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Wakacyjne Kino Młodego Widza zaprasza dzieci seanse: 10 sierpnia (piątek) godz. 12:00 – film b.o.; 11 sierpnia (sobota) godz. 11:00 – film b.o.;
17 sierpnia (piątek) godz. 12:00 – film b.o.; 24 sierpnia (piątek) godz. 12:00
– film b.o.; 25 sierpnia (sobota) godz. 11:00 – film od 12 lat; 31 sierpnia
(piątek) godz. 12:00 – film b.o. Wstęp bezpłatny!
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Discopolowanie Zapraszamy na wielką imprezę muzyczno-taneczną „Discopolowanie”, która odbędzie się 15 sierpnia w godz. 17:00-23:00 na Polanie
Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. W programie m.in. występ gwiazdy rock-polo Sławomira. Szczegóły imprezy znajdą Państwo na plakacie na stronie 18.
oraz na www.stare-babice.pl. Wstęp wolny!
Scena Letnia W sierpniu zapraszamy mieszkańców na różnorodny i ciekawy
program Sceny Letniej. W każdy weekend sierpnia odbywać się będą spektakle
dla dzieci i dorosłych oraz ćwiczenia fitness dla pań. Szczegółowy repertuar znajduje się poniżej i na www.stare-babice.pl w zakładce „Kultura”. Wstęp wolny.
UWAGA! W przypadku deszczowej pogody wszystkie spotkania odbywać
się będą w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach–
Parceli przy ul. Południowej 2.

28
29

37

aktualności

w numerze

Dom Kultury Stare Babice zaprasza serdecznie na warsztaty i zajęcia dla dzieci
i dorosłych w sierpniu. O planowanych warsztatach i atrakcjach przeczytają Państwo na stronie 29. oraz w internecie na stronie www.domkultury-starebabice.pl.

Joga na polanie w Lipkowie W sierpniu kontynuowane będą ćwiczenia jogi dla
seniorów i całych rodzin na polanie w Lipkowie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę
o godz. 10:00. Więcej o zajęciach przeczytać można na stronie 11. Zajęcia bezpłatne!
Potańcówka pod girlandami Zapraszamy mieszkańców na potańcówkę pod
girlandami, która odbędzie się 18 sierpnia w godz. 19:30-24:00 na Polanie
Dwóch Stawów przy ul. Południowej w Zielonkach-Parceli. Bawimy się bez względu na pogodę, bo mamy zapewnione zadaszenie!
Klub Mam Gminy Stare Babice zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 28 sierpnia w godz. 10:00–15:00 w Klubie Mieszkańca
przy ulicy Polnej 40 w Starych Babicach. Więcej informacji na stronie 23. i na
www.naszeszczescia.pl oraz na FB Fundacji. Wstęp wolny!

Scena letnia w sierpniu
Duża scena, soboty, godz. 18.00:
4 sierpnia – W rytmie flamenco. Muzyka i taniec z gorącego południa
w wykonaniu zespołu Madrugada;
11 sierpnia – Magiczna Muzyka Wschodu – Rosja, Ukraina, Mołdawia.
Maroszek Quartet;
18 sierpnia – Opera na wesoło – koncert;
25 sierpnia – Big beat wiecznie żywy! – Hołd składany polskiej muzyce
lat 60-tych oraz wielkim The Beatles! W wykonaniu zespołu Big Bit.
Babicka scena dla dzieci, niedziele, godz. 16.00:
5 sierpnia – Rodzinna gra terenowa – w poszukiwaniu skarbu Babinicza;
12 sierpnia – Teatr Muzyczny Wit-Wit „Kopciuszek”;
19 sierpnia – Filmowe popołudnie – projekcja filmu dla dzieci;
26 sierpnia – Teatr Katarynka „Muzyczne Zoo” oraz animacje i warsztaty
teatralne dla dzieci.
Klub Aktywnych Kobiet, wtorki i piątki, godz. 18.00:
3 sierpnia – trening rozciągający z gumami;
7 sierpnia – trening interwałowy, metaboliczny 30+;
21 sierpnia – stretching;
24 sierpnia – trening spalający tkankę tłuszczową;
28 sierpnia – pilates;
31 sierpnia – trening niespodzianka.
gazeta babicka
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Czy polskie drogi są budowane ze złota?
12 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice podpisano
umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie ul. Jakubowicza. Powstanie nowa nawierzchnia drogi wraz z podbudową, kanalizacją deszczową odwadniającą ulicę, ścieżka rowerowa, chodnik, zjazdy do posesji
oraz zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu.
Roboty budowlane będą wykonywane
do 31 maja 2019 r. W ramach umowy
wykonawca zobowiązany jest do 30 listopada 2018 r. zakończyć prace, które
pozwolą na uzyskanie przejezdności
drogi przed okresem zimowym, czyli
wykonać co najmniej warstwę wiążącą
drogi oraz konstrukcję zjazdów do posesji. Koszt robót to ponad 6 mln złotych.
Niestety, z problemem bardzo wysokich
cen borykają się samorządy w całej Polsce. Rozmawiam o tym z zastępcą wójta
Gminy Stare Babice Marcinem Zającem.
Gazeta Babicka: Gratuluję podpisania
umowy. Mieszkańcy czekali na ten moment.
Marcin Zając: Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić sprawę przebudowy
ulicy Jakubowicza do tego etapu, bo mam
świadomość, jak potrzebne są te prace.
Wszyscy chcemy mieć piękne drogi w gminie, które poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo. Niestety od jakiegoś czasu
napotykamy na trudności, które są od

nas niezależne. Mimo to, nasze działania
związane z projektami drogowymi są bardzo zaawansowane i wiele inwestycji drogowych ukończymy jeszcze w tym roku.
GB: Jakie trudności ma Pan na myśli?
To przede wszystkim brak wykonawców
i koszty budowy dróg, które w naszym
rejonie sięgają 6 mln złotych za kilometr.
Branża budowlana, a w szczególności jej
część zajmująca się budową dróg, przeżywa ogromne oblężenie. W kraju uruchomiono w ostatnich latach ogromne
inwestycje kolejowe oraz rozpoczęto budowę wielu dróg szybkiego ruchu. Wielkie
firmy budowlane same nie są już w stanie
podołać zobowiązaniom. My z naszymi
pojedynczymi kilometrami przestaliśmy
być dla nich atrakcyjnym zleceniodawcą. Brakuje firm, które chcą brać udział
w przetargach ogłaszanych przez gminy.
Po prostu nie ma komu podjąć się budowy.
GB: Czy 6 milionów złotych to dużo za
budowę odcinka o długości 1 kilometra

i 100 metrów (od ul. Mościckiego do
Sportowej)?
MZ: Ta cena jest szokująca. Problem,
z którym borykamy się od jakichś dwóch
lat, to nie tylko brak chętnych firm budowlanych, ale i ceny, które dyktują nieliczni zgłaszający się w przetargach. Dla
samorządu są to często kwoty nieosiągalne. Proszę wyobrazić sobie, że budowa 1 kilometra drogi z pełną infrastrukturą jeszcze w 2016 roku kosztowała 1
milion 700 tysięcy złotych – tyle zapłaciliśmy za ul. Poprzeczną w Borzęcinie
Dużym. W obecnych przetargach – jeśli
już wreszcie pojawił się oferent – cena
wzrasta nawet o 400%. Trochę to wygląda tak, jakbyśmy zamawiali nawierzchnię ze złota! Ale mówiąc całkiem poważnie, to przy tak dużej liczbie inwestycji
w kraju, najzwyczajniej w świecie brakuje materiałów do budowy dróg z całą ich
infrastrukturą (np. krawężników), a to
powoduje wzrost cen. Poza tym wzrastają także płace minimalne – robotników,
wytwórców materiałów, a to przekłada
się także na końcowy produkt. Mam
nadzieję, że ten wzrost cen osiągnął już
swój moment kulminacyjny.
GB: Czy poza wymienionymi powyżej
istnieją jeszcze inne przeszkody, które
trzeba pokonywać, by wybudować więcej dróg?

Inwestycje przewidziane do realizacji
numer 7 (263)
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Ulica Jakubowicza przed remontem

MZ: Sprawę komplikują dodatkowo
procedury obowiązujące od 1 stycznia
2018 roku związane z nowopowstałą
państwową instytucją – Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Aby rozpocząć budowę drogi, trzeba wykonać dokumentację projektową
wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, warunków technicznych i uzgodnień. W tych działaniach
trzeba zachować określoną kolejność
– nie można przeskoczyć ani ominąć
żadnego z nich. Przy wielu z nich trzeba mieć pozwolenia wodnoprawne. Do
ubiegłego roku takie pozwolenia wydawane były przez starostwa, a od początku tego roku, chyba w celu uproszczenia
procedur, powołano nową instytucję.
Dobre w swych zamierzeniach intencje
zderzyły się z brutalną rzeczywistością:
nowa instytucja nie jest w stanie podołać ilości napływających wniosków
o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
Efekt jest taki, że wszystkie decyzje
w tym pozwolenia wodnoprawne wydawane są z bardzo dużym kilkumiesięcznym opóźnieniem. To całkowicie
hamuje dalszy proces kompletowania
dokumentacji, gdyż decyzje środowiskowe wydawane przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska często
uzależnione są od opinii Wód Polskich.
W naszym przypadku sprawy dotyczą
ulic: Pohulanka, Lutosławskiego, Trakt
Królewski i Klonowej.
Pamiętajmy też, że praktycznie każdą
budowaną lub modernizowaną przez
gminę drogę poprzedza długi proces
4

wykupów gruntów od mieszkańców.
Prowadzimy konsultacje z mieszkańcami, rozmawiamy o projektach. Czasem
przebiega to bez problemu, ale często
też napotykamy wiele trudności. Na
kilkadziesiąt osób, które przekazują
nam grunty, trafia się jeden właściciel,
który nie chce tego zrobić. Wtedy postępowanie bardzo wydłuża się w czasie,
a mieszkańcy muszą czekać na zakończenie procedury. Taką sytuację mieliśmy ostatnio w przypadku ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie. To była dla nas
bardzo trudna i nieprzyjemna sprawa,
ale na szczęście wreszcie doprowadziliśmy ją do końca i mieszkańcy mogą już
spokojnie przemieszczać się tą drogą.
GB: Dlaczego o budowie i modernizacji
dróg rozmawiamy właśnie teraz?

MZ: W budownictwie, podobnie jak
w życiu, należy zachować odpowiednią
kolejność działań. Są rzeczy, które robi
się w pierwszej kolejności, bo tak nakazuje logika i gospodarność. Podobnie
u nas – najpierw skanalizowaliśmy całą
gminę (co kosztowało nas niebagatelne
pieniądze – około 200 milionów złotych),
dopiero po tym można mówić o budowaniu nowych nawierzchni, chodników
i ścieżek rowerowych. Następną palącą
potrzebą była budowa obiecanej szkoły, hali sportowej i domu kultury. Teraz
nadeszła pora na drogi. To inwestycje
na wiele lat. W pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę ulice dojazdowe do
ul. Warszawskiej i dróg powiatowych potem te, przy których żyje najwięcej mieszkańców i mają charakter zbiorczy. Pamiętajmy, że wychodząc poza zadania własne
gminy, nasz samorząd inicjuje i w dużym
stopniu dofinansowuje remonty oraz
przebudowy dróg powiatowych, a także
dróg wojewódzkich. Gdyby nie to, że partycypujemy w kosztach, wiele dróg przechodzących przez naszą gminę byłoby nadal niewyremontowanych. Tu idealnymi
przykładami są: ulica Sobieskiego – droga
wojewódzka, o której remont osobiście
zabiegałem w województwie, a także Kosmowska – droga powiatowa, do której
remontu gmina dołożyła ok. 50% kosztów budowy chodnika.
GB: W takim razie pozostaje mi życzyć
kolejnych udanych inwestycji. Dziękuję
za rozmowę.
MZ: I ja bardzo dziękuję.

Ulica Jakubowicza przed remontem
gazeta babicka
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Raport drogowy

Poniżej przedstawiam Państwu stan zaawansowania prac
modernizacji/budowy dróg na terenie naszej gminy.
(stan na 30 czerwca 2018 r.)
1. Ul. Jakubowicza (Lipków) – rozstrzygnięto przetarg, wybrano wykonawcę, prace wystartowały.
2. Ul. Prokofiewa (Klaudyn) – gmina
oczekuje na pozwolenie budowlane.
3. 3-kDL (Blizne Łaszczyńskiego) –
gmina oczekuje na uprawomocnienie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
4. Parking Parkuj i Jedź (Stare Babice) – Gmina Stare Babice oraz Ożarów
Mazowiecki wystąpiły wspólnie o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Pozyskano decyzję ZRID.
Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w sierpniu 2018 r. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zostanie
rozpisane i ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania.
5. Ul. Trakt Królewski (Wojcieszyn,
Zalesie) – gmina oczekuje na zakończenie procedury projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych
uzgodnień w tym pozwolenia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego
„Wody Polskie”.
6. Ul. Klonowa (Koczargi Stare) –
gmina oczekuje na zakończenie procedury projektowej wraz z pozyskaniem
wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym
pozwolenia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
7. Ul. Pohulanka (Kwirynów, Janów) –
gmina oczekuje na zakończenie procedury
projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym pozwolenia z Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie”.
8. Ul. Szymanowskiego (Klaudyn) –
gmina oczekuje na brak sprzeciwu do
zgłoszenia przebudowy drogi ze starostwa PWZ.
9. Ul. Andersa (Janów) – zadanie wieloletnie. Postępowanie przetargowe zlecające wykonanie dokumentacji projektowej drogi zostanie ogłoszone w 2018
z terminem wykonania w/w dokumentacji w 2019 r.
10. Ul. Ekologiczna (Klaudyn) – zadanie wieloletnie. Postępowanie przetarnumer 7 (263)

gowe zlecające wykonanie dokumentacji projektowej drogi zostanie ogłoszone
w 2018 z terminem wykonania w/w dokumentacji w 2019 r.
11. Ul. Bugaj (Koczargi Nowe) – zadanie wieloletnie. Postępowanie przetargowe zlecające wykonanie dokumentacji projektowej drogi zostanie ogłoszone
w 2018 z terminem wykonania w/w dokumentacji w 2019 r.
12. Ul. Hubala Dobrzańskiego (Stare
Babice -Latchorzew) – zadanie wieloletnie. Postępowanie przetargowe zlecające wykonanie dokumentacji projektowej drogi zostanie ogłoszone w 2018
z terminem wykonania w/w dokumentacji w 2019 r.
13. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego
i Dworkowej (Stare Babice) – Trwa przygotowanie postępowania przetargowego
na wykonanie dokumentacji. Projekt zakłada budowę m.in. ronda przy kościele
w Starych Babicach.
14. Ul. Krzyżanowskiego (Klaudyn) –
16 lipca 2018 r. udrożniono przejazd od
ronda przy ul. Sikorskiego przez Krzyżanowskiego w Klaudynie.
Dodatkowo, z inicjatywy władz gminy,
nasz samorząd wychodząc poza zadania
własne gminy partycypuje w kosztach remontów dróg powiatowych i wojewódzkich. Do modernizacji każdej drogi powiatowej biegącej przez teren naszej gminy
gmina dokłada 50% kosztów. W przypadku dróg wojewódzkich, gmina finansuje projekty, a później partycypuje
w kosztach budowy.
1. Skrzyżowanie ulic Warszawskiej
i Południowej/ Białej Góry (projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul.
Warszawskiej i ul. Białej Góry oraz ul.
Warszawskiej i ul. Południowej) – Zadanie wieloletnie. Rondo na skrzyżowaniu
ul Południowej wykonywane będzie we
współpracy z Mazowieckim Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Uzyskano własność kluczowej
działki dla potrzeb budowy ronda.

2. Skrzyżowanie ulic Warszawskiej
i Piłsudskiego – zadanie realizowane
przy współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.
Planowany termin wykonania projektu
upływa we wrześniu 2018 roku.
2. Ul. Wł. Reymonta – wykonanie projektu przebudowy węzła drogowego –
skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu
LIDL. Zlecono wykonanie dokumentacji
projektowej. Wykonano koncepcję projektu wraz z wykonaniem map projektowych. Termin wykonania projektu przewidywany jest na koniec sierpnia 2018 r.
Realizacja budowy przewidziana jest przy
współpracy Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w 2019 r.
3. Ul. Okulickiego (wykonanie odwodnienia i chodnika) – Zadanie wykonywane we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Planowane
jest rozpoczęcie procedury przetargowej
na projekt wykonania chodników na terenie gminy Stare Babice. Budowa chodnika przewidziana w 2019 r.
4. Ul. Kosmowska (Współfinansowanie
budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Kosmowska w Borzęcinie Dużym)
– Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie pozyskiwania dokumentacji projektowej z założeniem wykonania chodnika
w procedurze ZRID. Po uzyskaniu decyzji ZRiD ZDP rozpisze przetarg na wykonanie prac.
tekst: m. zając
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
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Spotkanie wiejskie z mieszkańcami Zielonek
18 czerwca 2018 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice przy ulicy Południowej 2 w Zielonkach-Parceli odbyło się spotkanie mieszkańców wsi
Zielonki-Parcela i Zielonki Wieś.
Przybyłych mieszkańców przywitał wójt
Gminy Stare Babice Krzysztof Turek oraz
zastępca wójta Marcin Zając. W pierwszej
części spotkana zwiedzano Dom Kultury,
bibliotekę, szkołę oraz halę sportową.
Mieszkańcom towarzyszyli: dyrektor
Domu Kultury Janusz Czaja, dyrektor biblioteki Maciej Tuzimski, kierownik GOSiR
Jarosław Płóciennik, prezes GPK Eko-Babice Paweł Turkot oraz kierownik Referatu
Inwestycji UGSB Paweł Błażejewski, którzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi
na pytania dotyczące zarówno obiektu
i jego funkcjonalności, pracy biblioteki jak
i spraw dotyczących terenów wsi.
Zastępca wójta Marcin Zając opowiedział o planach rozwoju zarówno całej
gminy jak i zagadnieniach dotyczących
miejscowości Zielonki. Z zagadnień ogól-

nych mieszkańcy dowiedzieli się o planach rozwoju gminy na kolejne lata,
m.in. poprawie i rozwoju
komunikacji (metro, ulica
Warszawska bis, kolejka elektryczna)
oraz dopłatach do biletów komunikacji publicznej, planach budowy kąpieliska na stawach w Zielonkach, budowy
ronda przy ulicy Południowej, świateł
przy ulicy Warszawskiej na wysokości
hotelu Splendor czy planach budowy
żłobka.
Ze spraw dotyczących Zielonek rozmowy skupiły się głównie na przebudowie ulicy Białej Góry. Na pytania odpowiadali Marcin Zając oraz Paweł Błażejewski.
Rozmawiano także na temat kierowców,
przekraczających prędkość na gminnych

Zebranie wiejskie w Lipkowie

20 czerwca w Lipkowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy Stare Babice
– wójtem Krzysztofem Turkiem, zastępcą wójta Marcinem
Zającem, przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Kuncewiczem, kierownikami referatów: Agnieszką Senterkiewicz,
Pawłem Błażejewskim, Kazimierzem Steciem oraz sołtysem
wsi – Pawłem Karczmarkiem.
Wójtowie gminy i sołtys naświetlili słuchaczom stan prac w działaniach remontowych dotyczących ulic Sportowej, Jakubowicza, Izabelińskiej i Hetmańskej.

6

Kierownik Referatu Inwestycji Paweł
Błażejewski bardzo szczegółowo opisał kolejne etapy działań urzędu i wyczerpująco
odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Otwarcie ofert
przetargowych na
remont ulicy Jakubowicza zostało
wyznaczone na 21
czerwca. [W chwili,
kiedy zamykamy
ten numer gazety,
wiemy już, że udało
się wyłonić wykonawcę i 12 lipca
została podpisana
umowa na remont

drogach i sposobach przeciwdziałania
temu procederowi – np. o montażu spowalniaczy, systemów ostrzegających oraz
zwiększeniu ilości patroli policyjnych.
Pojawił się również temat rowów, przy
którym Paweł Błażejewski uświadomił
zebranych na czym polegają pozwolenia wodno-prawne i dokumentacje techniczne. Poinformowano mieszkańców,
iż trwają testy pozwalające określić czy
istnieje możliwość wybudowania ronda
przy Biedronce.
tekst/foto: ib

tej ulicy]. Termin zakończenia prac został
wyznaczony na maj 2019 roku. Na spotkaniu poruszono także temat prowadzonych
prac projektowych.
Mieszkańcy dowiedzieli się o planach
urzędu na uruchomienie nowej linii autobusowej L, która dowiezie pasażerów
z Lipkowa i Koczarg do Hornówka oraz
o programie Warszawa+ polegającym na
dofinansowaniu do biletów komunikacji
miejskiej dla mieszkańców naszej gminy.
Znaczna część spotkania została poświęcona na omówienie „Przykładowej
koncepcji planu miejscowego wsi Lipków”. Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego Kazimierz Steć przedstawił warunki i zasady przeprowadzenia
tego ogromnego przedsięwzięcia, polegającego na scaleniu, odrolnieniu i podziale
ziem na nowe działki budowlane o powierzchni 1500 i 3000 m2. Każda zainteresowana szczegółami osoba będzie mogła poczytać o Koncepcji na stronie UG
oraz uzyska wyczerpujące informacje na
pytania zadane drogą mailową do referatu planowania (architektura@stare-babice.waw.pl).
tekst/foto: ak
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Uczniowie z Gminy Stare Babice
bliżej nauki
W roku szkolnym 2017/2018 aż 2000 uczniów i 160 nauczycieli wzięło udział w projekcie Szkoła Bliżej Nauki, realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie
z samorządami z Mazowsza. Byli wśród nich uczniowie ze
szkoły w Koczargach Starych.

W ostatnim kwartale 2017 r. do wszystkich 38 szkół z Mazowsza trafiło po 10
zestawów edukacyjnych „Woda” oraz 50
zestawów „Micro:bit” służących do nauki programowania. Stworzona przez
ekspertów Centrum Nauki Kopernik
zawartość pudełka „Woda” pozwala
w interdyscyplinarnym ujęciu poznać
chemiczne, fizyczne i optyczne właściwości wody. Doświadczenia w zestawie
zostały dobrane tak, aby uczniowie
mogli bez trudu uświadomić sobie, że
zachodzące w przyrodzie zjawiska, których na co dzień doświadczają, podle-

gają prawom wielu różnych dziedzin
nauki, a woda jest nie tylko częścią ich
codzienności, ale też niezwykle cennym
ziemskim zasobem. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu eksperymentów
uczniowie mogą spojrzeć na świat całościowo i przełamać ograniczenia szkolnej edukacji przedmiotowej. Koncepcja
pudełka powstała w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przewrót
Kopernikański”.
Uczniowie ze szkoły w Koczargach
Starych mieli okazję brać aktywny udział
w zajęciach w majsterni w Centrum Na-

uki Kopernik. Pracowali w grupach nad
budową wahadła, mostów, wyrzutni.
Później zwiedzali wystawy według wcześniej przygotowanych wskazówek swoich nauczycieli.
Nauczyciele uczestniczyli w 8 warsztatach w Centrum Nauki Kopernik:
1. Eksponaty i eksperymenty.
2. Nauka w puszce.
3. Pod prąd.
4. Zajęcia twórcze.
5. Superwizja partnerska.
6. Praca grupowa i jej ocena.
7. Eksperymentowanie z pudełkiem
„Woda”.
8. Metoda badawcza w nauczaniu matematyki.
Rok szkolny 2018/2019 przyniesie kolejną wizytę klasową w Centrum Nauki
Kopernik, ze ścieżką zwiedzania przygotowaną przez nauczycieli. We wrześniu
2018 r. rozpocznie się najważniejszy etap
działań – praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach.
Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w czerwcu 2019 r.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014–2020. Zapraszamy na stronę projektu: www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/szkola-blizej-nauki/
Tekst: oprac. na podst. materiałów
prasowych CNK
Foto: CNK

Centrum Nauki Kopernik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez
zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy
metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych, m.in. poprzez realizację projektów
edukacyjno-badawczych.
numer 7 (263)
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Gmina Stare Babice przykładem
dla międzynarodowego grona studentów
Gmina Stare Babice to przykład samorządu
harmonijnie łączącego intensywny rozwój
gospodarczy i społeczny, oparty na budowie
infrastruktury technicznej i społecznej, wykorzystaniu zasobów naturalnych, dobrych
gleb rolnych, walorów przyrodniczych Puszczy
Kampinoskiej, kapitału ludzkiego z dobrym
wykształceniem i potencjałem aktywnych
mieszkańców.
Zmiany gospodarcze i społeczne przekształciły naszą gminę w ciągu kilkunastu lat z obszaru typowo wiejskiego,
w teren o charakterze podmiejskim,
zaspokajający potrzeby mieszkańców
i turystów na wysokim metropolitalnym poziomie. Dlatego też Gmina Stare
Babice została wybrana jako jedno
z miejsc, w którym zlokalizowano wyjazd studyjny dla uczestników Letniej
Szkoły „Regional Development Perspectives for Sustainable Future” (tłum. ang.
„perspektywy rozwoju regionalnego na
rzecz zrównoważonej przyszłości”).
3 lipca naszą gminę odwiedziła blisko
20-sto osobowa grupa studentów z Austrii, Czech, Litwy, Nowej Zelandii, Polski i Ukrainy oraz wykładowcy z Austrii,
Czech, Polski i Turcji. Projekt zorganizowany był przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, w ramach
ogólnoświatowego porozumienia wyższych uczelni i uniwersytetów – Euro-

league (Euroliga).
Tegoroczną edycję
przygotowały i poprowadziły: prof. dr hab. Maria Parlińska,
dr Aleksandra Górecka i dr inż. Agnieszka
Parlińska.
Grupa wizytowała Warszawski Rynek
Spożywczy w Broniszach, kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy w Zielonkach-Parceli oraz Kampinoski Park Narodowy. W Domu Kultury naukowców
przywitał i prezentował dokonania samorządu wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Podobne warunki rozwoju ma
wiele podmiejskich gmin na świecie, jednak Gmina Stare Babice musi ponadto
sprostać wymogom ochrony środowiska
w otoczeniu parku narodowego. Dodatkowych informacji nt. rozwoju gminy udzielali pracownicy Urzędu Gminy Beata Tuzimek i Damian Siembida. Działalność
Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą
a Kampinosem przedstawił prezes LGD Pa-

weł Białecki. Na przykładzie projektu dotyczącego tworzenia lokalnej marki „Misja
Kampinos”, słuchacze poznali narzędzia
promocji i wsparcia inicjatyw mających
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju
obszaru LSR (Lokalne Strategie Rozwoju).
Po obejrzeniu nowoczesnego kompleksu w Zielonkach–Parceli zwiedzający poznali specyfikę rynku warzyw
i owoców w jednej z największych firm
w gminie – Hurtowni Warzyw i Owoców
Bukat oraz nowoczesne gospodarstwo
rolne radnego gminy Krzysztofa Kalinowskiego, specjalizujące się w uprawie
ziemniaków na chipsy.
Na podstawie informacji uzyskanych
w trakcie wyjazdu studyjnego studenci
przygotowali prezentacje dla władz lokalnych i mieszkańców na temat korzyści i niedogodności wynikających z lokalizacji znajdującej się w sąsiedztwie
aglomeracji warszawskiej.
Jednym z wyzwań, z którym zmierzą
się mieszkańcy gminy jest utrata tradycyjnych sposobów rolniczego życia, ale z drugiej strony istnieje potencjał do tworzenia
nowych sposobów wykorzystania tradycyjnych umiejętności rolniczych ludności
wiejskiej umożliwiający rozwój gospodarczy. Można tu wymienić: agroturystykę,
turystykę ekologiczną i produkcję ekologiczną, które pozwolą na wykorzystanie
bliskiej lokalizacji miasta jako rynku zbytu
dla ich produktów.
Tekst: dr Agnieszka Parlińska,
Beata Tuzimek
Foto: IB
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Wizyta uczniów w sortowni odpadów
komunalnych
15 czerwca grupa uczniów z naszej gminy odwiedziła
sortownię odpadów komunalnych na Radiowie.
W ramach I Gminnego Konkursu Środowiskowego najwięcej odpadów zebrała
klasa IVa ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych z wynikiem 1420,90 kg
zebranej makulatury.

Zwycięzcy mieli możliwość zwiedzić
sortownię odpadów komunalnych mieszczącą się na Radiowie. 15 czerwca nagrodzeni uczniowie zostali zapoznani
z problematyką sortowania odpadów

oraz przebiegiem całego procesu sortowania przez Karola Wójcika, pracownika
firmy BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz. Wycieczka z całą pewnością przyczyniła się
do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród uczniów.
TEKST/FOTO: Piotr Grzelak

Ważna zmiana w prawie – skrócenie

terminów przedawnienia od 9 lipca 2018 roku

9 lipca 2018 roku weszła w życie ważna nowelizacja
kodeksu cywilnego. Ma ona na celu ochronę konsumentów,
a więc wszystkie osoby, które dokonują czynności prawnej
niezwiązanej z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu. Jest ona odpowiedzą na powstanie rynku
przedawnionych wierzytelności, które były dochodzone
przez różnego rodzaju firmy windykacyjne.
Od 9 lipca 2018 roku termin przedawnienia wynosi 6 zamiast 10 lat, jak było
dotychczas. Ustawodawca postanowił, iż
skrócenie terminów przedawnienia dotyczy również roszczeń (długów) powstałych przed wejściem nowelizacji, jeżeli
w chwili jej wejścia nie są one przedawnione. W mojej ocenie jest to zmiana zasad w trackie gry. Może być tu naruszona
podstawowa zasada prawa, mówiąca o
numer 7 (263)

tym, że prawo nie działa wstecz. Zasada
ta nie dotyczy konsumentów, których
roszczenia powstałe przed wejściem
nowelizacji przedawniają się na starych
zasadach.
Celem niniejszej nowelizacji jest
ochrona konsumenta. Zgodnie z nowelizacją zakazane jest wnoszenie powództw
przeciwko konsumentowi o zasądzenie
przedawnionych roszczeń. Konsument,

to jest osoba, która dokonuje czynności
prawnej niezwiązanej z prowadzeniem
działalności lub wykonywaniem zawodu,
nie będzie już musiała podnosić zarzutu
przedawnienia, a sąd sam zbada, czy
przedawnienie w stosunku do niego już
nastąpiło. Taka sytuacja w znaczny sposób
ukróci praktykę dochodzenia przedawnionych wierzytelności przeciwko często nieporadnym prawnie konsumentom.
Nowelizacja zmieni także sposób liczenia terminu przedawnienia, który tak jak
w prawie niemieckim będzie przypadał na
koniec roku kalendarzowego, w którym
przedawnia się roszczenie.
Tymoteusz Juszczak, adwokat

Adwokat dyżuruje w punkcie nieodpłatnych
porad prawnych w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, pokój 23.
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Wielki Festyn Rodzinny
w Koczargach Starych

We wtorek 19 czerwca w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych odbył się Wielki Festyn Rodzinny, do którego
cała społeczność szkolna przygotowywała się już od kilku
tygodni. Punktualnie o godz. 13:00 dyrekcja szkoły dokonała otwarcia uroczystości i powitała wszystkich przybyłych. Swoją obecnością zaszczycił nas zastępca wójta
Marcin Zając, który życzył gościom udanej zabawy.
Na scenie odbywały się pokazy artystyczne. To były przepiękne, urozmaicone, wzruszające występy o wysokim
poziomie artystycznym. Widzowie nagradzali występy uczniów ogromnymi
brawami.
O godzinie 15:00 otworzyły się drzwi
hali sportowej, gdzie na uczniów czekały
takie atrakcje jak: malowanie twarzy, rękodzieło z koralików, ozdabianie koszulek i płóciennych toreb, gra carrom, kręcenie balonów, robotyka i wiele innych.
Wszystkie te stanowiska były obsługiwane przez nauczycieli szkoły w Koczargach Starych. Mieliśmy też okazję podziwiania występu uczniów i młodzieży
z Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej
w Julinku. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się zumba oraz zawody
sportowe prowadzone przez panią Marzenę Furmankiewicz. Wiele działo się
na placu wokół szkoły. Były atrakcje dla
dzieci w każdym wieku: ścianka wspi-
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naczkowa, dmuchany zamek do skakania, fotobudka. Stanowiska z ciastami,
popcornem oraz kiełbasą zapewnioną
przez życzliwą „Grillomanię” były oblegane przez tłumy odwiedzających. O godzinie 17:00 wszyscy przybyli goście
zasiedli w szkolnej auli, aby wspólnie kibicować polskiej reprezentacji w meczu
na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej.
Koordynatorami tegorocznego festynu
byli nauczyciele edukacji wczesnoszkol-

nej. To była wspaniała impreza. Pogoda
również nam dopisała.
Ogromne podziękowania składamy
tak licznie przybyłym gościom oraz rodzicom uczniów za przygotowanie pysznych ciast i deserów, a Gminie za pokaźny
wkład finansowy.
TEKST/FOTO: organizatorki festynu
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Coraz więcej mieszkańców gminy ćwiczy
jogę na Polanie w Lipkowie
Świeże powietrze, otoczenie
Kampinoskiego Parku Narodowego i porcja ruchu – to
niewątpliwe zalety sobotnich
poranków na Polanie
w Lipkowie. W pierwszych
trzech zajęciach wzięło udział
blisko 70 osób. Projekt adresowany jest do seniorów
i ich rodzin. Na zajęciach
reprezentowane są wszystkie
grupy wiekowe.
Spotkania organizuje Fundacja Aktywni
Dłużej oraz ORPEA Polska (dawniej
MEDI-system), która w całej Polsce prowadzi sieć domów opieki.
Bezpłatna gimnastyka odbywa się od
początku wakacji i potrwa aż do ich zakończenia – czyli do ostatniej sierpniowej soboty. Spotkania odbywają się obok
wiaty ogniskowej, tuż za placem zabaw.
Treningi zaczynają się o godz. 10:00
i trwają godzinę zegarową.
– Nasze warsztaty budzą zainteresowanie mieszkańców Gminy Stare Babice w różnym wieku i o różnym stopniu

numer 7 (263)

sprawności. Dlatego kluczową sprawą jest
tak dobrać ćwiczenia, aby były odpowiednie i bezpieczne dla wszystkich uczestników, i aby każdy znalazł coś dla siebie
– podkreśla Małgorzata Baranowska, prezes Fundacji Aktywni Dłużej, która prowadzi zajęcia.
W czasie inauguracyjnego spotkania
obecni byli również pracownicy Domu
Opieki Ostoya w Starych Babicach (OR-

PEA Polska), którzy bezpłatnie dokonywali pomiarów cukru, ciśnienia oraz
udzielali porad z zakresu fizjoterapii i dietetyki. Podobna aktywność zaplanowana
jest także na jedną z sierpniowych sobót.
Informacje na ten temat będą dostępne
na profilu Fundacji Aktywni Dłużej na
Facebooku.
TEKST/FOTO: Zbigniew Baranowski
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„Lato w Gminie” – wakacyjna przygoda
po raz pierwszy!
W lipcu 2018 r. w Gminie Stare Babice po raz pierwszy ruszyły letnie półkolonie, mające na celu zapewnienie uczniom
opieki i atrakcji podczas wakacyjnego miesiąca. Z akcji skorzystało blisko 400 uczniów, którzy wesoło i efektywnie spędzili wspólny czas na terenie kompleksu oświatowo-sportowego w Zielonkach-Parceli i nie tylko tam…
Z inicjatywy rodziców Gmina Stare Babice po raz pierwszy zorganizowała „Lato
w Gminie”. Z opieki i zajęć edukacyjno-wychowawczych organizowanych w ramach tego programu skorzystać mogli
uczniowie gminnych szkół oraz dzieci
i młodzież zamieszkała w gminie Stare
Babice.
Już po pierwszym tygodniu widać
było, że akcja odniesie sukces. Dosko-

12

nała organizacja i ciekawy program
spowodował, że duże grono zadowolonych rodziców wyrażało swoje uznanie
i podziękowania nie tylko osobiście, ale
również za pośrednictwem popularnych
mediów społecznościowych.
Jednak, aby sukces mógł powstać,
w stworzenie akcji włożono mnóstwo
pracy i energii. Przygotowania do uruchomienia akcji letniej rozpoczęły się

już we wrześniu 2017 roku, kiedy to do
rodziców wystosowano wstępne ankiety dotyczące poziomu zainteresowania
akcją. Deklaracje uczestnictwa były dostępne zarówno w gminnych szkołach
podstawowych, jak również w wersji
elektronicznej na stronie internetowej
Gminy Stare Babice. Wstępnych ankiet
wróciło około 450. W związku z tym
w budżecie na 2018 rok zarezerwowa-
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no środki finansowe na ten cel. Od początku 2018 r. odbywały się spotkania
organizacyjne, uruchomiono rekrutację
nauczycieli i instruktorów, poszukiwano animatorów, ciekawych warsztatów,
ustalano miejsca wycieczek. W marcu
i kwietniu trwała rekrutacja, następnie tworzono listy dzieci, podpisywano
umowy z nauczycielami, instruktorami,
animatorami, szkołą językową, fundacją prowadzącą warsztaty, przewoźnikiem, rezerwowano wycieczki, ustalano
szczegółowy program zajęć itd.
Dzięki intensywnie prowadzonej
akcji informacyjnej odzew mieszkańców był ogromny. W akcji udział wzięło
blisko 400 dzieci, które przez 4 lipcowe
tygodnie uczestniczyły w przejrzyście
zorganizowanych blokach zajęciowych.
Z akcji najliczniej skorzystali uczniowie
klas 1-4. Każdego dnia dzieci miały zapewnioną opiekę od 7:00 do 17:00.

Wakacyjne pozdrowienia
z Zielonek-Parceli

W ramach wakacyjnej akcji uczniowie mieli
zapewnione liczne atrakcje, podzielone
tematycznie. Był to owocny czas relaksu
połączonego z edukacją i zabawą. Organizator pod okiem wykwalifikowanej kadry
zapewnił uczestnikom niezwykle ciekawe
warsztaty tematyczne: „Bateria owocowa”,
„Młody majster”, „Sztuka mikroskopowania”, „Wyplatanki z liny”, „Piankolina”,
„Kolorowe roztwory”, „Chemiczna charakteryzacja”, „Pokaz z suchym lodem”,
„Pokaz reakcji chemicznej”. Ponadto dzieci
mogły uczestniczyć w zajęciach z języka
angielskiego, a każdy z wychowawców
organizował w swojej grupie zajęcia plastyczne takie jak: lepienie w masie solnej,
malowanie toreb, czapek, podkoszulek,
tworzenie biżuterii, origami itp.
Ponadto uczestnicy zorganizowane
mieli różnorodne zajęcia sportowe, taneczne, gry zespołowe i zabawy prowadzone przez opiekunów i animatorów
na terenie hali sportowej, dużych i małych boisk zewnętrznych, w salach i na
obszernych szkolnych holach oraz na
sąsiedniej Polanie Dwóch Stawów.
W każdy piątek odbywały się całodzienne wycieczki autokarowe, kolejno
na Farmę Iluzji za Garwolinem, do kopalni soli w Kłodawie, na przejażdżkę
piaseczyńsko-grójecką koleją wąskotorową z ogniskiem oraz do Parku Rozrywki w Julinku.
numer 7 (263)

Organizatorami akcji były Gmina
Stare Babice oraz Szkoła Podstawowa
w Zielonkach-Parceli.
Pierwsze „Lato w Gminie” i nowe
doświadczenie już za nami. Cel został

osiągnięty: uśmiechnięte dzieciaki, nowe
znajomości i przyjaźnie, zadowoleni rodzice. Zatem mamy nadzieję do zobaczenia za rok!
Tekst: ib
Foto: ib, jk, pm, pk
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Seniorzy uczą się i bawią

Czerwiec, tak jak cały rok obfitował w wiele rodzajów
aktywności poznawczych i rekreacyjnych, ale pierwsze dni
lata dla babickich seniorów były czasem wyjątkowej
rozrywki.
22 czerwca wybraliśmy się do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Wycieczka
zorganizowana została przez opiekunkę
Klubu „Nadzieja” Alicję Napurkę i częściowo sponsorowana przez GOPS. Była
dla 55 osób wspaniałym przeżyciem.
Ogród, którego pierwsze próby założenia przez prof. Bolesława Hryniewieckiego i Romana Kobendzę, sięgają 1928 r.
ma obecnie powierzchnię 40 hektarów.
Pierwsze nasadzenia roślin rozpoczęły się
w 1978 r, a w 1990 obiekt został otwarty
dla zwiedzających.
Przewodnicy oprowadzili nas po
wszystkich prezentowanych przez ogród
działach: flora polska, arboretum, rośliny
użytkowe i ozdobne oraz rośliny egzotyczne w szklarniach. Zachwyt wszystkich wzbudziła narodowa kolekcja odmian uprawnych róż „Rosalia” swoimi
barwami i aromatami, a wiele wnikliwych pytań dotyczyło prowadzonego
przez pracowników PAN Banku Nasion,
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gdzie przechowuje się 220 rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków polskiej flory.
Kolejną atrakcją wycieczki był relaks
zdrowotny w tężni w Konstancinie-Jeziornej. Inhalatorium powstało 40 lat
temu, a zasilane jest solanką z głębokości 1750 m, którą rozpyla, tworząc mikroklimat zbliżony do nadmorskiego.
Przez godzinę nawilżaliśmy drogi oddechowe i stymulowaliśmy układ odpornościowy, co zastępuje ponoć dwa dni pobytu nad morzem.
Zwieńczeniem dnia była wizyta
w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Dzieło architektów Lecha i Wojciecha Szymborskich, budowane od 1999
roku, otwarte 11 listopada 2016 roku,
chociaż wymaga jeszcze wielu lat pracy
rzemieślników i artystów, zachwyca i budzi wzruszenie.
Z przewodnikiem przeszliśmy przez
Panteon Wielkich Polaków, na chwilę mo-

dlitwy zatrzymaliśmy się przy grobowcu
księdza-poety Jana Twardowskiego, z którego życiorysem i twórczością zapoznały nas
wykłady UTW i spotkania poetyckie w Klubie Seniora. Górna Świątynia aż przytłacza
swoją monumentalnością i oryginalnymi
rozwiązaniami. Ten dzień wzbogacił naszą
wiedzę i obdarzył niezapomnianymi chwilami w towarzystwie przyjaciół.
24 czerwca na spotkanie seniorów
z Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w gościńcu „Julinek” w Lesznie pojechaliśmy pod troskliwym okiem Agnieszki
Matuszewskiej.
Spotkania takie tradycyjnie inicjuje
starosta warszawski zachodni Jan Żychliński, współfinansuje Paweł Bielecki –
prezes Lokalnej Grupy Działania „Między
Wisłą a Kampinosem”, a organizuje dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Naszą gminę zaprezentował zespół
„Sami Swoi” z Borzęcina, który wystąpił z wiązanką piosenek biesiadnych.
Nowoczesną babcię nuciła cała widownia i domagała się bisów. Jak co roku
emocje wzbudzał konkurs ciast i nalewek. I znowu sukces naszej babickiej gromadki – wyróżnienie za nalewki dla Janeczki Wdowiarek z Wojcieszyna i 2-gie
miejsce dla Krysi Wasiak z Zalesia za tort
orzechowo-orkiszowy polskich smaków
jeżyk królewski. Nagroda była wymowna,

gazeta babicka

LIPIEC 2018

wydarzenia
bo oprócz pucharu zwyciężczyni otrzymała 10 kg mąki szymanowskiej. Biesiadowaniu, wspólnym zabawom, śpiewom
i tańcom nie było końca, a popadujący
deszcz tylko rozgrzewał.
26 czerwca w Klubie Mieszkańca
w Starych Babicach spotkali się wszyscy aktywni seniorzy, aby podsumować
wspólnie spędzony rok. Agnieszka Matuszewska – prezes UTW dziękowała swoim
studentom za naukę, Alicja Napurka – kierownik GOPS-u chwaliła aktywność klubowiczów „Nadzieja”, a seniorzy, wszyscy
którzy swoją starość nazywają „młodością inaczej” i nie tracą czasu na narzekania i smętne myśli, rewanżowali się,
dziękując swoim młodszym koleżankom.
A potem wszyscy: i Ci z pierwszą, i kolejną młodością, bawiliśmy się przy muzyce serwowanej przez niezastąpioną DJ
Justynę Szczepanik – radną z Borzęcina.
Kończąc wspaniałą zabawę, przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski życzył nam aktywnego wypoczynku
i spotkania w zdrowiu po wakacjach.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

Strażacy z Borzęcina Dużego
z nowym sztandarem

17 czerwca strażacy z Borzęcina Dużego mieli powody do
świętowania. Tego dnia uroczyście został im przekazany
nowy sztandar ufundowany przez anonimową osobę.
Uroczystość poprzedziła msza święta, na
której poświęcony został nowy sztandar.
Akt nadania w imieniu fundatora odczytał Remigiusz Fijołek, a prezes honorowy OSP Wojciech Wiśniewski w asyście
Piotra Siudzińskiego dokonał przekazania sztandaru prezesowi OSP Pawłowi
Majchrzakowi. Strażacy odsłonili tego
dnia pamiątkową tablicę znajdującą się
na fundamencie remizy pobudowanej
w 1946 r. Tablicę ufundował Paweł Wojciechowski z zakładu kamieniarskiego
Grobex z Wierzbina.
Miłym akcentem uroczystości były
odznaczenia dla młodzieżowej drużyny
pożarniczej oraz odznaki wysługi za
10 lat służby. Niezwykłą odznakę za 60
lat pracy otrzymał Sylwester Krauze,
który do straży wstąpił w 1958 roku jako
14-sto letni chłopak. Na uroczystości po
numer 7 (263)

raz pierwszy zaprezentowała się drużyna
dziecięca, licząca dziesięć osób. Juniorzy wystąpili w czerwonych koszulkach
i czapkach.
Podziękowania do strażaków skierowali Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof
Turek, prezes zarządu gminnego ZOSP
RP w Starych Babicach Michał Starnowski, a w imieniu poseł Anity Czerwińskiej
list odczytał Robert Duda, pełnomocnik
PIS na Gminę Stare Babice i Izabelin. Na
zakończenie prezes OSP Paweł Majchrzak
krótko podsumował: nowa remiza, nowe
samochody, nowy sztandar i co najważniejsze nowi strażacy – jednym słowem
– niekończące się pasmo sukcesów. Na
uroczystość przybyli wójtowie, radni,
mieszkańcy i rodziny strażaków.
TEKST/FOTO: Paweł Majchrzak
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Remonty w szkołach

Wydaje się, że przed chwilą rozdawane były świadectwa szkolne, a to już połowa wakacji za nami. Przedszkolaki i uczniowie odpoczywają, wakacyjny czas pędzi nieubłagalnie,
a w szkołach i przedszkolach trwają prace remontowe i budowlane. Zajrzeliśmy tam, by
zrelacjonować Państwu ich przebieg.

Remont II piętra w Sz.P. w Starych Babicach

Przebudowa parkingu przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie
Dużym

Borzęcin Duży – sala dla zerówki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
prowadzi równolegle prace w części szkolnej i przedszkolnej. W przedszkolu remontowana jest jedna sala
przedszkolna. Prace obejmują odnowienie podłóg i ścian
oraz wymianę drzwi tarasowych. Najstarsza grupa dzieci
będzie od września uczyć się i bawić w salach zaadoptowanych z biblioteki, gdzie odbywa się malowanie,
cyklinowanie podłóg, a później pojawią się nowe meble.
Biblioteka zostanie przeniesiona w miejsce dotychczasowych zerówek.
W części szkolnej nadszedł czas na pierwszy etap remontu łazienek, czyli będzie wykonana modernizacja
jednego pionu w części dużej szkoły. Będzie to całkowita wymiana wszystkich urządzeń. Uczniowie zyskają
także wspaniałą pracownię fizyczno-biologiczno-chemiczną z bogatym wyposażeniem w specjalistyczne
wentylacje i wyciągi oraz katedrę przeznaczoną do wykonywania doświadczeń. Remontowana jest także pracownia języków obcych, gdzie pomalowane będą ściany
i wycyklinowane podłogi.
Przed Zespołem powstaje całkiem nowy parking.
Koszt wymienionych prac wynosi ponad 500 tysięcy
złotych.
W szkole w Koczargach Starych zostaną zainstalowane źródełka z wodą dla dzieci. Koszt tego przedsięwzięcia wzięło na siebie GPK EKO-Babice. Większe
prace remontowe ruszą tu za rok, po odejściu ostatniego rocznika gimnazjalistów.
W przedszkolu w Bliznem Jasińskiego trwają
prace naprawcze zadaszenia patio (remont płyty stropowej i ścian bocznych, wykonanie nowego pokrycia)
oraz prace dekarskie na dachu głównym (obróbki kalenicowe, doszczelnianie okien i kominków wentylacyjnych). Koszt remontu to prawie 158 000 złotych.
Prace remontowe nie ominęły także szkoły w Starych Babicach. Tu skupiono się na szeroko rozumianej
modernizacji całego 2. piętra. Będą m.in. wymieniane
podłogi w klasach i na korytarzu, odnawiane ściany
i sufity w salach lekcyjnych i na korytarzu, modernizowane kąciki sanitarne w klasach na tym piętrze, w sali
nr 311 zamontowane zostanie dygestorium (wyciąg laboratoryjny), zostanie odnowione wnętrze windy; stopnie, balustrady i spoczniki na klatce schodowej, wyremontowane toalety i schowek S 1.
Koszt tych prac to prawie 800 000 złotych. Zakończony został projekt przebudowy szatni wraz z dostawą
i montażem szafek – planowany koszt to 1 mln złotych.
W przedszkolu w Starych Babicach przewidziany
jest remont sali dziecięcej za 16 000 zł.
tekst: AK, foto: IB
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Noc świętojańska w Borzęcinie Dużym
Hucznie i wesoło powitali lato mieszkańcy Borzęcina.
23 czerwca na placu Chopina przy ulicy Spacerowej odbyła
tradycyjna borzęcińska noc świętojańska, która pomimo
niesprzyjającej aury udała się znakomicie.
Wykorzystując okna pogodowe pomiędzy przelotnymi deszczami, mieszkańcy

i goście korzystali z bogatego programu
imprezy. Można było upiec kiełbaski na

ognisku, odbyć przejażdżkę na kucyku
i podróż w wielkiej, dmuchanej kuli. Do
dyspozycji małych uczestników były
układanki, gry i zabawy pod namiotem
Domu Kultury Stare Babice. Dla dorosłych atrakcją było strzelanie z wiatrówki
do celu, a młodsze i starsze panny plotły
kolorowe, pachnące wianki.
Dla uszu miłe były śpiewy i występy
artystów na scenie, m.in. chóru „Sami
Swoi” a dla podniebienia – smakołyki, takie jak chleb ze smalcem, soczyste owoce
i pachnące ciasta borzęcińskich gospodyń.
Wydarzenie zainicjował radny Gminy
Stare Babice Remigiusz Fiołek. Odbyło
się ono pod patronatem wójta Gminy
Stare Babice Krzysztofa Turka, a organizatorami byli: Gmina Stare Babice, Dom
Kultury Stare Babice, radny Borzęcina
Dużego Remigiusz Fijołek oraz sołtys
Borzęcina Dużego Wojciech Wiśniewski.
TEKST/FOTO: IB

,,Kabaret na jednej nodze” wg Wandy
Chotomskiej na dużej scenie
To już XXI Teatr Rodziców Przedszkola
w Starych Babicach. W tym roku z inicjatywy rodziców zrodził się pomysł wystawienia sztuki na scenie Domu Kultury
Stare Babice w Zielonkach-Parceli. To wyjątkowe przedstawienie wypełnione humorem i morałami obejrzeć mogli wszyscy
chętni mieszkańcy Gminy Stare Babice.
Występy odbyły się nie tylko dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej działalności rodziców, lecz także dzięki pozyskanym przez nich sponsorom. Serdecznie
dziękujemy wszystkim aktorom i pozostałym osobom, które aktywnie wspierały nasze działania. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane na rzecz
Przedszkola w Starych Babicach środki
finansowe. Zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na zakup profesjonalnego
sprzętu nagłaśniającego.
Naszą placówkę wsparły: Firma PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrod-
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nicze Zielonki sp. z o.o, firma ASCAR
– Suska Andrzej, firma ENERGOMIX
sp. z o.o., firma ABC-CARS sp. z o.o.,
firma Stankiewicz Edyta CENTRUM MEDYCZNE SORNO, firma GRAHA Teterycz Franciszek, GRADUS sp. z o.o.
sp. k., Centrum Ogrodnicze Sysiak,

GPK Eko-Babice sp. z o.o., firma Unia,
firma RWS Investment Group oraz anonimowy darczyńca.
Dziękujemy!
TEKST/FOTO: Barbara Szala
Przedszkole w Starych Babicach
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Potańcówki pod girlandami Polana Dwóch
Stawów w Zielonkach-Parceli
To pierwsze tego typu wydarzenie w naszej gminie. Fani dobrej muzyki, tańca, piknikowego jedzenia i picia napływali szerokim nurtem przez cały wieczór.

Wypełniony po brzegi parkiet, zapełnione co do miejsca ławy
i grupy spacerujących czy bawiących się z dziećmi na polanie
to obraz naszej sobotniej nocy. Goście nie mieli ochoty rozejść
się do domów, choć północ dawno już minęła, wybrzmiały trzy
ostatnie, wynegocjowane przez zastępcę wójta Marcina Zająca
utwory, a tancerzom ciągle było mało! Mieliśmy nadzieję, że
dopiszecie Państwo, ale rzeczywistość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Dziękujemy za świetną zabawę! Teraz wiemy
już na pewno, że taki rodzaj rozrywki jest bardzo potrzebny.
Będziemy powtarzać tę inicjatywę. Następna zabawa w tym samym miejscu 18 sierpnia. Zapraszamy!
Projekt był współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego; patronat honorowy objęli:
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Powiat Zachodni
Warszawski. Organizatorami byli: Dom Kultury Stare Babice
i Urząd Gminy Stare Babice.
TEKST/FOTO: AK
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Tańsze bilety dla mieszkańców
Rada Gminy Stare Babice
na sesji w dniu 27 czerwca
2018 r. podjęła uchwałę
w sprawie dopłat do cen
biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego
transportu zbiorowego dla
naszych mieszkańców.
Dopłata obowiązywała będzie od początku września br. i będzie dotyczyła
osób, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym przynależnym terenowo
dla Gminy Stare Babice oraz dla dzieci
tych osób.
Porozumienie z Miastem Stołecznym
Warszawa mogło być podpisane w jednym
z trzech wariantów: „Bilet Warszawa+1”,
„Bilet Warszawa+2” lub „Bilet Warszawa+3”. Różnice polegają na wysokości
dopłacanych przez gminę środków. Wójt
Gminy Stare Babice zdecydował się na
najwyższe z możliwych dopłat.

Bilety oferty „Warszawa+”
ważne w strefie 1 i 2
30 dniowy
imienny
90 dniowy

N
U
N
U

Bilety oferty „Warszawa+”
ważne w strefie 2
30 dniowy
imienny
90 dniowy

N
U
N
U

Koszt biletu
wysokość
Cena biletu
dla pasażera
dopłaty do biletu
bez dopłaty ze
po dopłacie
ze strony gminy
strony gminy
ze strony gminy [zł]
[zł]
120
60
180
60
30
90
330
130
460
165
65
230
Koszt biletu
wysokość
Cena biletu
dla pasażera
dopłaty
bez dopłaty ze
po dopłacie
do biletu ze strostrony gminy
ze strony gminy [zł]
ny gminy [zł]
72
40
112
36
20
56
212
70
282
106
35
141

N – bilet normalny, U – bilet ulgowy. Oszczędności w skali roku mogą sięgnąć blisko 720 zł dla jednej osoby!

Oszczędności w skali roku
mogą sięgnąć nawet
720 złotych dla jednej osoby!

BILET
METROPOLITALNY

Miejsce
na zdjęcie
Imię
Nazwisko

Karty miejskie będą
wydawane od 20 sierpnia
w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Więcej informacji na stronie
internetowej
www.stare-babice.pl.
Prosimy o śledzenie
aktualności.
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„Dobry start” 300 dla ucznia
1 lipca 2018 roku ruszył nowy rządowy program pomocy
rodzinie „Dobry Start” – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Świadczenie będzie można otrzymać
bez względu na uzyskiwany dochód.
Kto może dostać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w programie
„Dobry Start”?
Rodzic, opiekun faktyczny dziecka
– osoba, która rzeczywiście opiekuje
się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję, opiekun prawny
dziecka – osoba, której sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz
osoba ucząca się. Wniosek składa jeden
z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, pieniądze
dostaje ten rodzic, który opiekuje się
dzieckiem. 300 zł przysługuje również
na dzieci w pieczy zastępczej. W takim
przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).
Programem jest objęty każdy uczeń
(dziecko lub osoba ucząca się), który
spełnia 2 warunki: nie ukończył 20 lat
lub 24 lat – jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia
specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku
szkolnego w danym roku kalendarzowym. Drugi warunek – dziecko uczy się
w placówce takiej jak: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła
ponadpodstawowa i dotychczasowa
ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szkoły
policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie nie obejmuje dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna
roczne przygotowanie przedszkolne
(zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
studentów.
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Wnioski można składać od 1 lipca
przez portal emp@tia lub bankowość
elektroniczną, a od 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Od 1 lipca 2018 roku ruszyło
także świadczenie wychowawcze 500+
na nowy okres zasiłkowy trwający od
01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Nowe wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego 500+
można składać od 1 sierpnia 2018 r. do
końca października 2018 r. (internetowo od 1 lipca 2018 r.).
Zachęcamy mieszkańców gminy do
składania wniosków drogą elektroniczną. Obsługą wniosków w Gminie Stare
Babice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21), pierwsze piętro, pok. 30 i pok. 30 A w godzinach pracy ośrodka:
poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – środa od 8.00 do 16.00
czwartek – dzień wewnętrzny
piątek od 8.00 do 15.00

Jeżeli wniosek jest składany elektronicznie, należy wejść na stronę swojego
banku i dowiedzieć się, w jaki sposób
złożyć wniosek z rządowego programu
„Dobry start” i 500+ za pomocą bankowości elektronicznej.
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem
banków.
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można
uzyskać informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start” – dla województwa
mazowieckiego tel. 22 695 71 22
W przypadku programu „Dobry Start”
– organ właściwy nie wydaje decyzji administracyjnej, strona odbiera od organu informację o przyznaniu świadczenia. Jeżeli
przyznano świadczenie, organ nie przesyła informacji za pośrednictwem poczty.
Kamil Sagan
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych
GOPS w Starych Babicach
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W pozytywnej dyscyplinie
można się zakochać…
Bycie rodzicem wydaje się czasem udręką. Zachowanie
dzieci bywa nie do wytrzymania – marudzą, nie słuchają,
pyskują, kłócą się między sobą – a my łatwo tracimy cierpliwość, kontrolę nad sytuacją i własnymi emocjami. Czy
tak już zawsze musi być?
My rodzice szukamy często cudownych
recept, dzięki którym nasze dziecko
stanie się aniołem i zawsze gotowe do
współpracy będzie posłusznie wykonywać polecenia i prośby. Nie tędy droga.
Dziecko to nie robot – dziecko to też
człowiek! Tak jak każdy z nas dorosłych
pragnie uwagi, docenienia, akceptacji,
miłości – dziecko potrzebuje tego wszystkiego jeszcze bardziej! I swoim zachowaniem właśnie o to wszystko prosi.
Zgodnie z założeniami psychologii
pozytywnej Alfreda Adlera podstawową potrzebą każdego człowieka, także
dziecka, jest potrzeba przynależności
i znaczenia. Oznacza to poczucie bycia częścią wspólnoty – rodziny, klasy,
grupy rówieśniczej – i świadomość, że
jest się jej ważnym ogniwem. Na tym
właśnie założeniu opiera się pozytywna
dyscyplina (PD) – metoda wychowawcza, zapoczątkowana przez Jane Nelsen
ponad 35 lat temu w Stanach Zjedno-

czonych i upowszechniana od tej pory
z sukcesem na całym świecie, także od
kilku lat w Polsce.

Metoda na dobre relacje
w rodzinie

Jest to niezwykle skuteczna metoda,
oparta na wzajemnej miłości i szacunku
rodziców i dzieci. Jej głównym założeniem jest wykształcenie w dzieciach
ważnych umiejętności życiowych i społecznych, takich jak: odpowiedzialność,
empatia, wrażliwość, samodzielność,
gotowość do współpracy, otwartość,
umiejętność komunikacji czy umiejętność radzenia sobie z porażkami, tak
aby mogły stać się szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi. Jako rodzice często
stosujemy jednak metody, które działają
tylko na krótką metę, tracąc z pola widzenia to, czego życzylibyśmy sobie dla
naszych dzieci w przyszłości. Do nich
zaliczamy kary ale i nagrody, bycie albo

zbyt uprzejmym i pobłażliwym, albo zbyt
kontrolującym i surowym, wyręczanie
i rozpieszczanie dzieci, nieangażowanie
w życie rodzinne, w tworzenie zasad
i list domowych obowiązków. Często,
nie chcąc umniejszać swojego autorytetu jako rodzica, nie potrafimy przyznać się do błędów i tkwimy uparcie na
swoich pozycjach – nakręca to jedynie
spiralę walki o władzę między dziećmi
a rodzicami, która czasem zamienia się
w spiralę zemsty. Niejednokrotnie pewnych nieodpowiednich zachowań dziecka
można by uniknąć, gdyby dorosły zdał
sobie sprawę, że jego żądania czy rozkazy
wywołują u dziecka raczej opór niż chęć
współpracy.

Techniki zrozumienia dziecka

Po pierwsze: zrozum swoje dziecko – jak
działa jego mózg w stresie i co na danym
etapie rozwoju dziecko potrafi – jak rozumie słowo „nie”, jak potrafi przewidzieć
konsekwencje swoich działań.
Po drugie: zdaj sobie sprawę, że za
wszelkimi niewłaściwymi zachowaniami kryje się niezaspokojona potrzeba
przynależności i znaczenia. Dziecko
często mówi do nas szyfrem: zauważ
mnie, zaangażuj mnie, daj mi wybór, czuję
się zraniony, uwierz we mnie.
Po trzecie: poznaj szereg technik,
które pomogą odzyskać poczucie skuteczności jako rodzica, jednocześnie
wzmacniając relację z dzieckiem i budując jego poczucie własnej wartości.
Pozytywna dyscyplina jest skuteczna
długofalowo, jednocześnie pełna szacunku i wymagająca; pozwala odkrywać
dzieciom, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Pomaga dzieciom ale i rodzicom
poczuć się lepiej.

Frajda z rodzicielstwa

Pozytywna dyscyplina nie zaczaruje
naszych dzieci, nie sprawi, że staną się
idealne. Na początku pozwoli zrozumieć, co dzieje się w ich oraz naszych
własnych umysłach, kiedy na przykład
kłócimy się o odrabianie lekcji, sprzątanie zabawek czy wyjście na czas z domu.
Zrozumienie to pierwszy krok do sukcesu, jakim będzie ulga i większa radość
z bycia razem w rodzinie. Kolejne kroki
zrobisz, poznając zasady i narzędzia Pozytywnej Dyscypliny. Jest ich tyle, że
każdy znajdzie coś odpowiedniego dla
swojej rodziny, co pozwoli usprawnić
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codzienne funkcjonowanie i przywróci
frajdę z rodzicielstwa.
Gdzie można bliżej zapoznać się
z Pozytywną Dyscypliną? W Polsce metoda ta jest upowszechniania od kilku
lat. Obecnie działa już sieć kilkudziesięciu edukatorów PD dla rodziców
i nauczycieli, którzy przechodzą szkolenie certyfikacyjne pod auspicjami
macierzystej organizacji Positive Discipline Association. Na język polski przetłumaczone zostały już trzy książki
Jane Nelsen: „Pozytywna Dyscyplina”,
„Pozytywna Dyscyplina w klasie” oraz
„Pozytywna Dyscyplina dla przedszko-

laków”. Cennym źródłem informacji
jest strona internetowa www.pozytywnadyscyplina.pl, fanpage Pozytywnej
Dyscypliny a także grupa dyskusyjna
Pozytywna Dyscyplina – spełnieni
rodzice na FB. Lokalnie odbywają się
warsztaty stacjonarne, prowadzone
przez edukatorów PD.
W naszej gminie odbył się już cykl
warsztatów umiejętności rodzicielskich
w duchu Pozytywnej Dyscypliny, pod
patronatem Fundacji Nasze Szczęścia,
Gminy Stare Babice oraz stowarzyszenia Pozytywna Dyscyplina, dofinansowany z budżetu gminy. Podczas ośmiu

spotkań uczestnicy mogli poznać zasady i narzędzia Pozytywnej Dyscypliny,
a dzięki praktycznym ćwiczeniom doświadczyć skutków różnych sposobów
komunikacji z dziećmi. Planowane są
kolejne edycje tego cyklu.
Zapewniam – w Pozytywnej Dyscyplinie naprawdę można się zakochać!
Zapraszamy do zapisów na warsztaty –
klub@klubmamstarebabice.pl
Tekst: Aleksandra Zakrzewska
Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej
Dyscypliny dla Rodziców
foto: fundacja nasze szczęścia

Dzień otwarty
w Klubie
Mam!
Zapraszamy serdecznie na wtorek 28 sierpnia w godzinach 10.00
-15.00 na dzień otwarty w Klubie
Mam. Wstęp wolny. Przyjdź i poznaj nasz Klub!
Na spotkaniu krótkie prelekcje
przedstawią:
 doradca noszenia w chuście
 makijażystka
 fizjoterapeuta dziecięcy
 fizjoterapeutka dla kobiet
 położna / doradca laktacyjna
 instruktor zajęć umuzykalniają-

cych dla dzieci metodą Gordona
 terapeuta integracji sensorycznej.

Będą też inni specjaliści!
 Zapewniamy kącik zabaw dla dzieci,

kawę, herbatę.
Klub Mieszkańca ul. Polna 40, Stare Babice; organizator:
Fundacja Nasze Szczęścia
 
Szczególnie zapraszamy kobiety
w ciąży i mamy z niemowlętami.
 Więcej informacji na stronie internetowej www.naszeszczescia.pl
oraz na fb Fundacji.
 
Miejsce:
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Scena Letnia 2018

Wydarzenia w ramach starobabickiej Sceny Letniej 2018,
to nie tylko spektakle i koncerty. Oferta gminy obejmuje
szeroki wachlarz propozycji skierowanych do każdej grupy
wiekowej i dla bardzo różnorodnych gustów naszych mieszkańców.
Wydarzenia możemy podzielić na kulturalne, sportowe, dla dzieci, dorosłych, dla
miłośników tańca, kina i teatru. Na przełomie czerwca i lipca odbył się również
tydzień z jogą.
W dalszym ciągu wakacji w każdą sobotę o godz. 16:00 dzieci mogą liczyć na
warsztaty, spektakle czy pikniki, a co niedzielę o 18:00 czeka na dorosłych ciekawe
wydarzenie. We wtorki i piątki, przy amfiteatrze, o 18:00 odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe w Klubie Aktywnych Kobiet.

Teatr Wit-Wit. Spektakl „Czerwony Kapturek”

Koncert Muzyki Kleznerskiej Mazurek & Maroszek Band w Sali Widowiskowej DK

Pokaz Teatru Ognia Widmo

UWAGA!
Przypominamy, że w razie niepogody spotykamy się w Sali Widowiskowej
Domu Kultury w Zielonkach-Parceli.
24
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Teatr Katarynka. Spektakl „Księżniczka Rosa i Klimek”

Animacje dla dzieci

Dom Kultury
Stare Babice
zaprasza na
Kabaret
pod
Wyrwigroszem!
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Biblioteka dla dużych i małych
Z myślą o naszych czytelnikach poszerzamy
biblioteczną ofertę zarówno dla małych jak
i dla dorosłych odbiorców.
W repertuarze adresowanym do osób dorosłych znalazła
się Wakacyjna Randka z Książką. Książki, podobnie jak
człowieka, nie powinno się oceniać po okładce. Dlatego też
nasze kandydatki na randkę są opakowane w papier, a tytuły pozostają niespodzianką! Wystarczy tylko dać się skusić,
przyjść do biblioteki między 6 a 27 sierpnia i wybrać książkę w ciemno, bez rekomendacji, bez czytania recenzji, może
nawet w gatunku, który dotąd omijaliśmy. Wystarczy zabrać
niespodziankę, rozpakować i delektować się literaturą.
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Wystarczy dać się skusić.
Przyjść do biblioteki i wybrać książkę w ciemno.
Bez rekomendacji, bez czytania recenzji.
Może nawet w gatunku, który dotąd omijaliśmy.

Zabierz

rozpakuj

Zabierz książę do
domu, dopiero tam
odkryj tajemnicę

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

Zaraz po wakacjach zapraszamy do skorzystania z komputerowego fitnessu mózgu, czyli kursów komputerowych
dla seniorów. Kurs na poziomie podstawowym będzie prowadzony w systemie indywidualnym, według potrzeb uczestnika. Zgłoszenia już od września będziemy przyjmować pod
nr tel. /22/ 722 92 77 lub osobiście w bibliotece.
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Wszystkich pasjonatów czytania
– osoby, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie zapraszamy
na pierwsze spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Klubowicze nie muszą prowadzić poważnych
dyskusji ani znać się na literaturze. Jeżeli lubisz czytać i rozmawiać o książkach – zapraszamy 18 września na godzinę
17.00 – to spotkanie jest dla Ciebie.
Z przyjemnością chcemy poinformować, iż nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała
Książka – Wielki Człowiek” – wyprawki czytelnicze dla 3-latków
w bibliotekach. My bibliotekarze
liczymy, że czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem
spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a nasza biblioteka
będzie postrzegana jako miejsce, gdzie mały człowiek po raz
pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym. Projekt adresowany jest do dzieci 3-letnich /rocznik 2015/. Każdy 3-latek,
który zostanie zapisany do biblioteki przez rodzica, otrzyma
Wyprawkę Czytelniczą, czyli: książkę, poradnik dla rodziców
oraz Kartę Małego Czytelnika. Przy każdorazowym wypożyczeniu książki z biblioteki Państwa Pociecha uzyska naklejkę
na Kartę Małego Czytelnika. Każde dziecko, które zbierze
10 naklejek otrzyma dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Startujemy we wrześniu. O bliższych
terminach będziemy informować na naszej stronie internetowej https://biblioteka-starebabice.pl/. Kampania społeczna „Mała książka – Wielki Człowiek” została dofinansowana
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
We wrześniu wznawiamy znane już naszym czytelnikom zajęcia literacko-plastyczne. Zapraszamy młodych
czytelników wraz z rodzicami i prosimy o zarezerwowanie
czasu w dniach: 11 września, 9 października, 20 listopada
i 11 grudnia. W tych terminach zapraszamy do biblioteki na
godzinę 16:30, bo zawitają do nas bajkowi goście, np. Wilk.
Drugiego takiego ze świecą szukać! Był na Marsie i w amazońskiej dżungli, grywa w piłkę, piecze wyborną szarlotkę, a na
dobranoc czyta zającowi historie o dzielnych rycerzach. Innym razem będzie to Króliczek Rikuś, który ma jedno oklapnięte uszko, ale za to jest odważny, uczynny i odpowiedzialny. Cierpliwy z niego towarzysz zabaw i wierny przyjaciel, na
którego zawsze można liczyć. Przygody Wilka oraz Króliczka
Rikusia będzie czytał Henryk Kuncewicz – Przewodniczący
Rady Gminy Stare Babice. Nie może Was zabraknąć!
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”
w pełnej krasie
22 czerwca rozpoczął się tegoroczny XIV Festiwal Muzyczny
„W Krainie Chopina”. Zgodnie z tradycją odbył się on w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP.
Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał zastępca wójta Gminy Stare Babice
Marcin Zając.
W pierwszej części koncertu wystąpił
a cappella Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, który jest jednym
z najlepszych i najprężniej działających
zespołów akademickich w Europie.
Koncert rozpoczęła „Rota”, którą sto
lat temu napisał Feliks Nowowiejski dla
uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości. Motywem przewodnim ko-

lejnych utworów były śpiewy anielskie
w wyznaniach: prawosławnym, ewangelickim i katolickim, a także świeckie wyobrażenia na ten temat, snute przez najsłynniejszych kompozytorów różnych epok.
W drugiej części koncertu do chóru
dołączyła Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. Pod batutą Dariusza
Zimnickiego zostały wykonane utwory
Wolfganga Amadeusza Mozarta – uroczyste Te Deum (KV 141), oraz ofertorium Venite populi (KV 260).

Po bisach i owacjach na stojąco oczy
wszystkich skierowały się ku niebu, na
którym rozbłysły wielobarwne fajerwerki.
Pokaz zawdzięczamy firmie Tropic, oraz
strażakom OSP w Starych Babicach. Przeżyliśmy wspólnie niezapomniany i jedyny
w swoim rodzaju wieczór. Wielkie podziękowania dla władz gminnych i księdza
proboszcza dr. Grzegorza Kozickiego.
O kolejnych wydarzeniach artystycznych tegorocznej edycji festiwalu napiszemy w kolejnych wydaniach Gazety
Babickiej. Teraz chcielibyśmy zapowiedzieć nadzwyczajny koncert, który odbędzie się wyjątkowo w czwartek 23
sierpnia, w Sali Widowiskowej Domu
Kultury, gdzie festiwal „W Krainie Chopina” zagości po raz pierwszy. Wystąpi
chiński chór The Lark Choir of Guangzhou Children’s Palace.
Koncerty festiwalowe odbywają się
w każdą niedzielę. Informacje mogą Państwo uzyskać na oficjalnej stronie festiwalu: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.
pl i fb oraz stronach Gminy Stare Babice.
TEKST: MARIUSZ DŻYGA
FOTO: IB

Przegląd Gobelinów „Pasja Tworzenia”
W maju w Bielańskim Ośrodku Kultury (Filia Estrady 112) miał
miejsce dziewiąty już Przegląd Gobelinów „Pasja Tworzenia”.
Celem przeglądu jest prezentacja i popularyzacja unikatowej twórczości, jaką
jest tkactwo artystyczne, sztuka nie-

zwykła i misterna, we współczesnym
zabieganym świecie niemal zupełnie zapomniana. Do konkursu zgłoszono 47

prac z 9 ośrodków kultury. Wśród uczestników nie zabrakło również tkaczek
z wolskiej pracowni tkackiej „Penelopa”,
od wielu lat działającej także na terenie
Gminy Stare Babice. 17 maja miał miejsce
wernisaż i uroczyste ogłoszenie wyników
Przeglądu. Jury poddało ocenie walory
artystyczne i techniczne wykonanych
tkanin, kompozycję plastyczną, kolorystykę, oryginalność doboru i interpretacji tematu. Miło nam poinformować,
że wśród laureatów znalazły się również
starobabickie „Penelopy” – I nagrodę
otrzymał gobelin „Deszczowy poranek”
Małgorzaty Mosiej, II nagrodę „Kwiaty”
Elżbiety Hadały, a „Cztery pory roku”
Grażyny Gąsowskiej zostały uhonorowane wyróżnieniem.
TEKST/FOTO: Małgorzata Mosiej
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Migawki z Domu Kultury

W drugiej połowie czerwca br. i w lipcu w pracowniach
Domu Kultury Stare Babice odbyło się wiele interesujących
warsztatów zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
W środę 27 czerwca br. drużynowy wicemistrz Polski w speedcubingu (układanie
kostki Rubika na czas) Bartosz Sekulski
poprowadził warsztaty układania kostki
Rubika. Zainteresowanie tą wyjątkową
sztuką było tak duże, że warsztaty odbywały się w trzech grupach. Od września
planujemy stworzenie regularnie trenującej grupy. Najlepsi układają kostkę
Rubika w kilka sekund, jedną lub dwoma
rękoma. Sekretem jest znajomość odpowiednich algorytmów. Układanie kostki
to niezwykły trening wyobraźni, pamięci
i zręczności.
W czwartek 28 czerwca br. odbyły się
warsztaty tworzenia biżuterii z płatków
tkanin, które poprowadziła Agnieszka
Idźkowska – absolwentka Wydziału
Wzornictwa Przemysłowego ASP. W zajęciach wzięły udział uczestniczki w róż-
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nym wieku. Powstały przepiękne i niepowtarzalne broszki, opaski i kolczyki.
W czerwcu odbyły się też kolejne
warsztaty rzeźby. Technika pracy z drutem i gipsem daje niezwykłe możliwości
i zaskakujące efekty. Samo jednak tworzenie postaci to tylko pierwsza część
pracy, każda rzeźba powinna być jeszcze
pomalowana, a więc mamy w planach dalsze spotkania.
Przez cały czerwiec i połowę lipca br.
w każdy wtorek odbywały się zajęcia ceramiczne dla dorosłych. Pod czujnym okiem
instruktorki ceramiki Aby Warszewskiej-Nobis powstają przepiękne prace o niezwykłych kształtach. Wspaniale sprawdza się piec ceramiczny, znajdujący się
w Domu Kultury Stare Babice. Obecnie
trwają zapisy na zajęcia w sierpniu.

W środę 11 lipca br. odbył się warsztat pt. „Kolory koloru”, które poprowadził absolwent grafiki Warszawskiej ASP
Mateusz Kalinowski. Uczestnicy warsztatów pogłębili swoją wiedzę i umiejętności
malarskie, zaczynając od skojarzeń i zabaw, poprzez ćwiczenia plastyczne z użyciem farb różnego rodzaju po zmierzenie się z zadaniem malarskim farbami
akwarelowymi.
W tym samym dniu odbyły się także
warsztaty dla dzieci pt. „Sowy z masy –
zimna porcelana”. Zabawa z mąką i innymi równie fajnymi składnikami sprawiła dzieciom ogromną radość. Powstało
wiele prac o różnych kształtach, które
na koniec dzieci ozdobiły dużą ilością
brokatu.
W czwartek 12 lipca br. dzieci mogły
uczestniczyć w warsztatach ozdabiania
metodą decoupage. Uczestnicy z wielkim
zaangażowaniem i satysfakcją stworzyli
niezwykłe lampiony, które po umieszczeniu w nich płonącej świeczki wyglądają naprawdę magicznie.
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Sierpień w Domu Kultury Stare Babice

Od 7 sierpnia Dom Kultury Stare Babice proponuje wiele atrakcji. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych na różnorodne zajęcia, warsztaty, kinowe spotkania a nawet
wyjazd na plener malarski.
ZAJĘCIA DLA DZIECI
w godz. 9:00-15:00

Ceramika dla dzieci (6 lat +) – wtorki
i czwartki; godz. 9:00-10:00
Capoeira – afrobrazylijska sztuka
walki* (6-12 lat) – wtorki i czwartki
godz. 10:30-11:15 gr. I (6-8 lat)
godz. 12:00-13:00 gr. II ( 9-12 lat)
*Capoeira jest dynamicznym połączeniem
elementów tańca, ekspresyjnych kopnięć
i efektownych akrobacji, a wszystko w rytmie tradycyjnej muzyki brazylijskiej.
Filcowanie dla dzieci (6 lat +) – wtorki
godz. 10:30-11:30 gr. I (9-12 lat)
godz. 12:00-13:00 gr. II (6-8 lat)
Malowanie na jedwabiu dla dzieci
(6 lat +) – czwartki
godz. 10:30-11:30 gr. I (9-12 lat)
godz. 12:00-13:00 gr. II (6-8 lat)
Warsztaty gry carom – indyjski
bilard (dzieci 8+, młodzież i dorośli)
– czwartki, godz. 15:00-17:00
Nauka od podstaw i trening gry carom.
Warsztaty bezpłatne!
Piątkowe warsztaty kreatywne
• 
papier czerpany (6 lat+) – 10 sierpnia, godz. 10:00-11:30
• 
latawce (8 lat+) – 17 sierpnia, godz.
10:00-11:30
• 
brokatowe glutki (6 lat+) – 24
sierpnia
godz. 10:00-10:45 – gr. I
godz. 11:00-11:45 – gr. II
Warsztaty taneczne dla dzieci
z Happy Dance (7-10 lat)
3 piątki: 17, 24, 31 sierpnia
godz. 14:00-15:00 (tuż po piątkowym
kinowym seansie dla dzieci)

ZAJĘCIA I WARSZTATY
po godz. 16:00

Ceramika dla dorosłych (wtorki);
godz. 18:00-20:00
Ceramika dla małych i dużych (dzieci 6 lat+, młodzież, dorośli)
czwartki: 9,16, 30 sierpnia oraz piątek
24 sierpnia, godz. 18:00–19:00
Lepienie–zabawy z masami (dzieci 6
lat+) – 8 sierpnia (środa) godz. 16:30–
18:00
numer 7 (263)

Marmurkowe barwienie papieru
(dzieci 6 lat+) – 22 sierpnia (środa)
godz. 16:30-18:00
Warsztaty układania kostki Rubika
23 sierpnia (czwartek)
godz. 16:00– 17:00 – gr. I początkująca
(6-8 lat)
godz. 17:15–18:45 – gr. II początkująca
(9 lat+)
godz. 19:00–20:30 – III gr. Zaawansowana
(wymagana umiejętność układania całej kostki 3x3)
Szydełkowanie dla małych i dużych
(dzieci 8 lat+, młodzież, dorośli)
29 sierpnia (środa); godz. 17:00–18:30
Szyjemy torbę na zakupy
(dzieci 8+, młodzież, dorośli)
31 sierpnia (piątek), godz. 17:00–18:30
Szczegóły dotyczące płatności za warsztaty, zajęcia i plener znajdują się na
stronie internetowej DK. Koszt pojedynczych zajęć lub warsztatów dla
dzieci zaczyna się już od 10zł. Przy
uczestnictwie w większej ilości zajęć,
udzielamy zniżek.
Zajęcia i warsztaty odbywają się w pracowniach Domu Kultury Stare Babice
przy ul. Południowej 2A w Zielonkach
Parceli na I piętrze. Zajęcia capoeiry
i warsztaty taneczne będą odbywały się
w sali fitness na terenie hali sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Stare Babice przy ul. Południowej 2 B
w Zielonkach-Parceli na I piętrze; projekcje filmów w Sali Widowiskowej DK.

KINO w Sali Widowiskowej
Domu Kultury Stare Babice

W ramach Wakacyjnego Kina Młodego Widza oprócz projekcji w wybrane
soboty (28 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia godz. 11:00) planujemy dodatkowe
seanse w cztery piątki sierpnia (10, 17,
24, 31 sierpnia godz. 12:00).
Nowością w sierpniu będą spotkania
kinowe w Sali Widowiskowej Domu
Kultury w piątki wieczorem. Planujemy
projekcje filmów nagradzanych na fe-

stiwalach, przeznaczonych dla starszej
młodzieży i dorosłych. Zaczniemy od
komedii, ale nie zabraknie w przyszłości dramatów, filmów biograficznych,
muzycznych i science fiction. Znakomita obsada wielkich osobowości światowego kina to gwarancja rozrywki na
najwyższym poziomie.

Wstęp na wszystkie projekcie filmów
jest bezpłatny i nie wymaga rezerwacji.
Zapraszamy do naszych grup na Facebooku tj. Kino Młodego Widza w Domu
Kultury Stare Babice oraz Filmowe
Wieczory w Domu Kultury Stare Babice, aby być na bieżąco z aktualną listą
zaplanowanych projekcji filmowych.
22 sierpnia (środa) – PLENER
MALARSKI do Żelazowej Woli dla
dzieci 8+ i młodzieży
Wyjazd na plener malarski do Żelazowej Woli oraz zwiedzanie domu
urodzenia Fryderyka Chopina. Wyjazd o godz. 9:00; powrót ok godz.
15:00. Obowiązują zapisy mailowe.
Liczba miejsc ograniczona. Wyjazd
płatny. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej
Domu Kultury Stare Babice.
Zapraszamy serdecznie!!!
Dom Kultury Stare Babice
www.domkultury-starebabice.pl
FB/dkstarebabice
tel. 22 487 18 70
29
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Bezpieczne wakacje

Okres wakacji to czas wypoczynku dla całej rodziny. Wielu
z nas wyjeżdża na wymarzony urlop, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Chcąc ograniczyć zagrożenie, chciałabym
uczulić Państwa na bezpieczeństwo. Podczas
wypoczynku nad wodą właściwa kąpiel to ta,
w miejscach oznakowanych, będących pod
nadzorem ratowników. Nigdy nie należy skakać do wody w miejscach nierozpoznanych.
Jeśli dzieci znajdują się w wodzie, należy mieć
nad nimi ciągły nadzór, również wtedy, gdy
potrafią one pływać. Zwykłe zachłyśnięcie
się wodą może skończyć się utonięciem. Nie

należy pływać w czasie burzy, mgły lub gdy
wieje porywisty wiatr. Nigdy nie należy pływać po spożyciu alkoholu! Przed wejściem do
wody należy zmoczyć klatkę piersiową, szyję
i nogi – uniknie się dzięki temu wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla organizmu.
Należy również pamiętać o ochronie przed
nadmiernym słońcem: o nakryciu głowy,
kremach z filtrem; trzeba pamiętać też o piciu
dużych ilości wody.

Chciałabym nadmienić, że w górach
należy zachować nie mniejszą ostrożność niż nad wodą. Wychodząc w góry
należy odpowiednio się przygotować.
Trzeba pamiętać o sprawdzeniu pogody,
zapoznaniu się z mapą terenu, dobraniu
długości trasy i stopnia trudności szlaku do możliwości fizycznych. Należy
mieć przy sobie naładowany telefon;
nie zapominać o zapisaniu numerów
alarmowych, poinformowaniu o wyprawie w góry rodziny, znajomych, lub właścicieli miejsca, w którym przebywamy.
Powinno się mieć przy sobie podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywnienia
złamanych czy zwichniętych kończyn.
Podczas wycieczek należy dostosować
odpowiednie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili
się zmienić. Pamiętajmy o energetycznych przekąskach i zapasie wody. Będąc
w górach bądźmy rozważni, zadbajmy
o bezpieczeństwo swoje i najbliższych,
wykorzystajmy ten wspaniały czas do
maksimum.
Życzę cudownych, niezapomnianych
wrażeń podczas wypoczynku, a przede
wszystkim bezpiecznych wakacji.
mł. insp. Beata Bieżuńska
Straż Gminna Gminy Stare Babice

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych
– apel mieszkańców Blizne Jasińskiego
W ostatnich dniach czerwca mieszkańcy Blizne Jasińskiego
wystosowali pismo do Urzędu Gminy Stare Babice z prośbą
o podjęcie szeregu środków zapobiegawczych, podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców.

Sprawa dotyczy kwartału ulic: Prusa, Słowackiego, Reja, Kraszewskiego i Mickiewicza, ale z całą pewnością temat należy
rozciągnąć na cały nasz teren.
W odpowiedzi na sugestie mieszkańców urząd podejmie oczywiście stosowne działania, polegające na ustawieniu
niezbędnych luster na skrzyżowaniach
czy doświetleniu przejść dla pieszych.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich
kierowców o przestrzeganie zakazów
szybkiej jazdy w terenie zabudowanym.
Nic nie dadzą kolejne ograniczenia prędkości, jeśli będą one łamane. Pamiętajmy
o tym, że każdy rozpędzony pojazd potrzebuje wielu metrów na zatrzymanie
się. Jakże łatwo jest o nieszczęście, a jak
trudno potem żyć ze świadomością, że
było się sprawcą tragedii.
TEKST/FOTO: AK
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Kampinoskie Spotkania Jeździeckie

To już kolejny, szósty rok naszej wspólnej przygody! Kampinoskie Spotkania Jeździeckie nie przestają się rozwijać
i z roku na rok staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych zawodników oraz gości.
Czym jest to wydarzenie? KSJ to cykliczna impreza hippiczna – dwa dni
zmagań sportowych, podczas których
jeźdźcy z okolic Warszawy walczą o puchary w konkursach ujeżdżeniowych
i skokowych. Skoki przez przeszkody są
konkurencją bardzo dynamiczną i widowiskową. Podczas przejazdu para koń-jeździec muszą pokonać tor złożony
z kilku przeszkód. W zależności od rodzaju i trudności konkursów liczy się
szybkość, styl lub ilość popełnionych błędów. W dzień skokowy rozgrywanych jest
aż siedem różnych konkursów na różnych

poziomach trudności. Nie można jednak
nie docenić ujeżdżenia. Jest to bardziej
dystyngowana niż skoki konkurencja
jeździecka. Liczy się tu szyk i elegancja.
W dzień ujeżdżeniowy rozgrywamy sześć
konkursów.
Cieszy nas, że już szósta edycja Kampinoskich Spotkań Jeździeckich w pełni,
a ich popularność ciągle rośnie! Przyjeżdżają coraz to nowi jeźdźcy z dość odległych stajni, zwabieni wspaniałą atmosferą naszych zawodów! Jest też z nami
sporo osób, które przyjeżdżają od sześciu lat, co nas bardzo nas cieszy!
W tym roku mamy cztery spotkania
eliminacyjne, trzy już za nami, czwarte,
ostatnie, dopiero w pierwszy weekend października. Liczymy na złotą polską jesień.
Niezmiennie najważniejsi są dla nas młodzi zawodnicy, stawiający pierwsze kroki
w świecie zawodów. Jednak przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę! Bo właśnie
tym są KSJ – wspaniałą zabawą z małą
nutką sportowej rywalizacji. I choć cały
czas staramy się zmieniać dla Was na lepsze, to ta jedna rzecz nigdy się nie zmieni.
Będziemy umilać Wam tych kilka weekendów w roku, kiedy to pogoda zawsze
dopisuje, i na koniu lub obserwując go,
przeżywa się wspólnie sportowe emocje.
Kampinoskie Spotkania Jeździeckie
mogą się rozwijać dzięki wsparciu wielu
sponsorów oraz pomocy m.in. Gminy
Stare Babice. W tym roku, jak i w poprzednim, partnerem zawodów został
Powiat Warszawski Zachodni. To dzięki
niemu nasi zawodnicy mają zabezpieczoną opiekę medyczną a także mogą liczyć na wspaniałe nagrody. Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się
jeszcze na niejednym spotkaniu KSJ. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie!
Zapraszamy na 4. spotkanie w Szkole
Sportów Konnych Koczargi Nowe,
ul. Warszawska 548; startujemy 6 października. Przyjedźcie, bo atmosferę zawodów buduje również wspaniała publiczność. Bez Was to nie to samo!
TEKST: Zofia Klimaszewska
foto: julia masłosz
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Ogromny sukces Polaków na XXII
Mistrzostwach Europy w Carrom
W XXII Carrom Eurocup 2018 we Francji dniach
21-24 czerwca wzięło udział blisko 130 graczy z 10 krajów
europejskich. Francuska Federacja Carrom zorganizowała
ten najważniejszy turniej carrom w Europie w przepięknym
kompleksie sportowo-rekreacyjnym Belambra w La Colle-sur-Loup niedaleko Nicei.
W Mistrzostwach Europy wzięło udział
11 graczy z Polskiego Stowarzyszenia
Carrom. Pierwszego dnia odbyły się rozgrywki drużyn narodowych oraz debli;
wzięło w nich udział 8 drużyn. Po raz

pierwszy w historii drużyna z Polski zajęła III miejsce po Francji i Wielkiej Brytanii. Kapitanem polskiej drużyny był
Sylwester Pogorzelski, a w skład drużyny weszli także: Ajay Pal, Bartek Sa-

siński oraz Paulina Nowakowska. Po niezwykle zaciętej walce w ostatniej rundzie
polski zespół pokonał reprezentację Niemiec 6:0 i tym sposobem Polska weszła
na podium. W rozgrywkach deblowych
wzięło udział 45 par. Najlepszy okazał
się debel: Jakub Nowakowski i Robert
Bany, którzy zakończyli rywalizację na
wysokiej 7. pozycji.
W ciągu dwóch dni rozgrywek singlowych 127 zawodników rozegrało 13 rund,
wyłaniając Mistrza Europy w Carrom na
rok 2018. Nasz zawodnik, 18 letni Bartosz Sasiński z Legionowa, wbił dwa tzw.
slamy, czyli wbicie wszystkich krążków
swojego koloru po kolei bez dopuszczenia do głosu przeciwnika. Był jedynym zawodnikiem w całym turnieju, który tego
dokonał. Ostatecznie w rankingu zajął 4.
miejsce. W konkurencji kobiet najwyższe miejsce zajęła Paulina Nowakowska,
utrzymując tym samym tytuł Mistrzyni
Europy w Carrom w klasyfikacji kobiet.
Na 3. miejscu w tej klasyfikacji była Magdalena Szczepaniak z gminy Stare Babice,
która zaczynała swoją przygodę z carrom
w szkole w Borzęcinie Dużym. Mistrzem
Europy po raz kolejny został Pierre Dubois z Francji. Wicemistrzem został Karnal Abdin z Wielkiej Brytanii. Na trzecim
miejscu uplasował się Lorenzo Hurlima
ze Szwajcarii.
Wyjazd na XXII Carrom Eurocup licznej
polskiej reprezentacji możliwy był dzięki
wsparciu finansowemu otrzymanemu
z Indysko-Polskiej Izby Gospodarczej,
Weco-travel, sklepu Graal oraz Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
Serdecznie podziękowania!
tekst/foto: paulina nowakowska

Współpraca z Fundacją
Narodowy Badminton
Uczniowski Klub Sportowy Badminton
Stare Babice rozpoczął współpracę z Fundacją Narodowy Badminton w ramach
programu „Lekcje badmintona z elementami zajęć korekcyjno-kompensanumer 7 (263)

cyjnych”. Fundacja w ramach współpracy
zapewniła odpowiednie materiały szkoleniowe w postaci zestawu ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, które będą

wykorzystywane w prowadzeniu treningów badmintona.
tekst: gosir
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików Karate
Jeden zawodnik, dwie konkurencje – 2 złote medale,
czyli sukces Jakuba Dobrzyńskiego
16 czerwca w Chynowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików karate strefy C (województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie oraz lubelskie). Były to najważniejsze w tym roku
zawody karate dla kategorii Młodzików.
W zawodach uczestniczyło 61 najlepszych w tej kategorii wiekowej zawodniczek i zawodników. Reprezentowali oni
11 klubów z w/w województw.
Nasz klub – RENSEI z Borzęcina
Dużego, reprezentował tylko jeden zawodnik, na którego bardzo liczyliśmy
– Jakub Dobrzyński. Mieliśmy nadzieję
i mocno wierzyliśmy, że i w tym roku,
podobnie jak w ubiegłym, stanie na podium. Tak też się stało!!! Jakub wziął
udział w dwóch konkurencjach i w obu
wygrał.
Najpierw w konkurencji kata indywidualne, nie tracąc punktu, pokonał
dwóch rywali z woj. podlaskiego. W finale zaś spotkał się z innym zawodnikiem woj. mazowieckiego. Ten pojedynek również zakończył się jednomyślnym werdyktem sędziów 3:0 dla
Jakuba. Brawo! Mieliśmy już to, o czym
marzyliśmy, czego bardzo tego dnia

pragnęliśmy. Puchar i złoty medal był
nasz!
Później odbyła się konkurencja kumite. Tu Jakub najpierw zmierzył się
z zawodnikiem z woj. podlaskiego. Choć
podczas tego pojedynku sędziowie nie
zauważyli kilku punktowych akcji Jakuba, po skończonej walce, przy stanie
0:0, jednomyślnie przyznali zwycięstwo
naszemu zawodnikowi. W tym momencie mieliśmy drugi tego dnia finał,
z Jakubem w roli głównej. W nim naprzeciwko Jakuba stanął bardzo dobrze
nam znany zawodnik z łódzkiego klubu
Harasuto. Podczas zaciętej i wyrównanej walki finałowej to Jakubowi udało
się zdobyć 1 pkt. Jak się później okazało, był to punkt na wagę złota. Bardzo
ważna dla Jakuba podczas walk finałowych była obecność i wskazówki sensei
Witka Kucharskiego.
Warto dodać, że choć najwięcej zawodników reprezentowało kluby z woj.
podlaskiego – 28, woj. łódzkiego – 18,
woj. lubelskiego – 4, a woj. mazowieckiego – 11, to ta skromna ekipa zawodników klubów woj. mazowieckiego,
zdobywając 5 złotych medali, wygrała

klasyfikację medalową województw.
Drugie miejsce zajęło woj. podlaskie – 4
złote medale, na trzecim miejscu uplasowało się woj. łódzkie – 3 złote medale.
Brawo zawodnicy i zawodniczki mazowieckich klubów (Rensei Borzęcin,
Atemi Warszawa, Grot Chynów, Funado
Piaseczno)! Brawo kadra Mazowsza!
tekst/foto: Paweł Dobrzyński

Złoty medal
Patryka
Drzewskiego
we florecie
17 czerwca odbył się ostatni przed wakacjami turniej
o Puchar Burmistrza Pragi Płd. we florecie. Patryk
Drzewski, mieszkaniec naszej gminy, (2008) wygrywając
wszystkie walki grupowe oraz pucharowe zdobył złoty
medal w kategorii Dzieci – floret 2007-2009
tekst/foto: gosir
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Cross Country w Mrągowie
16 i 17 czerwca odbyły się kolejne rundy
Cross Country w Mrągowie. Uczestniczył
w nich Sebastian Grzegorczyk, babicki
stypendysta sportowy. Podczas dwóch
dni zawodów uczestnicy rywalizowali
przy świetnej pogodzie i na fantastycznie
przygotowanej trasie.
Pierwszego dnia zawodów od samego
startu Sebastian Grzegorczyk jechał na
pierwszej pozycji. Drugiego dnia ukończył wyścig jako drugi. Po dwóch dniach
zmagań z rezultatem 1-2 uzyskał pierwsze miejsce w klasyfikacji zawodów.
tekst/foto: gosir

Międzynarodowe zawody gry w krykieta
Warsaw Cricket Club po raz czwarty zorganizował w naszej
gminie międzynarodowe zawody gry w krykieta. W dniach
12-15 lipca odbył się Turniej Euro T20 Cup w tej dyscyplinie.
W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Polski, Węgier, Szwajcarii i Ukrainy. Ci ostatni zawodnicy okazali się najlepszą drużyną,
która otrzymała puchar i dyplom z rąk prezesa klubu Tarun
Daluja oraz zastępcy wójta Gminy Stare Babice Marcina Zająca.
tekst/foto: AK
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Część II Nordic Walking
– Brak barier wiekowych

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru Gazety Babickiej prezentujemy rozmowę trenerki NW Agnieszki Stanickiej z kolejnymi osobami zafascynowanymi tym sportem.
Agnieszka Stanicka: Dziewczyny,
co was zafascynowało w Nordic Walking?
Aneta Grupa Rysie Razem:
Przede wszystkim wielka przyjemność,
którą czerpię z treningów. Ćwiczenia
w fitness klubie lub na siłowni w pewnym momencie stały się dla mnie monotonne. Ciągle w tym samym miejscu,
z tym samym widokiem, przemierzając
kolejne kilometry na bieżni. Bieganie na
świeżym powietrzu było dla mnie zbyt
męczące i powodowało dyskomfort,
a to zniechęcało mnie do dalszych treningów. Marsz z kijkami jest przyjemny,
spokojny i umożliwia jeszcze prowadzenie rozmów, podczas gdy moje ciało intensywnie trenuje i spala kalorie.
Po drugie – treningi w grupie miłych
i życzliwych osób dodają mi motywacji
i umożliwiają nawiązywanie nowych
ciekawych znajomości; dostarczają mi
tego, co lubię najbardziej – kontaktu
z naturą na świeżym powietrzu przez
cały rok. Dzięki NW odkryłam uroki
Puszczy Kampinoskiej i nie tylko.
Zosia – Stare Babice Nordic Walking: Uwielbiam Nordic Walking! To
sport łatwy i przyjemny. Czemu nie

spróbować czegoś nowego?
AS: Kiedy zaczęła się wasza przygoda z NW?
A: Moja w styczniu tego roku. Czytałam artykuł Agnieszki Stanickiej o Nordic Walking w Gazecie Babickiej, zajadając kolejne ptasie mleczko z frustracji
po kolejnej nieudanej próbie odchudzania. Agnieszka zainspirowała mnie.
Postanowiłam spróbować i następnego
dnia rano w sobotę byłam na treningu
w Lesznie z grupą „Rysie Razem”. Nie
miałam kijków, odpowiednich butów
– miałam tylko wielką chęć spróbowania. Udało się! Kijki otrzymałam od
Agnieszki, buty okazały się całkiem wygodne do spacerów i nawet rękawiczki,
o których zapomniałam, pożyczył mi
życzliwy Ryś.
Z: Na Fejsbuku we wrześniu 2017 r.
ukazało się ogłoszenie miejscowego
GOSiR-u o tworzonej grupie. Pomyślałam: blisko i nic nie szkodzi spróbować.
AS: Jakie były początki? Z czym
było trudno się zmierzyć?
A: Na początku najtrudniejsze było
dla mnie prawidłowe trzymanie kijków
i synchronizacja marszu z poruszaniem

prawidłowo rąk. Miałam dużo szczęścia, bo trafiłam do wspaniałej grupy
osób – „Rysie Razem”. Wszyscy byli
życzliwi i pomocni. Zarówno na początku i jak teraz słucham uważnie każdej
wskazówki, dotyczącej prawidłowej
techniki chodzenia.
Z: Moje początki przygody z NW zaczęły się na Polu Mokotowskim, ale tam
był nieodpowiedni trener – nie umiał
nas zachęcić do systematycznego chodzenia.
AS: Czy NW wymaga ciężkiej pracy?
A: Moim zdaniem, nie. Jest to tak
przyjemny sport, że nie musisz się do
niego zmuszać, planować wyjazdów na
siłownie czy na basen. Jeśli masz ochotę na marsz, to zakładasz buty bierzesz
kijki i idziesz. Ja w NW zakochałam się
od pierwszego razu.
Zosia: NW nie wymaga ani dużo
wysiłku ani ciężkiej pracy.
AS: Czy ten sport wymaga diety?
A: Ja rozpoczęłam chodzenie z kijkami, aby poprawić swoją kondycję fizyczną i zrzucić nadmiar kilogramów.
Od kiedy chodzę na kijki, odżywiam się
zdrowo i uważam na to, co jem, jednak
niczego sobie nie odmawiam. W trakcie
treningów rozmawiamy i wymieniamy
się doświadczeniami o zdrowym odżywianiu i trybie życia.
Z: Odżywiam się tak samo jak wcześniej. Lubię ten sport, bo nie wymaga
ode mnie wyrzeczeń żywnościowych.
AS: Co Ci daje uprawianie tej dyscypliny?
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A: NW powoduje u mnie RADOŚĆ.
Stan euforii, zadowolenia i rozluźnienia
utrzymuje się u mnie przez kilka dni.
Jestem pozytywnie naładowana do następnego treningu.
Z: Nasze spotkania to odskocznia od
codzienności, rozmowy, a nawet czasami terapia w miłej i dobrej atmosferze.
AS: Jakie są Twoje dotychczasowe
osiągnięcia w tej dyscyplinie?
A: Mogę się pochwalić, ze brałam
udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w Otwocku i doszłam do 9. stacji.
Przeszłam z kijkami 26 km. W nocy,
w trudnych warunkach, kiedy padał
śnieg, wiał silny i mroźny wiatr. Mój
pierwszy udział w Pucharze Polski Konstancin 2018 Nordic Walking Dystans
10 km pokonałam w czasie 1:23:32! Jestem z siebie dumna!
Z: Przy wsparciu przez moje dzieci
wzięłam udział w 3. Dziesiątce Babickiej
i z czasem ok. 1,30 h dotarłam na metę.
AS: Rodzina wspierała Was w wyborze aktywności fizycznej, czy raczej
odradzała?
A: Moja – cieszy się z tego, ze znalazłam dyscyplinę sportu, która daje mi
radość i satysfakcję. Szczególnie mój
tata bardzo mi kibicuje i wspiera mnie.
Natomiast mój mąż jest przeszczęśliwy, kiedy wracam z treningu i jestem
uśmiechnięta, radosna i bardzo tolerancyjna dla niego.
Z: Bardzo dużym wsparciem są moje
dzieci. To najwięksi moi kibice.
AS: Wspaniale! I tak trzymać! Dziękuję za rozmowę!
A: i Z: I my dziękujemy!
ROZMOWA/FOTO: Agnieszka Stanicka

informacje
Stare Babice, dn. 03.07.2018 r.

Zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice o scaleniu i podziale
nieruchomości położonych we wsi Blizne Jasińskiego
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr
XLIII/456/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27.06.2018 r. w sprawie scalenia
i podziału nieruchomości położonych we wsi Blizne Jasińskiego, obejmująca
działki przed scaleniem o nr ew. : 195, 196/9, 196/4, 197, 196/8, 198, 199/1,
199/4, m201/3, 202/2, 202/6, 202/7, m202/9, 203/3, 204/3, 205/2, 205/5, 207,
208/1, 209/1209/2, 210/2, 230,236, 237/1 i 238/3.

Zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice zmieniającej
uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości
położonych we wsi Borzęcin Duży – kompleks nr 2
Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że została podjęta uchwała Nr
XLIII/453/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27.06.2018 r. zmieniająca §1
uchwałynr XXXIV/343/17 z dnia 14.09.2017 r. w zakresie wyłączenia ze scalenia
działeko nr ew. 478/2 i 476/2 oraz włączeniu do scalenia części działki 469/2.

Wójt Gminy Stare Babice
działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje, że w dniu 10.07.2018 r. została wydana decyzja
zatwierdzająca podział działki nr ew. 280 we wsi Wojcieszyn.

Nowy żłobek w Gminie Stare Babice

Już niedługo nasze pociechy będą mogły uczęszczać do nowego żłobka w miejscowości Zielonki-Wieś. Będzie to kameralne miejsce, dla 15. dzieci. MAZANKI
Żłobek napędzany muzyką, stawia na uwrażliwianie maluszków i pobudzanie
ich zmysłów poprzez dźwięki. Dlaczego? Dlatego, że dobrze wykształcony słuch
wpływa na łatwość uczenia się, liczenia oraz na naukę języków obcych.
Więcej na www.mazanki.pl lub pod nr 609 005 150

Firma budowlana

MAXBUD

zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych na budowę.
Oferta aktualna od zaraz.
tel. 501-952-531
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męski punkt

Kursy prawa jazdy
w kat. AM, A1, A2, A, B

ZATRUDNIMY

www.sarbo.pl

FRYZJERKI / FRYZJERÓW

Yamaha Mt-07

- uczciwe warunki pracy (umowa, ubezpieczenie)
- wysokie wynagrodzenia (2500-3500 tys. do ręki),
- dogodne lokalizcje salonów (Bielany, Wola, Centrum)
- bezstresowa, miła i przyjazna atmosfera.

Zapraszamy osoby doświadczone oraz do podszkolenia.
tel.693

722 444

www.fryzjer .fr

suzuki Gladius

(Bemowo)

romet zk-50

Tę szkołę
warTo poznać

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

kymco agility

Także wypożyczalnia motocykli i skuterów klasy 125 cm3 na prawo jazdy kat. „B”
najwyższa zdawalność
najlepsi instruktorzy
28 lat tradycji w szkoleniu

70
22 425 20 601 307 307

REMONTY KOMPLEKSOWO
•usługi remontowo-budowlane •adaptacje
•meble kuchenne •blaty z kompozytu
biuro@komforthouse.pl
ul. Stołeczna 2 Wyględy
05-083 Zaborów

tel. 501-248-753

www.komforthouse.pl

Podaruj

Najlepszy Prezent na Swięta:

Vouchery pod Choinkę
FITNESS
karnety na zajęcia ﬁtne

ss wraz z dodatkowymi

usługami do SPA - GR

ATIS!

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

Jeśli FITNESS
to tylko w KampinoSport
www.KampinoSport.pl
reklama

