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Teatr Katarynka „Tirsti Tist w Przestrzeni” – 17 listopada  
(sobota), godz. 16:00 i 18:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury 
Stare Babice. Bezpłatne wejściówki do pobrania  
na www.biletyna.pl i w sekretariacie Domu Kultury.
K.O.S.T.K.A. – przedstawienie teatralne o życiu św. Stanisława 
Kostki – 18 listopada (niedziela), godz. 17:00, Sala 
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Wstęp wolny. 
Warszawskie Zachodnie Targi Pracy – 19 listopada, 
w godz. 10:00–14:00, Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu 
warszawskiego zachodniego, ul. Poznańska 131A, 
Ożarów Mazowiecki
Bibliosłówka z Misiem – 20 listopada (wtorek), godz. 16:30, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 20 listopada  
(wtorek), godz. 18:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare 
Babice. Wstęp wolny.
Australijski wieczór poetycko-taneczny – spotkanie  
z Elżbietą Bednarczyk – 22 listopada (czwartek), godz. 17:00,  
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Ciekawe Indie dla Seniorów – pokaz slajdów pt. „Indie 
– intrygujące południe” – 23 listopada (piątek), godz. 17:00, 
Klub Mieszkańca, ul. Polna 40. Wstęp wolny.
Kabaret Skeczów Męczących – 24 listopada (sobota),  
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. 
Bilety do nabycia na www.biletyna.pl i w sekretariacie 
Domu Kultury.
Robótki zręczne (ozdoby bożonarodzeniowe) – 4 grudnia 
(wtorek), godz. 10:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare 
Babice. Wstęp wolny.
Mikołajki plenerowe – 8 grudnia (sobota), w godz. 14:30–
18:00, parking przez budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice,  
ul. Rynek 21. Wstęp wolny.
Mikołajkowy Spektakl Baletowy – 9 grudnia (niedziela), 
godz. 16:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. 
Wstęp wolny.
Grudniowe bibliosłówka – wśród ozdób 
bożonarodzeniowych – 11 grudnia (wtorek), godz. 16:30, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, I semestr 2018/2019 – 
wykłady o godz. 16.30 w sali konferencyjnej nowego budynku 
Urzędu Gminy:
–  27 listopada (wtorek) – Ewa Drop ,,Jak sobie radzić 

ze stresem?”
–  11 grudnia (wtorek) – Krzysztof Figarski ,,Księżyc jakiego 

nie znamy. Jego wpływ na Ziemię i człowieka.”
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gmina urząd teren

Szanowni Państwo, Czytelnicy Gazety Babickiej! 

Kończy się czas mojej służby na rzecz naszej wspólnoty w roli wójta 
Gminy Stare Babice, dlatego pragnę serdecznie Państwu podziękować za te 
wszystkie lata naszych kontaktów na łamach Gazety Babickiej. 

Historia Gazety Babickiej jest znacznie dłuższa niż czas mojej służby. 
Pierwszy oficjalny numer ukazał się w styczniu 1990 roku i naturalnie 
nie mógł pełnić roli biuletynu informacyjnego gminy, ponieważ wówczas 
gminy samorządnej jeszcze nie było. Powstało wtedy pierwsze legalne pismo 
Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Babicach. Pierwszy 
numer ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Gazeta była wydawana 
ze środków prywatnych i była redagowana społecznie. Dopiero w 1997 roku prawa do tytułu zostały scedowane 
na rzecz gminy i od tego czasu Gazeta Babicka ukazuje się jako oficjalny miesięcznik gminny. 

Dziś oddajemy w państwa ręce 266. numer gazety w nakładzie 6000 egzemplarzy. Na przestrzeni tych 
28 lat opublikowaliśmy także kilka numerów specjalnych: numer przedwyborczy w październiku 2006, 
wydanie z okazji 20-lecia samorządów w październiku 2010 roku, numer specjalny z okazji 100-lecia OSP 
w sierpniu 2017 roku oraz wydane kilka tygodni temu – „Podsumowanie kadencji 2014–2018”. 

Jako miesięcznik gminny gazeta pełni funkcję biuletynu informacyjnego, przekaźnika aktualnych 
wydarzeń lokalnych. Zawsze dokładałem starań, by w żadnej mierze nie miała zabarwienia politycznego, 
ani nie była areną lokalnych sporów. Starałem się  możliwie rzadko występować osobiście na jej łamach – 
pozwalałem sobie zabierać głos tylko w sprawach najważniejszych. 

Niezmiennie dbamy o ewolucyjne zmiany w naszej gazecie, za co zbieramy wiele pozytywnych recenzji. 
Kilka miesięcy temu redagowanie i wydawanie gazety przejął nowo powołany Dom Kultury Stare Babice, 
co zaowocowało nową szatą graficzną, zwiększeniem zawartości i nakładu. Czasopisma lokalne powinny 
przechodzić zmiany, by nadążać za postępem i zmieniającym się otoczeniem. Ważne jest, by nie były 
to zmiany radykalne, podyktowane jakąś doraźną potrzebą. Dziś życzę redakcji wszystkiego najlepszego, 
dalszych sukcesów, stabilizacji i licznych czytelników. 

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim redaktorom, współpracownikom, grafikom, 
drukarniom i wielu innym osobom, które przez te wszystkie lata przyczyniały się do wydawania Gazety 
Babickiej. Czytelnikom dziękuję za zainteresowanie i aktywny udział w tworzeniu naszej gazety. Dziękuję 
wszystkim Państwu!

Krzysztof Turek, wójt Gminy Stare Babice

Uroczystości podsumowujące 23-letnią kadencję Krzysztofa Turka na stanowisku wójta Gminy Stare Babice
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Wybory samorządowe 2018

Mamy za sobą wybory samorządowe 2018. Mieszkańcy Gminy Stare Babice 21 października ruszyli do urn 
wyborczych i oddali głosy na 4 kartach do głosowania, na każdej wskazując jedną osobę – w sumie wybierając 

4 kandydatów – po jednym do: Rady Gminy, Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz na wójta gminy. Frekwencja w naszej gminie w 1. turze wyborów wynosiła 65,27 %  

(mamy 17 968 mieszkańców, z tego uprawnionych do głosowania jest 14 070 wyborców). 

W wyborach do Rady Gminy Stare Babice najwięcej 
mandatów (7) uzyskali radni z KWW Wspólna Przy-
szłość, zagłosowało na nich 3 261 wyborców. 4 mandaty 
zdobyli radni z KWW Działajmy Razem – głosowało na 

nich 2 172 wyborców. 2 mandaty zdobyli radni z KWW 
Jedna Gmina – głosowało na nich 1 277 wyborców, po 
1 mandacie zdobyli radni z KWW Nasz Borzęcin oraz 
KWW Łączy Nas Blizne.

Numer okręg 
wyborczego Nr listy Numer 

na liście Nazwisko i imiona Sołectwo
Liczba głosów 

ważnych oddanych 
na kandydata

% (w skali okręgu 
wyborczego)

1 26 26 KAWCZYŃSKA 
Ewa Jolanta Blizne Jasińskiego 456 81,57

2 19 19 POBORCZYK 
Leszek

Blizne Łaszczyńskiego, 
Lubiczów 235 46,35

3 18 18 PIĘTOCHA 
Jerzy Jan Latchorzew 225 27,01

4 19 19 KARPIŃSKI 
Radosław Piotr

Babice Nowe, Zielonki-
Parcela 431 58,01

5 18 18 SKRZECZKOWSKA 
Lucyna Pelagia Stare Babice (część) 346 53,64

6 18  18 STARNOWSKI 
Michał Wojciech Stare Babice (część) 401 71,48

7 18 18 SOBCZAK 
Dariusz Mirosław Kwirynów, Janów 338 43,17

8 20 20 PAMIĘTA 
Marta Klaudyn 268 35,36

9 19 19 KARCZMAREK 
Paweł Lipków 476 84,40

10 19 19 LADE 
Kazimierz Adam

Zielonki Wieś, Koczargi 
Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj 315 53,75

11 19 19 KUNCEWICZ 
Henryk Koczargi Stare 210 39,40

12 20 20 SUMKA 
Sławomir Wojcieszyn 363 82,13

13 19 19 ZWOLIŃSKA 
Dorota

Wierzbin, Zalesie, Mariew, 
Buda, Stanisławów 264 45,67

14 24 24 FIJOŁEK 
Remigiusz Dominik Borzęcin Duży 374 60,03

15 19 19 SZUBA 
Krzysztof Borzęcin Mały, Topolin 178 50,28

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY STARE BABICE



październik/listopad 2018  gazetaBABICKA 

5

gmina urząd teren

4 listopada miała miejsce druga tura wyborów na sta-
nowisko wójta, ponieważ pierwsza nie dała rozstrzy-
gnięcia. Na kartach znalazły się nazwiska: Sławomir 

Sumka z KWW Jedna Gmina i Marcin Zając z KWW 
Wspólna Przyszłość. Frekwencja wyborcza tym razem 
wyniosła 57,42%.

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania przynależność  
i poparcie

Liczba głosów oddanych 
na kandydata % głosów Wybrany

1 PROROK 
Jerzy Roman 47 Stare Babice, KW Prawo 

i Sprawiedliwość 666 7,29 Nie

2 SUMKA  
Sławomir 44 Wierzbin,

KWW Jedna Gmina 2 292 25,10 Druga tura

3 SZUBA  
Tomasz 45 Stare Babice,

KWW Działajmy Razem 2 016 22,08 Nie

4 ZAJĄC 
Marcin Piotr 47 Zielonki-Parcela,

KWW Wspólna Przyszłość 4 156 45,52 Druga tura

L.p. Nazwisko i Imiona Liczba głosów oddanych 
na kandydata % głosów Wybrany

1 SUMKA  
Sławomir 4 249 52,59 Tak

2 ZAJĄC 
Marcin Piotr 3 831 47,41 Nie

WYNIKI PIERWSZEJ TURY WYBORÓW NA STANOWISKO WÓJTA GMINY STARE BABICE

WYNIKI DRUGIEJ TURY WYBORÓW NA STANOWISKO WÓJTA GMINY STARE BABICE

Polski ustawodawca mocno niepre-
cyzyjnie zredagował art. 991 Kodeksu 
Cywilnego dotyczący zachowku. Ar-
tykuł ten mówi, że osobom takim jak 
„zstępni, małżonkowie oraz rodzice, 
którzy byliby powołanymi do spadku” 
należy się zachowek. W takim wypad-
ku może się wydawać, mając na uwa-
dze słowo „byliby”, że ustawodawca 
wyłączył zastosowanie instytucji za-
chowku w przypadku dziedziczenia 
ustawowego, bowiem zstępni, mał-
żonkowie oraz rodzice zostali powo-
łani do spadku, a nie byliby powołani. 
Nic bardziej mylnego. Zgodnie z wy-
rokami Sądu Najwyższego, pomimo 
brzmienia art. 991 Kodeksu Cywil-
nego, uprawnionym do roszczenia 
o zachowek może być również spad-
kobierca ustawowy tj. taki, który 
nabył spadek w przypadku braku te-
stamentu. Będzie tak w przypadku, 
gdy spadkobiercy otrzymują pusty 
lub w dużej części uszczuplony spa-
dek. Taka sytuacja ma miejsce, gdy 
spadkodawca przed swoją śmiercią 

dokona darowizny na rzecz innych 
osób. W takim wypadku przy ob-
liczaniu zachowku darowizny te 
zalicza się do spadku. Takie zali-
czenie następuje również przy dzie-
dziczeniu ustawowym. Co więcej, 
orzecznictwo wypracowało linię 
znów odbiegającą od literalnego 
brzmienia art. 994 Kodeksu Cywil-
nego, bowiem darowizny na rzecz 
innych ustawowych spadkobierców 
mogą być doliczone bez względu na 
datę ich dokonania. W przypadku 
zaś dokonania darowizny na rzecz 
osoby trzeciej, nie dolicza się daro-
wizn dokonanych przed więcej niż 
dziesięciu laty. Jeżeli więc na przy-
kład spadkobierca mając dwoje sy-
nów dokonał przed swoją śmiercią 
darowizny całego swojego majątku 

na rzecz jednego syna, drugi może 
doliczyć przy obliczaniu zachowku 
wartość darowizny i żądać od bra-
ta tytułem zachowku zapłaty poło-
wy swojego udziału w spadku przy 
uwzględnieniu wartości doliczonej 
darowizny. Należy jednak pamiętać, 
że roszczenie o zapłatę zachowku 
przedawnia się z upływem 5  lat od 
śmierci spadkodawcy.

tekst: Tymoteusz Juszczak, adwokat
foto: pixabay.com.pl

Zachowek jest instytucją przewidzianą w  kodeksie cywilnym, mającą chronić 
interesy osób niepowołanych do spadku. W przypadku pozostawienia testamentu 
przez spadkodawcę, osoby niepowołane do spadku, które dziedziczyłyby 
w  przypadku braku testamentu, mogą żądać stosownej zapłaty od osób 
powołanych w  testamencie. Co jednak w  przypadku, gdy spadkodawca nie 
pozostawił testamentu, a wcześniej darował swój cały lub znaczną cześć majątku 
bliskiej rodzinie lub osobom trzecim? Czy wtedy również przysługuję zachowek?

Adwokat dyżuruje w punkcie nieodpłatnych 
porad prawnych w Urzędzie Gminy 
w Starych Babicach ul. Rynek 21 pokój 23 
od poniedziałku do czwartku  
w godzinach 14.00-18.00  
oraz w piątek w godzinach 10.00-14.00.

Czy zachowek należy się również 
w przypadku, gdy spadkodawca 
nie pozostawił po sobie testamentu?

W sumie oddano 8080 ważnych głosów. Na najbliższą 
5-letnią kadencję na stanowisko wójta Gminy Stare Ba-
bice został wybrany Sławomir Sumka. 

Nowo wybranemu Gospodarzowi Gminy Stare Babi-
ce gratulujemy i życzymy realizacji planów.
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Ze strony urzędu obecni byli: wójt Gminy Stare Babi-
ce Krzysztof Turek, zastępca wójta Marcin Zając, prze-
wodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, kierownik 
Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Agnieszka Senterkiewicz, Grażyna Siemiątkowska – pra-
cownik tego referatu, kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego Kazimierz Steć, kierownik Referatu In-
westycji Paweł Błażejewski. 

Na zebraniu przedstawione zostały szczegółowe in-
formacje dotyczące zaawansowania prac nad projektem 
opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Wojcieszyna i Zalesia. Zebrani zosta-
li poinformowani o uwarunkowaniach procesu zmiany 
przeznaczenia gruntów, w tym szczególnie o koniecz-
ności zmiany granic własności gruntów, ze względu na 
stopień rozdrobnienia własności. Wójt poinformował, 
że są dwie zasadnicze metody dokonania takich zmian: 
pierwsza – poprzez scalanie i podział dokonane przez 
urząd gminy i druga – poprzez liczne procesy sąsiedz-
kiego łączenia i ponownego podziału gruntu na działki 
budowlane oraz prywatne drogi dojazdowe. Dla Woj-
cieszyna i Zalesia brana jest pod uwagę druga opcja, 

ponieważ większość właścicieli złożyła wnioski, by prze-
prowadzić ten proces bez scalania i podziału przez Urząd 
Gminy Stare Babice. W tym przypadku na właścicielach 
spoczywa obowiązek dokonania zmian geodezyjnych, 
doprowadzenia mediów do powstałych działek budow-
lanych, jak też urządzenia i utrzymania prywatnych dróg 
dojazdowych. Zebranym została przedstawiona graficz-
na wstępna koncepcja możliwych połączeń i wtórnych 
podziałów oraz dróg dojazdowych. Przedstawiciele urzę-
du gminy udzielali licznych odpowiedzi na szczegółowe 
zapytania zebranych. 

Koncepcje scalenia są dostępne na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w zakładkach „Aktualności” i „Dla 
Inwestora – plany miejscowe w przygotowaniu” a pliki 
są zatytułowane:- Konsultacje w Zalesiu – 16.04.2018- 
Nowe tereny budowlane dla Wojcieszyna – 27.07.2018.

Zostały one opracowane w ramach analiz dotyczących 
zasadności przystąpienia do sporządzania nowego planu 
miejscowego. Wyniki analizy ekonomicznej dotyczącej 
Wojcieszyna  będą aktualne także dla obszarów we wsi 
Zalesie.

tekst: UGSB / foto: AK

Scalanie działek

1 października w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice odbyło się zebranie 
z mieszkańcami i właścicielami działek rolnych położonych w Wojcieszynie i Zalesiu, 
poświęcone omówieniu możliwości przeznaczenia tych terenów pod zabudowę jed-
norodzinną.
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Z sesji Rady Gminy 
Stare Babice
6 września w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLV sesja Rady 
Gminy Stare Babice. Radni podjęli 16 uchwał:

1. Uchwała Nr XLV/465/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwa-
le Budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2018

2. Uchwała Nr XLV/466/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018–2029

3. Uchwała Nr XLV/467/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji projektu pn. „Edukacja 
przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych”, w ramach RPOWM na lata 2014–2020

4. Uchwała Nr XLV/468/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji grantu pn. „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ra-
mach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

5. Uchwała Nr XLV/469/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazw 
drogom położonym we wsi Blizne Jasińskiego

6. Uchwała Nr XLV/470/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze położonej we wsi Kwirynów

7. Uchwała Nr XLV/471/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej położonej we wsi Klaudyn

8. Uchwała Nr XLV/472/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy 
drogi położonej we wsi Zielonki-Parcela

9. Uchwała Nr XLV/473/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice

10. Uchwała Nr XLV/474/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice

11. Uchwała Nr XLV/475/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia mak-
symalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Stare Babice

12. Uchwała Nr XLV/476/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obsza-
rach gminy Stare Babice – Etap I

13. Uchwała Nr XLV/477/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Stare Babice Samorządowego Programu dla rodzin wie-
lodzietnych złożonego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przez radnych

14. Uchwała Nr XLV/478/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyrażenia sta-
nowiska dotyczącego rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-
-Modlin

15. Uchwała Nr XLV/479/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyboru ław-
ników

16. Uchwała Nr XLV/480/18 z  dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

11 października w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLVI sesja 
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 17 uchwał:

1. Uchwała XLVI/481/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżeto-
wej Gminy Stare Babice na rok 2018

2. Uchwała XLVI/482/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

3. Uchwała XLVI/483/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy 
Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2019

4. Uchwała XLVI/484/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nabycia gruntu położonego 
we wsi Stare Babice

5. Uchwała XLVI/485/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczo-
wego w postaci prawa własności gruntów do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
„Eko-Babice” Sp. z o.o.

6. Uchwała XLVI/486/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy

7. Uchwała XLVI/487/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie scalenia i podziału nierucho-
mości położonych w Borzęcinie Małym – kompleks 1

8. Uchwała XLVI/488/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 
Stare Babice

9. Uchwała XLVI/489/18 z dnia 11 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyróż-
nienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice

10. Uchwała XLVI/490/18 z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwol-
nienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

11. Uchwała XLVI/491/18 z  dnia 11 października 2018 r. w  sprawie nadania nazwy drodze  
wewnętrznej położonej we wsi Mariew

12. Uchwała XLVI/492/18 z  dnia 11 października 2018 r. w  sprawie nadania nazwy drodze  
po łożonej we wsi Borzęcin Duży

13. Uchwała XLVI/493/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze poło-
żonej we wsi Koczargi Stare

14.  Uchwała XLVI/494/18 z  dnia 11 października 2018 r. w  sprawie uchylenia Uchwały 
Nr  XLV/476/18 z dnia 6 września 2018 r. 

15. Uchwała XLVI/495/18 z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie łączne-
go wykonania: Uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 2014 r., Uchwały Nr IV/22/15 
z dnia 5 lutego 2015 r., Uchwały Nr XI/81/15 z dnia 15 października 2015 r. i Uchwały Nr 
XVII/157/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

16. Uchwała XLVI/496/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I

17. Uchwała XLVI/497/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia lokalnych stan-
dardów urbanistycznych na terenie gminy Stare Babice.
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W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, który odbywał się w dniach 16–22 wrze-
śnia również swój udział miała Gmina Stare Babice.

W konkursie oceniane były działania na rzecz zrówno-
ważonego transportu, które przeprowadzono między ze-
szłoroczną akcją, a  terminem tegorocznych obchodów 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 
W tym okresie Gmina Stare Babice podjęła szereg działań.

W  kategorii Działanie trwałe realizujemy projekt pt. 
„Budowa parkingów >Parkuj i Jedź< w gminach Ożarów 
Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego”.

7 sierpnia podpisana została umowa na dofinansowanie 
ww. Parkingu P&R w  Starych Babicach. Oprócz miejsc 
postojowych dla samochodów powstaną tam wiaty rowe-
rowe na 40 stanowisk oraz punkt Samodzielnej Obsługi 

Rowerów (SOR). Ponadto powstanie ścieżka rowerowa 
łącząca parking ze Szkołą Podstawową w  Starych Babi-
cach. Projekt zostanie zrealizowany z udziałem środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014–2020. Wartość dofinansowania bu-
dowy naszego parkingu to blisko 800 tys. zł.

Gmina Stare Babice rozpoczęła dopłaty dla mieszkań-
ców do długookresowych biletów komunikacji miej-
skiej  w  ramach Biletu Metropolitalnego.  W  pierwszym 
miesiącu akcji wydano ponad 800 kart Biletu Metropo-
litalnego.

W  kategorii Tydzień działań w  naszej gminie odby-
ła się akcja informacyjna w  placówkach edukacyjnych 
oraz akcja promująca kampanię,  skierowana do pozo-
stałych mieszkańców gminy za pośrednictwem lokal-
nych mediów. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli 
zorganizowała mobilne miasteczko rowerowe, by uczyć 
bezpiecznej jazdy rowerem (10.04.2018), kurs na kartę ro-
werową i szkolny rajd rowerowy. 1 września odbył się ro-
dzinny rajd rowerowy promujący wykorzystanie roweru, 
jako lokalnego środka transportu. 

Najbardziej cieszy aktywny i liczny udział mieszkańców 
we wszystkich działaniach. 

tekst: UGSB / fot: IB

Europejski Tydzień 
Zrównoważonego
Transportu 2018 PRZESIĄDŹ SIĘ I JEDŹ!

16 października 2018 r. w Dzień Jana Pawła II – polskie święto 
ustanowione przez Sejm RP w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi 
II – wójt Krzysztof Turek oraz zastępca wójta Marcin Zając wraz 
z pracownikami urzędu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze 
przy kamieniu upamiętniającym niezwykłą postać papieża Jana 
Pawła II i jego pontyfikat. 

W  Kościele Katolickim równolegle obchodzony jest Dzień Pa-
pieski, przypadający w  każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

W 40.  Karola Wojtyły na papieża 
rocznicę wyboru
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W tym roku powód do świętowa-
nia był potrójny. Święto szkoły, tra-
dycyjnie już połączone z pasowaniem 
najmłodszych uczniów na pierwszaka 
odbyło się w  przededniu obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w  miejscowym kościele pod 
wezwaniem Świętego Wincentego 
Ferreriusza. Następnie uczestnicy 
prowadzeni przez poczty sztandaro-
we, przeszli do szkoły. 

Akademię rozpoczął wzruszają-
cy i  doskonale dopracowany występ 
słowno-muzyczny pierwszaków, za-
kończony uroczystym ślubowaniem. 
W drugiej części uczniowie klasy Va 
przedstawili niezwykłą inscenizację, 
której scenariusz napisało życie pana 
Edwarda Pająka, mieszkańca naszej 
gminy i pradziadka jednego z uczniów 
borzęcińskiej szkoły, Wojtka Zalew-
skiego. Wnuk wcielił się w rolę swego 
90-letniego przodka, zasiadającego 

na widowni z  całą rodziną. W  bar-
dzo ciekawy sposób, w  scenografii 
rodzinnego domu, Wojtek snuł opo-
wieść o 100 latach niepodległej Polski, 
szarpanej jednak wojnami i  spora-
mi wewnętrznymi. Historia długa 
i  skomplikowana, lecz porywająca 
i pełna wzruszeń. Było o Radiostacji 
Transatlantyckiej Babice-Boernero-
wo, o  II wojnie światowej, Oświęci-
miu, strajkach w Poznaniu i Gdańsku, 
o Romku Strzałkowskim i Janku Wi-
śniewskim, o  naszym papieżu, Janie 
Pawle II, pierwszych, częściowo wol-
nych wyborach, o  wejściu Polski do 
NATO i do Unii Europejskiej. Wspo-
mnienia kombatanta przedstawione 
w  rozmowie z  wnukami przeplatane 
były pieśniami patriotycznymi i oko-
licznościowymi. Całość uzupełniały 
fragmenty z kronik – relacja ze straj-
ków, niezapomniany fragment wystą-
pienia Ojca Świętego z  pielgrzymki 
do Polski, czy przemówienie generała 

Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadza-
jące stan wojenny. 

Podczas uroczystości szkolnych 
Pani Dyrektor podzieliła się z gośćmi 
wspaniałą informacją o tym, że 15 paź-
dziernika 2018 roku w Auli Schuma-
na Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w  Warszawie wśród 
osób uhonorowanych odznaczeniami 
i  nagrodami Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty znalazła się także nasza 
nauczycielka z  Borzęcina Dużego – 
Małgorzata Kozłowska, wspaniała po-
lonistka i wychowawca wielu pokoleń 
młodzieży z 36–letnim stażem pracy. 

Na zakończenie Dyrekcja szkoły 
wręczyła kwiaty szanownemu Jubi-
latowi i  przybyłym kombatantom; 
wszystkich gości zaprosiła do zwie-
dzania wystawy dotyczącej Radiosta-
cji Babice i  na poczęstunek. Były to 
uroczystości na najwyższym pozio-
mie. Gratulujemy!

tekst / foto: AK

Święto szkoły, pasowanie na pierwszaka 
i obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę w Borzęcinie Dużym

26 października to już od 22 lat niezwykły dzień w Borzęcinie Dużym. W 1996 roku odby-
ła się tu uroczystość nadania szkole imienia ,,Armii Krajowej Grupy Kampinos” i został 
jej przekazany sztandar, na który uczniowie złożyli ślubowanie. Gośćmi honorowymi tej 
uroczystości byli Kombatanci.
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Wrześniowe uroczystości 
religijno-patriotyczne 2018

Tegoroczne uroczystości 
religijno-patriotyczne 

były wyjątkowe

Rozpoczęły się już 29 września in-
scenizacją bitwy pancernej z  roku 
1939 pod Pociechą. 

Polskie wojska dowodzone przez 
podchorążego Edmunda Romana 
Orlika starły się wtedy z niemieckimi 
oddziałami pancernymi dowodzony-
mi przez Oberleutnanta Wiktora IV 
Albrechta von Ratibora. Bitwę wy-
grali Polacy.

Inscenizacja rozpoczęła się o godz. 
15:00, ale już wcześniej można było 
spotkać przebranych rekonstruk-
torów. Liczna grupa mieszkańców 
z dużym zainteresowaniem obejrzała 
inscenizację.

W  niedzielę 30 września uroczy-
stości rozpoczęto mszą świętą od-
prawioną w  kościele parafialnym, 
a następnie zgromadzeni przemasze-
rowali na cmentarz wojenny, gdzie 
oddano hołd poległym, uroczyście 
składając wieńce. Wójt Gminy Stare 
Babice Krzysztof Turek podziękował 
licznie zgromadzonym gościom oraz 
zaprosił wszystkich na piknik wojsko-
wy przed urząd gminy.

tekst: UGSB / foto: IB
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28 września uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Starych Babicach odbyli 
wyjątkowy rajd. Tego dnia młodzież 
ubrana w stroje inspirowane militar-
nym stylem, niosąc flagi narodowe, 
ruszyła w kierunku lokalnych miejsc 
pamięci, gdzie czekały na nią zadania 
specjalne. To była niezwykła lekcja 
historii.

Rajd wystartował z cmentarza wojen- 
nego w  Starych Babicach, na którym 
spoczywają obrońcy stolicy z  wrze-
śnia 1939 r. oraz ludność cywilna 
i  obrońcy ziemi babickiej. Podczas 
rajdu młodzież wykonywała zada-
nia. Pierwsze z  nich, zlokalizowane 
w salach lekcyjnych, dotyczyło Polski 

pod zaborami. Uczniowie bawiąc się, 
pogłębiali wiedzę o takich postaciach 
jak np. Bolesław Prus czy Stanisław 
Wyspiański.

Następny punkt biegu znajdo-
wał się na cmentarzu, gdzie każdy 
zespół miał za zadanie odnaleźć 
kopertę z drugą łamigłówką, doty-
czącą Wojska Polskiego. Później na-
leżało skierować się na ścieżkę obok 
nekropolii i  podążać w  kierunku, 
jaki wskazywały strzałki. Kolej-
ne zagadnienia dotyczyły historii 
Polski w  czasie zaborów i  I  wojny 
światowej. Uczniowie zdobyli dużo 
wiedzy na temat dowódców zwią-
zanych z Babicami.

Po przygodzie z historią przyszedł 
czas na odpoczynek. Na latcho-
rzewskim placu zabaw w  lesie, pani 
Dyrektor opowiedziała uczestni-
kom o wkładzie mieszkańców Babic 
w obronę Warszawy. Na zakończenie 
można było spróbować prawdziwej 
wojskowej grochówki. 

Tego typu inicjatywy rozbudzają 
w uczniach pasję i zwiększają świa-
domość historyczną. Oby więcej 
takich akcji, w  których można po-
łączyć przyjemne z  pożytecznym 
i sprawdzić swoją wiedzę, zdobywa-
ną przez lata nauki. 

tekst: IB na podstawie informacji ze strony 
www szkoły  / foto: Ewelina Tużnik-Płeszka

Rajd
patriotyczny

babickich
uczniów

20 września – Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka w Bliznem Jasińskiego

Przedszkolaki swoje święto rozpo-
częły od wspólnej zabawy taneczno-
-ruchowej w  holu przedszkolnym 
z  animatorami EDU FUN. Po wy-
czerpującej rozgrzewce animatorzy 
zaprosili uczestników do ogrodu 
przedszkolnego, gdzie czekały na nich 
rozmaite atrakcje. Wróżki i  ich po-
mocnicy zachęcali do różnorodnych 
aktywności: były eksperymenty Ma-
łego Edisona, zabawy sprawnościowe 
(przeciąganie liny, spacer stopkami, 
zabawy z  chustą i  piłeczkami), po-
kaz olbrzymich baniek mydlanych 
i  zamykanie w  nich chętnych dzie-
ci. Dużą popularnością cieszyło się 

modelowanie balonów – wróżki skrę-
cały z nich rozmaite kształty – mie-
cze, kwiaty, wiewiórki, kotki i co tylko 

jeszcze przyszło do głowy naszym 
przedszkolakom. Uwieńczeniem za-
bawy było malowanie twarzy i broka-
towe tatuaże. Na buziach dzieci wedle 
życzeń pojawiły się: biedronki, motyl-
ki, kotki czy pająki.

Aby było w  tym dniu wyjątkowo 
i  ciekawie, w  każdej grupie wyko-
nany został eksperyment z  ogniem 
w  dłoni. Ku swojemu zdziwieniu 
dzieci przekonały się, że magiczny 
ogień nie musi parzyć. Tego dnia 
każdy przedszkolak zabrał do domu 
skręcony balonik i  malowany ob-
razek. Każda grupa otrzymała od 
pani dyrektor kosz zabawek i  gier 
oraz dyplom. Grupy wykonały sobie 
również pamiątkowe zdjęcia.

Życzymy wszystkim naszym przed-
szkolakom, by radość i głośny śmiech 
gościł na co dzień na ich małych 
i słodkich buźkach. 

tekst: Anna Dębkowska-Gut 
zdjęcia: Ewa Rynkowska, AK

Już od świtu cały personel dekorował plac przedszkolny, aby spra-
wić dzieciom niespodziankę. Wszędzie mnóstwo było kolorowych 
balonów i serpentyn. 
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Mieszkańcy Klaudyna po raz kolejny mieli okazję 
na spotkanie sąsiedzkie – Klaudyniada 2018
23 września w pięknym i gościnnym otoczeniu hotelu Stawisko po raz kolejny odbyło 
się spotkanie integracyjne mieszkańców Klaudyna. Organizatorami tego wydarzenia byli: 
rada sołecka z sołtysem Aleksandrem Jadczakiem, radna Karolina Bielińska, Stowarzy-
szenie Klaudyn oraz Dom Kultury Stare Babice z Alicją Sztyler.

Głównym prowadzącym imprezę 
i naszym konferansjerem był Krzysz-
tof Kaliszewski.  Jak to zwykle bywa 
podczas wydarzeń plenerowych, klu-
czową jest niespodzianka pogodowa. 
W tym roku aura nas nie rozpieściła 
– było pochmurnie i zimno, ale mimo 
to frekwencja była zaskakująco dobra. 

Było wiele atrakcji dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych; dla smakoszy dań 
z grilla i fanów domowych wypieków. 
Koncert muzyczny poprowadziła 
mieszkanka Klaudyna – Natalia Zub-
kiewicz z tatą. Jak co roku, odbyły się 
konkursy z  nagrodami: „Droga do 
niepodległości” i „Zagraj z mistrzem”. 
Pracownicy GOSiR-u  przygotowali 
gry i  zabawy sportowe; mieszkańcy 
ulic Liszta i Brahmsa grę w kule oraz 

prezentację multimedialną. Można 
było także popróbować gry w indyjski 
bilard (carrom).

Sponsorami wydarzenia byli: ABC 

Cars, Norma, Dom Kultury Stare Ba-
bice, Urząd Gminy Stare Babice. Za-
bawki i drobne materiały reklamowe 
sponsorowały sklepy: Muminek, Pa-
trycja, Lewiatan, Czesio, Pan Kame-
leon, MS Świat, Norma. O  domowe 
wypieki zadbały mieszkanki Klaudy-
na, a wspaniałą grochówkę ugotowała 
pani Agnieszka, właścicielka baru Ka-
bak z Lasek.

Za pomoc w przygotowaniu i zor-
ganizowaniu spotkania dziękujemy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Komen-
dzie Powiatowej Policji i Komendzie 
Głównej Policji, a szczególnie Zarzą-
dowi hotelu Stawisko za udostępnie-
nie swojego terenu. 

tekst: Karolina Bielińska

foto:  AK

To już druga edycja niezwykle wartościowego pro-
gramu popularnej stacji telewizyjnej. Wartościowego, 
bo kształtującego zarówno u widzów, jak i u osób biorą-
cych udział w nagraniu, wrażliwość na potrzeby najbliż-
szych, empatię i  umiejętność uważnego obserwowania 
otoczenia. W  obliczu powszechnego rozwoju mediów 

społecznościowych i życia w sieci to naprawdę ważne, by 
umieć dostrzec drugiego człowieka. 

Prowadzący spełnił prośby aż czterech wybranych przez 
siebie bohaterek. 

Kasia ma życzenie dla mamy, aby mogła zobaczyć ko-
stiumy filmowe. Spełnieniem marzeń byłaby wizyta w 
Cinecitta – największym studiu filmowym we Włoszech. 
Siostry Wiktoria i Zuzia mają marzenie dla brata, aby miał 
szanse na rozwój kariery muzycznej. Dla obu dziewczynek 
brat jest wzorem i powodem do dumy. Patryk pisze tek-
sty, rapuje, ma swój kanał na YouTube, gdzie prezentuje 
zmontowane przez siebie teledyski. Dziewczynki marzą, 
żeby brat mógł zaprezentować swój talent przed szerszą 
publicznością.  Antosia ma nietypowe marzenie dla taty, 
który jest fanem serialu „Walking Dead” – chciałaby, aby 
spędził dzień z zombie.

tekst/foto: AK

Zieloneccy uczniowie na planie filmowym TVN 

„Drzewo Marzeń”
Emisja programu w  telewizji TVN odbyła się 28 października. Archiwalne odcinki można obejrzeć na 
stronie internetowej: https://player.pl/programy-online/drzewo-marzen. Prowadzący program – Mateusz 
Gessler – zaprosił uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli do wspólnej zabawy polegającej 
na  wymyśleniu marzenia dla bliskich im osób. O tym, co chcieliby zrobić dla kogoś ze swojego otoczenia, 
opowiedzieli Mateuszowi na Magicznym Drzewie, na którym zawisły karteczki z życzeniami. 
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W naszych gminnych placówkach 
oświatowych to święto często jest łą-
czone z pasowaniem na pierwszaka 
najmłodszych uczniów.  

Szkoła w Starych Babicach gościła 
w  tym roku zastępcę wójta Marcina 

Zająca, który złożył najlepsze życze-
nia nauczycielom, a  przy tej okazji 
uczniom przesłał moc serdeczności. 
Dzieci zatańczyły poloneza i  krako-
wiaka; zaśpiewały włoską piosenkę 
i  wygłosiły okolicznościowe wiersze. 

Babiccy uczniowie mają tradycję po-
legającą na tym, że zajęcia tego dnia 
prowadzone są w niekonwencjonalny 
sposób – np. lekcje dla najmłodszych 
uczniów prowadzą ich starsi koledzy.

Młodzież w  Zielonkach-Parce-
li poza częścią oficjalną akademii 
przedstawiła w  humorystycznej 
konwencji wywiadu do „Telewizji 
śniadaniowej” rozmowę z udziałem 
p. Dyrektor, jej Zastępcy i  Prze-
wodniczącej Rady Rodziców. 

W Koczargach Starych odbyły się 
normalne lekcje, okraszone uroczy-
stą akademią „Nauczyciele a ucznio-
wie”. Aktorzy ukazali w kabaretowej 
wersji relacje nauczyciel-uczeń. Było 
dużo śmiechu i wzruszeń. Wszyscy 
tego dnia czuli się wyjątkowo.

W ZSP w Borzęcinie Dużym od-
był się młodzieżowy pokaz mody. 
Pani Dyrektor wręczyła nagrody 
nauczycielom, a  w  święcie wzięli 
udział przewodniczący Rady Gmi-
ny Henryk Kuncewicz i Iwona Mika 
kierownik Referatu Wspólnej Ob-
sługi Jednostek.

Redakcja Gazety Babickiej ko-
rzystając z  okazji, dołącza się do 
najlepszych życzeń dla wszystkich 
Nauczycieli.

tekst/foto: GB

Dzień Edukacji
Narodowej 2018
Październik to czas uroczystości związanych z Dniem Edukacji 
Narodowej, obchodzonym w całej Polsce w rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej powołanej 14 października 1773 r. 
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Jesienne  lekcje 
         na świeżym        
p o w i e t r z u

Początek jesieni rozpieszczał nas 
piękną pogodą i  złocistymi kolora-
mi mieniącymi się w  promieniach 
słońca. Wykorzystali to uczniowie 
najmłodszych klas ze Szkoły Podsta-
wowej w Koczargach Starych.

Dzieci pod okiem swoich nauczy-
cielek stworzyły niezwykłe dzieło 
plastyczne. Na folii rozciągniętej 
wokół szkolnego ogrodzenia po-
wstały jesienne krajobrazy. To  nie-
zwykłe, że można malować w  tak 
niekonwencjonalny sposób. Efekty 
pracy zaskoczyły samych twórców, 
a  radości i  śmiechu było przy tym 
co niemiara. Po raz kolejny można 

było się przekonać, że wyobraźnia 
najmłodszych nie ma granic. Miejmy 
nadzieję, że listopad będzie równie 

łaskawy i przyjazny lekcjom na świe-
żym powietrzu.

tekst/foto: IB  

Jesienne  lekcje 
         na świeżym        
p o w i e t r z u

Program wydarzenia był bardzo 
bogaty i  pełen niespodzianek. Uro-
czysty dzień rozpoczął się występami 
wokalnymi i  tanecznymi uczniów 
szkoły. Na scenie wystąpił również 
znany dzieciom i  rodzicom zespół 
dziecięcy „Fasolki”, którego przeboje 
„Witaminki” czy „Mydło wszystko 
umyje” znane są od lat. 

W  salach odbywał się festiwal 
nauki, gdzie uczniowie samodziel-
nie przeprowadzali eksperymenty 
fizyczne, chemiczne i zabawy mate-
matyczne. Dzięki pięknej pogodzie 
wiele aktywności mogło się odbyć na 
zewnątrz szkoły, m.in. gry i  zabawy 
sprawnościowe, piłkarskie warsztaty 
freestyle, zwiedzanie wozu strażackie-
go i  nauka udzielania pierwszej po-
mocy. Rodzice chętnie odpoczywali 

na leżakach. Na szkolnym patio pięk-
nie prezentowała się wystawa prac 
uczniów związania z  londyńskimi 
zabytkami i architekturą.

Największym zainteresowaniem 
cieszyła się stołówka, gdzie stoły ugi-
nały się od jesiennych smakołyków. 
Niezliczona ilość ciast i  wypieków, 
stoisko z  pierogami i  domowymi 
przetworami, dyniowa zupa, sałatki 
i owoce to bardzo ogólny zarys tego, 
czego goście mogli spróbować pod-
czas święta dyni. Wszyscy mogli 
wykonać też pamiątkowe zdjęcie 
w fotobudce.

Dopełnieniem były konkursy na 
najciekawszy jesienny strój oraz 
najlepszy jesienny wypiek. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody, wręczone 
przez zastępcę wójta gminy Marcina 

Zająca oraz dyrektor szkoły Hannę 
Domańską.

Na kolejnym festiwalu dyni do zo-
baczenia za rok!

Tekst/foto: IB

II Festiwal Dyni 2018
Już po raz drugi w szkole podstawowej w Zielonkach-Par-
celi odbyło się wesołe, jesienne święto dyni. Na uczniów 
i rodziców czekała tego dnia moc atrakcji.
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Niesamowite opowieści na jesienne wieczoryNiesamowite opowieści na jesienne wieczory

W  niedzielny wieczór 30 wrze-
śnia odbyło się niezmiernie ciekawe 
i  jak zawsze wyjątkowe wydarzenie 
z  cyklu „Spotkania Ot!warte”. W  ta-
jemniczych piwnicach zabytkowego 
dworku przybyli mieszkańcy mogli 
poczuć się jak w  niesamowitym te-
atrze opowieści. I mali i duzi wędro-
wali za żywym słowem po krainach 
istniejących i nieistniejących, szukając 

snów i  słów, prawdziwej magii i  cu-
dów. Wysłuchali historii o  miłości, 
szczęściu i  nieszczęściu, mądrości 
i głupocie. Przewodniczką po tej wie-
lowymiarowej krainie była Katarzyna 
Jackowska-Enemuo, opowiadaczka, 
muzykantka i  wędrowniczka, która 
przywiozła bajki i  baśnie, przypo-
wieści i  historie ze wszystkich stron 
świata. Słuchacze wyszli oszołomieni 

podróżą przez nieistniejący świat, 
którego stali się częścią. Na zakoń-
czenie spotkania wśród widzów 
tradycyjnie rozlosowane zostały upo-
minki. Spotkanie przygotowały Panie 
Ludmiła Miłowanowa oraz Izabella 
Kurowska-Brandenburska, a  projekt 
finansowany był przez Gminę Stare 
Babice.

tekst/foto: IB

Coraz dłuższe jesienne wieczory działają nostalgicznie. Chciałoby się usiąść w wygod-
nym fotelu i słuchać pięknych opowieści w blasku świec. Na takie właśnie nastrojowe 
spotkanie w piwnicach Pałacu Lasotów w Zielonkach-Parceli zaprosiło mieszkańców Sto-
warzyszenie Kuźnia Przyjaźni.

29 września uczniowie gimna-
zjalnych klas: III b, III c, III e, i III f 
wraz z p. Wandą Wiśniewską uczest-
niczyli w  wykładzie wygłoszonym 
na  Wydziale Biologii  Uniwersytetu 
Warszawskiego pt. „Antybiotyki – hi-
storia odkrycia, mechanizm działa-
nia, wpływ na organizm człowieka”. 
Spotkanie zorganizowano w ramach 
XXI Festiwalu Nauki.

24 września odbył się konkurs 
na przebranie pt. „Leśny Zwierzak”, 
w którym udział wzięła liczna grupa 
uczniów. Zobaczyć mogliśmy m.in. 
wiewiórki, sowę, jeża, zająca. Ucznio-
wie wysłuchali również opowiadania 

o przygodach Gangu Słodziaków. Na 
koniec rozdane zostały nagrody za 
najpiękniejszy i  najciekawszy strój. 
Każdy z uczestników otrzymał słodki 
poczęstunek.

tekst/foto: Martyna Sotomska

Dzieje się w 
Koczargach Starych…
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27 września w sali widowiskowej Kozienickiego Domu 
Kultury po raz 13. spotkało się 37 zespołów senioralnych, 
aby zaprezentować swój artystyczny dorobek. 

W  radosnej biesiadnej atmosferze chórzyści wyko-
nywali bardziej i  mniej znane piosenki w  ciekawych 
opracowaniach muzycznych. „Nowoczesna babcia” 
w wykonaniu zespołu „Sami Swoi”, o rezolutnej starszej 
pani korzystającej ze wszystkich uroków życia, wywoła-
ła śmiech i oklaski.

Zespołom wręczono dyplomy i pamiątkowe puchary. 
Wszyscy uczestnicy dziękując organizatorom, Stowa-
rzyszeniu Kobiet Ziemi Kozienickiej, deklarowali obec-
ność za rok.

A. Czajkowska

Prezes UTW Agnieszka Matu-
szewska w wykładzie programowym 
przedstawiła zaplanowaną do reali-
zacji w bieżącym roku akademickim 
tematykę wykładów i projektów.

Będzie ona realizowana w kilku blo-
kach tematycznych:
1)  wykłady i prelekcje dotyczące 

profilaktyki zdrowia fizycznego 
i psychicznego realizowane przez 
lekarzy, psychologów-gerontolo-
gów, geriatrów i dietetyków;

2)  wykłady i warsztaty przybliżające 
historię ostatniego stulecia Polski, 
szczególnie dotyczące walk nie-
podległościowych, prowadzone 
przez historyków, socjologów, 
teologów;

3)  projekt „Senior aktywny i kultural-
ny” – uczestnictwo w spektaklach 
teatralnych, filmowych, wydarze-
niach okolicznościowych;

4)  zajęcia taneczne i ruchowe „Tańce 
w kręgu”; ćwiczenia relaksacyjno-
-oddechowe prowadzone przez 
instruktorów.

Słuchacze UTW zaakceptowali 
program, jednocześnie podejmując 
decyzję o  wspólnym wyjeździe na 
ogólnopolskie spotkanie seniorów 
w Częstochowie.

W  pierwszej Narodowej Piel-
grzymce Seniorów na Jasną Górę 
22  września 2018 r. uczestniczyło 
48  studentów starobabickiego uni-
wersytetu. W sumie z całej Polski było 
około 700 osób. 

W  ogólnopolską dyskusję o  sytu-
acji najstarszych Polaków włączyła się 
również Akcja Katolicka. Spotkanie 

rozpoczęło się w  bazylice mszą św., 
której przewodniczył abp Edward No-
wak z  Watykanu, a  homilię wygłosił 
bp Andrzej Przybylski, bp pomocni-
czy arch. Częstochowskiej. Zachęcając 
osoby starsze do aktywności, biskup 
powołał się na słowa papieża Fran-
ciszka, który mówił, że może młodzi 
są sprawniejsi, szybciej chodzą po 
drogach, ale to starsi te drogi znają, 
wiedzą jak łatwiej dojść do celu.  

Następnie w  auli o. Kordeckiego 
wszyscy spotkali się na panelu dysku-
syjnym.

Wypowiedzi dotyczyły wyzwań, 
jakie w związku z sytuacją demogra-
ficzną stają przed polityką senioralną 
na wszystkich szczeblach rządowych; 
została poruszana problematyka 
związana m.in. ze zdrowiem i  bez-
pieczeństwem osób starszych.

Z  przesłaniem aby być aktywnym, 
seniorzy rozpoczynają kolejny rok 
kształcenia i samorealizacji.

Z Gminnej Rady Seniorów 

Anna Czajkowska

Zespół „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego 
na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej

w gronie najlepszych.

Nowy rok akademicki 2018/2019 Starobabickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęty I Narodową 
Pielgrzymką Seniorów na Jasną Górę.
Inauguracja 5. roku działalności Stowarzyszenia UTW odbyła się 18 września w gościnnych 
salach Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, mieszczącej się w Zielonkach-Parceli, gdzie 
dyrektor Maciej Tuzimski zapoznał obecnych z księgozbiorem oraz bogatą ofertą zajęć dla 
seniorów, zachęcając ich do systematycznego czytelnictwa i uczestnictwa w wydarzeniach.
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Wśród gości znalazł się starosta powiatu warszaw-
skiego-zachodniego Jan Żychliński, członkini zarządu 
powiatu warszawskiego-zachodniego Jolanta Stępniak, 
zastępca wójta gminy Stare Babice Marcin Zając, kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja 
Napurka, wicedyrektor szkoły Agnieszka Matuszewska, 
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby za-
angażowane w prowadzenie tego uniwersytetu: księża 
Józef Olczak i Jan Wróbel, Rada Seniorów z przewod-
niczącym Tadeuszem Wiśniewskim, Anną Czajkowską 
oraz Barbarą Pruszkowską-Kubel, radni Gminy Stare 
Babice: Sławomir Sumka oraz Krzysztof Szuba. 

 

W  roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości widzowie wysłuchali koncertów chórów: 
„Ożarowskie Kumoszki” z Ożarowa Mazowieckiego pod 
kierownictwem Waldemara Dąbrowskiego oraz „Balla-
da” z Leszna pod dyrekcją Bernarda Olosia. Klub Senio-
ra Nadzieja ze Starych Babic przygotował występ pod 
czujnym okiem Bogdana Zubkowicza. Tańczących milu-
sińskich ze Stowarzyszenia Kotwica, uczniów tej szkoły, 
przygotowała Joanna Markiewicz.

Uroczystości zakończyły się słodko-owocowym po-
częstunkiem wśród integracyjnych rozmów i spotkań. 
Do zobaczenia za rok!

tekst/foto: AK

XII Borzęciński 

Dzień Seniora

14 października w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 
Dużym z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego Kotwica z Krzysztofem 
Grzelakiem na czele oraz chóru Sami Swoi z Janem Jaworskim odbył się 
już po raz 12. Międzypokoleniowy Dzień Seniora. Spotkanie poprowa-
dziła radna Gminy Stare Babice Justyna Szczepanik.
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Wysłuchaliśmy koncertu muzy-
ki Chopina w  wykonaniu laureata 
I  Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego na Instrumentach 
Historycznych – Naruhiko Kawagu-
chi (Japonia). Po parku w Żelazowej 
Woli mieliśmy przyjemność space-
rować z kierownik Anną Tarnawską, 
która opowiadała nam o  źródłach 
i  roli małej architektury w  tymże 
miejscu i o architekturze krajobrazu. 

Następnie pojechaliśmy do Bro-
chowa, aby zobaczyć kościół para-
fialny pw. św. Jana Chrzciciela i  św. 
Rocha, w  których odbyły się ważne 
uroczystości z  życia rodziny Cho-
pinów. W  1806 r. odbył się w  nim 
ślub Mikołaja Chopina z  Teklą Ju-
styną z  Krzyżanowskich, a  po czte-
rech latach, w czasie Wielkiej Nocy, 
23 kwietnia 1810 r. ochrzczony został 
Fryderyk Franciszek Chopin. 

W Lesznie przy Pałacu Łuszczew-
skich tego samego dnia odbywało się 
DISCO SENIOR 2018. Oczywiście 
nie mogło tam zabraknąć seniorów ze 
Starych Babic. Zabawę i  gościnność 
zapewnił starosta warszawski za-
chodni Jan Żychliński i wicestarosta 
Paweł Białecki. Były: grill, kufel piwa 
i oczywiście, zgodnie z nazwą impre-
zy – zabawa na otwartym powietrzu 
w słonecznej, letniej atmosferze.

Dużym zainteresowaniem babic-
kich seniorów cieszył się wyjazd do 
Trójmiasta, zorganizowany w dniach 
5–7 października. Pomimo jesien-
nej pory nastrój wśród uczestników 
wycieczki i aura pogodowa były zde-
cydowanie letnie i ciepłe. Niektórzy 
będąc w  piątek na molo w  Sopocie 
nawet się opalali.

Wyjazd wkomponował się w  ob-
chody 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości, bo w  trakcie wycieczki 
mieliśmy przyjemność zobaczyć 
kilka, jakże ważnych dla Polaków 
i polskiej historii miejsc: Westerplatte 
oraz Stocznię Gdańską (plac Solidar-
ności, Pomnik Poległych Stoczniow-
ców, druga historyczna brama), 
a  także Europejskie Centrum Soli-
darności i Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku.

Nie zabrakło także miejsc, gdzie 
można było podziwiać bogactwo 
morza w postaci fauny i flory środo-
wiska wodnego i  wodno-lądowego, 
a  tego wszystkiego dostarczyło nam 
zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz 
Muzeum Bursztynu w  Gdańsku, 
a  w  niedzielę tuż przed odjazdem 
– Akwarium Gdyńskiego – ogro-
du zoologicznego, znajdującego się 
w  strukturach Morskiego Instytutu 
Rybackiego.

Elementem każdej wycieczki do 
Trójmiasta jest zwiedzanie Gdań-
ska: spacer uliczkami miasta: Bra-
ma Złota, ulica Długa, Długi Targ, 
Fontanna Neptuna, Brama Zielona, 
przejście Długim Pobrzeżem do 
żurawia, uliczka Mariacka, Dwór 
Artusa, Ratusz, Bazylika Mariacka. 
Tych wszystkich miejsc nie zabrakło 
również na naszej trasie, a nawet była 
jeszcze chwila na ciastko w  jednej 
z wielu cukierni gdańskiej Starówki, 
na którego spokojne zjedzenie każdej 
wycieczce brakuje czasu, ale… my 
daliśmy radę!

Najprzyjemniejsze wrażenie to jed-
nak szum i widok falującej wody: naj-
pierw Zatoki Gdańskiej, a potem już 
samego Morza Bałtyckiego na plaży 
w  Karwi. Gdy ruszaliśmy w  drogę 
powrotną z Gdyni trochę padało ale 
myślę, że niejednemu z uczestników 
wycieczki zakręciła się łezka w oku, 
że tak szybko minęły te 3 dni i trzeba 
odjeżdżać. 

A  co teraz przed nami? Konse-
kwentnie: po północy – południe, po 
morzu – góry, ale to już w przyszłym 
roku, w  okresie wiosenno-letnim. 
Jednak już teraz zapraszamy na ko-
lejne wojaże babickich seniorów…

tekst/foto: Alicja Napurka, kierownik GOPS

Wojaże babickich seniorów

16 września uczestnicy Klubu Seniora „Nadzieja” wybrali się do Żelazowej Woli, by zwiedzić dom 
urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli – miejsce kultu polskiego kompozytora. 
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W sobotę 29 września na terenie Strefy Rekreacji 
w Borzęcinie Dużym odbył się Turniej Sportowy Se-
niorów „Z Uśmiechem”.

Pomysłodawcą i  inicjatorem Powiatowego Dnia 
Sportu Seniora „Z Uśmiechem” była Gminna Rada 
Seniorów, której przewodniczy Tadeusz Wiśniewski.

Seniorzy z Gminy Stare Babice i Kampinosu rywa-
lizowali ze sobą w  10 konkurencjach, m.in. były to: 
rzut piłką do kosza, podbijanie piłki pingpongowej, 
rzut ringiem czy slalom hokejowy. Fantastyczna, sło-
neczna pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji. Rege-
nerację po turnieju zapewniła grochówka z Pierogarni 
Stare Babice.

Puchary oraz pamiątkowe medale dla wszystkich 
uczestników turnieju wręczali starosta PWZ Jan Ży-
chliński, zastępca wójta Gminy Stare Babice Marcin 
Zając, zastępca dyrektora ZSP w Borzęcinie Dużym 
Agnieszka Matuszewska.

Cennym elementem turnieju była międzypokole-
niowa integracja. Młodzi wolontariusze sędziowali ry-
walizującym seniorom i dopingowali do sportowego 
wysiłku.

Składamy szczególne podziękowania wolontariu-
szom ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym, 
którzy perfekcyjnie przygotowali i przeprowadzili po-
szczególne konkurencje oraz Radosławowi Karpiń-
skiemu – głównemu specjaliście ds. sportu PWZ za 
zaangażowanie w organizację turnieju.

Zabawy i radości było więcej niż pobitych rekordów, 
ale z pucharami do domu wróciło wielu uczestników. 
Pomysł okazał się trafiony i godny kontynuacji w na-
stępnych latach.

GOSiR oraz Anna Czajkowska

Turniej Sportowy Seniorów

 „Z uśmiechem”
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Jesienny repertuar biblioteki
„Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były 

inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli 
chcesz, aby były bardziej inteligent-
ne, czytaj im więcej bajek”. W  myśl 
słów Alberta Einsteina podczas na-
szych bibliotecznych zajęć literac-
ko-plastycznych czytamy dzieciom 
bajki, a  pomagają nam w  tym baj-
kowi goście. Wraz z  nadchodzącą 
jesienią zaprosiliśmy postaci baśnio-
wego świata na biblioteczne zajęcia. 
Wśród nich gościliśmy już Wilka, 
który był na Marsie i w amazońskiej 
dżungli, grywa w  piłkę, piecze wy-
borną szarlotkę, a na dobranoc czyta 
zającowi historie o  dzielnych rycer-
zach, zaś we wrześniu znalazł czas by 
zawitać do naszej biblioteki. Wśród 
gości znalazł się również króliczek 
Rikuś, który może i ma jedno oklap-
nięte uszko, ale za to jest odważny, 
uczynny i  odpowiedzialny. Podczas 
październikowych zajęć cierpliwie to-
warzyszył najmłodszym uczestnikom 
warsztatów. Bajkowi goście zawitali 
do naszej biblioteki dzięki uprzejmo-
ści wydawnictwa ADAMADA, które 
udostępniło nam stroje. Bajki czy-
tali dzieciom specjalnie zaproszeni 

panowie: przewodniczący Rady Gmi-
ny Stare Babice – Henryk Kuncewicz, 
który przeczytał przygody Wilka oraz 
kierownik Referatu Gospodarki Ko-
munalnej UG Stare Babice – Marcin 
Klimek, który zapoznał słuchaczy 
z przygodami Rikusia.

Miło nam poinformować, iż od 
października biblioteczne zajęcia 
literacko-plastyczne zostały nazwa-
ne BIBLIOSŁÓWKA. Nazwa zo-
stał wyłoniona w  wyniku konkursu. 
Autorką nazwy oraz zwyciężczynią 
została Kasia Bednarz. Uroczyste 

rozdanie nagród odbyło się 9 paź-
dziernika br. w  bibliotece, poprze-
dziło zajęcia literacko-plastyczne, 
kolejne już w tym roku, zaś pierwsze 
pod nazwą BIBLIOSŁÓWKA. Laure-
atce oraz wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy oraz dziękujemy 
za udział w konkursie.
Młody, młodszy, najmłodszy…

Rodzicom dzieci urodzonych 
w 2015 roku przypominamy o projek-
cie „Mała książka – wielki człowiek”. 
Akcja ma zachęcić rodziców do od-
wiedzania biblioteki i  codziennego 

Jesienny repertuar biblioteki
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czytania z  dzieckiem. Każdy trzyla-
tek, który przyjdzie do naszej biblio-
teki, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierw-
sze wiersze dla…” oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece zakończoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z  księgozbioru 
dziecięcego mały czytelnik otrzyma 
naklejkę, a  po zebraniu dziesięciu – 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. W Wypraw-
ce znajdą coś dla siebie także rodzice. 

Od niedawna na bibliotecznej stro-
nie internetowej pojawiają się wpisy 
pt. „Rekomendacje z  cyklu zaj-
rzyj do świata książek”. Wszystkie 
rekomendowane pozycje dostępne są 
w bibliotece. Doradza Irena Janowska-
-Woźniak – krytyk literacki, redaktor, 
popularyzator książki. Od 30 lat zwią-
zana z  czasopismem krytyczno-lite-
rackim „Nowe Książki”. Publikowała 
też w  pismach zawodowych środo-
wisk bibliotekarskich, wydawniczych 
i  księgarskich. Wyróżniona odzna-
ką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
W  2013 r. otrzymała brązowy medal 
Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. 

W  jesiennej ofercie kontynu-
owane są projekty już rozpoczęte, 
mianowicie spotkania autorskie. 
11  października mieliśmy okazję 

wysłuchać inspiratora rozwoju oso-
bistego, który zachęcał nas do słu-
chania siebie i swoich wewnętrznych 
potrzeb – Ireneusza Gralika, zaś 23 
października przybyli goście mie-
li okazję poznać Pana Poetę, autora 
bajek edukacyjnych. Jak autor sam 
mawia o  sobie, jest największym 
z bajkopisarzy, gdyż ma aż dwa metry 
wzrostu. Spotkanie dla dzieci zostało 
sfinansowane przez Instytut Książki 
w ramach działalności Dyskusyjnych 
Klubów Książki dla Dzieci.

Cykl tegorocznych spotkań au-
torskich zakończymy 22 listopada 
o  godz. 17:00, goszcząc Elżbietę 
Bednarczyk z jej niekonwencjonal-
nym wieczorem poetycko-tanecz-
nym. Szczegóły już niebawem na 
naszej stronie internetowej.

Biblioteka w  swojej jesiennej ofer-
cie edukacyjno-kulturalnej przygo-
towała również propozycję dla grup 
zorganizowanych. W ramach oficjal-
nych obchodów stulecia niepodle-
głości, nasza biblioteka bierze udział 
w  inspirującej akcji czytelniczej or-
ganizowanej przez Lustro Biblioteki 
pod hasłem „Mirabelka – kiełku-
jąca historia w  100licy”. Akcja 
związana jest z  książką „Mirabelka” 
Cezarego Harasimowicza. Pełna na-
dziei, wiary i  miłości historia kilku 
pokoleń mieszkańców warszawskich 

Nalewek opowiedziana z  perspekty-
wy drzewa, które naprawdę tam ro-
sło. Książka porusza bardzo ważne, 
a zarazem traumatyczne wydarzenia 
dotyczące wojny i historii getta, któ-
re są częścią losów Mirabelki. Celami 
akcji są: promocja czytelnictwa, roz-
budzanie zainteresowania historią 
Polski, zwiększenie świadomości na 
temat wydarzeń związanych z wojną, 
włączenie społeczności do świętowa-
nia 100-lecia Niepodległości.

Organizatorem akcji jest Barbara 
Maria Morawiec, red. nacz. serwisu 
Lustro Biblioteki (www.lustrobibliote-
ki.pl). Natomiast współorganizatorem 
akcji jest Wydawnictwo Zielona Sowa. 

Zapraszamy klasy III szkoły pod-
stawowej do udziału w  lekcjach 
bibliotecznych, w  dniach 12–16  li-
stopada, których motywem przewod-
nim jest książka „Mirabelka”. W celu 
ustalenia terminu prosimy o kontakt: 
tel. 22 722 92 77.

Serdecznie zapraszamy do śledze-
nia bibliotecznej strony internetowej 
https://biblioteka-starebabice.pl/, 
na której zamieszczamy relacje z wy-
darzeń, jak również zaproszenia na 
bieżące propozycje biblioteki adreso-
wane do różnych grup odbiorców.

tekst: Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

foto: AK
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Czym jest sztandar?
Sztandar, dawniej nazywany cho-

rągwią, od wieków pełnił rolę znaku 
rozpoznawczego oddziałów wojsko-
wych, później także różnych organi-
zacji skupiających osoby zjednoczone 
we wspólnym działaniu. Na sztandar 
składało się przysięgę wierności. Na 
płacie zawierał on często podstawowe 
wiadomości o  dokonaniach bitew-
nych oddziału i o jego patronach. 

Sztandar od chwili wręczenia towa-
rzyszył pułkowi w każdej uroczysto-
ści i  bitwie, był symbolem męstwa, 
honoru i wierności Ojczyźnie. Utrata 
sztandaru oznaczała hańbę dla od-
działu i  powodowała z  reguły jego 
rozwiązanie. W  przypadku rozbicia 
jednostki w  wyniku walk, sztan-
dar był ukrywany, aby nie dostał się 
w  ręce wroga, czasem był dzielony 
między żołnierzy, a nawet uroczyście 
palony. 

Wojciech Kossak na obrazie „Pale-
nie sztandarów przed Napoleonem” 

utrwalił taką dramatyczną scenę: Na-
poleon wycofując się z Rosji poniósł 
klęskę, siedzi zrozpaczony przed 
ogniem, w którym palone są sztanda-
ry pułkowe. Żołnierze salutują, nie-
którzy wręcz zdejmują czapki z głów, 
oddając ostatnie honory swoim świę-
tym symbolom. Smutna scena, a jed-
nocześnie pełna godności – sztandary 
nie dostaną się w ręce wroga…

Powstanie pułku i walki w woj-
nie polsko-sowieckiej

Początki formowania się 26 Puł-
ku Piechoty miały miejsce pod ko-
niec 1918 r. w  rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego. Do pułku zgłaszali 
się ochotnicy z  okolic: Bełchatowa, 
Opoczna i  Radomska; wcielono do 
niego również 500-osobowy od-
dział piotrkowskiego okręgu Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Akcję wer-
bunkową wspomagali dawni Do-
wborczycy i członkowie miejscowych 
towarzystw sokolich. 10 XII 1918 r. 

pułk otrzymał swoją ostateczną na-
zwę. Z  końcem kwietnia 1919  r. wy-
słano na front wołyński III batalion 
26 pp, który przeszedł swój chrzest 
bojowy pod Uhnowem, zapisując się 
zaszczytnie w walkach o Lwów i Ma-
łopolskę Wschodnią. W  rozpoczętej 
wówczas ofensywie polskiej wziął 
udział także I  batalion tego pułku, 
kończąc walki pod Brodami. W dal-
szych miesiącach rozpoczęto kon-
centrację pułku w  celu przerzucenia 
go na front bolszewicki. Trafił m.in. 
do Zwiahla, jako obsada przedmo-
ścia na rzece Słucz, następnie brał 
udział w  ofensywie Kijowskiej. Gdy 
w końcu maja 1920 r. ruszyła sowiec-
ka ofensywa, bronił linii rzeki Uzień, 
a  podczas wycofywania się wojsk 
polskich stanowił straż przednią pół-
nocnej kolumny 7  DP. W  walkach 
osłonowych nad Bugiem pułk stoczył 
szereg krwawych walk. Do najświet-
niejszych należał bój pod Tarno-
wem – 12 sierpnia 1920 r. Następnie, 

Sztandar
26 Pułku 
Piechoty 
odnaleziony!

Niewiele jest pamiątek budzących tak duże wzruszenie jak sztandar wojskowy, na który 
przysięgę składali obrońcy naszej Ojczyzny. A gdy jeszcze uwzględnimy fakt, że ten sztan-
dar jest związany z obroną Ziemi Babickiej – dopiero wówczas możemy docenić wagę 
tej niezwykłej pamiątki historycznej. Dziś sztandar 26 Pułku Piechoty można zobaczyć 
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, dokąd traf ił w tajemniczych okolicznościach...
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broniąc stacji kolejowej Włodawa, 
pułk zdobył: 6 dział, kilkanaście ckm 
i  200. jeńców. 11 IX pułk ruszył na 
Kowel, gdzie dzięki użyciu samocho-
dów ciężarowych, w ciągu kilkunastu 
godzin udało się żołnierzom obejść 
bolszewicką XII armię, a zdobycie jej 
bazy operacyjnej, zmusiło sowietów 
do odwrotu. Dzięki śmiałym taktycz-
nym manewrom z  udziałem sape-
rów, którzy wysadzili tory kolejowe, 
eliminując z  walki pociągi pancerne 
wroga, udało zdobyć Kowel. W ręce 
polskie dostało się 3000 jeńców, dwa 
pociągi pancerne, dwa samoloty, 13 
dział, kilkanaście samochodów i wie-
le sprzętu wojennego. Wypad na Ko-
wel był najwspanialszą kartą bojową 
pułku oraz ostatnią najpoważniejszą 
jego akcją bojową w  wojnie polsko-
-radzieckiej. Za męstwo na polu wal-
ki oficerowie 26 pp odznaczeni zostali 
38. Krzyżami Srebrnymi Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari i 97. Krzyża-
mi Walecznych.

Nadanie sztandaru
„Dumni Piotrkowianie ze swe-

go pułku, z czynów orężnych dzieci: 
Radomska, Włoszczowej i  Końskich 
ofiarowali pułkowi w  darze chorą-
giew”– napisano w książce „Dziesię-
ciolecie Wojsk VI Okręgu Korpusu” 

wydanej we Lwowie w 1928 r. Sztan-
dar wręczyła żołnierzom delegacja 
fundatorów podczas uroczystości, 
która odbyła się 17 września 1922 r. 
we Lwowie. Chorągiew przekazał 
dowódcy pułku ppłk. Ryszardowi 
Waniczkowi dowódca 5 Dywizji Pie-
choty gen. bryg. Jan Thullie.

Sztandar nawet po tylu latach spra-
wia niezwykłe wrażenie. Kwadra-
towy płat o  boku 91 cm, wykonany 
jest z  tkaniny jedwabnej, haftowany 
nicią metalową i  bawełnianą. Na 
obu stronach płata, na białym tle 
umieszczono czerwony krzyż ka-
walerski. Na stronie głównej w polu 

wieńca centralnego znajduje się orzeł 
państwowy w  stylizacji dziewiętna-
stowiecznej, haftowany białą nicią 
bawełnianą i nicią metalową koloru 
srebrnego i  złotego. Na stronie od-
wrotnej, w wieńcu centralnym wid-
nieje dewiza „Honor i  Ojczyzna”. 
W narożnikach, w tarczkach, herby: 
ziemi sandomierskiej, ziemi inowro-
cławskiej i Radomska. Na sztandarze 
umieszczono także wizerunek Mat-
ki Boskiej Gidelskiej. Na ramionach 
płata utrwalono nazwy i  daty naj-
większych bitew pułku w wojnie pol-
sko-bolszewickiej: Zwiahel, Tarnów, 
Kowel.

Odsłonięcie pomnika w koszarach 26 pp poświęconego poległym żołnierzom – 11 XI 1928 r. 
Dzieło kpt. Sanojcy i kpt. Myczkowskiego. Zdjęcie z Ilustrowanego Kuriera Tygodniowego „Światowid” 
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Z Ziemi Lwowskiej do Babic
Miejscami stacjonowania 26 Puł-

ku Piechoty po opuszczeniu Ziemi 
Piotrkowskiej były Gródek Jagiel-
loński i Lwów (gdzie stacjonował III 
batalion). Zachęcam Czytelników do 
spojrzenia na przedwojenną mapę 
Polski. Warto zobaczyć, że wówczas 
Lwów znajdował się w centrum kraju, 
a nie – jak nam się powszechnie wy-
daje – gdzieś daleko na Kresach RP. 
Stamtąd właśnie przybyli żołnierze, 
którzy wraz z innymi oddziałami bro-
nili we wrześniu 1939 r. pozycji Boer-
nerowo-Babice, a  wraz z  nimi mjr. 
Jacek Decowski – dowódca III bata-
lionu 26 Pułku Piechoty.

W chwili wybuchu II wojny świa-
towej pułk przebywał w  garnizonie. 
Zmobilizowani żołnierze złożyli 
przysięgę na sztandar i wyruszyli na 
front. 26 pp trafił w okolice Warsza-
wy. Pierwsze transporty żołnierzy 
wyładowano w rejonie Jabłonny-Le-
gionowa, następnie skierowano je do 
obrony linii rzeki Narew, na odcinku 
Modlin–Nowy Dwór Mazowiecki, 
a także do Zegrza i Dębego. Żołnie-
rze tego pułku walczyli na odcinku 
Świdry Małe, w  rejonie Karczewa, 
Otwocka i w obronie Pragi, m.in. na 
Saskiej Kępie i  Grochowie. Warto 
wiedzieć, że jako Ośrodek Zapasowy 
5DP, bronili również w 1939 r. Lwowa 
razem z improwizowanym II baonem 
26 pp. Oficerowie tego pułku, którzy 
po kapitulacji dostali się w  ręce so-
wieckie, zostali zamordowani w  Ka-
tyniu i Charkowie.

Z  punktu widzenia historii naszej 
gminy, najciekawsze są dzieje III ba-
talionu 26 pp, który po opuszczeniu 
Lwowa dotarł 7 września 1939 r. na 
warszawską Pragę i przeszedł na od-
cinek Warszawa-Północ (Żoliborz), 
obsadzając plac Inwalidów. Tam 
podporządkowano go dowódcy tego 
odcinka (Gruzinowi z pochodzenia) 
ppłk. dypl. Walerianowi Tewzadze.

Żołnierze III batalionu walczyli 
m.in. w  rejonie Rakowca, a  w  nocy 
z 15 na 16 września obsadzili Osiedle 
Łączności Babice i  dotarli na linię 
Mościska-Klaudyn-Blizne. Stan ba-
talionu wynosił wówczas: 21 ofice-
rów, 121 podoficerów, 726 strzelców. 
Uzbrojenie: 753 kb, 18 rkm, 12 ckm, 
5 granatników, 2 moździerze, 3 arma-
ty ppanc. Batalion w tym czasie wy-
parł Niemców z Janowa i wschodniej 
części miejscowości Gać (dzisiejsze 
Radiowo). Bohaterskie walki w  tym 
rejonie, zwanym „Redutą Babice” 
trwały aż do 27 września, po czym 
żołnierze na skutek ogromnych strat 
i braku amunicji musieli złożyć broń. 
Jak wspominał później mjr Jacek De-
cowski „z  całego batalionu, po trzy-
krotnym uzupełnieniu, do niewoli 
dostało się ok. 300 żołnierzy”. Reszta 
poległa na Ziemi Babickiej broniąc 
zachodniej rubieży Warszawy. 

Co się stało ze sztandarem?
Dowódca 26 pp ppłk dypl. Fran-

ciszek Węgrzyn, spodziewając 
się kapitulacji stolicy, postanowił 
ukryć sztandar. Powierzył tę misję 

kpt. Janowi Chmielowi, który za-
kopał owinięty brezentem sztandar 
w  drewnianej skrzyni, w  ogrodzie 
pałacu biskupiego przy ul.  Mio-
dowej w  Warszawie. Działo się to 
nocą z 26 na 27 września, a świad-
kami tego wydarzenia byli: st. sierż. 
Jan Pawicki, kamerdyner Wróbel 
i prawdopodobnie st. sierż. Jan Su-
chomski. Poszukiwania sztandaru 
po wojnie, w miejscu ukrycia go, nie 
dały żadnych rezultatów.

Jak podaje Kazimierz Satora, au-
tor książki „Opowieści wrześnio-
wych sztandarów” przyjmuje się, że 
sztandar został wydobyty w  czasach 
okupacji i  mógł dostać się w  ręce 
Niemców. Podejrzewa się o to jedne-
go ze świadków zakopania chorągwi, 
który podpisał volkslistę, być może 
świadkiem jej ukrycia były także inne 
osoby. Dzieje sztandaru od tej chwili 
owiane są niezwykłą tajemnicą. Pozo-
stają nam tylko przypuszczenia.

Sztandar pozostawał w  ukryciu 
przez blisko 80 lat. Na początku br. 
został przez ofiarodawcę, który za-
strzegł sobie anonimowość przeka-
zany do Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Dziś Czytelnicy Gazety 
Babickiej mogą go po raz pierwszy 
zobaczyć na naszych stronach lub 
obejrzeć na pierwszym piętrze Mu-
zeum Wojska Polskiego, odwiedzając 
wystawę pt. „Służyli Niepodległej, 
Wojsko Polskie 1918–1939, Nowe Za-
bytki”. Wystawa została otwarta na 
początku września br. i będzie czyn-
na przez rok. Serdecznie ją Państwu 
polecam, przedstawia bowiem wiele 
niezwykłych pamiątek związanych 
z  walką o  Niepodległość Polski. 
W roku jubileuszowym jest to bardzo 
cenne.

Za udostępnienie zdjęć sztanda-
ru 26 pp i informacje dotyczące jego 
wykonania serdeczne podziękowania 
składam Panu Jarosławowi Pychowi 
– Kustoszowi DZG MWP. Gratuluję 
Dyrekcji MWP organizacji wystawy 
pod Patronatem Narodowym Prezy-
denta RP.

Marcin Łada
fot. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

i M.Ł.
Źródła: Jerzy S. Wojciechowski „26 Pułk 

Piechoty”, Wiesław Olczak „5 Dywizja Piechoty” 
i pozycje wymienione w artykule. Konsultacja 

historyczna: Dariusz Parzyszek – prezes 
Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela”.

Sowiecki pojazd pancerny zdobyty przez żołnierzy 26 pp 
podczas wojny polsko-bolszewickiej 
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Migawki

Cieszy ogromnie, że oferta Domu Kultury jest coraz szersza. 
Wydarzenia na Sali Widowiskowej mają odbiorców w wielu 
grupach wiekowych i w różnych kręgach zainteresowań. Miło 
widzieć, jak ponad 300-osobowa widownia regularnie zapełnia 
się gośćmi. W repertuarze szeroki wachlarz propozycji: od ka-
baretów, poprzez występy nowoczesnego cyrku (nie ma w nim 
tresowanych zwierząt – atrakcją są niezwykłe umiejętności 
młodych akrobatów i żonglerów), poprzez wydarzenia stricte 
teatralne, takie jak spektakl „Lifting”, aż po musical w wyko-
naniu aktorów związanych m.in. z Teatrem Żydowskim „Gdy-
bym był bogaczem”. Dla małych i dużych miłośników kina co 
tydzień organizowane są bezpłatne seanse filmowe. 

Zapraszamy Państwa do śledzenia strony internetowej Domu 
Kultury i wydarzeń na FB (www.domkultury-starebabice.pl; 
www.facebook.com/dkstarebabice). 

tekst:AK / foto: AK, IB

z Domu Kultury

„Spektrum”

Kabaret pod Wyrwigroszem

„Gdybym był bogaczem”

„Gdybym był bogaczem”

„Lifting”
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Takiego kosmosu jeszcze nie było! Wciągająca 
muzyczna historia o przygodach świecącego ufo-
ludka Tirti Tista, który przemierza nieskończoną 
przestrzeń kosmiczną w  poszukiwaniu nowego 
domu. Razem z  siostrami Wandą i  Zośką, które 
były świadkami rozbicia się statku kosmicznego na 
Ziemi, weźmiemy udział w  lekcji, podczas której 
Tirti Tist wytłumaczy, między innymi, dlaczego 
Księżyc świeci.

Widzowie będą mieli okazję zostać planetami 
i  poznać działanie Układu Słonecznego. Porywa-
jąca oprawa muzyczna, śpiew, taniec, oryginalnie 
zaprojektowane kostiumy, w tym świecący kostium 
Tirti Tista sprawią, że dzieci z ogromnym entuzja-
zmem zaangażują się w kosmiczną przygodę. Czy 
wiecie, czym jest czwarty wymiar i gdzie go szukać? 
W bezkresnej przestrzeni, a może w naszych ser-
cach? Może to dobro, wiara, przyjaźń i to, że współ-
pracując i  jednocząc się, możemy pokonać nawet 
największe przeciwności? Spektakl w trzech odsło-
nach, dzięki czemu odwiedzimy nie tylko Ziemię 
z przyszłości, ale i Marsa, na którym Astronautka 
wraz z Marsosmokiem prowadzą akcję ożywiania 
środowiska Czerwonej Planety.

Na koniec znajdziemy się w przestrzeni kosmicz-
nej, gdzie będziemy podziwiać planetę Tirti Tista, 
odbudowaną dzięki pomocy przyjaciół poznanych 
na dwóch planetach naszego Układu Słonecznego. 
Czym jest Kosmos? Dla każdego czymś odmien-
nym, ale na pewno nieskończoną tajemnicą zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych.

Tirti Tist w  Przestrzeni to nie tylko spektakl 
teatralny, ale również niezwykły pokaz efektów 
świetlnych i laserów.

Czegoś takiego jeszcze nie było!

Dom Kultury Stare Babice serdecznie zaprasza dzieci 
w wieku 5–15 lat na spektakl pt. „Tirti Tist w Przestrzeni”

W sobotę 17 listopada 2018 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice przy 
ul. Południowej 2 w Zielonkach-Parceli odbędą się dwa spektakle: pierwszy o godz. 16.00, 
drugi o 18.00.

Klub Mieszkańca mieszczący się przy Szkole 
Podstawowej w Starych Babicach (ul. Polna 40) 
ma nowy wygląd. Został wyposażony w  pro-
fesjonalne nagłośnienie, projektor oraz ekran. 
Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne wy-
darzenia. 

Nowa odsłona 
Klubu Mieszkańca
Domu Kultury Stare Babice

UWAGA!!! Bezpłatne wejściówki do pobrania z portalu  
www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury  

Stare Babice. Sekretariat czynny pn.–pt. godz. 8:00–16:00.
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Dom Kultury zaprasza
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Gazeta Babicka: 15 lat... Pamiętacie, jacy byliście, kiedy 
mieliście po 15 lat?
Kabaret Skeczów Męczących: Na pewno byliśmy dużo 
szczuplejsi. 15 lat to bardzo trudny wiek. Nieustająca walka 
z trądzikiem, premierowe golenie wąsów, które zaczynają 
wyglądać żenująco, pierwsze kroki ku wchodzeniu w do-
rosłość. W  zasadzie każdy wtedy marzył, żeby mieć już 
18 lat. Poznaliśmy się w  liceum (Karol, Michał, Marcin) 
– mieliśmy właśnie po 15 lat – i okazało się, że jesteśmy 
grupą ludzi, którzy uwielbiają się śmiać, bawić i absolutnie 
nie biorą świata na serio. Dużo później poznaliśmy Jarka, 
który to wrażenie pogłębił i znowu poczuliśmy się, jakby-
śmy mieli 15 lat, z tą różnicą, że mogliśmy już legalnie ku-
pować alkohol.

GB: A 15 lat temu, kiedy powstawał KSM, jakie były Wasze 
marzenia, wyobrażenia o przyszłości?
KSM: Byliśmy studentami na drugim czy trzecim roku 
studiów, nie mieliśmy czasu wyobrażać sobie przyszłości, 
to piękny czas, gdy jeszcze nic nie musisz. Zdałeś te kilka 
sesji, a jednocześnie do końca jest daleko. To był idealny 
moment na realizację marzeń artystycznych. Czerpaliśmy 
ogromną radość z samego faktu, że możesz zrobić coś, co 
sprawia przyjemność i pokazać to ludziom, a ci ludzie po-
trafią się przy tym bawić – co najważniejsze – lepiej niż 
twórcy. W przypadku KSM nie było kalkulacji, nie było 
wyobrażeń o przyszłości – było spontanicznie i z maksy-
malnym ryzykiem. Naszym marzeniem zawsze było zo-
stać drugim najlepszym kabaretem w  Polsce. Dlaczego 
drugim? Żeby zawsze można było coś jeszcze osiągnąć.

GB: ...aż tu nagle mamy 2018 rok, Kabaret Skeczów Męczą-
cych jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych 
kabaretów w Polsce. Jak pracuje się na taką pozycję? Cze-
mu to zawdzięczacie?
KSM: Trochę jak z Cristiano Ronaldo: ciężka praca, trochę 
talentu i  mnóstwo szczęścia. Mamy świadomość, że jak 
przestaniemy pracować, to gdzieś tam jest Messi. Niepo-
wodzenia tylko nas nakręcają. Do tej pory z każdej porażki 
wychodziliśmy silniejsi. Na pewno pomogło nam to, że się 
przyjaźnimy, no i może banalnie to zabrzmi, ale kochamy 
to, co robimy. Nawet jak jesteśmy zmęczeni, trochę mniej 
chce nam się wyjść na scenę po raz osiemnasty w tym mie-
siącu, to wystarczy, że poczujemy krew, tę energię, którą 
daje publiczność i wychodzi z nas sceniczna bestia.

GB: Po 15 latach na scenie z pewnością można powiedzieć, 
że osiągnęliście artystyczną dojrzałość. Czy to oznacza,  

że teraz lepiej wiecie, co chcecie przekazać i  jak to osią-
gnąć? Co dał Wam ten czas?
KSM: Na pewno wiemy, że Kabaret Skeczów Męczących 
ma swój charakter, swój styl. Widz też wie, czego może się 
spodziewać, kupując bilet na nasz spektakl. Nasza filozo-
fia kabaretu nie zmieniła się od początku istnienia, para-
frazując Hipokratejskie „Po pierwsze nie szkodzić” nasza 
zasada to „Po pierwsze rozśmieszyć”. Zmieniają się jedynie 
sposoby jej osiągnięcia, zmienia się scena kabaretowa, jest 
stand-up, może troszkę inne rzeczy bawią widza teraz niż 
15 lat temu. Czerpiemy z tego wszystkiego, starając się na-
dążać: proponować treści uniwersalne, ale niepozbawione 
pikanterii, kontrowersji, odważne. Nie chcemy podobać 
się wszystkim. Chcemy robić swoje i przekonywać do tego 
widza.

GB: Ten czas pewnie też widoczny jest w  waszych wza-
jemnych relacjach. W końcu spędzacie ze sobą większość 
swojego czasu.
KSM: 15 lat to już takie dojrzałe małżeństwo. Tak się też 
czujemy, wiemy o sobie wszystko, może właśnie to pozwa-
la nam ze sobą w miarę spokojnie żyć. Jak w małżeństwie 
zdarzają się przepięcia, kłótnie, różnice zdań, ale potem 
idziemy do łóżka, godzimy się i nikt się nie chce rozwo-
dzić. Chcielibyśmy podkreślić, że to z pójściem do łóżka to 
metafora sceny – tak naprawdę sypiamy w osobnych po-
kojach, a tym samym w osobnych łóżkach... przynajmniej 
na razie.

GB: Rodzajów humoru oraz typów kabaretu mamy w Pol-
sce na pęczki. Gdybyście mieli określić, jakim kabaretem 
jest Kabaret Skeczów Męczących, co byście powiedzieli?
KSM: Staramy się być kabaretem nowoczesnym, choć nie-
odcinającym się też od klasycznych form kabaretowych. 
Lubimy być aktualni, energiczni i kreatywnie obserwować 
otaczającą nas rzeczywistość. Silne postacie, spontanicz-
ność i duża doza improwizacji to już nasze znaki rozpo-
znawcze. Żadnej z  tych cech nie zabraknie w  naszym 
najnowszym spektaklu. Będzie również mnóstwo inte-
rakcji w Wami, widzami, więc... zapraszamy serdecznie do 
pierwszych rzędów .

GB: Co jeszcze przygotowaliście w ramach jubileuszowego 
programu? Czego fani mogą się spodziewać po tej trasie?
KSM: Będzie premierowo. Powróci plejada naszych naj-
bardziej rozpoznawalnych postaci, tych które pojawiały 
się przez lata w najpopularniejszych KSM-owych hitach. 
Pojawią się one jednak w zupełnie nowych, zaskakujących 

Kabaret Skeczów Męczących 
24 LISTOPADA (SOBOTA), GODZ. 17.00
w Domu Kultury Stare Babice
Od 15 lat na scenie. O drodze na kabaretowy szczyt, urokach życia w trasie oraz dawnych i obecnych 
marzeniach opowiada obchodzący swój jubileusz Kabaret Skeczów Męczących.
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premierowych odsłonach. Spotkacie więc między innymi 
ekipę z  legendarnych Chrzcin, podczas próby zorgani-
zowania kolejnej bardzo ważnej rodzinnej uroczystości; 
Jadwigę Paździerz uwikłaną w następną sytuację bez wyj-
ścia, Buźkę i  Zęba podczas kolejnej brawurowej próby 
zorganizowania gotówki, Bunię wspomagającą Marka 
w nowej potyczce z pracownikiem MOPS, czy nieprze-
widywalny wywiad z zespołem Puerto Rico, odsłaniający 
kulisy branży disco i wiele, wiele więcej. Nie może Was 
tam zabraknąć!

GB: W ramach jubileuszowej trasy odwiedzicie także Stare 
Babice. Czego spodziewacie się po tutejszej publiczności? 
KSM: Tego miejsca nie mogło zabraknąć na naszym ju-
bileuszowym szlaku. Bądźcie gotowi, bo my z pewnością 

przygotujemy się do tego spotkania. Nie oszczędzimy na-
wet lokalnych wydarzeń, ciekawostek czy afer, podążając 
za starą prawdą, iż bez ryzyka nie ma zabawy. W Starych 
Babicach zawsze było fantastycznie, i tym razem również, 
ze świeżutkim materiałem, postaramy się tego nie… spa-
steryzować :).

GB: Czego życzyć KSM-om na 15 urodziny?
KSM: Zdrowia, szczęścia, pomyślności ;)… troszkę lep-
szych wyników badań (no dobrze, chociaż żeby się nie 
pogarszały) pełnych sal, mnóstwa pomysłów, i kolejnych 
takich szalonych, niezapomnianych piętnastu lat.
Aha, i  najważniejsze... Wy, nasi fani i  sympatycy, wciąż 
bądźcie tak genialni i fantastyczni jak teraz, to będzie dla 
nas najwspanialszy prezent.

BILETY DO NABYCIA 

na stronie 

www.biletyna.pl 

i w sekretariacie 

Domu Kultury
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W starobabickim Domu Kultury można nie tylko 
lepić z gliny, uczyć się programowania, ale także 
wejść w świat zaczarowanego, tajemniczego i ży-
wiołowego f lamenco. Propozycja zajęć skierowana 
jest dla osób w każdym wieku. Rozmawiamy z in-
struktorką tego tańca, Nadią Mazur.

Gazeta Babicka: Czy aby wziąć udział w  warsztatach, 
trzeba mieć już podstawy wiedzy o tym tańcu?
Nadia Mazur: Zapraszamy na zajęcia każdego: kobietę, 
mężczyznę, osobę tańczącą inne techniki a  także osoby, 
które nigdy nic nie tańczyły. Każdego, kto jest zaczarowa-
ny tańcem flamenco i Hiszpanią. Z mojego doświadcze-
nia wynika, że nie ma znaczenia, czy uczę profesjonalnego 
tancerza z innej dziedziny, czy osobę zupełnie niezwiąza-
na z tańcem. Flamenco jest techniką tak różną od innych, 
że często nawyki z  innych dyscyplin tanecznych tylko 
przeszkadzają i trudniej jest się przestawić na flamenco, 
ale jest to też możliwe. Uczyłam tańczyć profesjonalnych 
tancerzy, aktorów i  zwykłe osoby, które w  wieku doro-
słym po raz pierwszy przyszły na zajęcia taneczne. Każda 
z tych osób pokonuje takie same trudności i zaczyna we 
flamenco od zera. Ale dosyć szybko potrafię nauczyć bazy 
techniki flamenco, tak, że każdy zaczyna czerpać z tańca 
zadowolenie i przyjemność.

GB: Czy wymagana jest superkondycja fizyczna? 
NM: Superkondycja nie jest wymagana. :) Na pewno fla-
menco jest techniką bardzo złożoną, ale rekomenduję ten 
taniec osobom w każdym wieku. Na flamenco nie skacze-
my, nie mamy gwałtownych ruchów, nie biegamy. Powoli 

ćwiczymy mięśnie nóg, rąk, mocną postawę, wyprosto-
waną sylwetkę. To też wymaga kondycji, i chociaż na po-
czątku te ćwiczenia wyglądają niepozornie, to potrzebują 
siły. Flamenco jest tańcem indywidualnym i każdy może 
tańczyć adekwatnie do swoich możliwości. Najważniejsze 
jest „Duende” – emocje, prawda w tańcu.

GB: Co da mi udział w tych zajęciach?
NM: Flamenco rozwija koordynację, wzmacnia ciało, 
prostuje sylwetkę, rozwija rytmicznie. Kobietom poma-
ga odnaleźć kobiecość, a  mężczyzn uczy odnaleźć siłę 
i męskość. Chociaż w Polsce wiele osób myśli o flamenco 
w kategorii falbanek, kastaniet i pięknych ruszających się 
nadgarstków, flamenco jest bardzo męskim tańcem. Męż-
czyzna może wyrazić swoją siłę w mocnych stepach, silnej 
postawie, spojrzeniu, ale również w  seksownie ruszają-
cych się biodrach w  „bulerias por fiesta”. Chciałam za-
znaczyć, że flamenco to sztuka, która łączy w sobie taniec, 
śpiew, gitarę. Flamenco ma dużo różnych stylów (palos), 
które różnią się między sobą charakterem, rytmem i te-
matyką. Zaczynamy naukę flamenco od tych najprost-
szych – wesołych i dynamicznych, takich jak tangos.

GB: Skąd w pani życiu wzięło się f lamenco?
NM: Zupełnie przypadkowo trafiłam na zajęcia flamen-
co. Najpierw podobały mi się zajęcia, atmosfera, a potem 
zainteresowałam się kulturą i wyjechałam do Hiszpanii.

GB: Gdzie uczyła się pani tańczyć ten taniec?
NM: Zaczęłam swoją naukę w Polsce. Najpierw we Wro-
cławiu, a  potem w  warszawskich szkołach flamenco. 
W 2007 roku wyjechałam na studia do hiszpańskiej aka-
demii tańca flamenco w Sevilli, gdzie po trzech latach in-
tensywnej nauki ukończyłam Fundacion Cristina Heeren 
De Arte Flamenco.

GB: Czy tańczyła pani z kimś znanym szerokiej publicz-
ności?
NM: Podczas swojej kariery choreograficznej współ-
pracowałam z różnymi teatrami oraz znanymi osobisto-
ściami. Między innymi stworzyłam spektakl flamenco 
„Księżycowe Gody”, gdzie zaprosiłam do udziału znanego 
tancerza i celebrytę Stefano Terrazzino. Ze Stefano wystę-
powaliśmy razem przez dwa lata. Uczyłam tańca flamen-
co również Jana Klimenta oraz tworzyłam choreografie 
do musicalu „Zorro” w Teatrze Komedia. Przy tej pracy 
uczyłam tańczyć również aktorkę Annę Czartoryską. 

   naukę 
f lamenco!

Zapraszamy do Domu Kultury Stare Babice na
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GB: Czy trzeba zapisywać się z partnerem, by móc ćwiczyć 
f lamenco w Domu Kultury? 
NM: Flamenco jest tańcem solowym. Można przyjść 
z partnerem, ale każdy tańczy osobno. :)

GB: Kiedy odbywają się zajęcia?
NM: Zajęcia odbywają się co wtorek. Grupa dziecięca 
(8–13 lat) od 17:00, grupa dla dorosłych od 18:00. Zbie-
ramy również grupę dzieci 5–7 lat, która miałaby zaję-
cia od  16:00. Osobiście bardzo lubię prowadzić zajęcia 

z takimi dzieciakami, ponieważ są bezpośrednie, bardzo 
szybko się uczą i  rozwijają rytmicznie. Dorośli muszą 
wszystko przepuścić przez analizę myślową. Dzieci uczą 
się intuicyjnie. W Hiszpanii dzieci zaczynają tańczyć fla-
menco od 3. roku życia i w wieku 11. lat już wygrywają 
konkursy taneczne. 

GB: Czy dla tych, którzy już czegoś się nauczą, będą moż-
liwości pokazania się szerszej publiczności?
NM: Tak, oczywiście. Przez cały rok nauki będziemy się 
przygotowywali do występu w Sali Widowiskowej Domu 
Kultury. Każdy będzie mógł wystąpić i zaprosić gości. 

GB: Czym dla pani jest f lamenco?
NM: Flamenco jest dla mnie pasją, pracą, życiem. Osobi-
ście uważam, że flamenco zmieniło moją osobowość, do-
dało pewności, zmieniło poczucie własnej wartości. Moje 
życie dzielę na dwie części: przed i po flamenco.

GB: Dziękuję za rozmowę i podpisuję się pod pani zapro-
szeniem na warsztaty.
NM: Muchas gracias! Nos vemos pronto!

Rozmawiała: AK

foto: archiwum N. Mazur 

Zapraszamy Państwa na filmy dla dzieci i dorosłych 
do Sali Widowiskowej Domu Kultury

W  cyklu Filmowe Wieczory w  Domu Kultury Stare 
Babice 15 grudnia o godz. 19:00 pokażemy film fabular-
ny z gatunku fantasy z Colinem Farrellem i Jessicą Brown 
Findlay w  rolach głównych. Jego premiera odbyła się 
przed czterema laty. Akcja filmu toczy się w Nowym Jorku 
na początku XX wieku. Irlandzki rzezimieszek i złodziej 
kreowany przez Colina Farrela pewnego dnia podczas ko-
lejnego włamania do mieszkania napotyka piękna właści-
cielkę. Między dwójką bohaterów rodzi się uczucie, które 
ma zmienić zachwiane wartości moralne mężczyzny. 
Niestety piękna i młoda kobieta niespodziewanie umiera,  
a bohater – Peter Lake w desperacji próbuje odkryć spo-
sób na zatrzymanie czasu i przywrócenie do życia uko-
chanej.  Film przeznaczony dla widzów dorosłych. 

Dla dzieci, w  cyklu Kino Młodego Widza, przygo-
towaliśmy na grudzień film animowany utrzymany 

w stylistyce bożonarodzeniowej. Jest to próba odpowie-
dzi na odwieczne pytanie każdego dziecka: Jak św. Mi-
kołaj może zdążyć do każdego malucha ze świątecznym 
prezentem?

Artur – najmłodszy, nieco roztargniony i  gapowaty 
syn Mikołaja – śpieszy z  pomocą, by ocalić magiczne 
Boże Narodzenie i nie zawieść wszystkich oczekujących 
na wymarzone prezenty. Urocza opowieść trwa ponad 
półtorej godziny, dlatego przewidziana jest dla nieco 
starszych dzieci. Zapraszamy całe rodziny 15 grudnia 
o godzinie 16.00. 

Na oba filmy wstęp jest wolny. Zachęcamy do dołącze-
nia  do grupy filmowej na FB (Filmowe wieczory w DK 
Stare Babice). Informacje o repertuarze filmowym do-
stępne są w sekretariacie  Domu Kultury. 

tekst: MJ
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Urodziłam życie 
– warsztaty rozwojowe dla mam z niemowlętami.  

Zaprasza Fundacja Nasze Szczęścia!

Niedawno zostałaś mamą? Twój maluszek ma kilka miesięcy, a może dopiero parę tygo-
dni? Dla niego to całe życie, a dla Ciebie – czas sprzed porodu to teraz mniej lub bardziej 
mgliste wspomnienie. Wraz z pojawieniem się dziecka w twoim życiu nic już nie jest 
takie, jakie było wcześniej. Zmiana. Towarzyszy nam nieustannie, jednak ta jest wyjątko-
wa... My mamy to wiemy.

I nikt tak nie zrozumie drugiej mamy, jak ta, która jest 
na podobnym etapie życia: wysłucha, przytuli, lub po 
prostu pozwoli się wygadać.

Na szczęście jest takie miejsce na mapie Starych Ba-
bic, gdzie można tego doświadczyć – w Klubie Mam ru-
szyły zapisy na spotkania „Urodziłam życie” – warszta-
ty rozwojowe dla mam z niemowlętami. Raz w tygodniu 
przez dwie godziny będziemy oswajać nową rzeczywi-
stość. Poznasz tutaj mamy w podobnej sytuacji. Wysłu-
chamy, pośmiejemy się, podzielimy się naszą codzien-
nością. Napijemy się razem kawy i  złapiemy dystans. 
Oczywiście wszystko to w towarzystwie maluszków.

Dlaczego? Bo wierzymy, że ze spotkania i wymiany 
w  gronie kobiet o  podobnych doświadczeniach płynie 
głęboka mądrość i siła. Nie bez powodu, przed laty, ko-
biety spotykały się na darcie pierza...

Kto? Spotkania poprowadzą dwie mamy – Ania Wa-
rzycha-Druzd – założycielka Klubu Mam i  Fundacji 

Nasze Szczęścia, która ukończyła warsztaty trenerskie 
w Fundacji Sto Pociech, oraz Zosia Gnyp – psycholog, 
trener.

Gdzie? Klub Mieszkańca Domu Kultury w  Starych 
Babicach, ul. Polna 40 (budynek Szkoły Podstawowej).

Kiedy? Czwartki 12.30–14.30. Planujemy rozpocząć 
spotkania w listopadzie (w zależności od tego jak szyb-
ko zbierze się grupa). 

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz na stronie 
Fundacji Nasze Szczęścia www.naszeszczescia.pl.

Spotkania są dofinansowane z budżetu Gminy 
Stare Babice w ramach projektu Babicki Klub dla 
rodzin, pod patronatem Fundacji Sto Pociech.

Serdecznie zapraszamy!
tekst: Anna Warzycha-Druzd

foto: PEXELS stock photoes
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Komendant 
odznaczony!

17 października 2018 w  Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie przy 
ulicy Saskiej komendant starobabic-
kiej Straży Gminnej Leszek Grabow-
ski został odznaczony odznaką Ho-
norowy Dawca Krwi Zasłużony Dla 
Zdrowia Narodu, przyznaną przez 
Ministra Zdrowia za oddanie 22,7 li-
tra tej bezcennej substancji. Gratulu-
jemy i namawiamy wszystkich do na-
śladownictwa!

GB

Akcja krwiodawstwa
Tę specjalną i jakże potrzebną ak-

cję po raz pierwszy w historii parafii 
zorganizował ks. Paweł Paliga, któ-
ry jest duszpasterzem honorowych 
krwiodawców. Akcja szeroko roz-
propagowana na terenie naszej gmi-
ny odniosła ogromny sukces. Do au-
tobusu utworzyła się długa kolejka 

chętnych, którzy po wstępnych ba-
daniach oddawali swoją krew, dar dla 
chorych i  potrzebujących. Spośród 
wszystkich zgłoszonych, oddać krew 
mogło 35  osób, co dało 15,740  litra 
tego drogocennego płynu. 

tekst / foto: IB

28 października pod kościołem pw. Objawienia 
Pańskiego w Bliznem Jasińskiego stanął specjalny 

autobus do poboru krwi.

Udane starty najmłodszych zawodników  
Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Stare Babice

W  dniach 20-21 października 
w  Warszawie, w  licznie obsadzo-
nym Ogólnopolskim Turnieju Mło-
dzików Młodszych w  badminto-
nie Michał Szempliński – najlepszy 
młodzik młodszy z  UKS Badmin-
ton Stare Babice, zdobył złoty me-
dal w grze podwójnej wraz ze swoim 
partnerem z ABRM Warszawa Mi-
chałem Węsławowiczem. Zdobycie 
pierwszego miejsca w  ogólnopol-
skim turnieju skutkuje zdobyciem 

dużej ilości punktów rankingowych 
dla Michała, co wpłynie na umoc-
nienie wysokiej pozycji w  rankin-
gu Polskiego Związku Badmintona. 
Następnym ważnym startem Mi-
chała będą Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski w  Głubczycach. Trzy-
mamy kciuki!

W  tym samym czasie rozegra-
no Otwarte Mistrzostwa Dzielni-
cy Praga, gdzie również startowa-
li zawodnicy z Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Badminton Stare Babi-
ce. Wioletta Kamola w kategorii U9 
zdobyła brązowy medal, ustępując 
miejsca zawodniczkom z Ukrainy. 

W kategorii wiekowej U13 triumfo-
wali zawodnicy ze Starych Babic. Zło-
ty medal zdobył Franciszek Głowac-
ki, srebrny medal zdobył Joachim 
Tracz a  brązowy – Stanisław Gło-
wacki. Gratulujemy zwycięzcom.

tekst/foto: GOSiR
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Dwa medale 
w Międzynarodowych 

Mistrzostwach 
Mazowsza 

Mazovia Junior Cup 
w Badmintonie

Dobrym występem mogą pochwalić się zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Stare Babi-
ce. W turnieju Mazovia Junior Cup babiccy badmintoniści 
zdobyli dwa brązowe medale: w grze mieszanej młodzików 

Izabella Kamola wraz z Mateuszem Rawiakiem (Huber-
tus) oraz w grze podwójnej chłopców Michał Szempliń-
ski grając w parze ze swoim imiennikiem Michałem Wę-
sławowiczem (ABRM Warszawa). 

Mamy na swoim koncie: prawie 500 godzin trenin-
gów; ponad 150 wspaniałych dzieciaków, które poznały 
taekwondo olimpijskie; bez mała 10 stypendystów spor-
towych Wójta Gminy Stare Babice; dwie edycje Stare Ba-
bice CUP – turnieju, który już na stałe wpisał się w ka-
lendarz sportowych wydarzeń w gminie oraz turniejów 
taekwondo na Mazowszu; worek medali wszystkich ko-
lorów, zdobytych przez babickie dzieciaki na turniejach 
regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
(w tym: GP Kolor-Graf, Warszawskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, Mistrzostwach Mazowsza w Taekwondo Olim-
pijskim, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików, turniejach z cyklu Puchar Polski); puchary w 
klasyfikacji generalnej Grand Prix Kolor-Graf; brązowy 
medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych Wiktorii 
Sadowskiej – najważniejszy w dotychczasowym dorobku 
zawodników babickiej sekcji KS TEBEK.

tekst/foto: GOSiR

Pierwsze treningi taekwondo rozpoczęły 
się we wrześniu 2012 roku. Sześć lat 
to dobry moment, żeby pokusić się 

o pierwsze podsumowanie. 

Sześć lat taekwondo 
w Starych Babicach!

W listopadzie br. w czterech babickich szkołach pu-
blicznych odbędą się szkolne turnieje carrom w na-
stępujących terminach:

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli  
– czwartek 22.11.2018 godz. 14:45
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach  
– piątek 23.11.2018 godz. 14:00
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym  
– wtorek 27.11.2018 godz. 14:45
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych  
– środa 28.11.2018 godz. 14:45
Zgłoszenia do turniejów szkolnych odbywają się 

do 20 listopada.  Karty zgłoszeniowe do pobrania ze 
strony www.carrom.pl lub u  prowadzącego zajęcia 
carrom w szkole. 

Trzech najlepszych graczy w turniejach szkolnych 
będzie reprezentowało swoją szkołę w  I  Międzysz-
kolnym Turnieju Carrom w gminie Stare Babice 30 li-
stopada. Do wygrania atrakcyjne carromowe nagro-
dy! Każdy gracz otrzyma pamiątkowy dyplom.

Projekt pt. „Szkolne Turnieje Carrom oraz I Mię-
dzyszkolny Turniej Carrom” jest współfinansowany 
ze środków Gminy Stare Babice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie in-
ternetowej Polskiego Stowarzyszenia Carrom.
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Agnieszka Stanicka: Dziewczyny! Co Was zafascyno-
wało w Nordic Walking?
Joanna Grupa Stare Babice Nordic Walking: Przede wszyst-
kim przyjemność z uprawiania tego sportu i fakt, że bio-
rę kije i idę, kiedy mam czas. Nasze treningi to również 
spotkania w miłym gronie ludzi, którzy doceniają te na-
sze „spacery”. 
Monika Grupa Stare Babice Nordic Walking: Przez lata sły-
szałam wiele dobrego o marszach z kijkami, ale dopiero 
własne doświadczenie przekonało mnie do NW.
AS: Od kiedy zaczęła się Wasza przygoda z NW?
Joanna: Moja zaczęła się w październiku 2017 r. Wpraw-
dzie już kilka lat wcześniej chodziłam z kijami, ale pod-
czas treningów w GOSiR dowiedziałam się, że to co robi-
łam wcześniej, nie było poprawne.
Monika: We wrześniu 2017 r. w GOSiR Stare Babice z pro-
fesjonalną trenerką Agnieszką Stanicką . 
AS: Jakie były Wasze początki? Z czym było trudno się 
zmierzyć?
Joanna: Na początku ciężko było mi przestawić się na pra-
widłowe chodzenie. Wcześniej przyjmowałam złą pozy-
cję, źle trzymałam kije, a  i  same kije były niewłaściwe. 
Wydawało mi się, że to żadna filozofia: iść i podpierać się 
kijkami. Na zajęciach dowiedziałam się, jak poprawnie 
układać ciało, jak trzymać kije, aby chodzenie z nimi an-
gażowało ponad 90% mięśni i było efektywne.
Monika:  Uważam, że poszło bardzo sprawnie. Dokład-
ne wskazówki trenerki okazały się przydatne. Najtrudniej  
jest z wygospodarowaniem wolnego czasu.
AS: Czy NW wymaga ciężkiej pracy?
Joanna: Dla mnie – nie. Jest to jak spacer i tempo narzu-
cam sobie sama. Oczywiście, w  zależności od celu jaki 
sobie stawiamy, im szybsze tempo – tym lepsze efekty. 
Uczęszczałam na różne zajęcia fitness: zumba, trampoli-
ny, indoor cycling (kolarstwo halowe), latino, trening ob-
wodowy itp., ale NW sprawia mi wyjątkową przyjemność, 
bo uprawia się go na powietrzu.
Monika: Fenomen nordic walking polega na tym, że jest 
to bardzo łatwa i szybka do nauczenia się forma aktyw-
ności. NW jest idealny dla każdej grupy wiekowej, także 
dla sportowo niewyćwiczonych. Możliwy do uprawiania 
wszędzie i o każdej porze roku. Jest bezpieczny i niezwy-
kle prosty w opanowaniu. 
AS: Czy ten sport wymaga diety?
Joanna: Wszystko zależy od celu naszych treningów. Bo 
jeżeli ktoś zamierza zrzucić zbędne kilogramy, to wiado-
mo, że dieta razem wysiłkiem na pewno przyniesie lep-
sze efekty.
Monika: <śmiech>… Na szczęście nie mam takiej potrzeby.

AS: Czy ten sport jest drogi i wymaga dużego nakładu 
f inansowego?
Joanna: Uważam NW za najtańszy ze sportów, jakie upra-
wiałam. Co najważniejsze – nie wymaga zakupu karnetu 
czy abonamentu. Jedyny sprzęt to kije, które na początek 
wypożyczamy od naszej trenerki w GOSiR. Ja ostatnio za-
inwestowałam i zakupiłam kije, ponieważ coraz częściej 
chodzę sama po pracy, w weekendy czy na urlopie.
Monika: U nas wystarczy odpowiedni strój i obuwie, a kije 
są w posiadaniu Agnieszki naszej trenerki i można je bez-
płatnie wypożyczyć na każdych zajęciach.
AS: Jak wyglądają Wasze treningi? Ile trwają?
Joanna: Najfajniejsze są treningi po lesie, parku czy nawet 
łące. Dystans takiego treningu to od 5 do nawet 15 km. 
Czasowo zajmują nawet 2 - 3 godziny razem z rozgrzew-
ką i  rozciąganiem po zajęciach. Na treningi początko-
wo chodziłam raz w tygodniu, ale z czasem zaczęłam też 
chodzić w weekendy po lesie z zaprzyjaźnioną grupą Ry-
sie Razem. Obecnie moje treningi rozszerzyłam o udział 
w  marszach. Coraz większą przyjemność sprawia mi 

Część IV         Nordic Walking 
Na początku ciężko było mi przestawić się 
na prawidłowe chodzenie…



październik/listopad 2018  gazetaBABICKA 

37

sport

To już 4. Turniej Piłki Nożnej w na-
szym powiecie. Tym razem zagrali-
śmy dla Niepodległej!  Wspaniała ry-
walizacja! Dwanaście drużyn z całego 
powiatu zachodniego warszawskiego. 
Prawie 150 uczestników. 

Wyniki dostępne są na stronie 
http://plp.tusiedzieje.pl/ 

A  tak oto wygląda klasyfikacja koń-
cowa: 
1. PRIS
2. Poprzeczniak Pogroszew
3. Bad Boys Zielonki
4. Ożarowski Lew

fot

100-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę uczczone na sportowo 
w hali sportowej GOSiR w Zielonkach-
Parceli 14 października 2018 r.

spotykanie się z ludźmi, którzy poko-
chali ten sport jak ja.
Monika: Każdy marsz zaczynamy od 
rozgrzewki, a  kończymy ćwiczenia-
mi rozciągającymi. Pokonujemy wte-
dy  różne dystanse od 5 do 10 km .
AS: Co Wam daje uprawianie tej 
dyscypliny?
Joanna: Na pewno przy siedzącym 
trybie pracy moje ciało potrzebuje 
ruchu, a mózg dotlenienia. NW do-
datkowo sprawia mi przyjemność. 
Wiec przyjemne z pożytecznym.
Monika: Stanowi świetną zabawę 
i jest bardzo towarzyski.
AS: Jakie są Wasze dotychczasowe 
osiągnięcia w tej dyscyplinie?
Joanna: Moje osiągnięcia rozpoczęły 
się od udziału w 10. Babickiej na dy-
stansie 10 km, Marsz z  okazji 11 Li-
stopada z  Babic do Borzęcina łącz-
nie 15 km, Bieg Krwiodawstwa 5 km, 
Parkun Pruszków 5 km. Były to im-
prezy, na których można sprawdzić 
swoje możliwości i  dotychczasowe 
doświadczenie.
Monika: Udział w  3. Dziesiątce Ba-
bickiej  oraz KrwioBieg Warszawski.
AS: Rodzina wspierała Was, czy ra-
czej odradzała?
Joanna: Ogólnie to NW uważany 
jest za sport starszych ludzi i w mo-
jej rodzinie dziwili mi się, że ja to lu-
bię, ale teraz, kiedy widzą jaką jest to 
dla mnie frajdą – popierają i mocno 
kibicują.
Monika: Podeszła do tego sceptycz-
nie, bo nie mam w sobie samozapar-
cia, więc stwierdzili, że szybko się 
to skończy. A tu wyjątkowa niespo-
dzianka – jak już szłam w dwudzie-
stostopniowym  mrozie to nie mie-
li pytań. 
AS: Kto lub co inspiruje Was do 
uprawiania NW?
Joanna: Inspiruje mnie przede 
wszystkim moja ulubiona instruk-
torka Agnieszka, bo to ona mnie 
zaraziła i  ona mnie wspiera i  mo-
tywuje. 
Monika: Najbardziej nasza grupa. Je-
steśmy już wspaniale zgrane, z czym 
się wiąże przyjemność chodzenia.
AS: Czy polepszyła się Wasza kon-
dycja?
Joanna: Oj tak, bardzo! Przede 
wszystkim widzę to po swoim samo-
poczuciu i coraz lepszych wynikach.
Monika: Kondycja zdecydowanie! 
Systematyczne treningi i są rezultaty!
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rozrywki umysłowe

autor zagadek: AK / foto: Pixabay

JESIENNE ZAGADKI

REBUS

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące słowa: 
SMARDZ, PODGRZYBEK, KOŹLARZ, PIECZAR-
KA, KROWIAK, RYDZ, ZIMÓWKA, GĄSKA, BO-
ROWIK, GORYCZAK, DUDEK, BORSUK, GIL, BA-
ŻANT, RYŚ, JEŻ.
Wyrazy wpisane są od dołu do góry, z góry na dół; od le-
wej do prawej i od prawej do lewej. Czasem te same lite-
ry użyte są do więcej niż jednego słowa. Pozostałe litery 
czytane poziomo utworzą rozwiązanie. 

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 25 listopada na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl z dopi-
skiem: „Jesienne zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za bardzo wiele dobrych rozwiązań „Szkolnych zagadek”. Nagrodę – karnet na miesięczny udział w zajęciach Domu 
Kultury wylosował Piotr Nowicki. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny: 
22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

P O D G R Z Y B E K L G E A
T Ś Z N Y I C K R O W I A K
N Z D U D E K Y B Ź Ś L K W
A K R A Z C E I P L Y O S Ó
Ż Ż A B O R S U K A R R Ą M
A E M Ó W K I W O R O B G I
B J S K G O R Y C Z A K A Z
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Hasło: 

Rozwiązanie rebusa: 



październik/listopad 2018  gazetaBABICKA 

39

rozrywki umysłowe

Krzyżówka 
babicka 
nr 3/2018

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 25 listopada 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 3/2018”. Wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2018: WYBORY SAMORZĄDOWE TWOJA GMINA TWÓJ WYBÓR.
Nagrodę otrzymuje: Elżbieta Trojanowska-Wojcieszak. Po odbiór podwójnego biletu na spektakl teatralny, który odbędzie się w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy do redakcji Gazety Babickiej. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

autor krzyżówki: IB

Poziomo:
  6.  Dowódca III batalionu  

26 Pułku Piechoty, który bronił 
m.in. pozycji Boernerowo-Babice 
we wrześniu 1939 r.

  7.  Paliwo, którym można palić 
w piecach.

11.  Doroczne spotkanie sąsiedzkie 
mieszkańców Klaudyna.

13.  Biblioteczne zajęcia  
literacko-plastyczne.

17.  „… Przyrodnik” – cykl warsztatów 
przyrodniczych, które odbędą się 
w Domu Kultury.

18.  Akt prawny, zawierający 
rozporządzenia dotyczące 
zarządzania majątkiem spadkodawcy 
na wypadek jego śmierci.
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19.  Króliczek z oklapniętym uszkiem, 
gość spotkań bibliotecznych.

20.  „Drzewo… „ program TVN, 
w którym wzięli udział  
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli.

21.  Gałąź sztuki i kultury, wpływająca 
na człowieka poprzez dźwięki.

Pionowo:
  1.  Obszar, w który przeniosą nas 

bohaterowie spektaklu „Tirti Tist 
w Przestrzeni”, który odbędzie się 
17 listopada w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury.

  2.  „Kabaret … Męczących” – wystąpi 
na scenie Domu Kultury już 
24 listopada o godz. 17:00.

  3.  Miejscowość, pod którą odbyła 
się bitwa pancerna 1939 r., której 

inscenizację mogli obejrzeć 
mieszkańcy Babic 29 września 
przy Parku Gminnym.

  4.  Kraj, o którym nasi seniorzy 
dowiadują się wielu ciekawych rzeczy 
podczas cyklu wykładów.

  5.  Nasi seniorzy wyjechali tam  
na air show.

  8.  W dniach 16-22 października 
odbywał się Europejski Tydzień… 
Transportu, w którym czynnie 
uczestniczyła nasza gmina.

  9.  Autor obrazu „Palenie sztandarów 
przed Napoleonem”.

10.  Znany zespół dziecięcy, który 
gościnnie wystąpił na II Festiwalu 
Dyni w Zielonkach-Parceli.

12.  „ ...był bogaczem” – musical, który 
został przedstawiony 5 października 
na scenie Domu Kultury Stare Babice.

14.  Nowoczesny cyrk, który wystąpił 
na scenie Domu Kultury Stare 
Babice, dając pokaz żonglerki 
i akrobatyki.

15.  Nazwisko naszego papieża,  
Jana Pawła II.

16.  Materiał do wyplatania koszyków.
22.  Żołnierz jazdy lekkiej uzbrojonej 

w lance, szable oraz broń palną, 
charakterystycznej głównie dla 
kawalerii polskiej.

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

W Y K A Z
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 
z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana zabudowana nieruchomość poło-
żona w Borzęcinie Dużym, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej.

Adres 
nieruchomości

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 828

Oznaczenie nie-
ruchomości wg 
księgi wieczystej

WA1P/00106469/5, 
 WA1P/00091687/0

Oznaczenie nieru-
chomości wg ewi-
dencji gruntów

617/1, 617/6 i 618/8 

Powierzchnia 
nieruchomości

 łączna pow. 0,2429 ha

Przeznaczenie 
nieruchomości 
i sposób jej zago-
spodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady 
gminy Stare Babice Nr VIII/55/11 z dnia 
30 czerwca 2011 roku, przedmiotowa nieru-
chomość znajduje się na obszarze oznaczo-
nym symbolem U1, usługi celu publicznego 
(gminne i powiatowe). Nieruchomość zabu-
dowana – budynkiem straży pożarnej.

Forma przekaza-
nia nieruchomo-
ści i sposób 

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres 30 lat

Wysokość  czyn-
szu miesięcznego

100 zł miesięczne netto. Kwota czynszu 
będzie powiększona o podatek VAT, ustalony 
według obowiązującej stawki. 

Warunki zmiany 
wysokości czynszu

Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i według zasad obliczania tego 
wskaźnika, za okresy miesięczne.

Termin wnoszenia 
opłat z tytułu 
najmu 

Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania faktury.

Zasady aktualiza-
cji opłat

Czynsz będzie podlegał aktualizacji na koniec 
każdego roku kalendarzowego w oparciu 
o faktyczną wartość przedmiotu dzierżawy.

Uwagi
Nieruchomość przygotowana do zawarcia 
umowy celem oddania na zadania statutowe 
na rzecz OSP.

Zawiadomienie
o podjęciu uchwały Rady Gminy Stare Babice o scaleniu  

i podziale nieruchomości położonych we wsi Borzęcin Mały
Urząd Gminy Stare Babice, zawiadamia, że została podjęta uchwała 

Nr XLVI/487/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Borzęcin 

Mały, obejmująca działki  przed scaleniem o nr ew.: 86/1, 87/1, 89/13, 
89/14, 90/8, 90/9, 90/12, 91/4, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 94/5, 96/1, 99/3, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 117/8, 117/7, 117/6, 117/5 
i  117/3 oraz część działek 85/1, 88/3, 90/20, 91/5, 92/5, 93/7,  95/1, 96/3, 

145/1, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114/2, 115, 116, 109/2, 98/1, 117/4, 93/1 i 97.

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami





 500 373 790

usługi kompleksowe w transporcie 
● dostawy zakupionego sprzętu AGD

● podłączenia sprzętu AGD

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

● przeprowadzki, usługi transportowe

● wynajem samochodów dostawczych 

 tel. 795 – 596 – 016



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

ZAPISZ

DZIECKO 
NA TENISA!
do KAMPINOSPORT
Pierwsze zajęcia dla 
nowego dziecka w grupie 
GRATIS!

Uwaga ilość miejsc 
w grupach jest ograniczona.

ZAJĘCIA
FITNESS
do KAMPINOSPORT
Tylko u nas w karnetach
dodatkowe usługi
kosmetyczne GRATIS!

PRZYJDŹ NA 

Sprawdź GRAFIK ZAJĘĆ
na naszej stronie internetowej! 

KampinoSport 
ul. Izabelińska 79 Stare Babice

kom. 606 122 322
tel. 22 722 90 32 

www.KampinoSport.pl



ART. PAPIERNICZE 

ZABAWKI
HEL DO BALONÓW 

Krzesła,  sto ł y,  fotele,  sof y,  oświetlenie,  akcesoria itp
MEBLE

Sklep, ekspozycja: ul. Warszawska 164, Latchorzew (w budynku BLACK OFFICE)

www.homeinstyle.pl


