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Mikołajki 2016. Zapraszamy mieszkańców na tradycyjne babickie Mikołajki. Spotykamy się 4 grudnia o godz. 14:00 w Starych Babicach na
parkingu przed budynkiem urzędu gminy (ul. Rynek 21). W programie
m.in. wizyta Św. Mikołaja, wspólna zabawa, konkursy i gry, świąteczne
stragany i wiele innych atrakcji. Więcej informacji na str. 14.
Targi pracy. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na Warszawskie Zachodnie Targi Pracy. W programie m.in. oferty pracy, porady doradców zawodowych oraz ekspertów
(m.in. ZUS, US). Targi odbywają się w nowej siedzibie PUP przy ul. Poznańskiej 131 A w Ożarowie Mazowieckim dnia 6 grudnia w godz. 10:00
– 14:00. Więcej informacji na str. 20.
Stare Babice Biegają w Koczargach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zarówno biegających od dawna, jak i dopiero
rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem, na bezpłatne spotkania biegowe. Z uwagi na rozpoczęcie okresu zimowego, spotkania grupy Stare Babice Biegają od
16 listopada odbywają się na hali sportowej gimnazjum
w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12. Obowiązuje obuwie na zmianę. Dzień i godzina spotkań pozostają bez zmian:
każda środa godz. 19:00–20:00. Spotkania są bezpłatne.
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Co dalej z Funduszem Spójności? – cz. XXII
Minęły trzy miesiące od ostatniej publikacji na temat Funduszu Spójności (Gazeta Babicka nr 8 z sierpnia 2016 r.),
dlatego przedstawiam dalsze informacje dotyczące działań
podejmowanych w związku z realizacją naszego projektu.
Etap II projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Stare Babice” został zakończony. Relacja z uroczystego dwudniowego zakończenia projektu ukazała się w numerze
wrześniowym Gazety Babickiej. W uzupełnieniu do informacji tam zawartych
warto jeszcze dodać, że dopiero po dacie uroczystości mogliśmy sporządzić
ostateczną wersję wniosku o płatność
końcową, więc projekt ten „zakończy
się” formalnie w listopadzie, po zaakceptowaniu powyższego wniosku.
Równolegle z organizacją zakończenia
i rozliczenia projektu z perspektywy finansowej 2007–2013 trwały ostatnie prace
zmierzające do podpisania umowy na realizację przedsięwzięć wchodzących w skład
kolejnego projektu o tej samej nazwie co
poprzednie, jednak z dodatkiem „Etap III”.
Projekt będzie realizowany w ramach 1. konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW z perspektywy finansowej Funduszu Spójności
na lata 2014–2020. Jest nam miło poinformować, że uroczyste podpisanie umowy
w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie od-

było się w dniu 28 października 2016 r. Tym
razem jesteśmy beneficjentem projektu
o wartości 51 299 354,59 zł brutto zakładającym dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 25 898 359,54
zł. Wkład własny do projektu w postaci

pożyczki w wysokości 15 000 000 złotych
uzyskaliśmy także ze środków NFOŚiGW.
Nazwy zadań i miejsca prowadzenia prac
zaprezentujemy Państwu w kolejnym odcinku naszego cyklu pod jakże aktualnym
tytułem „Co dalej z Funduszem Spójności?”
Tekst: Paweł Turkot
Prezes Zarządu Eko-Babice
Korekta: Paweł Bohdziewicz
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Zdjęcia: Monika Jędrzejczak
oraz NFOŚIGW

Na zdjęciu od lewej:
Agnieszka Cybulska – Główna Księgowa GPK „Eko Babice” Sp. z o. o., Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Beata Ruszkowska – Koordynator
Projektu (Główny Specjalista Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW), Paweł Turkot – Prezes Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko Babice” Sp. z o. o.

Na zdjęciu od lewej:
Marcin Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego NFOŚiGW, Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu
Ochrony Wód NFOŚiGW, Agnieszka Cybulska – Główna Księgowa GPK „Eko Babice” Sp. z o.o., Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Beata Ruszkowska – Koordynator Projektu (Główny Specjalista Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW),
Paweł Turkot – Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko Babice” Sp. z o.o., Paweł Bohdziewicz – Kierownik JRP – „Eko Babice” Sp. z o.o.,
Monika Jędrzejczak – Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń JRP – „Eko Babice” Sp. z o.o.
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Podłączenie do kanalizacji jest
bezwzględnie konieczne!
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp.
z o.o. realizując projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice” będąc jednocześnie Beneficjentem środków pomocowych pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zostało zobligowane do potwierdzenia faktu przyłączenia właścicieli
nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Dla przypomnienia jest to obowiązek
wynikający z przepisów tzw. „dyrektywy ściekowej”. Dyrektywa Rady Europejskiej Nr 91/271 EWG, która określa
stopień skanalizowania aglomeracji –
dla aglomeracji Stare Babice wynosi on
95 % podłączonych nieruchomości do
sieci wybudowanej w ramach uzyskanego dofinansowania. W przypadku
niespełnienia tego warunku, przyznane dofinansowanie Beneficjent będzie
zobowiązany zwrócić proporcjonalnie
do nieuzyskanego stopnia wykonanych
podłączeń nieruchomości do gminnej
sieci kanalizacyjnej.
Również przepisy prawa krajowego
nakładają taki obowiązek na właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach [Dz. U. z 2016 r., poz. 250
z późn. zm.]. Art. 5 ust. 1 pkt. 2 określa
obowiązki właściciela nieruchomości
poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji nie jest obowiązkowe m. in. w przypadku, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
W przypadku stwierdzenia nie wykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku wynikającego z przepisów prawa może zostać wdrożona
przez Wójta Gminy procedura administracyjna polegająca na wydaniu decyzji nakazującej przyłączenie do sieci.
W miesiącach od lipca do października
2016 roku zostało wszczętych 287 po4

stępowań zmierzających do wydania
decyzji nakazowej. Wydanie decyzji
nakazującej przyłączenie podlega także egzekucji w trybie przepisów ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [Dz.
U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.] –
koszty takiego postepowania będą
jednak dla właściciela nieruchomości zdecydowanie wyższe, niż
koszt dobrowolnego przyłączenia
do sieci!
W celu usprawnienia realizacji
wydawania przez G.P.K „Eko-Babice” Sp. z o.o. warunków technicznych, bądź uzgodnienia realizacji
przyłącza pracownicy Biura Obsługi Klienta, Jednostki Realizującej
Projekt oraz Działu Eksploatacji
Sieci od 1 lipca 2016 roku pracują
dłużej w następujące dni: poniedziałek, środa, czwartek 8.00 –
19.00.
Dla przypomnienia informujemy, iż
procedura podłączenia się do sieci kanalizacyjnej polega na:
1. Wystąpieniu o warunki techniczne
przyłączenia do sieci;
2. Zleceniu budowy przyłącza zgodnie
z wydanymi warunkami firmie zewnętrznej, bądź systemem gospodarczym (we własnym zakresie pod
nadzorem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami) lub Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice”
Sp. z o.o.;
3. Wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac, a następnie zgłoszeniu do Biura Obsługi
Klienta gotowości odbioru tech-

nicznego przyłącza i podpisaniu
umowy na odbiór ścieków.
W celu zachęcenia właścicieli
nieruchomości do jak najszybszego
wykonania przyłącza kanalizacyjnego Spółka opracowała umowę,
która zakłada wykonanie przyłącza
przez GPK „Eko-Babice” i rozłożenie kosztów budowy na dogodne
raty. Projekt umowy znajduje się
na stronie internetowej pod adresem: www.eko-babice.pl w zakładce
PODŁĄCZ SIĘ, bądź możliwe jest
uzyskanie wersji papierowej w siedzibie Spółki.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
 Ustawa prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U.
z 2016 r. poz. 672);
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.
zm.);
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139 z
późn. zm.);
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn.
zm.);
 Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016.
Nr XVIII/173/16 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babic.
Jeszcze raz zachęcamy Państwa
do jak najszybszego podłączenia się
do naszej gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Z poważaniem
Paweł Turkot
Prezes Zarządu GPK „Eko-Babice” Sp. z o.o.
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Z gminy (w skrócie)

Trwa budowa boiska i placu zabaw przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach
Starych

Powstaje ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym
(oraz parking do ul. Wodnisko)

Utrzymanie gminnej zieleni: sadzenie drzew przy ul. Szeligowskiej
(Latchorzew)

Utrzymanie gminnej zieleni: sadzenie drzew przy ul. Hubala-Dobrzańskiego
(Latchorzew)

Gdzie szukać pomocy?
• Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaprasza na spotkania, które odbywają się
w każdą trzecią środę miesiąca od
godz. 17.00. Miejsce spotkań: Urząd
Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 (pokój 41). Kontakt tel. (22) 722 04 93.
• Gminny Punkt InformacyjnoKonsultacyjny ds. Uzależnień zaprasza na spotkania, które odbywają
się w środy w godz. 14:30–16:30 i soboty
w godz. 12:00–14:00. Miejsce spotkań:
numer 11 (243)

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek
21 (pokój 41). Telefon zaufania czynny
w godz. pracy punktu: (22) 722 04 93.
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Przemocą Domową zaprasza w dniach:
wtorek: godz. 10:00–12:00 oraz 17:00
– 19:00 i czwartek: godz. 16:00 –
18:00.
• Grupa Rodzina Bez Przemocy
„Jutrzenka” zaprasza na spotkania w czwartki w godz. 14:00–16:00.

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma swoją siedzibę
w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul.
Rynek 21. Kontakt tel.: (22) 722 04 93
oraz 605 921 579.
Jeżeli doznajesz przemocy ze strony bliskich Ci osób przyjdź do nas!
• Zobacz, że można żyć inaczej
• Nie jesteś sam
• Postaramy się Ci pomóc!
Oprac. ACK
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Ochrona bioróżnorodności
w Gminie Stare Babice

19 października 2016 r. m.st. Warszawa podpisało umowę
na dofinansowanie projektu „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”. Partnerem tego przedsięwzięcia została
Gmina Stare Babice.
W ramach projektu planowana jest realizacja między innymi następujących zadań:
1. Reintrodukcja żółwia błotnego.
W warszawskim ZOO zbudowane
zostanie oczko wodne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupiony sprzęt, niezbędny do rozwoju
młodych żółwi. Ponadto zostaną
wykonane badania w celu dokładnego określenia miejsca wypuszczania młodych osobników na wolność.
Badania określą pierwotne miejsca
bytowania żółwi błotnych, lecz obecnie niezasiedlających tych terenów
z takich powodów jak: konkurencja
ze strony nielegalnie wypuszczanych
do środowiska żółwi ozdobnych, nieprawidłowo prowadzone zabiegi melioracji, osuszanie terenów, itp.
2. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków. W tym celu, w „Ptasim Azylu”
na terenie warszawskiego ZOO, zostanie zbudowanych 11 wolier rehabilitacyjnych, w których kontuzjowani skrzydlaci przyjaciele będą mogli
wracać do zdrowia.
3. W innym miejskim azylu, Leśnym
Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt przy
ulicy Korkowej, poszkodowane ssaki
będą poddawane leczeniu. Ośrodek
zostanie doposażony w niezbędny
sprzęt weterynaryjny i urządzenia
monitorujące. Bez pomocy pozostałyby zagrożone ptaki i nietoperze – budki lęgowe wzmocnią bioróżnorodność
kompleksów leśnych w Warszawie.
4. Z kolei w rezerwatach Łosiowe Błota (Gmina Stare Babice) i Króla Jana
III Sobieskiego, naturalne siedliska
przyrodnicze uzyskają wsparcie w postaci działań takich jak wykaszanie,
odkrzaczanie i usuwanie gatunków
obcych. Skorzystają na tym m.in.
torfowiska niskie, świetlista dąbrowa
i wiele innych gatunków roślin.
6

5. W projekcie planowane jest również
zmniejszenie negatywnego oddziaływania ze strony ruchu turystycznego
oraz promocja form ochrony przyrody poprzez budowę drewnianej
kładki w Rezerwacie Łosiowe
Błota, jak również instalację tablic informacyjno-edukacyjnych
na terenie rezerwatów: Kalinowa
Łąka, Łosiowe Błota, Las Kabacki.
Powyższe zadania będą prowadzić
Lasy Miejskie-Warszawa. Rezerwat
Kalinowa Łąka i Rezerwat Łosiowe
Błota znajdują się na terenie Gminy
Stare Babice, stąd naturalnym krokiem było zawiązanie partnerstwa
pomiędzy m.st. Warszawa a gminą.
6. Dopełnieniem wyżej wymienionych
działań będą różne formy edukacji
ekologicznej, które zwiększą wiedzę
mieszkańców na temat proekologicznych i prośrodowiskowych inicjatyw.
Planowana jest organizacja m.in.
trzech różnych form imprez edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej. Odbędą
się m.in. spotkania edukacyjne
dla dzieci i młodzieży z babickich
szkół oraz słuchaczy babickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wartość
projektu
wyniesie
1 285 811,49 PLN, z czego 617 763,57
PLN stanowić będzie dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
przyznane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa V Gospodarka przyjazna
środowisku, Działanie 5.4 Ochrona
bioróżnorodności.

Liderem projektu jest m. st. Warszawa. Jednostki realizujące: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Urzędu m.st. Warszawy, Lasy Miejskie-Warszawa, Miejski Ogród Zoologiczny
w Warszawie.
Bioróżnorodność, to zróżnicowanie
i zmienność genów, gatunków i ekosystemów, czyli zbiorowości roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich wzajemnych oddziaływań z otoczeniem.
Wg Konwencji* o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa
to ,,zróżnicowanie wszystkich żywych
organizmów występujących na Ziemi
m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy
te są częścią. Dotyczy to różnorodności
wewnątrzgatunkowej i różnorodności
na poziomie ekosystemów’’.
Bioróżnorodność określa liczbę, różnorodność i zmienność organizmów
żywych, a także to, w jaki sposób zmieniają się one w czasie i przemieszczają
w przestrzeni. Bioróżnorodność można
rozważać na różnych poziomach:
• bioróżnorodność gatunkową, czyli
rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmów występujących na ziemi,
• bioróżnorodność ekologiczną, a więc
rozmaitość zgrupowań ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów,
• bioróżnorodność genetyczną, czyli
rozmaitość genów obecnych w pulach genowych populacji różnych gatunków.
*Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5
czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184,
poz. 1532)
Reintrodukcja, to ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania
rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Reintrodukcja jest
środkiem do restytucji gatunku, tj.
odbudowania jego populacji.
Tekst: Beata Tuzimek
na podstawie materiałów
udostępnionych przez m.st. Warszawa
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O demokracji w praktyce, czyli spotkanie
mieszkańców Latchorzewa
15 listopada w urzędzie gminy odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Latchorzewa, które zainicjował i poprowadził wójt Krzysztof Turek. Przybyło ponad 20 mieszkańców,
a spotkanie miało burzliwy przebieg. Sprawa sporna, czyli
odcinek chodnika zaprojektowanego po północnej stronie
ul. Armii Poznań (od ul. Kobendzy do ul. Jastrzębowskego)
nie została w wyniku spotkania rozstrzygnięta.
W sali konferencyjnej urzędu gminy
oprócz wójta gminy Krzysztofa Turka
oraz mieszkańców obecni byli również:
Radny Gminy Stare Babice Jerzy Piętocha, sołtys Latchorzewa Sylwester
Klimek oraz Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Stare Babice Paweł
Błażejewski.
Na początku spotkania kierownik
Paweł Błażejewski przestawił zebranym
stan faktyczny: część mieszkańców Latchorzewa zgłosiła w ramach zeszłorocznego budżetu partycypacyjnego (czyli
na 2016 r.) projekt pn. Przedłużenie istniejącego chodnika na ul. Jastrzębowskiego w Latchorzewie do ul. Armii Poznań –
obok posesji Jastrzębowskiego 1. Projekt
spełniał warunki regulaminu budżetu
partycypacyjnego (m. in. miał wymaga-

Początek spotkania z mieszkańcami Latchorzewa
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ne 30 podpisów mieszkańców) i został
przyjęty do realizacji. W chwili obecnej
(listopad 2016 r.) gmina zapłaciła już za
wykonanie dokumentacji technicznej
i realizację projektu można by rozpocząć, gdyby nie protest części mieszkańców Latchorzewa.
W czym rzecz? Obecna na spotkaniu autorka projektu przyjętego do realizacji wytłumaczyła zebranym, że jej
celem podczas składania projektu była
poprawa bezpieczeństwa poruszania się
wzdłuż ulicy, zwłaszcza dzieci idących
do przedszkola. Część mieszkańców
obecnych na spotkaniu odpowiedziała
jednak, że stoi w opozycji do tego pomysłu: uważają, że budowa chodnika spowoduje likwidację pasa zieleni oraz parkowanie aut na powstałym chodniku.

W wyniku burzliwej dyskusji pojawił się
też kolejny problem, czyli odwodnienie
ulicy. Wg części zebranych największym
problemem w newralgicznym miejscu
jest zbierająca się woda (szczególnie po
dłuższych opadach deszczu), a budowa
chodnika nic tu nie zmieni, bo najpierw
trzeba wykonać odwodnienie. Temperatura dyskusji wzrosła, kiedy autorzy
projektu zapytali oponentów, dlaczego
nie złożyli „swojego projektu” oraz nie
zgłaszali uwag w zeszłym roku (jeszcze
przed złożeniem projektu). Ci odpowiedzieli „nic nie wiedzieliśmy o tym,
że można składać projekt do budżetu
partycypacyjnego” oraz odczytali pismo
skierowane do wójta gminy, w którym
sprzeciwiają się budowie chodnika.
Wójt Krzysztof Turek starał się nakłonić zebranych, aby spierali się na
argumenty, w wyniku czego pojawiły
się również inne pomysły, m.in. wykonanie przy projektowanym chodniku słupków (rozwiązanie podnoszące koszty), czy też utworzenie w tym
miejscu ciągu pieszo-jezdnego (co
uniemożliwi parkowanie aut). Wobec
braku zgody pomiędzy zebranymi,
wójt Krzysztof Turek zaproponował,
aby wypracować rozwiązania dotyczące
pozostałych (bezspornych) odcinków
projektowanego chodnika. W efekcie
dyskusji padły deklaracje pomocy ze
strony gminy w doraźnym przycięciu
krzewów, co umożliwi przechodzenie
po nieutwardzonym poboczu. Jednocześnie gmina rozpatrzy możliwość
technicznego wykonania odwodnień
dwóch zalewanych w trakcie silnych
opadów skrzyżowań: skrzyżowania ul.
Kobendzy – Armii Poznań oraz skrzyżowania Armii Poznań – Jastrzębowskiego. Podsumowując spotkanie, wójt
Krzysztof Turek stwierdził, że przy
tym stopniu antagonizmów nie da się
rozstrzygnąć, czy w chwili obecnej rozpocząć budowę chodnika pomiędzy ul.
Kobendzy a ul. Janowskiego. Z tego
powodu rozpoczęcie realizacji trzeba
będzie przesunąć w czasie.
Tekst/ foto: PK
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stare Babice na lata 2016-2030
W dniu 29 września 2016 r. Rada Gminy Stare Babice
uchwaliła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stare Babice na lata 2016–2030”, w skrócie PGN (uchwała
Nr XXII/211/216). Plan jest dokumentem, który koncentruje
się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Stare Babice.
Celem PGN jest stworzenie strategicznych kierunków, których podjęcie jest
niezbędne dla poprawy stanu powietrza
atmosferycznego na terenie Gminy Stare
Babice oraz wypracowanie mechanizmów
do uzyskania korzyści ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych z działań
służących zmniejszaniu niskiej emisji na
terenie Gminy.
W ramach przygotowania PGN wykonana została inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru
Gminy Stare Babice oraz przeanalizowane
zostały możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną
efektywności działań. Ustalone zostały
także zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej na terenie gminy.
PGN jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań
zmierzających do osiągnięcia celów
pakietu klimatyczno-energetycznego na obszarze Gminy Stare Babice, a w szczególności:

− redukcji emisji gazów cieplarnianych
powstających na terenie gminy;
− zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy;
− zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, budynków zamieszkiwanych przez gospodarstwa
domowe oraz transport;
− poprawy jakości powietrza;
− zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii w kierunku zachowań szanujących energię i postaw proekologicznych (działania edukacyjne).
Możliwości realizacji działań ujętych
w PGN uzależnione są od pozyskania
zewnętrznych funduszy w perspektywie unijnej na lata 2014-2020, a opracowany plan stanowi podstawę do ubiegania się przez gminę, jak i jej mieszkańców
i przedsiębiorców o środki pomocowe na
zadania z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkalnej, modernizację źródeł ciepła, insta-

lację OZE, ograniczenie emisji CO2 i inne
działania, m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Stare Babice na lata 2016
– 2030 będzie stanowił podstawę do pozyskania środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarowania
energią, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji gazów
cieplarnianych, modernizacji kotłowni,
wykonywania energooszczędnych instalacji oświetleniowych, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i innych przedsięwzięć mających na
celu zwiększenie efektywności energetycznej przez Gminę Stare Babice oraz
osoby fizyczne, podmioty gospodarcze,
organizacje pozarządowe i inne osoby
prawne z terenu naszej gminy.
„Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Babice na lata 2016-2030” dofinansowane zostało przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 32 250 zł. Pełna
treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.stare-babice.pl
w zakładce „Dla Inwstora”.
Tekst: Beata Tuzimek

Idzie zima. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!
W rozpoczynającym się okresie jesienno-zimowym pamiętajmy o zagrożeniach
związanych z niskimi temperaturami,
takich jak zwiększone ryzyko pożarów,
czy śmiertelne zatrucia czadem.
Przypominamy, że głównym źródłem
zatruć tlenkiem węgla w budynkach
mieszkalnych, jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych. Apelujemy do
mieszkańców, aby regularnie sprawdzali
stan urządzeń grzewczych, jak również
poddawali je obowiązkowym czyszczeniom. W celu uniknięcia zatrucia tlenkiem
węgla, należy przeprowadzać zalecane
kontrole techniczne, korzystać jedynie
z urządzeń posiadających stosowne ate8

sty, nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych oraz systematycznie sprawdzać ciąg powietrza.
Pamiętajmy, że od stosowania się do
powyższych zaleceń może zależeć życie
oraz zdrowie nasze oraz naszych bliskich.
Nie narażajmy się na tak ogromne niebezpieczeństwo, nie bagatelizujmy tego
zagrożenia! Przypominamy jednocześnie,
że czad jest bezwonny, praktycznie niewyczuwalny zmysłami człowieka, dlatego
często bywa nazywany „cichym zabójcą”.
Jeżeli widzicie Państwo niebezpieczną lub nietypową sytuację,
prosimy o kontakt z wymienionymi
poniżej służbami:

• Straż Gminna w Starych Babicach
tel. (22) 721 02 11, (22) 722 53 92
• KPP Stare Babice tel. (22) 752 80 00,
(22) 722 99 97
• OSP Stare Babice tel. (22) 722 90 16
• OSP Borzęcin Duży tel. (22) 752 07 00
Prezentujemy również przydatne telefony alarmowe:
997 – Policja
998 – Straż pożarna
999 – (112 z telefonów komórkowych)
Pogotowie ratunkowe
992 – Pogotowie gazowe
987 – bezpłatna infolinia pomocy bezdomnym
Opracowanie: ACK
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To już 20 lat…

Gdyby zapytać, bez czego nie może istnieć szkoła, usłyszelibyśmy wiele odpowiedzi: bez uczniów, bez dzwonka, bez lekcji,
bez tablicy… A czy szkoła może istnieć bez Patrona?
26 października 2016 r. był ważnym
dniem w historii Szkoły Podstawowej
w Borzęcinie Dużym, bowiem minęło 20
lat odkąd nosi ona imię Armii Krajowej
Grupy Kampinos. Wzorem dla uczniów
i nauczycieli stali się żołnierze Armii Krajowej walczący podczas II Wojny Światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej,
którzy wzięli udział również w Powstaniu Warszawskim 1944 r. W ciągu tych
20 lat szkoła stworzyła tradycję, która
nadal jest podtrzymywana.
Tradycją tego uroczystego dnia jest
msza święta odprawiana w intencji
uczniów, pracowników oraz Patrona
szkoły. Kombatanci przybywają ze swoim sztandarem, a następnie w szkole
odbywa się akademia poświęcona pamięci Patrona. Jest to również najważniejszy dzień dla pierwszoklasistów –
składają oni ślubowanie i są pasowani
na uczniów borzęcińskiej szkoły.
Wśród zaproszonych tego dnia gości byli m.in.: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński wraz z członkiem
zarządu PWZ Jolantą Stępniak, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice
Henryk Kuncewicz, Wójt Gminy Stare
Babice Krzysztof Turek, Prezes Babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy
RP im. Obrońców Radiostacji Babice
Marcin Łada, Dyrektor Zespołu Szkol-
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no – Przedszkolnego im. Armii Krajowej
Grupy Kampinos w Kaliszkach Małgorzata Bodzak oraz proboszcz borzęcińskiej parafii ksiądz kanonik Jan Wróbel.
Nie zabrakło również zaprzyjaźnionych
ze szkołą Kombatantów oraz oficerów
z 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej.
Całą uroczystość poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzecinie Dużym – Beata Błaszczak, która powitała gości słowami: 26
października 1996 r. nadano naszej szkole
imię Armii Krajowej Grupy Kampinos.
Wtedy przekazano nam sztandar, na który
co roku ślubują uczniowie rozpoczynający
i kończący edukację. Patron oraz miejsce,
w którym nasza szkoła się znajduje zobowiązują. Uczymy się patriotyzmu każdego
dnia. (…) Jesteśmy dumni, że wzorem do
naśladowania są dla nas ludzie, którzy
swoim życiem świadczą, że największą
wartością jest niepodległa ojczyzna.
Tegoroczną Uroczystą
Akademię uświetnił występ niezawodnej Gminnej
Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego pod
kierownictwem Zbigniewa
Załęskiego.
Zauroczeni
muzyką byli szczególnie
pierwszoklasiści, których

czekało jeszcze wiele wrażeń. Był to
jubileusz, przypomniano więc wszystkim program artystyczny sprzed 20 lat,
który nie stracił nic ze swej aktualności. Były piosenki z okresu Powstania
Warszawskiego oraz utwory poetyckie.
Uczniowie, którzy wzięli udział w programie, na koniec występu obdarowali
kombatantów kwiatami. Halę sportową
borzęcińskiej szkoły udekorowano również pracami tematycznie związanymi
z Armią Krajową Grupy Kampinos.
Nadszedł wreszcie moment, kiedy nastąpiło ślubowanie i pasowanie
pierwszaków. Następnie życzenia złożyli im rodzice, a na scenę wkroczyli
przedstawiciele wszystkich zaproszonych środowisk oraz goście. W towarzystwie pierwszoklasistów rozwinęli
biało – czerwoną wstęgę, symbolizującą „sztafetę” rozpoczynającą się dla
uczniów borzęcińskiej szkoły.
Zwieńczeniem uroczystości było odznaczenie złotym medalem „Za Zasługi
Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej” sztandaru borzęcińskiej szkoły, którego dokonał Marcin
Łada – prezes Babickiego Koła Związku
Oficerów Rezerwy RP.
Tekst/ foto: PK
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Święto Niepodległości z Henrykiem
Sienkiewiczem
W poprzednim numerze gazety zapraszaliśmy mieszkańców na Gminne Uroczystości z okazji Święta Niepodległości, które odbyły się w Szkole Podstawowej
w Starych Babicach 10 listopada o godz. 17:30. Z niecierpliwością czekaliśmy, co tym razem przygotują
uczniowie ze Starych Babic. Było warto!
Na pewno wielu czytelników pamięta
zeszłoroczną grę terenową z tej okazji, w której wzięli udział uczniowie
i nauczyciele oraz władze gminy.
W tym roku uroczystość odbyła się
na hali sportowej, ale jej przebieg
również nie był sztampowy. Babicka
szkoła podstawowa nosi imię Henryka Sienkiewicza i wokół postaci
pisarza – noblisty tak mocno związanego z babicką ziemią, osnuto całą
uroczystość. Rok 2016 jest rokiem
Henryka Sienkiewicza, a każdy
z czytelników czytając jego powieści odnajduje najlepsze polskie cechy – rycerstwo, waleczność, odwagę
i nadzieję na lepsze jutro. To dzięki
nim przez 123 lata nieobecności
Polski na mapie Europy, mogliśmy
mieć nadzieję, że kiedyś wrócimy do
własnego kraju. Choć sam Sienkiewicz odzyskania niepodległości nie
doczekał, to z kart jego powieści biła
wiara, że to się uda.
Uczniowie – aktorzy przygotowani przez Izabelę Kurowską – Brandenburską oraz Ludmiłę Miłowanow
(opiekunki koła teatralnego z babic-
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kiej szkoły) w przygotowanym spektaklu wcielili się w postaci z powieści
pisarza oraz opowiedzieli o jego życiu i twórczości. Oprawę muzyczną
zapewnił chór szkolny pod kierownictwem Ewy Dżygi. Uroczystość poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – Dorota
Smolińska. Wśród zaproszonych tego
dnia gości byli m.in.: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński,
Przewodniczący Rady Gminy Stare
Babice Henryk Kuncewicz, Zastępca
Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. Przybyli także dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, przedstawiciele rad rodziców, radni gminy,
sołtysi oraz rodzice uczniów. W uroczystości wziął udział również ppłk.
w st. sp. Kazimierz Dymek, który
zaprezentował mniej znane pieśni
legionowe i zachęcał zebranych do
wspólnego śpiewu.
Była to ostania w tym roku
gminna uroczystość, nawiązująca
do Roku Henryka Sienkiewicza.
Tekst/ foto: PK
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Historia pieśnią opowiedziana
Był 11 listopada. Rano spadł pierwszy śnieg, to znak
że „Marcin przyjechał na siwym koniu”. W całym
kraju szykowano się do obchodów Święta Niepodległości, w wielu oknach łopotały polskie flagi, a w Starych Babicach czekano na godz. 19:00. O tej bowiem
godzinie miał odbyć się wyjątkowy koncert pn. Historia pieśnią opowiedziana.
Wydarzenie zorganizował wójt
Krzysztof Turek dzięki współpracy
z proboszczem babickiej parafii ks.
prałatem Grzegorzem Kozickim.
Wieczorem parking przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach był wypełniony do
ostatniego miejsca. Sypał drobny
śnieg, który odbijał się w latarniach
babickiego rynku. Czy można było
wyobrazić sobie piękniejszą oprawę
koncertu poświęconego odzyskaniu
przez Polskę niepodległości?
Ozdobą koncertu była Gminna
Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego oraz Chór Babiczanie. Niemniej istotną rolę odegrała
młodzież ze Stowarzyszenia Odkrywamy Świat, którą przygotowała
Hanna Domańska. Odegrała dosłownie, bowiem w odpowiednich strojach z epoki młodzi ludzie wcielali
się w historyczne postaci. Utwory
muzyczne takie jak m.in. Bogurodzica, Witaj Majowa Jutrzenko, Warszawianka, Marsz Strzelców, Marsz
Pierwszej Brygady, Modlitwa Obozowa, Szara Piechota czy wreszcie
Mury poprzedzone były występami
m.in. średniowiecznego rycerza, barokowych dworzan, szlachcica, ułana,
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żołnierza legionów J. Piłsudskiego,
czy robotnika stoczniowego.
W ten wyjątkowy wieczór publiczność wypełniła babicki kościół
do ostatniego miejsca. Obecni byli
m.in. Starosta Warszawski Zachodni
Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare
Babice Krzysztof Turek, zastępca
wójta Marcin Zając, radni gminy
i sołtysi. Choć każdy przeżywał historię Polski i patriotyczne utwory
na swój sposób, to zebranych połączyły dwie rzeczy. Pierwszą z nich
był wspólny śpiew, drugą – biało-czerwone kokardy, które rozdawała
przy wejściu do kościoła młodzież
z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.
Wydarzenie obfitowało w wiele
wzruszających momentów, m.in.
wspólne wykonanie Roty czy Murów
J. Kaczmarskiego, które zapadły na
długo w pamięci każdego uczestnika.
Koncert zakończył się miłym akcentem – solenizant oraz pomysłodawca koncertu Marcin Zając
dziękując zebranym za przybycie, zaprosił wszystkich do skosztowania świętomarcińskich rogali, tak popularnych zwłaszcza
w Wielkopolsce.
Tekst/ foto: PK
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Koncert Jubileuszowy Maestro Kawalla
W dniu 30 października w kościele pw. Objawienia Pańskiego
w Bliznem odbył się Koncert Jubileuszowy Maestro Szymona
Kawalla zorganizowany przez Wójta Gminy Stare Babice
Krzysztofa Turka.
Profesor Kawalla, który jest mieszkańcem
naszej gminy, świętował jubileusz 50-lecia
swojej pracy pedagogicznej oraz 60-lecia działalności artystycznej. Patronat

honorowy nad wydarzeniem objął Jego
Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, a dźwięki i słowa
które zabrzmiały, złożono w hołdzie

Świętemu Janowi Pawłowi II. Profesor
Kawalla barwnie i interesująco opowiadał
zebranym o swojej wieloletniej znajomości
z Karolem Wojtyłą, z którym spotykał się
często i w różnych okolicznościach.
Oprócz Jego Eminencji Kazimierza
Kardynała Nycza Metropolity Warszawskiego na koncert przybyli również: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Przewodniczący Rady Gminy Stare
Babice Henryk Kuncewicz, który odczytał list gratulacyjny od Wójta Gminy
Stare Babice Krzysztofa Turka, proboszcz
parafii pw. Objawienia Pańskiego w Bliznem ksiądz Marian Rowicki, proboszcz
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach ksiądz prałat Grzegorz Kozicki oraz wieloletni proboszcz babickiej
parafii ksiądz prałat Jan Szubka. Obecni
byli także radni, sołtysi i mieszkańcy naszej gminy.
Wraz z Maestro Szymonem Kawalla wystąpili: Justyna Reczeniedi (sopran), Joanna Kawalla (skrzypce), Ae
Ran Kim (sopran), ksiądz Rafał Staniec
(śpiew chorałowy) oraz Festiwalowa
Orkiestra Kameralna im. Ignacego Jana
Paderewskiego pod kierownictwem Pawła
Rozbickiego. Zaprezentowali oni znane
utwory, m.in.: Bogurodzicę, Gaude Mater
Polonia czy Christe eleison oraz Laudamus
z Mszy wielkiej h-moll J. S. Bacha, a także
utwory autorstwa Maestro Kawalla.
Po koncercie zebrani mieli możliwość
podziwiać plakaty z koncertów Maestro
Kawalla oraz prace malarskie śp. Aliny
Kiepuszewskiej.
Tekst/foto: PK

Spotkanie z Japonią

21 października odbyło się spotkanie pn. Podróż do Japonii – 2016, zorganizowane przez babickie Stowarzyszenie
„Kuźnia Przyjaźni”. Gościem i “wykładowcą” tego wieczoru
był członek stowarzyszenia Henryk Socha, znawca historii
i kultury Japonii, kolekcjoner, podróżnik i autor wielu książek o tematyce japońskiej.
Pan Henryk najpierw opowiedział o swojej ostatniej podróży do Kraju Kwitnącej
Wiśni, podczas której zbierał materiały
do swojej kolejnej książki – o japońskich
12

ogrodach. Zaprezentował również pokaźną galerię wykonanych przez siebie
zdjęć, na których można było podziwiać
zarówno ogrody, jak i codzienne życie

Japończyków. Ciąg dalszy spotkania
to szybki przewodnik turystyczny oraz
poradnik dla osób planujących wyjazd
do Japonii. Ponad 20 podróży, jakie odbył pan Socha po wyspach japońskich,
to gwarancja rzetelności i przydatności
przekazanej wiedzy! Następnie pan Henryk w sposób ciekawy i pełen humoru
odpowiedział na liczne pytania zgromadzonej publiczności.
Spotkanie z cyklu „Ot!Warte” zorganizowane przy finansowym wsparciu Gminy
Stare Babice jak zawsze pozostawiło po
sobie ciepłe wspomnienia.
Tekst: L. Miłowanow
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GOPS w Starych Babicach zawsze
pomocny
Miło nam poinformować, że Kierownik GOPS w Starych Babicach Alicja Napurka, została uhonorowana wyróżnieniem
Zawsze pomocni przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Otrzymała je za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz osób starszych.
Wyróżnienie Zawsze pomocni otrzymał
również GOPS w Starych Babicach, który
jako instytucja zaangażowana w działania na rzecz pomocy osobom starszym,
przyczynił się do poprawy funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym.

Uroczystość odbyła się 16 listopada
w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej pn. Rola pomocy społecznej
w procesie deinstytucjonalizacji usług spo-

łecznych na Mazowszu połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.
Prowadzenie powierzono znanej dziennikarce telewizyjnej Miłce Skalskiej. Podczas uroczystości obecna była również
Sekretarz Gminy Stare Babice Wiesława
Wojtachnio.
Gratulujemy wyróżnienia zarówno kierownik Alicji Napurce jak
i pracownikom GOPS w Starych Babicach!
Tekst: PK
Foto: WW

Kierownik GOSP Stare Babice Alicja Napurka
z wyróżnieniem „Zawsze pomocni”

Lotne Szkoły Rad Seniorów
Uczestniczy w nich Rada Seniorów Gminy Stare Babice. Jest
to cykl spotkań dla Rad Seniorów, podnoszący ich kompetencje. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014–2020, realizowanego przez Fundację „Zaczyn”.
Seniorzy tworzący Rady Seniorów nie
tylko aktywnie działają na rzecz środowisk senioralnych w swoich gminach,
ale intensywnie uczą się, aby zadania
które sobie stawiają wykonywać dobrze
i skutecznie. Pierwsza sesja szkoleniowa
odbyła się 5 października 2016 r. w Górze
Kalwarii i poświęcona była zapoznaniu
się z polityką senioralną w Polsce na rok
numer 11 (243)

2017. W części warsztatowej ćwiczono
metody skutecznych negocjacji, koordynacji zespołu oraz korzystania z dostępu do informacji publicznej. Drugą
sesję szkoleniową w dniu 26 października
2016 r. przeprowadzono w Warszawie
w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Bielany.
Współorganizatorami były Rada Seniorów Dzielnicy Bielany i Rada Seniorów

Gminy Stare Babice. Tematem warsztatów był Wolontariat Senioralny. Prelekcję
O różnych podejściach do wolontariatu i najlepszych formach działania w Unii Europejskiej wygłosił P. Marian Ferenc, prezes
Fundacji Aktywny Senior z Wrocławia.
Doświadczenia miejskiego wolontariatu senioralnego omówiła P. Agnieszka
Buczyńska, Prezes Regionalnego Centrum
Wolontariatu w Gdańsku. Podczas ćwiczeń warsztatowych z P. Kają Gadomską,
trenerką umiejętności wolontariackich
z Warszawy, Radni Seniorzy pracowali
nad tworzeniem programów, budowaniem harmonogramu i określaniu ról interesariuszy wolontariatu.
Na kolejnych sesjach „Lotnej Szkoły”
podejmowane będą następne, ważne dla
pracy Rad Seniorów, tematy.
Tekst: Anna Czajkowska

13

14

gazeta babicka

LISTOPAD 2016

historia

77 lat w cieniu tajemnicy

Opisana historia wydarzyła się naprawdę. Choć trudno
w to uwierzyć, na odkrycie czekała 77 lat. Zdarzyło się bowiem, że poznaliśmy potomka jednego z żołnierzy broniących Reduty Blizne we wrześniu 1939 r.
Ale po kolei. Historia zaczyna się od listu przesłanego do redakcji pocztą email: Szanowna Redakcjo Gazety Babickiej!
Mam ogromną prośbę w imieniu własnym
i mojej rodziny. Niedawno dowiedziałem
się, że na cmentarzu wojennym w Starych
Babicach przy ul. Sikorskiego jest pochowany Żołnierz Kampanii Wrześniowej,
brat mojego dziadka – Wilhelm Kasprzycki
ur. 10 stycznia 1915 r. w Tarnowie, który
przed wojną służył w Kompanii Honorowej WP w Warszawie, a zginął w czasie
obrony Warszawy 24 września 1939 r.
Od czasów wojny nie mieliśmy informacji
o miejscu Jego spoczynku, a szukaliśmy

sprzyjał odkryty teren, do godz. 8:00
baon stołeczny opanował cel natarcia.
Podczas walki poniesiono jednak spore
straty1. (…) Sam fort obsadzono jednym plutonem strzeleckim, wspartym
przez pluton ckm. W ciągu dnia Niemcy
kilkakrotnie podejmowali próby odbicia Fortu Blizne, jednak wszystkie ich
ataki zostały odparte. Pod wieczór mjr
Spychalski otrzymał rozkaz przeprowadzenia w ciągu nocy, siłami jednej
kompanii, ataku na las Blizne i skrzyżowanie dróg na południe od Fortu Blizne.
24 września o godz. 1:00 polski wypad
ruszył z podstaw wyjściowych w rejonie

Miejsce spoczynku strzelca Batalionu Stołecznego
Wilhelma Kasprzyckiego

Fortu nr III. Wzięła w nim udział kompania wsparta 2 plutonami ckm i plutonem moździerzy. Początkowo akcja nie
napotkała na większy opór ze strony
zaskoczonych Niemców. Opanowano
park i osiągnięto szosę Bliznę – Groty,
likwidując 10 żołnierzy npla i zdobywając ckm oraz 2 rkm. Dopiero tu oddział został ostrzelany silnym ogniem
ckm, moździerzy i artylerii, w wyniku
czego zaległ. W tej sytuacji zapadła decyzja odwrotu. Osłaniał go por. Freisler
swoimi karabinami maszynowymi. Ich
ogień umożliwił oderwanie się grupie
wypadowej bez większych strat. Ogień
npla ciężko ranił jednak bohaterskiego
dowódcę kompanii karabinów maszynowych, por. Freislera. Z pewnością
jego zasługą było, że straty podczas

m.in. poprzez Czerwony Krzyż (…). List
podpisał Jerzy Anyż.
Tak w istocie było – strzelec baonu (batalionu) stołecznego Wilhelm Kasprzycki, który zginął 24
września 1939 r. w Warszawie Grotach, jest pochowany na babickim
cmentarzu. Można było zatem przyjąć,
że poległ broniąc Reduty Blizne. Batalion stołeczny, do którego należał strzelec Kasprzycki natarł na Fort Blizne
nocą z 23 na 24 września: „Nocą z 23 na
24 września rozpoczęto natarcie na Fort
Blizne. Główny atak przeprowadziła 3.
kompania dowodzona przez por. Gałeckiego. Mimo zaciętej obrony, której
numer 11 (243)

całego wypadu ograniczyły się ponadto do jednego poległego szeregowego,
a 9 innych zostało rannych”2.
Po wysłaniu Panu Jerzemu zdjęć
krzyża i cmentarza, otrzymaliśmy
następującą odpowiedź: Dziękuję
bardzo redakcji Gazety Babickiej (…) za
tak szybkie, skuteczne spełnienie mojej
prośby i poświęcony czas. Nie znaliśmy
żadnych szczegółów śmierci naszego krewnego – wiedzieliśmy tylko, że zginął pod
Warszawą w czasie Kampanii Wrześniowej 1939 r. Tak jak wspomniałem, rodzina
próbowała ustalić miejsce spoczynku ś.p.
Wilhelma, ale bezskutecznie. Byli to bracia
Edmund (mój dziadek), Edward, Tadeusz,
Zenon, Ferdynand i siostry Domicela i najmłodsza Natalia – niestety nie doczekali
tego szczęśliwego momentu, kiedy dzięki
Waszej pomocy udało się wyjaśnić zagadkę sprzed 77 lat. Ale doczekały się tego
moja Mama Irena z domu Kasprzycka ur.
1923 r. oraz jej o 2 lata starsza (!!!) siostra
Ludmiła, dla których Wilhelm był stryjem
– już obie wiedzą! Radości i łzom nie było
końca (co było również moim udziałem).
Pierwszą informację o prawdopodobnym
miejscu pochówku znalazłem niedawno na
stronie internetowej Bohaterowie 1939 –
a potem już się potoczyło z happy endem
przy Waszym udziale (…). W przyszłym
roku, jeżeli czas i zdrowie pozwolą, planuję wybrać się do Starych Babic – a jeżeli to
będzie możliwe odwiedzić Redakcję i złożyć podziękowania osobiście. Bez Was to
wszystko nie byłoby możliwe tak szybko.
Serdecznie pozdrawiam, Jerzy Anyż.
Pana Jerzego oczywiście serdecznie
zapraszamy do wizyty w naszej gminie
i odwiedzin miejsca spoczynku Wilhelma Kasprzyckiego. Jednocześnie
zwracamy się z prośbą do Czytelników – może ktoś z Państwa posiada więcej informacji o strzelcu
Batalionu Stołecznego Wilhelmie
Kasprzyckim, poległym 24 września 1939 r. podczas obrony Reduty
Blizne? Prosimy o kontakt: gazeta.
babicka@stare-babice.waw.pl.
Opr.:PK
Foto: JP

Piotr Zarzycki, „Zarys historii wojennej pułków
polskich w Kampanii Wrześniowej – Batalion Stołeczny”, red. zespół Zbigniew Gnat – Wieteska,
Tadeusz Krawczak, Grzegorz Krogulec, Zbigniew
Markert, Janusz Odziemkowski, Pruszków 2005,
str. 28
2
Tamże, str. 29
1
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Język żyrafy, czyli jak oswoić złość?
W Klubie Mam w Zielonkach ruszył
cykl warsztatów umiejętności rodzicielskich. Ich celem jest wsparcie
rodzin w radzeniu sobie w sytuacjach
konfliktowych. Karina Grygielska
z Klubu Mam rozmawiała z prowadzącą warsztaty Anną Tomaszewską
– Cichowlas, trenerem Porozumienia
Bez Przemocy i Dziecięcych Umiejętności Społecznych.
Karina Grygielska: Aniu, co robić, gdy dziecko wyprowadzi nas
z równowagi?
Anna Tomaszewska–Cichowlas:
Każdy ma własne sposoby radzenia
sobie ze złością, która pojawia się, gdy
nasze dzieci nie zachowują się zgodnie
z naszymi oczekiwaniami. Rzadko udaje
nam się dotrzeć do sedna złości, zrozumienia, co ta złość ze sobą niesie, bo nie
zostaliśmy nauczeni sposobów docierania do przyczyn naszych frustracji.
KG: Standardowe metody wychowawcze nie wystarczą?
ATC: Znane nam modele wychowywania dzieci polegają głównie na karaniu za złe zachowanie i nagradzaniu za
dobre. Jesteśmy uczeni, że złość trzeba
albo tłumić, albo wyrzucać ją szybko na
zewnątrz bez analizowania powodów
jej powstania. Płaczące dziecko często
słyszy, że robi to bez sensu, że ma iść
do swojego pokoju, musi samo poradzić
sobie ze swoją złością. Ja podkreślam,
jak bardzo mały człowiek potrzebuje naszego ciągłego wsparcia w zrozumieniu
przyczyn swojego zachowania. Żeby docierać do przyczyn zachowań dzieci, najpierw musimy zrozumieć własne reakcje,
co jak się okazuje wcale nie jest łatwe.
KG: Na czym polega empatyczne
wspieranie dziecka?
ATC: Odpowiedź na to pytanie to
kwintesencja warsztatów, które prowadzę w Klubie Mam i na które serdecznie
zapraszam. Chcę uświadomić, że dla dobrej relacji warto zrobić naprawdę dużo.
Zależy mi, aby uwolnić rodziców spod
presji posiadania racji za wszelką cenę.
Chcę pokazać w praktyce, że są sposoby na to, by znaleźć strategie rozwiązywania konfliktów dobre dla wszystkich
stron. Staram się udowodnić, że jest to
możliwe! Rola rodzica to największe życiowe wyzwanie, ale umiejętności można
16

nabyć w każdym wieku. Czyż to nie cudowne, że z najnowszych badań neurobiologicznych wynika, iż nasz mózg rozwija się i uczy do końca życia? Spróbujmy
popracować nad sobą! Jeśli się uda, to
rodzicielstwo może okazać się najpiękniejszą przygodą. Na moich warsztatach
pokazuję, jak czerpać korzyści ze złości –
i tej w nas samych i tej na dziecko oraz
jak mieć kontrolę nad pochopnymi reakcjami. Staram się opowiedzieć o tym, jak
wiele w naszych relacjach zależy od biologii, co robić, by oswajać trudne emocje
i by każda sytuacja konfliktowa mogła
budować, a nie niszczyć.
KG: Na co zwracać uwagę w komunikacji z dzieckiem?
ATC: Niezwykle ważny jest język,
jakim się porozumiewamy. Tzw. „język
szakala” służy do bezsensownego wyrzucania złości, a „język żyrafy” jest bardziej
przyjazny, służy konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów. Jeśli jesteśmy
rodzicem gderającym, etykietujemy, ostro
pouczamy, a nawet obrażamy, to tak naprawdę więcej może to nam powiedzieć
o nas samych niż o tym, na kogo krzyczymy. Dzięki temu mamy okazję odkryć
swoją bezradność, kompleksy, frustracje
i lęki. Im bardziej rozumiemy siebie, im
lepszy jest nasz stan emocjonalny, tym
lepiej potrafimy reagować na otoczenie.
Tak naprawdę tylko wtedy potrafimy konstruktywnie wspierać nasze dzieci.
KG: Czyli uczysz porozumienia
bez przemocy?
ATC: Na warsztatach pokazuję, że
za każdym przejawem agresji – także tej
słownej – stoją niespełnione potrzeby.
Poprzez opowiadanie o sytuacjach z życia, dotykamy tych potrzeb, omawiamy
i analizujemy wybrane strategie na ich
realizację. Do wyboru jest wiele strategii,
ale nie zawsze o tym wiemy i właśnie to
staram się uświadomić. Chcę, by uczestnicy warsztatów potrafili przerobić w sobie ten temat na tyle, by w zgodzie ze
sobą wybierać najlepsze rozwiązania.
KG: Jest zainteresowanie?
ATC: Owszem, co bardzo mnie cieszy. Chcemy się zmieniać, pracować nad
sobą, być lepszymi rodzicami. Coraz
częściej zależy nam na tym, by relacje
w naszych rodzinach były bardziej wartościowe, a nasze domy kojarzyły się

z bezpieczeństwem i opieką, a nie źródłem konfliktów. Marzy mi się stworzenie lokalnych grup wzajemnego wsparcia. Takich, w których rodzice będą mogli
nawzajem uczyć się od siebie, omawiać
różne trudne sytuacje i wspierać się
w szukaniu rozwiązań. Klub Mam daje
nam taką szansę, tym bardziej, że spotykają się tam nie tylko mamy małych
dzieci. Coraz więcej jest tatusiów, mam
nastolatków, a nawet rodziców już dorosłych „dzieci”, bo każdy czas jest dobry
na rozwój i poprawę relacji w rodzinie.
KG: Ale trudno znaleźć czas na
takie warsztaty…
ATC: To prawda, żyjemy w ciągłym
pośpiechu i stresie. Ale z drugiej strony
chcemy wyposażyć nasze dzieci w umiejętności, które pozwolą im jak najlepiej
radzić sobie w zmieniającym się świecie.
Jestem mamą dwóch dziewczynek, żoną,
córką. Widzę, jak wielką wartość ma budowanie pozytywnych relacji w rodzinie
i poszukiwanie sensu w każdej sytuacji
– w złości również. Złość, wbrew pozorom, to nasz przyjaciel, podobnie jak ból,
który informuje nas, że coś nie działa
i wymaga naprawy. Warto dowiedzieć
się o niej jak najwięcej. Dlatego zapraszam na warsztaty z cyklu „zaopiekuj
się swoją złością”, na których uczymy
rozpoznawania własnych uczuć, realistycznego spojrzenia na konflikty, konstruktywnego reagowania w sytuacjach
kryzysowych i metod na pokonywanie
frustracji i stresów. Na warsztaty można zapisać się za pośrednictwem poczty
email: klub@klubmamstarebabice.pl.
Rozmawiała: Karina Grygielska
Zdjęcie: Karina Grygielska
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a także z nabiałem (42%) i bakaliami
deser. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w ramach (36%). Ankietowane mamy, pytane o preferowaną kaszę podawaną jako składnik
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Szymon Hołownia w gimnazjum
Współczesny świat podążający za modą, sukcesem i pieniędzmi rzadko stwarza nam okazję do refleksji, do zatrzymania się, by chociaż przez chwilę spojrzeć w głąb siebie.
Zadać sobie kilka egzystencjalnych
pytań, a potem wzmocnionym iść na
przód. Wyruszyć z postanowieniem
pomocy innym, racjonalnym i świadomym podejściem do konsumpcji wszelakich dóbr materialnych. Taką okazję
mieli uczniowie gimnazjum w trakcie
spotkania z Szymonem Hołownią,
które odbyło się w dniu 16 listopada.
Nasz gość przybył na zaproszenie Stowarzyszenia Odkrywamy Świat. Spo-

tkanie prowadzone przez uczniów:
Kalinę Kiełek i Maksymiliana Gudro-Puischel upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. Konferansjerzy z iście
dziennikarską łatwością zadawali pytania i moderowali dyskusję. Tematyka
spotkania wydawała się niełatwa. Gość
opowiadał o swoich doświadczeniach
w pracy z podopiecznymi w hospicjach,
z głodnymi i umierającymi z niedożywienia dziećmi. Przybliżył problemy lu-

dzi czarnego lądu. Spotkanie poruszyło
w nas głębokie struny człowieczeństwa
i empatii. Od razu czuliśmy potrzebę
wyjazdu do Afryki. I tutaj nasz gość
wyjaśnił, że aby pomagać nie trzeba koniecznie wyjeżdżać. Jest wiele różnych
sposobów do czynienia dobra. Jednym
z nich jest świadome wykorzystywanie
dóbr, którymi zostaliśmy obdarzeni np.
wody płynącej w kranie. Przeciętny Europejczyk dziennie zużywa 167 litrów
wody na dobę – w Afryce jest to odpowiednio 6 – 7 litrów. Ważne jest również
to, co kupujemy. Zwracajmy uwagę na
produkty fair – trade. Powstały w sposób sprawiedliwie wykorzystujący pracę ludzi. Możemy również włączyć się
w pracę fundacji, w których pracuje Pan
Szymon, by wspólnie, w sposób przemyślany i zorganizowany nieść pomoc tam,
gdzie jej potrzeba. Spotkanie wiele
wniosło do naszej szkolnej społeczności. O tym jak było ważne i trudne
niech świadczy fakt, że to co wydawało nam się najciekawsze przed spotkaniem – praca w programie Mam
Talent – odeszło niezauważone na
drugi, a może i trzeci plan. Na koniec,
jak przystało na spotkanie z osobą
znaną, były zdjęcia i autografy.
Tekst/ foto: HDO

Indie dla seniorów

Dzięki współpracy gminy, Centrum Kultury Indyjskiej
i Sportu oraz Polskiego Stowarzyszenia Carrom, 25 października babiccy seniorzy uczestniczyli w spotkaniu z cyklu
Ciekawe Indie dla Seniorów.
Spotkanie poprowadziła Paulina Nowakowska – indolożka i Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Carrom. Zebranych powitała Agnieszka Matuszewska

– opiekun Starobabickiego Uniwersytetu
III Wieku. Podziękowała zebranym za
liczne przybycie (w spotkaniu uczestniczyło 25 osób) i wśród zapachu wonnych

kadzideł, który wypełniał salę konferencyjną urzędu gminy, oddała głos
p. Paulinie. Prowadząca spotkanie ubrana
w tradycyjne sari fascynująco opowiadała o swoich podróżach do Indii, przygotowała również tematyczną prezentację. Zebrani mogli dowiedzieć się m. in.
jaka jest różnica pomiędzy „hinduskim”
a „indyjskim”, dlaczego Indie już wkrótce
dogonią chińską gospodarkę, ile zastosowań może mieć sari i wiele innych interesujących szczegółów wyróżniających ten
kraj na tle innych. Paulina Nowakowska
jest w Indiach zakochana, tego popołudnia przekazała część tej miłości seniorom z naszej gminy. W tym roku odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z tego
cyklu, na które czekamy.
Tekst/ foto: PK
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Liczą się chęci – nie metryka
Koleżanki i Koledzy Seniorzy! Wielu z Was zastanawia się,
jak spędzać wolny czas po przejściu na emeryturę. Często
w podjęciu takiej decyzji barierą jest brak wiedzy o ciekawych propozycjach, z których możemy skorzystać.
Na terenie naszej gminy proponujemy
wiele rodzajów aktywności. Zapoznajcie
się z nimi.
1. Klub Seniora „Nadzieja” w Starych
Babicach. Spotkania odbywają się we
wtorki o godz. 16:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek
32. Prowadzącym spotkania jest Bogdan Zubkowicz, koordynatorem Alicja
Napurka (tel. 22 722 90 11). Program:
spotkania rekreacyjno – rozrywkowe,
śpiew z akompaniamentem akordeonu, dyskusje nt. wydarzeń kulturalnych, wyjścia do kina i teatru, wyjazdy
na wycieczki, wolontariat.
2. Uniwersytet III Wieku (UTW). Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej
urzędu gminy przy ul. Rynek 21, w co
drugi wtorek o godz. 16:30. Koordynatorem jest Agnieszka Matuszew-

ska (tel. 506 821 488). Program UTW
to: cykle wykładów o tematyce historycznej, socjologicznej, kulturoznawczej, spotkania z ciekawymi ludźmi
– artystami, naukowcami, podróżnikami, politykami, wyjścia na sztuki
teatralne, koncerty, filmy studyjne,
wycieczki tematyczne, zajęcia muzealne. W planach są kursy językowe
oraz szkolenia komputerowe.
3. „Sami Swoi” – śpiewający seniorzy w Borzęcinie Dużym działający w ramach
Stowarzyszenia „Kotwica”. Spotkania
odbywają się w poniedziałki o godz.
18:00 w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym. Animatorem jest Zofia
Lasocka, akordeonistą Jan Jaworski,
a Koordynatorem Krzysztof Grzelak
(tel. 602 831 803). Program: zajęcia chóralne z akompaniamentem akordeonu,

Bookcrossing
w Stanisławowie

Tekst: PK

numer 11 (243)

Z Rady Seniorów Gminy Stare Babice
A. Czajkowska

Sezon na łosia…

W połowie tego roku w Stanisławowie obok tablicy sołeckiej
pojawiła się tajemnicza biblioteczka. Była to inicjatywa sołtys
Urszuli Świątek, a biblioteczkę wykonał jej mąż. Po raz pierwszy
w naszej gminie zagościło rozwiązanie znane w wielu krajach.
Jak to działa? Każdy,
kto ma ochotę przeczytać książkę, może
wziąć ją z biblioteczki.
Jednocześnie może
zostawić innym czytelnikom książki, którymi
chce się podzielić. Po
4 miesiącach funkcjonowania można powiedzieć, że rozwiązanie
nie tylko się przyjęło,
ale jest bardzo popularne wśród mieszkańców Stanisławowa.
Może więc czas na inne
sołectwa?
Pierwowzór biblioteczki sfotografowany
w Kanadzie

uczestnictwo w festiwalach zespołów senioralnych, spotkania integracyjne, wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i religijne w kraju i za granicą.
4. „Senior zdrowy i aktywny” – projekt realizowany przez Fundację Promocji i Rekreacji „KIM”, organizatorem zajęć jest
Eliza Chodorowska (tel. 606 225 863). Natomiast animatorem lokalnym jest Marianna Kosińska (tel. 693 530 802). Program: nordic walking w poniedziałki
i środy o godz. 9:00 w Starych Babicach,
gimnastyka na basenie we wtorki o godz.
13:30 (zajęcia płatne z instruktorem), gimnastyka rekreacyjna w czwartki o godz.
16:30, gimnastyka „Joga – zdrowy kręgosłup” w czwartki o 17:30 (zajęcia płatne
z instruktorem, odbywają się w Starych
Babicach).
Aby mieć kontakt z innymi seniorami, uczestniczyć w kulturze, edukacji,
twórczości, angażować się w inicjatywy
na rzecz zdrowia trzeba „wyjść z domu”.
Wybierz najciekawszą ofertę dla Ciebie!
Realizuj swoje zamiłowania, pasje, a nawet marzenia!

Foto: Urszula Swiątek

Są nieodłącznym elementem naszej gminy
– łosie. Kiedy pojawiają się blisko naszych
domostw, najczęściej sięgamy po aparat
fotograficzny i powstają piękne zdjęcia
dokumentujące życie tych imponujących
zwierząt.
Przy tej okazji warto
przypomnieć, że są
one gatunkiem naturalnie występującym na terenie
naszej gminy. Co to
oznacza dla mieszkańców? Osiedlając się w naszej gminie, budując domy, wytyczając drogi, pamiętajmy, aby starać się nie naruszyć naturalnych szlaków przemieszczania się tych chronionych zwierząt.
Łosie przyzwyczajają się do ludzi. Wiedzą, że na trawnikach
okalających nasze posesje łatwiej znajdą pożywienie. Dlatego
grodząc domostwa, wybierajmy typy ogrodzeń które nie zawierają ostrych elementów, aby nie narażać łosi na poranienie czy utratę życia. Łosie traktują nasze siatki czy płoty jak
zwykłe zarośla w lasach. Nie zdają sobie sprawy, że skok przez
taką przeszkodę może być śmiertelny. 
Opr.:PK
Foto: PB
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Z sesji Rady Gminy
27 października w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 odbyła się
XXIII Sesja Rady Gminy Stare Babice.
Podczas sesji podjęto 11 uchwał:
1. Uchwała Nr XXIII/213/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Babice
na rzecz użytkownika wieczystego.
2. Uchwała Nr XXIII/214/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nabycia
gruntów położonych we wsi Borzęcin Mały.
3. Uchwała Nr XXIII/215/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
4. Uchwała Nr XXIII/216/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków

5.

6.

7.

8.

transportowych i zwolnień w tym podatku.
Uchwała Nr XXIII/217/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/218/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Stanisławów.
Uchwała Nr XXIII/219/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część
wsi Borzęcin Duży i część wsi Mariew
przy ul. Spacerowej.
Uchwała Nr XXIII/220/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę

Powiatowy Urząd
Pracy zmienił swoją
siedzibę

Nr XXI/201/12 z dnia 30 października
2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi
w skład gminnego zasobu.
9. Uchwała Nr XXIII/221/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Stare
Babice na 2016 rok.
10. Uchwała Nr XXIII/222/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 20162028.
11. Uchwała Nr XXIII/223/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Ze szczegółami podjętych uchwał
można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice oraz w Urzędzie Gminy Stare
Babice.
Opracowanie: ACK
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21 listopada Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego zmienił swoja siedzibę.
Obecnie mieści się w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Poznańskiej 131 A. Jednocześnie zapraszamy mieszkańców poszukujących pracy
na Warszawskie Zachodnie Targi Pracy, które
odbędą się 6 grudnia w godz. 10:00–14:00 w nowej siedzibie urzędu.
Oprac: PK
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Zapobieganie skoliozom u dzieci
Prawidłowa postawa to nie tylko ładny
wygląd zewnętrzny i nienaganna prezencja. Zachowywanie właściwej sylwetki to także inwestycja na przyszłość,
która pozwoli uniknąć zwyrodnień i na
dłuższy czas zachować sprawność. Niestety pomimo rosnącej świadomości
społecznej dotyczącej zapobiegania
wadom postawy odnotowuje się wzrost
liczby dzieci z postawą wadliwą, która
wynosi obecnie ponad 80%. Jakie są
tego przyczyny? Czy można uchronić
swoje dziecko przed wadami postawy?
Nie każda wada nie jest skoliozą. Istnieje bardzo dużo wad postawy, które dotyczą zarówno kręgosłupa, kolan, bioder czy
stóp. Skoliozą nazywa się skrzywienie
kręgosłupa, które występuje nie tylko bocznie, ale i w rotacji kręgosłupa
i płaszczyźnie przednio-tylnej. Rzadko
można zauważyć jedynie skrzywienie boczne, najczęściej występują wszystkie trzy
komponenty.
Skolioza może powstawać na bardzo
wielu podłożach, jednak większość z nich
ma nieznaną etiologię. W przypadku
dzieci warto zwrócić uwagę na przyzwyczajenia i czynności rutynowe. Tu
szczególną rolę odgrywa komputer, który
stanowi nie tylko narzędzie pomocnicze
w wykonywaniu prac domowych i skarbnicę wiedzy, ale także sposób na odpoczynek

i relaks. Bardzo często monitor ustawiany jest w bocznej części biurka. Nie jest
to odpowiednie miejsce, ponieważ będzie
powodowało skręcenie tułowia u dziecka
w stronę wyświetlanych przez komputer informacji. Takie ustawienie tułowia powtarzane codziennie przez kilka godzin może
być powodem wystąpienia skrzywienia kręgosłupa, dlatego najlepszym miejscem na
ustawienie monitora jest to znajdujące się
dokładnie na wprost krzesła, które też powinno spełniać pewne wymogi. Przedmiot
do siedzenia powinien być dostosowany
do wysokości dziecka, ponieważ za wysoki będzie powodować postawę zgarbioną.
W czasie intensywnego wzrostu dziecka pomocne będą krzesła z regulowaną wysokością. Nie bez znaczenia jest
także wybór przyboru do transportu
zeszytów i książek do szkoły. Zdecydowanie lepszą opcją jest plecak niż torba. Tak
duży ciężar powinien być rozłożony symetrycznie pomiędzy oba ramiona, bo w przeciwnym razie nadmiernie rozbudowane
mięśnie jednej strony zyskają taką przewagę nad osłabionymi mięśniami drugiej,
iż dojdzie do skrzywienia bocznego kręgosłupa. Sam wybór to jednak nie wszystko,
warto zwrócić uwagę czy dziecko nie nosi
plecaka „na jedno ramię”.
Bardzo istotne jest wczesne wykrywanie wad postawy, ponieważ począt-

Gdzie umyć samochód?
Babicki niezbędnik cz. VI
Z myślą o mieszkańcach kontynuujemy
cykl „Babicki niezbędnik”, w którym
publikujemy praktyczne informacje
dotyczące funkcjonowania, lokalizacji
oraz danych teleadresowych: punktów
handlowych, usługowych, medycznych

i innych miejsc, z których korzystacie
Państwo na co dzień.
Od redakcji: Poniższa lista ma charakter informacyjny i ma za zadanie pomóc mieszkańcom w lokalizacji punk-

Nazwa

Adres

Kontakt

Automyjnia

ul. Warszawska 341, Zielonki-Wieś

tel. 607 221 391

Myjnia Pure Car
Autko Połczyńska
Myjnia STW Center
Myjnia Auto Babice
Myjnia BKF
numer 11 (243)

ul. Kresowa 19
(wjazd od ulicy Warszawskiej),
Stare Babice
ul. Połczyńska 115B, Warszawa
(obok hipermarketu Tesco)
ul. Estrady 5,
Klaudyn
ul. Ogrodnicza 2,
Babice Nowe
ul. Warszawska 390, Zielonki-Wieś

tel. 531 616 666
tel. 693 276 333
brak
tel. (22) 722 96 64
tel. 801 000 536

kowo wady mają
charakter nieutrwalony. W związku
z tym badanie ortopedyczne oraz interwencja fizjoterapeuty, który wprowadzi
odpowiednie ćwiczenia może w relatywnie
szybkim czasie zredukować wadę. Kiedy
skrzywienie jest niewielkie i powstało niedawno odpowiednio dobrana i prowadzona
z odpowiednią częstotliwością aktywność
fizyczna może całkowicie je zniwelować,
natomiast konsekwencją zaniedbania może
być nawet konieczność wykonania operacji.
Warto podkreślić, że w przypadku
skolioz ćwiczenia grupowe nie spełniają swojej roli, ponieważ każda wada jest
inna. Ćwiczenia korekcyjne w skoliozach
powinny mieć charakter asymetryczny, bo
tylko taki pozwoli na rozluźnienie mięśni
nadmiernie napiętych i wzmocnienie tych
rozciągniętych. Zajęcia grupowe będą korzystną formą w przypadku profilaktyki lub
jeśli wada postawy wymaga wprowadzenia
ćwiczeń symetrycznych. Skolioza to podstępny wróg, ponieważ pierwsze symptomy
mogą być niezauważalne. Dlatego tak ważne jest badanie dzieci pod jej kątem.
Autor:
Patrycja Rzepczak,
fizjoterapeuta

tów usługowych, nie jest to reklama
płatna.
Jeśli znacie Państwo inne tego typu
miejsca lub punkty na terenie gminy, prosimy o kontakt na adres email:
gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl.
Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania
do nas propozycji tematów kolejnych
cykli naszego niezbędnika, które Państwa zdaniem warto zaprezentować.
Opracowanie: ACK

Godziny otwarcia
Pon.-Pt.: 9:00 – 18:00
Sob. 8:00 – 14:00

Typ myjni
Myjnia
ręczna

Pon.-Pt.: 9:00 – 19:00
Sob. 9:00-15:00

Myjnia
ręczna

Pon.-Pt.: 8:00 – 18:00
Sob. 8:00-18:00
Pon.-Pt.: 7:00 – 18:00
Sob. 7:00-13:00
Pon.-Pt.: 8:00 – 17:00
Sob. 8:00-17:00

Myjnia
ręczna
Myjnia
ręczna
Myjnia ręczna,
automatyczna
Myjnia
automatyczna

Czynne całodobowo
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19)

szklane i kruche, wieszane na choince
ptaszki, które zimą dokarmiane są słoniną
drzewo mieniące się kolorami
z makiem, potrawa wigilijna
16i sypki
17
śnieg drobny
8)
otrzymują dzieci 6 grudnia
19
ognie sztuczne np. na zakończenie spotkania
mikołajkowego
4
grudnia
w
Starych
Babicach
20
zimą ściska
24)
23)
5)
puszysta kulka zdobiąca zimową czapkę
buty damskie na zimę
zabłysła na niebie - pora zasiąść do wigilii

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

12

PIONOWO
9)

16)

1.
3.
5.
8.
18
9.
12.
14.
26)
17.
18.

HASŁO
HASŁO
1)

12)

25)
10

22)

27)
13

3)

7

9

POZIOMO

2. szklane i kruche, wieszane na choince
4. ptaszki, które zimą dokarmiane są
słoniną
6. drzewo mieniące się kolorami
7. z makiem, potrawa wigilijna
10. śnieg drobny i sypki
11. otrzymują dzieci 6 grudnia
13. ognie sztuczne np. na zakończenie
spotkania mikołajkowego 4 grudnia
w Starych Babicach
15. zimą ściska
16. puszysta kulka zdobiąca zimową czapkę
19. buty damskie na zimę
20. zabłysła na niebie – pora zasiąść do
wigilii

6)

14)

15)

rozdaje dzieciom prezenty
14
ciągnie sanie św. Mikołaja
śpiewane w czasie
świąt Bożego Narodzenia
15
zwisają
18) z dachu podczas
21)mrozu
PIONOWO
biała gwiazdka z nieba
1. rozdaje dzieciom prezenty
co ma ... do wiatraka
3. ciągnie sanie św. Mikołaja
długa ozdoba choinkowa
15)
5. śpiewane w czasie świąt Bożego
rozłupywane dziadkiem
Narodzenia
na wierzchołku choinki
8. zwisają z dachu podczas mrozu
9. biała gwiazdka z nieba
12. co ma ... do wiatraka
14. długa ozdoba choinkowa
17. rozłupywane dziadkiem
18. na wierzchołku choinki

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Hasło prosimy
oraz imię
i nazwisko
prosimy
przesłać na adres: gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl
na adres
Hasło
przesłać
na adres
: gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl
lub na adres Urzędulub
Gminy
StareUrzędu
Babice, Gminy
05-082 Stare
Stare Babice,
Babice,05-082
ul.
Rynek
32 z ul.
dopiskiem
„krzyżówka”.
osób, któreWśród
nadeślą
prawidłowe
rozwiązanie
wylosowane
zostaną wylosowane
zestawy promocyjne
Stare
Babice,
Rynek 32
z dopiskiemWśród
„krzyżówka”.
osób,
które nadeślą
prawidłowe
rozwiązanie,
zostaną zestawy
Gminy.
PIONOWO
POZIOMO gminy.
promocyjne
Hasło z krzyżówki Nr 18 : W LISTOPADZIE GOŁO W SADZIE. Nagrody otrzymują: Jula Kasprowicz i Sebastian Bek
Hasło zszklane
krzyżówki
Nr 18:
W LISTOPADZIE
GOŁO Wsiedziby
SADZIE.
Nagrodyprezenty
otrzymują:
Jula Kasprowicz i Sebastian Bek.
rozdajeurzędu
dzieciomgminy,
i kruche, wieszane
na choince
Po2.zestaw
gminnych
gadżetów
zapraszamy do 1.
ul. Rynek 32, pok. 30
Po4.zestaw
gminnych
gadżetów
zapraszamy
ul.Mikołaja
Rynek 32, pok. 30.
3. urzędu
ciągniegminy,
sanie św.
ptaszki,
które zimą
dokarmiane
są słoniną do siedziby

5. śpiewane w czasie świąt Bożego Narodzenia
drzewo mieniące się kolorami
8. zwisają z dachu podczas mrozu
z makiem, potrawa wigilijna
9. biała gwiazdka z nieba
śnieg drobny i sypki
12. co ma ... do wiatraka
otrzymują dzieci 6 grudnia
14. długa ozdoba choinkowa
ognie sztuczne np. na zakończenie spotkania
17. rozłupywane dziadkiem
mikołajkowego 4 grudnia w Starych Babicach
18. nado
wierzchołku
15.
Po zimą
raz ściska
kolejny zapraszamy spostrzegawczych
udziałuchoinki
nek 32, 05-082 Stare Babice) lub e-mailem na adres: gazeta.
16. puszysta kulka zdobiąca zimową czapkę
w
naszym
konkursie.
Prezentowane
poniżej
zdjęcie
wybabicka@stare-babice.waw.pl.
19. buty damskie na zimę
konano
Jeślizasiąść
rozpoznajecie
Państwo to miejsce, Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru (paź20.
zabłysławna2016
niebier.- pora
do wigilii

6.
7.
10.
11.
13.

Konkurs dla spostrzegawczych
prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres redakcji (ul. Ry-

HASŁO
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

dziernik): fotografia przedstawiała elewację I Gminnego
Gimnazjum w Koczargach Starych, która po remoncie wygląda następująco (fot. PB). Niestety nikt nie odgadł naszej
zagadki, choć odpowiedzi przyszło kilka (wskazano m.in.
20)szkołę
21)
22) w23)
24)
25) Babicach).
26)
27)
Starych

Hasło prosimy przesłać na adres : gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice,
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne
Gminy.
Hasło z krzyżówki Nr 18 : W LISTOPADZIE GOŁO W SADZIE. Nagrody otrzymują: Jula Kasprowicz i Sebastian Bek

Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30
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Udany początek sezonu babickich
badmintonistów
Badmintoniści ze Starych Babic z początkiem nowego roku
szkolnego rozpoczęli starty w kolejnych turniejach. Od razu
z pierwszymi znaczącymi sukcesami!
W Ogólnopolskim Turnieju o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st.
Warszawy, świetne wyniki osiągnęły
dziewczęta w kategorii do lat 15. W grze
podwójnej Izabella Kamola / Weronika Szemplińska zajęły drugie miejsce,
a Weronika Szemplińska w grze pojedynczej zakończyła rywalizację na miejscu trzecim. Izabella Kamola zdobyła
także trzecie miejsce w grze podwójnej
dziewcząt, startując w Krajowym Turnieju Klasyfikacyjnym U13 w Olsztynie.

Trzeci Krajowy Turniej U13 rozgrywany w Warszawie z udziałem zawodników ze Starych Babic był niezwykle udany ponownie za sprawą Izabelli Kamoli,
która zdobyła dwa złote medale. Pierwszy
w grze pojedynczej, drugi w grze mieszanej z zawodnikiem Milenium Warszawa
Tomaszem Buza. Miejsce trzecie w tym
turnieju, w kategorii U17 wywalczył debel ze Starych Babic: Karol Szempliński
/ Damian Ostrowski. Karol Szempliński
na tym turnieju zdobył w grze pojedynczej 3 miejsce.
W turnieju międzynarodowym Mazovia Junior
Cup rozgrywanym w Zielonce, debel dziewcząt
Weronika Szemplińska
/ Julia Miśko wywalczył
piąte miejsce w kategorii
U15.
Następnym turniejem babickich badmin-

tonistów był Grand Prix Mazowsza
rozegrany 8 października w Warszawie. W tym turnieju dominowali
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Stare Babice. Swoje
pierwsze medale zdobyli 7, 8 i 9 – latkowie. W kategorii dziewcząt do lat 7
drugie miejsce zajęła Wioletta Kamola. W kategorii chłopców do lat 8
Stanisław Głowacki zdobył pierwsze,
a Aleksander Tracz trzecie miejsce.
Kategorię wiekową chłopców do lat 9
wygrał Franciszek Głowacki, a trzecią lokatę wywalczył Karol Tomaszewski. W kategorii 11-latków triumfował
Michał Szempliński, piąte miejsce
wywalczył Joachim Tracz. Jakub Pamięta zwyciężył w kategorii do lat 13
na poziomie B.
To był bardzo udany początek sezonu młodych adeptów badmintona ze
Starych Babic. Z niecierpliwością czekamy na następne udane starty w turniejach zawodników z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Badminton Stare
Babice.
Tekst/ foto: Piotr Pamięta

Mistrzostwa Młodzików
w Taekwondo Olimpijskim

30 października br. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się
najważniejsze w tym sezonie zawody teakwondo dla młodzików w kategorii wiekowej 10-11 lat, czyli Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Teakwondo Olimpijskim. Jednocześnie rozegrano także Mistrzostwa Ostrowca Świętokrzyskiego
dzieci i kadetów w Teakwondo Olimpijskim.
O randze zawodów może świadczyć
fakt, że w samej kategorii „młodzik”
wystartowało aż 160 zawodników. Konkurencja była zatem liczna i mocna.
Nasze dziewczęta Wiktora Sadowska i Karolina Szymańska zaprezentowały wysoki poziom przygotowania
zdobywając w swoich kategoriach znaczące miejsca punktowane, a nawet
podium.
numer 11 (243)

W konkurencji sprawnościowej (dwuboju) naszym reprezentantkom zabrakło
z kolei niewiele, aby znaleźć się na najwyższych lokatach. Po zaciętej rywalizacji, Wiktora Sadowska i Karolina
Szymańska musiały zadowolić się zdobyciem piątych miejsc. W konkurencji
walki (mini kyorugi) dziewczęta stoczyły pojedynki, które zapewniły im
trzecie miejsca na podium i brązowe

medale. Poza medalami i nowymi doświadczeniami zdobytymi na zawodach,
dziewczęta wywalczyły cenne punkty dla
macierzystego Klubu Sportowego Tebek w ramach ogólnopolskiej rywalizacji
sportu młodzieżowego.
Miłym akcentem ze strony organizatorów, było podkreślenie obecności
na zawodach naszego reprezentanta,
olimpijczyka Piotra Pazińskiego,
który wygłosił kilka słów podczas ceremonii uroczystego otwarcia turnieju,
a następnie udzielał licznych wywiadów
lokalnym mediom.
Tekst/ foto: Marcin Sadowski

23

sport

Podsumowanie sezonu Klubu
Motorowego Cross Team Stare Babice
Sezon 2016 już za nami. Ostatnie rundy Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski w Cross Country oraz Wyścigi Motocyklowe, to wydarzenia które oficjalnie zakończyły sezon
motocrossowy dla Cross Team Stare Babice. Po raz kolejny
zawodnicy z naszej gminy pokazali, że są wielcy – że ciężką
i wytrwałą pracą można osiągnąć sukces i świetne wyniki. Mimo, iż nie wszyscy członkowie klubu zdobyli tytuły
mistrzowskie, to po raz kolejny cała grupa pokazała jak
ogromne serce wkłada w sport, który jest ich wielką pasją.
Dla członków klubu Cross Team Stare
Babice motocross to nie tylko jazda
motocyklem. To również życie z pasją,
treningi, determinacja, bycie coraz lepszym zawodnikiem i człowiekiem. Dzięki
solidnej pracy dla Klubu Motorowego
Cross Team Stare Babice, ostatni sezon
był bardzo udany. Drużyna wywalczyła
II Wicezdobywcę w Klubowym Pucharze
Polski i 5. miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Cross Country. W klasy-

fikacji indywidualnej Mistrzem Polski
klasy Junior został Alan Barszczewski,
a II Wicemistrzem Erwin Barszczewski.
W klasie Junior 85 na Mistrzostwach
Polski 4. miejsce zajął Maciej Krajewski.
Prawdziwy wysyp sukcesów mamy w Pucharze Polski Cross Country. W klasie
Junior 85 Jan Zawiliński wywalczył Wicezdobywcę Pucharu Polski, a II Wicezdobywcą został Maksymilian Fiedler.
W klasie Junior Zdobywcą Pucharu Pol-

ski został Tomasz Krawczyk, Sebastian
Grzegorczyk zajął 4. miejsce, a Stanisław
Sobolewski 6. miejsce. W klasie Senior 1
Zdobywcą Pucharu Polski został Patryk
Wiśniewski, a na 22. miejscu sklasyfikowany został Damian Wiśniewski. W klasie Master Wicezdobywcą Pucharu Polski został Paweł Karliński, a 18. miejsce
Andrzej Krajewski. W szeregach Klubu
Cross Team Stare Babice znalazł się również Zdobywca Pucharu Polski w Płaskich
Wyścigach Moto 3 – Piotr Biesiekirski.
Zawodnicy ze Starych Babic startowali również w Motocrossowych Mistrzostwach Polski w klasie MX2, gdzie
Alan Barszczewski zajął bardzo dobre 11.
miejsce, a Erwin Barszczewski 18. miejsce
wśród najlepszych zawodników w Polsce.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
udanego sezonu i wspaniałych osiągnięć
indywidualnych oraz klubowych. Tym
bardziej, że zawodnicy Klubu to mieszkańcy naszej gminy. Cross Team Stare
Babice nie rozwijałby się tak prężnie, gdyby nie pomoc Gminy Stare Babice oraz
firm: Optima Car, Lamart, Motul, 4-Ride,
Aplauz, KTM Warszawa, Intermotors,
Szekla 4x4. Klub wierzy mocno w pozyskanie nowego miejsca na tor motocrossowy, aby zawodnicy mogli dalej się rozwijać
i budować jeszcze mocniejszą drużynę. Są
już nowe, ciekawe pomysły i plany startowe na 2017 rok, dlatego wierzymy, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy!
Tekst: Hubert Barszczewski
Prezes Klubu Motorowego Cross Team
Stare Babice
foto: dariusz nowak D foto sport
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W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że
nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do najmu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
Opis i położenie

Powierzchnia działki
w m2
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
Oznaczenie działki wg
ewidencji gruntów
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej
zagospodarowania

Cena nieruchomości
w zł
Uwagi

Klaudyn
działka gruntu niezabudowana,
położona przy ul. Zorzy
119 m²

WYKAZ
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt
Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Opis i położenie

WA1P/00060541/9

Powierzchnia nieruchomości w m2

843/55

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej

Według obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr
VI/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia
7 kwietnia 2011 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym
symbolem UP (przeznaczenie pod zabudowę
usługowo-produkcyjną).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona
i niezagospodarowana.
25.000,00 netto + aktualnie obowiązująca
stawka podatku VAT
Działka przeznaczona na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Stare Babice
nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ulicy Sienkiewicza
500
WA1P/00059977/4

Oznaczenie nierucho- 469
mości wg ewidencji
gruntów
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej
zagospodarowania

Cena nieruchomości
netto w zł
Uwagi

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy
Stare Babice z dnia 30 maja 2011 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem U2 – teren usług.
77 216,00
Nieruchomość zbywana jest na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

ogłoszenia społeczne
Przypominamy naszym czytelnikom, że na stronie urzędu gminy:
www.stare-babice.pl w zakładce Ogłoszenia społeczne bezpłatnie publikujemy ogłoszenia o charakterze społecznym.
Można je przysyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl. W miarę możliwości (i miejsca) publikujemy je
również w Gazecie Babickiej.
1. Poszukuję osób z orzeczoną niepełnosprawnością na stanowisko: pracownik produkcji. Miejsce pracy – Klaudyn. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: ewa.lewkowska-wilga@polskihr.pl
bądź kontakt telefoniczny: 883 340 23.
2. Restauracja zatrudni pomoce kuchenne i bufetową kelnerkę. Praca na terenie Gminy Stare Babice. Tel. kontaktowy: 795 123 357.
3. Poszukuję osoby, która nauczy języka angielskiego pięciolatka. Kontakt na e-mail: wylezinskam@gmail.com.
4. 
Kobieta 30 lat, wykształcenie średnie ekonomiczne, mama, pilnie
poszukuje pracy stałej lub dodatkowej. Zdecydowanie przyjmę prawie każdą ofertę z wyjątkiem pracy na kasie. Preferowany czas pracy
w godz. 8:00–16:00 lub 10:00–18:00 od poniedziałku do piątku. Proszę o kontakt na adres e-mail: dominika24101985@wp.pl.
5. Hotel Hedera zatrudni kelnera/kelnerkę. Kontakt e-mail: kontakt@hotelhedera.pl
Oprac.: PK

Szukasz? Kostki brukowej,
ziemi, piachu, kruszyw?
www.

.org

Zadzwoń! 512 640 420
Ul. Warszawska 470, Zielonki Wieś
numer 11 (243)
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* wywozimy odpady poremontowe i gabaryty
* dostarczamy pojemniki 120l i 240l oraz kontenery 7m3
* sprzątamy teren
* kosimy trawę oraz wycinamy drzewa
Zadzwoń! 22 722 78 35, 600 94 33 34, 606 43 33 37

Centrum Edukacyjno-Sportowe
zaprasza na kursy:

GITARA
Nauka gry dla każdego !

MATEMATYKA
Od podstaw do matury !
Borzęcin Duży, ul. Warszawska 725
www.rensei.pl

Zadzwoń! 533-093-093
Z nami nauka staje się przyjemnością!
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)
tel./fax (022) 796-04-95, tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl
e-mail: biuro@extradachy.pl

re s ta ura c j a // p i zze r i a // kawi a r n i a
ul . Wa r s zaws ka 39 4 / Z i e l o n k i -Wi e ś

DOSTAWA: 535 376 323
z tą gazetą 10 % zniżki

sala zabaw
dla dzieci

reklama

