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NA OKŁADCE autobus ZTM na ulicach gminy 
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HEJT BEZPOŚREDNI

ZTM od 1. września w  Gminie Stare Babice obowiązuje  
„Bilet Metropolitalny”. Szczegóły na stronie www.stare-ba-
bice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice” oraz na str. 7.

ZTM od września nastąpi zmiana trasy autobusu linii 729, 
który w godzinach szczytu kursować będzie w obydwu kie-
runkach.

Rajd rowerowy na zakończenie lata – 1 września 
(sobota), start o godz. 10:00 z Borzęcina Dużego i 10:20 ze 
Starych Babic. Szczegóły na stronie www.gosirstarebabice.pl.

EKO PIKNIK – 1 września (sobota), godz. 12:00-17:00, 
teren Eko-Babice, ul. Kutrzeby 36.

Koncert finałowy Sceny Letniej 2018 – 1 września 
(sobota), godz. 18:00, park w  Starych Babicach. Wystąpi 
zespół Čači Vorba – muzyka ludowa, instrumenty i pieśni 
słowiańskie na koniec lata.

Teatr dla dzieci – 2 września (niedziela), godz. 16.00, Sce-
na Letnia w babickim parku, Teatr na Walizkach – spektakl 
„Atak Clownów” oraz warsztaty sztuki cyrkowej.

Dzień Otwarty w  Domu Kultury Stare Babice – 
8 września (sobota) w godzinach 12:00-17:00, Dom Kultury 
Stare Babice, ul. Południowa 2A, Zielonki-Parcela. Szczegó-
ły na str. 26

III Potańcówka pod girlandami – 22 września (sobo-
ta), w godz. 19:30–24:00, Polana Dwóch Stawów w Zielon-
kach-Parceli.

Klaudyniada, czyli coroczny piknik integracyjny 
w Klaudynie – 23 września w godz. 14:00-18:00 przy Ho-
telu „Stawisko” w Klaudynie.

Uroczystości religijno-patriotyczne – 29 i 30 wrze-
śnia, szczegóły na str. 3

Bezpłatne zajęcia dla seniorów – Gimnastyka przy 
muzyce – środy, godz. 11:30, Klub Mieszkańca w  Starych 
Babicach; Zdrowy kręgosłup i relaksacja – czwartki, godz. 
15.30, Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym.

LIFTING, monodram Jolanty Żółkowskiej – 
29 wrze śnia (sobota), godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu 
Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia na www.biletyna.pl 
i w sekretariacie Domu Kultury. Szczegóły na str. 28. 

Kabaret pod Wyrwigroszem – 20 października (sobo-
ta), godz. 19:30, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Ba-
bice. Bilety do nabycia na www.biletyna.pl i w sekretariacie 
Domu Kultury.
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Od redakcji
Witamy Państwa w  nowej odsłonie Gazety Babickiej. Proponujemy kilka 

zmian, mających na celu graficzne i treściowe odświeżenie miesięcznika. Bardzo 
szanujemy historię naszej gminy i gazety, dlatego dokonujemy w niej pewnego 
uporządkowania i unowocześnienia, bez  wprowadzania rewolucyjnych zmian.

Proponujemy m.in. cykl turystyczno-krajoznawczy. Bardzo zależy nam, by 
z czasem ukazały się informacje o każdej wsi, dlatego zapraszamy do nadsyłania 
do redakcji sugestii o miejscach, które warto opisać. Z jednej strony będą to ar-
tykuły przydatne dla nowych mieszkańców, czy turystów, a z drugiej – sądzimy, 
że rdzenni mieszkańcy z przyjemnością zobaczą tu swoje ukochane zakątki.

Planujemy utworzyć dział Nasza historia. Zaprosiliśmy do współpracy ludzi, 
którzy żyją historią i potrafią o niej pisać – to niespodzianka przygotowywana na 
kolejny numer. 

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami zdjęciami Gminy Stare Babice, 
ukazującymi jej przemiany. Można nadsyłać je drogą elektroniczną lub przynieść 
do nas w wersji papierowej, my na miejscu zeskanujemy, a oryginał oddamy od ręki. 

Proponujemy także powrót do tradycji krzyżówek, bo wiemy że cieszyły się po-
wodzeniem; postanowiliśmy rozszerzyć ten dział o zabawy umysłowe dla dzieci. 

Życzymy miłej lektury, czekamy na opinie i sugestie pod adresem: 
gazeta@domkultury-starebabice.pl

Redakcja

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice na coroczną uroczystość religijno-patriotyczną  
upamiętniającą wydarzenia września 1939 roku. Z okazji 100-lecia Polski Niepodległej tegoroczne obchody 
będą wyjątkowe. 

29 września w godzinach popołudniowych zapraszamy na rekonstrukcję, która odbę-
dzie się na placu między gminnym parkiem a ul. Polną. 

30 września uroczystość rozpocznie się o 9:30 mszą św. w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP, po której nastąpi przemarsz z rynku na Cmentarz Wojenny. 
Tam odśpiewany zostanie hymn, odbędą się przemówienia okolicznościowe 
oraz złożenie wiązanek. Następnie zapraszamy na parking przed budynkiem 
urzędu gminy (ul. Rynek 21), gdzie serwowana będzie wojskowa grochówka, 
a także odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego. 

Zaproszenie na wyjątkowe 
uroczystości religijno-patriotyczne
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44 Gazeta Babicka: Panie Marcinie, 
okres wakacyjny dla szkół i  przed-
szkoli nie oznacza urlopu?
Marcin Zając: Oczywiście, że nie. 
Pamiętamy o naszych uczniach rów-
nież w wakacje. 

GB: Zatem jakie zmiany czekają na 
dzieci i  młodzież już od września 
2018 r.?
MZ: Wykonaliśmy remont II piętra 
w  Szkole Podstawowej im. H.  Sien-
kiewicza w Starych Babicach za kwo-
tę 800 tysięcy złotych. Zakres prac 
remontowych, to m.in. wymiana 

podłogi na korytarzu II piętra, in-
stalacji elektrycznej, wymiana pod-
łóg w salach, modernizacja kącików 
sanitarnych w  klasach, odnowienie 
powierzchni ścian i sufitów. Oprócz 
tego montaż dygestorium w pracow-
ni oraz odnowienie wnętrza win-
dy. W  budżecie szkoły na 2018 rok  

zaplanowano także środki w  wy-
sokości 70  000  zł na dokumentację 
techniczną przebudowy szatni wraz 
z wizualizacją. Dokumentacja została 
wykonana, a kosztorys wynosi oko-
ło 1 mln zł. Planujemy tę inwestycję 
wykonać w  roku 2019. Chciałbym 
przypomnieć, że przez ostatnie dzie-
więć lat z budżetu gminy na remonty 
boisk, łazienek, stołówki, kotłowni, 
dachu, hali sportowej, sal informa-
tycznych itd. w  starobabickiej pod-
stawówce wydaliśmy blisko 10 mln zł 
– czyli najwięcej ze wszystkich gmin-
nych placówek oświatowych.

Dla uczniów wakacje to czas odpoczynku i relaksu. Ale w gmin-
nych szkołach i przedszkolach praca wre. Zapytaliśmy Zastęp-
cę Wójta Gminy Stare Babice Marcina Zająca o zmiany, jakie 
czekają na naszych uczniów po 1 września 2018 r.

Co nowego 
po wakacjach

Remontowane patio w przedszkolu 
w Bliznem Jasińskiego

w naszych placówkach 
oświatowych?

Przez ostatnie dziewięć 
lat z budżetu gminy na 

remonty w starobabickiej 
podstawówce wydaliśmy 

blisko 10 mln zł.
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GB: A  co zmieniło się w  Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w  Borzęci-
nie Dużym?
MZ: Od 1 września na uczniów cze-
kają wyremontowane toalety. Te 
sprzed remontu spełniały normy, ale 
były przestarzałe. A my dla naszych 
uczniów chcemy nowoczesnego wy-
posażenia. Mam nadzieję, że nowe 
pomieszczenia będą się podobały. 
Kończymy remont parkingu przy 
szkole. Dzięki przebudowie, zyska-
liśmy wjazd z ul. Poprzecznej, a nie 
jak dotychczas ze skrzyżowania. 
Poprawiono również nawierzchnię 
oraz usytuowanie chodników przy 
szkole od strony parkingu. Wie-
le zmieniło się także w  budynku 
przedszkola. Wymieniono drzwi ta-
rasowe oraz wyremontowano jedną 
z sal. Pomieszczenie biblioteczne za-
adaptowano na dwie sale dla przed-
szkolaków, a bibliotekę przeniesiono 
w inne miejsce. 

GB: Od zeszłego roku szkolnego 
w Koczargach Starych mamy szkołę 
podstawową. Co zmieniło się tam 
w te wakacje?
MZ: Największe zmiany zaszły tam 
w zeszłym roku, gdy przystosowali-
śmy tę szkołę do wymogów reformy 
szkolnictwa w  Polsce. Kosztowało 
to blisko 1 mln złotych. Ale to nie 
oznacza, że nie inwestujemy w  nią 
dalej. W  te wakacje wymieniono 
tam lamperie, odświeżono aulę oraz 
szatnię, zainstalowano źródełko 
wody oraz 2 tablice interaktywne, 
zastały zamówione również nowe 
pomoce naukowe.

GB: Przy tej okazji proszę opo-
wiedzieć, co w  wakacje działo się 
w  Szkole Podstawowej w  Zielon-
kach-Parceli?
MZ: Na terenie tej szkoły po raz 
pierwszy odbywało się „Lato w gmi-
nie”. O szczegółach tej akcji, bogatym 
wachlarzu zajęć i świetnej realizacji, 
czytelnicy mogli przeczytać w  po-
przednim numerze Gazety Babic-
kiej. Ja zwracam uwagę na odbiór 
akcji. Dużo rozmawiałem z rodzica-
mi uczniów, opiekunami. Pojawiało 
się pytanie, dlaczego dopiero teraz? 
Odpowiadam jeszcze raz – od po-
czątku zakładaliśmy i  informowa-
liśmy, że aby letnia akcja ruszyła, 
trzeba było zakończyć inwestycję 
przy ul. Południowej w Zielonkach-
-Parceli. I zgodnie z obietnicą tak się 
stało. 

GB: A jaki był odbiór akcji?
MZ: Większość rodziców i  opie-
kunów, których dzieci brały udział 
w  akcji, zadeklarowało chęć udzia-
łu w  przyszłym roku. Również ci, 
którzy w  tym roku nie skorzystali, 
są chętni zapisać dzieci w 2019 r. To 
najlepsza rekomendacja. 

GB: Wspominał Pan o przedszkolu 
w  Borzęcinie Dużym. Jakie zmia-
ny zaszły w  innych przedszkolach 
gminnych?
MZ: W  przedszkolu w  Starych Ba-
bicach wycyklinowano i  polakie-
rowano podłogę w  jednej z  sal 
dydaktycznych, pomalowano ścia-
ny, wymieniono oświetlenie sufitowe, 
pomalowano także ściany w  pokoju 

logopedy. Zaś w  przedszkolu w  Bli-
zne Jasińskiego remontowano patio 
zewnętrzne oraz wykonano drobne 
prace remontowe wewnątrz budyn-
ku i prace dekarskie. Warto również 
wspomnieć o projekcie pn. „Edukacja 
przedszkolna w  Gminie Stare Babi-
ce – wyrównanie szans dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych”. 
Będzie on realizowany od stycznia 
2019 r. w dwóch przedszkolach: w Bli-
znem Jasińskiego oraz w Starych Ba-
bicach. Ma za zadanie wyrównywać 
szanse edukacyjne m.in. dla dzieci 
niepełnosprawnych poprzez dopo-
sażenie przedszkoli w  pomoce dy-
daktyczne, szkolenia nauczycieli oraz 
dodatkowe zajęcia dla dzieci.

GB: Wróćmy do szkół. W  nowym 
roku szkolnym zajęcia rozpocznie 
klasa dwujęzyczna? 
MZ: Tak, w  babickiej podstawówce. 
Będzie to polsko-angielska klasa VII 
składająca się z  25. dzieci. Oprócz 
tego gmina w nowym roku szkolnym 
nadal będzie finansować dodatko-
we godziny wybranych przez szkoły 
przedmiotów – języka angielskiego, 
matematyki, języka polskiego.

GB: Jakie jeszcze zmiany czekają na 
uczniów szkół?
MZ: Po sugestii rodziców urucho-
miliśmy dodatkowy kurs szkolnego 
autobusu na trasie Zielonki-Parce-
la-Stare Babice-Blizne Jasińskiego/ 
Łaszczyńskiego. Będzie on kurso-
wał w godzinach popołudniowych, 
ok. godz. 16:30.

GB: Czego życzy Pan uczniom w no-
wym roku szkolnym 2018/ 2019?
MZ: Nie tylko uczniom, ale wszyst-
kim zaangażowanym w  proces edu-
kacji naszych dzieci życzę, abyśmy 
dalej utrzymywali wysoki poziom 
nauczania, który wypracowaliśmy 
przez lata w naszej gminie. Dla nas to 
zawsze był priorytet, wierzę, że nadal 
będzie. A uczniom życzę, aby zarów-
no czas wakacji, jak i roku szkolnego 
był pasmem sukcesów, ciekawych 
przygód oraz nowych znajomości.

GB: Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiał: PK
foto: UGSB

Sala po remoncie na II piętrze w Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach
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W  chwili, kiedy zamykamy ten numer, re-
monty w szkołach jeszcze trwają, ale w mo-
mencie, kiedy będziecie Państwo mieć gazetę 
w rękach, z pewnością będą już zakończone. 

Lato to gorący okres, nie tylko w kontekście meteoro-
logicznym. W  szkołach i  przedszkolach trwają prace 
wykończeniowe tam, gdzie przeprowadzono remont, 
sprzątanie idzie pełną parą. W poniedziałek 20 sierpnia 
zastępca wójta Marcin Zając sprawdzał stan zaawanso-
wania prac wykańczanych pomieszczeń – np. sali dla 
zerówki w ZS  Borzęcinie Dużym. 

tekst/foto: AK

Prace remontowe 
w szkołach 
i przedszkolach 
na finiszu ...............................

Sala dla zerówki

Cyklinowanie podłogi 
w pracowni chemicznej

Dyrektor ZS W Borzęcinie Dużym – Beata Błaszczak
i zastępca wójta Marcin Zając
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27 lipca w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca, przy 
ul. Rynek 32 miała miejsce narada sołtysów. Zreferowane 
i omówione zostały trzy ważne zagadnienia.

Rada Gminy Stare Babice uchwałą Nr XXXIX/415/18 
z dnia 28 marca 2018 r. zdecydowała o wyodrębnieniu 
Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć 
mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w po-
dejmowaniu działań zmierzających do poprawy warun-
ków życia mieszkańców.

Fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gmi-
ny, przez cały czas pozostaje zatem jego częścią, dlate-
go dotyczą go wszelkie rygory i obostrzenia wynikające 
z wydatkowania środków publicznych.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bez-
pośrednio miesz kańcy sołectw na zebraniach wiejskich. 
Wniosek danego sołectwa o  realizację przedsięwzięcia 
uchwala zebranie wiej skie z inicjatywy sołtysa, rady so-
łeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców so-
łectwa.

Sołtysi z poszczególnych wsi w  terminie do 31 lip-
ca 2018 r. otrzymali informację o wysokości środków 
przypadających sołectwu w  ramach funduszu sołec-
kiego na 2019 r.

Podstawą do ustalenia katalogu dopuszczalnych dzia-
łań realizowanych w  ramach funduszu sołeckiego jest 
ustawa o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym zadania własne gminy obejmują 
w szczególności sprawy: 
 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościa-

mi, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodar-
ki wodnej;

 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organiza-
cji ruchu drogowego;

 3) wodociągów i  zaopatrzenia w  wodę, kanalizacji, 
usuwania i  oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i  unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w  energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz;
3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;

 4) lokalnego transportu zbiorowego;
 5) ochrony zdrowia;
 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opie-

kuńczych;
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 8) edukacji publicznej;
 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji 

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytka-
mi;

 10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyj-
nych i urządzeń sportowych;

 11) targowisk i hal targowych;
 12) zieleni gminnej i zadrzewień;
 13) cmentarzy gminnych;
 14) porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony przeciwpożarowej, w  tym wyposaże-
nia i  utrzymania gminnego magazynu przeciwpo-
wodziowego;

 15) utrzymania gminnych obiektów użyteczności pu-
blicznej oraz obiektów administracyjnych;

 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom 
w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

 17) wspierania i  upowszechniania idei samorządowej, 
w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju 

Wójt gminy do mieszkańców           Gminy Stare Babice

Narada sołtysów w Urzędzie Gminy 

W pierwszej części spotkania se-
kretarz gminy Wiesława Wojtachnio 
zapoznała zgromadzonych z ochro-
ną danych osobowych. Od 25 maja 
2018 r. obowiązują przepisy euro-
pejskiego rozporządzenia o  ochro-
nie danych osobowych (RODO). 
Rewolucja, której jesteśmy świad-
kami, następuje po ponad dwudzie-
stu latach od uchwalenia dyrektywy 
95/46/WE, będącej pierwowzorem 
obecnych przepisów obowiązu-
jących w  całej Unii Europejskiej. 
Nowe przepisy wprowadzają bar-
dzo dużo zmian, u podstaw których 

leży zasada rozliczalności i obowią-
zek  dokonywania szacowania ry-
zyka związanego z  przetwarzaniem 
danych osobowych.

Wyczerpującą informację dla 
naszych czytelników na temat 
RODO podawaliśmy w  czerwco-
wym numerze Gazety Babickiej 
(nr 6). Zachęcamy do korzystania 
z archiwalnych tekstów na stronie:  
www.stare-babice.pl.

W  drugiej części spotkania kie-
rownik Referatu Podatków i Ewiden-
cji Działalności Gospodarczej Anna 
Michalska  przedstawiła informacje 

dotyczące projektu uchwały w spra-
wie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholo-
wych na terenie Gminy Stare Babice. 

Trzeci temat, zreferowany przez 
Mieczysławę Majchrzak z Referatu 
Organizacyjnego i Kadr dotyczył fun-
duszu sołeckiego na rok 2019. Szcze-
gółowe informacje przedstawiamy 
w dalszej części Gazety Babickiej.

tekst/foto: AK

Stare Babice
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jednostek pomocniczych i  wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej;

 18) promocji gminy;
 19) współpracy i  działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450, 650 i 723)

 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i  regio-
nalnymi innych państw.

Ponadto ustawa przewiduje, że środki funduszu mogą 
być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, 
które zmierzają do usunięcia skutków klęski żywiołowej 
na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o  funduszu sołeckim 
„środki funduszu przeznacza się na realizację przedsię-
wzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami wła-
snymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkań-
ców i są zgodnie ze strategią rozwoju gminy”.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
Oznacza to w praktyce, że jeżeli ten warunek nie bę-
dzie dochowany – wójt zobowiązany jest odrzucić 
wniosek.

Informuję, że sołectwa mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia, wówczas każde z  sołectw zamierza-
jących wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie 
uchwala wniosek, który powinien zawierać wskazanie 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze 
danego lub innego sołectwa w gminie.

Przygotowanie wniosków do funduszu sołeckiego 
powinno mieć charakter wspólnego działania spo-
łeczności danego sołectwa i Urzędu Gminy, a wyni-
ka to z  konieczności uwzględnienia uwarunkowań 
prawnych, sprawdzenia celowości zadania z  gmin-
nymi dokumentami planistycznymi, wyceny kosztów 
działania itd.

Dodatkowe ograniczenia w  realizacji zadań pla-
nowanych w  ramach funduszu sołeckiego mogą być 
związane z  koniecznością posiadania odpowiednich 
zezwoleń przewidzianych prawem i  zabezpieczenia 
środków na ten cel.

Przy planowaniu wydatków z  funduszu sołeckiego 
trzeba również pamiętać, iż realizacja większych za-
dań inwestycyjnych wiązać się często będzie z koniecz-
nością sporządzania dokumentów pod uzyskanie nie-
zbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia 
nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.

Zadania zaplanowane w ramach funduszu nie mogą 
przekroczyć kwoty funduszu przypadającej na dane 
sołectwo.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje proszę 
mieszkańców poszczególnych sołectw o rozsądne wy-
ceny planowanych przedsięwzięć.

Termin na zgłaszanie wniosków upływa z  dniem 
30 września 2018 r.

WÓJT GMINY STARE BABICE

(-) Krzysztof TUREK

Narada sołtysów 27 lipca

Wójt gminy do mieszkańców           Gminy Stare Babice
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Aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego należy:
−  zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwa-

lony wniosek o przyznanie środków z funduszu so-
łeckiego;

−  we wniosku należy wskazać, co mieszkańcy sołec-
twa chcą zrobić (wraz z  uzasadnieniem słuszności 
podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt 
tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów 
wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, któ-
ra została określona dla danego sołectwa;

−  uchwalony wniosek sołtys przekazuje do urzędu 
gminy do 30 września bieżącego roku. 

Powyższe informacje oznaczają, że w  pierwszej kolej-
ności musi zostać zwołane zebranie 
wiejskie, na którym zostanie uchwa-
lony wniosek o przyznanie środków 
z  funduszu sołeckiego. Wniosek 
może być uchwalony z  inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej lub co naj-
mniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa. Należy w nim wskazać, co 
mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uza-
sadnieniem słuszności podjętych 
działań) oraz podać przewidywany 
koszt tych prac. Trzeba pamiętać, 
aby wysokość kosztów wskazanych 
we wniosku nie była wyższa niż suma środków, która zo-
stała określona dla danego sołectwa. Uchwalony wniosek 
sołtys przekazuje wójtowi do 30 września 2018 r.

Wniosek zostanie odrzucony, kiedy:
1) przekracza ustaloną kwotę;
2)  nie spełnia trzech warunków łącznie (zadania wła-

sne gminy, poprawa warunków życia mieszkań-
ców, zgodność ze strategią gminy);

3) brakuje uzasadnienia wniosku;
4) brakuje przewidywanych kosztów;
5) został przekazany po 30 września 2018 r.
Co dzieje się z  wnioskiem o  przyznanie środków 

z funduszu sołeckiego, który został przekazany wójto-
wi przez sołtysa?

Wniosek sołectwa podlega ocenie prawidłowości jego 
sporządzenia pod względem formalno-prawnym, tj. czy 
został uchwalony uchwałą przez zebranie wiejskie, czy 
został złożony w ustawowym terminie, czy cele przezna-
czenia środków z funduszu sołeckiego są zgodne z usta-
wą, (tzn. są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 
warunków mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy), 
czy wysokość środków wskazanych we wniosku jest zgod-
na z  kwotą przysługującą sołectwu. Jeżeli wniosek jest 

prawidłowo sporządzony, to wójt przekazuje go radzie 
gminy. 

Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy, to wójt 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje 
o tym sołtysa. Sołtys może zgodzić się z oceną wójta i nic 
dalej nie robić, wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy; 
lub w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – zło-
żyć poprawiony lub/i uzupełniony wniosek. Należy pa-
miętać, że poprawki i uzupełnienia także muszą zostać 
uchwalone przez zebranie wiejskie. 

W  przypadku złożenia ponownego wniosku przez 
sołtysa, rada gminy rozpatruje wniosek w  terminie 
30 dni od jego otrzymania. Wójt musi uwzględnić roz-

strzygnięcie rady gminy w tym za-
kresie, dlatego jest zobowiązany 
wpisać środki finansowe na realiza-
cję zadań wskazanych we wniosku 
w odpowiednich pozycjach projek-
tu budżetu gminy.

Rada gminy uchwalając budżet 
gminy, może odrzucić wniosek so-
łectwa, w  przypadku gdy uzna, że 
zadania, które sołectwo chce re-
alizować, nie spełniają warunków, 
określonych w  ustawie o  funduszu 
sołeckim. W przypadku odrzucenia 

wniosku przez radę, ustawa nie przewiduje drogi odwo-
ławczej.

Pieniądze z funduszu sołeckiego mają służyć realiza-
cji zadań własnych gminy, które będą spożytkowane na 
poprawę życia mieszkańców i  być zgodne ze strategią 
gminy. Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje 
odrzucenie wniosku. 

Możliwe jest objęcie jednym wnioskiem kilku przed-
sięwzięć, np. powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Istnieje 
jednak wówczas ryzyko, iż nieprawidłowości dotyczące 
przedsięwzięcia cząstkowego przesądzą o  odrzuceniu 
wniosku, bo braki formalne, niezależnie od ich zasięgu, 
powodują jego odrzucenie.

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. 
Wówczas każde z sołectw zamierzających wspólnie re-
alizować przedsięwzięcie, odrębnie uchwala wniosek, 
który powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć prze-
widzianych do realizacji na obszarze danego lub innego 
sołectwa. Środki finansowe z funduszu sołeckiego moż-
na przeznaczyć na realizację tych zadań własnych gminy, 
które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego 
sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych 
(należy pamiętać o strategii gminy).

Fundusz sołecki
– informacje

Rada gminy uchwalając bu-
dżet gminy, może odrzucić 
wniosek sołectwa, w  przy-
padku gdy uzna, że zadania, 
które sołectwo chce realizo-
wać, nie spełniają warun-
ków, określonych w ustawie 

o funduszu sołeckim.
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W  trakcie roku budżetowego, jednak nie wcześniej 
niż po uchwaleniu budżetu na dany rok i nie później niż 
do 31 października danego roku budżetowego, sołectwo 
może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć 
lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach 
funduszu.

Przykładowe zadania do realizacji w  ramach środ-
ków z funduszu sołeckiego:
■  prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki 

wsi oraz stanu ochrony środowiska, a w szczególności:
–  prowadzenie sołeckich konkursów, których celem 

jest podniesienie poziomu estetycznego sołectwa, 
promowanie ekologii wśród mieszkańców sołectwa,

–  pielęgnację zieleni komunalnej oraz terenów uży-

teczności publicznej w sołectwie, np. remont placów 
zabaw, doposażenie ich w urządzenia;

–  wykonanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach na-
leżących do gminy (drzew i  krzewów), zakładanie 
trawników, oczek wodnych, skalniaków;

■  dofinansowanie działań kultury i  sportu masowego 
(nie może to być sport wyczynowy (kwalifikowa-
ny), np. działalność klubu sportowego, w którym do 
realizacji danej konkurencji potrzebna jest licencja 
jakiegoś związku – taka działalność nie ma cech po-
wszechności dostępu) w tym na :
–  zakupy nagród rzeczowych i  sprzętu, wspieranie 

inicjatywy kulturalnych, sportowych na rzecz lo-
kalnego środowiska prowadzonych przez placówki 
oświatowe, uczniowskie kluby sportowe;

–  organizowanie przez radę sołecką uroczystości i im-
prez masowych (kulturalno-sportowych np. obej-
mujących rywalizację między dziećmi, a dorosłymi, 
dożynki, różnego rodzaju święta np. ziemniaka, ku-
kurydzy, kapusty) skierowanych do mieszkańców 
sołectwa;

–  zakupy towarów (także stanowiących środki trwa-
łe) poprawiających infrastrukturę sportową, rekre-
acyjną lub kulturalną sołectwa, a  w  szczególności 
montaż ławek, urządzenie placów zabaw dla dzieci, 
obiektów sportowych, itp.;

–  wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkańców sołec-
twa prowadzonego przez organizacje działające na 
jego terenie.

Z  funduszu sołeckiego będzie można realizować 
również inne zadania, np.:
–  budowę i remont dróg gminnych, chodników (jednak-

że sołectwo powinno skupić się na bieżącym utrzyma-
niu dróg i chodników oraz drobnych remontach, a nie 
podejmować się dużych zadań inwestycyjnych, będą-
cych w gestii samorządu gminy);

–  promocję gminy i sołectwa poprzez wykorzystanie nie-
powtarzalnych zasobów sołectwa (opracowanie folderu, 
broszury informacyjnej o zabytkach, produktach lokal-
nych, ciekawych miejscach, szlakach);

–  finansowanie edukacji (np. kursów i szkoleń – ale nie 
dotyczy to prowadzenia szkół);

–  organizowanie szkoleń mieszczących się w kompeten-
cjach gminy i  jednostek pomocniczych, określonych 

Narada soltysów 27 lipca
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Fundusz sołecki na rok 2019 dla poszczególnych sołectw w Gminie Stare Babice

Lp. Sołectwo Lm W F

1. Babice Nowe 546 42 669,11 42 669,11

2. Blizne Jasińskiego 1053 71 668,09 57 197,20

3. Blizne Łaszczyńskiego 869 61 143,81 57 197,20

4. Borzęcin Duży 1408 91 973,10 57 197,20

5. Borzecin Mały 442 36 720,60 36 720,60

6. Janów 429 35 977,04 35 977,04

7. Klaudyn 1586 102 154,20 57 197,20

8. Koczargi Nowe 402 34 432,71 34 432,71

9. Koczargi Nowe-Bugaj (ulice: Bugaj, Czarnego Bzu, Różana, Wiosenna) 110 17 731,13 17 731,13

10. Koczargi Stare 1057 71 896,88 57 197,20

11. Kwirynów 1077 73 040,82 57 197,20

12. Latchorzew 1437 93 631,82 57 197,20

13. Lipków 1089 73 727,19 57 197,20

14. Lubiczów 85 16 301,20 16 301,20

15. Mariew, Buda 354 31 687,25 31 687,25

16. Stanisławów 150 20 019,02 20 019,02

17. Stare Babice 2297 142 821,41 57 197,20

18. Topolin 269 26 825,49 26 825,49

19. Wierzbin 447 37 006,59 37 006,59

20. Wojcieszyn 793 56 796,82 56 796,82

21. Zalesie 168 21 048,57 21 048,57

22. Zielonki-Parcela 781 56 110,45 56 110,45

23. Zielonki Wieś 652 48 732,01 48 732,01

Ogółem 17501 996 832,79

Lm –  liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
tj. na dzień 30 czerwca 2018 r. na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców

W – Wysokość środków obliczonych wg wzoru (2 + Lm/100) · Kb
 Kb –  kwota bazowa (obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok 

budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa GUS)

 Wykonanie dochodów bieżących gminy za rok budżetowy 2017 r. – 106 541 224,27 zł
 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017r ustalona przez Prezesa GUS – 18 627
 Kb = 106 541 224, 27 : 18 627 = 5719,72
F –  wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb, tj. 57 197,2

w ustawie o samorządzie gminnym (np. realizowanie 
zadań zmierzających do zmniejszenia patologii spo-
łecznych, takich jak alkoholizm).

Przykładowe zadania, które nie mogą być finansowa-
ne z funduszu sołeckiego:
■  działalność statutowa placówek oświatowych (dotyczy 

placówek oświatowych o charakterze niepublicznym),
■  działalność kościołów wyznaniowych,
■  działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fi-

zyczne lub osoby prawne, 
■  zakup usług cateringowych.

To, co dane sołectwo może faktycznie zrobić, bę-
dzie zależało od wysokości środków finansowych, któ-
re będą w  jego dyspozycji. Mieszkańcy sołectwa mogą 

zdecydować, że mogą wspomóc wykonanie konkret-
nych zadań – w tym poprzez własną pracę społeczną.

Obsługę finansową funduszu jako elementu budżetu 
gminy zapewnia wójt. Wydatki z funduszu, jako pocho-
dzące ze środków wyodrębnionych w  ramach budżetu, 
podlegają na ogólnych zasadach kontroli rady gminy i jej 
komisji rewizyjnej oraz regionalnej izby obrachunkowej.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego 
wójt dysponuje pieniędzmi tego funduszu. Pieniądze 
przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać - 
nie można tego zrobić w następnym roku. Niewykorzy-
stana ich część wraca do dyspozycji gminy. Sołtys sam 
nie będzie wydawał pieniędzy – tą sprawą będzie musiał 
zająć się urząd gminy.

tekst: M. Majchrzak UGSB
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Ponad 1,5 mln zł unijnego wsparcia 
trafi do gmin Ożarów Mazowiecki 
i  Stare Babice, dzięki czemu po-
wstaną dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. 
Pierwszy zostanie wybudowany 
w  Starych Babicach przy ul. Sien-
kiewicza w Płochocinie przy ul. Dłu-
giej, zaś drugi. Łącznie w  ramach 
projektu wybudowanych będzie 137 
miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych, w tym 9 dla osób  
niepełnosprawnych i  80 stanowisk 
dla rowerów.

Realizacja projektu zaplanowana 
jest na II połowę 2018 r.

Inwestycja dofinansowana będzie 
ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2014-2020, Działania 
4.3.2 „Mobilność miejska w ramach 
ZIT”, Typ projektów – „Rozwój 
zrównoważonej multimodalnej mo-
bilności miejskiej – „Parkingi Parkuj 
i Jedź”.

Na babickim parkingu oprócz 
miejsc dla samochodów powstaną 

wiaty dla rowerów oraz ciąg pieszo-
-rowerowy na odcinku od ul. Sien-
kiewicza do ul. Polnej. Dogodne 
warunki bezpłatnego parkowania 
samochodu i wprowadzenie biletu 
metropolitalnego zachęcą zapew-
ne wiele osób do korzystania z ko-
munikacji miejskiej ZTM. 

tekst: UGSB

7 sierpnia br. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu Budowa 
parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Parkingi „Parkuj i Jedź” 
w Starych Babicach i Płochocinie 

7 sierpnia 2018 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Stare Babice 
przy ul. Rynek 21 przeprowadzono 
ćwiczenia sztabowe pod kryptoni-
mem „Gazociąg 18”.

Ćwiczenie prowadzono w  formie 
aplikacyjnej (zakładano hipotetycz-
ną sytuację), bez użycia sił i środków 
właściwych podmiotów i  instytucji, 
które mogłyby być użyte podczas 
prawdziwej akcji ratowniczej.

Tłem ćwiczeń było hipotetyczne 
pęknięcie gazociągu wysokiego ci-
śnienia w całym jego przekroju oraz 

wypływ sprężonego metanu w  bez-
pośrednim sąsiedztwie składowiska 
odpadów „Radiowo” w miejscowości 
Klaudyn w Gminie Stare Babice.

Ćwiczenia zorganizowała Komen-
da Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie. Pracą Sztabu 
Akcji Ratowniczej kierował brygadier 
Artur Gonera – p.o. Zastępcy Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej. 
W ćwiczeniach wzięły również aktyw-
ny udział służby, inspekcje, przedsta-
wiciele administracji samorządowej 

i  rządowej oraz operatorzy gazocią-
gów. Sprawdzano sposób funkcjono-
wania planów i procedur reagowania 
poszczególnych uczestników ćwicze-
nia oraz uprawnienia, obowiązki i za-
kresy zadań.

tekst/foto: RB

Ćwiczenia 
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 Z sesji Rady Gminy Stare Babice 
27 czerwca w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLIII sesja Rady Gminy 
Stare Babice
Radni podjęli 13 uchwał:
  1.  Uchwała Nr XLIII/450/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu za 2017 rok

  2.  Uchwała Nr XLIII/451/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

  3.  Uchwała Nr XLIII/452/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

  4.  Uchwała Nr XLIII/453/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych w ob-
rębie Borzęcin Duży ? kompleks nr 2

  5.  Uchwała Nr XLIII/454/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok

  6.  Uchwała Nr XLIII/455/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018-
2029

  7.  Uchwała Nr XLIII/456/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie scalenia 
i podziału nieruchomości położonych w Blizne Jasińskiego

  8.  Uchwała Nr XLIII/457/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania 
nazwy drodze położonej we wsi Stare Babice (ul. Wypoczynkowa)

  9.  Uchwała Nr XLIII/458/18 z  dnia 27 czerwca 2018 r. w  sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Miastem Stołecznym 

Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy 
środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Stare 
Babice – Warszawa, Warszawa – Gmina Stare Babice oraz na terenie 
Gminy Stare Babice dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Sta-
re Babice, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 
w  Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Stare 
Babice oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do 
nabycia biletów ze zniżką

10.  Uchwała Nr XLIII/459/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekaza-
nia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
do organu regulacyjnego 

11.  Uchwała Nr XLIII/460/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Statutowej

12.  Uchwała Nr XLIII/461/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia 
aportu rzeczowego w postaci prawa własności gruntów do Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego‚ EKO-Babice’ Sp. z o.o.

13.  Uchwała Nr XLIII/462/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyraże-
nia stanowiska dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminie Stare Babice 

5 lipca w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLIV sesja Rady Gminy 
Stare Babice
Radni podjęli 2 uchwały:
14.  Uchwała Nr XLIV/463/18 z  dnia 5 lipca 2018 r. w  sprawie zmian 

w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2018 rok
15.  Uchwała Nr XLIV/464/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wie-

loletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018-2029
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Lato to okres, kiedy nasza gmina wygląda szczególnie pięknie. Wielu mieszkańców znajduje wytchnienie i 
radość w zaciszu przydomowego ogrodu, któremu poświęca wiele uwagi, serca i pracy. Ci, którzy sami nie 
odnajdują się w takich zajęciach, szukają pomocy u takich ogrodników-czarodziejów, jak np. Andrzej Kicek 
– mieszkaniec Koczarg Starych.

Wiele z  tych wypielęgnowanych obszarów wprost 
wylewa się za ogrodzenia i  jest ozdobą przydrożnych 
ulic czy chodników. Część z  nich jest dyskretnie 
ukryta za żywopłotem lub ogrodzeniem – nie każdy 
ogród jest dostępny dla postronnych oczu. W drugiej 
połowie lipca miałam przyjemność zajrzeć do trzech 
z  takich niezwykłych miejsc, za co dziękuję zarówno 
gospodarzom, którzy udzielili zgody na fotografowanie 
(w  Wierzbinie; w  Lipkowie państwu – Krzysztofowi 
i Małgorzacie ; w Klaudynie – państwu Beacie i Pawłowi), 
jak i mojemu przewodnikowi, panu Andrzejowi.

Życie zawodowe Andrzeja Kicka początkowo związa-
ne było z metalurgią, ale wypadek wymusił przekwalifi-
kowanie się. Praca stała się hobby, zapełniającym wiele 
czasu. Początkowo wiele z  roślin ogrodnik samodziel-
nie hodował z nasion i  sadzonek, teraz część rzadkich 
okazów sprowadza z odległych stron świata (z Japonii, 
poprzez Słowację, oraz z Holandii i Anglii). Jego specjal-
ność to o byliny własnej hodowli.

Odwiedziliśmy ogród w  Wierzbinie, który rozkwita 
pod ręką ogrodnika od około 5 lat. To miejsce urzekło 
mnie nie tylko roślinnością, lecz także urokliwymi alej-
kami okalającymi dom.

Wzdłuż ogrodzenia rozrastają się tu funkje (hostia) 
pochodzące z Japonii i Chin, tuje (z gatunku szmaragd), 
które są roślinami typowo miejskimi, niewymagającymi 
formowania, odpornymi na pył i  zanieczyszczenia. Są 
tu też: tuja z gatunku żywotnik zachodni i jałowce (np. 
skalny Skyrocket), jarzębina, sosna czarna, sośnica, jodła 
kalifornijska bambus syberyjski.

Wśród kwiatów oszałamiające wrażenie robią lilie 
orientalne, piwonie, floksy, liliowce, róże pomarszczone 
(japońskie), kruszyna, świecznica (roślina miododajna), 
rodgersja czy rudbekia.

Drugi na naszej trasie był ogród w Lipkowie. Bogaty 
w krzewy i różnokolorowe kwity. Występuje tu bardzo 
ciekawy gatunek lilii – lilia drzewiasta.

Babickieogrody
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Godna uwagi jest także odmiana róży francuskiej 
z przełomu XIX i XX wieku. Przywieziona przez naszego 
ogrodnika z Holandii, gdzie też zajmował się ogrodem. 
Mamy tu dembinkę, floksy, świecznicę, przywrotnik, so-
snę czarną i czarną lilię. 

Klaudyn – ten ogród zaskakuje obecnością uli z pszczo-
łami. To dopiero gratka móc zjeść na śniadanie miód 
z  własnej pasieki! Dom okalają usytuowane poza ogro-
dzeniem charakterystycznie przycięte drzewa; wewnątrz 
– lilia ananasowa (eukomis bikolor), kosówki, budleja 
Dawida, lawenda, paciorecznik, magnolie i dalie. 

We wszystkich ogrodach niesamowite wrażenie robią 
trawniki – krzyczą do człowieka: Zdejmij buty! Połóż 
się! Odpocznij! Drugim, wspólnym elementem tych 
miejsc są kąciki wypoczynkowe – w każdym przypadku 
w innym stylu, ale zawsze zachęcające do odpoczynku. 
Gratulujemy Gospodarzom i Ogrodnikowi!

teskt/foto: AK
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Gminna Rada Seniorów i Uniwer-
sytet III Wieku, które organizowały 
wyjazd naszej 35. osobowej delega-
cji na paradę rozpoczęły przygo-
towania dużo wcześniej. Referat 
Rozwoju i  Promocji Gminy zaopa-
trzył wszystkich w  koszulki z  em-
blematami gminy, a w bibliotece, na 
warsztatach „Robótki zręczne” pro-
wadzonych przez Urszulę Hoczyk 
uczestnicy przygotowali rekwizyty 
– kolorowe kwiaty. 

Wielotysięczny, kolorowy, wesoły 
pochód seniorów z całej Polski prze-
szedł tradycyjną trasą od Ronda de 
Gaulle’a, Traktem Królewskim do 
Kampusu Uniwersytetu Warszawskie-
go, gdzie czekały piknikowe atrakcje. 

Przed dawnym budynkiem BUW-u  
stała wielka scena koncertowa, na 

której zespół taneczny Cheerle-
aderki 50+ dał popis młodzieńczej 
radości, a grupa „Biały Kot” prezen-
towała hity polskiej i  zagranicznej 
muzyki ostatniego półwiecza. 

Miasteczko atrakcji oferowało 
ciekawe warsztaty m.in. garncar-
skie, kompozycji roślinnych, nordic 
walking, aikido, spotkania eduka-
cyjne z  przedstawicielami firm m. 
in. Adamet, Promedica24, Synexus, 
Vigantoletten. Można było udać się 
na sesję fotograficzną, albo odwie-
dzić studio Radia Pogoda.

Największym zainteresowaniem 
cie szyły się panele dyskusyjne, gdzie 
toczyły się rozmowy o  zdrowiu, 
stylu życia, aktywności, zaintereso-
waniach, potrzebach kulturalnych 
i seksualnych starszych osób prowa-
dzone przez znanych lekarzy, psycho-
logów, seksuologów, dziennikarzy, 
pisarzy, podróżników i polityków.

Ja wybrałam uczestnictwo w  pa-
nelu „Polityka senioralna w  Polsce 
– rzeczywistość czy marzenie?”, 
którego moderatorem był Jaro-
sław Gugała, dziennikarz Polsatu, 

a  uczestnikami – Daniel Passent, 
dyplomata, felietonista „Polityki”; 
prof. SGH dr hab. Piotr Błędow-
ski, wiceprzewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Gerontologicznego; 
Bożena Dykiel, aktorka; dr hab. inż. 
arch. prof. nadzwyczajny Marek 
Wysocki, z  Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej. Konkluzja 
dyskusji była jasna – do tej pory 
marzenia przerastają rzeczywistość, 
ale nic nie kosztują. 

Wszyscy czekali na Dancing Mię-
dzypokoleniowy prowadzony przez 
najstarszą w  kraju DJ Wikę. Było 
energetycznie! Czas został spędzony 
nie tylko na wspaniałej zabawie, ale 
i na pozyskiwaniu wiedzy oraz przy-
datnych informacji. Trzeba się uczyć 
dobrze starzeć!

Organizatorami parady była Fun-
dacja Zaczyn a patronami – Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego, Miasto Stołeczne War-
szawa, Uniwersytet Warszawski. 

Z Gminnej Rady Seniorów  
Anna Czajkowska

foto: AK

5. Parada Seniorów 
– „Dojrzali Wspaniali” oraz „Piknik Pokoleń” 
największym wydarzeniem senioralnym w Polsce

18 września starobabiccy seniorzy po raz drugi wzięli udział w pre-
zentacji energii, potencjału i twórczej siły starszego pokolenia, liczą-
cego w kraju już ponad 10 milionów osób. Głos tej grupy społecznej 
musi być bardziej słyszalny, problemy traktowane z powagą a polity-
ka społeczna reformowana tak, aby wszystkim żyło się lepiej. 
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Spotkania będą się odbywały, 
tak jak dotychczas, w Klubie Miesz-
kańca Domu Kultury Stare Babi-
ce przy ulicy Polnej 40 (w budynku 
Szkoły Podstawowej). 

Tydzień będziemy zaczynać w mu-
zycznych pląsach – poniedziałkowe 
Muzykajki – to znane już klubowym 
rodzicom zajęcia muzyczne dla ma-
luszków od 18. miesiąca życia. Pro-
wadzi je Jola Syndler-Linette, muzyk 
z  wykształcenia, która wprowadza 
dzieci w niezwykły świat dźwięków. 

Po Muzykajkach mamy z  dziećmi 
często umawiają się na wspólny spa-
cer na plac zabaw – to taka nasza no-
wa tradycja i  świetna przestrzeń do 
nawiązania znajomości. W przypad-
ku niepogody zawsze można zostać 
w Klubie na kwadrans wspólnej zaba-
wy i rozmowy przy kawie.

Wtorkowe poranki zaczynamy od 
nauki – mamy spotykają się z  inny-
mi mamami, w  towarzystwie ma-
luszków, aby doskonalić język angiel-
ski przed powrotem do pracy. Alicja 
Kordos ze Strefy Języka proponuje 
przeróżne tematy angielskich rozmó-
wek, głównie związane z opieką nad 
dziećmi, ale są też gry integracyjne 
i  nauka angielskich wierszyków dla 
dzieci – takie konwersacje to świetna 
zabawa dla małych i dużych.

Po angielskim – tradycyjne już – 
bezpłatne spotkania świetlicowe, czyli 
integracja przy kawie, a także od czasu 
do czasu – warsztatowe niespodzian-
ki z cyklu „Rodzice rodzicom”, które 
sprawią, że poczujemy się lepiej w no-
wej roli. We wrześniu rozpocznie-
my cyklem warsztatów „Być mamą, 
być sobą”. Będą też m.in.: spotkania 
z  położną, doradczynią laktacyjną, 

psychologiem, fizjoterapeutą, dorad-
cą od chustonoszenia i inne. Ideą tych 
spotkań jest to, że wsparcia udzielamy 
sobie nawzajem, więc jesteśmy otwar-
ci na nowe tematy i  dajemy możli-
wość rozwijania się w roli prowadzą-
cych warsztaty i spotkania! 

Popołudniowe środy są zarezer-
wowane na warsztaty z  Pozytywnej 
Dyscypliny. W  nowym sezonie za-
czynamy już drugi cykl tych spotkań, 
które prowadzi certyfikowana eduka-
torka Pozytywnej Dyscypliny Ola Za-
krzewska. 

Czwartki to dzień przygotowują-
cy maluchy i  ich rodziny do przed-
szkola. W  Klubie Mam funkcjonuje 
kilka grup wiekowych, które co ty-
dzień pod czujnym okiem cudownej 
pedagog i terapeutki integracji senso-
rycznej – Karoliny Kurpińskiej – uczą 
się być razem w grupie rówieśniczej.  
Edufigle, bo o  nich tu mowa – to 

zajęcia ogólnorozwojowe trwające ca-
ły rok szkolny, a dzieci, które w nich 
uczestniczą są doskonale przygoto-
wane do rozpoczęcia przygody z edu-
kacją przedszkolną. Nowością w tym 
sezonie będzie uruchomienie grupy 
dla mini-starszaków, tj. dzieci od dru-
giego do trzeciego roku życia, które 
będą mogły zostawać na zajęciach sa-
modzielnie, bez obecności opiekuna. 

Piątki, czyli czas na Gordonki 
i Zumbę – zapraszamy na zajęcia ro-
dziców i opiekunów z dziećmi już od 
6. miesiąca życia. Gordonki to pół-
godzinne spotkania muzyczne dla 
najmłodszych – przyjdźcie i przeko-
najcie się sami, jak niezwykle pozy-
tywnie muzyka wpływa na maluszki. 
Po Gordonkach zapraszamy na Zum-
bę, czyli ćwiczenia na zakończenie ty-
godnia z  energetyczną trenerką Do-
miniką Bronecką-Henc.

Soboty należą w  tym sezonie do 
ojców. Fundacja chce zebrać gru-
pę chętnych tatusiów, którzy mieliby 
ochotę spotykać się w męskim gronie 
– czasem z dziećmi, czasem bez dzie-
ci i  uczestniczyć w  zajęciach wspie-
rających tatusiów w ich jakże ważnej 
roli oraz rozwijających więź z dziecia-
kami. Zajęcia będzie prowadzić Paweł 
Kaczmarczyk, profesjonalny trener, 
opiekujący się ojcowskimi grupa-
mi również na Bielanach. Zaprasza-
my serdecznie do zgłoszeń. Możemy 
zagwarantować, że będzie ciekawie 
i TYLKO W MĘSKIM GRONIE.

Spotkania ojcowskie będą się odby-
wały w plenerze – czasami na boisku, 
siłowni, bieżni – w zależności od in-
wencji twórczej uczestników :).

Zapraszamy do śledzenia strony 
internetowej www.naszeszczescia.pl 
oraz profilu Fundacji na FB – www.
facebook.com/FundacjaNaszeSz-
czescia. 

Przyjdźcie też koniecznie  
do Klubu Mieszkańca  

przy ul. Polnej 40 na Dzień  
Otwarty Klubu Mam –  

już 28 sierpnia w godzinach  
10:00-15:00 czeka na Was wiele 

atrakcji! Szczególnie zapraszamy 
kobiety w ciąży oraz młodych 
rodziców. Wstęp bezpłatny!

tekst: Karina Grygielska,  
foto: Fundacja Nasze Szczęścia

NOWY SEZON 
z Fundacją

Nasze Szczęścia
Zaczynamy nowy sezon w Klubie Mam! W poniedziałek 17 września ruszają organizo-
wane przez Fundację Nasze Szczęścia zajęcia, na które zapraszamy maluszki już od 
urodzenia, nie tylko z mamą, ale także z tatą, opiekunką, ciocią, babcią, wujkiem, dziad-
kiem.... U nas każdy znajdzie miejsce dla siebie! 
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3 sierpnia w Parafii pw. Świętego Wincentego 
Ferreriusza w Borzęcinie Dużym miał miejsce 
piękny jubileusz. Tego dnia ks. kanonik Jó-
zef Olczak obchodził 60. rocznicę święceń 
kapłańskich. Z tej okazji na uroczystej mszy 
świętej o godz. 17:30 dostojnemu Jubilatowi 
życzenia złożyli parafianie i przybyli goście.

Ksiądz kanonik Józef Olczak jest 
doskonale znany w  całej gminie. 
Wyświęcony 3 sierpnia 1958 r. przez 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do 
parafii w Borzęcinie Dużym przybył 
jako wikariusz w 1975 r., a od 1977 r. 

został tu proboszczem. Od 1995 r. jest 
na emeryturze i mieszka na plebanii 
w Borzęcinie Dużym.

Za swoją pracę na rzecz parafian 
otrzymał gminną statuetkę – Babini-
cza 2006. Pomimo przejścia na eme-
ryturę księdza Józefa można często 
spotkać, jak przemierza na rowerze 
kolejne kilometry, bo rower to jego 
pasja i  sposób na utrzymanie dobrej 
kondycji – zawsze propagował zdro-
wy styl życia przez aktywność sporto-
wą. Jest zasłużony w wieloletniej pracy 
duszpasterskiej, otwarty na sprawy 
parafian. Współpracuje ze Stowarzy-
szeniem Misji Afrykańskich. 

Z okazji zacnego jubileuszu życzy-
my księdzu Józefowi dużo zdrowia, 
niesłabnącego żaru ducha w  jakże 
trudnej kapłańskiej posłudze oraz 

realizacji wszystkich zamierzeń 
i planów.

tekst: IB, foto: Sebastian Szuba

Lipcowe koncerty wędrują: w pierw-
szą niedzielę lipca muzyka rozbrzmie-
wała w dawnym dworze ziemiańskim 
w Strzyżewie, położonym dwa kilo-
metry od Żelazowej Woli. Śpiewała 
tam i grała na gitarze Carmen Azuar 
z Hiszpanii, na gitarze grał także To-
masz Kaszubowski. Drugi koncert 

lipcowy odbył się w  kościele Matki 
Bożej Królowej Meksyku. Wspaniałą 
grą zachwyciła wybitna skrzypaczka 
Maria Machowska, oraz znakomity 
improwizator, tytularny organista 
bazyliki w św. Lipce Adam Kowalski. 

15 lipca festiwal wrócił do naszej 
gminy. Magiczny koncert odbył się 
w Zielonkach-Parceli w XIX wiecz-
nym pałacu z  charakterystycz-
ną okrągłą wieżą, odbudowanym 
z  wielkim pietyzmem przez obec-
nego właściciela Zenona Lasotę. 
W wypełnionej po brzegi sali balo-

wej wystąpił duet. Na wiolonczeli 
zagrała Izabela Buchowska. Kształ-
ciła się na uczelniach w  Poznaniu, 
Lubece i Nowym Jorku. Jako solistka 
i kameralistka występowała w Euro-
pie i  USA. Na harfie zagrała Anna 

Pašić. Absolwentka wrocławskiej 
Akademii Muzycznej, studiowała 
także w  Królewskim Konserwato-
rium w  Brukseli. W  dobrze dobra-
nym programie zabrzmiały utwory: 
B. Andresa, C.  Debussy’go, E. Gra-
nadosa, J. Iberta, A. Piazzolli, E. Sa-
tie. Artystki ujęły słuchaczy swoją 
grą i młodzieńczą interpretacją. Go-
ście gromkimi oklaskami domagali 
się bisów. Koncert został dofinanso-
wany ze środków samorządu woje-
wództwa mazowieckiego.

W  lipcu odbyły się jeszcze dwa 
koncerty: 22. w  stodole Skansenu 
Budownictwa Puszczańskiego KPN 
w  Granicy usłyszeliśmy pieśniarkę 
i  multiinstrumentalistkę – Marię 
Pomianowską, a 29. w Kościele p.w. 
św. Trójcy w Leoncinie wystąpił Ka-
meralny Zespół Wokalny „Modo 
Maiorum” pod kierunkiem Michała 
Straszewskiego. 

Festiwal będzie trwał do 7 paź-
dziernika. Koncerty festiwalowe 
odbywają się w każdą niedzielę. In-
formacje mogą Państwo uzyskać na 
oficjalnej stronie festiwalu: www.
chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl 
i  fb, na stronach Gazety Babickiej 
oraz Gminy Stare Babice.

tekst: Mariusz Dżyga, foto: AK

Festiwal Muzyczny „W krainie Chopina”

60. rocznica
święceń kapłańskich
w Borzęcinie Dużym
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Było naprawdę fajnie
– To były bardzo fajne zajęcia, zwłasz-
cza, że odbywały się na świeżym po-
wietrzu. Ćwiczyliśmy bez względu na 
to, czy padał deszcz, czy świeciło słoń-
ce – podkreśla pani Jadwiga, która nie 
opuściła żadnego spotkania. - Bardzo 
mi się to podobało i jestem zachwy-
cona. Ćwiczenia były dobrane do 
możliwości i ograniczeń uczestników, 
na pewno nie były zbyt ciężkie. Moż-
liwość uczestniczenia w zajęciach na 
świeżym powietrzu była strzałem 
w dziesiątkę. Brałam w nich udział do 
samego końca projektu – dodaje pani 
Jadwiga. 

Z  kolei pani Ewa, kolejna uczest-
niczka warsztatów, zamierza reko-
mendować taką formę ruchu swojej 
młodszej koleżance, która ma pro-
blemy ze snem i stresem. Jej zdaniem 
ćwiczenia wywodzące się m.in. z ele-
mentów jogi to doskonałe narzędzie 
redukcji stresu i wszelkiego napięcia. 
– Od niedawna ćwiczę jogę, która jest 
dla mnie wielka inspiracją. W soboty 
na Polanie w  Lipkowie starałam się 
ćwiczyć regularnie. Jakie korzyści? Te 
zajęcia relaksowały mnie i byłam po 

nich spokojniejsza. Zmęczenie szyb-
ko mijało. Czułam się lekka i  wyci-
szona. Bardzo chętnie biegłam na te 
warsztaty – zaznacza. 

– To był dla nas bardzo inspirujący 
projekt, który będziemy chcieli konty-
nuować w kolejnych latach. Widzimy, 
że te warsztaty autentycznie pomaga-
ły wielu osobom, co było bardzo waż-
nym doświadczeniem – podkreśla 
Małgorzata Baranowska, prezes Fun-
dacji Aktywni Dłużej i  prowadząca 
większość zajęć na Polanie. Jedno-
cześnie wszystkich chętnych, którym 
podoba się nasza metoda, zapraszam 
na warsztaty do Klubu Mieszkańca 
i  Szkoły Podstawowej w  Borzęcinie 
(seniorzy) lub do naszej Szkoły Jogi 
Halasana, gdzie w kameralnej atmos-
ferze można wzmocnić ciało oraz po-
prawić elastyczność mięśni i stawów 
– dodaje.

Ćwiczenia według metody Funda-
cji Aktywni Dłużej mają charakter 
korekcyjno-kompensacyjny. Uczą 
prawidłowej postawy ciała i uzupeł-
niają niedobory ruchu we wszystkich 
płaszczyznach. Bazują na pozycjach 
jogi, które wpływają rozciągająco 

przede wszystkim na przykurcze 
w  klatce piersiowej i  w  mięśniach 
nóg. Ćwiczenia pozytywnie oddzia-
ływują na kręgosłup – wydłużają 
go, odciążają i  wzmacniają osłabio-
ne mięśnie. Ważną rolę w pozycjach 
odgrywa oddech, który wykonywa-
ny w świadomy sposób wpływa po-
zytywnie na aparat ruchu oraz działa 
relaksująco na układ nerwowy. 

Wszystko co dobre… dopiero nastąpi
Po wakacyjnej przerwie seniorzy 
Gminy Stare Babice oraz mieszkańcy 
powiatu warszawskiego zachodniego 
będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
zajęć relaksacyjnych i  ruchowych 
prowadzonych przez Fundację Ak-
tywni Dłużej. Chodzi o  zajęcia od-
bywające się w  Klubie Mieszkańca 
w Starych Babicach i w Szkole Pod-
stawowej w Borzęcinie Dużym. Dzię-
ki nim seniorzy nie tylko poprawiają 
sprawność i  elastyczność mięśni, ale 
także uczą się, jak prawidłowo oddy-
chać. Spotkania mają miejsce dzięki 
partnerstwu z  Gminą Stare Babi-
ce oraz specjalnej dotacji Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego.

Bardzo chętnie biegłam 
na te zajęcia…............

10 spotkań i blisko stu pięćdziesięciu uczestników – tak w skrócie można podsumować 
pierwszą edycję zajęć gimnastyki dla seniorów i ich rodzin na Polanie w Lipkowie, które 
zorganizowała Fundacja Aktywni Dłużej wspólnie z  firmą ORPEA Polska (ogólnopolską 
siecią domów opieki i klinik rehabilitacyjnych – wcześniej MEDI-system). Jednak wszystko 
co dobre… wcale się nie kończy, bo od września seniorzy z Gminy Stare Babice i całego 
powiatu warszawskiego zachodniego wracają do cotygodniowych bezpłatnych treningów 
z Fundacją Aktywni Dłużej.

Zapraszamy seniorów  
na bezpłatne zajęcia:

Gimnastyka przy muzyce
w Klubie Mieszkańca w Starych 

Babicach – środy godz. 11:30

Zdrowy kręgosłup 
i relaksacja 

w Szkole Podstawowej  
w Borzęcinie Dużym  
– czwartki godz. 15:30
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Wśród rozrywek dla dzieci niesłab-
nącym powodzeniem cieszą się te-
atrzyki. Nic tak nie poprawia humoru 
młodym widzom, jak świadomość, że 
pomogli wykaraskać się z  tarapatów 
uczciwym, pracowitym, ale słabszym 
bohaterom.  Ostatnio towarzyszyli-
śmy np. Kopciuszkowi i jego siostrom 
na balu u  księcia. Znowu udało się 
odnaleźć zagubiony pantofelek i wy-
prawić huczną ucztę weselną.

Wiele emocji uczestniczącym ro-
dzinom przysporzyła  gra miejska. 
Zespoły miały do wykonania po kilka 
zadań, musiały wykazać się wiedzą 
o naszej gminie, sprawnością fizyczną 
i  manualną  oraz niekonwencjonal-
nym myśleniem. Walka była na tyle 
zacięta, że  czasem to już dzieci uspo-
kajały swoich rodziców: „przecież to 
nie zwycięstwo jest najważniejsze, 

a dobra zabawa.” Tak trzymać, młode 
pokolenie!!!

Wielu ciekawych rzeczy dowie-
dzieli się uczestnicy Pikniku podróż-
niczego. W  ciągu dwóch godzin 

odbyliśmy podróż przez trzy kon-
tynenty. Byliśmy w  Afryce, Azji 
i Ameryce Południowej. Można było 
posmakować marokańskiej herbaty, 
dotknąć piasku z  Sahary, zagrać na 

Tego lata mieszkańcy naszej gminy mogą wybierać i przebierać w wydarzeniach kultural-
no-rozrywkowych. W sierpniu program obfitował w wiele kolejnych atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. Wszystkich Państwa najserdeczniej zapraszamy na koncert f inałowy – „Muzyka 
ludowa na koniec lata” – instrumenty, muzyka i pieśni słowiańskie – w wykonaniu zespołu 
ČAČI VORBA, który odbędzie się 1 września.  

     Atrakcji
      Sceny Letniej 
            ciąg dalszy

Maroszek 
Quartet

Piknik podróżniczy – 
Chiny
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oryginalnych marokańskich instru-
mentach. W  drugiej części podróży 
przenieśliśmy się do Chin – tu na-
uczyliśmy się kilku zwrotów w  tym 
oryginalnym i obco brzmiącym języ-
ku; dowiedzieliśmy się, jakie używa-
ne dzisiaj przez nas rzeczy wymyślili 
Chińczycy; spróbowaliśmy operować 
oryginalnymi pałeczkami; przymie-
rzaliśmy chińskie tradycyjne stroje. 
Trzecia podróż pozwoliła nam do-
wiedzieć się, jak dzisiaj wygląda życie 
Indian, zmierzyć indiańskie stroje – 
ruany, poncha i kapelusze; zagrać na 
indiańskich instrumentach; zdobyć 
zmywalny indiański tatuaż odciska-
ny prekolumbijską pieczęcią. Uffff!!!! 
Ależ się działo!

Dorosłych sierpniowa Scena Let-
nia porwała doskonałą muzyką 
i  tańcem. Najpierw wysłuchaliśmy 
koncertu z okazji 74. Rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego 
oraz upamiętnienia 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości – grali i  śpiewali piosenki 
dawnej Warszawy członkowie ze-
społu Czessband. Było i wesoło, bo 
przeboje przedwojennej Pragi mają 
w  sobie niezaprzeczalny humor 
i piękno, ale było też podniośle, po-
wstańczo, z łezką w oku. 4 sierpnia 
nasze serca zostały porwane przez 
gorące rytmy flamenco w  wykona-
niu barwnych jak motyle członków 
zespołu Madrugada, a  w  kolejny 

weekend zasmakowaliśmy magicz-
nej muzyki wschodu z Rosji, Ukra-
iny i  Mołdawii. Koncert zagrał 
zespół Maroszek Quartet. Prze-
piękna wokalistka Julia Ivanova, 
urodzona nad jeziorem Bajkał, cza-
rowała swoim cudnym głosem. Jak 
się okazało, słuchacze doskonale 
znali większość prezentowanych ro-
syjskojęzycznych utworów i  razem 
z  zespołem śpiewali takie szlagiery 
jak „To były piękne dni”, „Podmo-
skiewskie wieczory” czy „Milion pą-
sowych róż” Ałły Pugaczowej. To był 
piękny, babicki wieczór oświetlony 
blaskiem zachodzącego słońca.

tekst/foto: AK, IB

Zespół 
Czessband

Piknik  
podróżniczy – Maroko
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Babicka 110 Warszawska Tury-
styczna Drużyna Harcerska „Wilki” 
należy do Hufca Warszawa – Wola. 
Na ten największy od lat zlot ZHP 
z  Warszawy i  okolic (Chorągiew 
Stołeczna ZHP) specjalnym pocią-
giem Kolei Mazowieckich wyjecha-
ło ponad 700 harcerzy. 

Dla uczestników przygotowany 
został bogaty program, związany 
z  jednej strony z wyjątkową roczni-
cą 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 100-lecia powo-
łania Związku Harcerstwa Polskiego, 
z  drugiej strony pokazujący rozwój 
cywilizacji, a  także bogactwo przy-
rodnicze i kulturowe regionu. W ra-
mach programu harcerze i  harcerki 
zwiedzali Gdańsk, brali udział w wy-
darzeniach kulturalnych, wyjazdach 
na Kaszuby, a  także uczestniczyli 
w służbie na rzecz regionu. Na począ-
tek samodzielnie rozbili obozowiska, 
a potem przygotowywali sobie posił-
ki. Aktywny dzień kończył się na tzw. 
rynku zlotowym, gdzie wieczorem 
odbywały się kameralne koncerty, 
gry, dyskusje, spotkania z autoryteta-
mi świata kultury i sztuki, aktywista-
mi i społecznikami.

Zgodnie z  mottem zlotu „Przy-
szłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!” 
organizatorzy i  program zlotu miał 
na celu zainspirować i  przygotować 

uczestników i uczestniczki do zmia-
ny świata na lepsze już dzisiaj, zgod-
nie z harcerskim systemem wartości, 
poprzez stworzenie ekscytującego, 
motywującego, stawiającego wyzwa-
nia, innowacyjnego programu zlotu, 
tak, aby każdy zuch i  harcerz miał 
możliwość rozwoju intelektualnego, 
społecznego, duchowego i  fizycz-
nego. Była to przy tym doskonała 
okazja do poznania harcerzy z  całej 
Polski i  nawiązania przyjaźni w  to-
warzyszącej im przygodzie. 

Nasi harcerze wrócili ze zlotu 
szczęśliwi i uśmiechnięci, ale też mą-
drzejsi o wiedzę i bogatsi o wartości 
wewnętrzne i nowe doświadczenia. 

Serdecznie zapraszamy uczniów 
klas 3–7 na zbiórki, które odbywa-
ją się w soboty w godzinach 10:00–
11:30 w  Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w  Starych 
Babicach. Kontakt do drużynowej: 
dorota.bien@zhp.net.pl. 

tekst: IB, foto: IB, Piotr Rodzoch

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia powołania Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w dniach 6-16 sierpnia, na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku spotkało 
się 15 000 harcerek i harcerzy z całej Polski. Byli tam również nasi babiccy druhowie ze 110 War-
szawskiej Turystycznej Drużyny Harcerskiej „Wilki”.

Babiccy harcerze 
      na Ogólnopolskim Zlocie ZHP w Gdańsku
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Swój obecny wygląd Pałac zawdzię-
cza Alfonsowi Ferdynandowi Kro-
piwnickiemu, współtwórcy Teatru 
Wielkiego w Warszawie. 

W  końcu XVIII wieku wieś Zie-
lonki należała do króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Po jego 
śmierci dobra te otrzymała w doży-
wocie żona króla — pani Grabowska. 
W 1788 roku majątek nabył Jakub Pas-
chalis Jakubowicz herbu RAWICZ.  
Założył on w  pobliskim Lipkowie 
znaną wówczas w całej Polsce fabry-
kę pasów kontuszowych, która znana 
była z  bogatej ornamentyki i  orygi-
nalnych wzorów.

W 1851 roku Jakub Paschalis Jaku-
bowicz sprzedał majątek, a nabywcą 
został znany warszawski architekt 
— Alfons Ferdynand Kropiwnicki 
herbu SAS. Bogaty, 48-letni architekt 
postanowił wybudować tu dla siebie 
i swojej rodziny wiejski dom na letni 
wypoczynek. 

Pałac w Zielonkach był na tyle bli-
sko Warszawy, że stąd dojeżdżali do 
pracy kolejni właściciele, m.in. Adam 
Gliszczyński, profesor medycyny. 
Od 1875 roku dobra zieloneckie były 
własnością rodziny Gliszczyńskich, 
a w 1919 roku nabyli je Antoni i Józefa 

Basińscy. Rodzina Basińskich go-
spodarowała majątkiem z  dużym 
powodzeniem aż do czasów II wojny 
światowej. Podczas okupacji hitle-
rowskiej tragicznie zginął ich jedyny 
syn. W  1945 roku majątek przejęło 
państwo w  ramach wprowadzanej 
reformy rolnej, a rodzinę wysiedlo-
no. W  pałacu umieszczono biura 
i  mieszkania pracownicze. Pałacyk 
stracił swój historyczny charakter. 
Zaniedbany, zawilgocony, wymagał 
pilnej, kosztownej konserwacji. 

W 1997 roku zniszczony pałac wraz 
zabytkową częścią parku kupił Ze-
non Lasota, przedsiębiorca babicki. 

W ciągu 10 lat, przy współpracy z kon-
serwatorem zabytków, przeprowadził 
gruntowny remont i doprowadził pa-
łac do obecnej świetności.

W  obiekcie odbywają się różno-
rodne wydarzenia: koncerty letniego 
Festiwalu „W Krainie Chopina”, kon-
certy jazzowe, imprezy mikołajkowe 
dla dzieci, lokalne wydarzenia kultu-
ralne, bale sylwestrowe, a także pry-
watne imprezy rodzinne i firmowe. 

Obiekt ten można zwiedzać po 
uprzednim telefonicznym skontak-
towaniu się z właścicielem. 

Oprac. na podst. mat. prom. UGSB oraz  
strony internetowej Pałacu Lasotów: IB, foto: AK

zespół pałacowo-parkowy 
w Zielonkach-Parceli
Rozpoczynamy cykl turystyczno-krajoznawczy. Chcielibyśmy pokazać piękne i ciekawe 
miejsca naszej gminy. Zamierzamy wędrować od wsi do wsi, bo w każdej na pewno jest 
coś, co warto utrwalić na zdjęciach i opisać. Dziś migawki z Pałacu Lasotów.

Warto zobaczyć…



sierpień/wrzesień 2018  gazetaBABICKA 

24

bezpieczna gmina

29 sierpnia obchodzimy Dzień Straży Gminnych oraz 
dziesięć lat Straży Gminnej Gminy Stare Babice

Straż gminna służy społeczności lokalnej, stojąc na stra-
ży porządku publicznego. Jej działalność ma na celu przede 
wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach pu-
blicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urzą-
dzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać, w zakresie 

określonym w  przepisach 
o ruchu drogowym, nad po-
rządkiem i kontrolować ruch 
drogowy.

Jednostka straży gminnej 
współdziała z  właściwymi 
podmiotami w  zakresie ra-
towania życia i zdrowia oby-
wateli, pomocy w  usuwaniu 
awarii technicznych i  skut-
ków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagro-
żeń. Do momentu przyby-
cia właściwych służb zabez-
piecza miejsca przestępstwa, 
katastrofy lub innego podob-
nego zdarzenia przed dostę-
pem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowo-
dów, a także ustala wstępnie 
świadków zdarzenia. Doty-
czy to także miejsc zagrożo-
nych takim zdarzeniem.

Straż często współdziała 
z organizatorami i innymi służbami w ochronie porząd-
ku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. 

Pierwszą siedzibą Straży Gminnej był budynek miej-
scowej jednostki policji, mieszczący się przy ulicy War-
szawskiej 276 w Starych Babicach. Od 1 kwietnia 2010 
roku siedzibą Straży Gminnej Gminy Stare Babice jest 
budynek komunalny Urzędu Gminy Stare Babice przy 
ulicy Rynek 21.

Od roku 2010 do dnia dzisiejszego obowiązuje poro-
zumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Poli-
cji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą 
w Starych Babicach a Wójtem Gminy Stare Babice. 

Od roku 2010 do dnia dzisiejszego straż gminna czyn-
nie uczestniczy w cyklu spotkań-pogadanek w szkołach 

podstawowych zorganizowanych przez KPP Warszawa 
Zachód. Straż gminna i policja wspólnie w okresie zi-
mowym prowadziła działania pod kryptonimem „Bez-
domni”. Polegały one na kontroli pustostanów, w  za-
kresie ujawnienia osób bezdomnych i zaoferowaniu im 
pomocy. Wspólnie ze strażą gminną realizowano dzia-
łania „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje”. Po-
wyższe akcje miały na celu 
zapewnienie bezpieczeń-
stwa najmłodszym uczest-
nikom ruchu drogowego 
na terenie gminy Stare Ba-
bice.

Należy nadmienić, że straż 
gminna czynnie współpra-
cuje z wszystkimi referatami 
urzędu gminy, w tym szcze-
gólnie z Referatem Ochrony 
Środowiska, Referatem Go-
spodarki Komunalnej oraz 
Referatem Geodezji i  Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi. Współpraca układa się 
dobrze, co skutkuje dobrą 
wymianą informacji i prze-
kłada się na poprawę stanu 
porządku i czystości na tere-
nie gminy Stare Babice.

Od samego początku ist-
nienia straży gminnej jej 

funkcjonariusze czynnie realizowali zadania zabezpie-
czenia różnych uroczystości organizowanych na terenie 
naszej gminy. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt poświęce-
nia i przekazania nowego sztandaru Gminy Stare Babice 
na ręce tutejszej jednostki straży gminnej. 

Plany straży gminnej na następne lata to praca i jesz-
cze raz praca dla naszej lokalnej społeczności oraz roz-
wiązywanie w  miarę możliwości problemów naszych 
mieszkańców.

Telefon interwencyjny na terenie naszej gminy to 986 
lub 22 722 53 92.

Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice 

Leszek Grabowski

Dziesięciolecie Straży Gminnej 
 w Starych Babicach 
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Od kwietnia br. biblioteka funk-
cjonuje w  nowym lokalu. To daje 
nam możliwość różnorodnego za-
gospodarowania go: zarówno nowo-
ściami wydawniczymi, jak również 
coraz to szerszą ofertą kulturalną.

Biblioteka od wielu lat bierze 
udział w  Programie Wieloletnim 
„Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa”, w ramach którego został 
zdefiniowany Priorytet 1. Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych. Program został uchwa-
lony przez Radę Ministrów na lata 
2014-2020. Jego celem jest zwięk-
szenie atrakcyjności oferty bibliotek 
publicznych poprzez zakup nowo-
ści wydawniczych, wzrost dostęp-
ności książek i innych wydawnictw. 
Z radością informujemy, iż nasza bi-
blioteka w 2018 r. otrzymała dotację 
w  ramach tego programu w  kwo-
cie 11 500 zł, co pozwoli nam na po-
szerzenie naszego księgozbioru oraz 
audiobooków. 

Drogi Czytelniku!
Nie znalazłeś książki, której szu-

kasz? Zaproponuj jej zakup! Zapra-
szamy do wspólnego budowania księ-
gozbioru!

Dzięki Państwa podpowiedziom 
będziemy mogli łatwiej dostosować 
ofertę do Waszych potrzeb i  oczeki-
wań. Prosimy o  składanie propozycji 
za pomocą formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie www biblioteki 
lub bezpośrednio w bibliotece. Wszyst-
kie sugestie zostaną wzięte pod uwa-
gę i  będą sukcesywnie realizowane 
w miarę naszych możliwości.

Stałym punktem bibliotecznej 
oferty kulturalnej są robótki zręcz-
ne. Podczas sierpniowych warsz-
tatów wspólnie z  seniorami two-
rzyliśmy róże z  krepiny, znak 
rozpoznawczy babickich seniorów 

podczas V  Parady Seniorów – naj-
większego senioralnego wydarzenia 
w Polsce.

Już 11 września o godz. 16:30 za-
praszamy dzieci wraz z  rodzicami 
na powakacyjne zajęcia literacko-
-plastyczne. Jako pierwszy odwie-
dzi nas niezwykły gość, który był 
na Marsie i  w  amazońskiej dżun-
gli, grywa w  piłkę, piecze wyborną 
szarlotkę, a na dobranoc czyta zają-
cowi historie o dzielnych rycerzach. 
O kim mowa, przekonajcie się sami!

Zajęcia z cyklu literacko-plastycz-
nych zainaugurowaliśmy 8 maja br. 
podczas Tygodnia Bibliotek. Zaję-
cia stały się stałym elementem ofer-
ty czytelniczej, dlatego też prosimy 
o pomoc w ich nazwaniu. Zaprasza-
my do udziału w  konkursie na ich 
nazwę. Jest on adresowany do dzie-
ci w wieku 3-13 lat; a jego celem jest 
wybór najciekawszej i  najoryginal-
niejszej nazwy. Powinna być ona 
jednowyrazowa o  treści nawiązu-
jącej do biblioteki. Każdy uczestnik 

może zgłosić tylko jedną propozy-
cję nazwy. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest przesłanie zgłosze-
nia poprzez formularz elektronicz-
ny dostępny na stronie biblioteki do 
11. 09. 2018 r. do północy. Za dziecko 
zgłoszenia powinien dokonać praw-
ny opiekun. Spośród wszystkich na-
desłanych propozycji jury powołane 
przez organizatora konkursu wybie-
rze najciekawszą nazwę. Dla zwy-
cięzców przewidziane są nagrody: 
główna w  postaci tabletu, pozosta-

li uczestnicy konkursu otrzymają 
drobne upominki. Rozstrzygnięcie 
nastąpi do 17.09.2018 roku. Szcze-
góły konkursu na stronie biblioteki 
https://biblioteka-starebabice.pl/.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

tekst: Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

foto: AK

Z bibliotecznego    
podwórka

Robótki zręczne 
w bibliotece
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na pierwszy dzień otwarty w Domu Kultury Stare Babice w godz. 12:00-18:00. Ten wyjątkowy dzień zaczniemy spek-
taklem teatralnym dla dzieci pt. Przygody Kubusia i Ancymona. Przedstawienie teatralne odbędzie się w Sali Wido-
wiskowej Domu Kultury.

W godz. 13:00-18:00 zapraszamy do pracowni Domu Kultury oraz do sali fitness znajdującej się na I piętrze w Hali 
Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach-Parceli, przy ul. Południowej. Z przyjem-
nością przedstawimy szeroką ofertę zajęć, które zaplanowaliśmy w Domu Kultury Stare Babice od września. Będzie to 
okazja, aby porozmawiać z naszymi instruktorami, a także wziąć udział w różnych warsztatach i zajęciach pokazowych.

Serdecznie zapraszamy w sobotę 8 września br.

W programie:
 krótkie warsztaty teatralne dla dzieci
 ceramika dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 zajęcia plastyczne i rękodzieło
 szycie w ręku i na maszynie
 programowanie dla dzieci w Minecraft
 szachy dla przedszkolaków i dzieci szkolnych
  pokaz speedcubingu – układania kostki Rubika na czas

Różnorodna oferta Domu Kultury Stare Babice została stworzona z myślą zarówno o dzieciach, młodzieży, jak 
i dorosłych. Zapraszamy do uczestnictwa w regularnych zajęciach, a także w wydarzeniach kulturalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu 
Dnia Otwartego oraz oferty zajęć znajdują się na 
stronie internetowej Domu Kultury. 

Zapraszamy!

 język angielski dla dzieci od 2 lat
 animacje taneczne – różne style
  pokaz jogi i capoeira (afro-brazylijska sztuka 
walki pełna muzyki)
  spotkania z instruktorami wokalu, zajęć gry 
na instrumentach i teatru muzycznego
  oraz inne interesujące aktywności

WSTĘP  WOLNY
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Kup bilet na spektakl
Dom Kultury 
Stare Babice 

To historia pięćdziesięcioletniej 
kobiety, która stanęła na zakręcie 
życiowym. Jak mówi bohaterka: 
„…życie zaczęło mi się po pięć-
dziesiątce, wszystko się spartaczyło, 
zdrowie nie to, poziom hormonów 
nieco rozchwiany…”, dodatkowo 
odkrywa, że mąż spotyka się z kimś 
dużo młodszym. Na pozór banalna 
historia…

Autorka w  zabawny, lekki, ale 
i  wzruszający sposób, opowiada 
o  życiu kobiety, która pomimo 
wszystko odnajduje wiarę w  sens 
życia. Brawurowa kreacja Jolanty 
Żółkowskiej, piękne teksty pio-
senek Ewy Zelenay, wzbogacone 
muzyką Piotra Golli powodują, że 
spektakl ogląda się z  wielką przy-
jemnością, a  jednocześnie wielu 
z widzów znajduje tu kawałek swo-
jego własnego życia. Spektakl był 
grany w  wielu miastach w  Polsce, 
jak również w Niemczech (Berlin) 
i  Holandii (Utrecht). W  marcu  br. 
był prezentowany na festiwalu 
,,Teatr jest kobietą” w  Warszawie 
a w czerwcu na festiwalu ,,Dźwięki 
słów” w Lublinie.

zaprasza na ujmujący 
i zabawny muzyczny 

monodram w wykonaniu 
Jolanty Żółkowskiej – 

znanej szerokiej publicz-
ności, niezapomnianej 
odtwórczyni roli Basi 
Lawinówny z serialu 

„Dom”.

MAMY JESZCZE 
BILETY NA KABARET!
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Sierpień to czas, kiedy Dom Kultury 
Stare Babice przygotowywał się do 
wrześniowego startu zajęć różnego 

typu i  wydarzeń kulturalno-roz-
rywkowych. To również czas, kiedy 
zapewnialiśmy dzieciom rozmaite 

zajęcia – w pracowniach, na polanie 
Dwóch Stawów i w sali gościnnego 
GOSiR-u. 
Były: capoeira (afro-brazylijska sztu-
ka walki), warsztaty taneczne, lepie-
nie z  gliny, masy solnej, malowanie 
na jedwabiu, filcowanie, czerpanie 
papieru, szydełkowanie, gry oraz za-
bawy na świeżym powietrzu, plener 
malarski. 

tekst/foto: AK, IB

Migawki 
z Domu Kultury
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Każda okazja jest dobra, aby spotkać się z są-
siadami, spędzić wspólnie czas i porozmawiać. 
Wiedzą o tym mieszkańcy Mariewa i Budy, któ-
rzy uwielbiają wspólne świętowanie.

W  piątkowy wieczór 10 sierpnia mieszkańcy Ma-
riewa, Budy oraz zaprzyjaźnieni goście spotkali się na 
drugiej już imprezie integracyjnej. Okazją do spotka-
nia było ukończenie III etapu budowy gminnego placu 
zabaw w Mariewie, a miejscem imprezy – skwer przy 
tymże placu u zbiegu ulic Kwiatowej i Wólczyńskiej.

Mieszkańców powitali sołtys wsi Mariew i  Buda – 
Dorota Zwolińska, zastępca wójta Gminy Stare Babice 
– Marcin Zając oraz radna Gminy Stare Babice – Justy-
na Szczepanik.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców spotkanie było 
wielką frajdą. Gospodynie przygotowały mnóstwo 
smakołyków, były ciasta, chleb ze smalcem i małosol-
nym ogórkiem, pyszna grochówka, przekąski, słodycze 
i owoce. Punktem kulminacyjnym był wspaniały tort 
upieczony przez Panią Sołtys.

Najmłodszym uczestnikom czas organizował anima-
tor, który zachęcał do konkursów z nagrodami, zabaw 
tańców i śpiewów. Organizatorami spotkania byli: soł-
tys oraz rada sołecka wsi Mariew i Buda, Gmina Stare 
Babice oraz Dom Kultury Stare Babice.

Do zobaczenia za rok!
Tekst/foto: IB

     girlandami

Tym razem oprawę muzyczną zapewnili pracownicy 
Domu Kultury Stare Babice. Wybór utworów dokonywał 
się przez wiele dni, bo priorytetem była zasada: dla każde-
go coś miłego. Obserwując bawiących się gości, możemy 
zapewnić – udało się osiągnąć zamierzony cel! Budują-
ce jest także to, że nawet przelotny deszcz nie odstraszył 
zwolenników wypoczynku przez taniec. Po pierwszych 

pogodowych niespodziankach wieczór wypogodził się, 
a ci, którzy do tej pory byli niezdecydowani – dołączy-
li od najwytrwalszych. Nie zabrakło również seniorów, 
którzy ledwo co zdążyli wrócić z Parady z Krakowskiego 
Przedmieścia! Było nas naprawdę dużoooo! Trzecia po-
tańcówka już za miesiąc – 22 września. Do zobaczenia!

tekst: AK, foto: IB

18 sierpnia po raz drugi mieszkańcy Gminy Stare Babice i ich znajomi spotkali się na Polanie Dwóch 
Stawów w Zielonkach-Parceli. Ponownie noc rozświeciły girlandy lampek, a uczestnicy ruszyli do tańca 
pod czujnym okiem trenerów ze szkoły tańca Rising Stars – Adrianny Łój i Michała Kuleszy.

Spotkanie 
integracyjne mieszkańców 

Mariewa i Budy

III Potańcówka pod girlandami
22 września 2018 (sobota) godz. 19:30 - 24:00
Polana Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej

ORGANIZATOR:

WSTĘP WOLNY
Bawimy się niezależnie od pogody, ponieważ organizator zapewnia zadaszoną halę namiotową

WSPÓŁORGANIZATOR:

za nami.........................II Potańcówka  pod
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Na dziedzińcu przed Domem Kultury Stare Babice 
w Zielonkach-Parceli stanął wielki ekran oraz szeregi le-
żaków. Publiczność dopisała, a atmosfera była swobodna 
i wesoła. Widzowie chrupali popcorn i przekąski, co chwi-
lę rozlegały się salwy śmiechu. Wyświetlana była francuska 
komedia romantyczna „Facet na miarę” – ciepły i bardzo 

zabawny film, który urzekł oglądających do tego stopnia, 
że nikt nie zauważył pierwszych kropel deszczu, znienac-
ka zmieniających się w ciągu kilku sekund w ulewę. Nie 
było dane tego wieczoru poznać zakończenia romantycz-
nej historii… kto wie, może następnym razem.

tekst/foto: IB

Polana przy kompleksie w Zielonkach-Parceli wydaje się duża, ale 15 sierpnia pękała w szwach. Fani muzyki disco-
polo dopisali i wypełnili ją po brzegi. Wiek uczestników mieścił się w granicach 3-103 lata. Było co kupić do jedzenia, 
picia, przebrania się i zabawy. Wystąpiły zespoły Invox, Defis, a na koniec – Sławomir ze swoim zespołem i… polał 
się szampan w Zakopanem… 

Organizatorami imprezy była Gmina Stare Babice, Dom Kultury Stare Babice i Krysiak Polska.
tekst: AK, foto: IB

W sobotni wieczór 11 sierpnia Dom Kultury  
Stare Babice zaprosił mieszkańców 
na Kino na Leżakach – modne i ciekawe 
wydarzenie plenerowe. Wieczór filmowy 
pod gwiazdami był z pewnością 
niezapomniany. 

Kino na Leżakach w Zielonkach-Parceli

Festiwal Discopolowanie 
Ogólnopolska Trasa Koncertowa dotarła na Polanę Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. 
Dwie pierwsze godziny wypełniły zabawy, zajęcia, warsztaty i pokazy dla najmłodszych. 
Potem było bardzo głośno i śpiewająco.
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O I S T E: A O T N P R A

O R

W A

Ń K

K Z

O E A Ł I Ł S M I Y A F

KAMIENNE ZAGADKI

Hasło: 

Hasło: 

Ł A T Z S Y R K K A
K W A R C M I A E S
A K N O I M E Z R K
M Ń A S P I G B U A
I S R Z L K A E D Ł
E C G H E A T S A Y
Ń O Z A L E Ż T N Y

Pary
Połącz w pary znane powiedzenia z opisem ich 
znaczenia. Litery wpisane w ponumerowane pola 
utworzą rozwiązanie. 

1 Spać jak kamień.

2 Coś idzie jak z kamienia.

3 Kamieniem nad czymś siedzieć.

4 Jak kamień w wodę przepaść.

5 Kamień komuś z serca zdjąć.

6 Wrzucać kamień do czyjegoś ogródka.

7 Być komuś kamieniem u szyi.

8 Kamień na kamieniu nie został.

9 Kląć w żywy kamień.

10 Na kamieniu się rodzić.

11 Mieć serce z kamienia.

I Zniknąć bez śladu.

N Tak się mówi o złośliwej uwadze, wypowiedzianej niby 
przy okazji innego tematu.

I Być dla kogoś ciężarem w życiu.

K Spać bardzo mocno, głęboko.

Ł Używać bardzo dosadnych przekleństw.

O Tak się mówi o kimś lub o czymś, co występuje bardzo 
licznie; łatwo kogoś lub coś takiego spotkać. 

A Coś się nie udaje, idzie z trudem.

M Być nieczułym wobec cudzego nieszczęścia.

E Uwolnić kogoś od troski.

O Tak się mówi o domach lub miastach, które zostały 
całkowicie zburzone. 

M Pracować nad czyś wytrwale. 

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl podane słowa: SKAŁY, KRYSZTAŁ, KWARC, 
KRZEMIONKA, MIKA, AZBEST, GRANAT, GIPS, RUDA, ŻELA-
ZO, KAMIEŃ. Wyrazy ukryte są w pionie i poziomie; pisane od lewej 
do prawej i wspak. Pozostałe litery czytane poziomo, utworzą rozwią-
zanie. 

Hasło: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Przeskakiwanka
Przeskakuj zawsze o tę samą liczbę oczek, obejdź dia-
gram trzykrotnie i odczytaj hasło.

Trzy rozwiązane zagadki (hasła) oraz imię i nazwisko prosimy 
przesłać na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl 
lub na adres redakcji Gazety Babickiej, Dom Kultury Stare Ba-
bice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem 
„kamienne zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet pra-
widłowych rozwiązań zostaną wylosowane upominki.
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2.
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Poziomo:
  4.  Zajęcia z gliną, na które można przychodzić do Domu 

Kultury.
  9.  Miejscowość, do której wyjechali uczestnicy „Lata 

w Gminie”, aby zwiedzać kopalnię soli.
10.  Ćwiczenia, które mieszkańcy uprawiają na Polanie 

w Lipkowie.
13.  Nasze … Fundacja, która organizuje zajęcia Klubu 

Mam w Starych Babicach.
15.  Indyjski bilard, dobrze znany mieszkańcom naszej 

gminy.
16. Nasz lokalny chór.
17.  „Kabaret pod…„ który wystąpi 20 października w Sali 

Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice
18.  Ulica przy której znajduje się Dom Kultury Stare 

Babice i Gminna Biblioteka Publiczna w Zielonkach-
Parceli.

19.  „… w Gminie” nazwa letniej akcji wychowawczo-
opiekuńczej dla dzieci w naszej gminie.

20.  Pod nimi odbywają się letnie potańcówki 
w Zielonkach-Parceli.

Pionowo:
  1.  Tańczyli i śpiewali na koncercie inaugurującym 

tegoroczną Scenę Letnią w babickim parku.
  2.  Klub karate z Borzęcina Dużego.
  3.  Sztuka walki połączona z tańcem, którego dzieci będą 

mogły uczyć się w Domu Kultury Stare Babice.
  5.  Wybory, które odbędą się już 21 października.
  6.  Teatr, który wystawił na Scenie Letniej spektakl dla 

dzieci pt. „Księżniczka Rosa i Klimek”.
  7.  Wieś położona między Warszawą a Starymi Babicami 

wzdłuż ulicy Hubala Dobrzańskiego.
  8.  Noc, jaką uroczyście obchodzili mieszkańcy 

Borzęcina na Placu Chopina.
 11.  Ogólna nazwa biletu, jakim od września zostaną 

objęci mieszkańcy naszej gminy w ramch 
porozumienia Warszawa+.

 12. Gwiazda tegorocznego Discopolowania.
 14. Złota pora roku.

Krzyżówka 
babicka 
nr 1/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy 
przesłać na adres: gazeta@domkultury-
-starebabice.pl lub na adres redakcji Ga-
zety Babickiej, Dom Kultury Stare Babice, 
ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela 
z dopiskiem „Krzyżówka nr 1/2018”. Wśród 
osób, które nadeślą prawidłowe rozwiąza-
nie, zostaną wylosowane upominki.
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Agnieszka Stanicka: Dziewczyny, co Was zafascyno-
wało w Nordic Walking?
Agnieszka Grupa Rysie Razem: Kiedyś dużo czytałam na 
różnych forach, jakie działanie ma techniczne uprawianie 
Nordic Walking, pomyślałam wtedy, że skoro nie mogę 
biegać, więc czemu nie spróbować tej formy sportu. 
Anna Grupa Rysie Razem: Gdy zaczęłam chodzić, zafa-
scynowała mnie technika i na tym się skupiłam, chcąc 
jak najszybciej opanować nie tylko podstawy, ale także 
bardziej zaawansowaną technikę odpychania się kijami.
AS: Od kiedy zaczęła się Wasza przygoda z NW?
Agnieszka: Zostałam zaproszona na rocznicę Grupy 
Rysie Razem, gdzie był organizowany Rajd po Kampi-
noskim Parku Narodowym wraz z instruktorami, któ-
rzy wyjawili nam tajniki technicznego chodzenia. To 
właśnie wtedy zaczęła się moja historia z NW.
Anna: Moja koleżanka bardzo pozytywnie wypowia-
dała się o  treningach NW. Koniec końców namówiła 
mnie do tego, by spróbować. Instruktorzy pokazywali, 
jak mam chodzić poprawnie i korygowali moje błędy. 
To już drugi rok, jak trwa moja przygoda z kijami.
AS: Jakie były Wasze początki? Z czym było trudno się 
zmierzyć?
Agnieszka: W związku z tym, że miałam słabą kondy-
cję, początki były trudne. Ale szybko się przełamałam 
i ułożyłam sobie w głowie, że dam radę.
Anna: Początki były trudne. Brak kondycji dawał o so-
bie znać. Najtrudniej było wytrwać w tempie i zacząć 
współpracować ze swoim ciałem.
AS: Czy NW wymaga ciężkiej pracy?
Agnieszka: NW nie wymaga ciężkiej pracy, a  chęci 
i trochę czasu.
Anna: Jak już się pozna tajniki chodzenia z kijami, to 
wystarczy już tylko chcieć.
AS: Czy ten sport wymaga diety?
Agnieszka: Zależy, jaki postawimy sobie cel. Czy chce-
my najpierw zrzucić kilogramy, czy poprawić kondycję.
Anna: Myślę, że diety nie trzeba stosować, wystarczy się 
zdrowo odżywiać i dużo nawadniać.
AS: Jak wyglądają Wasze treningi? Ile trwają?
Agnieszka: Staram się trenować raz, a nawet dwa razy 
w  tygodniu. Czas, który przeznaczam na trening to 
ok. 2 godziny. W tym czasie przechodzę 8-10 km.
Anna: Ja staram się chodzić dwa razy w tygodniu, a raz 
na pewno. To zależy od czasu, jaki mam. Przeznaczam 
na marsz też około dwie godziny. Czasami NW mnie 
tak pochłonie, że zatracam się w nim. Okazuje się póź-
niej, że zrobiłam więcej kilometrów niż zakładałam, 
a i czas zleciał mi bardzo szybko.
AS: Co Wam daje uprawianie tej dyscypliny?
Agnieszka: Treningi dają mi lepsze samopoczucie, brak 
bólu kręgosłupa, wzmocnione mięśnie i  poprawienie 

kondycji; a co najważniejsze - dużą ilość endorfin.
Anna: NW daje mi poczucie, że robię coś dla siebie. 
Walczę ze swoimi słabościami. Wędrówki ze znajomy-
mi pozwalają wytrwać w postanowieniach.
AS: Jakie są Wasze dotychczasowe osiągnięcia w  tej 
dyscyplinie?
Agnieszka: Marsze z Rysiami do ok. 18 km, udział w za-
wodach na 10 km Run Mew Master’s Run 2, 3. Dziesiąt-
ka Babicka.
Anna: Moje osiągnięcia wydawałoby się, że są nie-
wielkie, ale patrząc na to, ile kilomerów robię w ciągu 
miesiąca i  w  jakich imprezach biorę udział, to mogę 
stwierdzić, że dokonałam bardzo wiele. Brałam udział 
w Marszu Niepodległości ze Starych Babic do Borzę-
cina Dużego, Po zdrowie w  Ożarowie. Biorę udział 
w różnych marszach i rajdach charytatywnych.
 AS: Rodzina wspierała Was w Waszym wyborze, czy ra-
czej odradzała?
Agnieszka: Oczywiście, że mam wsparcie swojej rodziny, 
ale tak najbardziej wspiera mnie moja siostra Ania, któ-
ra razem ze mną trenuje. W trudnych sytuacjach mamy 
w sobie oparcie.
Anna: Oczywiście, rodzina mnie wspiera, ale najbardziej 
siostra Agnieszka. Bardzo często wychodzimy potreno-
wać spontanicznie, ponieważ wtedy mamy czas tylko dla 
siebie. W końcu siostry mają wspólną pasję i to miłość 
do Nordic Walking scaliła naszą siostrzaną więź.
AS: Czy polepszyła się Wasza kondycja?
Agnieszka: TAK! Mam lepsze samopoczucie, lepszą 
kondycję, a przede wszystkim większą pogodę ducha.
Anna: Moja kondycja jest o wiele lepsza. Wzmocniłam 
mięśnie, pozbyłam się kilku kilogramów, rozruszałam 
swój organizm. To dobra dyscyplina dla osób, które lubią 
wychodzić z domu i spacerować na świeżym powietrzu.

Część III Nordic Walking 
– Miłość do sportu scaliła naszą siostrzaną więź…
Przestawiamy kolejną rozmowę Agnieszki Sta-
nickiej, instruktorki NW z kobietami zafascyno-
wanymi marszem z kijami. 
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5. edycja zawodów

Ponad 20 zawodników 
z całej Polski, 
a nawet z Ukrainy, 
zjawiło się 4 sierpnia 
w borzęcińskim 
skateparku, aby wziąć 
udział w 5. już edycji 
zawodów Stare Babice 
BMX Challenge.

  Stare 
    Babice 
      BMX
     Challenge

Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco: 

JUNIOR 
1.  Wiktor Samojlik (9 lat, najmłodszy 

uczestnik zawodów) 
2. Dawid Bożyk
3. Jakub Klimek

AMATOR
1. Max Płuciennik
2. Stepan Hudyma (Ukraina)
3. Kuba Łopacki

PRO
1.  Patryk Teul (aktualny mistrz Polski)
2. Oskar Gołata
3. Mariusz Mikucki

BEST TRICK
Patryk Teul

Świetna pogoda, wysoki poziom 
sportowy oraz najlepsza w  historii 
imprezy frekwencja wśród publicz-
ności sprawiły, że były to najbardziej 
udane zawody BMX z  dotychczas 
organizowanych przez GOSiR Stare 
Babice.

Imprezę poprowadził niezawod-
ny Czubaka, a  jury sędziowskiemu 
przewodniczył Marcin Oskiera, 
wielokrotny mistrz Polski, który 
poprowadził także warsztaty BMX 
dla najmłodszych, pokazując im, 

jak ciekawa to dyscyplina i jakie ko-
rzyści płyną z posiadania w gminie 
tak fantastycznego skateparku.

O odpowiednią oprawę muzyczną 
zadbał DJ Trash Todd, a  zorganizo-
wany dodatkowo przez GOSiR grill 
zapewnił wszystkim uczestnikom 
pyszne posiłki w trakcie całej imprezy.

Wśród kibiców wylosowany zo-
stał rower BMX, który trafił do jed-
nego z najmłodszych mieszkańców 
gminy.

tekst/foto: GOSiR
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  Warto pomagać

Chcieliśmy podzielić się radością 
rodziny mieszkającej na terenie naszej 
gminy, dla której była prowadzona 
zbiórka nakrętek z  dochodem prze-
znaczonym na zakup elektrycznego 
wózka inwalidzkiego. Dzięki stara-
niom ludzi dobrej woli mama kupiła 
wózek dla swojej niepełnosprawnej 
córki Pauliny, która teraz będzie mo-
gła się bezpiecznie przemieszczać.

Pragniemy podziękować wszystkim 
placówkom, które od listopada 2015 r. 
prowadziły zbiórkę. Były to: Urząd 
Gminy Stare Babice, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Stowarzysze-
nie Odkrywamy Świat – obecnie to 
Fundacja na Przeków, Szkoła Podsta-
wowa w  Koczargach Starych, Szkoła 
Podstawowa w  Zielonkach-Parceli, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Bo-
rzęcinie Dużym, Szkoła Podstawowa 
i  Przedszkole w  Starych Babicach, 
Przedszkole w  Bliznem Jasińskiego, 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
EduLab, Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Terapeutyczny i  Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w  Bliznem 
Jasińskiego, NZOZ SORNO i NZOZ 
ARNICA w Starych Babicach, NZOZ 
Medicor w  Borzęcinie Dużym, Bie-
dronka w  Zielonkach-Parceli, Sklep 
Spożywczy Małgorzata Bulik i  Jacek 
Bulik w Borzęcinie Dużym, Ristoran-
te da Santi w Starych Babicach.

Dziękujemy ww. placówkom za 
prowadzenie zbiórki, mieszkańcom 
Gminy Stare Babice oraz wszystkim 
osobom z okolic gminy za przynosze-
nie siatek, a nawet worków z nakręt-
kami do wyznaczonych miejsc.

Akcję finansowo wspomógł rów-
nież Warszawski Rolno-Spożywczy 
Rynek Hurtowy SA Bronisze oraz 
osoby indywidualne, za co serdecznie 
dziękujemy.

To jeszcze nie koniec naszych dzia-
łań, ponieważ rodzina nadal zbiera 
środki – tym razem na przystosowa-
nie łazienki dla Pauliny. 

Tę akcję również możemy wes-
przeć poprzez dalszą zbiórkę nakrę-
tek, a  następnie wpłatę pieniędzy za 
zebrane nakrętki do Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”, która cały 
czas prowadzi zbiórkę dla Paulinki.

Zapraszamy serdecznie do dalszej 
współpracy.

Nam, jako redakcji Gazety Babic-
kiej jest niezwykle miło, że możemy 
pośredniczyć w przekazaniu podzię-
kowań. Tym bardziej, że mamy jesz-
cze jedno!!!

Rodzice Marzeny Dąbrowskiej 
z domu Foremnik – Edward i Stanisława 
poinformowali nas, że ich córka wróciła 
do domu, z nieprawdopodobnym upo-
rem i wytrwałością ćwiczy i rehabilituje 
się. Droga do całkowitego wyzdrowienia 
jest jeszcze daleka, a odzyskanie pełnej 
sprawności wymaga jeszcze wiele trudu 
i pracy, ale jak to mawiają lekarze: kiedy 
pacjent uprze się wyzdrowieć – żaden 
lekarz nic na to nie poradzi. Państwo 
Foremniakowie chcą tą drogą podzięko-
wać wszystkim darczyńcom i życzyć im 
dużo zdrowia.

Unijne środki na edukację przedszkolną dla samorządowych
przedszkoli w Starych Babicach i Bliznem Jasińskiego

Projekt zakłada realizację programu 
wsparcia przedszkoli, który będzie 
służył wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych dzieci (w  tym dzieci z  nie-
pełnosprawnościami). W  ramach 
projektu przewidziano doposażenie 
przedszkoli m.in. w  pomoce dydak-
tyczne i  zabawki na plac zabaw, spe-
cjalistyczne szkolenia dla nauczycieli 
przedszkolnych, a  także różnorodne 
zajęcia dodatkowe dla dzieci ukierunkowane na niwelo-
wanie deficytów i wyrównywanie szans edukacyjnych. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 408 777, 36 zł. 
Budżet projektu pokryty zostanie w 79,79% ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego – kwota dofinansowa-
nia wynosi 326 174,36 zł. Wkład własny Gminy Stare Babice 
– 20,21%, jest określony na kwotę 82 603,00 zł, ma formę 
niepieniężną w postaci użyczenia sal na potrzeby prowadze-
nia zajęć w ramach projektu. 

Wkrótce podpisana zostanie tak-
że umowa na unijne dofinansowanie 
projektu pn. „Dostęp do informacji 
publicznej gmin Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”, 
w  ramach którego zakupione będą 
urządzenia oraz wykonana zostanie 
digitalizacja dużej części gminnego 
archiwum. W  ten sposób stare papie-
rowe dokumenty, które nieuchronnie 

ulegają starzeniu, zostaną zabezpieczone, a dostęp do nich 
będzie dużo łatwiejszy. W  pierwszej kolejności powstaną 
elektroniczne wersje dokumentów z  zakresu planowania 
przestrzennego, obrotu ziemią, budownictwa w gminie oraz 
archiwa Rady Gminy i  ewidencji ludności. 

Gmina Stare Babice jest w tym projekcie Partnerem Gmi-
ny Ząbki. 

tekst: Beata Tuzimek

Projekt pn.: „Edukacja przedszkolna 
w Gminie Stare Babice – wyrównanie 
szans dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych” realizowany będzie 
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. 

W projekcie wezmą udział dwa przed-
szkola publiczne: Przedszkole w Starych 
Babicach oraz Przedszkole w Bliznem 

Jasińskiego.
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URZĄD GMINY STARE BABICE 
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
woj. mazowieckie, powiat warszawski 
zachodni

Godziny pracy Urzędu Gminy  
Stare Babice  
poniedziałek:  
8.00 do 17.00 
wtorek, środa, czwartek:  
8.00 do 16.00 
piątek:  
8.00 do 15.00
tel. (22) 722 95 81,  
fax (22) 722 90 21 
gmina@stare-babice.waw.pl
Urząd Gminy odpowiada jedynie 
na listy e-mail zawierające nazwisko 
i adres pocztowy nadawcy

Wójt Gminy:  
Krzysztof Turek 
k.turek@stare-babice.waw.pl

Zastępca Wójta:  
Marcin Zając 
m.zajac@stare-babice.waw.pl

Sekretariat 
tel. (22) 722 94 51, (22) 722 92 49, 
fax: (22) 730 80 88
sekretariat@stare-babice.waw.pl

Sekretarz Gminy:  
Wiesława Wojtachnio
tel. (22) 722 94 51, (22) 722 92 49
wojtachnio@stare-babice.waw.pl

Skarbnik Gminy:  
Irena Sotomska
tel. (22) 722 94 51, (22) 722 92 49
skarbnik@stare-babice.waw.pl

Kancelaria
tel. (22) 722 95 81
fax (22) 722 90 21
kancelaria@stare-babice.waw.pl

REFERATY URZĘDU GMINY
Referat Finansowo-Księgowy
kier. Lidia Engler
tel. (22) 722 90 07
budzet@stare-babice.waw.pl
finanse@stare-babice.waw.pl

Referat Podatków i Ewidencji 
Działalności Gospodarczej
kier. Anna Michalska
tel. (22) 722 91 99
wymiar-podatku@stare-babice.waw.pl
podatki@stare-babice.waw.pl

Referat Planowania  
Przestrzennego
kier. Kazimierz Steć
tel. (22) 722 90 04
architektura@stare-babice.waw.pl

Referat Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami
kier. Agnieszka Senterkiewicz
tel. (22) 722 91 39
geodezja@stare-babice.waw.pl

Referat Inwestycji
kier. Paweł Błażejewski
tel. (22) 722-95-36
inwestycje@stare-babice.waw.pl
p.blazejewski@stare-babice.waw.pl
m.wloczewski@stare-babice.waw.pl

Referat Zamówień Publicznych
kier. Jacek Kłopotowski
tel. (22) 730 80 37
zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek
kier. Iwona Mika
tel. (22) 722 90 78
i.mika@stare-babice.waw.pl

Urząd Stanu Cywilnego
kier. Mariola Grzywińska
tel. (22) 730 80 96
usc@stare-babice.waw.pl
meldunki@stare-babice.waw.pl
ul. Rynek 21

Referat Ewidencji Ludności
kier. Jadwiga Sotomska
tel. (22) 722 90 36, ul. Rynek 21

Referat Rozwoju i Promocji Gminy
kier. Malwina Fabianowicz
tel. (22) 730 80 30
promocja@stare-babice.waw.pl
m.fabianowicz@stare-babice.waw.pl
tel. (22) 730 80 40
p.kabala@stare-babice.waw.pl
tel. (22) 752 90 83
programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl
b.tuzimek@stare-babice.waw.pl
tel. (22) 730 80 59
m.waszkiewicz@stare-babice.waw.pl

Referat Ochrony Środowiska
kier. Piotr Czajkowski
tel. (22) 730 80 74
Decyzje środowiskowe, usuwanie 
drzew i krzewów, tel. (22) 730 80 12
srodowisko@stare-babice.waw.pl
k.sonta@stare-babice.waw.pl
Gospodarka odpadami
tel. (22) 722 90 06, 506 587 282
odpady@stare-babice.waw.pl

Referat Gospodarki Komunalnej
kier. Marcin Klimek
tel. (22) 722 95 35, 
(22) 730 80 01 – zgłaszanie awarii 
oswietlenia ulicznego
rgk@stare-babice.waw.pl
p.kuciej@stare-babice.waw.pl
a.bohm@stare-babice.waw.pl
h.zawadzki@stare-babice.waw.pl

Referat Organizacyjny i Kadr
kier. Elżbieta Cieniak
tel. (22) 730 80 14,  
(22) 722 95 81
kadry@stare-babice.waw.pl

Biuro Rady Gminy
kier. Anna Błażejewska
tel. (22) 730 80 28
a.blazejewska@stare-babice.waw.pl
rada@stare-babice.waw.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA 
W URZĘDZIE GMINY
Radcy prawni: Krzysztof Bugla, 
Agata Zawadzka-Kowalska

Biuro prawne
Małgorzata Pytel-Kostrzewa
tel. (22) 722 92 49
biuroprawne@stare-babice.waw.pl

Informatyk
tel. (22) 722 92 49
informatyk@stare-babice.waw.pl

Komendant Gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej
Paweł Janiszewski
tel. (22) 722 95 35

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego, spraw obronnych 
i obrony cywilnej
Roman Balcerowiak
tel. (22) 752 87 52
r.balcerowiak@stare-babice.waw.pl

Audytor wewnętrzny
Teresa Pietrzak
tel. (22) 722 94 51
audytor@stare-babice.waw.pl

GMINNE JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE  
(w budynkach UG)
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Rynek 21
kier. Alicja Napurka
tel. (22) 722 90 11,  
(22) 752 83 85
gops@stare-babice.waw.pl

Straż Gminna Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21, pok. 44, 45
tel. interwencje:  
(22) 722 53 92 lub 986
od poniedziałku do piątku: 
7.00 do 22.00
komendant Leszek Grabowski
tel. (22) 721-02-11 
w godz. 8:00-16:00
straz.gminna@stare-babice.waw.pl

cdn. za miesiąc

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Stare Babice część 1.



PIERWSZE 
ZAJĘCIA

GRATIS 

DLA NOWEGO DZIECKA 

W GRUPIE!

KampinoSport ul.Izabelińska 79 Stare Babice 

Zapisz dziecko na tenisa!
ZAJĘCIA TENISOWE

 DLA DZIECI JUŻ OD WRZEŚNIA!
ILOŚĆ MIEJSC W GRUPACH JEST OGRANICZONA.

22 722 90 32 / 606 122 322 

www.kampinosport.pl 

Hotel Zielonki** w Starych Babicach pilnie zatrudni kelnerkę do restauracji hotelowej. Praca w systemie 
zmianowym, doświadczenie nie jest wymagane. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy, zgra-
ny zespół. Wyślij swoje CV na adres: marketing@hotelzielonki.pl, lub zadzwoń: (22) 722 99 52.

Hurtownia owoców i warzyw BUKAT działająca na terenie gminy Stare Babice zatrudni pracowników ma-
gazynowych oraz kierowców z prawem jazdy kat. C. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Możliwość 
pracy dorywczej (np. czwartki, niedziele, popołudnia). Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr tel. 509 461 503 lub kontakt mailowy praca@bukat.com.

Firma Pexim Sp. z o.o., mieszcząca się przy ul. Białej Góry 42 w Zielonkach-Wsi ma przyjemność poinformo-
wać, że stała się autoryzowanym serwisem wymiany opon marki Michelin.

Ogłoszenia drobne

To miejsce czeka czeka na Twoją reklamę.
gazeta@domkultury-starebabice.pl





ART. PAPIERNICZE 

ZABAWKI

Stare Babice, ul. Rynek 15 
obok sklepu „Mama i Tata”

otwarte  
pn.-pt. 11-18, sob. 10-13, 

TEL. 607-037-385, 
TEL. 739-039-679

LAPTOPÓW,  
KOMPUTERÓW  PC, 
TABLETÓW,  I-PAD,  DRUKAREK
ODZYSKIWANIE  DANYCH 
Z  TELEOFNÓW, 
 KOMPUTERÓW, DYSKÓW

SERWIS
komputerowy


