialną
muzyką – wzruszenie. Bo magia tego wieczoru wykraczała dalej niż mury Sali Widowiskowej w Zielonkach-Parceli. Ona trwała w nas jeszcze długo po koncercie,
gdy następnego dnia, i następnego, szukaliśmy w sieci piosenek Zauchy i Kuby, by zatrzymać w sobie ten
niezwykły koncertowy czas, te wysmakowane dźwięki,
które dosłownie płynęły ze sceny. A stali za nimi pierwszoligowi muzycy: genialny Jacek Piskorz przy pianinie
(wspólnie z Kubą Badachem zaaranżował cały koncert!),
Maciej Kociński, czarodziej saksofonów, znakomity
Robert Luty na perkusji i Michał Kapczuk na kontrabasie. To prawdziwy dream team. Ich instrumentalne

improwizacje i muzyczne smaczki były siłą i wyróżnikiem tego koncertu. Nie jedyną zresztą, bo na odnotowanie zasługuje również fantastyczna konferansjerka
Kuby Badacha! Mówił on z taką swadą i błyskotliwym,
wysmakowanym poczuciem humoru, że uznaliśmy
w kuluarach, iż czekamy na stand-up Kuby:). Bo improwizować słowem, dorównując instrumentom swoich
muzyków, to sztuka nie lada!
„Wasza publiczność jest fantastyczna! Sala zresztą
też. Świetnie nam się tu grało!” – powiedział po koncercie Kuba Badach. To dobry znak – liczymy, że Artysta jeszcze do nas zawita. Czekamy zatem na kolejne
projekty muzyczne Kuby.
Dziękujemy fantastycznej publiczności, Wójtowi
Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce oraz sponsorom, którymi byli: Powiat Warszawski Zachodni i Max
Premium Burgers.
Tekst: AO/foto: IB
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ZDROWIE I EKOLOGIA

Pomaganie jest dziecinnie proste!
Zróbmy to RAZEM!
W dniach od 2 listopada do 6 grudnia 2022 r. zostanie przeprowadzona zbiórka rzeczy dla Schroniska w Skierniewicach, gdzie przebywają psy z terenu gminy Stare Babice, oraz dla Fundacji Wzajemnie Pomocni, gdzie przekazywane są odratowane dzikie zwierzęta.
Skierniewickie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt powstało
w latach 80. XX wieku. W latach 90.
przeniosło się na ul. Pamiętną 16,
gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Schronisko wyposażone jest w gabinet
weterynaryjny oraz pomieszczenie
pozabiegowe, w którym zwierzęta
dochodzą do siebie po operacjach
i zabiegach, oraz w kuchnię, w której są przygotowywane posiłki dla
czworonogów.
Fundacja Wzajemnie Pomocni
działa od ponad dziesięciu lat na
rzecz wszystkich zwierząt: domowych, gospodarskich, jak i dzikich. Prowadzi Ośrodek Rehabilitacji dla Dzikich Zwierząt im.
prof. Simony Kossak, dokąd trafiają zwierzęta ranne,
chore, skrzywdzone przez człowieka oraz osierocone. Oprócz rehabilitowania dzikich zwierząt Fundacja
prowadzi też schronisko dla psów i kotów. Ostatnio
trafiło tam koźlę sarny pochodzące z terenu naszej
gminy.
Do najbardziej potrzebnych produktów należą:
– mokra karma (puszki) dla psów i kotów;
– makarony, ryż (bez kaszy);
– warzywa: głównie buraki, ziemniaki, marchew;
– kozie mleko UHT 4,2 % (ze względu na wysoką zawartość tłuszczu);
– żołędzie, orzechy;
– czyste koce, ręczniki, pościele, posłania, legowiska itp.
(mogą być używane);
– zabawki łatwe do czyszczenia np. gumowe piłki,
gryzaki;
– szczotki, zgrzebła do czesania;
– obroże, szelki, smycze;
– podkłady higieniczne dla zwierząt, ręczniki papierowe.
Zebrane dary zostaną rozdzielone pomiędzy schronisko
i fundację.
Miło nam poinformować, że w kwestii organizacji
zbiórki nawiązaliśmy współpracę z partnerami z terenu

naszej gminy. Artykuły będzie można dostarczać w następujące miejsca:
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1B,
w godzinach pracy przedszkola;
Przedszkole Leśne w Mariewie, ul. Kwiatowa 136A,
w godzinach pracy przedszkola;
EduLab Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kwirynowie, ul. Sikorskiego 9, w godzinach pracy szkoły;
Dom Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli,
ul. Południowa 2A, w godzinach pracy Domu Kultury;
Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare
Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 10 (parter), w godzinach
pracy urzędu.
W zbiórkę zaangażowała się również młodzież spotykająca się w Domu Kultury w ramach Młodzieżowej Burzy
Mózgów.
Akcja będzie trwała od 2 listopada do 6 grudnia
2022 r. Produkty będzie można również przekazać
w niedzielę, 4 grudnia, w godzinach 15:00-19:00 na specjalnym stoisku podczas gminnych Mikołajek na Rynku
w Starych Babicach.
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”
– św. Jan Paweł II
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!
Tekst: UGSB ROŚ, DKSB/foto: Adobe Stock
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OKRĄGŁA ROCZNICA U KROKODYLA
Każdego dnia lepią 2000 pierogów i wydają 500 obiadów! A zaczynali od
kilkunastu obiadów dziennie. Pierogarnia „U Krokodyla” – bo o niej mowa
– świętuje swoje 10. urodziny. To ważny dzień nie tylko dla jej właściciela,
Tomasza Zawadzkiego, ale też dla lokalnej społeczności, ponieważ restauracja ta na stałe wpisała się w koloryt gminy Stare Babice.
Pierogi to nasze dobro narodowe. Bo nie ma nic bardziej polskiego na talerzu od pierogów, szczególnie gdy
są robione codziennie na świeżo, z dobrych produktów
i ze sprawdzonych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenia. A takie są pierogi „U Krokodyla”. Nie
dziwi więc, że mieszkańcy chętnie tu jadają, a i warszawka zajedzie na lunch. „Panie Tomku, mam gości z zagranicy, stolik potrzebuję na jutro!” – odbiera telefon
właściciel. Podobno paczki z pierogami od „Krokodyla”
szły już do Anglii, Włoch, a nawet Francji. Ale nie byłoby
tego sukcesu, gdyby nie wytrwałość i ciężka praca Państwa Zawadzkich, właścicieli lokalu, oraz całego zespołu,
który w dużej części pracuje tu od początku. „Szanujemy pracowników i ich potrzeby, ale jesteśmy też uważni na potrzeby lokalnej społeczności” – podkreśla Pan
Tomek. I pokazuje ścianę, na której wiszą dyplomy z podziękowaniami za sponsoring różnych wydarzeń z naszego regionu – od lat wspierają m.in. drużynę „Naprzód
Zielonki”, WOŚP, bieg Dziesiątka Babicka czy obchody
Dnia Babic. Jednak to nie są jedyne proaktywne działania
lokalne – jako jedyna firma na terenie naszej gminy mają
przed wejściem do restauracji nowoczesny defibrylator
dla dzieci i dorosłych, z którego w razie potrzeby można bezpłatnie skorzystać o każdej porze dnia i nocy. Być
może i dlatego zostali dostrzeżeni i wybrani z kilku tysięcy zgłoszeń do programu TVN Pomagam, aby podczas

pandemii dowozić obiady do
samotnych matek
z dziećmi. Z kolei rok
temu do „Krokodyla”
zawitała ekipa filmowa nagrać
zdjęcia do komedii romantycznej „Nie cudzołóż, nie
kradnij” z Julią Wieniawą i Cezarym Pazurą – premiera
już niebawem, 18 listopada. Kto wie, może zobaczymy
gdzieś Pierogarnię „U Krokodyla” na dużym ekranie, gdyż
występuje w filmie pod własnym szyldem.
Właściciele nie poprzestają na tym co jest, tylko wciąż
szukają nowych receptur i ciekawych smaków – „Teraz
testujemy pierogi z serem i miętą, ale zaznaczyć trzeba,
że w restauracji znajdziemy też obszerne menu kuchni polskiej. Oczywiście robionych na bieżąco i z najlepszych produktów, bo szef kuchni, który jest z nami
od 9 lat, bardzo o to dba!” – mówi Pan Tomek i zaraz
dodaje: „Gotowała moja mama, gotuję ja od dziecka,
ponieważ uwielbiam polską kuchnię”. Kto jadł choć raz
w „Krokodylu”, ten wie, że to czuć:).
Życzymy kolejnych, smakowitych 10 lat!
Adres: Rynek 14 lok. 5, Stare Babice
Kontakt: tel. 792 411 411, http://ukrokodyla.pl/pl
Tekst: AO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko
pracownika socjalnego
Niezbędnym wymogiem do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny, zgodnie z art. 116
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego
na jednym z kierunków:
pedagogika pedagogika specjalna politologia polityka społeczna psychologia socjologia nauki o rodzinie;
4) u kończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia
na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków,
o których mowa w pkt. 3.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w „Ogłoszeniach” na stronie BIP GOPS. Zainteresowane osoby mogą
kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr. tel. 22 722 90 11 w godzinach pracy Ośrodka:
pon. od 8.00 do 17.00; wt. – czw. od 8.00 do 16.00; pt. od 8.00 do 15.00 lub mailowo: gops@stare-babice.pl
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Rajd rowerowy na zakończenie lata
W sobotę 17 września odbył się rajd rowerowy Gminy Stare Babice na zakończenie lata. Uczestnicy wystartowali z Borzęcina Dużego i Starych Babic. Trasa liczyła ponad 20 km i przebiegała po gminie Stare Babice
i Kampinoskim Parku Narodowym. Wystartowało około 70 uczestników. Bardzo dziękujemy za przybycie
mimo mało komfortowych warunków atmosferycznych.
Na mecie w Borzęcinie Dużym na uczestników
Bezpieczeństwo na trasie rajdu zapewniała uczestrajdu czekało ognisko oraz nagrody. Po posiłku naj- nikom KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
młodsi uczestnicy zostali uhonorowani upominkami. oraz Straż Gminna ze Starych Babic, za co serdecznie
Nagrody ufundowali Patroni rajdu rowerowego: Sta- dziękujemy.
Tekst/foto: GOSiR Stare Babice
rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wójt
Gminy Stare Babice, Partner imprezy – Sklep Bikesalon, a także organizatorzy: Stowarzyszenie Borzęcin
oraz GOSiR Stare Babice.
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ETYKIETY
ul. Gen. Kutrzeby 44a; 05-082 Stare Babice k. Warszawy

OPAKOWANIA

KALENDARZE

tel. 22 304 18 22, tel. kom. 697 60 59 59, 600 800 178
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Tonery i Tusze

94A

(oryginały i zamienniki),

Drukarki

SERWIS DRUKAREK
I PLOTERÓW

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

Obsługa prawna firm
numer licencji

19611

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 neurologiczna
Masaż leczniczy
Masaż świecą
Kinesiotaping – plastrowanie
Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu

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

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

