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↓ aktualności

Zajęcia w Domu Kultury Stare Babice Zapraszamy na zajęcia w czerwcu: studio wo-
kalne, zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia artystyczne i  rękodzieło, warsztaty 
rzeźbiarskie, rysunek i malarstwo, ceramika, szachy. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej www.domkultury-starebabice.pl; możliwy jest też kontakt pod  
nr tel. 22 487 18 07 oraz e-mail: kontakt@domkultury-starebabice.pl. 

Dzień Dziecka w Domu Kultury Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 1 czerw-
ca (piątek) o godz. 16:00 i 18:00 zapraszamy dzieci do sali widowiskowej Domu Kultury 
Stare Babice na spektakl Teatru Bajlandia pt. „Awanturka z  leśnego podwórka”. Wstęp 
bezpłatny za okazaniem wejściówki, która jest do pobrania na www.biletyna.pl oraz w se-
kretariacie Domu Kultury przy ul. Południowej 2A w Zielonkach-Parceli. Dostępne są jesz-
cze bilety na godz. 16:00.

Mistrzostwa Świata w  Piłce Nożnej na dużym ekranie Zapraszamy Państwa do 
wspólnego oglądania mistrzostw w piłce nożnej na dużym telebimie w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli. Szczegóły i harmonogram na stronie 
internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Aktualności”. 

Festiwal „W Krainie Chopina” Przypominamy melomanom, że przez całe lato odbywać 
się będą koncerty w ramach 14. edycji festiwalu „W Krainie Chopina”. Program festiwalu 
dostępny będzie na stronie www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl. 

Gminny Dzień Dziecka Wójt Gminy Stare Babice zaprasza dzieci na Gminny Dzień 
Dziecka w dniu 3 czerwca (niedziela) w godz. 13:00-18:00. W Strefie Rekreacji Dziecięcej 
przy ZSP w Borzęcinie Dużym tradycyjnie na uczestników czekać będzie wiele atrakcji. 
Szczegóły na stronie 13. oraz w gminnych mediach. Życzymy udanej zabawy!

Teatrzyk „Dzieci-Dzieciom” Wszystkie dzieci zapraszamy na teatrzyk „Dzieci-Dzie-
ciom”, który przygotowały dzieci z przedszkola w Bliznem Jasińskiego. Przedstawienie pt. 
„Calineczka” odbędzie się 5 czerwca (wtorek) o godz. 18:00 na scenie w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. Wstęp wolny!

Polska Dr Dolittle Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza na Spotkanie Ot!war-
te. Gościem będzie polska dr Dolittle – Małgorzata Zdziechowska, która zabierze dzieci 
w niezwykłą podróż po świecie zwierząt i odkryje przed nimi wiele fascynujących tajemnic 
czworonogów. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca (sobota) o godz. 13:00 w Przedszkolu 
Leśnym w Mariewie, przy ul. Kwiatowej 136 A.

Koncert Charytatywny Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w  Starych Babicach 
zaprasza na koncert z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbędzie się 
10 czerwca (niedziela) o  godz. 16:00 w  Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babi-
ce. Dochód z koncertu wesprze Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach, który potrzebuje wsparcia.

Ciekawe Indie dla Seniorów Zapraszamy wszystkich seniorów na wykład „Śladami 
Polaków w Indiach”, który odbędzie się 11 czerwca (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21. Projekt realizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Carrom, współfinansowany ze środków Gminy Stare Babice. 

Teatr Rodziców z przedszkola w Starych Babicach na dużej scenie Serdecznie za-
praszamy wszystkich mieszkańców na wspaniałe przedstawienie „Kabaret na jednej no-
dze” wg Wandy Chotomskiej, które odbędzie się 13 czerwca (środa) o godz. 18:00 na 
scenie w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Po-
łudniowej 2A. Wstęp wolny! 

„Kabaret pod Wyrwigroszem” Zapraszamy Państwa na wieczór z  „Kabaretem pod 
Wyrwigroszem”, który wystąpi 15 czerwca (piątek) o godz. 19:00 na scenie w Sali Wi-
dowiskowej Domu Kultury Stare Babice w  Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. 
Szczegóły na stronie www.domkultury-starebabice.pl.

Dokończenie na str. 4
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inwestycje i remonty w babickich 
szkołach za kwotę 15,5 miliona złotych!
edukacja to dla nas priorytet. Zbliża się koniec roku szkolnego, 
czas matur za nami. Przy tej okazji warto napisać o naszych 
szkołach. Pokusiłem się o przygotowanie zestawienia inwesty-
cji, których gmina dokonała na przestrzeni ostatnich lat.
Nowy kompleks zlokalizowany przy uli-
cy Południowej to zaawansowany pro-
jekt i ogromne przedsięwzięcie, jednak 
od lat gmina inwestuje także w  inne 
szkolne obiekty i  to o  nich chciałbym 
dziś powiedzieć. Szkoły podstawowe 
w Starych Babicach, Koczargach Starych 
oraz Borzęcinie Dużym to placówki edu-
kacyjne, które są nieustannie uspraw-
niane i unowocześniane. Na przestrzeni 
ostatnich siedmiu lat, zgodnie z moimi 
wyliczeniami, suma wszystkich wy-
datków poniesionych na wspomnia-
ne trzy szkoły wyniosła blisko 15,5 
miliona złotych. Przybliżę Państwu, 
na co te środki zostały wydane i jakich 
inwestycji dokonaliśmy w  szkołach na 
terenie gminy w latach 2010-2017.

Zacznę od opisu i  wymienienia za-
dań inwestycyjnych oraz remontów 
dokonanych w  Szkole Podstawowej 
w  Starych Babicach. Łączna kwota 
wydatków poniesionych na ten obiekt 
w  ostatnich siedmiu latach wyniosła 
blisko 9,9 mln złotych. Były to kwo-
ty zainwestowane m.in. na moderni-
zację stołówki szkolnej, dachów szkoły 
i  przedszkola, szkolnego placu zabaw 
i  sanitariatów. Kolejne realizacje to 
projekt i wykonanie boiska przy szkole, 
remonty bieżące (sali gimnastycznej), 
przebudowa dawnego składu opału 
przy szkole na Klub Mieszkańca, wy-
miana instalacji centralnego ogrzewa-
nia z przebudową kotłowni.

Łączne wydatki poniesione na mo-
dernizacje i  remonty Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Borzęcinie 
Dużym, to blisko 3,9 mln złotych. 
Fundusze zostały przeznaczone m.in. na 
modernizację dachów obiektów szkolno-
-przedszkolnych, remont starej części 
budynku (m.in. wymianę posadzki, sys-
temu odwodnienia dachu, przebudowę 
konstrukcji więźby dachowej i kominów, 
wymianę tynków), projekt i  wykonanie 
szatni, modernizację zewnętrznego pla-

cu zabaw przy przedszkolu i  wykuszy 
oraz remonty bieżące (korytarzy i łazie-
nek przy hali sportowej). 

Z  kolei jeżeli chodzi o  Szkołę Pod-
stawową (dawne gimnazjum) w Ko-
czargach Starych, to suma wydatków 
poniesionych na remonty i moderniza-
cję w ostatnich siedmiu latach wyniosła 
łącznie ponad 1,7 mln złotych. Odno-
wieniu poddana została hala sportowa 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (dawne gimnazjum)
Dokończenie na str. 4

Zastępca wójta Marcin Zając
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i system wentylacji w szkole, wykonano 
nowoczesne boisko sportowe i plac za-
baw, wymieniono oświetlenie sufitowe, 
przeprowadzono liczne remonty bieżą-
ce, m.in. części łazienek i sal.

Przechodząc do działań planowa-
nych na rok 2018, warto podkreślić 

m.in. takie zadania inwestycyjne 
jak wykonanie przebudowy parkingu 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Borzęcinie Dużym i  wymianę okien 
w  części przedszkolnej, moderniza-
cję drugiego piętra budynku Szkoły 
Podstawowej w  Starych Babicach oraz 

wykonanie dokumentacji technicznej 
przebudowy szatni w tejże szkole z  in-
dywidualną szafką dla każdego ucznia 
(2019 r.). 

Dodatkowo warto podkreślić, że dy-
rektorzy wszystkich trzech szkół 
mają w tym roku zaplanowane zaku-
py tablic interaktywnych oraz zaspo-
kojenie wielu innych niezbędnych potrzeb 
w swoich placówkach (meble, pomoce na-
ukowe, wyposażenie stołówek, itp.). 

Inwestycja w  edukację to nie tylko 
remonty, usprawnienia i  wydatki na 
udoskonalenie budynków i  zaplecza 
szkolnego, ale przede wszystkim czas 
oraz starania wkładane w  tworzenie 
świetnego programu edukacyjnego dla 
naszych dzieci i młodzieży. Chcę jednak 
podkreślić, że piękne pomieszczenia to 
nie wszystko – najważniejsza jest kadra 
nauczycielska i  pracownicy szkół oraz 
mądrze zaplanowany oraz konsekwent-
nie wdrażany system nauczania. 

tekst: maRcin zając

Foto: uGZespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

Dokończenie ze str. 3
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aktualności

Scena Letnia 2018 już wkrótce! Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na 
kolejną edycję Sceny Letniej w  parku w  Starych Babicach, ul. Rynek 21, za budynkiem 
Urzędu Gminy. Już 16 czerwca (sobota) o godz. 18:00 koncert „Do nieba z cyganami” 
otwierający tegoroczny sezon. W programie romanse i ballady cygańskie. Wieczór uświet-
ni pokaz Teatru Ognia. Wstęp wolny!

Wianki w  Bliznem Zapraszamy wszystkich mieszkańców na tradycyjne Wianki w   Bli-
znem Jasińskiego, które odbędą się 16 czerwca (sobota) w godz. 15:00-22:00 przy ulicy 
Kościuszki. W programie m.in. konkurs na najlepsze ciasto, liczne występy na scenie, atrak-
cje dla najmłodszych, zabawa taneczna z DJ-em oraz koncert zespołu Stonehenge. Szczegó-
łowy program imprezy znajduje się na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Aktualności.

Scena Letnia dla dzieci Zapraszamy dzieci na pierwsze wydarzenie tegorocznej Sceny 
Letniej. 17 czerwca (niedziela) o godz. 16:00 wystąpi Teatr Katarynka z przedstawie-
niem „W  miejskiej dżungli”. Po spektaklu animacje i  warsztaty dla dzieci. Zapraszamy, 
wstęp wolny!

Warsztaty prezentów dla Taty Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice serdecznie za-
prasza na Warsztaty Prezentów dla Taty, które odbędą się 19 czerwca (wtorek) o godz. 
16:30 w Bibliotece w Zielonkach-Parceli, przy ul. Południowej 2A. Wstęp wolny!

Wianki w Borzęcinie Zapraszamy mieszkańców na Wianki w Borzęcinie Dużym, które 
odbędą się 23 czerwca (sobota) w godz. 15:00-21:00 na placu Chopina przy ul. Space-
rowej. W programie m.in. ognisko i pieczenie kiełbasek, gry i zabawy oraz tańce i ka-
raoke. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej www.stare-babice.pl w  zakładce 
Aktualności.

Scena Letnia Zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach Sceny Letniej:
23 czerwca Koncert Orkiestry Wojskowej oraz Gminnej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa 
Pendereckiego
24 czerwca koncert dla dzieci pt. „Afrykańska Przygoda” w wykonaniu zespołu Moribaya 
z tradycyjnymi instrumentami afrykańskimi oraz warsztaty gry na bębnach
30 czerwca spektakl dla dorosłych pt. „Sztuczki” w wykonaniu Teatru Pijana Sypialnia
Szczegóły wkrótce w gminnych mediach.

Starobabicki Uniwersytet III Wieku zapra-
sza na wykłady dla seniorów: 
5 czerwca o godz. 16:30 – wykład p. Ewy Drop 
na temat zdrowia seniorów;
19 czerwca o godz. 16:30 – wykład p. Ewy An-
drzejewskiej pt. „Jan Matejko”;
Spotkania odbędą się w  sali konferencyjnej 
w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zajęcia dla seniorów Gminna Rada Senio-
rów w Starych Babicach zaprasza seniorów do 
uczestnictwa w zajęciach w czerwcu:
Poniedziałek:
·   Nordic Walking o godz. 9:30, spotkanie przy 

cmentarzu wojennym w Starych Babicach
·   Gimnastyka o  godz. 17:00 w  Klubie Miesz-

kańca przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach
Wtorek:
·   Basen o godz. 13:00 w Łomiankach
Środa:
·   Nordic Walking o godz. 9:30, spotkanie przy 

cmentarzu wojennym w Starych Babicach
·   Gimnastyka oddechowa o godz. 11:30 w Klu-

bie Mieszkańca
Czwartek:
·   Taniec w kręgu o godz. 14:30 w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
·   Gimnastyka oddechowa o  godz. 15:30 w  Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w  Borzęcinie 
Dużym.
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Spotkanie organizacji pozarządowych
9 maja 2018 roku w urzędzie Gminy Stare Babice 
odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych 
działających w Gminie Stare Babice, mające na 
celu doradztwo grupowe na temat: „działalność 
odpłatna w organizacji pozarządowej”. 

Spotkanie zostało zorganizowane we 
współpracy Gminy Stare Babice i Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 
subregion warszawsko – zachodni. Pod-
czas szkolenia trenerka Katarzyna Brycz-
kowska – doradczyni kluczowa OWES,  
poruszyła m.in. następujące zagadnienia: 
· Co to jest działalność odpłatna? 
· W jaki sposób rozpocząć działalność 

odpłatną w stowarzyszeniu lub w fun-
dacji? 

· Jaka jest różnica pomiędzy działalno-
ścią odpłatną, a działalnością gospo-
darczą? 

· Jakie są korzyści dla organizacji z uru-
chomionej działalności odpłatnej?

Podczas spotkania organizacje bez-
pośrednio mogły sprawdzić, czy dzia-
łania, które podejmują są zgodne z pra-
wem i  w  jaki sposób można wesprzeć 
swoją działalność dodatkowymi źródła-
mi finansowania.

Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w  m. st. 
Warszawa i  okolicznych 
powiatach jest kontynu-
acją dotychczasowej współpracy w  ra-
mach OWES doświadczonych i  cieszą-
cych się zaufaniem akredytowanych 
ośrodków: Biura Obsługi Ruchu Inicja-
tyw Społecznych (BORIS), Fundacji Ini-
cjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) 
oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (FRSO). 

OWES jest po to, by w  lokalnych 
wspólnotach powstawały przedsiębior-
stwa społeczne. Dzięki temu mieszkań-
cy pozostający dotąd na uboczu rynku 
pracy wychodzą na prostą i  znajdują 
zatrudnienie, a firmy przeznaczają zysk 
na ważne lokalne sprawy – np. budują 
place zabaw, pomagają poszkodowanym 
przez kataklizmy, czy fundują stypen-
dia dla utalentowanych mieszkańców. 

Dzięki nam na Mazowszu powstało 
pięć przedsiębiorstw społecznych (ka-
wiarnia, agencja opiekunek, agencja 
telemarketingowa, usługi sprzątania, 
poradnictwo prawne dla obcokrajow-
ców) w których pracuje ponad 50 osób: 
niewidomi, poruszający się na wózku, 
osoby wychodzące z bezdomności, oso-
by opuszczające zakłady karne.

Jeżeli nie udało się Państwu uczest-
niczyć w  spotkaniu, to zachęcamy do 
kontaktu z  Panią Stanisławą Retma-
niak: stanislawa.retmaniak@boris.org.
pl – animatorem OWES. 

Aby uzyskać więcej informacji zapra-
szamy na stronę www.owes.warszawa.pl 

tekst: stanisłaWa Retmaniak

Foto: uGsb

stare babice wśród najlepszych 
jednostek samorządu terytorialnego
Gmina Stare Babice jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. ocena działań samorządu do-
konywana przez niezależnych zewnętrznych ekspertów przyniosła nam kolejne wyróżnienia.
W czwartek 10 maja br. podczas konferencji „Zrównowa-
żony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”, która odbyła się w auli UKSW w Warszawie, 
Marszałek Adam Struzik wręczył nagrody najprężniej rozwi-
jającym się mazowieckim samorządom.

Gmina Stare Babice otrzymała dwa wyróżnienia: za III 
miejsce w Rankingu Dynamiki Wskaźnika Przedsiębiorczości 
w okresie 2003-2016, w kategorii gmin wiejskich  wojewódz-
twa mazowieckiego oraz za VIII miejsce w Rankingu Zrów-
noważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 
edycji 2017, również w kategorii gmin wiejskich wojewódz-
twa mazowieckiego.

Wyróżnione zostały także inne gminy Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego: Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Izabe-
lin, Błonie. Gratulujemy sukcesu! 

tekst: uGsb

Gmina: Stare Babice Powiat: Warszawski Zachodni

Wskaźnik 2003 r. 2015 r. 2016 r.

Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca 31,16 132,23 180,60

Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne 23,10 23,58 31,30

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu 69,41 75,90 66,99

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 151,86 145,67 157,26

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców -34,79 -21,67 -17,10

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 115,47 177,48 181,14

Saldo migracji na 1000 mieszkańców 23,64 13,58 11,53

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców 0,35 0,00 0,00

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem 60,00 46,67 46,67

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów 78,32 97,45 96,07

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji 32,23 72,14 71,12

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków 37,65 86,06 97,13

PUNKTACJA SUMARYCZNA 588,40 849,09 922,69

MIEJSCE W KRAJOWYM RANKINGU 49 58 38

udostępniono przez Biuro Współpracy i Promocji Gospodarczej 
urząd marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie
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Lada dzień zostanie oddany do użytku plac zabaw w Klaudynie.

Pies też człowiek?
Nasza gmina stale się rozwija i pięknieje. Powstaje 
coraz więcej miejsc, w których spędzamy wolny czas, 
dbając o kondycję, odpoczywając, ucząc i wychowując 
kolejne pokolenia. jednak nie wszystkim się podoba, 
że miejsca te mają służyć tylko ludziom.

Straż Gminna otrzymuje codziennie 
kilka zgłoszeń o  psach biegających na 
terenach rekreacyjnych: siłowniach, 
placach zabaw, skwerach. Mieszkańcy 
informują, że ich sąsiedzi bardzo chęt-
nie zażywają świeżego powietrza i  ru-
chu w towarzystwie czworonogów. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wy-
prowadzali pieski w miejsca, w których 
nie obowiązuje tego zakaz.

Niektórzy mieszkańcy upodobali so-
bie ogrodzone tereny siłowni lub place 
zabaw i wpuszczają na nie psy bez smy-
czy i kagańca, pozwalają swoim pupilom 
na swobodne poruszanie się po tych 
terenach w czasie, gdy sami korzystają 
z urządzeń.

Regulamin korzystania z  gminnych 
skwerów, placów zabaw znajdujących 
się na terenie Gminy Stare Babice 
w  punkcie 9. informuje iż „obowiązu-
je zakaz wprowadzania psów na teren 
skweru rekreacyjnego, placów zabaw”. 
A  oznacza to całkowity zakaz przeby-
wania psów na wymienionych terenach.

Miejsca zadbane, czyste, wyposażo-
ne w nowy sprzęt sportowy przyciąga-
ją dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 
Każdy chce rozkoszować się czystością, 
czystym powietrzem, piękną zielenią, 

ale nawet najwspanialsza zaba-
wa może zostać zakłócona przy-
krym zapachem, brudnymi buta-
mi lub głośnym szczekaniem.

Właściciele psów uważają, że 
nie robią nic złego. Sprzątają po 
swych ulubieńcach i  nie zważa-
ją, że innym może przeszkadzać 
plączący się czworonóg, a dzieci 
zwyczajnie mogą się ich bać.

– Zdarza się także, że właści-
ciele wpuszczają do takich miejsc 
zwierzęta celowo, kiedy nikogo 
tam nie ma – informują pracow-
nicy Straży Gminnej. 

– Obserwujemy na bieżąco 
takie sytuacje. Nie pomaga zwra-
canie uwagi i rozmowy. Czy musi 
dojść do jakichś przykrych incy-
dentów, żeby zrozumieć, że te miejsca 
są tylko dla ludzi? W  miejscach rekre-
acyjnych nie powinno być psów.

Kiedy Straż Gminna spotyka kogoś 
w  takiej sytuacji pierwszy raz, zazwy-
czaj nie karze za nieprzestrzeganie re-
gulaminu, tylko prosi i poucza. Jednak-
że jeśli sytuacja będzie się powtarzała, 
konieczne będzie zastosowanie wobec 
właścicieli psów kar w  postaci nakła-
dania  mandatów karnych. Przypomi-

namy także  o konieczności sprzątania 
po swoich ulubieńcach oraz o  zakazie 
spuszczania ze smyczy psów w  lesie. 
Większość właścicieli stosuje się do tych 
przepisów – dostrzega innych ludzi, ich 
potrzeby, bezpieczeństwo, nie zapomi-
nając o komforcie życia zwierząt.

Kochajmy nasze zwierzęta, lecz sza-
nujmy także siebie nawzajem!

tekst/Foto: stRaż Gminna

z gminy (w skrócie)
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„Kabaret na jednej nodze” 
– z morałem w Babicach!
już po raz 21. teatr rodziców z Przedszkola w Starych Babi-
cach rozbawiał publiczność.
10 maja 2018 r. na przedszkolnej scenie 
rodzice dzieci z najstarszej grupy zamie-
nili się w aktorów i zaprezentowali sztukę 
teatralną, którą przedstawili licznie przy-
byłym dostojnym gościom. W tym roku na 
scenicznych deskach pokazano ,,Kabaret 
na jednej nodze” wg  Wandy Chotomskiej.  
Widzowie mieli okazję obejrzeć bajki o: 

,,Czerwonym Kapturku”, ,,Jasiu i Mał-
gosi”, ,,Śpiącej Królewnie” i ,,Kopciuszku”.  
Każda z kultowych historii była nie tylko 
wzbogacona śpiewem i zabawnym, rymo-
wanym tekstem, lecz także zawierała ży-
ciowy morał. I tak widzowie dowiedzieli 
się, że nie należy pochopnie zawierać zna-
jomości, bo może się to bardzo źle skoń-

czyć; że „nie potrzeba czarownicy, by po-
jechać do lecznicy”,  i że 8 godzin snu na 
dobę całkowicie wystarcza, a śpiąc dłu-
żej, można przespać życie. I na koniec – 
„nie pomoże dobra wróżka, gdy u panny 
brudna nóżka”. 

Teatr Rodziców jest niezwykłym wy-
darzeniem, które co roku od 21. lat prze-
żywają dzieci, rodzice i pracownicy przed-
szkola. Jak co roku rodzice zaskoczyli 
wszystkich wyśmienitą grą aktorską 
i pięknymi strojami. Całość dopełniła wy-
jątkowa dekoracja, którą zaprojektowali 
i wykonali rodzice. Występy wywołały 
wiele radości wśród dzieci i zebranych go-
ści. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że rodzice niezwykle angażują się w orga-
nizację przedstawienia, wspaniała sceno-
grafia przygotowana w najdrobniejszych 
szczegółach, przenosi widzów w bajkowy 
świat, a na widowni gromadzi rzesze wi-
dzów.  Po raz kolejny wielkie brawa dla 
twórców i aktorów!

tekst/Foto: ib

obsada XXi teatru Rodziców
„Czerwony Kapturek”
Wilk – Dominik Marchliński
Czerwony Kapturek – Marta Janowska
Babcia – Małgorzata Kłudkiewicz
Gajowy – Paweł Żurawski
Konferansjer – Wojciech Skarbek
„Jaś i Małgosia”
Jaś – Michał Kos
Małgosia – Emilia Skotnicka
Baba Jaga – Paulina Drzewińska
Konferansjer – Magdalena Marchlińska
„Śpiąca Królewna”
Śpiąca Królewna – Paulina Kos
Dworzanie: Ewa Olchowska i Daniel 
Olechowski
Książę – Piotr Domaradzki
Konferansjer – Aneta Żurawska 
,,Kopciuszek” 
Kopciuszek – Urszula Cerańska
Wróżka – Joanna Konopacka
Siostry Kopciuszka: Anna Kozłowska, 
Monika Cytryna, Karolina Nawrocka
Książę – Maciej Wojtkowski
Konferansjer – Monika Jędrzejczak
Reżyseria: Barbara Szala, Aleksandra 
Perzanowska i Kamila Lewandowska
Scenografia: Agnieszka Olechowska 
i Anna Sotomska
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Gmina stare babice przyjazna przyrodzie
W ramach projektu „moja Puszcza” w gminie Stare Babice odbyły się warsztaty, podczas których 
wspólnie z mieszkańcami zagospodarowaliśmy dwa zbiorniki wodne – w Bliznem jasińskiego 
i w Latchorzewie, a w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli powstała łąka kwietna.
18 kwietnia 2018 r. uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli założyli własną łąkę kwietną. Zajęcia 
obejmowały również rozmowę z pracownikami KPN, którzy 
wyjaśnili, dlaczego tego typu inicjatywy są istotne dla lokalnej 
przyrody. Pełna lista roślin, których będzie można wypatrywać 
na łące znajduje się na stronie projektu „Moja Puszcza” www.
mojapuszcza.sendzimir.org.pl. 

W sobotę 21 kwietnia b.r. na stawie przy przedszkolu w Bli-
znem Jasińskiego uczestnicy warsztatów „Przestrzeń przyja-
zna przyrodzie” zwodowali własnoręcznie stworzone pływające 
wyspy obsadzone roślinnością filtrującą. Podobne wyspy uno-
szą się także na stawie w Latchorzewie jako efekt warsztatów 
zrealizowanych 12 maja b.r. Przy obu zbiornikach wykonane 
zostały także nasadzenia krzewów dodatkowo wspomagające 
naturalne procesy oczyszczania wody opadowej.

Pływające wyspy, zwane także hydrofitowymi wyspami filtra-
cyjnymi, to specjalnie dobrane rośliny, posadzone na unoszących 
się na wodzie konstrukcjach. Do budowy naszych wysepek wyko-
rzystaliśmy deski, tkaninę jutową i sznurek oraz butelki po mleku 
(z bezpiecznego dla środowiska tworzywa LDPE). Zdecydowali-
śmy się na konstrukcje trójkątne, które potem łatwiej połączyć 
w większe wyspy. Sadzonki roślin, po dokładnym wypłukaniu 
korzeni, umieściliśmy w woreczkach wypełnionych substratem 
do roślin wodnych. Z tak przygotowanych roślin stworzyliśmy 
kompozycje na drewnianych konstrukcjach, a puste miejsca po-
między sadzonkami wypełniliśmy słomą owsianą. Gotowe wy-
sepki połączyliśmy w duże wyspy, które dzięki pomocy straża-
ków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach udało się 
szczęśliwie spuścić na wodę i zakotwiczyć do umieszczonych na 
dnie zbiornika worków z kamieniami.

Na pływających wyspach znalazły się takie rośliny, jak: ko-
saciec żółty, pałka wysmukła, manna mielec, turzyca błotna, 
turzyca pospolita, turzyca sina, mięta nadwodna, krwawnica 
pospolita. Brzegi zbiorników ozdobi tawuła szara i dereń si-
twa (Blizne Jasińskiego) oraz wierzba purpurowa i bez czarny 
(Latchorzew).

Organizatorzy bardzo dziękują pracownikom Urzędu Gminy 
i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach 
za fachową pomoc w realizacji wydarzeń.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację Sendzi-
mira i Kampinoski Park Narodowy we współpracy z Gminą 
Stare Babice w ramach projektu „Moja Puszcza” dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW. W gmin-
nym parku w Starych Babicach można już podziwiać rabaty z 
roślin rodzimych, stworzone podczas warsztatów projektowych 
jesienią 2017 r. W maju 2018 r. powstał ogród deszczowy przy 
Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

tekst: FunDacja senDzimiRa

Foto: ib, ak

wydarzenia
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jesteśmy eko! obchody międzynarodowego 
dnia Ziemi w koczargach

Dzień ziemi 2018 w Starych Babicach
ekologicznie, zdrowo i kolorowo było na dorocz-
nym festynie ekologicznym w Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach zorganizowanym z oka-
zji obchodów dnia Ziemi.
W sobotę 21 kwietnia do Szkoły Podstawo-
wej w Starych Babicach tłumnie przybyli 
mieszkańcy gminy. Jak co roku ekologiczny 
festyn przyciągnął rzesze dzieci i dorosłych, 
na których czekały niezliczone atrakcje. 
Różnorodne stoiska rozlokowane były na 
szkolnych korytarzach i w salach, oraz 
na wewnętrznym dziedzińcu szkoły pod 
chmurką. Pogoda dopisała wyśmienicie 
i zabawa była pierwszorzędna. 

Korytarz na parterze zajęła wystawa 
roślin i zwierząt. Młodzi hodowcy z dumą 
prezentowali swoich podopiecznych 
wśród których znajdowały się wszystkie 
możliwe do hodowli domowej zwierzaki: 
ptaki, gryzonie, gady i płazy, a nawet ro-
baki. Na podziw zasługują zorganizowane 
przez dzieci quizy dotyczące nie tylko pre-
zentowanych roślin i  zwierząt, ale także 
różnorodnych przyrodniczych i  ekolo-
gicznych zagadnień. Prezentowane były 
również kolekcje minerałów, muszli oraz 
owadów. Uczestnicy mogli dowiedzieć 
się m.in. czy kwiatki bratki są jadalne, ile 
dźwięków wydaje z  siebie kot, jak ciężki 

jest słoń, co pokrywa ciało 
gekona lamparciego, gdzie 
żyją dżdżownice i setki in-
nych ciekawych pytań. Jak 
zwykle, popularnością cie-
szyły się książeczki mło-
dego ekologa, które wymagały od mło-
docianych uczestników wzięcia udziału 
w dziesięciu rodzajach aktywności i zebra-
niu odpowiednich stempli. Na koniec fe-
stynu odbyło się losowanie z nagrodami.

Na odwiedzających czekała moc atrak-
cji edukacyjnych i artystycznych: planeta-
rium, warsztaty pszczelarskie, zabawy z fi-
zyką i chemią, prelekcja na temat smogu, 
zajęcia z lepienia gliny, warsztaty plastycz-
ne, sportowe i kulinarne, konkurs wiedzy 
„koło fortuny”, loteria fantowa, sprzedaż 
ziół i roślin, gry planszowe, carrom, zum-
ba, pokazy taneczne, malowanie twarzy 
oraz kawiarenka pełna wyśmienitych, do-
mowych wypieków. Na szkolnej stołówce 
serwowane były pachnące gofry. Imprezie 
towarzyszyła ciesząca się dużym powo-
dzeniem zbiórka makulatury i korków.

Podczas wydarzenia na wystawach za-
prezentowane zostały zwycięskie prace 
uczniów biorących udział w  konkursach: 
fotograficznym, kwitnący parapet, plakat 
na temat smogu, projekt kącika ekologicz-
nego. 

Za pośrednictwem Gazety Babickiej or-
ganizatorzy pragną szczególnie podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom, którzy tak 
licznie po raz kolejny przybyli na festyn 
oraz strażakom, którzy jeszcze nigdy nie 
zawiedli i jak zwykle uatrakcyjnili go swo-
im przybyciem.

Tegoroczne Święto Ziemi w  babic-
kiej podstawówce było niezwykle uda-
ne, a uczestnicy z żalem i bez pośpiechu 
opuszczali teren szkoły. Do zobaczenia za 
rok!

tekst/Foto: ib

„Szanujmy Ziemię, bo mamy ją tylko jedną” – pod takim 
hasłem 26 kwietnia uczniowie ze szkoły w koczargach Sta-
rych obchodzili międzynarodowy dzień Ziemi. 
Akademia była bardzo interesująca 
i uroczysta. W programie znalazły się 

m.in. rozstrzygnięcie konkursu na naj-
ciekawszy strój ekologiczny i na najlep-

szą pracę plastyczną 
pod hasłem „Moja 
Ziemia, mój świat”. 
Zaprezentowano 
zwycięzców kon-
kursu ekologicznego 
i  fotograficznego; 
można było usłyszeć 
wiele ciekawych in-
formacji na temat 
darów natury i zna-
ków ekologicznych.

Uczniowie klas III wykonywali prace 
plastyczne na temat ochrony środowiska 
(o oszczędzaniu wody w związku z Dniem 
Wody) oraz o niepaleniu w piecach szko-
dliwymi odpadami.

Uczniowie klas 0-IV brali udział w kon-
kursie na Klasowy Plakat Ekologiczny. 
Prace okazały się bardzo pomysłowe 
i barwne, uczniowie wraz z wychowaw-
cami wykonywali je z użyciem różnych 
technik plastycznych, często używając 
odpadów.

Tego dnia w szkole odbył się również 
Quiz Ekologiczny. Uczniowie odpowiadali 
na bardzo trudne pytania z zakresu eko-
logii i bioróżnorodności. Każdy z uczest-
ników otrzymał w nagrodę sadzonkę 
kwiatu oraz gromkie brawa.

tekst/Foto: ib
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uroczystość patriotyczna w koczargach 
z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja
27 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej z oddziałami gim-
nazjalnymi w koczargach 
Starych odbyła się akademia 
z okazji Święta Narodowego 
trzeciego maja. 
Jak zawsze, tak i tym razem w progach 
koczarskiej szkoły ugoszczono nas sztuką 
na najwyższym poziomie.  Uroczystość 
miała charakter podniosły i patriotyczny, 
co bardzo podkreślały wzruszające pieśni 
w wykonaniu szkolnego chóru. To co nas 
urzekło najbardziej, to wyjątkowo piękne 
połączenie występu maluchów i gimna-
zjalistów – dwa jakże różne światy sple-
cione w jedność, gdyż w uroczystość byli 
zaangażowani zarówno uczniowie gim-
nazjum, jak i klas I-III szkoły podstawo-

wej. Scenariusz powstał wg pomysłu Ewy 
Sokołowskiej, Marzeny Furmankiewicz 
oraz Anny Szelenbaum. Nad oprawą mu-
zyczną czuwały Małgorzata Barcikowska-
-Gałązka oraz Marzena Chmielarz-Bo-

rowiec. Maluchy ćwiczyły poloneza pod 
czujnym okiem  wychowawczyń: Karoliny 
Ziółkowskiej i Pauliny Kober. 

tekst: mF

Foto: Pk

IV Turniej układania Puzzli
10 maja,  już po raz czwarty, w Przedszkolu w Bliznem  
jasińskiego zorganizowany został turniej układania Puzzli 
dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat z Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.
Organizatorem i pomysłodawcą imprezy 
było przedszkole w Bliznem Jasińskiego. 
Turniej odbył się pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Stare Babice Krzysz-
tofa Turka. Celem turnieju jest rozwijanie 
kreatywności dzieci oraz zwiększenie ich 
umiejętności manualnych, umysłowych 
i estetycznych.

W tym roku do turnieju zgłosiły się 
22 zespoły z 11 placówek oświatowych 
z terenu Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego.

Turniej składał się z czterech etapów: 
I etap to układanie puzzli 60-cio elemen-
towych. Wyłonił on 11 drużyn, które 
przeszły do II etapu. Do etapu III prze-

szło 6 drużyn z najwyższymi czasami. 
W tych etapach dzieci układały puzzle 
70-cio elementowe. Do finału przeszły 
trzy drużyny, które tym razem układały 
puzzle 100-u elementowe. Ten etap wy-
łonił zwycięzców turnieju:

I miejsce zdobyli Anna Czulak i Wiktor 
Ruiz Iwanowski – Niepubliczne Przedszkole 
„Tęcza” uzyskując czas: 12 min. 43 sek.

II miejsce zdobyli Maria Szuszcze-
wicz i Natalia Siemiradzka – Publiczne 
Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kam-
pinoskiej w Zaborowie, uzyskując czas: 
13 min. 21 sek.

III miejsce zdobyli Franek Sokołowski 
i Jan Karliński z Przedszkola w Bliznem 
Jasińskiego uzyskując czas: 17 min. 05 sek.

Cieszymy się, że jak w latach ubiegłych 
w organizację tego turnieju zaangażo-
wało się wielu fundatorów: Wójt Gminy 
Stare Babice Krzysztof Turek, Starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Jan Żychliński, Prezes firmy „Vipolimex” 
Le Kim oraz WBS Oddział Stare Babice. 
Dzięki nim wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody – przepiękne gry, drobne upo-
minki oraz dyplomy.

WSZYSKIM UCZESTNIKOM SER-
DECZNIE GRATULUJEMY!!!
tekst: aGnieszka tustanoWska, eDyta zając

Foto: ib
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Festiwal „kultura – daj nura!”
W piątek, 20 kwietnia, zainaugurowaliśmy w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli 
festiwal „kultura – daj nura! Bułgaria”. Był to niezwykły dzień zanurzenia w kulturze, za 
którego temat przewodni wybraliśmy Bułgarię ze względu na przypadającą na pierwszą 
połowę roku 2018 prezydencję tego kraju w radzie unii europejskiej. 

Na otwarcie festiwalu wystąpił Chór „Amo La Musica” ze szkoły 
w Zielonkach-Parceli pod dyrekcją Katarzyny Bonieckiej, nauczy-
cielki muzyki, koordynatorki tego wydarzenia. Chór z akompa-
niamentem Artura Słotwińskiego zaprezentował dwa utwory 
– „Śpiewaj, gdy las się zieleni” oraz „Smok Wawelski”. 

Wśród gości specjalnych festiwalu znaleźli się zastępca wójta 
Gminy Stare Babice – Marcin Zając oraz przedstawiciele Ambasady 
Bułgarii, w tym Yordan Draganchev, radca handlowy, który w in-
teresującej prezentacji multimedialnej przedstawił ciekawostki 
związane ze swoim krajem. Następnie długo i cierpliwie odpowia-
dał na liczne pytania uczniów z Zielonek-Parceli. 

Na scenie nie zabrakło też prezentacji uczniów klasy VI: Alek-
sandry Kołodziej, Róży Marks, Matyldy Jasiniak, Macieja Michal-
skiego, Stanisława Jeznacha, którzy przybliżyli nam piękno gór 
i wybrzeża Bułgarii.

Kolejnymi prelegentkami były Maria Złonkiewicz i Olga Bilous 
z Inicjatywy Gość-Inność, które przybliżyły dzieciom z klas IV-
-VII tematykę migracji, wrażliwości i otwartości na odmienność.

Po oficjalnej części festiwalu „Kultura – daj nura!” uczniowie 
mieli okazję zwiedzić przygotowaną przez Bułgarski Instytut Kul-
tury wystawę zdjęć przedstawiających zabytkowe  miasto Płow-
diw, które w  2019 będzie Europejską Stolicą Kultury, a następnie 
spróbować bułgarskich przysmaków – baklawy i banicy – przygo-
towanych przez warszawską restaurację „Ruza Roza”.

Posileni uczniowie udali się na warsztaty w salach lekcyjnych. 
Klasy 0-III kolorowały flagę i herb Bułgarii oraz poznawały historię 
najważniejszych bułgarskich symboli narodowych. Niemałą atrak-
cją okazało się  wyplatanie martenic – włóczkowych biało-czerwo-
nych bransoletek, które nosi się na szczęście. Martenica symboli-
zuje nadejście wiosny i budzenie się nowego życia.

Klasy IV uczestniczyły w energetycznych warsztatach z buł-
garskich tańców kołowych poprowadzonych przez Annę Trąbała-
-Nergiz.  Klasy V kontynuowały skłaniające do refleksji warsztaty 
o migracji pod okiem pań z Inicjatywy Gość-Inność. Klasy VI i VII  
miały niezwykłą okazję do spróbowania trudnej sztuki pisania ikon, 
w której tajniki wprowadził uczestników Marek Patryk Kuczyński.

Na wysokości zadania stanęła również nasza szkolna kuchnia, 
która na piątkowy obiad przygotowała pyszne bułgarskie dania. 

Wielkie podziękowania składamy Powiatowi Warszawskiemu 
Zachodniemu za wsparcie finansowe festiwalu, fundacji „Na Prze-
kór” prowadzonej przez panią Dyrektor Hannę Domańską, oraz 
paniom i panom: Magdalenie Wielechowskiej, Aleksandrze Ko-
śce, Mateuszowi Kalinowskiemu i Krzysztofowi Szcześniakowi, 
nauczycielom szkoły w Zielonkach-Parceli za profesjonalną i efek-
tywną współpracę przy organizacji festiwalu. Wierzymy, że stał się 
on początkiem budowania nowej szkolnej tradycji, bowiem nic tak 
nie kształci jak podróże. 

tekst: kataRzyna boniecka

Foto: ib



12 Gazeta babicka maj 2018



Numer 5 (261) 13

kultura

słoń elmer i Pchła szachrajka 
w bibliotece w Zielonkach-Parceli
We wtorek 8 maja w Bibliotece Publicznej 
w Zielonkach-Parceli miały  miejsce zajęcia 
literacko-plastyczne, otwierające XV ogólno-
polski tydzień Bibliotek. 
Najmłodsi czytelnicy wysłuchali  frag-
mentów książki autorstwa Davida 
McKee „Elmer, słoń w kratkę”. Niezwy-
kłe  przygody kolorowego słonia były 
inspiracją do dalszej części spotkania – 
kreatywnych prac plastycznych. 

Po lekturze dzieci otrzymały zadanie 
wyklejenia postaci słonia przy pomocy 
różnorodnych materiałów kreatyw-
nych. 

Tydzień później, 15 maja, dzieci za-
poznały się z  wybraną przygodą Pchły 
Szachrajki. Pani Ula ucharakteryzowa-
na na bohaterkę opowieści, nie tylko 
wprowadziła dzieci w świat Szachrajki, 
lecz także podpowiedziała, jak wyko-

nać prostą laleczkę-
-pchełkę.

Zabawy i  radości 
było bardzo wiele, 
a  nowe i  obszerne 
wnętrze Biblioteki 
Publicznej zyska-
ło nową funkcjo-
nalność, która, miejmy nadzieję, na 
stałe zagości w  kalendarzu gminnych 
wydarzeń dla najmłodszych. Wiemy 
już o  nadchodzących warsztatach, na 
których dzieci przygotują prezenty dla 
mamy (22 maja) i taty (19 czerwca).  

Zapraszamy w  biblioteczne progi 
oraz do śledzenia strony internetowej  

www.biblioteka-starebabice.pl, na której 
już niebawem w nowej odsłonie pojawią 
się informacje dotyczące oferty biblio-
tecznej. W  niej m.in.: Dyskusyjny Klub 
Książki dla dorosłych, warsztaty robó-
tek ręcznych dla dorosłych oraz twórczy 
konkurs z nagrodami.

tekst/Foto: Gb

 5 czerwca godz. 10.00

zapraszamy na „robótki zręczne”

będziemy wykonywać ozdobne etykiety na słoiczki

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
serdecznie zaprasza na

cykliczne comiesięczne spotkania
z rękodziełem dla dorosłych

będziemy spotykać się
w każdy pierwszy wtorek miesiąca

Miejsce : Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice,
Zielonki – Parcela ul. Południowa 2 a

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

serdecznie zaprasza
             na

warsztaty preze n tó w dla taty

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice,
Zielonki – Parcela ul. Południowa 2 a

19 czerwca godz. 16.30
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koncert inauguracyjny XIII Festiwalu muzycznego 
„W krainie Chopina”. kościół pw. Wniebowzięcia 
NmP w Starych Babicach 23 VI 2017

zaproszenie na koncert inauguracyjny  
XIV Festiwalu muzycznego  
W krainie Chopina
kraina Chopina to wyjątkowe miejsce na mapie kultural-
nej Polski. jej sercem jest Żelazowa Wola – gdzie na świat 
przyszedł Fryderyk Chopin. Wielki Polak, jeden z kilku naj-
bardziej znanych kompozytorów świata. Położona wśród 
pięknej zieleni kampinoskiego Parku Narodowego oraz 
wśród pól i łąk ziemi sochaczewskiej.
Z wielką przyjemnością informuję, że do-
biegają końca przygotowania do kolejnej 
edycji Festiwalu Muzycznego „W Krainie 
Chopina”, który rozpocznie się w piątek 
22 czerwca i będzie trwał do 7 paździer-

nika. Już po raz czternasty w niedzielne 
lata w  zabytkowych kościołach, dwor-
kach i salach koncertowych będą się od-
bywały recitale organowe i fortepianowe, 
koncerty kameralne, symfoniczne i  jaz-
zowe w mistrzowskich wykonaniach, na 
które zapraszamy mieszkańców Krainy 

Chopina i całej aglomeracji warszawskiej 
oraz turystów. Na wszystkie koncerty fe-
stiwalowe wstęp jest wolny. 

Głównym organizatorem festiwalu 
jest Towarzystwo Muzyczne im. Kazi-
mierza Wiłkomirskiego, współorganiza-
torami Powiaty: Warszawski Zachodni 
i  Sochaczewski, władze samorządowe 
gmin z terenu tych powiatów, oraz San-
nik i Leoncina, instytucje kultury, parafie, 
placówki oświatowe, osoby prywatne.

Lista współorganizatorów i  sponso-
rów tegorocznej edycji festiwalu nie jest 
jeszcze zamknięta, dlatego serdecznie 
zapraszam do współpracy wszystkich, 
którzy chcieliby znaleźć się wśród orga-
nizatorów tego prestiżowego wydarze-
nia artystycznego.

maRiusz DżyGa DyRektoR FestiWaLu

Więcej informacji na oficjalnej stronie 
festiwalu: 
www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl
tel. 603 861 660, 
mail: poczta@wilkomirski.org.pl

Pamięci Wandy Wiłkomirskiej!
15 maja na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie spoczęła wielka skrzypaczka Wanda 
Wiłkomirska. Artystkę pożegnali członkowie 
rodziny, przyjaciele, osoby ze świata kultury, 
muzycy, melomani… 

Wanda Wiłkomirska urodziła się w 1929 r. 
w Warszawie. Naukę gry na skrzypcach rozpo-
częła w wieku pięciu lat pod kierunkiem swo-
jego ojca Alfreda Wiłkomirskiego. Dwa lata 
później po raz pierwszy wystąpiła publicznie, 
grając sonatę Mozarta. W 1947 r. ukończyła 
Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi 
(obecnie Akademię Muzyczną) w klasie skrzy-
piec prof. Ireny Dubiskiej. Ukończyła także Aka-
demię im. F. Liszta w Budapeszcie. W latach 50. 
XX w. była już znana w większości krajów eu-
ropejskich – koncertowała i podróżowała z or-
kiestrą Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją 

Witolda Rowickiego. Przez 22 lata była solistką 
Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W czasie studiów w Łodzi zdobyła II na-
grodę na międzynarodowym konkursie w Ge-
newie, w następnych latach została laureatką 
konkursów w Budapeszcie, Lipsku i Poznaniu. 
Była działaczką KOR, podpisywała listy protesta-
cyjne. W 1982 r. artystka ze względów politycz-
nych opuściła Polskę i zamieszkała w Niemczech, 
co przez wiele lat uniemożliwiło jej przyjazdy 
z koncertami do kraju i państw bloku wschod-
niego. Jej wielką pasją była praca pedagogiczna: 
w 1983 r. przyjęła profesurę w Wyższej Szkole 
Muzycznej Heidelberg-Mannheim, od 1999 r. 
wykładała w Sydney Conservatorium of Music.

Wanda Wiłkomirska trzykrotnie była w na-
szej gminie. Swoim koncertem uświetniła uro-
czystość nadania sali koncertowej w szkole 

podstawowej 
w Starych Ba-
bicach imie-
nia swojego 
przyrodniego 
brata prof. 
Kazimierza Wiłkomirskiego (foto). Ze wzru-
szeniem spacerowała po uliczce Kazimierza 
Wiłkomirskiego w Klaudynie. Na zaproszenie 
władz gminnych w kościele parafialnym w Sta-
rych Babicach wykonała dwa koncerty J.S.Bacha 
z orkiestrą Warszawska Sinfonietta Warszaw-
skiej Opery Kameralnej. Podczas koncertu wrę-
czyła nagrody laureatom dorocznego konkursu 
muzycznego. Laureaci konkursu oraz słuchacze, 
którzy byli obecni na koncertach na zawsze za-
chowają w pamięci drobną postać wielkiej skrzy-
paczki.  tekst: maRiusz DżyGa

W imieniu organizatorów zapraszam Państwa 
na koncert inauguracyjny tegorocznego 

festiwalu, który zgodnie z tradycją 
rozpoczyna się w Starych Babicach:
PIĄTEK 22 CZERWCA 2018 ROKU  

GODZINA 21.00 STARE BABICE
KOŚCIÓŁ p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP  

ul. RYNEK 17 

KONCERT INAUGURACYJNY  
XIV EDYCJI FESTIWALU MUZYCZNEGO 

W KRAINIE CHOPINA

wystąpią:  

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej

Dariusz Zimnicki – dyrygent 

W programie:
Feliks Nowowiejski – „Rota”

Felix Mendelssohn – Bartholdy – „Den er hat 
seinen Engeln befohlen”

Piotr Czajkowski – „Angiel wopijaszcze”
Dan Forrest – „Entreat me not to leave you”

Wolfgang  Amadeusz  Mozart:
 – Te Deum (KV 141)

 – Venite populi (KV 260)

Po koncercie, na babickim rynku, odbędzie się 
pokaz ogni sztucznych sponsorowany przez 

firmę „Tropic”.

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Stare 
Babice Krzysztofa Turka.

organizatorzy:  
Gmina Stare Babice  

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP  
w Starych Babicach

Dom Kultury Stare Babice  
Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego 

Wstęp wolny.
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Migawki z domu kultury
dom kultury Stare Babice 
rozwija swoja ofertę. Widać, 
że dokładane są starania, 
żeby dotrzeć do odbiorców 
o różnorodnych gustach, 
oczekiwaniach i potrzebach 
kulturalno-artystycznych. 
23 kwietnia na scenie Sali Widowisko-
wej Domu Kultury Stare Babice wystą-
pił Kabaret Moralnego Niepokoju. 
Program „Maj zaczyna się we wtorek” 
był absolutnym strzałem w dziesiątkę. 
Komplet biletów z dostawkami (ponad 
350 miejsc!) rozszedł się w ciągu zaled-
wie kilku godzin jak przysłowiowe ciepłe 
bułeczki. Barwna wiosenna scenografia, 
znakomite skecze sytuacyjne już od sa-
mego początku wprawiły publiczność 
w znakomity nastrój. 

Robert Górski, lider zespołu i autor 
większości skeczy, wcielił się tym razem 
m. in. w rolę toksycznego ojca gnębiącego 
własną rodzinę. W krzywym zwierciadle 
aktorzy obnażyli problemy w komuni-
kowaniu się nie tylko starszego pokole-
nia z młodszym, lecz także między mał-
żonkami. Inny skecz w zabawny sposób 
pokazał, jak to Polacy „są tolerancyjni” 
w stosunku do odmiennych orientacji 
seksualnych wśród najbliższych, a jeszcze 
inny – spowodował niekontrolowane wy-
buchy radości obrazem całkiem sprytnych 
i zaradnych bezdomnych w błyskotliwych 
dialogach z funkcjonariuszami policji. 

Bisy dowiodły, że Kabaret Moralnego 
Niepokoju zasadnie jest uważany za jeden 
z czołowych polskich zespołów tego typu. 

Kabaret wystąpił w składzie: Robert 
Górski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć, Prze-
mysław Borkowski, Kamila Klimczak. 
Na akordeonie grał Bartłomiej Binarsch. 

Widzowie wychodząc ze spektaklu, 
podkreślali nie tylko wartość artystyczną 
przedstawienia, lecz także świetną orga-
nizację tego wydarzenia. Goście dopy-
tywali także, kiedy odbędzie się kolejny 
spektakl z zapowiedzianego cyklu „Czas 
na Kabaret”, nad którym patronat ho-
norowy objął wójt Gminy Stare Babice 
Krzysztof Turek. Mamy dla Państwa do-
brą wiadomość – już 15 czerwca zawita do 
Zielonek-Parceli krakowski Kabaret pod 
Wyrwigroszem! 

12 maja odbył się koncert wielkiej 
damy polskiej piosenki literackiej – Edyty 
Geppert. Zgromadził wielu wielbicieli jej 
talentu wokalno-aktorskiego. Sala Wi-
dowiskowa ponownie wypełniła się po 
brzegi. Można było tego niezwykłego 
wieczoru usłyszeć znakomite interpre-
tacje tekstów Wojciecha Młynarskiego, 
Agnieszki Osieckiej, Mariana Hemara 
i wielu innych poetów. 

W rolę przekornego konferansjera 
wcielił się menager, a prywatnie mąż 
Edyty Geppert – Piotr Lorentz. Kilka 
wspólnych piosenek i skeczy przynio-
sło zaskakujące urozmaicenie w recitalu 
gwiazdy.  Publiczność zanim usłyszała 
największe przeboje, takie jak np. „Och, 
życie, kocham cię nad życie” wysłuchała 
mniej znanych, ale bardzo dowcipnych 
utworów  –  „Chwalcie potęgę pienią-
dza” czy „Ciałko”. Widać było, że pu-
bliczności bardzo podobały się zarówno 
liryczne i wzruszające utwory, przy któ-

rych z niejednych oczu popłynęła łza, 
jak również te bardziej żywiołowe i dow-
cipne, po części autobiograficzne, jak „To 
się nie sprzeda, pani Geppert”. Artystka 
bisowała dwukrotnie, otrzymała owa-
cje na stojąco, podpisała wiele płyt au-
tografami. Takich wzruszeń i emocji jak 
w ostatnich tygodniach życzymy widzom 
babickiego Domu Kultury coraz częściej. 

TeKST: gB

Foto: ib, aGencja eDyta
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Rozmowa z katarzyną Słomską
Z okazji międzynarodowego dnia dziecka na scenie domu 
kultury Stare Babice młodzi widzowie będą mogli obejrzeć 
i przeżyć niezwykłe przygody wraz z bohaterami pewnego 
podwórka… Będzie tu o przyjaźni, działaniu w zespole, tu 
dobro zwycięży zło.

Rozmawiamy z Katarzyną Słomską, po-
mysłodawczynią i założycielką Bajlandii, 
która przedstawi spektakl „Awanturka 
z leśnego podwórka”. 

Gazeta Babicka: Skąd wziął się po-
mysł na założenie teatru dla dzieci?

Katarzyna Słomska: Lata temu ze-
tknęłam się z wielką osobowością Lidii 
Wopaleńskiej – scenografki i aktorki-
-lalkarza, twórczyni sympatycznego psa 
Pankracego znanego z telewizji, która za-
proponowała mi pracę w jednym z war-
szawskich teatrów lalek „Baj” w pracowni 
plastycznej, gdzie miałam poznać tajniki 
technik lalkowych. Propozycja ta zbiegła 
się z udanymi egzaminami do szkoły te-
atralnej we Wrocławiu. Musiałam zdecy-
dować. Wybrałam studia, które prowa-
dziły mnie prosto na scenę, bo przecież 
zawsze o tym marzyłam. Na drugi plan 
odsunęła się fascynacja scenografią, pla-
styką, a teatr pochłonął mnie całkowicie. 
Aż pewnego dnia poczułam, że czegoś mi 
brakuje, a moje życie teatralne przelicza 
się na ilość zagranych ról. Pozorna te-
atralna stabilizacja uśpiła moje marzenia. 
Zaczęłam projektować, lepić, dziergać... 
Chciałam stworzyć coś mojego, własnego, 
kolorowego. Powróciło we mnie dziecko, 
które tęskniło za radością, uśmiechem 
w sobie i u innych, za dobrocią w pełnym 
kształcie. To może dać tylko świat bajek. 
Dlatego powstała Bajlandia!

GB: Po co dzieciom bajki?
KS: Bajki są jedną z form edukacji 

dziecka. Uczą odróżniać dobro od zła, 
nie kłamać, szanować innych, żyć w gru-
pie, zachowując swoją indywidualność, 
pobudzają wyobraźnię, uczą dziecko sa-
modzielności, rozładowują napięcia emo-
cjonalne!

GB: Co daje dziecku teatr?
KS: Z jednej strony może służyć jako 

bierna rozrywka, dająca odetchnąć od co-
dzienności, wprawiająca umysł dziecka 
i jego ciało w stan relaksu. Z drugiej strony 

rozwija myślenie abstrakcyjne, tak ważne 
i pomocne w życiu, a obecnie bardzo nie-
doceniane. Teatr uczy dziecko kultury za-
chowania, jest ujściem dla jego emocji!

GB: Czy teatrem dla dzieci może zaj-
mować się każdy?

KS: Przede wszystkim profesjonaliści, 
którzy wiedzą jak pobudzić wyobraźnię 
dziecka, jak panować nad jego emocjami. 
Zatem trzeba mieć dar psychologa, pe-
dagoga, artysty! Ale nade wszystko pie-
lęgnować w sobie dziecko!!!

GB: Dlaczego kontakt z żywym akto-
rem jest tak ważny?

KS: Młody widz ma w teatrze nie-
bywałą okazję odbioru sztuki na żywo. 
Nie oddziela go od aktorów i scenografii 
szklany ekran. Może smakować sztuki, 
która dzieje się tu i teraz, jest niepo-
wtarzalna i powstaje w tym samym cza-
sie, w jakim doświadcza jej widz. To roz-
wija w dziecku świadomość uczestnictwa 
w czymś ważnym i angażuje znacznie bar-
dziej niż odbiór sztuki filmowej. Dziecko 
może też doświadczyć kontaktu wzroko-
wego z aktorem, empatii dla odgrywanych 
postaci. To trochę jak podglądanie życia, 
które jest na wyciągnięcie ręki. Czasem 
zresztą tak bardzo, że wystarczy jeden 
gest, by dać się wciągnąć na scenę i stać 
częścią całego spektaklu.

GB: Jak niekontrolowany dostęp do 
Internetu i elektroniki wpływa na roz-
wój dziecka? 

KS: Coraz młodsze dzieci każdego dnia 
spędzają godziny przed ekranami telewi-
zorów, komputerów, tabletów czy smart-
fonów. Nie pozostaje to obojętne dla ich 
zdrowia i psychiki. Nadmiar tego typu 
bodźców zaburza rozwój mowy, utrud-
nia wypracowanie uwagi selektywnej, 
a kiedy staje się substytutem kontaktów 
międzyludzkich – sprzyja budowaniu spo-
łeczeństwa samotników, którzy nie po-
trafią porozumiewać się ze sobą i budo-

wać głębszych relacji w realnym życiu. 
I chociaż zarówno telewizja, jak i Inter-
net oferują wartościowe programy i gry 
edukacyjne, niekontrolowane korzysta-
nie z ich zasobów po prostu zaburza roz-
wój poznawczy i społeczny dzieci. 

GB: Czy w dzisiejszych czasach nie-
ograniczonego dostępu do Internetu 
i elektroniki trudno przekonać rodzi-
ców małego widza do udziału w spekta-
klu teatralnym?

KS: Myślę, że coraz łatwiej jest prze-
konać rodziców do teatralnych wydarzeń. 
Widząc, co się dzieje z ich dzieckiem, które 
spędza zbyt dużo czasu przed ekranem, 
chcą wyrwać je z tzw. Matrix’a. 

GB: Na co kładziecie Państwo nacisk 
w swoich przedstawieniach dla dzieci?

KS: Dbamy o to, by dostosować realizo-
wany repertuar do wieku dziecka, by świat 
teatralnej opowieści był dla młodego widza 
czytelny i przyjazny. Stawiamy na plastykę, 
muzykę i grę aktorską. Kreacje aktorskie 
powinny być ciekawe i wyraziste! Sceno-
grafia naszych przedstawień jest mobilna, 
dzięki temu mamy zaskakujące zmiany ak-
cji, a często budujemy ją na oczach widzów. 
Staramy się edukując, bawić dzieci! 

GB: Jaki jest Państwa największy suk-
ces?

KS: 20 lat pracy dla dzieci uwieńczony 
ich uśmiechem!

GB: Czego powinniśmy życzyć dzie-
ciom tuż przed ich świętem?

KS: Życzę wszystkim dzieciom, aby 
ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby 
trwało jak najdłużej!

Foto: bajLanDia

UWAGA!
Udział w spektaklu możliwy tylko  
po okazaniu bezpłatnego numero-
wanego biletu, pobranego ze strony 
www.biletyna.pl.
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pt.:

Organizatorzy:

Przedstawienie odbędzie się w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Stare Babice, 

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela
5 czerwca (wtorek) o godz. 18.00

WSTĘP WOLNY

PRZEDSZKOLE
w Bliznem Jasińskiego

Dzieci
dzieciom

PRZEDSTAWIENIE

Dzieci z Przedszkola
w Bliznem Jasińskiego 

oraz Dom Kultury Stare Babice 
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na:   

„Calineczka”.

DOM KULTURY 
STARE BABICE



18 Gazeta babicka maj 2018

Foto: Gb
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W drugiej połowie maja br. ruszyły zajęcia w domu kultury Stare 
Babice przy ul. Południowej 2a w Zielonkach-Parceli. Proponujemy 
indywidualną naukę gry na różnych instrumentach, a także różno-
rodne zajęcia grupowe skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak 
i dorosłych.

        w domu kultury Stare Babice!

Prowadzone są nadal zapisy zarówno na indywidualne, jak i  grupowe zajęcia. 
Wszelkie szczegóły dotyczące instruktorów oraz płatności znajdują się na stronie 
internetowej Domu Kultury Stare Babice: www.domkultury-starebabice.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną na czerwiec br. 
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury 
Stare Babice.

Oferta Domu Kultury Stare Babice będzie cały czas rozbudowywana, ale już 
można zapisywać się na następujące płatne zajęcia i warsztaty:

zajęcia inDyWiDuaLne
PIANINO (dzieci od 7 lat, dorośli)
 poniedziałek w godzinach 13.00-17.30; czas trwania jednych zajęć to 30 minut. 
Zapisy przyjmowane są na konkretną godzinę.
GITARA (dzieci od 8 lat, dorośli)
 wtorek godz. 14.00-20.00; czas trwania jednych zajęć to 30 minut. Zapisy na 
konkretną godzinę.
PERKUSJA (dzieci od 7 lat, dorośli)
 wtorek 15.00-19.00; czas trwania jednych zajęć to 45 minut. Zapisy na konkret-
ną godzinę.

zajęcia GRuPoWe
· CERAMIKA
Ceramika dla dzieci (6-10 lat)
 wtorek godz. 14.00-15.00; czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
Ceramika dla młodzieży (od 11 lat)
 wtorek godz. 17.00-18.00; czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
Ceramika dla dorosłych
 wtorek godz. 18.00-19.00; czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
Ceramika dla rodzin (dzieci od 6 lat + dorośli)
 sobota godz. 11.00-12.00; czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
 sobota godz. 12.00-13.00;czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
·  RYSUNEK I MALARSTWO (młodzież od 12 lat)
 poniedziałek godz. 18.00-19.30; czas trwania jednych zajęć to 90 minut.
·  ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TWÓRCZE
Artystyczne wariacje (dzieci 5-7 lat)
 sobota godz. 10.00-11.00; czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
Warsztaty artystyczne (dzieci 8-12 lat)
 czwartek godz. 16.00-17.30; czas trwania jednych zajęć to 90 min.
Rękodzieło (dzieci od 8 lat, młodzież)
sobota godz. 11.15-12.45; czas trwania jednych zajęć to 90 min.
· ZAJĘCIA WOKALNE
 Studio wokalne (dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli) grupy do 4 osób
 środa  godz. 15.00–19.00; czas trwania jednych zajęć to 60 min. 
 Planowane grupy wiekowe 7-10 lat, 11-13 lat, 14-17 lat oraz dorośli.

Rozpoczęły się zajęcia
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        w domu kultury Stare Babice!
· ZAJĘCIA SZACHOWE
Przedszkole szachowe (dzieci 4-5 lat)
 środy godz. 17.00-17.30; czas trwania jednych zajęć to 30 minut.
Szkoła szachowa (dzieci od 6 lat)
 środy godz. 16.00-16.45; czas trwania jednych zajęć to 45 min.

Dom Kultury Stare Babice proponuje także następujące warsztaty w czerwcu br.:
WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII Z TKANIN 
dla małej i dużej kobiety (dzieci od 8 lat, dorośli)
piątek 8 czerwca 2018 r. godz. 18.00-19.00
czas trwania: 60 minut.
Warsztaty tworzenia biżuterii z  płatków tkanin przeznaczony jest dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Podczas zajęć uczestnicy stworzą  niepowtarzalne broszki, 
opaski lub kolczyki. Jest to okazja, aby kreatywnie spędzić czas i pod okiem pro-
fesjonalistki stać się twórcą niezwykłej biżuterii. W cenie warsztatu zapewniamy 
wszelkie materiały. 

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Idźkowska – grafik, animator warsztatów arty-
stycznych, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w  Warszawie, 
Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz 
Przygotowania Pedagogicznego Szkoły Wyższej w Płocku.

WARSZTATY KOLOR CZERNI I BIELI 
rysunek dla młodzieży i dorosłych (od 18 lat)
wtorek 12 czerwca 2018 r. godz. 18.00-20.00 
czas trwania: 120 min.
Podczas warsztatu uczestnicy  będą korzystali z różnorodnych technik rysunko-

wych tak, aby uzyskać przekonujący sposób oddania materii, a temat podać w spo-
sób plastycznie ciekawy. Wyruszą w świat poszukiwań twórczych i eksperymental-
nych zestawień, by przekonać się, jakie możliwości daje rysunek! 

Warsztat poprowadzi Mateusz Kalinowski – absolwent grafiki na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, na kierunku „multimedia” – i  ta nazwa najlepiej cha-
rakteryzuje obszar twórczy, którym się zajmuje. Od rysunku i malarstwa, poprzez 
grafikę tradycyjną i komputerową po poezję i teatr.

Zapisy na zajęcia oraz warsztaty odbywają się:
· mailowo na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl
· telefoniczne pod numerem 22 487 18 70
Sekretariat Domu Kultury Stare Babice jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00-16:00.

Dom Kultury otwarty jest w tygodniu w godzinach 8:00-21.30. Będziemy otwar-
ci również w soboty, od momentu, kiedy rozpoczną się zajęcia sobotnie.

Dom Kultury Stare Babice
ul. Południowa  2a
05-082 Zielonki-Parcela
kontakt@domkultury-starebabice.pl
tel. 22 487 18 70
Zapraszamy na nasza stronę internetową oraz Facebooka!
www.domkultury-starebabice.pl
www.facebook.com/dkstarebabice
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zaproszenie do konkursu  
Wolontariusz roku
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
,,WoLoNtarIuSZ roku 2018 w Gminie Stare Babice’’

Konkurs „Wolontariusz Roku 2018” 
organizowany jest przez Fundację Na 
Przekór i  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach.

Intencją organizatorów jest, aby ty-
tuł „WOLONTARIUSZ ROKU” stał się 
prestiżowym wyróżnieniem honorują-
cym osoby  podejmujące wolontariac-
ką aktywność na terenie Gminy Stare  
Babice. 

Patronat honorowy nad konkursem 
objął Wójt Gminy Stare Babice, nato-
miast patronat medialny sprawuje Ga-
zeta Babicka.

Celem konkursu jest promocja po-
staw prospołecznych, wskazanie róż-
nych form pracy wolontariackiej, po-
dziękowanie wolontariuszom za ich 

pracę i zaangażowanie w działalność na 
rzecz organizacji i  środowiska lokalne-
go oraz prezentacja ciekawych sylwetek 
wolontariuszy i  wyjątkowych akcji wo-
lontariackich.

Kandydaci będą wybierani w  dwóch 
kategoriach: 
– osoba indywidualna do 16 roku życia;
– osoba indywidualna powyżej 16 

roku życia (16 lat ukończone w dniu 
31.10.2018 r. – to jest w ostatnim dniu 
przyjmowania zgłoszeń).

Zgłoszeń należy dokonywać na for-
mularzu dostępnym na stronie Funda-
cji Na Przekór oraz na stronie Gminy 
Stare Babice w  nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31 października 2018 r. 
(do godz. 16.00).

Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Fundacja Na Przekór                     
ul. Kosmowska 158
05-080 Borzęcin Mały
lub 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice 

lub drogą mailową na adres:
hdo@naprzekor.org.pl
gops@stare-babice.waw.pl
gops.a.napurka@wp.pl

z dopiskiem: Wolontariusz Roku 2018

Wszelkie informacje dotyczące 
zgłoszenia i  przebiegu konkursu oraz 
formularz zgłoszenia znajdą Państwo 
w Regulaminie Konkursu „WOLONTA-
RIUSZ ROKU 2018” zamieszczonym na 
stronie gminy: www. stare-babice.waw.pl 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszo-
ne podczas Gali Wolontariatu w dniu 7 
grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!
tekst: uGsb

tak było, a tak jest
Czasem zamiast tysiąca słów wystarczy kilka zdjęć, aby 
zobaczyć, jak zmienia się nasza gmina. Bywa, że tempo 
zmian jest tak duże, iż ich nie zauważamy. Ale wystarczy 
porozmawiać z mieszkańcami, którzy pamiętają gminę 
sprzed 10, czy 15 lat, aby uświadomić sobie, jak duże są 

Plac przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie 
dużym, rok 2015

W 2017 roku powstał w tym miejscu ogólnodostępny plac zabaw

to różnice. Stąd pomysł na cykl zdjęć ukazu-
jących, jak było, a jak jest obecnie w Gminie 
Stare Babice.

tekst/ Foto: uGsb
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Aktywny i kulturalny Senior
taki tytuł nosi zadanie publiczne realizowane ze środków 
Gminy Stare Babice przez Stowarzyszenie Starobabicki 
uniwersytet trzeciego Wieku. W ramach tego zadania po-
dejmowaliśmy ostatnio wiele działań, które chcemy przed-
stawić. 

Kulturalny Senior jeździ do kina. My 
także byliśmy w kinie, w Błoniu, na se-
ansie dla seniorów. Obejrzeliśmy film 
pt. ,,Gurgacz. Kapelan wyklętych”. To 
filmowy portret niezwykłego kapła-
na, który nie wahał się konsekwentnie 
podążać drogą sumienia w najczarniej-

szych latach powojennej Polski. Skoro 
kino, to i  teatr. W  majowy weekend 
obejrzeliśmy w  Teatrze Polonia spek-
takl ,,Chłopcy”. To zabawna historia 
o  życiu starszych panów w  domu spo-
kojnej starości  prowadzonym przez 
siostry zakonne. Ta ciepła, pełna humo-
ru historia sprawiła, że wielokrotnie na 
naszych twarzach pojawił się uśmiech. 
Senior naszej Gminy także pogłębia 
swoją wiedzę. Wysłuchał więc wykła-
du Ewy Andrzejewskiej pt. „Królowa 
Bona”. W tym roku obchodzimy 500-le-

cie koronacji tej pięknej i mądrej kobie-
ty, która 38 lat mieszkała w Polsce. Po-
ślubiła Zygmunta Starego i razem z nim 
rządziła. Znała języki obce, literaturę 
klasyczną, była wysportowana i  grała 
na ośmiu instrumentach. Była kobietą 
sukcesu gospodarczego. Zwróciła uwagę 

na warzywa, ale do kuchni wprowadziła 
pasztety i  galarety. Nasz Starobabicki 
Senior odwiedza także Warszawę i  ją 
poznaje. W ramach tego spacerował po 
Parku Saskim i tam zgłębiał tajniki wie-
dzy przyrodniczej i  historycznej. Pięk-
na majowa pogoda, zapach bzów i  lip 
na długo pozostaną w  pamięci wszyst-
kich. Posągi, które pozostały po wojnie, 
fontanna z XIX wieku zachwycają dalej 
swoim wyglądem. W Muzeum Narodo-
wym zobaczyliśmy najpiękniejsze arcy-
dzieła. Trasa zwiedzania obejmowała 

wybrane obiekty z Galerii Faras, Galerii 
Sztuki Średniowiecznej, Galerii Sztu-
ki XIX Wieku oraz Galerii Sztuki XX 
i  XXI Wieku. Zobaczyliśmy ,,Bitwę pod 
Grunwaldem” Jana Matejki, przygoto-
wując się do wykładu w czerwcu. Nasz 
kulturalny Senior nie tylko podziwia 
kulturę, ale jest też jej twórcą. Podczas 
warsztatów plastycznych wykonał więc 
piękne anioły i  skrzaty, które są teraz 
ozdobą jego domu. Babicki Senior jest 
także aktywny fizycznie. Chętnie bie-
rze udział w zajęciach  ,,Tańca w kręgu” 
i  ćwiczeniach, które poprawiają jego 
kondycję i  usprawniają ciało, bo nasz 
Senior musi mieć dużo sił. To wszyst-
ko działo się tylko w  ciągu ostatniego 

miesiąca, a  przed nami kolejne ambit-
ne plany. Jeśli jeszcze Babicki Seniorze 
siedzisz w domu, to natychmiast zmień 
to i dołącz do nas. Zobaczysz wtedy, że 
w każdym wieku można poznawać świat 
i ludzi wokół.

 Zapraszamy 5 czerwca o godz.16.30 
do nowego budynku urzędu gminy na 
wykład Ewy Drop ,,Kiedy smutek to de-
presja…” , a 19 czerwca na wykład Ewy 
Andrzejewskiej ,,Jan Matejko”. 

tekst/Foto: aGnieszka matuszeWska 
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W wakacje na Polanie Lipków bezpłatna 
gimnastyka, pomiar cukru i ciśnienia  
oraz porady dietetyczne
W najbliższe wakacje seniorzy oraz ich rodziny z Warszawy i okolic będą mogli wziąć 
udział w bezpłatnej gimnastyce na świeżym powietrzu pod okiem wykwalifikowanego 
trenera. Projekt rusza pod koniec czerwca na kampinoskiej Polanie Lipków. Warsztaty 
będą realizowane w każdą sobotę przez fundację aktywni dłużej. medI-system, 
największa sieć domów opieki w Polsce, została partnerem tego wydarzenia. W czasie 
inauguracyjnych  zajęć, uczestnicy będą mogli skorzystać z darmowych porad w zakresie 
zdrowego trybu życia i odżywania, udzielanych przez specjalistów z medI-system  
(m.in. fizjoterapeutę), a także bezpłatnie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru. Zapraszamy  
w sobotę 23 czerwca na godz. 10.00. ostatnie zajęcia odbędą się 25 sierpnia.

Aktywny wypoczynek i porady 
specjalistów na świeżym 
powietrzu
Zajęcia gimnastyki na Polanie Lipków 
będą prowadzone w  oparciu o  autor-
ską metodę Fundacji Aktywni Dłużej. 
Punktem wyjścia jest tu system ha-
thajogi, który kładzie duży nacisk na 
precyzję wykonania ćwiczenia. Został 
on wzbogacony o  podejście jogi aka-
demickiej, gdzie jest szersze pole do 
poszukiwań i  przystosowania pozycji 
do ograniczeń i  możliwości ćwiczącego 
– a  to jest szczególnie istotne w  pracy  
z seniorami. 

W  czasie inauguracyjnych zajęć do 
dyspozycji uczestników będzie także 
personel MEDI–system, który udzie-
li porad dotyczących zdrowego trybu 
życia i  odżywiania. Po treningu będzie 
można również otrzymać specjalne 
karty z  zestawami ćwiczeń w  warun-
kach domowych występujących przy 
podstawowych schorzeniach, takich jak 
rwa kulszowa, czy zespół bólowy odcin-
ka L-S  (lędźwiowo-krzyżowego). Jed-
nocześnie pracownicy MEDI–system 
bezpłatnie zmierzą ciśnienie i  poziom 
cukru. Uczestnicy będą także mogli za-
sięgnąć informacji dotyczących opieki 
nad osobami starszymi. 

bezpieczeństwo i fachowa 
opieka
Instruktorzy Fundacji Aktywni Dłużej 
mają wieloletnie doświadczenie w  pra-

cy z  różnymi osobami z  problemami 
aparatu ruchu oraz z  seniorami. Swo-
ją wiedzę zdobywali m.in. w  Akademii 
Wychowania Fizycznego – na Wydziale 
Rehabilitacji i Wydziale Wychowania Fi-
zycznego. 

MEDI–system to największa w  Pol-
sce sieć domów opieki, obecna w  na-
szym kraju od ponad 15 lat. Firma 
posiada doświadczenie w  obszarach 
szczególnie ważnych dla seniorów – 
opiece długoterminowej i  rehabili-
tacji. Swoje usługi (zarówno w ramach 
kontraktu z NFZ, jak i w formie komer-
cyjnej) świadczy w 9 nowoczesnych pla-
cówkach – domach opieki i  ośrodkach 

rehabilitacji na Mazowszu, w  Chorzo-
wie i we Wrocławiu. Siłą MEDI-system 
jest zespół profesjonalistów – lekarzy, 
rehabilitantów, psychologów, logope-
dów, terapeutów zajęciowych i  pielę-
gniarek, wspomaganych przez grupę 
opiekunek i  personel pomocniczy. Od 
stycznia 2016 roku MEDI-system nale-
ży do międzynarodowej Grupy ORPEA, 
która posiada sieć ponad 700 placówek 
w 10 krajach Europy, a także w Chinach 
i Brazylii. 

tekst: zbiGnieW baRanoWski

Foto: aRchiWum
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Sprostowanie
W  marcowej Gazecie Babickiej nr 3 
(259) na s.27 w artykule o działającej 
już rok Radzie Seniorów podano nie-
właściwie zapisaną nazwę stowarzy-
szenia Soroptimist International, za 
co serdecznie przepraszamy. 

dla mieszkańca

o poziomie sprawności funkcjonalnej 
starobabickich seniorów

Już wiemy, jak wypadliśmy na tle 
populacji 60+ na obszarze Mazowsza 
w  badaniach, które przeprowadziła 24 
kwietnia 2017 roku dr Sylwia Nowacka-
-Dobosz – pracownik naukowy Zakładu 
Teorii i  Metodyki Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie na reprezentatywnej 
grupie 27 seniorów naszej gminy. 

Przypominamy, że test „Fullertion 
Functional Fitness Test” składał się 
z  kilku elementów sprawdzających siłę 
i wydolność poszczególnych części ciała: 
oceny ruchomości, gibkości, zwinności, 
dynamicznej równowagi oraz wytrzy-
małości tlenowej (mierzono ciśnienie 
wysiłkowe). 

Na spotkaniu słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, 17 kwietnia 2018 
roku, podczas wykładu „Ruch to ja-
kość życia” dr  Sylwia Nowacka-Dobosz 
przedstawiła wyniki ww. badań, oma-
wiając szczegółowo wnioski dotyczące 
seniorów Gminy Stare Babice.

Co to jest sprawność funkcjonalna, 
czyli czynnościowa?

Jest to zdolność bycia niezależnym 
od innych w  zakresie podstawowych 
czynności życiowych: poruszania się, 
odżywiania, kontrolowania fizjologii 
organizmu, utrzymania higieny ciała.

Prelekcja pani doktor jeszcze raz 
uzmysłowiła  wszystkim, że ten truizm 
– ruch to zdrowie – nie zawsze z pełnym 
zrozumieniem przekładany jest na styl 
życia, szczególnie przez seniorów. Pod-
stawowa zasada, że rozwijają się i  do-
skonalą tylko te narządy i umiejętności, 
które są ćwiczone, jest znana i  spraw-
dzona.

Aby osiągnąć i utrzymać prawidłowy 
poziom sprawności fizycznej orgazmu 
trzeba go stymulować systematycznie. 
Sprawności nie można wypracować raz 
na zawsze. Ta właściwość naszego orga-
nizmu narzuca nam systematyczność, 
gdy o  niej zapominamy – koordynacja 
się pogarsza.

Wysiłek systematyczny to odnowa 
biologiczna! Podczas ćwiczeń poprawia 
się stan układu mięśniowego i  kostne-
go, zwiększa wydolność tlenowa, regu-
luje praca serca i  proces oczyszczania 
organizmu z toksyn. Jednocześnie ruch 

pomaga zmniejszyć męczliwość przy 
dużym wysiłku, podnosi sprawność 
mózgu, zwiększa zdolność koncentracji 
i  podnosi efekty uczenia się. Poprawie 
ulega praca gruczołów wewnętrznych, 
wspierając rozwój organizmu na wszyst-
kich poziomach. A w wieku senioralnym 
realnie pomaga utrzymać kondycję. 

Wysiłek powoduje pocenie się, co 
można porównać do brania kąpieli od 
wewnątrz; oczyszcza organizm z  wielu 
toksyn.

Podejmujmy aktywność fizyczną, bo 
wymiernie wpływa ona na stan zdrowia 
i poziom sprawności funkcjonalnej.

Ruch wpływa pozytywnie na układ 
nerwowy. W  starszym wieku optymal-
ny ruch hamuje degradację procesów 
poznawczych, emocjonalnych i  spo-
łecznych. Dobra koordynacja ruchowa 
wpływa pozytywnie na poczucie wła-
snej wartości, zwiększa wiarę we wła-
sne możliwości, nastraja pozytywnie do 
życia, obniża stres. Każdy sukces rucho-
wy wzmacnia psychikę. Uczenie się i po-
wtarzanie coraz trudniejszych układów, 
sekwencji ruchowych np. w tańcu, sty-
muluje pamięć i  poprawia koordynację 
ruchową. 

Poziom sprawności czynnościowej 
przebadanych seniorów sytuuje ich 
w  przedziale średnim w  stosunku do 
grupy ok. 1000 seniorów badanych na 
Mazowszu. Wyniki poszczególnych 
badań zostały przedstawione na pięt-
nastu slajdach prezentacji. Kilka wyni-
ków dla seniorów z naszego terenu, jak 
np. skłon dosiężny, czy poziom tkanki 
tłuszczowej, szczególnie u  kobiet, jest 
nieco gorszy od średniej mazowieckiej, 
za to w  sprawnym zginaniu ramion, 
sięganiu za plecy,  wycisku ręki (u męż-
czyzn), czy marszu na czas, osiągnęli-
śmy rezultat bardzo zadawalający. 

Wyniki przeprowadzonego testu 
oceniającego sprawność funkcjonalną 
są wyraźną wskazówką, że wiele jego 
parametrów wymaga stałej uwagi, a na-
wet wysiłku, aby je poprawić.

Władze samorządowe wspierają fun-
dacje i stowarzyszenia, które proponują 
bogaty wachlarz zajęć ruchowych dla 
seniorów, m.in. „Tańce w  kręgu”, ćwi-

czenia relaksacyjno-oddechowe, „Zdro-
wy kręgosłup”, pływanie czy spacery 
z  kijkami. Należy tylko wybrać odpo-
wiedni dla siebie rodzaj aktywności. 

Wnioski z przeprowadzonych badań, 
jak podkreśliła dr Sylwia Nowacka-Do-
bosz, są jednoznaczne i  bezdyskusyjne. 
Celowe jest upowszechnianie zorganizo-
wanych zajęć ruchowych dla osób star-
szych pod okiem trenera, bo kształtują 
one nawyki systematycznej aktywności 
fizycznej i przyczyniają się zdecydowa-
nie do podnoszenia sprawności funk-
cjonalnej, co z kolei wpływa na wyższą 
ocenę jakości życia. 

Dobra sprawność fizyczna to satys-
fakcjonująca sprawność funkcjonalna, 
czyli samodzielność i niezależność. 

tekst: anna czajkoWska
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być mamą, 
być sobą 
jesteś mamą i masz wra-
żenie, że wszystko jest na 
twojej głowie? Czujesz się 
obciążona odpowiedzialno-
ścią za dom, dzieci, pracę? 
Chciałabyś czasem uciec 
i choć na moment zrobić 
sobie wolne? a może bra-
kuje Ci dawnego życia, luzu, 
wieczorów tylko dla siebie, 
przespanych nocy i spokoj-
nych poranków? 

Takie i  inne pytania stawiają sobie 
uczestniczki warsztatów „Być mamą, 
być sobą”, organizowanych cyklicznie 
w Klubie Mieszkańca (ul. Polna 40, Stare 
Babice) przez Fundację Nasze Szczęścia. 
Rozmawiamy o docenieniu siebie w róż-
nych rolach, w tym w roli mamy. Przy-
pominamy sobie, jak to było wcześniej, 
co zyskałyśmy, stając się mamą i czy coś 
straciłyśmy. Próbujemy przyjrzeć się so-
bie trochę z boku, nazwać swoje emocje, 
poukładać swoje sprawy na nowo. 

nie utknąć w jednej roli
Na każdym etapie naszego życia mamy 
jakieś zadania do wykonania w różnym 
kontekście. Chcąc nie chcąc podejmu-
jemy wyzwania wchodzenia w  różne 
role, zmieniamy się, przeistaczamy, na-
bieramy doświadczenia. I gdy pokusimy 
się o sporządzenie listy wszystkich ról, 
które pełnimy, okaże się, że mamy ich 
nawet kilkanaście jednocześnie! Taka 
analiza pomaga ustalić priorytety, uświa-
damia szanse i obowiązki, które wiążą się 
z każdą życiową rolą.

Rola matki dla wielu kobiet jest naj-
ważniejsza na świecie. Kiedy doświadcza-
my macierzyństwa, czujemy, że wszyst-
ko się zmienia, wywraca do góry nogami. 
I  choć jest to całkowicie naturalne, bez 
wątpienia zaburza pewne proporcje 
w naszym codziennym funkcjonowaniu. 
To, co było ważne do tej pory – życie za-
wodowe, spędzanie czasu z przyjaciółmi, 

dla mieszkańca

Babicki Klub dla rodzin 
Fundacja Nasze Szczęścia 
od dwóch miesięcy realizuje 
projekt Babicki klub dla rodzin, 
dofinansowany z budżetu 
Gminy Stare Babice.  Zajęcia 
odbywają się w klubie 
mieszkańca domu kultury  
Stare Babice

Jest to kontynuacja projektu z poprzed-
niego roku w nieco zmienionym wyda-
niu, gdyż tym razem postawiłyśmy na 
edukację rodziców. I  tak oto dotych-
czasowa wtorkowa świetlica nabrała 
kształtu regularnych spotkań edukacyj-
nych dla mam. 

Od rana mamy zbierają się z  malu-
chami, by przy porannej kawie przez 
godzinę rozmawiać wyłącznie po angiel-
sku pod czujnym okiem i uchem lektor-
ki ze Strefy Języka. Uczestniczki kursu 
obowiązuje całkowity zakaz używania 
innego języka niż angielski – nawet do 
naszych dzieci zwracamy się w  obcym 
języku!  Ćwiczymy angielskie wierszyki 
i, całując małe stópki, rozwijamy słow-
nictwo. Przez 12 tygodni na każdych 
zajęciach debatujemy na inny temat 
wpisany w  matczyną codzienność. Po 
angielsku opowiadamy sobie o  faktach 
i  mitach rodzicielstwa, dzieląc się do-
świadczeniem związanym m.in. z  usy-
pianiem czy karmieniem dzieci, orga-
nizowaniem podróży rodzinnych, itp. 
Wszystko odbywa się w  przyjaznej at-
mosferze Klubu Mam, gdzie niestrasz-
ne nagłe dziecięce kwilenia, karmienie 
piersią czy zmiana pieluszki. 

Po godzinie konwersacji i  krótkiej 
przerwie, do Klubu przychodzą kolej-
ne mamy z  maluchami, bo wiedzą, że 
we wtorek dużo się tu dzieje: ciekawe 
spotkania z  psychologiem dziecięcym, 
coachem czy doulą przyciągają. [Doula 
– ze starogreckiego, w dosłownym tłu-
maczeniu to służąca i niewolnica; tutaj 
to  wykształcona i  doświadczona rów-
nież w  swoim macierzyństwie kobie-
ta, zapewniająca ciągłe niemedyczne, 
fizyczne, emocjonalne i  informacyjne 
wsparcie dla matki i  rodziny na czas 
ciąży,  porodu  i  po porodzie (za defini-

cją Stowarzyszenia DOULA w  Polsce) 
przyp. red.]. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się cykle warsztatów, np. „Być 
mamą, być sobą”, którego krótki opis 
przedstawiamy na stronie obok. 

Podczas zajęć dla rodziców dbamy 
o  rozwój najmłodszych uczestników 
– aby nasze maluszki się nie nudziły, 
organizujemy dla nich świetlicowe za-
bawy sensoryczne: lodowe kostki, prze-
sypywanie kolorowego ryżu, spacery po 
ziarnach fasoli – maluchy to uwielbiają! 

Zgodnie z  zapowiedziami w  ramach 
Babickiego Klubu dla Rodzin odbyły się 
też rodzinne warsztaty z Lego, podczas 
których rodzice z  dziećmi zbudowali 
w  naszych Babicach Warszawę. Były 
też warsztaty fotograficzne pt. „Jak 
fotografować (nie tylko) dzieci” oraz 
ciesząca się wielkim zainteresowaniem 
rodzinna sesja fotograficzna, przepro-
wadzona w  przepięknej scenerii staro-
babickiego parku przez profesjonalną 
fotografkę Agnieszkę Andrzejewską.

Z radością obserwujemy, jak powięk-
sza się grono zadowolonych uczest-
ników Babickiego Klubu dla Rodzin 
i  zawiązują się nowe przyjaźnie. Co-
raz więcej rodziców korzysta zarówno 
z  warsztatów, jak i  z  innych naszych 
propozycji: zajęć umuzykalniających 
dzieci od 6. miesiąca życia i zajęć przy-
gotowujących maluszki do przedszko-
la. W  ramach Fundacji integrujemy 
i wspieramy rodziców, pokazując im, że 
nie są sami ze swoimi problemami. 

Zapraszamy też Ciebie! Wkrótce ko-
lejne ciekawe spotkania i warsztaty, zaj-
rzyj na stronę www.naszeszczescia.pl

tekst/Foto: anna WaRzycha-DRuzD
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dbanie o siebie i relację z partnerem – to 
wszystko schodzi na dalszy plan. I  nie-
stety często pozostaje takie drugopla-
nowe na zbyt długo… I choć nasze dzieci 
są najbardziej zaopiekowanymi dziećmi 
świata, my matki możemy poczuć się 
zaniedbane, sfrustrowane, często nie-
kochane, jakieś takie nieistotne. Nie 
jesteśmy w stanie już wrócić do dawnej 
siebie, ba, nawet nie pamiętamy, że ktoś 
taki, kim wcześniej byłyśmy, w ogóle kie-
dykolwiek istniał! Nasze niezaspokojone 
potrzeby na początku w nas krzyczą, po-
tem przypominają o  sobie coraz ciszej, 
wreszcie milkną i znikają. Nie mamy już 
żadnych oczekiwań od życia, praktycz-
nie nie istniejemy – zostają tylko nasze 
dzieci i  my jako tylko i  wyłącznie ich 
opiekunki. 

I właśnie w takim momencie powin-
na nam się zapalić alarmowa lampka 
w głowie. Oto chyba utknęłyśmy w roli 
matki na dobre…

Tort trzech kroków
W poszukiwaniu równowagi pomiędzy 
rolą matki a innymi ważnymi sprawami, 
dobrze jest zastanowić się, na co poświę-
camy swój czas, zwrócić uwagę na ob-
szary zaniedbane i zaplanować ewentu-
alną zmianę. Służy temu ćwiczenie zwane 
tortem trzech kroków, które polega 
na stworzeniu diagramów – aktualnej 
i idealnej doby i wyciągnięcie wniosków 
z tego, co naszkicujemy.

Nasz tort to okrąg, który liczy 24 go-
dziny. Pierwszy krok to stworzenie dia-
gramu aktualnej doby – okrąg dzielimy 
na godzinowe kawałki w kontekście róż-
nych codziennych czynności. Te czyn-
ności: to sen, praca, czas dla domu, czas 
dla dzieci, czas dla związku i  czas dla 
siebie – próba ich podziału wiele nam 

powie o naszej codzienności. Drugi krok 
to zbudowanie diagramu idealnej doby 
– rysujemy tort tak, jak byśmy chciały, 
by wyglądał. Finalnie wykonujemy krok 
trzeci, czyli planujemy konkretną zmia-
nę – robimy listę różnych działań, które 
przychodzą nam do głowy w  jednym 
obszarze, który chciałybyśmy zmienić. 
A  potem…po prostu próbujemy wdro-
żyć ten plan w nasze życie.

jestem matką i kim jeszcze
Matka pozostanie matką do końca życia. 
Ale dzieci za jakiś czas wyjdą z domu ro-
dzinnego w wielki świat i stanie się to 
szybciej, niż nam się wydaje. Zostaniemy 
same ze sobą i zastanowimy się nad tym, 
czy dobrze wykorzystałyśmy najlepsze 
lata swojego życia. 

Dlatego już na wczesnym etapie roz-
woju naszych dzieci warto zastanowić 
się nad odpowiedzią na pytanie, kim 
jeszcze, poza matką, jestem? Co lubię 
robić, czy mam jakieś pasje, w jaki spo-
sób realizuję się zawodowo? Zastanów 
się, jak wyglądało Twoje życie przed za-
łożeniem rodziny, o czym marzyłaś jako 
nastolatka, kim chciałaś zostać, do cze-
go dążyłaś. Czy udało się osiągnąć po-

stawione cele? A może dzieci przekreśli-
ły plany zawodowe, może pojawiły się 
w takim momencie, że już nie da się zre-
alizować pierwotnych założeń? A może 
odwrotnie? To, że stałaś się mamą dało 
Ci moc, pomogło Ci uwierzyć w siebie, 
otworzyło nowe ścieżki rozwoju? 

Spróbujmy określić zadania, jakie 
pełniłyśmy na różnych etapach życia – 
przed pojawieniem się dziecka, w trak-
cie ciąży i po porodzie. To ćwiczenie ma 
na celu doprecyzowanie różnych pełnio-
nych ról, a także uświadomienie zmian, 
które dokonują się w naszym życiu i na-
zwanie uczuć temu towarzyszących.

Warto też przypomnieć sobie kogoś, 
kto jest naszym wzorem do naśladowa-
nia. Może jest to nasza mama, a może 
inna bliska nam osoba. A może brakuje 
nam wzorca? Dzięki takiemu zanurze-
niu się we wspomnienia z  własnego 
dzieciństwa, dowiemy się wiele o  tym, 
co nami kieruje w  budowaniu relacji 
we własnej rodzinie. Zastanowimy się, 
czy przypadkiem, chcąc nie chcąc, nie 
powielamy błędów naszych rodziców, 
jaką mamy bazę wyniesioną z domu ro-
dzinnego i co możemy poprawić w kon-
takcie z dzieckiem i partnerem. Jest to 
niezwykle ważne, bo szczęśliwe dzieci 
mają szczęśliwych rodziców – takich, 
którzy wierzą we własne siły, odnoszą 
sukcesy na różnych polach, nie zapo-
minają o  zadbaniu o  wszystkich – nie 
tylko o dzieci, ale też o męża i o siebie 
samą. Tylko w takich zrównoważonych 
proporcjach rodzina może być napraw-
dę szczęśliwa.

Zapraszamy na warsztaty Fundacji 
Nasze Szczęścia! 

Więcej informacji: www.facebo-
ok.com/FundacjaNaszeSzczescia

tekst/Foto: kaRina GRyGieLska
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sport

Rajd rowerowy
W sobotę 5 maja br. odbył się rajd rowerowy, zorganizo-
wany przez Borzęcińskie Stowarzyszenie kulturalno-Spor-
towe oraz GoSir Stare Babice. miłośnicy jazdy na rowerze 
wyruszyli z placu Chopina w Borzęcinie dużym i z parkingu 
przy urzędzie Gminy w trasę rajdu, która przebiegała przez 
kilka miejscowości Gminy Stare Babice oraz szlaki kampi-
noskiego Parku Narodowego. 

Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników, którzy stawili się na 
start w liczbie ponad 260 osób. Pomimo, 
że długość trasy liczyła 20 km nie zabra-
kło najmłodszych uczestników. 

Na mecie na rowerzystów czekało 
ognisko z kiełbaskami oraz losowanie 
nagród, wśród nich 4 rowerów, ufundo-
wanych przez Starostę Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego – Jana Żychlińskiego, 

Borzęcińskie Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe oraz GOSiR Stare Babice. 
Cała impreza odbyła się przy słonecznej 
pogodzie i w dobrej atmosferze. Wszyst-
kim uczestnikom rajdu serdecznie dzię-
kujemy za aktywne uczestnictwo. 

Serdecznie dziękujemy policjantom 
z KKP dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego, Straży Gminnej oraz Straża-
kom z OSP Stare Babice za zapewnienie 
bezpieczeństwa rowerzystom. 

Przed i po rajdzie można było zwery-
fikować sprawność swoich jednośladów, 
dzięki Krzysztofowi Wiśniewskiemu ze 
Sklepu Rowerowego Turysta z Zielonek. 

tekst GosiR

Foto: ib, ak
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Taekowndo
Do tegorocznej XXIV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Taekowndo 
Olimpijskim kwalifikacje zdobyło 
180 juniorów młodszych z  całej  
Polski. 

O kwalifikacji decydowało miejsce za-
jęte w ogólnopolskim rankingu PZTO po 
dwóch turniejach kwalifikacyjnych Pu-
charu Polski P2 w Olsztynie i Swarzędzu. 

W dwuboju technicznym Wiktoria Sa-
dowska startowała w kategorii K2, do któ-
rej zakwalifikowano 15 zawodniczek. Po 
zaciętej rywalizacji Wiktoria uplasowała 
się na piątym miejscu.

Drugiego dnia zawodów Wiktoria 
zakwalifikowana w silnie obsadzonej 

kategorii – 41 kg 
w  walce elimina-
cyjnej spokojnie 
w  trakcie trzech 
rund wypracowała 
przewagę punk-
tową nad zawod-
niczką UKS Dra-
gon. 

W tym roku nie 
udało się powtórzyć medalowego suk-
cesu z OOM 2017, w obu konkurencjach. 
Wiktorii zabrakło niewiele do podium, 
ale taki jest sport. Ostatecznie Wiktoria 
Sadowska wróciła z OOM z dwoma pią-
tymi miejscami i dorobkiem 6 punktów. 

Mazowsze sumą punktów zdobytych 
przez reprezentantów UKS G-8,  AZS AWF 
Warszawa oraz TKKF Promyk Ciechanów 
jest w 2018 trzecie w klasyfikacji woje-
wództw.

tekst/Foto: maRcin saDoWski

grand Prix Sopot
Grad medali karateków RENSEI pod-
czas GP Karate Sopot! Złoty medal 
sensei Ewy Gąsiewskiej!

12 maja 2018 r. 13-sto osobowa grupa 
naszych karateków wzięła udział w Grand 
Prix Karate Sopot – Arawaza Cup. W zawo-

dach tych uczestniczyło około 
400 zawodników z 24 klu-
bów z Polski, Ukrainy oraz Ro-
sji. Liczna grupa zawodników 
naszego klubu dzielnie sta-
wiła czoła swoim przeciwni-
kom. Wszyscy nasi zawodnicy 
plasowali się dość wysoko, 
a największym sukcesem po-
szczycić się może sensei Ewa 
Gąsiewska. W walce półfina-
łowej Ewa pokonała reprezen-
tantkę Polski z Mistrzostw 

Europy w Sochi 2018 po to, żeby następ-
nie sięgnąć po złoto w najtrudniejszej ka-
tegorii kumite seniorek OPEN. Brawo!!! 
Sensei Ewa jest aktualną Akademicką Mi-
strzynią Polski w tej konkurencji i to już 
drugi raz z rzędu!

W sobotnich zawodach, oprócz złotego 
medalu sensei Ewy, nasi zawodnicy zdobyli 
jeszcze 4 srebrne medale oraz 9 brązowych. 
Klub uplasował się w Klasyfikacji Medalo-
wej na wysokim 14. miejscu!!!

Srebrne medale zdobyli: sensei Ewa Gą-
siewska w konkurencji kumite indywidu-
alne seniorki 18 lat + (-61kg), Alicja Bar-
tosik w konkurencji kata ind. dziewcząt  
8 lat, Katarzyna Przybylińska w  konku-

złoty medal w badmintonie
Złoty Medal Izabelli Kamoli w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w  Badmintonie oraz 

awans Julii Miśko i Weroniki Szem-
plińskiej do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży.

07.04.2018 r. w Zie-
lonce rozegrano Mię-
dzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików 
w  Badmintonie. Iza-
bella Kamola wraz 
z partnerką z Huber-
tusa Magdaleną Łuczak 
zdobyły złoty medal 
w  grze podwójnej. 
Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 
to jedna z ważniejszych 

imprez badmintonowych zaliczana do 
Ogólnopolskiej Rywalizacji Dzieci i Mło-
dzieży. Uczniowski Klub Sportowy Bad-
minton Stare Babice reprezentowało 
czworo zawodników: Izabella Kamola, 
Andrzej Szczepanek, Michał Szem-
pliński i Jakub Pamięta.

W tym samym dniu rozegrano również 
eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. W turnieju z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Badminton Stare Ba-
bice startowały – Julia Miśko i Wero-
nika Szemplińska, które po zaciętych 
pojedynkach wywalczyły awans do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w grach 
pojedynczych i w grze podwójnej. 

tekst/Foto: PiotR Pamięta

Dokończenie na str. 28



28 Gazeta babicka maj 2018

sport

informacje

14 marca 2017 r. 
podopieczni GoPs 
w Starych Babicach 

otrzymali pomoc 
żywnościową

Otrzymane produkty to efekt działań 
w ramach Programu Operacyjnego  Po-
moc Żywnościowa 2014-2020  (PO PŻ), 
Podprogram 2016.

W  sali Domu Parafialnego „Arka” 
w Starych Babicach wydawano paczki 
żywnościowe zawierające m.in. maka-
ron, mleko, groszek z marchewką, fasolę 
białą, jabłka i inne produkty.

możemy pomóc marzenie
Marzena Dąbrowska z domu Foremnik to pełna energii, prowadząca własną działal-

ność gospodarczą i wychowująca 16-letnią córkę mieszkanka sąsiedniej gminy wsi Wie-
ruchów. 3 marca 2018 roku, jadąc taksówką, uległa bardzo poważnemu wypadkowi sa-
mochodowemu. Doznała urazu wielonarządowego. W szpitalu stwierdzono ciężki uraz 
czaszkowo-mózgowy, liczne stłuczenia i obrzęk mózgu, krwiaki przymózgowe, złamanie 
kości czołowej i ściany oczodołu, złamanie kości potylicznej, tylnej ściany zatoki klino-
wej, liczne złamania wyrostków kolczystych i trzonów kręgosłupa, złamania żeber, stłu-
czenia płuc, zaburzenia świadomości. 

Stan zdrowia Marzeny stopniowo poprawia się, ale jest to długa i kosztowna droga, wymagająca specjalistycznej rehabili-
tacji neurologicznej. Rodzice poszkodowanej starają się ze wszech miar pomóc córce i wnuczce, ale bez Ludzi Dobrej Woli się 
to nie uda. 

Możemy pomóc Marzenie, wpłacając darowiznę na subkonto Fundacji FORANI na nr 37 1750 0012 0000 0000 2886 8189 w ty-
tule przelewu wpisując „Darowizna Marzena Dąbrowska-Foremnik” lub na prywatne konto: 08 8015 0004 0036 1606 3030 0001. 

oferta pracy  
na stanowisko magazyniera/

konserwatora

Firma zajmująca się bezpośrednim im-
portem kamienia naturalnego poszu-
kuje pracownika na stanowisko magazy-
niera/konserwatora obiektu. Wymagamy 
uprawnień na wózek widłowy, aktualne 
prawo jazdy kat B oraz zaangażowania 
w swoją pracę. Oferujemy stabilne za-
trudnienie (umowa o pracę), atrakcyjne 
wynagrodzenie oraz pracę w stałych go-
dzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

Zainteresowanych zapraszamy do kon-
taktu pod nr: 602-880-551 lub przesła-
nia CV bezpośrednio na adres: marke-
ting@kimarproart.pl

zawiadomienie 
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice zmieniającej uchwałę 

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych 
w obrębie Borzecin Mały – kompleks 1

Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr XL/425/18 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/186/16 
Rady Gminy Stare Babice w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nierucho-
mości położonych w obrębie Borzecin Mały – kompleks 1, obejmujący działki przed 
scaleniem o nr ew.: 86/1, 87/1, 89/13, 89/14, 90/8, 90/9, 90/12, 91/4, 91/6, 91/7, 
91/8, 91/9, 91/10, 94/5, 96/1, 99/3, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 117/8, 117/7, 117/6, 117/5 i   117/3 oraz część działek 85/1, 88/3, 90/20, 
91/5, 92/5, 93/7,  95/1, 96/3, 145/1, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114/2, 115, 
116, 109/2, 98/1, 117/4, 93/1 i 97.”    

Sprawę prowadzi Mikołaj Watral
podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami,

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel.: +48 22 730 80 32

rencji kata ind. dziewcząt 7 lat, drużyna 
dziewcząt w składzie: Maria Jakubik, 
Katarzyna Przybylińska, Helena Szłyk 
w konkurencji kata drużynowe dziew-
cząt 9 lat i mniej.

Brązowe medale wywalczyli: sensei 
Ewa Gąsiewska w konkurencji kata ind. 
seniorki 18 lat i więcej, Michalina Wojt-
kowska w konkurencji kata ind. dziew-
cząt 11 lat, Jakub Klepacki w konku-

rencji kata ind. chłopców 11 lat, Maria 
Jakubik w konkurencji kata ind. dziew-
cząt 8 lat, Jakub Kęsicki w konkurencji 
kata ind. chłopców 8 lat, Helena Szłyk w  
konkurencji kata ind. dziewcząt 8 lat, He-
lena Szłyk w  konkurencji kata ind. dziew-
cząt 7 lat i mniej, Katarzyna Przybyliń-
ska w konkurencji kumite ind. dziewcząt 
7 lat i mniej, drużyna chłopców w skła-
dzie: Jakub Kęsicki, Jakub Klepacki, Ka-
sper Szubski w konkurencji kata druży-
nowe chłopców 10-11 lat.

Wszystkim, którzy wzięli udział w za-
wodach bardzo dziękujemy i serdecznie 
gratulujemy osiągniętych wyników. Oss! 

tekst/Foto: PaWeł DobRzyński  

Dokończenie ze str. 27
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Gminne starania o dotacje – wiosna 2018
Z  nowym rokiem 2018 ruszyliśmy 
„pełną parą”   z  wnioskami o  dofi-
nansowanie.

Gmina Stare Babice   od początku 
2018 r.  złożyła 7 wniosków  o dofinan-
sowanie następujących projektów:
1.  „Nowoczesna edukacja w Gminie 

Stare Babice” – projekt obejmuje 
szkoły w  Starych Babicach i   Borzę-
cinie Dużym oraz przewiduje zakup 
wyposażenia do pracowni przyrodni-
czych, szkolenia nauczycieli i zajęcia 
dodatkowe dla dzieci. 
 Wnioskowane dofinansowanie to 
ponad 400 tys. zł.

2.  „Edukacja przedszkolna w  Gmi-
nie Stare Babice – wyrównywa-
nie szans dzieci o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych” – pro-
jekt obejmuje przedszkola w Starych 
Babicach i Bliznem Jasińskiego oraz 
przewiduje zakup wyposażenia, po-
mocy dydaktycznych, szkolenia i kur-
sy dla nauczycieli oraz zajęcia dodat-
kowe dla dzieci. 

 Wnioskowane dofinansowanie to 
blisko 330 tys. zł.

3.  „Poprawa oferty kulturalnej dla 
mieszkańców gminy Stare Ba-
bice” – projekt obejmuje przygoto-
wanie przedsięwzięć realizowanych 
przez Dom Kultury takich jak: prze-
gląd orkiestr dętych i  warsztaty dla 
orkiestry;   warsztaty i pokazy tańca 
integracyjnego z udziałem osób nie-
pełnosprawnych i seniorów; fotogra-
fia i  film to moja pasja – warsztaty 
kreatywne. 
 Wnioskowane dofinansowanie to 
blisko 32 tys. zł.

4.  „Zachowanie dziedzictwa kul-
turowego obszaru LSR”  – projekt 
obejmuje wykonanie rzeźby Wołody-
jowskiego i Bohuna w Lipkowie. 
 Wnioskowane dofinansowanie to 
blisko 32 tys. zł.

5.  „Budowa hali sportowej i boiska 
we wsi Zielonki-Parcela w  Gmi-
nie Stare Babice”  – projekt obej-
muje budowę hali sportowej przy 

szkole podstawowej w  Zielonkach-
-Parceli oraz boiska wielofunkcyjne-
go z bieżnią i skoczną. 
 Wnioskowane dofinansowanie to 
blisko 3 mln zł.

6.  „Przebudowa drogi gminnej – 
ul. Jakubowicza, na odcinku od 
ul. Mościckiego do ul. Sportowej 
w Lipkowie”. 
 Wnioskowane dofinansowanie to 
ponad 3 mln zł.

7.  „Szkoła – Lubię to. Nauczanie 
metodą eksperymentu w Gminie 
Stare Babice”  – projekt obejmu-
je szkołę w  Zielonkach-Parceli oraz 
przewiduje zakup wyposażenia do 
pracowni przyrodniczych, zajęcia do-
datkowe dla dzieci, półkolonie i wy-
cieczki naukowe. 
 Wnioskowane dofinansowanie to 
ponad 370 tys. zł.
Warto podkreślić, że każdorazowo 

wnioskujemy o maksymalne dofinanso-
wanie.

tekst/Foto: uGst

z sesji Rady Gminy Stare Babice
26 kwietnia w sali konferencyjnej 
urzędu gminy odbyła się XL sesja 
Rady Gminy Stare Babice

Radni podjęli 15 uchwał:
1. Uchwała Nr XL/417/18 z  dnia 

26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia informacji o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na te-
renie gminy

2. Uchwała Nr XL/418/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyję-
cia sprawozdania z działalności Straży 
Gminnej za 2017 rok

3. Uchwała Nr XL/419/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare 
Babice na rok 2018

4. Uchwała Nr XL/420/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia sprawozdania Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach z działalności 
Ośrodka za 2017 rok i sprawozdania 
za 2017 rok z realizacji zadań z za-
kresu wspierania rodziny

5. Uchwała Nr XL/421/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-

jęcia oceny zasobów pomocy spo-
łecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej 
w gminie Stare Babice

6. Uchwała Nr XL/422/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie usta-
lenia szczegółowych zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych 
udzielających schronienia osobom 
tego pozbawionym

7. Uchwała Nr XL/423/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia sprawozdania za rok 2017 z re-
alizacji programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego

8. Uchwała Nr XL/424/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie naby-
cia gruntu przeznaczonego na cel pu-
bliczny, położonego we wsi Lipków

9. Uchwała Nr XL/425/18 z  dnia 
26  kwietnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przystąpienia do 
scalenia nieruchomości położonych 
w obrębie Borzęcin Mały – kompleks 
nr I

10. Uchwała Nr XL/426/18 z dnia 26 kwiet-
nia 2018 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej we wsi Stare Babice

11. Uchwała Nr XL/427/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia zasad i trybu postępowania przy 
udzielaniu spółkom wodnym dotacji 
celowych z budżetu Gminy Stare Ba-
bice

12. Uchwała Nr XL/428/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu Statutu Bi-
blioteki Publicznej Gminy Stare Babice

13. Uchwała Nr XL/429/18 z  dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie współ-
pracy partnerskiej Gminy Stare Ba-
bice z Radą Wiejską Wito - Posztowa 
na Ukrainie

14. Uchwała Nr XL/430/18 z  dnia 
26  kwietnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad gospoda-
rowania nieruchomościami wchodzą-
cymi w skład gminnego zasobu

15. Uchwała Nr XL/431/18 z dnia 26 
kwietnia 2018 r. w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej na rzecz Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

oPRac. ib
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 www.KampinoSport.pl

Podaruj  
Najlepszy Prezent na Swięta:
Vouchery pod Choinkę

Jeśli FITNESS 
to tylko w KampinoSport

karnety na zajęcia fi tness wraz z dodatkowymi 

usługami do SPA - GRATIS!

KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice 606 122 322 / 22 722 90 32

FITNESS 

DREWNO POLIMEROWE 
 

tel. 500 138 120 biuro@conceptform.pl 

…bez konserwacji 

  
 
 

REMONTY KOMPLEKSOWO 
 

•usługi remontowo-budowlane •adaptacje  
•meble kuchenne •blaty z kompozytu 

 
biuro@komforthouse.pl 
ul. Stołeczna 2 Wyględy 
05-083 Zaborów 
tel. 501-248-753 

w w w . k o m f o r t h o u s e . p l  

Rada Gminy zajmuje się projektem zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”. 
Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o planach inwestycyjnych 
w Bliznem Łaszczyńskiego, pomiędzy trasą S8 a granicą z Warszawą. 
Zdecydowana większość wyraziła aprobatę dla planowanych działań.

Badanie zostało przeprowadzone w Starych Babicach w dniu 16.05.2018 na zlecenie pana Mar-
cina Papińskiego. Podsumowanie wyników jest dostępne na Facebooku @S8CornerStareBabice.

11,25%

2,50%

18,75%

17,50%

50,00%
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl     e-mail: biuro@extradachy.pl

Także wypożyczalnia motocykli i skuterów klasy 125 cm3 na prawo jazdy kat. „B”
   najwyższa zdawalność 
   najlepsi instruktorzy 
   28 lat tradycji w szkoleniu
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Yamaha Mt-07 suzuki Gladius romet zk-50 kymco agility

22 425 20 70
601 307 307

Kursy prawa jazdy
w kat. AM, A1, A2, A, B
www.sarbo.pl  (Bemowo)

to miejsce czeka  
na tWoją RekLamę

skontaktuj się z nami:
reklama.gazetababicka@gmail.com

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

PON-PT 10-18
SOBOTA 10-14

PON-PT 10-18

SOBOTA 10-14

111111

dla dzieci

MEN
COLLECTION

FASHION FOR YOU

folia czarna matowa z wyciętymi literami

czerwone literki 017 wklejone w tło

czarne matowe pasy na szyby

naklejka na drzwi- czarny mat tło, czerwone napisy

zlecenie: WS 

opis zlecenia: naklejenie grafiki na plexi opal 1185x1177 mm
czarne matowe tło, czerwona folia 017 8500
+ naklejka na drzwi 031+ czarny mat

materiał: plexi opal 3 mm + czarny mat+ czerwona 017+ czerwona 031

ścieżka: ploter/wiola men collection 

termin odbioru: 16.03

klient: 

przygotowanie do odbioru: zapakować do naszego montażu

cyferka 1 z czerwonej folii

zlecenie: WS 

opis zlecenia: przygotowanie folii i naklejenie na szyby na miejscu 
u klienta

folia szronionamateriał: 

ścieżka: ploter/ wiola/ mens collection babice

termin odbioru: 19.04

klient: men collection

przygotowanie do odbioru: zapakować w stretch 

ul. Okulickiego 5
05-082 Stare Babice
  

ODZIEŻ MĘSKA RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW


