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↓ aktualności

Badania profilaktyczne układu pokarmowego Zapraszamy Państwa 
na bezpłatne badania profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób układu 
pokarmowego ( kolonoskopia i gastroskopia) w Klinice Formmed w Starych 
Babicach Nowych. Badania będą wykonywane nieodpłatnie, aż do wyczerpa-
nia środków przeznaczonych na finansowanie programu z budżetu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Szczegóły pod adresem: FORMMED Szpital 
i Przychodnia, ul. Warszawska 197 D, Babice Nowe, tel. (22) 350 47 05,  
606 388 973 oraz www.formmed.com.pl

Uniwersytet III Wieku w  październiku Starobabicki Uni-
wersytet III Wieku zaprasza w  październiku do sali konferen-
cyjnej w  urzędzie gminy ul. Rynek 21 na następujące wykłady: 
1. „Święta w Indiach” – poniedziałek 2 października, godz.18.00, kolejne 
interesujące spotkanie dla seniorów z Gminy Stare Babice w ramach projektu 
»Ciekawe Indie dla Seniorów 2017»,
2. „Józef Piłsudski znany i nieznany” – wtorek 10 października, godz.16.30, 
3. „Starobabickie ABC… przeszłość, teraźniejszość i  przyszłość 
Gminy Stare Babice” – wtorek 24 października, godz.16.30.  
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Carrom w gminnych szkołach Serdecznie zapraszamy dzieci na bez-
płatne, regularne zajęcia carrom w gminnych szkołach. Terminy zajęć 
przedstawiają się następująco: Szkoła w Starych Babicach – poniedziałki 
godz. 14.30-15.15 (klasy I-III), godz. 15.15-16.00 (klasy IV i wyższe),
Szkoła w Borzęcinie Dużym – wtorki godz. 13.55-14.40 (klasy I-III), godz. 
14.45-15.30 (klasy IV i wyższe),
Szkoła w Koczargach Starych – środy godz. 13.45-14.25 (klasy I-III), godz. 
14.35-15.20 (klasy IV i wyższe),
Szkoła w Zielonkach Parceli – czwartki godz. 14.00-14.45 (klasy 0-III), godz. 
14.45-15.30 (klasy IV i wyższe).
Zajęcia prowadzi Paulina Nowakowska. Obowiązują zapisy. Kontakt ma-
ilowy: paulina@carrom.pl. Szczegółowe informacje o carrom znajdują się 
na stronie www.carrom.pl oraz na profilu na Facebooku: www.facebook.
com/carrompolska. Zapraszamy!!! Gramy w carrom z pasją!

Oszuści „na wnuczka” i „na funkcjonariusza 
cBŚ” wciąż aktywni! 

Szanowni Czytelnicy, jak nie dać się oszukać ”fałszywemu” wnuczkowi czy po-
licjantowi?
1. Po odebraniu telefonu nie należy wpadać w panikę, spróbować opanować emo-

cje i nie działać pod presją czasu;
2. Zapiszmy dane telefonującej osoby (przynajmniej imię i nazwisko) i zapytajmy 

kim dzwoniący jest dla naszego krewnego;
3. Po zakończeniu rozmowy najlepiej zadzwonić do kogoś bliskiego i koniecznie 

opowiedzieć o całym zdarzeniu;
4. W żadnym wypadku nie przekazujmy pieniędzy nieznajomemu ani nie róbmy 

przelewu na jego konto;
5. Nigdy nie bierzmy kredytu pod wpływem nacisku osób trzecich!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy jak najszybciej powia-
domić Policję, telefonując pod numer 997 lub 112. Pamiętajmy, że policjant 
nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, Policja nigdy nie po-
prosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto, lub pozosta-
wienie w jakimś miejscu, czy wrzucenie do kosza paczki z pieniędzmi. Prze-
stępcy bardzo często wmawiają swoim ofiarom, że oszczędności w banku są 
w niebezpieczeństwie i koniecznie musimy je wypłacić, aby przekazać do 
zabezpieczenia policjantowi. To kłamstwo! Nie dajmy się zwieść!
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Witaj Szkoło! Ile razy każdy z Czytelników mówił te słowa najpierw jako uczeń, a później jako rodzic? Ten 
numer Gazety Babickiej poświęciliśmy m.in. tematom związanym z edukacją w naszej gminie. Rok szkolny 
2017/2018 jest wyjątkowy. W wyniku reformy oświaty w Zielonkach-Parceli zamiast gimnazjum otworzyli-
śmy szkołę podstawową, a w Koczargach Starych w miejsce gimnazjum uruchomiono szkołę podstawową. 
Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym życzymy samych sukcesów 
w nowym roku szkolnym 2017/2018!

Redakcja Gazety Babickiej

Mamy nową szkołę!
4 września w nowo otwartej Szkole Podstawowej 
w zielonkach-Parceli rozpoczął się rok szkolny 
2017/2018. oficjalnego przecięcia wstęgi doko-
nali: wójt Gminy Stare Babice krzysztof turek, 
zastępca wójta marcin zając oraz dyrektor Szkoły 
Hanna domańska, a budynek poświęcił proboszcz 
babickiej parafii pw. wniebowstąpienia NmP 
ksiądz Prałat dr Grzegorz kozicki.

Hanna Domańska, Dyrektor zieloneckiej szkoły,  podczas krótkiego 
wystąpienia zwróciła szczególną uwagę na rolę rodziców w budowa-
niu nowej szkolnej społeczności – Wszyscy pracowaliśmy, aby tę szkołę 
otworzyć, za co serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że razem z gronem 
pedagogicznym będziemy mogli służyć społeczności szkolnej i wspierać 
Państwa dzieci w rozwoju. Będziemy wspierali Państwa, abyśmy szli jedną 
wspólną drogą, na której najważniejsze jest zawsze dziecko – powiedziała 
pani dyrektor.

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek podkreślił nową jakość 
w babickiej oświacie – Bardzo wiele sobie obiecujemy po tej szkole, jestem 
przekonany, że przy zaangażowaniu wszystkich istotnych elementów, które 
składają się na edukację, ich współdziałaniu, będzie to szkoła wzorcowa. Bu-
dowa trwała krótko, niecałe 2 lata, prace trwały do ostatnich godzin. To nie 
znaczy, że śpieszyliśmy się, aby zaoszczędzić na jakości. Bardzo dużo uwagi 
poświęciliśmy wykończeniu i wyposażeniu, które jest bardzo nowoczesne. 
(…) Wójt naszej gminy zwrócił się także do rodziców uczniów – Chciał-
bym podkreślić rolę rodziców w budowaniu nowej społeczności szkolnej. Ta 
rola jest często niezauważana. Obiecujemy sobie, że będziemy w ścisłej ko-
relacji z rodzicami, będziemy dyskutować o niektórych elementach funkcjo-
nowania szkoły. Chcemy, aby mieli oni wpływ na różne elementy naucza-
nia – dodał Krzysztof Turek.

Kolejną nowością, z której w roku szkolnym 2017/2018 skorzystają 
wszystkie szkoły w naszej gminie, jest nowatorski program, którego po-
mysłodawcą jest zastępca wójta – Marcin Zając. Polega on na rozsze-
rzeniu programu języka angielskiego – we wszystkich szkołach zwięk-
szono liczbę godzin tego języka (docelowo do 2 godzin w każdej szkole). 
Oprócz tego szkoły w naszej gminie będą profilowane, np. zwiększona 
będzie liczba godzin języka niemieckiego, matematyki, czy wychowa-
nia fizycznego. Wszystkie dodatkowe godziny są bezpłatne i finanso-
wane z budżetu gminy. Wg zastępcy wójta Marcina Zająca pozwoli to 
w ciągu 4 lat wprowadzić w klasach siódmych dwujęzyczność. Na czym 
ona polega? Trzy przedmioty mają być prowadzone w języku angiel-
skim. Oprócz oczywistych korzyści dla samych uczniów, to rozwiąza-

nie ułatwi również planowanie czasu przez rodziców, 
z których spadnie konieczność opłacania i wożenia 
swoich dzieci na dodatkowe lekcję języka angielskiego.

TeksT/fOTO: Pk

Oficjalne przecięcie wstęgi: od lewej stoją zastępca wójta Marcin 
Zając, Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach-Parceli Hanna Domańska
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wykonano odwodnienie przy ul. trakt królewski w wierzbinie/ zalesiuwybudowano chodnik przy ul. wspólnej w wojcieszynie

wykonano prace drogowe przy ul. maczka w kwirynowie

TeksT/fOTO: uGsB

wykonano oświetlenie w mariewie, m.in. przy placu zabaw przy ul. 
kwiatowej/ róg wólczyńskiej

wykonano nakładkę asfaltową przy ul. koczarskiej w Starych Babicach

z gminy (w skrócie)
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komisje oceniały postępy prac
12 września był pracowitym dniem dla radnych Gminy 
Stare Babice oraz pracowników urzędu gminy. tego dnia 
odbyły się dwa posiedzenia komisji:
•  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej 
urzędu gminy przy ul. Rynek 21 rozpo-
częło się posiedzenie Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. 
Następnie radni wraz z pracownikami 

urzędu udali się na składowisko „Ra-
diowo” celem zapoznania się ze stanem 
jego rekultywacji. W ocenie komisji oraz 
pracowników urzędu gminy prace postę-
pują zgodnie z harmonogramem.

•  o godz. 15:00, w Szkole Podstawo-
wej w Zielonkach-Parceli rozpoczęło się 
wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy 
Stare Babice. Radni zapoznali się z bu-
dynkiem Szkoły Podstawowej w Zielon-
kach-Parceli oraz organizacją nauczania 
w nowej szkole. Dalsza część posiedze-
nia odbyła się w siedzibie urzędu gminy 
przy ul. Rynek 32.

OPrac: Pk

fOTO: uGsB
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Uroczystość z tej okazji zorganizowana przez OSP Stare Babice 
i Gminę Stare Babice, połączona z oficjalnym otwarciem nowej 
remizy przy ul. Wieruchowskiej 5, odbyła się 9 września. Roz-
poczęła się mszą świętą, której przewodniczył ksiądz Prałat 
Grzegorz Kozicki – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Starych Babicach. Homilię podczas mszy wygłosił ksiądz 
Prałat Jan Szubka – Kapelan Gminny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Starych Babicach oraz były proboszcz 
babickiej parafii.

Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli władz pań-
stwowych i samorządowych, m.in.: Sergiusz Muszyński – Do-
radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani 
Bożena Żelazowska – Radna Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, druh honorowy Jan Żychliński – Starosta Warszaw-
ski Zachodni, druh honorowy Krzysztof Turek – Wójt Gminy 
Stare Babice, Pani Monika Ciurzyńska – Wójt Gminy Kampi-
nos, Henryk Kuncewicz – Przewodniczący Rady Gminy Stare 
Babice oraz Marcin Zając – Zastępca Wójta Gminy Stare Babice.

Strażackie władze reprezentowali: st. bryg. Bogdan Łasica 
– p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej, bryg. Mariusz Tymoszewicz – Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim, druh Paweł Majchrzak – 
Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim oraz Prezes OSP Borzęcin Duży, a także bryg. Pa-
weł Janiszewski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpo-
żarowej w Starych Babicach. Gospodarzem całej uroczystości 
był druh Michał Kos – Prezes OSP Stare Babice.

Wśród zaproszonych gości byli także: Paweł Turkot – Pre-
zes GPK Eko-Babice Sp. z o. o., Janusz Jeziorski – Zastępca Dy-
rektora Kampinoskiego Parku Narodowego, mł. chor. Tomasz 
Cegliński z Dowództwa 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej w Sochaczewie, a także poczty sztanda-

OsP stare Babice       ma już 100 lat!
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”  
– tym zawołaniem babiccy strażacy  
pozdrawiają się już ponad 100 lat.
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OsP stare Babice       ma już 100 lat!
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”  
– tym zawołaniem babiccy strażacy  
pozdrawiają się już ponad 100 lat.

rowe i delegacje z jednostek OSP z terenu powiatu warszaw-
skiego zachodniego, Radni Gminy Stare Babice oraz sołtysi 
i mieszkańcy gminy. Całą uroczystość uświetnił występ Ba-
bickiej Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego pod batutą Zbi-
gniewa Załęskiego.

Po mszy świętej wszyscy przemaszerowali do nowej remizy 
OSP Stare Babice przy ul. Wieruchowskiej 5. Tam zebranych 
przywitał druh Michał Kos – Prezes OSP Stare Babice. Waż-
nym elementem uroczystości, było wspomnienie druha OSP 
Stare Babice – Włodzimierza Sulwińskiego, zmarłego 14 marca 
b.r. podczas akcji, wieloletniego sołtysa wsi Janów. Wręczono 
również strażakom odznaczenia: „Strażak wzorowy” i „Za wy-
sługę lat”. Podczas uroczystości dokonano również oficjalnego 
otwarcia nowej remizy. Wstęgę przecięli: st. bryg. Bogdan Ła-
sica, druh honorowy Jan Żychliński, druh honorowy Krzysz-
tof Turek oraz druh Michał Kos.

Z okazji 100-lecia babickiej OSP, wydano również specjalny 
numer Gazety Babickiej, który w całości poświęcony został hi-
storii tej jednostki. Podczas uroczystości losy babickiej straży 
przybliżył zebranym druh honorowy Marcin Łada.

Odczytano również wiele listów gratulacyjnych: w imie-
niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji list odczy-
tał Sergiusz Muszyński. Bożena Żelazowska wręczyła odzna-
czenie „Pro Masovia” przyznane babickiej OSP za całokształt 
działalności zawodowej, społecznej, publicznej i realizację za-
dań na rzecz województwa mazowieckiego. Wręczono także 
okolicznościowe dyplomy przyznane przez Adama Struzika – 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Odczytano również 

listy, które do OSP Stare Babice skierowali Zdzisław Sipiera – 
Wojewoda Mazowiecki i druh Antoni Jan Tarczyński – Pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Uroczystość zakończyła się defiladą i pa-
miątkowym zdjęciem, po którym wszyscy mogli zwiedzić nową 
remizę oraz wziąć udział w strażackim pikniku.

TeksT/ fOTO: Pk
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z sesji rady Gminy Stare Babice
14 września 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy 
przy ul. Rynek 21 odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy 
Stare Babice. Podczas sesji radni podjęli 14 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXIV/336/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-

wie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 
rok 2017.

2. Uchwała Nr XXXIV/337/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare 
Babice na lata 2017 – 2027.

3. Uchwała Nr XXXIV/338/17 z dnia 14 września 2017 r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia soł-
tysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, po-
datków: leśnego, rolnego i od nieruchomości.

4. Uchwała Nr XXXIV/339/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie nabycia gruntów położonych we wsi Klaudyn.

5. Uchwała Nr XXXIV/340/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie przejęcia gruntów położonych we wsi Klaudyn.

6. Uchwała Nr XXXIV/341/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie nieodpłatnego nabycia gruntów od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.

7. Uchwała Nr XXXIV/342/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzę-
cinie Dużym – kompleks 1

8. Uchwała Nr XXXIV/343/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych 
w obrębie Borzęcin Duży – kompleks nr 2

9. Uchwała Nr XXXIV/344/17 z dnia 14 września 2017 r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia nie-
ruchomości położonych w obrębie Borzęcin Mały – kom-
pleks I.

10. Uchwała Nr XXXIV/345/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie nadania nazwy drodze położonej we wsi Latchorzew.

11. Uchwała Nr XXXIV/346/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia statusu lasów 
ochronnych gruntów leśnych położonych we wsi Borzęcin 
Duży.

12. Uchwała Nr XXXIV/347/17 z dnia 14 września 2017 r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Stare Babice.

13. Uchwała Nr XXXIV/348/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej.

14. Uchwała Nr XXXIV/349/17 z dnia 14 września 2017 r. w spra-
wie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokal-
nego transportu zbiorowego. 

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Stare Babice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Stare Babice: www.bip.babice-stare.waw.pl.

OPrac: IB

woda – skarb i zagrożenie
W  dniach 18-20 września Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej organizował 
trzydniowy wyjazd studyjny pn. 

„Woda-Skarb i  zagrożenie. Wiel-
kie Inwestycje NFOŚiGW w Polską 
Gospodarkę Wodną”. 19 września 
przedstawiciele prasy, radia, telewizji 

i branżowych portali internetowych 
odwiedzili naszą „fabrykę czystej 
wody” GPK Eko-Babice Sp. z o.o.

W programie spotkania była m.in. 
prezentacja zmodernizowanej oczysz-
czalni oraz instalacji do przetwarzania 
osadów na nawóz na terenie gminnego 
przedsiębiorstwa, a także Stacji Uzdat-
niania Wody w Borzęcinie Małym. Na 
pytania dziennikarzy odpowiadali Wójt 
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, 
Prezes GPK Eko-Babice Sp. z o.o. Paweł 
Turkot, Dyrektor Techniczny Obiektów 
Katarzyna Tarasiuk, Specjalista ds. Mo-
nitoringu i Rozliczeń GPK Eko-Babice  
Sp. z o.o. Monika Jędrzejczak oraz Dy-
rektor Departamentu Ochrony Wód 
NFOŚiGW Ewa Kamieńska. 

TeksT: Pk

fOTO: jP
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wydarzenia

XXVII spartakiada Pracowników 
wodociągów i kanalizacji im. tadeusza 
jakubowskiego
ogólnopolską Spartakiadę Pracowników wodociągów i ka-
nalizacji zainaugurowano w 1982 roku w elblągu. Stała się 
ona imprezą cykliczną, która miała być organizowana co 
roku – i tak było przez 6 lat. Potem nastąpiła pięcioletnia 
przerwa.

Od 2001 roku zawody sportowe naszej 
branży odbywają się pod nazwą Ogól-
nopolska Spartakiada Pracowników Wo-
dociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Ja-
kubowskiego. Liczba firm i zawodników 
biorących udział w Spartakiadzie zmienia 
się z każdą edycją. W tym roku pracow-
nicy przedsiębiorstw wodociągowo – ka-
nalizacyjnych rywalizowali ze sobą w po-
nad 30 dyscyplinach sportowych takich 
jak: skok w dal, biegi krótko i średnio 
dystansowe, tenis ziemny, siatkówka, 
piłka nożna, szachy, warcaby i wiele in-
nych. W tegorocznych zmaganiach udział 
wzięło 56 drużyn. Tegorocznym gospo-
darzem wydarzenia było miasto Często-
chowa, które gościło przez dwa dni  (1 – 2 

września) ponad 1700 wodociągowców 
z całego kraju. 

W klasyfikacji generalnej 1. miejsce 
zajęło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie 
S. A.,  2.  przypadło dla Katowickich Wo-
dociągów S.A., na najniższym stopniu 
podium znalazło się Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Krakowie. 

Ponadto w pierwszej dziesiątce upla-
sowały się zespoły z Częstochowy, Wro-
cławia, Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, Wo-
dzisławia Śląskiego i Poznania. 

Drużyna ze Starych Babic zajęła wy-
sokie 12. miejsce. W historii rywaliza-
cji podczas Ogólnopolskich Spartakiad 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
„Eko-Babice” wzięło udział pięciokrot-
nie. Po raz pierwszy w 2013 roku w Miel-
nie zajmując jedno z ostatnich miejsc, 
w roku następnym w Łodzi już na 24 
miejscu, w roku 2015 w Poznaniu – miej-
sce 14, natomiast w Wałbrzychu w ubie-
głym roku miejsce 11.

W klasyfikacji indywidualnej zawod-
nicy „Eko-Babic” stawali czterokrotnie na 
podium: Monika Jędrzejczak – 1. miej-
sce w pchnięciu kulą, Marta Kuchar-
ska – 1. miejsce w biegu na 400 metrów, 
Mateusz Adamiak – 1. miejsce w pływa-
niu na 100 metrów oraz Kinga Gładyga  
– 2. miejsce w skoku w dal. Czas spę-
dzony podczas Spartakiady w Częstocho-
wie oprócz sportowej rywalizacji miał na 
celu integrację środowiska wodociągo-
wego oraz służył wymianie wspólnych 
doświadczeń. Zwycięzcom gratulujemy!

TeksT/ fOTO: Paweł BOhdzIewIcz  

kIerOwnIk rePrezenTacjI  
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starobabiccy seniorzy na Pikniku Pokoleń 
i IV ogólnopolskiej Paradzie Seniorów 
„dojrzali-wspaniali”
2 września 2017 r. seniorzy z całej Polski kolejny raz spotkali 
się na „Paradzie”. kilkutysięcznym, kolorowym, rozśpie-
wanym korowodem ruszyli ulicami warszawy od ronda 
de Gaulle’a do kampusu uniwersytetu warszawskiego na 
krakowskim Przedmieściu. 

Swoją obecnością zademonstrowali spo-
łeczną wartość, pokazując jak wielka 
energia w nich drzemie, zwracali również 
uwagę na problemy oraz sukcesy star-
szego pokolenia, popierając tworzenie 
wspólnej polityki senioralnej. 

Byli tam też babiccy seniorzy. Przy-
byli dużą, 28–osobową grupą z emble-
matami naszej gminy, transparentami, 
kolorowymi balonami, roześmiani – na-
prawdę wspaniali! Wyjazd naszej delega-
cji zorganizowała Rada Seniorów i Staro-
babicki Uniwersytet III Wieku.

Podczas pikniku w kampusie uniwer-
syteckim mogliśmy uczestniczyć i bawić 
się w 3 strefach:
•  strefie edukacyjnych warsztatów arty-

stycznych np. teatru ulicznego, tańca 
w kręgu, czy ceramiki,

•  promocji zdrowia, gdzie można było 
uzyskać zalecenia żywieniowe, ko-
smetyczne, zbadać stan skóry i kości,

•  strefie paneli dyskusyjnych na różne 
tematy, np. „Czy odważyć się na 
zmiany i zaprzyjaźnić ze swoim cia-
łem”, prowadzonych przez m.in. Kon-

rada Gacę (trenera), Krystynę Mazu-
równę (tancerkę i dziennikarkę), czy 
dr Andrzeja Sankowskiego (chirurga 
plastycznego).
Na scenie głównej bawiliśmy się wraz 

z występującymi artystami m.in. „Terce-
tem Egzotycznym” i znaną DJ Wiką, która 
poprowadziła energetyczną potańcówkę 
wraz z Radiem Pogoda, porywającą do 
tańca setki Seniorów! Niech ktoś powie, 
że starsze pokolenie nie potrafi się bawić 

i tryskać młodzieńczą energią, a starość 
to nieciekawy okres w życiu! 

Organizatorem parady Dojrzali Wspa-
niali była Fundacja Zaczyn, wspierana 
i współfinansowana przez:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z ministrem Elżbietą Rachwal-
ską, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego z Marszałkiem Adamem 
Struzikiem, Miasto Stołeczne Warszawa 
z Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz 
oraz Uniwersytet Warszawski z Rekto-
rem Marcinem Pałysem.

TeksT: z GMInnej rady senIOrów  

anna czajkOwska

fOTO: aGnIeszka MaTuszewska,  

Tadeusz wIŚnIewskI
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europa zmienia metropolię warszawską 
w dniu 9 września 2017 r. Gmina Stare Babice wzięła udział 
w wydarzeniu „europa zmienia metropolię warszawską”.

W dniach 9-10 września, na Polu Moko-
towskim  miasto stołeczne Warszawa 
i gminy podwarszawskie zaprezentowały 
najważniejsze zmiany, jakie dokonały się 
i dokonują na ich terenie dzięki realizacji 
unijnych projektów. Była to okazja do 
zaprezentowania nowoczesnych inwe-
stycji, podzielenia się doświadczeniami 
z ciekawych projektów na rzecz rozwoju  
aktywności społecznej, turystyki, eduka-
cji, zachowania dziedzictwa kulturowego 
i wszelkich innych, które służą mieszkań-
com aglomeracji.

Było to największe wydarzenie – reali-
zowane przez m.st. Warszawę w ramach 
projektu UE – prezentujące sposób, w jaki 
Unia Europejska wpływa na współczesny 
obraz stolicy. To dzięki unijnemu wspar-
ciu tworzy się nowa, europejska metropo-
lia. II linia metra, nowoczesne i dostępne 
tramwaje, niskoemisyjne autobusy oraz 
pociągi, parkingi P+R, drogi, ścieżki rowe-
rowe, most im. Marii Skłodowskiej – Cu-
rie, Centrum Nauki Kopernik, zrewitali-
zowane teatry, muzea i szpitale, a nawet 
oczyszczalnia ścieków „Czajka” – żadna 

z tych inwestycji nie byłaby możliwa do 
zrealizowania w tak szybkim czasie bez 
13,8 mld złotych pozyskanych z Unii Eu-
ropejskiej.

Na gminnym stoisku oprócz materia-
łów promujących unijne projekty, można 
było obejrzeć  hotel dla owadów, zbu-
dowany przez seniorów na warsztatach 
z Fundacją Promocji Rekreacji KIM.

Stowarzyszenie «Park Kulturowy 
Transatlantycka Radiotelegraficzna Cen-
trala Nadawcza» zaprezentował historię 
babickiej radiostacji  oraz dał pokaz krót-
kofalarski.

Na uczestników pikniku czekało wiele 
konkursów, gier, pokazów dla dzieci i do-
rosłych. 

O godzinie 17:15 wystąpiła Babicka 
Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pende-
reckiego, która zachwyciła zgromadzo-
nych słuchaczy.

Dodatkową atrakcją przygotowaną 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej był przejazd zabytkowym „eu-
ropejskim tramwajem”  po Warszawie. 
W atrakcji udział wzięła babicka grupa 
senioralna oraz dzieci ze szkoły Edu-Lab. 

TeksT/fOTO: IB

lepiej zapobiegać niż leczyć
w dniu 14 września 2017 r., w uznaniu zasług na rzecz sze-
rzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację 
ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia, Gmi-
nie Stare Babice  został przyznany tytuł „Nowego Lidera 
w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy”.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy 
co roku nagradza samorządy realizujące 
programy zdrowotne w dziedzinie pro-
filaktyki grypy. Wręczenie nagród od-
było się podczas IX Dorocznej Debaty 
Ekspertów „Flu Forum 2017”, w dniu 14 
września 2017 r. w Sejmie RP przy ul. 
Wiejskiej w Warszawie.

W imieniu gminy wyróżnienie ode-
brała Alicja Napurka, Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sta-
rych Babicach. Debata Flu Forum odbyła 
się w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy, którego celem jest bu-

dowanie świadomości Polaków w zakresie 
zagrożeń wynikających z grypy i jej powi-
kłań. Wydarzenie jest organizowanym od 
8 lat, najważniejszym spotkaniem doty-
czącym grypy i jej konsekwencji, w którym 
biorą udział niezależni eksperci medyczni 
i przedstawiciele instytucji publicznych.

Zbiegło się to z faktem ogłoszenia w ko-
lejnym roku realizacji projektu „Programu 
bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy 
Stare Babice powyżej 65. roku życia”. Reali-
zacja programu szczepień rozpoczęła się od 
11 września 2017 r. i będzie trwać do wyczer-

pania limitu szczepień, nie później jednak 
niż do 15 grudnia 2017 r. 

Gmina Stare Babice za pośrednictwem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
realizuje „Program bezpłatnych szcze-
pień profilaktycznych przeciwko grypie 
dla mieszkańców Gminy Stare Babice po-
wyżej 65. roku życia” od 2012 roku. 

OPrac: Pk

fOTO: Marzena MaGdzIak
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seniorzy uczą się i bawią… na pikniku! 
Seniorzy z mazowsza z wizytą w Starych Babicach
30 czerwca 2017 r. seniorzy z  Gminy 
Stare Babice oraz Gmin Nadarzyn, Góra 
Kalwaria,  Pruszków, dzielnic Warszawy 
– Bielany i  Bemowo uczestniczyli w inte-
gracyjnym spotkaniu służącym wymia-
nie doświadczeń rad seniorów, klubów 
seniora  i organizacji wspierających  se-
niorów na Mazowszu.

Inicjatorem i organizatorem wyda-
rzenia była Gminna Rada Seniorów 
w Starych Babicach z merytorycznym 
wsparciem Fundacji „Zaczyn” realizu-
jącej projekt „Lokalna Rada Seniorów 
jako rzecznik obywatelskiej wspólnoty 

60+” dofinansowany z Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich. 

Pierwsza część spotkania odbyła się 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Stare Babice, gdzie przybyli również se-
niorzy z lokalnych organizacji senioral-
nych: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ze-
społu „Sami Swoi” oraz Klubu „Nadzieja”. 
Podczas spotkania głos zabrali: Krzysztof 
Turek – Wójt Gminy stare Babice, Tade-
usz Wiśniewski – Przewodniczący Gmin-
nej Rady Seniorów w Starych Babicach, 
Weronika Piórkowska – przedstawicielka 
Fundacji Zaczyn, realizująca projekt FIO, 
Alicja Napurka – opiekun Klubu Seniora 
Nadzieja i Kierownik GOPS Stare Babice, 
Agnieszka Matuszewska – opiekun Ba-
bickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Beata Tuzimek – Główny Specjali-
sta Referatu Rozwoju i Promocji Gminy 
Urzędu Gminy Stare Babice, która przed-
stawiła prezentację pt.: „Gmina Przy-
jazna Seniorom”, ukazując jej walory 
społeczne, lokalizacyjne i krajobrazowe, 

rozwój gospodarczy i dokonania prose-
nioralne. Podkreśliła rolę stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych działających 
na rzecz seniorów, oraz wzrastające na-
kłady budżetowe. Wystąpienie było pod-
sumowaniem działań  w ramach polityki 
senioralnej Gminy Stare Babice. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję  zapoznać się 
z materiałami zgłoszonymi w konkursie 
Gmina Przyjazna Seniorom w 2016 roku, 
w którym gmina została nagrodzona za 
działania skutkujące znaczną i trwałą 
poprawą jakości życia starszych miesz-
kańców gminy. 

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek skierował do wszystkich słowa 
serdecznego powitania. Podkreślił, że 
polityka senioralna jest ważnym odcin-
kiem działań gminy, czego wyrazem jest 
przyznany gminie w 2016 roku certyfikat 
„Gmina Przyjazna Seniorom”.

Agnieszka Matuszewska (UTW) i Ali-
cja Napurka (klub „Nadzieja”) omówiły 
szereg realizowanych, ciekawych, form 
działalności, niektóre np. „Wspólne czy-
tanie – Seniorzy i Uczniowie” wzbudziły 
zainteresowanie zaproszonych gości 
i ciekawą dyskusję, która zdominowała 
przerwę kawową. 

Po przerwie, w części szkoleniowej 
wysłuchać można było prelekcji psycho-
loga – Marty Soczewko. Temat wykładu 
– „Jestem aktywny – mam przepis na 
długowieczność” wspaniale wpisał się 
w atmosferę spotkania. Odbyły się rów-
nież aktywne warsztaty pt. „Zobacz je-
stem”, poprowadzone przez Martę So-
czewko i Aleksandrę Wieczorek. 

Koleżanki i koledzy z przybyłych Rad 
Seniorów dziękując za zaproszenie, z du-
żym uznaniem wypowiadali się o zaan-
gażowaniu władz gminnych w działania 
prosenioralne oraz o pracy Rady Senio-
rów Gminy Stare Babice.    

Po części informacyjnej i warsztato-
wej nastał czas na spotkanie przy grillu 
i  wspólną zabawę, na którą zaprosił 
wszystkich Przewodniczący Rady Se-
niorów. Uczestnicy obejrzeli Park w Sta-
rych Babicach oraz aktywnie spędzili czas 
integrując się i odpoczywając wśród zie-
leni. W wysmakowanej scenerii babic-
kiego parku, przy scenie letniej seniorzy 

raczyli się przysmakami. Grillowane kieł-
baski i karkóweczka, szaszłyki warzywne, 
sałatki, tradycyjny chleb ze smalcem, na-
poje – to było dla ciała! 

A dla ducha? Najpierw krąg taneczny 
prowadzony przez Ewelinę Michalak – 
pedagoga, terapeutę „Tańców w Kręgu”, 
potem zabawy przy muzyce, wprawdzie 
mechanicznej, ale klimatycznej. I to co 
w integracji najcenniejsze – rozmowy, 
dzielenie się doświadczeniami, pomy-
słami, dobre rady, trochę krytyki – oczy-
wiście konstruktywnej. 

Zachęcamy wszystkich babickich se-
niorów do włączenia się w działalność 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i klubu 
Seniora Nadzieja

Trudno byłoby zakończyć to letnie, 
wspaniałe spotkanie gdyby nie to, że lu-
nął deszcz.

TeksT: anna czajkOwska
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szkoła Podstawowa im. henryka 
sienkiewicza w starych Babicach

O tym, co nowego w babickiej szkole 
podstawowej, zapytaliśmy Dyrektora 
Szkoły – Panią Dorotę Smolińską. 

W  szkole w  Starych Babicach od 
września naukę rozpoczęło 732 uczniów 
w 31 oddziałach, w tym w 2 oddziałach 
przedszkolnych. Wszyscy uczniowie 
w nowym roku szkolnym otrzymali dar-
mowe podręczniki, biblioteka szkolna 
została ponadto doposażona o lektury 
z nowej podstawy programowej. Utwo-

rzono i częściowo wyposażono nowe 
pracownie przedmiotowe: chemiczno-
-fizyczną, geograficzną, biologiczną, ję-
zyka niemieckiego oraz polonistyczną. 
Większość pracowni wymaga jeszcze 
znaczącego doposażenia i unowocze-
śnienia, ale przy bardzo dużym udziale 
Rady Rodziców udało się zorganizować 
nowoczesną i przyjazną uczniom pra-
cownię chemiczno-fizyczną. W sierp-
niu zakupiono ławki i krzesła do trzech 
sal lekcyjnych, dostosowane do wzro-
stu uczniów klas siódmych i ósmych, 
zakupione zostały również dwa moni-
tory interaktywne Avtek TouchScreen, 
dzięki którym nasi uczniowie i nauczy-
ciele będą mogli wykorzystywać tech-
nologię informacyjną w procesie ucze-
nia się.

W klasach 0 – III oraz V – VI wprowa-
dzono dodatkowe godziny języka angiel-
skiego, w klasach VII dodano godziny języka 
niemieckiego, planujemy również wprowa-
dzenie w tym roku szkolnym dodatkowych 
godzin języka niemieckiego dla klas IV. 

W odpowiedzi na oczekiwania rodzi-
ców dotyczące podniesienia jakości komu-
nikacji szkoła – rodzice, wprowadziliśmy 
możliwość korzystania z dziennika elek-
tronicznego przez rodziców i uczniów.

W  obszarze wychowania i  opieki 
również dokonaliśmy zmian wynikają-
cych z potrzeb zgłaszanych przez rodzi-
ców, tj. zmieniliśmy godziny pracy świe-
tlicy szkolnej, która otwierana jest już 
o godz. 7:00 oraz wprowadziliśmy śnia-
dania i podwieczorki dla dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych. OPrac: Pk/ fOTO:  IB

zespół szkolno-Przedszkolny  
w Borzęcinie dużym

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Borzęcinie Dużym już 1 września 
pojawili się najmłodsi- 114 przed-
szkolaków, które z uśmiechniętymi 
buziami dzielnie kroczyły pod okiem 
rodziców. Swoje przedszkole zoba-
czyły już wcześniej, gdyż w tygodniu 
wszyscy przychodzili, aby zostawić 
swoje przybory. Czekały na nich 
wysprzątane, przygotowane sale, 
uśmiechnięte panie oraz kolorowe 
misie i żabki, które zdobią parapety. 

4 września o godzinnie 9:00 zabrzmiał 
pierwszy dzwonek dla uczniów.  W pro-
gach szkoły stanęli pierwszoklasiści 

oraz po raz pierwszy od kilkunastu lat – 
siódmoklasiści. W 16 oddziałach jest 283 
uczniów. Po wakacjach z radością spotkali 
się oni z kolegami i swoimi nauczycielami- 
tymi, którzy uczyli dotychczas, ale i nowo 
zatrudnionymi. Reforma edukacji wpro-
wadziła nowe przedmioty, w związku 
z czym grono pedagogiczne powiększyło 
się o kolejnych specjalistów. Nauczy-
ciele poprzez szkolenia, Rady Pedago-
giczne i pracę w zespołach samokształ-
ceniowych, przygotowali się do nowych 
wyzwań związanych z reformą. A tych 
jest bardzo dużo, szczególnie w gąsz-
czu zmieniających się przepisów. Nowa 
podstawa programowa, podręczniki, za-
sady udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej mają pomóc w integral-
nym rozwoju młodego człowieka. Służyć 
temu będą dodatkowe godziny języka an-
gielskiego we wszystkich klasach i ma-
tematyki w klasach IV-VII, które są fi-
nansowane przez Gminę Stare Babice. 
Uczniowie mogą korzystać z zajęć logope-
dycznych, korekcyjno-kompensacyjnych 

i gimnastyki korekcyjnej. Wszyscy otrzy-
mali już podręczniki i materiały ćwicze-
niowe, które czekały na nich w szkolnej 
bibliotece. Tu także można wypożyczyć 
lektury i inne książki, bo szkolna biblio-
teka już w maju była przygotowana na re-
formę edukacji. Na uczniów czeka także 
świetlica szkolna. Obowiązkowe zaję-
cia edukacyjne dla uczniów młodszych 
kończą się najpóźniej o godz. 14:40, zaś 
starsi uczniowie kończą je po 8 lekcjach. 
Dzięki temu będą mogli skorzystać z bo-
gatej oferty zajęć dodatkowych organizo-
wanych przez GOSiR Stare Babice i sto-
warzyszenia. Chętni mogą grać w piłkę 
nożną, szachy, carrom, tenisa stołowego, 
gry zespołowe, uprawiać karate, uczest-
niczyć w zajęciach akrobatyki i tańca. Ko-
lejne propozycje zajęć  są wprowadzane. 

A wszystko to w lśniących czystością 
salach lekcyjnych i korytarzach, które 
dzięki wytężonej pracy personelu zo-
stały przygotowane dla uczniów. Wyre-
montowano dwie sale na parterze, wy-
konano drobne naprawy. Zakończył się 
remont balkonów na zewnątrz budynku. 
Kolorowe gazetki na korytarzach przywo-
łują wspomnienie wakacji i przypominają 
o zasadach bezpieczeństwa. 

 OPrac: Pk/fOTO:  uGsB

Co nowego w szkołach?
Choć wrzesień, to dla szkół trudny okres związany m. in. z organizacją roku szkolnego, dyrektorzy 
znaleźli chwilę, aby opowiedzieć o zmianach w nowym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy Im za 
pomoc i zachęcamy do lektury, bo w naszych szkołach dzieje się naprawdę dużo.
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szkoła Podstawowa w zielonkach-Parceli

Gazeta Babicka: Pani Dyrektor, jak 
Pani wspomina 4 września 2017 r.?

Hanna Domańska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Zielonkach-
-Parceli: 4 września 2017 r. oficjalnie uru-
chomiliśmy Szkołę Podstawową w Zielon-
kach-Parceli i rozpoczęliśmy rok szkolny 
2017/2018. Można zatem powiedzieć, że 
zrobiliśmy pierwszy, najważniejszy krok. 
Ten dzień był dla mnie ważny i  sprawił mi 
wiele radości.  Zgodnie z zapowiedziami, 
po niespełna 2 latach od rozpoczęcia prac, 
oddano do użytku jedną z najnowocze-
śniejszych szkół w powiecie. Ta data była 
ważna dla uczniów, rodziców, pracowni-
ków szkoły i władz gminnych. 

GB: Co Panią najbardziej zaskoczyło 
podczas otwarcia szkoły?

HDO: Zapał najmłodszych uczniów. 
Moje wspomnienia z gimnazjum dotyczą 
starszej młodzieży, która swój entuzjazm 
wyraża w bardziej stoicki sposób. Tym-
czasem najmłodsi uczniowie nie kryją 
swojej radości, temperamentu, fascy-
nacji otaczającym ich nowym miejscem.  
4 września ta radość udzieliła się wszyst-
kim zebranym, mnie również.

GB: Ilu uczniów zostało przyjętych 
do szkoły?

HDO: Mamy blisko 300 uczniów. Są 
to dwa oddziały przedszkolne, trzy klasy 
pierwsze, jedna klasa druga, dwie klasy 

trzecie, dwie klasy czwarte oraz jedna 
piąta, szósta i siódma. W sumie ucznio-
wie uczą się w szkole w 13 oddziałach.

GB: Podczas rozpoczęcia roku wójt 
Krzysztof Turek wspominał, że jeszcze 
chwilę potrwa, zanim wszystkie elementy 
w szkole zaczną funkcjonować na 100%. 
Zatem co zmieniło się od 4 września?

HDO: U nas codziennie dzieje się coś 
nowego. Zmiany są dynamiczne.  Kuch-
nia ruszy od października. Oczywiście 
w szkole do momentu pełnego urucho-
mienia kuchni, zorganizowaliśmy cate-
ring. Jest on dobrowolny, każdy z 132 
uczniów, których rodzice zadeklarowali 
chęć, korzysta z tych posiłków. Natomiast 
dla uczniów klas „0” śniadania i podwie-
czorki są przygotowane na miejscu. 

GB: A obiady dla uczniów klas „0”?
HDO: Dla nich tymczasowo obiady 

są przygotowywane z Szkole Podstawo-
wej w Starych Babicach i dowożone do 
naszej szkoły. W tym miejscu chcę ser-
decznie podziękować Pani Dyrektor Do-
rocie Smolińskiej, za pomoc i wspar-
cie w tej, jak i wielu innych kwestiach. 
Z obiadów babickiej podstawówki korzy-
sta 50 uczniów klas „0”. Obiady są bardzo 
smaczne i niech świadczy o tym fakt, że 
uczniowie wszystko zjadają z apetytem.

GB: Czy szkoła zorganizowała już do-
wozy uczniów do szkoły?

HDO: Oczywiście. Dowóz przysłu-
guje uczniom klas 0-III, którzy mieszkają 
w odległości powyżej 3 km od szkoły ob-
wodowej oraz uczniom klas IV-VII, któ-
rzy mieszkają w odległości powyżej 4 km 
od szkoły obwodowej. Uczniom, którzy 

są spoza obwodu, nie przysługuje dowóz. 
Ale w przypadku wolnych miejsc w au-
tokarze szkolnym, dopuszczamy moż-
liwość korzystania z autokaru uczniom  
wszystkich klas.  

GB: Czy sale lekcyjne wyposażono już 
w touchscreeny?

HDO: Wyposażanie pracowni zaczy-
namy lada moment. Na touchscreeny mu-
simy jeszcze chwilę poczekać.

GB: Stworzenie zespołu szkolnego, 
tradycji szkoły wymaga czasu. Jak układa 
się współpraca pomiędzy pracownikami 
szkoły i rodzicami?

HDO: Jak wspominałam wcześniej, zro-
biliśmy pierwszy krok. Teraz przed nami 
wytężona praca. Ale mam już pierwsze spo-
strzeżenia i myślę, że współpraca pomiędzy 
nami zaczyna układać się bardzo pomyśl-
nie. Duży wpływ na relację między nauczy-
cielami a uczniami mają również rodzice, 
których staramy się słuchać oraz angażo-
wać w życie szkoły. Chciałabym, aby oni 
również byli częścią tego zespołu. Budu-
jemy ofertę zajęć dodatkowych. Uczniowie 
w ramach obowiązkowych zajęć otrzymali 
od gminy dodatkowe, bezpłatne godziny 
języka angielskiego, matematyki oraz wy-
chowania fizycznego. Naszym pierwszym 
szkolnym zwyczajem stały się „poniedziałki 
na galowo”. Liczę, że z czasem  szkolnych 
rytuałów będzie znacznie więcej. To wła-
śnie one decydują o charakterze szkoły. 
Teraz jest czas, kiedy mamy wpływ na ich 
kształt. Wykorzystajmy go.

GB: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
rOzMawIał: Pk

fOTO:  IB, Pk

Co nowego w szkołach?
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szkoła Podstawowa w koczargach 
starych z oddziałami gimnazjalnymi

Gazeta Babicka: Pani Wicedyrektor, 
rozpoczął się nowy rok szkolny. Co się 
zmieniło w szkole od czerwca 2017 roku?

Bogusława Kuncewicz, Wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej w Ko-
czargach Starych: Zmieniło się bardzo 
dużo. Nastąpiły zmiany organizacyjne: od 
4 września mamy 196 uczniów w szkole 
podstawowej oraz 215 w drugich i trze-
cich klasach gimnazjalnych. Aby przyjąć 
młodszych uczniów, musieliśmy wypo-
sażyć całkowicie od podstaw 6 pracowni 
oraz przystosować bibliotekę do ich po-
trzeb. Do pracowni zakupiliśmy nowe me-
ble i pomoce naukowe. Tradycją naszej 
szkoły jest nauczanie w oparciu o nowe 
technologie, dlatego zakupiliśmy również 
dwie tablice dotykowe zamiast zwyczaj-
nych tablic, czyli „touchscreeny”, które 
znajdują się w klasach „0”. 

GB: Proszę opowiedzieć o tych urzą-
dzeniach.

BK: Są to bardzo nowoczesne urzą-
dzenia, a ich ogromnym atutem jest ży-
wotność określana na 20 lat. Można do-
stawać je do wzrostu, więc mogą na nich 
pracować zarówno uczniowie, jak i na-
uczyciele. Te urządzenia mają właściwie 
nieograniczone możliwości i całkowi-
cie zastępują tradycyjną szkolną tablicę. 

GB: Co jeszcze zmieniło się w bu-
dynku szkoły?

BK: Nastąpił naturalny podział na 
2 obszary: na dole przebywają młodsi 
uczniowie, na górze starsi, którzy bardzo 
pozytywnie odnoszą się do „maluchów”. 
Oprócz tego otworzyliśmy osobne wej-
ście do szkoły, mamy też system moni-
toringu – 23 kamery, monitorujemy oba 
wejścia do szkoły, a drzwi otwierane są 
za pomocą specjalnych kart czipowych. 

Zapewniamy więc odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa.

GB: Nowa szkoła to również przygo-
towanie posiłków w klasach „0”? Tutaj 
również zastosowali Państwo innowacje?

BK: Rodzic dokonujący wpłat za wy-
żywienie, może na bieżąco za pośred-
nictwem internetu śledzić stan swojego 
konta. Dzięki temu od razu ma informa-
cję o wpłatach, a my nie musimy wysta-
wiać dowodów wpłaty i ograniczamy ilość 
papierowych dokumentów. W dobie no-
woczesnych technologii realizujemy ideę 
oszczędności w edukacji.

GB: A zmiany w samym systemie na-
uczania?

BK: W trzecich klasach planujemy prze-
prowadzenie diagnozy polonistycznej i ma-
tematycznej, aby sprawdzić poziom wiedzy 
po klasie pierwszej i drugiej. W efekcie do 
uczniów będą dostosowane zajęcia dodat-
kowe, m.in. czytelnicze i ortograficzne. Pod-
ręczniki w większości już otrzymaliśmy.

GB: Ruszył również program dodat-
kowych godzin zajęć sfinansowany z bu-
dżetu gminy? 

BK: Tak, dzięki inicjatywie zastępcy 
wójta Marcina Zająca mamy w szkole do-
datkową godzinę języka angielskiego oraz 
matematyki. Są one realizowane w ramach 
zajęć obowiązkowych i bezpłatne. To bar-
dzo cenne godziny, które posłużą szczegól-
nie w przypadku matematyki, nadrabia-
niu zaległości. Uczniowie mają najwięcej 
trudności właśnie z tym przedmiotem. 
Pomysł władz gminnych, a zwłaszcza jego 
aspekt społeczny, bardzo nam się podoba, 
bo skorzystają na nim słabsi uczniowie, 
a nie tylko ci bardziej utalentowani.

GB: Co ciekawego wydarzy się jeszcze 
w tym roku szkolnym?

BK: W szkole dużo się wydarzy. Bie-
rzemy udział w projekcie „Szkoła bliżej na-
uki”, który realizowany jest przez Centrum 
Nauki Kopernik. Projektem są objęte klasy, 
które nie osiągają najwyższych wyników 
w nauce. Dzieci z dwóch klas będą brały 
udział w lekcjach prowadzonych przez pra-
cowników Centrum Nauki Kopernik, którzy 
przyjadą do szkoły. Zajęcia będą dotyczyć 
nauk przyrodniczych. Pozyskamy też od 
CNK pomoce naukowe. Poprzez doświad-
czenia, chcemy pokazać uczniom, że obco-
wanie z nauką może być ciekawe. Oprócz 
tego planujemy dodatkowe zajęcia m.in. 
z robotyki, tańca, czy gry w Carrom. Ro-
dzice cały czas zgłaszają swoje propozycje.

GB: Jak układa się Państwo współ-
praca z rodzicami, szczególnie młod-
szych klas?

BK: Pół żartem mogę powiedzieć, że 
rodzice przyszli z dziećmi do szkoły. Gim-
nazjaliści, to starsza młodzież. Ich rodzice 
odwiedzali nas przy okazji wywiadówek, 
czy wydarzeń organizowanych w szkole. 
Rodzice dzieci najmłodszych dzwonią do 
nas, pytają o swoje maluchy, odwiedzają 
i oglądają szkołę, są tak samo przejęci, jak 
uczniowie. To bardzo budujące, że spoty-
kamy się z ich strony z życzliwością, zro-
zumieniem oraz chęcią niesienia pomocy, 
jeśli zachodzi taka potrzeba. 

GB: Nowa szkoła, to również nowe 
obwody szkolne? Jak z dowozem dzieci 
do szkół?

BK: Spotykamy się z różnymi opiniami 
rodziców. Proszę pamiętać, że w stosunku 
do poprzedniego roku szkolnego, rze-
czywistość jest zupełnie inna i dowozy 
obejmują dwie szkoły, a nie jedną. Tłu-
maczymy, że nie można przenosić przy-
zwyczajeń z zeszłego roku, bo jesteśmy 
w innej rzeczywistości. To prawda, że dla 
borzęcińskiej szkoły sytuacja z dowo-
zami jest trudniejsza, ale jesteśmy w sta-
łym porozumieniu zarówno z Dyrekcją 
ZSP w Borzęcinie Dużym, jak i władzami 
gminy. Staramy się wypracować taki mo-
del, który będzie najlepszy dla uczniów. 
To jednak musi potrwać, dotychczas dwu-
krotnie zmieniliśmy rozkład jazdy. 

GB: Dziękuję za rozmowę.
rOzMawIał Pk

fOTO: Pk

Co nowego w szkołach?
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dla mieszkańca

klaudyniada 2017 za nami!
17 września 2017 r. na terenie Ho-
telu „Stawisko” w Klaudynie odbył 
się piknik, na którym spotkali się 
okoliczni mieszkańcy. Piknik zorga-
nizowali: Gmina Stare Babice, Radna 
Gminy Stare Babice Karolina Bieliń-
ska, rada sołecka i sołtys Klaudyna 
Aleksander Jadczak oraz Stowarzy-
szenie „Klaudyn” z Prezesem Wale-
rianem Żyndulem na czele.

Partnerami wydarzenia byli: Hotel 
„Stawisko”, Kampinoski Park Narodowy, 

Polskie Stowarzyszenie „Carrom” oraz 
LKJ Klaudyn-Kampinos. Nagrody w kon-
kursach ufundowali sponsorzy, m.in.: 
Czesio Energy Drink, Sklep Zabawki Ka-
meleon, Sklep Muu Minek, Klinika Samo-
chodowa, MS Świat, Stolica Lodów, Sklep 
u Patrycji, Norma Sp. z o.o.

Piknik odwiedziło wielu gości, wśród 
nich m.in. zastępca wójta Marcin Zając. 
Mieszkańcy wspólnie się bawili, był to 
również dobry czas na rozmowy i inte-
grację. Na uczestników czekało wiele 

atrakcji: wóz strażacki 
z OSP Stare Babice i poli-
cyjny radiowóz z KPP dla 
Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z  siedzibą 
w Starych Babicach, sma-
kołyki ufundowane przez 
sponsorów oraz występy, 
konkursy gry i zabawy. Od-
był się m.in. konkurs strze-
lecki, konkurs ze znajomo-
ści twórczości Czesława 
Niemena czy konkurs dla 

najbardziej aktywnej rodziny. Ogromną 
popularnością cieszyły się konne prze-
jażdżki zorganizowane przez klub jeź-
dziecki LKJ Klaudyn-Kampinos i  jego 
urocze dżokejki.

Na terenie Gminy Stare Babice odbywa 
się wiele pikników i spotkań sąsiedzkich. 
Dzięki temu mieszkańcy maja szansę bli-
żej się poznać oraz porozmawiać ze sobą. 
Klaudyniada była jednym z takich wyda-
rzeń. Mamy nadzieję, że Gazeta Babicka 
zawita w przyszłym roku na Klaudynia-
dzie 2018.

TeksT/ fOTO: Pk

sąsiedzki piknik 
w wojcieszynie
W dniu 2 września odbył się w Woj-
cieszynie sąsiedzki piknik pn. Woj-
cieszyńskie potańcówki. Na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Sielskiej spo-
tkali się młodsi i starsi mieszkańcy. 

Pomimo deszczowej pogody i chłodu, 
atmosfera na spotkaniu była gorąca i ra-
dosna.  Chętni mogli uczestniczyć w za-
jęciach fitness i jogi, a na najmłodszych 
czekały zawody piłkarskie, modelar-
stwo i rękodzieło. Odbyło się również 
spotkanie autorskie z pisarzem Janu-

szem Niżyńskim, auto-
rem książek dla dzieci 
oraz powieści dla do-
rosłych pt. „Kochanko-
wie ze Starych Babic”. 
Główną atrakcją były loty 
balonowe, które pomimo 
deszczu, udały się zna-
komicie. Kolejka chęt-
nych była długa, a balon 
wznosił śmiałków wysoko ponad drzewa. 
Wieczorną potańcówkę „na dechach” po-

prowadził DJ Robert Mays z zespołem. 
Zabawa była przednia, a mieszkańcy 
wytańczeni i szczęśliwi. Spotkanie zor-
ganizowali: Gmina Stare Babice, Radny 
Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, 
rada sołecka Wojcieszyna oraz sołtys 
Jadwiga Wasiak. Partnerami wydarze-
nia byli: Akademia Balonowa, DJ Robert 
Mays, TR Totalna Reklama, GPK Eko-Ba-
bice Sp. z o.o., Pierogarnia Lunch Bar, 
Alter Bossar, Sorno oraz fotografowie: 
Agnieszka Kowalska i Kamil Malinowski.

TeksT/fOTO: IB



Numer 9 (253) 17

dla mieszkańca

Taniec to moda i pasja
jest młody i zdolny, ma wiele pasji, z których największą 
jest taniec. oskar dąbrowski, bohater naszego wywiadu, 
pochodzi z naszej gminy. Choć w tańcu osiągnął wiele, to 
sam o sobie mówi – ciągle szukam pomysłu na siebie. 

Gazeta Babicka: Pochodzisz z Gminy 
Stare Babice?

Oskar Dąbrowski: Tak. Urodziłem 
się i mieszkam w Starych Babicach. 

GB: Czy uczęszczałeś również do na-
szych gminnych szkół?

OD: Ukończyłem gimnazjum w Ko-
czargach Starych, a wcześniej chodzi-
łem do szkoły podstawowej i przedszkola 
w Starych Babicach. 

GB: Kiedy zainteresowałeś się tańcem?
OD: Tańczę od dziecka. To już ponad 

10 lat. Kiedy zobaczyłem pierwszy odci-
nek programu You Can Dance, zafascy-
nowałem się tą formą aktywności. Na 
początku był break dance (rodzaj tańca, 
przypis red.). Natychmiast zapisałem się 
do szkoły tańca. Byłem wtedy w szkole 
podstawowej. 

GB: A teraz w jakim stylu tańczysz?
OD: Obecnie tańczę w stylu hip-hop. 

Break dance to figury wykonywane na gło-
wie, kręcenie się na głowie, stanie na rę-
kach. A hip-hop ciężko opisać, dzieli się 
on na poszczególne tańce: popping, loc-
king, house, finger dance. Obecnie tańczę 
w stylu new style hip-hop i popping. Gdy 
jeździmy na zawody, tańczymy forma-
cyjne układy. Na zawodach tańczę za-
równo w grupie jak i solo. Uczęszczam 
na zajęcia do szkoły East Side Academy, 
która mieści się na warszawskiej Pradze. 

GB: Jak w szkole postrzegano Twoją 
pasję? 

OD: W podstawówce wychowawczyni 
i koledzy wiedzieli ze tańczę. To nie prze-
szkadzało mi wówczas w nauce. Wtedy 
również trenowałem judo. W pewnym 
momencie musiałem wybrać, na czym 
skupić się najbardziej. Wybrałem taniec. 
Po gimnazjum wybrałem prywatne li-
ceum dla sportowców, aby mieć więcej 
czasu na taniec.

GB: Jakie odniosłeś sukcesy w tej dzie-
dzinie?

OD: Jako formacja taneczna zdoby-
liśmy 3. miejsce na Krajowych Mistrzo-
stwach IDO.  To międzynarodowa organi-
zacja taneczna. Zdobyliśmy też 4. miejsce 

na Mistrzostwach Europy IDO, które 
zorganizowane były w Wałbrzychu. Te-
raz czekamy na światowe mistrzostwa. 
W tańcu solo na zawodach ogólnopol-
skich zdobyłem 14. miejsce na około 120 
zawodników. W październiku jedziemy 
na mistrzostwa świata do Kopenhagi. 

GB: Chcesz zawodowo związać się 
z tańcem?

OD: Na razie szukam pomysłu, kon-
cepcji mam wiele. Można otworzyć swoją 
szkołę tańca, być choreografem, albo tań-
czyć na scenie komercyjnie. Mam już ta-
kie doświadczenia.

GB: Czy w tej branży jest duża kon-
kurencja?

OD: Tak, jest teraz w Polsce bardzo 
wielu dobrych tancerzy. Telewizyjne pro-
gramy taneczne  bardzo pomogły roz-
winąć ten rynek. Ale wielu wspaniałych 
tancerzy nie pokazuje się w TV i są znani 
tylko w naszym środowisku. Dużo osób, 
które chcą coraz lepiej tańczyć, wyjeżdża 
na kursy do najlepszych światowych tre-
nerów. Aby być coraz lepszym, trzeba cho-
dzić na treningi, uczyć się od mistrzów. 
W świecie tańca liczą się umiejętności, 
nie dyplomy.  

GB: Gdzie są najlepsze miejsca do na-
uki tańca?

OD: W Stanach Zjednoczonych. Mia-
łem taki pomysł, żeby wyjechać na taki 
kurs. Na razie pomysł dojrzewa. W Pol-
sce sytuacja coraz lepiej się rozwija. 
Mamy tu coraz większe możliwości, bo 
przyjeżdżają tu światowi trenerzy, aby 
uczyć polskich tancerzy. Chcę przez rok 
pochodzić na zajęcia w East Side Dance 
Academy w Warszawie i zaobserwować 
swój progres. Taniec również ewoluuje 
i ulega modom i zmianom, są pewne 
ruchy czy figury, które są popularne 
w pewnym momencie a po dwóch latach 
są już niemodne. Należy uczyć się każ-
dego stylu tańca – tego nowoczesnego, 
jak również klasycznego. Dla tancerza 
bardzo rozwojowe jest, aby ćwiczył to, 
co najmniej lubi tańczyć.

GB: Co Ciebie pociąga w tańcu?

OD: Pół żartem odpowiem – tancerki! 
A serio – wolność i spontaniczność. Tań-
cząc solo tak naprawdę poddaję się chwili 
i emocjom, słyszę muzykę i ruchy same 
się układają. Tancerze nazywają to fre-
estyle. Najlepszym tego przykładem jest 
taniec uliczny, kiedy nie ma czasu na przy-
gotowania. Musisz zatańczyć do tego, co 
usłyszysz. Odbywają się zawody wyłącz-
nie w tym stylu, np. w Pile. Są to tzw. ta-
neczne walki uliczne. Bezkrwawe, raczej 
na umiejętności i styl.

GB: Wkrótce w Zielonkach-Parceli roz-
pocznie działalność Dom Kultury z salą 
widowiskową. Myślisz, że warto tam zor-
ganizować kursy taneczne?

OD: Jasne, chciałbym prowadzić tam 
zajęcia dla dzieci. Muszę najpierw zrobić 
trenerskie papiery, ale pomysł świetny. 
Nie wiem, czy tam będą lustra, bo pro-
fesjonalne zajęcia prowadzi się w sali 
z lustrami. 

GB:  Ostatnio pracujesz nad zdo-
byciem nowej umiejętności. Opowiesz 
o tym?

OD: Tak, zacząłem kręcić krótkie filmy 
za pomocą drona. Będę robił teraz upraw-
nienia operatora drona, aby móc latać 
i nagrywać filmy. Wraz z kolegą  myślimy 
o założeniu działalności. Nasze pierw-
sze filmiki można zobaczyć na serwi-
sie YouTube na kanale Zdzierak Produc-
tion. Nastała moda na filmy z dronów, 
chcemy z kolegą to wykorzystać i rozwi-
nąć skrzydła. 

GB: Życzymy zatem sukcesów. Dzię-
kujemy za rozmowę.

rOzMawIalI: IB Oraz Pk
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Informacje i zapisy:
e-mail: benita.jedral@szkolarodzeniaprymula.pl

www.szkolarodzeniaprymula.pl
tel.: 607 668 228

Miejsce: 
Klub Mam  

Gminy Stare Babice
ul. Południowa 71a,  

Zielonki Parcela 

Program 
finansowany 

w całości z budżetu  
Gminy Stare Babice

ZapraSZaMy 
do bezpłatnej 
szkoły rodzenia

przyszła MaMo! przyszły tato! 
Pomożemy Wam przygotować się na spotkanie 
z Maluchem:) Gwarantujemy małe grupy  
i przyjazną atmosferę!

już od  
12 tygodnia 
ciąży!

polub nas: 
www.facebook.com/szkola.rodzenia.prymula.stare.babice
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rodzinne soboty w klubie mieszkańca
za oknem jesień, wieczory coraz dłuższe, jest więc jeszcze 
więcej czasu dla rodziny! dlatego klub mieszkańca zapra-
sza na rodzinne soboty. 
Bez względu na pogodę nie będziemy się 
tu nudzić. Dzięki zaplanowanym wyda-
rzeniom, poznamy nowych znajomych, 
pogramy w gry i spędzimy miły popołu-
dniowy czas w gronie przyjaciół i rodziny. 
„Soboty dla rodziny” to projekt dofinanso-
wany z Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, który realizuje Fundacja Nasze 
Szczęścia, prowadząca też gminny Klub 
Mam. Jest to kolejny pomysł na integrację 
lokalnej społeczności i zagospodarowanie 
czasu wolnego dla całych rodzin. 

„Zapraszamy serdecznie większych 
i mniejszych w jesienne soboty od go-
dziny 16:00” – mówi Ania Warzycha-
-Druzd, pomysłodawczyni sobotnich spo-
tkań z Fundacji Nasze Szczęścia. U nas 

zawsze będzie co robić, każdy znajdzie 
coś dla siebie. W ramach „sobót” znany 
już w Klubie teatrzyk Urwis wystawi in-
teraktywne przedstawienia dla najmłod-
szych. Będą to „Chmurka i Słoneczko”(21 
października) oraz „Kopciuszek” (25 li-
stopada).

Poza tym planowane są regularne spo-
tkania z tzw. „planszówkami”, gdzie bę-
dzie można liczyć na wsparcie profe-
sjonalnego instruktora gier oraz miłe 
towarzystwo mieszkańców naszej oko-
licy. Pierwszych graczy zapraszamy do 
Klubu Mieszkańca już 30 września. Bę-
dziemy mieć gry dla nastolatków i dla 
małych dzieci, koniecznie więc przyjdź-
cie całymi rodzinami. 

„Mamy nadzieję, że wytworzy się u nas 
nowa sąsiedzka tradycja wspólnej za-
bawy” – mówi Ania Warzycha-Druzd. 
Planujemy też kalambury i inne atrakcje, 
no i rzecz jasna jesteśmy otwarci na nowe 
pomysły. Z nami nie będziecie się nudzić, 
więc zapraszamy serdecznie!

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na grupie Facebook: Grupa Mamy 
Gminy Stare Babice.

TeksT I fOTO: karIna GryGIelska

sukcesy Polaków na XXI mistrzostwach 
europy w Carrom 2017!
XXI Mistrzostwa Europy w Carrom, 
czyli Carrom Euro Cup 2017, odbył 
się w dniach 27-31 lipca 2017 we Wło-
szech w miejscowości San Michele al-
l’Adige. W tym najważniejszym tur-
nieju carrom w Europie wzięło udział 
12 graczy z Polski, w tym 5 graczy 
z Gminy Stare Babice. 

Uczestnikami Mistrzostw Europy w Car-
rom było łącznie 133 zawodników z 12 róż-
nych krajów europejskich. W ciągu trzech 
dni rozegrane zostały turnieje: drużyn naro-
dowych, debli oraz dwudniowy turniej sin-
gli. W turnieju drużyn narodowych Polska 
zajęła dobrą 5. pozycję, wyprzedzając po 
raz pierwszy w historii mocną drużynę 
z Francji. Na pierwszym miejscu rozgry-
wek drużynowych znaleźli się gospodarze 
turnieju – Włosi, na drugim Wielka Bryta-
nia, a na trzecim Szwajcaria. W  turnieju 
debli wystartowały 4 polskie deble, a naj-
lepszy z nich okazał się debel Bartosz Sa-
siński oraz Jakub Sasiński z Legionowa, 
którzy zajęli 15. miejsce. Zwycięzcami tur-
nieju deblowego zostali Mehedi Hassan 
ze Szwecji i Tobias Kruger z Niemiec, po-
konując w finale debla z Wielkiej Brytanii 
Karnal Abdin i Ansar Abdin. W turnieju 

singli najlepsza z Polski okazała się Pau-
lina Nowakowska, ostatecznie plasując się 
na 27. miejscu finalnego rankingu. Pau-
lina Nowakowska zajęła pierwsze miej-
sce w klasyfikacji kobiet. Trzecie miej-
sce w klasyfikacji kobiet zajęła również 
Polka 17- letnia Magdalena Szczepaniak, 
która zaczynała swoją przygodę z carrom 
w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Du-
żym, a potem trenowała w Gimnazjum 
w Koczargach Starych. Drugie i trzecie 
miejsce w klasyfikacji singli graczy po-
niżej 19 lat zajęło dwóch Polaków: bra-
cia Bartosz oraz Jakub Sasińscy. Robert 
Bany z Warszawy otrzymał nagrodę za 
największy postęp w turnieju Eurocup, 
poprawiając swoją pozycje o ponad czter-
dzieści pozycji w stosunku do zeszłego 
turnieju Eurocup. Mistrzem Europy zo-
stał Pierre Dubois z Francji, który w fi-
nale pokonał dziesięciokrotnego Mistrza 
Europy Karnala Abdina z Wielkiej Bryta-
nii. Na trzecim miejscu znalazł się Me-
hedi Hassan ze Szwecji. Warto podkreślić, 
że polscy gracze grają już na bardzo wy-
sokim poziomie, pokonując najlepszych 
europejskich graczy. Najlepszym dowo-
dem tego jest to, że Polak Jakub Nowa-

kowski w trakcie turnieju singli systemem 
szwajcarskim wygrał mecz z Pierrem Du-
bois i to była jedyna porażka w turnieju 
singlowym aktualnego Mistrza Europy.

Wyjazd reprezentacji Polski na XXI 
Carrom Eurocup 2017 był możliwy dzięki 
wsparciu jakie otrzymaliśmy od następują-
cych partnerów: Indyjsko – Polska Izba Go-
spodarcza, Weco Travel,  Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Stare Babice, Restaura-
cja Namaste India, Sklep GRAAL oraz Cu-
kiernia A. Cieślikowski,  a także firma Di-
paro Polska. Serdecznie dziękujemy!

Miło nam poinformować, że w roku 
szkolnym 2017/2018, dzięki wsparciu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Stare Babice, we wszystkich czterech szko-
łach publicznych będą odbywały się bez-
płatne zajęcia carrom dla uczniów. Wię-
cej informacji w zapowiedziach na str. 2.

TeksT: PaulIna nOwakOwska

fOTO: harVey GOMes
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Babiccy karatecy charytatywnie
3 września 2017 r., na terenie dwóch placówek medycz-
nych: Centrum onkologii w warszawie oraz Instytutu 
Hematologii i transfuzjologii, odbył się 10. jubileuszowy 
onkobieg „razem po zdrowie”. wzięli w nim także udział 
trenerzy i zawodnicy klubu rensei oraz członkowie ich 
rodzin.
Onkobieg, to charytatywna impreza 
biegowa, będąca wyrazem solidarności 
z chorymi na nowotwory. Ma on na celu 
popularyzację aktywności fizycznej, edu-
kację onkologiczną w zakresie mięsaków 
oraz wsparcie podopiecznych Stowarzy-
szenia Sarcoma – głównego pomysło-
dawcy i organizatora wydarzenia oraz 
Fundacji United Way Polska.

W biegu wzięło udział ok. 1800 uczest-
ników: dorosłych i dzieci, zarówno spraw-
nych jak i niepełnosprawnych. Wielu 
z nich pobiegło samodzielnie, a cześć 

z pomocą wózków rehabilitacyjnych, łyż-
worolek, czy hulajnóg. Bieg trwał 1 go-
dzinę, a każdy uczestnik sam decydował 
o całkowitym czasie przebywania na tra-
sie. Każdy pokonany kilometr to pienią-
dze przekazywane przez sponsorów na 
rzecz podopiecznych wspomnianych or-
ganizacji. Rozmiar imprezy i jej charakter 
czynią z niej wielkie święto dla wszyst-
kich osób zmagających się z chorobą no-
wotworową, a także dla tych którzy an-
gażują się w pomoc, pokonując kolejne 
kilometry. Radość, wzruszenie, szczera 

chęć niesienia po-
mocy, wola walki, 
rywalizacja, za-
bawa, relaks… tak 
wiele emocji towa-
rzyszyło uczestni-
kom Onkobiegu. 
Każdy, kto poja-
wił się na trasie, 
miał ze sobą do-
bre serce, które 
jest otwarte dla 
potrzebujących. 

Na wyznaczonej trasie w postaci pę-
tli 1560 metrów, zobaczyć można było 
również 11 osób związanych z RENSEI 
Karate Dojo. Za każde pokonane okrą-
żenie nasi karatecy otrzymywali frotkę. 
Podsumowując: współnie pokonaliśmy 
58 okrążeń, czyli ponad 90 kilometrów, 
które przełożyły się na pomoc finansową 
dla podopiecznych Stowarzyszenia Sar-
coma oraz Fundacji United Way Polska.

TeksT/fOTO: Paweł dOBrzyŃskI

Już od 7 września Klub Karate REN-
SEI zaprasza wszystkich chętnych na 
treningi w Zaborowie. Spotykamy się 
we wtorki w godzinach: 17:00-17:45 
(początkujący i białe pasy), 17:45-18:45 
(kolorowe + brązowe i czarne), 18:45-
19:15 (kadra zawodnicza). Zajęcia od-
bywają się także w czwartki w godzi-
nach: 17:30-18:00 (początkujący i białe 
pasy), 18:15-19:15 (kolorowe, brązowe 
i czarne), 19:15-19:45 (kadra zawod-
nicza). Zajęcia w Borzecinie Dużym 
ruszają od 18 września 2017 r.

wiązanki w umiastowie
17 września 2017 r. przy pomniku ku czci 
mieszkańców Topolina i Umiastowa za-
mordowanych przez hitlerowców w 1939 
roku złożono wiązanki oraz odbyła się 

uroczyste nabożeństwo. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy oraz Zastępca 
Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając 
i Zastępca Burmistrza  Ożarowa Mazo-
wieckiego Dariusz Skarżyński. 13 wrze-
śnia 1939 r. hitlerowcy w Umiastowie 
i Topolinie zamordowali około 20 osób, 
były wśród nich osoby miejscowe, a także 
uciekinierzy z Ożarowa Mazowieckiego, 
w którym toczyła się wielka bitwa. Oku-
panci spalili kilka domów, niektóre spło-
nęły razem z mieszkańcami. Wrzucali 
granaty także do ziemianek, bowiem 
i  tam schronili się ludzie. Wiele ofiar 
zginęło zastrzelonych w pobliżu swoich 

domów. Pomordowanych pochowano na 
rozdrożu dróg, a później ciała przenie-
siono na Cmentarz w Borzęcinie. 

OPrac: Pk

fOTO: Mz
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kontuzja! I co dalej?
Pojawiają się niezależnie od pory roku czy pogody, zazwy-
czaj kojarzą się ze zdarzeniem nagłym, bólem i komplika-
cjami na dłuższy czas. mowa o kontuzjach, które mogą 
przytrafić się zarówno w czasie uprawiania sportu, jak 
i codziennych czynności. 

Można do nich zaliczyć skręcenia, nade-
rwania i zerwania mięśni, zwichnięcia, 
a nawet złamania. Objawy kontuzji są 
wszystkim dobrze znane, jednak klu-
czowe jest postępowanie. W takich przy-
padkach ważne jest aby działać wbrew 
emocjom, które pojawiają się w wyniku 
nagłego zdarzenia. Spokój i opanowanie 
to bardzo pożądane cechy, które powinny 
towarzyszyć zarówno osobie poszkodo-
wanej jak i towarzyszącej, co z pewnością 
nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli ucierpiała 
osoba bliska. Emocje pojawiają się nie-
zależnie od nas, jednak można lepiej nad 
nimi zapanować, jeśli wiemy co zrobić. 
W przypadku kontuzji stosuje się metodę 
PRICE, której kolejne litery oznaczają 
słowa, którymi powinno się kierować. 
•  "P" od angielskiego słowa protection 

oznacza ochronę. Określa ona odpo-
wiednie zabezpieczenie miejsca kon-
tuzji przed ewentualnym dalszym 
uszkodzeniem tkanek. Punkt ten od-
nosi się również, jeśli to konieczne, 
do pomocy osobie poszkodowanej 
aby znalazła się ona w miejscu gwa-
rantującym bezpieczeństwo i w szer-
szym ujęciu możliwość powrotu do 
zdrowia.

•  "R" jest pierwszą literą słowa rest, 
które oznacza odpoczynek. Punkt 
ten zakłada zmniejszenie ilości wy-

konywanych ruchów kończyną ob-
jętą urazem. Należy powstrzymać 
się od obciążania nogi czy porusza-
nia ręką, ponieważ każda aktywność 
można stanowić niebezpieczeństwo 
pogłębienia uszkodzenia. Obejmuje 
on także uspokojenie osoby poszko-
dowanej, ponieważ w wyniku działa-
nia stresu może pojawić się chęć wy-
konywania zbędnych ruchów. 

•  "I", czyli ice oznacza lód, a więc ko-
nieczność schłodzenia miejsca kontu-
zji. Zimno można stosować nie tylko 
po samym urazie, ale także w później-
szym etapie leczenia. Do ochłodzenia 
miejsca kontuzji dobrze sprawdzą się 
specjalnie do tego przeznaczone cold 
hot packi, które są dostępne w ap-
tekach, a także lód i mrożonki. Na 
szczególną uwagę zasługuje groszek 
mrożony, ponieważ jego struktura 
pozwala ułożyć się na przykład wo-
kół skręconej kostki. 

•  "C" pochodzi od angielskiego słowa 
compression, które oznacza kompre-
sję, czyli ucisk. Jest on ważny, ponieważ 
zapobiega powstawaniu nadmiernego 
obrzęku w obrębie uszkodzonych tka-
nek. Ucisk można wywołać między in-
nymi poprzez stosowanie bandaży ela-
stycznych. Kompresję należy stosować 
z wyczuciem i pewnym umiarem tak aby 
nie uniemożliwiać przepływu krwi.

•  Ostatni punkt opisany literą "E" to ele-
vation, czyli uniesienie. Działanie tej 
czynności jest zbliżone do ucisku, po-
nieważ również zapobiega powstawaniu 
obrzęków. Dzięki stosowaniu uniesie-
nia kontuzjowanej kończyny usprawnia 
się przepływ chłonki, która nie groma-
dzi się w nadmiernych ilościach w ob-
rębie uszkodzonych tkanek.

Kontuzja z pozoru może wydawać się nie-
wielkim obrażaniem, jednak nie jesteśmy 
w stanie ocenić uszkodzenia, które po-
wstało w wyniku upadku czy innego zda-

rzenia. W związku z tym warto skonsulto-
wać się z lekarzem, który nie tylko oceni, 
ale i indywidualnie dobierze optymalny 
sposób leczenia. W przypadku kontuzji 
często zachodzi konieczność wezwania 
karetki pogotowia ratunkowego. Z tele-
fonu komórkowego wezwanie może na-
stąpić po wybraniu numeru 112.
Każdy zna przysłowie „gdyby kózka nie 
skakała, to by nóżki nie złamała”, jednak 
sama ta wiedza nie uchroni przed kon-
tuzją, ponieważ najczęściej są one zwią-
zane z przypadkiem niż z zachowaniami 
ryzykownymi, choć i takie się zdarzają. 
Dlatego warto znać te kilka zasad na ten 
nieszczęśliwy wypadek. 

auTOr: PaTrycja rzePczak-czarnecka, 

fIzjOTeraPeuTa, PedaGOG

fOTO: z archIwuM auTOrkI

W przypadku kontuzji 
często zachodzi konieczność 
wezwania karetki 
pogotowia ratunkowego. 
Z telefonu komórkowego 
wezwanie może nastąpić po 
wybraniu numeru 112.

W przypadku kontuzji 
stosuje się metodę PRICE, 
której kolejne litery 
oznaczają słowa, którymi 
powinno się kierować. 

Spokój i opanowanie 
to bardzo pożądane 
cechy, które powinny 
towarzyszyć zarówno 
osobie poszkodowanej 
jak i towarzyszącej, co 
z pewnością nie jest łatwe, 
zwłaszcza jeśli ucierpiała 
osoba bliska. 
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dla mieszkańca

KRZYŻÓWKA babicka Nr 28 
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Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
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Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 27: WRZESZCZY WRZESIEŃ ŻE JUŻ JESIEŃ. Nagrody otrzymują:  :  Jadwiga Wiśniewska  i Anna Kopeć 
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 
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4. jesienny zbiór owoców w rejonie Zielonej 
Góry 

6. gra w układnie słów 
7. okazja do zdmuchnięcia świeczek 
8. wychowanie połączone z kształceniem 
12. … jesień rozpoczęła się 22 września o 

godz. 22:02 
13. urządzenie biurowe tnące niepotrzebne 

dokumenty 
14. brąz przywieziony z wakacji 
18. drzewo kojarzące się z Kanadą 
19. patron Babickiej Orkiestry Dętej 
20. imię dziewczyny, jacht lub krzyżówka 

 
PIONOWO 
 

1. początkowe 22 wersy „Pana Tadeusza” 
2. Biała lub Kampinoska 
3. pomiędzy obiadem a kolacją 
5. cel wycieczek jesiennych do lasu 
9. 9 września obchodziliśmy 100-lecie 

Ochotniczej Straży … w Starych Babicach 
10. śliwki smażone na gęstą masę 
11. 2 września odbyły się Wojcieszyńskie … 
15. pigwówka lub dereniówka 
16. służbowe ubranie żołnierza 
17. Michał …, włoski artysta renesansu 
19. wiązanka kluczy 
21. kot drapieżny 
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Numer 9 (253) 23

sport

rajd rowerowy na pożegnanie lata
W sobotę 16 września rowerowo pożegnaliśmy lato w Gminie Stare Babice. Po 
raz kolejny o godzinie 10:00 rajd wystartował z dwóch lokalizacji – z Borzęcina 
Dużego i Starych Babic. Ponad 90 uczestników przejechało 27 km trasę, która 
mimo wcześniejszych opadów deszczu, była przejezdna i nie sprawiła więk-
szych kłopotów. Trochę piachu i błota w Kampinoskim Parku Narodowym nie 
przeszkodziło nikomu w ukończeniu rajdu. Około godziny 13:30 rowerzyści 
dojechali na Plac Chopina w Borzęcinie Dużym, gdzie organizatorzy przygoto-
wali ognisko z kiełbaskami. Na mecie w pierwszej kolejności rozlosowano trzy 
rowery, ufundowane przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Następnie do uczestników rajdu trafiły 
gadżety rowerowe i promocyjne. Cała impreza odbyła się przy bezdeszczowej 
aurze i w dobrej atmosferze, stworzonej przez uczestników rajdu.

Czuliśmy się też bezpiecznie za sprawą współpracy z KKP dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, Straży Gminnej oraz OSP ze Starych Babic.

Dziękujemy Krzysztofowi Wiśniewskiemu ze Sklepu Rowerowego Turysta 
w Zielonkach, który zweryfikował sprawność naszych jednośladów. 

Rajdem rowerowym rozpoczęliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. 

Celem kampanii, do której włączyła się Gmina Stare Babice, jest zachęce-
nie mieszkańców miast i gmin do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przy-
zwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: 
chodzenia pieszo, jazdy na rowerze oraz korzystania z komunikacji miejskiej.
 TeksT: GOsIr sTare BaBIce

fOTO: IB

wójT GMIny sTare BaBIce
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 6 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości  Stare Babice

nieruchomość stanowiąca działkę o nr ew. 1075 o  powierzchni 
0,3319 ha, położona na terenie oznaczonym symbolem U1 – usługi 

celu publicznego (gminne i powiatowe)
cena wywoławcza – 2 150 000,00 PLN netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nierucho-
mości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisa-
niem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyj-
muje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice. 

Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia  2017 r. o godz. 1200  w Sali Konferen-

cyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium naj-

później do dnia 01.12.2017 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice   
65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczest-

nika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi 

nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru-

chomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Agnieszka Senterkiewicz) i pod nr tel.: 
(22) 730-80-26.

wójT GMIny sTare BaBIce
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 6 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości  Borzęcin Duży

nieruchomość stanowiąca działki o nr ew. 593/3 i 593/4 o łącznej 
powierzchni 0,1500 ha, położona na terenie przeznaczonym pod  

zabudowę mieszkaniowo-usługową
cena wywoławcza – 385 000,00 PLN netto

Działka o nr ew. 593/3 zabudowana jest budynkiem, przeznaczonym do roz-
biórki. Wartość budynku nie została uwzględniona w operacie szacunkowym.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nierucho-
mości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisa-
niem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyj-
muje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice. 

Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia  2017 r. o godz. 1000  w Sali Konferen-

cyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium naj-

później do dnia 01.12.2017 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice   
65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczest-

nika, który wygrał przetarg. 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi 

nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru-

chomościami Urzędu Gminy Stare Babice ( P. Agnieszka Senterkiewicz) i pod nr tel.: 
(22) 730-80-26.

oGŁoSzeNIA GmINNe
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informacje

zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice 

o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi 
Borzęcin Duży  – kompleks 1

Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta 
uchwała Nr XXXIV/342/17 Rady Gminy Stare Babice z  dnia 
14.09.2017  r. w  sprawie scalenia i  podziału  nieruchomości 
położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 1. Jednocześnie 
straciła moc uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Gminy Stare 
Babice z  dnia 29 czerwca 2017  r.  w  sprawie scalenia i  podziału  
nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 1.

zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice 

o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi 
Borzęcin Duży  – kompleks 2

Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała 
Nr XXXIV/343/17 Rady Gminy Stare Babice  z   dnia 14 września 
2017 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału  nieruchomości 
położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks 2, obejmujący działki  
przed scaleniem o  nr ew. : 449/2, 454/1, 460/2, 460/4, 461/3, 
463/1, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/8, 467, 471/2, 474/2, 
474/3, 476/2, 476/4 i 479 oraz część działki 450, 451, 455, 456/1,  
457, 458, 459, 462, 464, 468, 470, 471/1, 472, 473, 474/1, 475, 
477, 478/1, 478/2, 480, 481, 482, 483, 484 i 485. 

zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 
do scalenia i podziału nieruchomości położonych 

w obrębie  Borzęcin Mały  – kompleks 1

Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała 
Nr XXXIV/344/17 Rady Gminy Stare Babice  z   dnia 14 września 
2017  r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/186/16 Rady Gminy Stare 
Babice w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału  nieruchomości 
położonych w  obrębie  Borzęcin 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, 
117/4, 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 i 97.

Stare Babice, dnia 22 sierpnia 2017 r.

O G ł O s z e n I e 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew

Na podstawie art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz 
Uchwały Nr XVII/141/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Mariew,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Mariew 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w  dniach od  9 października 2017 r. do 31 października 
2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzi-
nach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.stare-babice.pl  
w zakładce: „Dla inwestora”, „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejsco-
wych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. 
w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,  
05-082 Stare Babice o godzinie o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405), osoby  
prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Ba-
bice, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice lub pocztą elektroniczną 
na adres:  architektura@stare-babice.waw.pl, z podaniem nazwiska, 
imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu 
uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie 
nieprzekraczalnym do dnia 14 listopada 2017 r.

Przedłożone uwagi i  wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta 
Gminy Stare Babice.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddzia-
ływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

   Wójt Gminy Stare Babice
 (-) mgr inż. Krzysztof Turek
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ArtykuŁ SPoNSorowANy

likwidacja szkody jest prostsza, niż myślisz!
zdarzają się każdemu, nawet najlepszym kierowcom. Stłuczki, obtarcia na parkingu, 
zdarzenia drogowe. to codzienność kierowców. Sytuacja taka jest stresująca dla każde-
go: sprawcy i poszkodowanego. okazuje się jednak, że nerwów można sobie oszczędzić! 

jak to zrobić?
Przypomnijcie sobie Państwo, jak wygląda zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Naj-
pierw długie oczekiwanie na połączenie telefoniczne. Później setki pytań, konieczność 
wypełniania setki dokumentów. wreszcie sprawdzanie co kilka dni, na jakim etapie jest 
nasza sprawa i zastanawianie się, dlaczego tak długo to trwa. A potem: jazda do wska-
zanego serwisu i znowu oczekiwanie na: przyjęcie, oględziny, rzeczoznawcę… 
Czy myśleliście Państwo, ile tracimy na to czasu i nerwów?

firma aBc-cars z klaudyna znalazła lekarstwo!
•   zgłosimy i poprowadzimy sprawę u ubezpieczyciela.
•   Sprawdzimy czy zakres naprawy, który określił ubezpieczyciel, jest zgodny ze stanem 

rzeczywistym. jeżeli nie, będziemy się odwoływać w  imieniu Poszkodowanego.
•   Sprawdzimy czy kwota na naprawę określona przez ubezpieczyciela wystarczy na 

przeprowadzenie tej naprawy.
•   Bez ponoszenia kosztów ze strony Poszkodowanego na terenie Gminy Stare Babice 

przyjedziemy po samochód i odstawimy go po naprawie. w razie potrzeby udostęp-
nimy samochód zastępczy.

•   Będziemy informować na bieżąco o etapie naprawy samochodu (telefon lub sms, 
wybiera klient).

•  zagwarantujemy szybki czas naprawy.
•   Po naprawie wykonamy bezpłatnie usługę kompleksowego czyszczenia  samochodu 

(odkurzanie całego wnętrza, czyszczenie i zabezpieczenie plastików, pranie tapicerki, 
nabłyszczenie lakieru). większość serwisów po naprawie szkody komunikacyjnej 
usuwa tylko zanieczyszczenia z dywaników kierowcy i pasażera. 

•   wykonujemy również naprawy dla klientów, którzy nie chcą wykorzystywać polisy 
ubezpieczeniowej. Stosujemy najnowsze technologie, dzięki czemu zmniejszamy 
koszty napraw! Są to: wyciąganie wgnieceń na karoserii bez lakierowania (Pdr), 
likwidacja drobnych dziurek w tapicerce np. od wypalenia papierosem (SmArt), 
lakierowanie częściowe (SPot).

•   razem z autem, nasi klienci otrzymują również dodatkowy prezent na drogę! 
jaki? to niespodzianka!

Firma ABC Cars – wykorzystuje do napraw 
urządzenia najnowszej generacji.
Jako jedna z 4 w Polsce korzysta z systemu 
REVO służącego do suszenia i utwardzania 
lakieru samochodowego

Masz pytania? zadzwoń lub napisz!
tel. (22) 123 84 60  e-mail: szkody@abc-cars.pl
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 Dzieci i dorośli 
 Kursy gimnazjalne i maturalne 
 Zajęcia indywidualne i grupowe 
 Konwersacje z nativ speakerem ! 

 
 Nowoczesne sale zajęciowe 
 Przyjazna atmosfera 
 Idealne warunki do nauki 

z 

 

 

 

` 

 

 

 

 

      ANGIELSKI 
NATIV SPEAKER ! 

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

(nad sklepem spożywczym) 

biuro@rensei.pl 

Umów się ! 
tel. 533 093 093 

Centrum Edukacyjno-Sportowe 
zaprasza na kursy: 

GITARA  
Nauka gry dla każdego ! 
MATEMATYKA 

Od podstaw do matury ! 
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725 

www.rensei.pl 

Zadzwoń! 533-093-093 
Z nami nauka staje się przyjemnością! 

KampinoSport - ul. Izabelińska 79 Stare Babice - tel. 22 722 90 32 / 606 122 322 - www.kampinosport.pl

Jedno miejsce..
wiele możliwości...

Sprawdź 
pełną ofertę! 

Zatrudnię Panią  
do prowadzenia domu  

w Starych Babicach. 
 

Więcej informacji: 

tel. 665 882 199 
tel. 697 359 369 
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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)

•		Konsultacje		
psychologiczne

•	Psychoterapia		
	 Piotr	Gajdek
	 Psycholog	i	Psychoterapeuta
	 Tel.	500	855	552
	 www.psychoterapia-piotrgajdek.pl	

Energia 

Zdrowie 

Witalność 

Siła 

Stare Babice 
ul. Kościuszki 20 lok. 3 

tel. 534 537 842 

Zadowolenie 

 
    

 
 

 

 
www.wita-joga.pl 


