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Scena Letnia 2017 już wkrótce! Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców na tegoroczną edycję Sceny Letniej w parku w Starych Babicach. 
Koncert inauguracyjny odbędzie się 17 czerwca (sobota) o godz. 18:00 w ba-
bickim parku. Szczegółowy program już niebawem w gminnych mediach.

85 lat OSP Borzęcin Duży 3 czerwca (sobota) druhowie z OSP Borzęcin 
Duży obchodzą swoje święto. W 85. rocznicę powstania istniejącej strażnicy 
nastąpi uroczyste otwarcie nowej remizy. Zapraszamy mieszkańców już od 
godz. 14:00 do siedziby borzęcińskiej strażnicy. 

Gminny Dzień Dziecka Wójt Gminy Stare Babice zaprasza całe rodziny na 
Gminny Dzień Dziecka w dniu 4 czerwca (niedziela) w godz. 13:00-18:00. 
W Strefie Rekreacji Dziecięcej przy ZSP w Borzęcinie Dużym na uczestni-
ków będzie czekać wiele atrakcji, m.in. pokaz baniek mydlanych, występy 
taneczne, pokazy akrobatyki i karate, zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
z animatorami i wiele innych. Życzymy udanej zabawy!

Sąsiedzka wyprzedaż garażowa Fundacja Nasze Szczęścia zaprasza 
chętnych na sąsiedzką wyprzedaż garażową, która odbędzie się 10 czerwca 
(sobota) w godz. 15:00-18:00, na terenie parku w Starych Babicach. Więcej 
informacji na stronie www.klubmamstarebabice.pl.

Zostań strażakiem OSP Stare Babice! Druhowie z babickiej OSP  
zapraszają na Dzień Otwarty Strażnicy. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 
(niedziela) w godz. 12:00-16:00. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób 
można zostać strażakiem, poznają również specyfikę służby w Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Jeśli jesteś osobą sprawną fizycznie, masz od 16 do 55 lat 
i chcesz służyć pomocą innym, przyjdź i dowiedz się więcej!

Projekt „Indie dla Seniorów” Zapraszamy studentów Starobabickiego 
Uniwersytetu III Wieku na warsztaty ozdabiania tkanin tradycyjną indyjską 
metodą printingu, czyli stemplowania. Odbędą się one 13 czerwca (wtorek) 
w ZSP w Borzęcinie Dużym w godz.: 16:00 (I grupa) oraz 17:00 (II grupa). 
Liczba miejsc ograniczona, zapisy podczas wykładów UTW.

Koncert Laureatów  Zapraszamy mieszkańców na Koncert Laureatów XXV 
Powiatowego Konkursu Muzycznego Stare Babice 2017. Koncert odbędzie 
się 10 czerwca o godz. 17:00 w Sali Koncertowej Gminnego Gimnazjum 
w Koczargach Starych. Wstęp wolny.

Wianki 2017 Serdecznie zapraszamy mieszkańców na tradycyjne Wianki, 
które odbędą się 24 czerwca (sobota) w Bliznem Jasińskiego (teren między 
przedszkolem a Kościołem pw. Objawienia Pańskiego) w godz. 15:00-22:00 
oraz w Borzęcinie Dużym przy Placu Chopina w godz. 16:00-22:00. 

eko Piknik na dni otwarte 
Funduszy europejskich
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Referendum gminne odłożone 
5 maja br. poseł sprawozdawca Pan jacek Sasin wycofał 
z Sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego War-
szawy, który przewidywał przyłączenie 32 gmin, w tym 
Gminy Stare Babice do m. st. Warszawy. W tej sytuacji, na 
wniosek grupy radnych, rada Gminy na XXXI sesji nadzwy-
czajnej w dniu 11 maja br. podjęła uchwałę o odwołaniu 
referendum gminnego w tej sprawie, które miało się odbyć 
4 czerwca br. 

Radni wnioskodawcy wnieśli także pro-
jekt uchwały wyrażającej stanowisko 
Rady Gminy Stare Babice wobec zmian 
prawa samorządowego. Uzasadniając, 
radni wyraźnie podkreślali, że nie chodzi 
o rezygnację z przeprowadzenia referen-
dum w tej, jakże istotnej dla naszych 
mieszkańców sprawie, lecz o przełoże-
nie jego terminu na właściwy moment 
tj. na czas, gdy do Sejmu RP wpłynie 
podobny projekt. Obie uchwały zostały 
przyjęte przez radę, co oznacza, że re-
ferendum w pierwotnie planowanym 
terminie nie będzie przeprowadzone. 
W  mojej ocenie, rada gminy podjęła 
racjonalną decyzję, gdyż od strony for-
malnej w tym czasie referendum byłoby 
bezprzedmiotowe. To nie oznacza, że 
nie ma krytycznych uwag z  powodu 
takiej decyzji. Są argumenty za takim 
podejściem, jak i przeciw niemu. 

Do argumentów za utrzymaniem re-
ferendum w pierwotnie planowanym 
terminie można zaliczyć chęć znacz-
nej części społeczeństwa do wyraże-
nia swojego sprzeciwu wobec próby 
włączenia „naszej małej ojczyzny” do 
granic Warszawy. Należy uszanować 
tę wolę, jednak w przypadku złożenia 
zmienionego projektu (ale o podobnych 
rozwiązaniach) do Sejmu RP, nasz głos 
mógłby być całkowicie zdyskredytowany, 
ponieważ dotyczyłby innej ustawy. 

Są też głosy mówiące, że gdyby po-
jawił się kolejny projekt w Sejmie RP, 
można by przeprowadzić drugie refe-
rendum (dotyczące nowego projektu). 
Uważam, że takie podejście niesie ry-
zyko niepowodzenia, ponieważ nie bę-
dzie to punkt widzenia wyrażony przez 
miarodajną liczbę mieszkańców. Trzeba 
pamiętać, że do tego by referendum było 
ważne z formalnego punktu widzenia, 
potrzebny jest udział minimum 30% 
uprawnionych do głosowania miesz-
kańców. Z tego powodu większość do-
tychczas przeprowadzonych referendów 
w naszym kraju była nieważna. 

Tutaj warto przytoczyć dwa chlubne 
wyjątki udanych referendów: 26 marca 
2017 r. w Legionowie i 14 maja 2017 r. 
w Nieporęcie. Oba referenda dotyczyły 
przedmiotowego projektu ustawy. Wy-
niki referendów przedstawiały się na-
stępująco: w Legionowie ponad 94% gło-
sujących mieszkańców wypowiedziało 
się przeciw przyłączeniu ich miasta do 
Warszawy, przy frekwencji ponad 46%. 
W Nieporęcie 96% głosujących miesz-
kańców było przeciw projektowi, przy 
frekwencji blisko 40%.

W świetle tych wyników można przy-
jąć, że przy podobnym wskaźniku prze-
ciw projektowi w obu gminach, frekwen-
cja w Nieporęcie była wyraźnie niższa niż 
w Legionowie. Dlaczego? Stało się tak, 
ponieważ referendum w Legionowie od-
było się w momencie, gdy projekt ustawy 
był złożony w Sejmie RP, a w Nieporę-
cie referendum odbyło się już po wyco-
faniu projektu z Sejmu RP. Jeśli uznać 
to twierdzenie za prawdziwe, to wnio-
sek jest następujący: im później od daty 
wycofania projektu z Sejmu RP referen-

dum byłoby przeprowadzane, tym niż-
sza frekwencja.

Sądzę, że jeszcze trudniej byłoby osią-
gnąć wymagany próg ważności, w przy-
padku przeprowadzenia drugiego re-
ferendum w podobnej sprawie (czyli 
dotyczącego nowego projektu ustawy). 
Istotne jest, aby referenda zarządzać 
w możliwie krótkim czasie od złożenia 
projektu do Sejmu RP, ponieważ zwięk-
sza się szansa ich ważności, czyli uzyska-
nia wymaganej frekwencji. Uważam, że 
w sytuacji silnych tendencji do centra-
lizacji zadań publicznych, najistotniej-
sze jest dla nas aby referenda, jako jedne 
z najważniejszych elementów demokra-
cji, były ważne.

Przedmiotowy projekt ustawy 
o ustroju m.st. Warszawy odbił się sze-
rokim echem w mediach. Działo się tak, 
ponieważ od wielu miesięcy mamy do czy-
nienia z postępującą centralizacją dużej 
liczby zadań samorządowych w mniej-
szym wymiarze. Dotyczy to m.in:
 centralizacji Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,

 wybierania przez władze rządowe pre-
zesów regionalnych izb obrachunko-
wych (RIO), 

 sprawowania nadzoru nad ośrodkami 
doradztwa rolniczego (ODR), które 
stały się państwowymi, a nie woje-
wódzkimi osobami prawnymi,

 ograniczenia samorządom możliwości 
inwestycji w ochronę zdrowia (kom-
petencje decydowania o finansach 
zastrzeżono dla wojewodów w celu 
kreowania przez nich polityki zdro-
wotnej),

Istotne jest, aby referenda 
zarządzać w możliwie 
krótkim czasie od złożenia 
projektu do Sejmu RP, 
ponieważ zwiększa się 
szansa ich ważności, czyli 
uzyskania wymaganej 
frekwencji. 

W mojej ocenie, rada gminy 
podjęła racjonalną decyzję, 
gdyż od strony formalnej 
w tym czasie referendum 
byłoby bezprzedmiotowe. 
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Laureat Nagrody Babinicz 2009 Wacław dziudzi, foto: m. Łada

Wspomnienie o Wacławie dziudzim
Wacław Dziudzi był rodowitym miesz-
kańcem Borzęcina. Jako młody chłopiec 
doświadczył koszmarów wojny i pamiętał 
masakrę z 1944 r., którą Niemcy zgoto-
wali mieszkańcom tej miejscowości.

Już jako młody chłopak dał się po-
znać jako społecznik, uczestniczył we 
wszystkich pracach na rzecz swojej miej-
scowości. W dorosłym życiu był współ-
założycielem Spółdzielni Zdrowia, Kółka 

Rolniczego i Spółdzielni Mleczarskiej. 
Brał udział w budowie ośrodka zdrowia 
i remizy. Członek Spółdzielni Ogrodniczej 
i Banku Spółdzielczego. Od najmłodszych 
lat działał aktywnie w życiu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. Sza-
nowany przez strażaków, w 1975 roku zo-
stał powołany na gospodarza strażnicy, 
pełnił tę funkcję przez 25 lat. Podczas bu-
dowy nowej strażnicy OSP chętnie dzielił 

się swoim wieloletnim doświadczeniem 
z młodszymi druhami. Za swoją służbę 
otrzymał wiele odznaczeń strażackich 
(brązowy, srebrny i złoty medal Za Za-
sługi dla Pożarnictwa).

Pan Wacław Dziudzi był zawsze 
skromny, chętny do pomocy innym, ni-
gdy niechwalący się osiągnięciami choć 
miał ich wiele. Wkład pracy i zaangażo-
wanie Pana Wacława w rozwój Borzęcina, 
oraz jego działania na rzecz społeczno-
ści lokalnej przyczyniły się znacząco do 
rozwoju miejscowości i podniesienia po-
ziomu życia jej mieszkańców. Wszyscy 
jesteśmy Jego dłużnikami za to, czego 
dokonał.

Za  wieloletnią pracę i działalność na 
rzecz wspólnoty samorządowej Gminy 
Stare Babice otrzymał najbardziej pre-
stiżową nagrodę gminną – Babinicza 
2009, która była wyrazem wdzięczno-
ści za wieloletnią bezinteresowną pracę 
społeczną. Pan Wacław Dziudzi wpisał 
się na trwałe w historię Borzęcina Du-
żego i Gminy Stare Babice.

kRzyszTof TuRek

WóJT GMiny sTARe BABice

 braku możliwości pełnego decydowa-
nia przez gminy o odbiorze odpadów 
na ich terenie (nowe zasady segrega-
cji wymuszają kupno pojemników na 
śmieci w czterech kolorach na terenie 
całego kraju),

 rządowych stacji kontroli pojazdów 
(dotychczas kontrolę nad stacjami 
sprawowali starostowie, wkrótce za 
przegląd zapłacimy więcej, a za spóź-
niony przegląd podwójnie),

 kuratorów oświaty, którzy powoły-
wani i odwoływanych przez ministra 
edukacji, zwiększają wpływ rządu na 
kształtowanie polityki edukacyjnej na 
szczeblach lokalnych,

 kontrolowania wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków przez ministra 

(konserwator będzie powoływany 
przez wojewodę wyłącznie na wnio-
sek generalnego konserwatora, a ten 
podlega ministrowi kultury i dziedzic-
twa narodowego)

 sprawowania przez rząd kontroli nad: 
powiatowymi urzędami pracy, wo-
jewódzkimi ośrodkami ruchu dro-
gowego oraz poradniami psycholo-
giczno-pedagogicznymi.
Jesteśmy również świadkami innych 

działań ze szkodą dla samorządów. Przy-
kładem jest miasto Opole, które wchło-
nęło trzy przyległe gminy: Dobrzeń 
Wielki, Dąbrowę i Komprachcice wbrew 
woli zainteresowanych mieszkańców. Te 
przypadki są jedynie kilkoma z wielu już 
zrealizowanych. 

Zapowiedzi rządu dotyczą dalszej cen-
tralizacji zadań i finansów samorządo-
wych. Jest to sprzeczne z żywotnymi in-
teresami mieszkańców gmin, jest również 
niezgodne z Konstytucją Rzeczpospoli-
tej Polskiej, która w art. 15 ust. 1 stanowi: 
„Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Pol-
skiej zapewnia decentralizację władzy pu-
blicznej”, jak też z Europejską Kartą Sa-
morządu Lokalnego. Dlatego wykażmy 
się dużą czujnością i bądźmy gotowi na 
przeprowadzenie referendum w opty-
malnym terminie. Tak, aby zakończyło 
się ono powodzeniem.

kRzyszTof TuRek 
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z sesji rady Gminy
11 maja 2017 r. w sali konferencyj-
nej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 
odbyła się  XXXI sesja Rady Gminy 
Stare Babice. Podczas sesji radni 
podjęli jedną uchwałę:
1. Uchwała Nr XXXI/308/17 w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXX/299/17 

i uchwały Nr XXX/300/17 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchylone w dniu 11 maja uchwały doty-
czyły ustalenia składu liczbowego Gmin-
nej Komisji do spraw referendum oraz 
powołania Gminnej Komisji do spraw 
Referendum.

Z pełną treścią uchwały można zapo-
znać się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Gminy Stare Babice oraz w Urzędzie 
Gminy Stare Babice.

oPRAc.: Pk

Wymieniono deski w amfiteatrze oraz na scenie w parku babickim (naprawa 
w ramach gwarancji)

oddano do użytku boisko oraz plac zabaw na terenie I Gminnego 
Gimnazjum w koczargach Starych (dostępne dla wszystkich mieszkańców po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole)

oddano do użytku dla wszystkich mieszkańców stojak rowerowy przy 
przystanku autobusowym zlokalizowanym obok oSP Stare Babice  
(ul. Wieruchowska)

Plac zabaw w Lipkowie (przed kościołem, skrzyżowanie ulic jakubowicza 
i Przy Parku) jest znów otwarty dla wszystkich mieszkańców

z gminy (w skrócie)
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Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice na debatę 
społeczną, która przeprowadzona zostanie w nowej od-
słonie. odbędzie się ona w ramach cyklu spotkań z miesz-
kańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
– możesz mieć na nie wpływ” w dniu 7 czerwca 2017 r. 
w godz. 17:30 – 19:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy 
przy ul. rynek 21.

Debata o bezpieczeństwie organizowana 
jest w związku z realizacją rządowego 
programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem Bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 
2016-2017. Głównym celem programu 
jest wspieranie działań na rzecz bezpie-
czeństwa społeczności lokalnych. Pro-

gram ma charakter interdyscyplinarny 
i polega między innymi na koordynacji 
działań policji, administracji rządowej 
i samorządowej oraz organizacji pozarzą-
dowych w celu poprawy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie 
potrzeb i oczekiwań społecznych w zakre-

sie poprawy bezpieczeństwa, pozwalają 
także na wymianę informacji z mieszkań-
cami o istniejących zagrożeniach, dzięki 
czemu będą mogły zostać wypracowane 
wspólnie metody ich eliminowania.

Tematem spotkania będą m.in.: pro-
blemy mieszkańców zdiagnozowane na 
podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, priorytetowe działania 
dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu 
profilaktyki społecznej odpowiadające na 
zgłaszane zagrożenia bezpieczeństwa, 
aplikacja „Moja Komenda” oraz bezpie-
czeństwo ruchu drogowego w miejscu za-
mieszkania oraz w miejscach publicznych.

TeksT: eGo/ kPP dlA PoWiATu 

WARszAWskieGo zAchodnieGo  

W sTARych BABicAch

Majowe spotkania wójta z mieszkańcami
W maju odbyły się trzy za-
planowane spotkania Wójta 
Gminy Stare Babice z miesz-
kańcami Starych Babic, Bo-
rzęcina dużego i koczarg 
Starych.

 Spotkania miały odnosić się do organi-
zowanego referendum gminnego doty-
czącego ustawy metropolitalnej, jednak 
z powodu odwołania referendum, przy-
byli mieszkańcy mieli sposobność po-
rozmawiać z wójtem o bieżących spra-
wach dotyczących swoich miejscowości. 
Wójt gminy wyczerpująco odpowiadał 
na wszystkie zadawane pytania, które 

najczęściej dotyczyły kwestii komu-
nikacji zbiorowej (zarówno dojazdów 
ZTM jak i dowozu dzieci do szkół po 
podziale na nowe obwody szkolne), 
kanalizacji, czy remontów nawierzchni.

Mieszkańcy, którzy poświęcili swój po-
południowy czas i przyszli na spotkania, nie 
wyszli bez odpowiedzi i dowiedzieli się, jak 
gmina zamierza rozwiązać ich problemy. 

TeksT/ foTo: iB

13 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy  wszystkich rodziców na spotkanie poświęcone organizacji  roku szkolnego 
2017/2018  w Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia 
i koncepcja nowej szkoły, argumenty dlaczego warto uczyć się w nowej szkole oraz opinie i sugestie.  Spotykamy 
się w sali gimnastycznej babickiej szkoły podstawowej, ul. Polna 40, Stare Babice.

Ponadto informujemy, że we wtorki, w Klubie Mieszkańca przy szkole podstawowej w Starych Babicach  
w godz. 16:00-18:00  (z wyjątkiem 6 czerwca) można osobiście porozmawiać z Hanną Domańską, osobą odpo-
wiedzialną za organizację szkoły w Zielonkach Parceli.
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Jest takie miejsce, jest taki kraj...
Wiwat 3 maj, wiwat naród, wiwat wszystkie stany!!! 
W dniu 28 kwietnia 2017 r. z okazji 226. rocznicy uchwale-
nia konstytucji 3 maja w I Gminnym Gimnazjum w koczar-
gach Starych odbyła się niecodzienna uroczystość. 

Uczniowie wraz z nauczycielami przygoto-
wali sztukę, która w niebywale obrazowy 
sposób przeniosła widzów w czasie, do sali 
obrad Sejmu Wielkiego. Piękne stroje i kwie-
cista staropolszczyzna przybliżyły zgroma-
dzonym widzom klimat XVIII-wiecznych 
obrad sejmowych, które w 1791 roku  zakoń-
czyły się zaprzysiężeniem ustawy rządowej, 
zwanej Konstytucją 3 Maja. 

Jak wiemy ze źródeł historycznych, 
obrady Sejmu Wielkiego były niezwykle 
burzliwe, pełne napięć i nieporozumień. 
Podobnie jak dziś, polityka była zawsze 
gorącym tematem w społeczeństwie. To, 
co było wówczas inne to staropolski ję-
zyk, który dziś brzmi niezwykle pięknie 
i łagodnie, pomimo że był pełen emocji, 
gniewu, napięcia. „Dalej bracia szlachta, 
radźmy nad skutecznym rad sposobem”.

Po tej podróży w czasie sztuka przenio-
sła widzów do współczesnej sali sejmo-

wej, gdzie porównanie choćby stylu wy-
powiadania się obecnych polityków stało 
się wyjątkowo rażące. Usłyszeć można 
było tak dobrze znane nam z mediów 
zwroty, które dziś już pojawiły się w po-
tocznej mowie, jak chociażby „sorry, taki 
mamy klimat”, „proszę nie walić się w łeb 
jak do Pani mówię”, „niech on już idzie 
do Lidla po te swoje ośmiorniczki”, czy 
„spieprzaj dziadu”.

Sztuka była niezwykle sugestywna, 
a jej oddziaływanie zostało wzmocnione 
przepiękną oprawą muzyczną, przygoto-
waną przez Panią Małgorzatę Barcikow-
ską-Gałązka, a wykonaną przez uczniów. 

Widowisku towarzyszyło hasło „Toż-
samość narodową buduje się na zwy-
cięstwach”, które szczególnie w obec-
nych czasach powinno przypominać nam 
o tym, że mamy bogatą historię i że są 
dni, które nas Polaków jednoczą. Powin-

niśmy takie dni kultywować, aby budo-
wać naszą tożsamość narodową. 

Ten niezwykły spektakl został przy-
gotowany przez Panie Urszulę Główczak 
i Hannę Domańską.

Na uroczystości obecni byli m.in.: 
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice 
Henryk Kuncewicz, Z-ca Wójta Gminy 
Stare Babice Marcin Zając, druhowie 
z OSP Stare Babice oraz Dyrekcja Gim-
nazjum i nauczyciele.

TeksT/foTo: iB

olimpijczyk w koczargach
W dniu 24 kwietnia 2017 r. uczniowie I Gminnego Gimna-
zjum w koczargach Starych uczestniczyli w niecodziennej 
lekcji. W murach szkoły zagościł złoty medalista z Londynu, 
olimpijczyk, kulomiot tomasz majewski. 

Spotkanie zorganizowała Fundacja Na 
Przekór w ramach realizowanego pro-
jektu pn. „Zwyczajni – nadzwyczajni...
spotkania z  autorytetami III edycja”, 
finansowanego ze środków gminnych.

Ciekawość młodzieży była ogromna, 
padały pytania nie tylko o karierę spor-
tową, szczegóły treningów, czy uczucia 
towarzyszące zwycięstwom i porażkom, 
ale również o ulubione gry kompute-

rowe, rozmiar buta (50!), plany na życie, 
czy ulubione potrawy.

Nasz gość zdradził uczniom, iż bycie 
zawodowym sportowcem jest opłacalne 
i pozwala na dobre zabezpieczenie finan-
sowe, co jest dodatkową motywacją dla 
wielu młodych ludzi do podjęcia sporto-
wej profesji. Zwłaszcza, że najlepszy mo-
ment na podjęcie takiej decyzji jest wła-
śnie w wieku gimnazjalnym.

Pan Tomasz przywiózł ze sobą swój 
atrybut, czyli kulę o wadze 7 kg, którą 
z ogromnym zaciekawieniem z rąk do rąk 
przekazywali sobie uczniowie.

Na koniec spotkania gość rozdał swoje 
zdjęcia z autografami i chętnie pozował 
do zdjęć. 

Takie spotkania są szczególnie cenne 
i motywujące dla młodych ludzi, bo mogą 
oni w bezpośredni sposób rozmawiać 
z osobami, które odniosły sukces. Po-
zostaje wierzyć, że zainspirowani przy-
kładem naszego wielkiego sportowca, 
również z naszej gminy wyjdą przyszli 
medaliści.

TeksT/foTo: iB

wydarzenia
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wydarzenia

dzień ziemi w babickiej podstawówce
22 kwietnia 2017 r. w babickiej 
szkole podstawowej, jak co 
roku, było huczno i gwarno na 
Festynie ekologicznym zor-
ganizowanym z okazji obcho-
dów dnia Ziemi. W tym roku 
festyn odbył się pod hasłem 
„W kierunku natury – bioróż-
norodność”. 
W budynku szkolnym na dwóch piętrach 
rozlokowane były rozmaite stoiska, nie-
zwykle ciekawe i perfekcyjnie przygoto-
wane przez uczniów oraz wystawców.

Dużym zaangażowaniem wykazali się 
uczniowie, którzy zaprezentowali swoich 
„małych podopiecznych”. Zwierzęta były 
przeróżne, od tych popularnych i dobrze 
wszystkim znanych, takich jak: chomiki, 
świnki morskie czy żółwie, aż po zupełnie 
egzotyczne, np. agama brodata. Jedno jest 
pewne, zwierzaki mają bardzo czułych i od-
powiedzialnych właścicieli. Biorąc udział 
w quizach przygotowanych przez opieku-
nów, można było dowiedzieć się wielu bar-
dzo ciekawych rzeczy o ich pupilach. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się wszystkie stoiska, gdzie dzieci mo-
gły brać udział w zadaniach i konkur-
sach, w zamian zbierając naklejki i na-
grody. Atrakcji było co niemiara: loteria 
fantowa, kiermasz książek, świeże gofry 

i kawiarenka z ogromną różnorodnością 
ciast upieczonych przez mamy uczniów. 
Na stoiskach dostępne były piękne wy-
roby naszych lokalnych rękodzielników. 

Podczas festynu można było zapo-
znać się z wieloma aspektami zdrowego 
stylu życia. Warsztaty kulinarne, wyroby 
pszczelarskie, zioła do kuchni, zdrowa 
żywność, masaż, zapobieganie wadom 
postawy u dzieci, zajęcia z jogi – to tylko 
część tego, czego można było doświadczyć 
w zakresie promocji zdrowia. 

Warsztaty ekologiczne, fizyka na we-
soło, stoisko Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, ratownictwo i pomoc przedme-
dyczna to fragment z edukacyjnej oferty 
zaprezentowanej podczas festynu.

Ogromną liczbę dzieci zgromadziły 
warsztaty artystyczne, plastyczne, mu-
zyczne. Wszędzie można było zauwa-
żyć pięknie malowane buzie w kwiatowe 
wzory. 

Zainteresowaniem cieszyły się także 
liczne gry i zabawy sprawnościowe, nie 
zabrakło również zbiórki makulatury oraz 
surowców wtórnych i nakrętek.

Pomimo, że tylko przez jeden dzień ob-
chodzimy Święto Ziemi, o ekologii i zdro-
wiu będziemy pamiętać przez cały rok.

Na imprezę przybyli tłumnie ucznio-
wie, rodzice, mieszkańcy i sympatycy na-
szej gminy.

TeksT/ foTo: iB

stanisławów? razem!
Piknik w Stanisławowie pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
Sobota 20 maja, upalne popołudnie, 
idealne na sąsiedzkie spotkanie. Takie 
okoliczności przyrody wykorzystali 
mieszkańcy Stanisławowa, aby tego dnia 
uczestniczyć w sąsiedzkim pikniku.

Spotkanie odbyło się w „Biker Pub” 
w Stanisławowie, miejscu klimatycznym, 
zlokalizowanym na obrzeżach Puszczy 
Kampinoskiej. Ta leśna przystań dla ro-
werzystów i turystów, tego wieczoru go-

ściła mieszkańców i przyja-
ciół Stanisławowa. A gościła 
w iście domowym i swojskim 
stylu. Na przybyłych czekał 
wspaniały, domowy chleb ze 
smalcem i ogórkami, pach-
nąca  szarlotka, pieczone na 
ogniu kiełbaski i inne „małe 
co nieco”. Na najmłodszych 
uczestników czekały atrakcje: 
animacje, konkursy sprawno-

ściowe, malowanie buziek i słodkie na-
grody. Nie było czasu na nudę. Nieco 
starsi mieszkańcy zasiedli przy stołach, 
oddając się pogawędkom i żartom. Pik-
nik jednoczył sąsiadów, tych dawnych 
i tych nowo przybyłych. 

Gości ciepło powitała sołtys Urszula 
Świątek, która wraz z radą sołecką zor-
ganizowała piknik, na którym bawili się 
m.in.: Zastępca Wójta Gminy Stare Ba-
bice Marcin Zając, gminni radni, człon-
kowie rady seniorów oraz mieszkańcy 
i goście. Był to pierwszy taki piknik są-
siedzki i wygląda na to, że nie ostatni. 
Goście bawili się znakomicie.

TeksT/foTo: iB
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eko Piknik na dni otwarte Funduszy 
europejskich
20 maja w Gminnym Przedsiębiorstwie komunalnym eko-Babice Sp. z o.o. odbyła się II edycja 
eko Pikniku. Wydarzenie było połączone z dniami otwartymi Funduszy europejskich (doFe). 
od 18 do 21 maja w całej Polsce w ramach doFe, tysiące odwiedzających miało możliwość 
skorzystać z szerokiej gamy propozycji spędzenia wolnego czasu. do tegorocznej edycji zgło-
siło się blisko 800 podmiotów z całej Polski! Wśród nich było nasze babickie przedsiębiorstwo.
DOFE to największe w Polsce wydarzenie prezentujące pro-
jekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Odbyło 
się już po raz czwarty dzięki beneficjentom, którzy otworzyli 
drzwi swoich projektów, oferując m.in. zniżki, darmowe 
wejścia lub po prostu prezentując pomysły zrealizowane 
dzięki środkom unijnym. Wśród prezentujących projekty były 
m.in. Port Lotniczy Fryderyka Chopina w Warszawie, Opera 
i Filharmonia Podlaska, Hala Stulecia we Wrocławiu i wiele 
innych atrakcyjnych miejsc, zarówno w wielkich miastach, 
jak i małych miejscowościach. Atrakcją DOFE była możliwość 
zobaczenia miejsc na co dzień niedostępnych, np. zaplecza 
teatrów, lotnisk, czy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni 
ścieków.

20 maja na odwiedzających babickie przedsiębiorstwo cze-
kało mnóstwo atrakcji i nikt tego dnia nie miał czasu na nudę. 
Przede wszystkim, co godzinę, zorganizowane grupy razem 
z przewodnikiem zwiedziały całe przedsiębiorstwo. Można 
było również zapytać o każdy detal.

Zarówno dzieci, jak i dorośli tłumnie odwiedzali namiot-pla-
netarium, w którym odbywała się projekcja filmu. Ogromną 
popularnością, szczególnie wśród najmłodszych, cieszyły się 
laboratoria usytuowane w białych namiotach. To w nich eks-
perymentowano z wodą, suchym lodem, bańkami mydlanymi, 
zmieniano zabarwienie wody dzięki różnym substancjom che-
micznym. Zainteresowanie wzbudzała również makieta terenu, 
na której eksperymentując z wodą, można było stawiać tamy, 
powodować zalania terenu itp.

Niemniej atrakcyjne były występy na scenie babickich przed-
szkolaków z Przedszkola w Starych Babicach, Przedszkola „We-
soły Brzdąc” oraz Przedszkola z Blizne Jasińskiego. Konferan-
sjer ze sceny prowadził również dla uczestników pikniku liczne 
konkursy, m.in. wiedzy ekologicznej, przyrodniczych kalam-
burów, czy zawodów sportowych dla najmłodszych. Wszyscy 
zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeni.

Specjalnie na ten dzień przygotowano również pokaz pilo-
tażu dronów, które stały się już nie tylko hobby, ale cennym 
narzędziem w pracy służb leśnych, wodnych, czy strażaków.

Jak na piknik przystało, nie zabrakło również piknikowego 
jedzenia, które na powietrzu smakuje najlepiej! Uczestnicy 
otrzymywali specjalne karnety, dzięki którym mogli skosz-
tować specjałów z grilla, słodkości, czy po prostu posilić się 
drożdżówką.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości, m.in. Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Ba-
bice Krzysztof Turek, zastępca wójta Marcin Zając, czy Prezes 
GPK Eko-Babice Sp. z o.o. Paweł Turkot.

Jak podsumować tegoroczny piknik? Było wesoło, kolorowo 
i edukacyjnie. Nasze gminne przedsiębiorstwo pokazało, że unijne 
pieniądze inwestuje coraz lepiej. Dzięki DOFE, mieszkańcy gminy 
mieli szansę na poznanie nauki i technologii w prosty i przystępny 
sposób, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc.

TeksT: Pk

foTo: iB
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Spotkanie u Burmistrza dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy michała Grodzkiego

wydarzenia

Park kulturowy Radiostacja Babice.  
Co dalej?
W  lutym br. rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę 
intencyjną w sprawie utworzenia Parku kulturowego trans-
atlantyckiej radiotelegraficznej Centrali Nadawczej Babice. 
W uchwale jednocześnie wystosowano apel do rady m.st. 
Warszawy i rady dzielnicy Warszawa-Bemowo o poparcie 
inicjatywy utworzenia Parku kulturowego i podjęcie stosow-
nych uchwał. jak na razie trwają sprawy proceduralne…
Historia Radiostacji Babice jest już, mam 
nadzieję, znana mieszkańcom naszej 
gminy. Od wielu lat artykuły na ten temat 
ukazywały się na łamach „Gazety Babic-
kiej”, wiele informacji o radiostacji można 
znaleźć także w książkach Jerzego Bogdana 
Raczka, z których publikacja pt. „Trans-
atlantycka Radiotelegraficzna Centrala 
Nadawcza w Babicach” wydana w 2013 r. 
ujmuje temat pięknie i całościowo.

Temat Radiostacji Babice od wielu lat 
propagowany był na terenie gminy przez 
babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy 
im. Obrońców Radiostacji Babice. Orga-
nizowane co roku rajdy historyczne upo-

wszechniały mieszkańcom gminy wiedzę 
na ten temat, dzięki społecznej pracy koła 
powstała tablica informacyjna na temat 
radiostacji, znajdująca się przy ul. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Od kilku lat zagadnieniem Radiosta-
cji Babice zajmuje się Stowarzyszenie 
„Park Kulturowy Transatlantycka Ra-
diotelegraficzna Centrala Nadawcza” 
kierowane przez Jarosława Chrapka. 
Stowarzyszenie postanowiło zająć się 
ochroną pozostałości po Radiostacji 
Babice i przywrócić je społeczeństwu 
w formie pamiątek, stałej ekspozycji, 

ścieżki edukacyjnej, a może nawet mu-
zeum. W tym celu postanowiło stwo-
rzyć na terenach pozostałości radiosta-
cji tzw. Park Kulturowy-formę prawną 
pozwalającą na ochronę i zagospoda-
rowanie tego terenu. 

Trudna droga prawna!
Wydaje się, że wpisanie pozostałości po 
Radiostacji Babice do rejestru zabytków po-
winno być proste i oczywiste, ale niestety… 
Próbujemy zadanie to wykonać od kilku lat, 
ciągle są jakieś przeszkody – mówi Prezes 
Stowarzyszenia Jarosław Chrapek i do-
daje – Nasze stowarzyszenie wraz z grupą 

archeologów podjęło działania w 2014 r. 
aby wpisać pozostałości Radiostacji Ba-
bice do rejestru zabytków. Zwróciliśmy się 
wówczas w tej sprawie do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Rafała Nadol-
nego. Po dwóch miesiącach wydał opinię 
odmowną, stwierdzając że prawidłową 
formą ochrony tego obszaru będzie wpis 
do gminnej ewidencji zabytków. Zwróci-
liśmy się rok później do Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków Michała Krasuckiego, 
który przygotował niezbędną dokumen-
tację i Prezydent Warszawy  H. Gronkie-
wicz-Waltz podpisała wpis do gminnej 

ewidencji zabytków. Na początku 2016 r. 
złożyliśmy ponowny wniosek o wpis do 
rejestru zabytków do Barbary Jezierskiej, 
która wówczas była kolejnym Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, uchyliła 
się od odpowiedzi, skierowała jednak nasz 
wniosek do Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa. Instytut wydał opinię pozytywną, 
jednak w międzyczasie Pani Konserwator 
ustąpiła ze stanowiska. We wrześniu ub. 
roku rozpoczęła się procedura wpisu do 
rejestru zabytków, która trwa do dziś. Jak 
długo jeszcze potrwa, nie wiemy.

liczymy na samorząd dzielnicy 
Bemowo
Apel zawarty w uchwale Rady Gminy 
Stare Babice skierowany do władz dziel-
nicy Bemowo spotkał się z pozytywnym 
oddźwiękiem radnych. Sprawa Parku 
Kulturowego i Radiostacji Babice została 
szeroko przedstawiona przez Prezesa 
Jarosława Chrapka zarówno na posie-
dzeniach Komisji Ochrony Środowiska, 
jak i na forum Rady Dzielnicy Bemowo. 

W tej sprawie w ciągu ostatnich tygodni 
odbyło się już kilka spotkań w Urzędzie 
Dzielnicy Bemowo, m.in. 3 posiedzenia 
Komisji Ochrony Środowiska i  jedna 
wizja lokalna na terenach Radiostacji 
Babice.

10 maja na zaproszenie Burmistrza 
Dzielnicy Bemowo Michała Grodzkiego 
i Przewodniczącego Rady Dzielnicy Be-
mowo Marka Cackowskiego zorganizo-
wano kolejne spotkanie robocze w spra-
wie  podjęcia wspólnych działań w celu 
utworzenia Parku Kulturowego. Podczas 
dyskusji przedstawiono zagadnienia doty-
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Podczas zebrania w urzędzie dzielnicy Bemowo,od lewej: Wójt Gminy Stare 
Babice krzysztof turek, Burmistrz dzielnicy Bemowo michał Grodzki  
i Z-ca Burmistrza dz. B. Stanisław Pawełczyk. W tle widoczny budynek 
nadawczy radiostacji Babice.

Podczas zebrania uzgadniano obszar działania Parku kulturowego. Pierwszy 
z lewej Prezes Pk trCN jarosław Chrapek, pierwsza z prawej  
– Przewodnicząca kom. ochrony Środowiska dz. Bemowo Hanna Głowacka.

wydarzenia

koncert Inauguracyjny XIII Festiwalu 
muzycznego „W krainie Chopina”
kraina Chopina to wyjątkowe miejsce na mapie kultu-
ralnej Polski. Położona jest wśród pięknej zieleni kampi-
noskiego Parku Narodowego oraz pól i łąk ziemi socha-
czewskiej. jej sercem jest Żelazowa Wola, gdzie na świat 
przyszedł Fryderyk Chopin, wielki Polak, jeden z kilku 
najbardziej znanych kompozytorów  na świecie. 
Z wielką przyjemnością informuję, że dobiegają końca przygotowania 
do kolejnej edycji Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”, który 
rozpocznie się w piątek, 23 czerwca i będzie trwał do 1 października. Już 
po raz trzynasty w zabytkowych kościołach, dworkach i salach koncerto-
wych odbędą się recitale organowe i fortepianowe, koncerty kameralne, 
symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich wykonaniach, na które zapra-
szamy mieszkańców Krainy Chopina całej aglomeracji warszawskiej 
oraz turystów. Na wszystkie koncerty festiwalowe wstęp jest wolny.

Lista współorganizatorów i sponsorów tegorocznej edycji festiwalu 
nie jest jeszcze zamknięta, dlatego serdecznie zapraszam do współpracy 
wszystkich, którzy chcieliby znaleźć się wśród organizatorów tego pre-
stiżowego wydarzenia artystycznego. Proszę o kontakt: tel.603861660, 
e-mail: poczta@wilkomirski.org.pl.

Głównym organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Mu-
zyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, współorganizatorami 
powiaty: warszawski zachodni i sochaczewski, władze samorządowe 
gmin z terenu tych powiatów oraz Sannik i Leoncina, instytucje kul-
tury, parafie, placówki oświatowe oraz osoby prywatne.

MARiusz dżyGA 

dyRekToR fesTiWAlu

czące obszaru działania przyszłego Parku 
Kulturowego i konieczności sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
a także zawarcia odpowiednich umów z La-
sami Miejskimi, na których terenie znaj-
dują się pozostałości Radiostacji Babice.

Bardzo cieszy nas fakt, że zarówno 
władze Gminy Stare Babice jak i war-

szawskiej dzielnicy Bemowo są przy-
chylne idei utworzenia Parku Kultu-
rowego. Zapewne sprawa ta trafi pod 
obrady Rady Dzielnicy Bemowo podczas 
czerwcowej sesji. Budzi nadzieję fakt, 
że Dzielnica Bemowo, w ślad za Gminą 
Stare Babice chce podjąć uchwałę inten-
cyjną, pamiętajmy jednak, że decyzję 

o powstaniu parku kulturowego na Be-
mowie mogą podjąć jedynie warszawscy 
radni. Ale jak głosi stare chińskie przy-
słowie: nawet najdłuższy marsz zaczyna 
się od pierwszego kroku. Trzymajmy 
zatem kciuki za pomyślność przedsię-
wzięcia!

TeksT/ foTo: MARcin łAdA

Zgodnie z tradycją, zapraszamy czytelników na Kon-
cert Inauguracyjny Festiwalu, który odbędzie się 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babi-
cach, ul. Rynek 17 w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 
21:00. Koncert dedykowany będzie pamięci Stefana 
Sutkowskiego. 

Wystąpią: Justyna Stępień – sopran, Rafał Groz-
dew – tenor, Katarzyna Pawłowska – mezzosopran, 
Tomasz Raff – bas, Dariusz Zimnicki – dyrygent oraz 
Chór Tibi Domine i Orkiestra Kameralna Filharmo-
nii Narodowej.

W programie Vesperae solennes de confessore  KV 
339 W. A. Mozarta. Po koncercie na babickim rynku od-
będzie się pokaz ogni sztucznych sponsorowany przez 
firmę „Tropic”. Koncert odbędzie się pod patronatem 
Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. Orga-
nizatorzy Koncertu: Gmina Stare Babice, Parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, Towarzy-
stwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego. Wstęp wolny.



12 GAzeTA BABickA mAj 2017

„Podróż po europie” to tytuł 
jubileuszowego spektaklu, 
który premierę miał 11 maja 
na deskach teatru rodziców 
w Przedszkolu w Starych 
Babicach. 

Ta doskonała komedia bawi, śmieszy 
i co ważne, dotyka niezwykle ważnych 
i ciekawych kwestii, jakimi są różnice 
kulturowe i pewne stereotypowe cechy 
narodowe mieszkańców państw europej-
skich. To wesoła opowieść o Polce Zosi, 
błąkającej się po Europie w poszukiwaniu 
ukochanego. Błyskotliwe i dowcipne dia-
logi wzbudzały gromki śmiech publiczno-
ści zgromadzonej na spektaklu.

Główna bohaterka Zosia, piękna 
dziewczyna o klasycznej, polskiej uro-
dzie, zagubiona i zapłakana wsiada do po-
ciągu, w którym czekają na nią niezwykłe 
znajomości i doświadczenia. W podróży 
po Europie towarzyszą jej  przedstawi-
ciele  krajów europejskich, którzy wsia-
dają do pociągu na kolejnych stacjach: 
Francji, Włoch, Szkocji, Hiszpanii, Gre-
cji, Czech. Każda stacja przybliżyła mło-
dym i starszym widzom różne obszary 
życia charakterystyczne dla krajów; ję-
zyk, muzykę, kuchnię, modę, spędzanie 
wolnego czasu.

Gdzie Zosia odnalazła ukochanego? 
Kto zdobył jej serce i gdzie można znaleźć 
najlepszego kandydata na męża? Czego 
dowiedziała się o mieszkańcach innych 
krajów, którzy początkowo zachwycali 
i intrygowali ją, aby na koniec dojść do 
wniosku, że to nie jest to, czego pragnie 
jej serce? W myśl przysłowia „cudze chwa-
licie, swego nie znacie” najwspanialszy 
kandydat wsiadł na stacji Stare Babice.

Ale opowiedzmy historię od początku. 
Przez Europę gna zaginiony pociąg „nie-
spieszny”, który pogubił swoje wagony. 
Do pociągu wsiadła „zabłądzona” Zo-
sia, która pragnie znaleźć swojego uko-
chanego. Na kolejnych stacjach wsiadają 
i wysiadają pasażerowie, którzy na od-

wydarzenia

Jeśli mąż,           to tylko z Babic! 
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wydarzenia

cinkach podróży opowiadają ciekawe hi-
storie o swoich krajach i mieszkańcach. 
Z pociągu rozpościerają się piękne wi-
doki na znane, europejskie zabytki i bu-
dowle. Stacja pierwsza to Francja, gdzie 
poznajemy taniec kankan, piękne francu-
skie utwory i upodobanie do żabich udek. 
Druga stacja – Włochy to rytmiczne, dys-
kotekowe utwory taneczne, signora z Ve-
rony, która mężowi wiezie makarony (al 
dente), mokra włoszka i gondolier. Trzecia 
– Szkocja, mężczyźni w spódnicach i dudy, 
potwór z Loch Ness, popołudniowa her-
batka five o’clock i szkocki taniec. Kolejna 
stacja, Hiszpania, to corrida, tańce fla-
menco, rytmy paso doble i gorące plaże. 
Stacja Grecja to taneczna, letnia mu-
zyka, ploteczki z życia celebrytów, moda 
i uroda, kraj sztuki i filozofii oraz znany 
wszystkim taniec Zorba. Szósta stacja  
– Czechy, to śmieszny język, piękne dziew-
czyny, wesołe piosenki i znany wszystkim 
bajkowy Krecik. I tak Zosia dojechała do 
Stacji Stare Babice, gdzie czekał na nią 
ukochany. Wszystkim nowym znajomym 
oraz widzom opowiedzieli o tym, co jest 
piękne i bliskie sercu wszystkim Polakom: 
skoczne tańce, wspaniali kompozytorzy, 
pachnące jabłuszka, wędzony oscypek, 
Bałtyk i bursztyny, Tatry czy Kampino-
ski Park Narodowy. 

Niezwykła scenografia, dopraco-
wana w najdrobniejszym detalu, robiła 
ogromne wrażenie. Sala widowiskowa 
babickiego przedszkola zamieniła się 
w dworzec kolejowy, a scena stała się kla-
sycznym wagonem WARS, wyposażonym 
we wszelkie typowe atrybuty kolejowego 
bufetu na czele z opryskliwą, aczkolwiek 
uroczą kelnerką. Przy wejściu na dworzec 
stała kasa biletowa z bileterkami, gdzie 
można było zakupić bilet na podróż po-
ciągiem i rozkład jazdy. W tle pojawiała 
się muzyka i dźwięki w klimatach daw-
nego PKP. 

Dla przedszkolaków to była wspaniała 
niespodzianka i radość, odkryć swoich ro-
dziców pod kostiumami. Wielkie brawa 
dla wszystkich twórców i aktorów!

TeksT/ foTo: iB

Jeśli mąż,           to tylko z Babic! 
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iii Turniej układania Puzzli rozstrzygnięty
18 maja w Gminnym Przedszkolu w Bliznem jasińskiego 
odbył się III turniej układania Puzzli pn. „Zostań mistrzem 
puzzli”. turniej przeznaczony był dla przedszkolaków 
w wieku 5-6 lat.
Organizatorem i pomysłodawcą imprezy 
było Przedszkole w Bliznem Jasińskiego. 
Turniej odbył się pod Honorowym Patro-
natem Wójta Gminy Stare Babice Krzysz-
tofa Turka. Imprezę otworzyła witając 
wszystkich uczestników i ich opiekunów 
Dyrektor Przedszkola Małgorzata Siekier-
ska. Ciepłe słowa do uczestników skiero-
wał obecny na otwarciu zastępca wójta 
Marcin Zając, życząc wszystkim zawodni-
kom dobrej zabawy i świetnych wyników.

W tym roku w turnieju uczestniczyło 36 
przedszkolaków podzielonych na dwie dwu-
osobowe drużyny. Przyjechali oni z dziewię-
ciu placówek oświatowych z terenu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.

Tego dnia miło było gościć uczestni-
ków z Przedszkola nr 1 z Ożarowa Mazo-

wieckiego, Przedszkoli z Izabelina, Zabo-
rowa, Borzęcina Dużego, Lasek, Starych 
Babic, Przedszkola „Tęcza” z Latchorzewa 
oraz z Przedszkola „Wesoły Brzdąc” z Bli-
zne Jasińskiego.

Turniej składał się z czterech etapów. 
W 1. etapie uczestnicy zmagali się z puz-
zlami 60-elementowymi, po ułożeniu któ-
rych 12 najszybszych drużyn zakwalifiko-
wało się do etapu 2., w którym już czekały  
kolejne puzzle 60-elementowe. Sześć bar-
dzo wytrwałych i szybkich drużyn spotkało 
się w 3. etapie układając puzzle 100-ele-
mentowe. Ten etap wyłonił nam finali-
stów. Do 4. etapu przeszły trzy zespoły 
i podczas układania puzzli 120-elemen-
towych wyłoniliśmy zwycięzców turnieju:
1. miejsce zdobyły Ula Nowik i Iga Ko-

walska – Przedszkole w Bliznem Ja-
sińskiego, czas: 11 min. 25 sek.

2. miejsce zajęli Szymon Jurek i Natalia 
Pamięta – Gminne Przedszkole w La-
skach, czas: 14 min. 58 sek.

3. miejsce zdobyły Gabriela Bogacka 
i Wiktoria Walczak z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, 
czas: 18 min. 30 sek.

Dzięki zaangażowaniu w organiza-
cję turnieju fundatorów: Wójta Gminy 
Stare Babice Krzysztofa Turka, Starosty 
Warszawskiego Zachodniego Jana Ży-
chlińskiego, Prezesa firmy „Vipolimex” 
Le Kiem oraz WBS Oddział Stare Babice, 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody – 
przepiękne gry, drobne upominki oraz 
dyplomy. 

Układanie puzzli to znakomita forma 
spędzania wolnego czasu. Uczy cierpliwo-
ści, skupienia, ćwiczy pamięć wzrokową, 
wytrwałość oraz kształtuje umiejętno-
ści zdrowej rywalizacji. Częste układa-
nie puzzli wpływa na rozwój wyobraźni 
i przygotowanie do nauki czytania i pisa-
nia. Jest to również wspaniała rozrywka 
dla całej rodziny i alternatywa dla spę-
dzania czasu przed komputerem lub te-
lewizorem!

W  imieniu organizatorów jeszcze 
raz pragniemy podziękować wszystkim 
uczestnikom i fundatorom nagród, bez 
których turniej nie mógłby się odbyć. Po-
dziękowania dla całej kadry przedszkola 
za obsługę techniczną i medialną im-
prezy. Zwycięzcom i wszystkim uczest-
nikom gratulujemy, byliście wspaniali, 
zapraszamy za rok!

TeksT: M. BoReckA, e. zAJąc

foTo: iB

wydarzenia
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ze starych Babic do dyniolandu
Dnia 8 maja odbył się wyjazd edukacyjny 
do Krainy Dyniolandu w Wieliszewie. 
Warsztaty skierowane były do pod-
opiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach korzy-
stających z pomocy żywnościowej w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa. 

Podczas pobytu uczniowie odwiedzili 
mini zoo, gdzie wspólnie karmili zwie-
rzęta. Zapoznali się z najważniejszymi 
informacjami dotyczącymi życia zwierząt 
w gospodarstwie wiejskim. Uczestnicy 
wyjazdu wzięli udział w lekcji plenerowej, 
gdzie rozponawali poszczególne rośliny 
uprawne po ich kształtach, barwie, zapa-

chu. Wspólnie z przewodnikiem dzieci sa-
dziły rośliny. Odbyły się także animacje 
i gry na świeżym powietrzu, m.in. zabawy 
w słomianej zagrodzie oraz w labiryncie 
z bel słomy. Uczestnicy warsztatów kar-
mili również kury. Dzieci miały okazje 
poznać psa ratownika o imieniu Bajka, 
który razem z pomocą swojej instruk-

torki zaprezentował krótki pokaz umie-
jętności nabytych przez wiele lat tresury. 

Wyjazd zakończył się kupnem pa-
miątek w miejscowym sklepiku. Pozy-
tywne wspomnienia z wyjazdu okazały 
się bezcenne.

TeksT/ foTo: JusTynA sołdAczuk, 

MichAł skoRuPiński

Bezpiecznie na wsi – to podstawa!
2. miejsce w etapie ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego przez kruS 
zdobył mateusz Wach – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie dużym.
Wieś kojarzy się zwykle z sielskim krajo-
brazem i wypoczynkiem wśród natury. 
Jednak praca na wsi związana jest często 
z używaniem niebezpiecznych narzędzi lub 
środków chemicznych. Dlatego w styczniu 
2017 r. Prezes KRUS – Adam Sekściński, 
zorganizował 7. edycję ogólnopolskiego 
konkursu dla uczniów szkół podstawo-
wych, zainteresowanych tematem bezpie-
czeństwa w gospodarstwie rolnym.

W tym roku konkurs odbywa się pod 
hasłem „Bezpiecznie na wsi to pod-
stawa – środki chemiczne to nie za-
bawa”. Prace konkursowe wykonywane 
są dowolną techniką w formacie A3, a ich 
treść nawiązuje do tematu konkursu.

11 maja 2017 r. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym 
Teresa Młynarczyk z Oddziału Regional-
nego KRUS Błonie wręczyła nagrody dla 
uczniów borzęcińskiej szkoły biorących 
udział w konkursie. W I grupie wiekowej 
(klasy 1-3) drugie miejsce (na tym etapie 

konkursu) zdobył Mateusz Wach, uczeń 
klasy 3d borzęcińskiej szkoły. Gratulu-
jemy! Praca Mateusza utrzymana w for-
mie komiksu, opowiada krótką historię 
dotyczącą pobytu na wsi u dziadka.

Wyróżniono również inne prace wyko-
nane przez uczniów borzęcińskiej szkoły. 
Otrzymali oni nagrody ufundowane przez 
Gminę Stare Babice. 

TeksT/foTo: Pk

wydarzenia
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dla mieszkańca

dar serca – piknik krwiodawstwa 
w ożarowie mazowieckim!
już po raz drugi w dniu 10 czerwca w ożarowie mazowieckim odbędzie się Wielki Piknik 
krwiodawstwa pn. „dar serca – pobijmy razem rekord!”.
Wielki Piknik Krwiodawstwa odbędzie 
się przy ul. Poznańskiej 129/133 w Oża-
rowie Mazowieckim, tuż obok siedziby 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego. Rejestracja dawców rozpocz-
nie się o godz. 9:00 i potrwa do godz. 
16:00. Na miejscu wydarzenia będą 
dostępne 4 ambulanse, przystosowane 
do badań oraz oddawania krwi. Poza 
mobilnymi punktami pobrań, przewi-
dziano też kilka stanowisk stacjonar-
nych w  budynku Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Wyda-
rzeniu będą towarzyszyły liczne atrak-
cje, m.in.: koncert muzyczny, loteria 
fantowa i pokazy gwiazd programów 
kulinarnych. Przewidziano także turniej 
piłki nożnej oraz pokaz ratownictwa 
medycznego w wykonaniu aktualnych 
wicemistrzów świata. 

Pobijmy razem rekord!
Akcja honorowego oddawania krwi bę-
dzie połączona z próbą pobicia rekordu 
w ilości osób, które w jednym miejscu 
oddadzą honorowo krew. Obecnie rekord 
ten wynosi 229 litrów i 404 mililitry krwi. 
Został ustanowiony w 2017 roku podczas 
akcji krwiodawstwa w Pile. Aby pobić 
rekord, krew musi oddać co najmniej 525 
osób! Liczymy na Państwa uczestnictwo!

Krew jest niezbędna nie tylko ofia-
rom wypadków, ale także cierpiącym na 
szereg poważnych chorób. Przetaczana 
podczas transfuzji lub podawana w po-
staci przetworzonych preparatów, po-
zwala ratować życie i zdrowie.

kto może oddać krew?
Krwiodawcą może być każda zdrowa 
osoba w wieku od 18. do 65. roku życia 
ważąca powyżej 50 kg. Przed oddaniem 
krwi należy być wyspanym i wypoczę-
tym. Warto też zjeść lekkostrawny, ni-
skokaloryczny posiłek. W ciągu doby 
poprzedzającej oddanie krwi, należy 

wypić ok. 1,5 płynów, nie wolno nato-
miast spożywać w tym czasie alkoholu. 
Do punktu krwiodawstwa nie powinny 
zgłaszać się osoby z objawami przeziębie-
nia lub przyjmujące leki. Trzeba pamię-

tać także o zabraniu ze sobą dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem. Osobom, które 
oddadzą krew będzie przysługiwać w tym 
dniu zwolnienie z pracy.

oPRAc: iB

dar serca 

Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
(parking przy Starostwie Powiatowym)

godz. 9:00-16:00

wielki piknik krwiodawstwa
RAZEM POBIJmy REKORD!  
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łazienki królewskie i ich tajemnice 
W środę 17 maja grupa seniorów oraz uczniów borzęciń-
skiej szkoły pojechała do warszawskich Łazienek królew-
skich. tego dnia pogoda była piękna, świecące słońce 
napawało wszystkich optymizmem i radością. W takiej at-
mosferze spotkaliśmy się z naszą przewodnik ewą Andrze-
jewską, która poprowadziła nas po królewskich ogrodach. 
Nasz spacer zaczęliśmy oczywiście przy 
Pomniku Chopina, gdzie poznaliśmy 
historię jego powstania. Miejsce nie-
dzielnych koncertów wygląda pięknie 
w otoczeniu drzew i kwiatów. Pani Ewa 
przybliżyła nam także historię powsta-

nia całego parku i budynków, które się 
w nim znajdują. Zobaczyliśmy piękny 
widok z Łazienek na Belweder oraz sa-
mochód, którym jeździł sam Marszałek 
Józef Piłsudski. Stara Oranżeria zachwy-
ciła nas pięknem fioletowych kwiatów. Na-

stępnie udaliśmy się do Nowego Ogrodu 
Chińskiego, który szczególnie podobał 
się najmłodszym uczestnikom spotkania. 
Spacerując alejkami, doszliśmy do miejsca, 
z którego rozpościera się piękny widok na 
Pałac na Wyspie. Chwilę odpoczęliśmy 
w amfiteatrze, gdzie poznaliśmy bogatą 
historię tego miejsca. W Letniej Rezyden-
cji Króla Stanisława Augusta zjedliśmy 
lody i chwilę popatrzyliśmy na piękno 
tego miejsca. W naszej pamięci na długo 
pozostaną piękne kwitnące bzy, rosnące 
przy Pałacu na Wyspie, których zapach 
roznosił się wokół. Idąc do autokaru za-
trzymaliśmy się przy Pałacu Myślewickim 
i przy Podchorążówce. Majowa przyroda 
Łazienek Królewskich jest przepiękna, 
o czym wszyscy się przekonaliśmy. Warto 
wspomnieć, że nasz wyjazd został zorga-
nizowany ze środków Gminy Stare Babice 
w ramach projektu ,,Starobabickie opo-
wieści historyczne”, którego organizato-
rem jest Fundacja Hereditas.   

TeksT/ foTo: AGnieszkA MATuszeWskA

„chwila prawdy” dla babickich seniorów 
Badania Sprawności Funkcjonalnej dla osób 60+ zapro-
ponowane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. 
j. Piłsudskiego w Warszawie.
24 kwietnia w budynku urzędu gminy dr 
Sylwia Nowacka-Dobosz – pracownik na-
ukowy Zakładu Teorii i Metodyki Wycho-
wania Fizycznego wraz z grupą studentów 
przeprowadziła test oceniający komplek-
sowo sprawność osób starszych. Badania 
zainicjowała Rada Seniorów Gminy Stare 
Babice. 

Seniorki i seniorzy zostali poddani 
ocenie ruchowej i fizycznej metodą opra-
cowaną przez amerykanki: R.E. Rikli 
i  C.J. Jones, zgodną ze standardami 
W.H.O. Metoda jest bezpieczna i łatwa 
dla pacjenta, pozwala wiarygodnie oce-
nić zmiany związane z wiekiem. Zainte-
resowanie i frekwencja były duże, bada-
niom poddały się 34 osoby. 

Najtrudniejsza była pierwsza część, 
czyli wypełnienie 10-stronicowej ankiety 
osobowej. Tu trzeba było przyznać się 
do wszystkich „grzeszków”: podjadania 
między posiłkami, braku systematycznej 
aktywności ruchowej, przesiadywania 

przed telewizorem, ale także pochwalić 
się: zdrowym odżywianiem, pływaniem, 
czy tańcem. Pytania dotyczyły też sfery 
emocjonalnej np.: „Jak bardzo cieszysz 
się życiem?”, a nawet intymnej  – „Czy je-
steś zadowolony z życia seksualnego?”.

W drugiej części spotkania atmosfera 
uległa rozluźnieniu, a uczestnicy  wy-
kazali się dużą aktywnością, ponieważ 
trzeba było zaliczyć wiele stanowisk dia-
gnostycznych. „Fulterton Functional Fit-
ness Test” składał się z sześciu kolejno 
wykonywanych części:
1. Oceny siły górnej części ciała (zginanie 

przedramienia z obciążeniem).
2. Oceny wydolności dolnej części ciała 

(siadanie i wstawanie w ciągu 30 sek.).
3. Badania ruchomości górnego odcinka 

ciała (tylne dosięganie, tzw. ”agrafka”).
4. Ocena gibkości (przede wszystkim ścię-

gien podkolanowych).
5. Ocena zwinności  i dynamicznej rów-

nowagi.

6. Badanie wytrzymałości tlenowej, dłu-
godystansowej (marsz przez 6 minut 
z jednoczesnym badaniem ciśnienia 
wysiłkowego).

Chociaż nie wszystkie wyniki były powy-
żej średniej, nikogo nie opuszczał optymi-
styczny nastrój, było dużo żartów i radosnej 
integracji. Sprawność funkcjonalna, czyli 
czynnościowa jest bardzo ważna, bo umoż-
liwia wykonywanie i zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb życiowych, takich jak: po-
ruszanie się, odżywianie, kontrolowanie 
czynności fizjologicznych, higieny. Ocena 
tej sprawności pomaga w diagnostyce i le-
czeniu wielu chorób, m.in. osteoporozy, 
schorzeń układu sercowo-naczyniowego, 
schorzeń neurologicznych. Odgrywa dużą 
rolę w podjęciu właściwego postępowania 
profilaktycznego, dobieraniu odpowied-
niej aktywności fizycznej czy nawet sportu.

Wyniki badań posłużą do opracowania 
programów wsparcia dla osób starszych 
w skali ogólnokrajowej, a na poziomie lo-
kalnym do stworzenia projektów profilak-
tycznych i rehabilitacyjnych.  TeksT:

z RAdy senioRóW GMiny sTARe BABice

AnnA czAJkoWskA
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smażyć, dusić, gotować, piec czy 
gotować na parze? szym stopniu pod-

grzewają je. Smażenie 
na głębokim tłuszczu 
lub w  panierce nie 
tylko daje ok. 200-
300 „pustych” kiloka-
lorii, ale także może 
dostarczać szkodli-
wych frakcji kwasów 
tłuszczowych.

Aby dania gotowane były apetyczne, 
a smak pełny, warto jest dodać np. ma-
sło lub oliwę extra Vergine – ale najlepiej 
dopiero na talerzu. To świetnie sprawdzi 
się w przypadku zup i kremów warzyw-
nych, dań jednogarnkowych np. leczo, 
czy lekkich potrawek. 

Jeśli okazyjnie podsmażasz np. ce-
bulkę, czosnek, mięso lub przyprawy (ma-
salę do dań kuchni azjatyckiej), posta-
raj się użyć do tego masła klarowanego, 
oleju kokosowego lub mleka kokosowego, 
są one najbardziej stabilne termicznie.

Najbardziej pierwotną formę kwa-
sów tłuszczowych oraz pełnię  aroma-
tów zachowują oleje roślinne tłoczone na 
zimno. Wśród nich szczególnie cenne są 
oleje lniane i z wiesiołka.  Te powinny być 
trzymane w lodówce przez cały czas – za-
tem nie kupuj ich w sklepach, w których 
trzymane są na półce zamiast w chłodni 
(wybieraj sprawdzone sklepy lub apteki). 
Bardzo ważne jest, by dodawać je tylko do 
produktów zimnych i o pokojowej tempe-
raturze – nigdy do podgrzanych! Świet-
nie sprawdzą się do sałat i sałatek oraz 
twarogów np. wg receptury dr Budwig. 

Innym dobrym źródłem zdrowych 
tłuszczów są orzechy. Świetnie nadają się  
do sałatek i dań porannych, np. owsianki 
czy jaglanki. Jednakże przed spożyciem 
warto jest moczyć je przez kilka godzin 
w chłodnej wodzie, dzięki czemu łatwiej-
szy będzie dostęp do składników odżyw-
czych i eliminacja kwasu fitynowego. 

Reasumując:  ważne jest, by co dzień 
jadać tłuszcze dobrej jakości. Warto jest 
doprawiać nimi dania – dzięki czemu są 
znacznie smaczniejsze. Unikajmy jednak 
tłuszczy wysoko przetworzonych, takich 
jak margaryny i miksy kanapkowe.

TeksT/foTo: JusTynA sieMiąTkoWskA

dieTeTyk, TReneR JoGi

Poniżej krótki przewodnik po kulinarnej mapie zdrowego 
odżywiania. 
Dla większości osób odpowiedź na ty-
tułowe pytanie będzie rozbieżna. Wielu 
z nas słyszało, że potraw nie należy smażyć, 
a przecież te smakowo są najbardziej atrak-
cyjne. Mówi się także, że tłuszcz oraz oleje 
powinny być jadane z  dużym ogranicze-
niem.  Dlatego też,  gdy myślimy o dietach 
redukcyjnych, czy też  prozdrowotnych, 
pierwszym skojarzeniem są posiłki goto-
wane na parze, najlepiej  bez dodatku soli, 
tłuszczu, a jedynie ze szczyptą ziół. Nie-
stety będąc na dietach niskotłuszczowych 
smak potraw staje się niesatysfakcjonujący, 
przez co  narasta apetyt na dania typu fast-
-food lub słodycze... 

Na szczęście istnieją lepsze rozwiąza-
nia na połączenie zdrowego, a jednocze-
śnie bardzo smacznego pożywienia. Mając 
na celu poprawę zdrowia, bądź redukcję 
masy ciała, warto zadbać o to, by dieta  
była ukierunkowana na ukształtowanie 
właściwych nawyków żywieniowych. Naj-
ważniejszą ich wartością jest to, że jeśli 
się ich nauczymy, będą nam towarzyszyć 
już na zawsze, czego niestety nie można 
powiedzieć o  cud-dietach lub suplemen-
tach odchudzających.

Czyniąc zmiany należy być cierpliwym.  
Po ok. 3 tygodniach dobrze prowadzonej  
diety bez cukrów prostych oraz potraw  
tłustych,  poczucie lekkości i witalności  
przemawiają za zmianami i zyskujemy 
inną wrażliwość na smaki.

Tłuszcz tłuszczowi nierówny
Warto pamiętać, że  jest on niezwykle 
ważnym składnikiem odżywczym (no-
śnik witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach oraz, co bardzo istotne, nośnik 
smaków, substrat hormonów płciowych,  
potrzebny do utrzymania struktur błon 
komórkowych). Z drugiej strony jego  
nadmiar w diecie, lub zła jakość, może 
mieć bardzo niekorzystne działanie jak 
np. prozapalne i sprzyjające powstaniu 
zmian miażdżycowych, upośledzające 
pracę wątroby oraz powodujące otyłość. 

Jakość tłuszczu
Kierując się zdrowiem naszego serca 
i układu krążenia, zrezygnuj z margaryn 
do kanapek i do pieczenia oraz wszel-
kich „miksów masłopodobnych”. Te przy-
czyniają się do powstania chorób serca 
a nawet zmian nowotworowych poprzez 
obecność kwasów tłuszczowych o kon-
figuracji TRANS. Lepiej jest zastąpić je 
masłem 82 % lub olejami (np. polewając 
oliwę na pieczywo, jak czynią mieszkańcy 
basenu morza śródziemnego). Jako sma-
rowidło możesz użyć  np. pastę hummus, 
tahini lub inne pasty warzywne.

Lipidy są niestabilne termicznie, a ich 
podgrzanie niekorzystnie zmienia ich 
właściwości. Chcąc tego uniknąć, warto 
jest postawić na gotowanie i duszenie, 
gdyż te techniki kulinarne w najmniej-
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laureat nagrody Traveller  
– Robert Maciąg w babickim 
klubie mieszkańca
W dniu 18 maja o godz. 12:00 w Klu-
bie Mieszkańca w Szkole Podstawowej 
w Starych Babicach odbyło się spotka-
nie dla młodzieży gimnazjalnej pn. 
„Warsztaty Chińskie”.

Poprowadził je Robert Maciąg, 
podróżnik, autor książki „Rowerem 
przez Chiny, Wietnam i  Kambodżę”, 
Laureat Travellera – nagrody National 
Geographic.

Warsztaty odbyły się w  ra-
mach zleconego i  współfinan-
sowanego przez Gminę Stare 
Babice zadania publicznego 
pn. „Kulturą w kulturę – edy-
cja II”. Zadanie to realizo-
wane jest przez Fundację Na Przekór. 
W  spotkaniu uczestniczyła młodzież 
z  I  Gminnego Gimnazjum w  Koczar-
gach Starych. Egzotyczna tematyka 

spotkania zainspirowała uczestników 
do dyskusji. Czekamy na kolejne wy-
darzenia w Klubie Mieszkańca.

TeksT/foTo: uGsB
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Turniej carrom w koczargach Starych
W sobotę 13 maja w I Gminnym Gim-
nazjum w Koczargach Starych odbył się 
I Młodzieżowy Deblowy Turniej Carrom. 
W turnieju wzięło udział 34 zawodników 
w wieku poniżej 18 lat. Przybyli gracze 
z Warszawy, Legionowa, Kampinosu oraz 
Gminy Stare Babice.

Zwycięzcą turnieju został Bartosz Sa-
siński z Legionowa. Drugie miejsce za-
jął Mateusz Błażkiewicz z Warszawy, 
a na trzeciej pozycji znalazł się Kacper 
Grzegorczuk ze Starych Babic. Najlep-
szą Dziewczyną Turnieju została Khushi 
Sinha z Warszawy. Najlepszym Graczem 
w kategorii poniżej 13 lat został Jan No-
wakowski z Borzęcina Dużego.

Wyjątkowym Gościem Honorowym 
turnieju był Jego Ekscelencja Ambasa-
dor Indii w Polsce Ajay Bisaria. Obecni 
byli również Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński oraz Zastępca 
Wójta Gminy Stare Babice Marcin Za-

jąc, którzy wraz z Panem Ambasado-
rem wręczali młodym zawodnikom 
puchary, dyplomy i upominki. Wielkie 

gratulacje dla zwycięzców i wszystkich 
zawodników!

TeksT/ foTo: iB

Babiccy badmintoniści na podium
julia miśko i  Weronika Szemplińska trzykrotnymi medalist-
kami międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w Bad-
mintonie.
W dniu 22 kwietnia w Ornecie (woje-
wództwo warmińsko-mazurskie) roze-
grano Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Badmintonie. To jedna 

z ważniejszych imprez badmintonowych 
zaliczana do Ogólnopolskiej Rywaliza-
cji Dzieci i Młodzieży. Uczniowski Klub 
Sportowy Badminton Stare Babice re-

prezentowało czworo zawodników: Julia 
Miśko, Weronika Szemplińska, Izabella 
Kamola i Andrzej Szczepanek. Po zacię-
tych pojedynkach Julia Miśko i Wero-
nika Szemplińska zdobyły srebrny medal 
w grze podwójnej, ustępując jedynie naj-
lepszej obecnie parze w Polsce.  W grach 
pojedynczych Julia Miśko i Weronika 
Szemplińska zdobyły brązowe medale. 
Bardzo dobrze zaprezentowała się rów-
nież Izabella Kamola, zajmując ostatecz-
nie piąte miejsce. 

W tym samym terminie odbyły się 
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Babimost 2017. Do olimpiady 
zakwalifikował się debel chłopców: Karol 
Szempliński i Damian Ostrowski.  

Ponadto, zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Badminton Stare Ba-
bice zakwalifikowali się do Mistrzostw 
Polski Młodzików i Młodzików Młod-
szych, które zostaną rozegrane odpowied-
nio w Suwałkach i Białymstoku. Babiccy 
badmintoniści swój dobry sezon spor-
towy zakończą w połowie czerwca. Cze-
kamy na kolejne sukcesy!

TeksT/foTo: PioTR PAMięTA
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informacje

To MieJsce czekA nA TWoJą ReklAMę

skonTAkTuJ się z nAMi:
reklama.gazetababicka@gmail.com

zarząd spółdzielni handlowo-usługowej w starych Babicach

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  
przy ul. Rynek 11 w Starych Babicach.

Nieruchomość o pow. 3900 m²  przeznaczona  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  (U1).

Cena wywoławcza – 4 500 000,00 zł netto

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rynek 11 w Starych Babicach. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 

wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 czerwca 2017 r. na konto Spółdzielni:  
02 8015 0004 3000 1515 2030 0006

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży 

w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu bez podania przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie Spółdzielni przy ul. Rynek 11 w Starych Babicach,   
szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 722 90 23, (22) 722 90 09.

zarząd spółdzielni handlowo-usługowej w starych Babicach

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepowym o pow. 60 m2 
położonej w miejscowości Stare Babice przy ul. Sienkiewicza.

Nieruchomość oznaczona nr ew. 469 o pow. 500 m2 przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego  
pod usługi (U2).

Cena wywoławcza – 200 000,00 zł netto

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Rynek 11 w Starych Babicach. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny 

wywoławczej najpóźniej do dnia 26 czerwca 2017 r. na konto Spółdzielni: 02 8015 0004 3000 1515 2030 0006

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży 

w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu bez podania przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. 

Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie spółdzielni przy ul. Rynek 11 w Starych Babicach, szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. (22) 722 90 23, (22) 722 90 09.
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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 
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      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! 

Jedno miejsce..
wiele możliwości...

Sprawdź 
pełną ofertę! 

  PIKNIK RODZINNY  PIKNIK RODZINNY  PIKNIK RODZINNY  PIKNIK RODZINNY
TURNIEJE TENISA DLA DZIECI I RODZIN

  PIKNIK RODZINNY  PIKNIK RODZINNY  PIKNIK RODZINNY  PIKNIK RODZINNY

SOBOTA 10 CZERWCA 2017

Sprawdź szczegóły na www.kampinosport.pl

STACJONARNE

WAKACJE 2017

Sprawdź szczegóły na www.kampinosport.plWOLNE MIEJSCA NA TURNUS 2 ORAZ 3
KampinoSport

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

Kredyt GOTÓWKOWY  
- procedura uproszczona 

- decyzja w 2h 

600 660 170 
 


