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↓ Szanowni Państwo,

Boże Narodzenie to cudowny czas. Dlatego 
warto, abyśmy spędzili go z  naszymi 
najbliższymi w  ciepłej i  pogodnej 
atmosferze. Życzę Państwu, aby w te dni 
każdy z Was choć na chwilę oderwał się 
od codzienności i poczuł się wyjątkowo 
i magicznie. Myślę, że każdy z nas na to 
zasługuje. Nie zapominajmy też o tych, 
którzy nas potrzebują i  otwórzmy dla 
nich swoje serca bo dzięki temu nie tylko 
możemy kogoś uszczęśliwić, ale sami 
poczujemy się lepsi. Zdrowych i Wesołych 
Świąt i lepszej przyszłości w nowym 2016 
roku dla wszystkich Państwa.

Wójt Gminy Stare Babice  
Krzysztof Turek

najWIęksZa IMPREZa sPoRtoWa GMIny staRE babIcE
kIEDy: 9 kWIEtnIa 2016

Dystans: 10 kM
staRt/MEta: UL. RynEk 32

WIęcEj InfoRMacjI jUŻ W stycZnIU 2016
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W ramach rozbudowy krajowej sieci prze-
syłowej Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął budowę 
gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy 
700 mm i  ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, 
o łącznej długości 120 km. Będą przebiegać 
one wokół aglomeracji warszawskiej. Ga-
zociąg będzie przebiegał także przez naszą 
gminę, a dokładniej przez Latchorzew i Lu-
biczów. Ta część jest elementem Gazociągu 
Rembelszczyzna – Mory o długości około 
29 km zlokalizowanego na terenie gmin: 
Nieporęt, Jabłonna, miasto Warszawa, Ło-
mianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki. 
Planowany termin zakończenia tej inwe-
stycji to sierpień 2018 r.
W poprzednich numerach Gazety Babickiej 
zamieszczaliśmy obwieszczenia urzędu 
marszałkowskiego i wiemy, że już wpłynę-

abc gazowej inwestycji
ły pierwsze protesty od zainteresowanych. 
Warto tu zaznaczyć, że gazociąg budowany 
jest wedle tzw. specustawy, jednostki tery-
torialne nie będą miały żadnego wpływu na 
ten projekt, a skala inwestycji prowadzonej 
w oparciu o przepisy specustawy jest potęż-
na. Cała inwestycja to około 1000 km ga-
zociągów, kilka podziemnych magazynów 
gazu, ogromny terminal LNG w  Świnouj-
ściu oraz Baltic pipe, czyli gazociąg łączący 
systemy przesyłowe Polski i Danii. Jego ce-
lem jest uniezależnienie Polski od dostaw 
gazu z  Rosji i  kłopotliwego pośrednictwa 
Ukrainy.

Wiemy, że budowa może być dla miesz-
kańców naszej gminy bardzo uciążliwa. 
Mamy zamiar monitorować przebieg roz-
mów firmy z mieszkańcami, a także orga-
nizować spotkania obu stron, aby przepływ 

informacji był jak najlepszy. Na tę chwilę 
gmina wystawiła negatywną opinię na 
przedłożony „Projekt robót geologicz-
nych na opracowanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej określają-
cej warunki geologiczno-inżynierskie 
dla zadania pn. Budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 
MPa relacji Rembelszczyzna – Mory II 
– Wola Karczewska wraz z infrastruk-
turą niezbędną do jego obsługi na te-
renie województwa mazowieckiego. 
Etap I – Gazociąg relacji Rembelszczy-
zna – Mory” z uwagi na niewystarcza-
jące, zdaniem gminy, zabezpieczenie 
drzewostanu Lasu Bemowskiego na 
tym etapie realizacji inwestycji. Gmina 
wysłała pismo do wykonawcy, firmy GAZ-
-SYSTEM S.A., w którym przedstawia na-
stępujące wątpliwości, co do sposobu reali-
zacji tego projektu dotyczące:

1. Przejścia rurociągu przez Las Be-
mowski w  sąsiedztwie rezerwatów przy-
rody Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka oraz 
zakresu związanej z tym potencjalnej wy-
cinki drzew wynikające z braku informacji 
o  technologii wykonania rurociągu głów-
nie na odcinku, gdzie projektowany ruro-
ciąg nie będzie przebiegał śladem rurociągu 
istniejącego.

2. Technologii, jaką będzie wykonany 
rurociąg na odcinku przebiegającym przez 
tereny zamieszkałe, szczególnie istotna 
jest dla gminy szerokość frontu robót, pla-
nowana szerokość pasa ochronnego i jego 
ewentualne kolizje z istniejącą zabudową.

Biorąc pod uwagę te wątpliwości gmina 
zaproponowała spotkanie w celu ich wyja-
śnienia. Kolejnym krokiem będzie zorgani-
zowanie spotkania dla mieszkańców.

Mf

Załącznik do zarządzenia nr 194/2015 Wójta Gminy stare babice z dnia 08.12.2015 r. 
W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Opis i położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie działki 
wg ewidencji 

gruntów

Pow. działki  
w  m. kw.

Wartość 
nieruchomości

Przeznaczenie  w planie 
zagosp. przestrzennego.

Latchorzew
działka niezabudowana, 
nieogrodzona

WA1P/00074307/8 579 16 6400,00
(netto)

teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia (publikacji) niniejszego wykazu w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel: 22 730 80 26.
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Nowy rząd Beaty Szydło zapowiedział, że 
w swych planach na najbliższą przyszłość 
zamierza „wygaszać gimnazja”. Zapo-
wiedzi te są konsekwentnie powtarzane, 
więc wszystko wskazuje na to, że wdra-
żanie tego programu rozpocznie się od 
września 2016 roku. Z tego powodu w na-
szej gminie rodzi się naturalne pytanie, 
jaki jest sens budowy nowego gimnazjum 
w Zielonkach? W ostatnim czasie jest 
to najczęściej kierowane do mnie pyta-
nie i jest to jak najbardziej zrozumiałe, 
świadczy o tym, że wszyscy troszczymy 
się o te zagadnienia. Na wstępie chcę 

czy w Zielonkach będzie gimnazjum? 

Wszystko zaczęło się od wprowadzenia 
w  2013 roku nowej „ustawy śmiecio-
wej”. Jej przepisy mocno zrewolucjoni-
zowały życie mieszkańców, urzędników, 
a także firm odbierających i przyjmują-
cych odpady. Od tego czasu wszyscy na-
uczyliśmy się nowych zasad. I tu trzeba 
podkreślić, że właśnie ta nauka przynio-
sła zmiany w „stawkach śmieciowych”.

Gazeta Babicka: Nauka nie poszła 
w las, ale stawki wzrosły...
Piotr Czajkowski: Stawki wzrosły, 
bo wzrosły koszty wywozu śmieci. 
Firmy odbierające odpady przez trzy 
lata zobaczyły, że wedle nowej ustawy 
koszt ich wywozu jest znacznie wyż-
szy i  nie „wyrabiały” się w  kwotach, 
które zastosowały w pierwszych prze-
targach. W  przetargu, który ogłosili-
śmy w  tym roku wygrana firma Byś 
zaproponowała najniższą kwotę, któ-
ra i  tak znacznie przewyższa tę z  lat 
ubiegłych. 

GB: Przysłowiowy Kowalski mówi 
kiedyś sam podpisywałem umowę na 
odbiór śmieci, a teraz robi to za mnie 
gmina, reszta się nie zmieniła, a pła-
cę dużo więcej...
PCZ: To prawda, dla „Kowalskiego” 
praktycznie nic się nie zmieniło, ale 
diametralnie zmieniła się cała sytuacja 
od momentu odebrania odpadów od 
Kowalskiego. Tych zmian jest wiele, ale 
przytoczmy tu kilka z  nich. Po pierw-
sze, przed 2013 rokiem firma, która 
odbierała odpady zawoziła je tam, gdzie 
najbardziej jej się opłacało. Na przykład 
śmieci z  naszego urzędu jechały pod 
Kętrzyn, ponieważ tak było najtaniej. 
Teraz, wedle nowych przepisów ustawy, 
wywóz odpadów musi ograniczać się 
do województwa. Zlikwidowano wiele 
niedużych, nienastawionych na zyski 
małych składowisk odpadów. Co więcej, 
nie tylko znacznie ograniczono ilość tych 
punktów, ale narzucono im wyższe nor-
my, aby wykorzystywały nowocześniej-

sze technicznie metody przetwarzania. 
RIPOKi (Regionalne Izby Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych), bo tak je na-
zwano, są oprócz spalarni jedynymi do-
zwolonymi miejscami, gdzie przetwarza 
się odpady. Ze względu na podniesienie 
wymagań technicznych, jakie im narzu-
cono, musiały zainwestować w technolo-
gię, co wygenerowało dodatkowe koszty. 
Dlatego też zwiększyły stawkę za tonę 
przyjmowanych odpadów od „firm śmie-
ciowych” i  idąc dalej tym tropem, firmy 
takie jak Byś zwiększyły wysokość opłat 
urzędom, a to wygenerowało ostateczne, 
wyższe ceny dla mieszkańców.

GB: Czy teraz już wszystko powinno 
się unormować?
PCZ: Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi 
w życie jeden z punktów rozporządze-
nia o odpadach, wedle którego ograni-
czone będzie składowanie odpadów na 
składowiskach z naszych domów, któ-
rych wartość energetyczna przekroczy 
6MJ/kg suchej masy. To oznacza, że 
firmy wywożące śmieci będą musiały 
jeszcze bardziej „natrudzić” się zanim 
wywiozą odpady do docelowego RIPO-
Ku. Czy to przyniesie nowe zmiany? 
Tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że 
dla mieszkańców nie będzie to odczu-
walna zmiana.

Mf

Wyższe opłaty za śmieci – dlaczego?
od 1 stycznia 2016 r. zmienią się stawki za wywóz śmieci: 
za odpady segregowane będziemy płacić tak, jak w zeszłym 
roku – 12 zł/osobę, a za odpady niesegregowane – 19 zł/
osobę. Zmiany tych kwot mają kilka przyczyn. Zapytaliśmy 
o nie Piotra Czajkowskiego – kierownika referatu ochrony 
Środowiska.

wszystkich Państwa zapewnić, że nieza-
leżnie od tego, jakie zmiany nastąpią, to 
budowany obiekt jest bardzo potrzebny 
gminnej oświacie i z całą pewnością bę-
dzie dobrze wykorzystany. Co najwyżej, 
szkoła będzie się inaczej nazywać, bo 
przecież likwidacja gimnazjów nie ozna-
cza likwidacji oświaty, jako takiej. Jaka 
będzie nazwa nowego typu szkoły, tego 
jeszcze nie wiemy, mówi się tylko o po-
wrocie do ośmioletniej oświaty w sys-
temie gminnym. Oznacza to tylko tyle, 
że w gminnych szkołach będzie się uczyć 
osiem roczników dzieci, zamiast obecnych 

dziewięciu. Dla niektórych gmin może to 
być pewien problem, dla tych o małym lub 
zerowym przyroście naturalnym. U nas 
jest inaczej, mamy bardzo dużą dynamikę 
przyrostu dzieci, tak rodzących się w ro-
dzinach już tu mieszkających, jak i tych, 
które sprowadzają się do naszej gminy 
wraz ze swymi rodzicami, którzy się u nas 
osiedlają. Dość powiedzieć, że ze względu 
na tę wysoką dynamikę, budowana szkoła 
jest tak zaprojektowana, by za kilkana-
ście lat można było do niej dobudować 
nowe skrzydło i powiększyć ją, co najmniej 
dwukrotnie. Kiedy dokładnie to będzie 
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wdrażania reformy, ostrej i w pełni uza-
sadnionej krytyce. Szczególnie niezro-
zumiały był krótki czas dany dla wpro-
wadzenia tak poważnych zmian. Mimo 
to, samorządy dały radę. Reforma zo-
stała wprowadzona bez większych zawi-
rowań, w naszej gminie od samego po-
czątku w modelu docelowym, tj. szkoły 
podstawowe i gimnazjum w oddzielnych 
obiektach. Zostało to docenione przez 
ówczesnego Ministra Edukacji Narodo-
wej i w nagrodę za wzorcowe wdrożenie 
reformy oświaty, jako jedna z niewielu 
gmin w Polsce otrzymaliśmy „gimbusa”. 
Trzeba przyznać, że pierwsze lata funk-
cjonowania nowego modelu były bardzo 
trudne. Wielu rodziców, ale po części 
także środowisko nauczycielskie z tru-
dem poddawali się nowym rozwiąza-
niom. Teraz z ponad piętnastoletniej 

perspektywy możemy spojrzeć na cało-
kształt tych przemian i dokonać oceny 
uzyskanych efektów. Szczegółowa ocena 
zasługuje na oddzielne opracowanie, ale 
w ogólnym ujęciu ocena ta jest bardzo 
wysoka. Nasze dzieci i nasza młodzież 
od lat plasują się na najwyższych miej-
scach w europejskich testach umiejętno-
ści. Z kolei wyniki oświaty naszej gminy 
plasują nas w czołówce gmin w Polsce. 
To wszystko pozwala na wysunięcie kon-
kluzji takiej, że reforma oświaty z 1999 
r. w pierwszym okresie przyniosła wiele 
zawirowań. Mniej więcej po pięciu latach, 
pojawiły się pierwsze pozytywne rezul-
taty. Po kolejnych pięciu latach nastąpiła 
generalna poprawa, a w ostatnim okre-
sie obserwujemy ugruntowanie oświaty 
w nowym modelu, co potwierdzają liczne 
wyniki testów poziomu nauczania. 

Naturalnie te pozytywne rezultaty nie 
mogą oznaczać, że nie ma żadnych pro-
blemów i nie należy dokonywać zmian. 
Przeciwnie, gminy od lat dostrzegają 
wiele problemów i zgłaszają swoje po-

stulaty administracji rządowej. Najwięk-
szym problemem jest kwestia finanso-
wania oświaty. W czasie przejmowania 
szkół przez gminy w naszym przypadku 
subwencja oświatowa wystarczała na 
około 80% wydatków bieżących szkół. 
Po ponad dwudziestu latach subwen-
cja pokrywa ledwie 50% tych wydat-

ków. Jest do rozwiązania wiele pro-
blemów natury organizacyjnej, które 
występują niezależnie od tego, jakie ro-
dzaje szkół funkcjonują. W mojej ocenie 
chcąc wprowadzić jakieś gruntowne re-
formy, należałoby zacząć od dokonania 
rzetelnej analizy stanu istniejącego. Na-
stępnie, powinno się dokonać gradacji 
ważności problemów i w takiej kolej-
ności je rozwiązywać. Likwidacja gim-
nazjów akurat w tym czasie, to podej-
ście do problemów oświaty w sposób 
instrumentalny, bez rozpoznania cało-
ści problematyki. Można odnieść wra-
żenie, że autorzy tych proponowanych 
zmian sprowadzają problemy oświaty 
do istnienia gimnazjów i proponuje się 
ich natychmiastowe wygaszanie. Nato-

miast koszty tej kolejnej reformy będą 
olbrzymie. Problem główny w tym, że te 
koszty niemal w całości obciążą samo-
rządy, a przecież już teraz wiele samo-
rządów nie może się właściwie rozwijać 
z powodu potrzeby dołożenia środków 
finansowych do niewystarczającej sub-
wencji. Praktyka uczy, że duże zmiany 
powinno się wprowadzać spokojnie i bez 
zbytniego pośpiechu, a nabrzmiałe pro-
blemy rozwiązywać bez zwłoki. Czy tak 
się stanie w najbliższym czasie, do końca 
nie wiemy. W tej sytuacji mogę tylko za-
pewnić, że nasza gmina jest przygoto-
wana na każdy wariant i naszej oświa-
cie nic złego się nie przydarzy. 

tEkst: kRZysZtof tUREk

potrzebne i na jak dużą skalę, wykaże nam 
właśnie opracowywana analiza demogra-
ficzna, która powie nam ile będziemy mieć 
mieszkańców w poszczególnych grupach 
wiekowych w nadchodzących dwudziestu 
latach. 

Nie mniej jednak, warto nieco sze-
rzej omówić tę kwestię, ponieważ jest 
to niezwykle ważne dla naszej gminy, 
a właściwie dla całego samorządu gmin-
nego w Polsce. Oświata i Wychowanie, 
to najważniejsze zadanie własne gmin 
i w wymiarze finansowym największy 
dział w budżecie gminnym. Od kiedy 
oświata podstawowa została przekazana 
gminom, jako zadanie własne, nastąpiła 
znakomita zmiana jakościowa w szko-
łach prowadzonych przez gminy. W 1999 
r. rząd Jerzego Buzka wprowadził cztery 
reformy ustrojowe w Polsce, w tym re-
formę oświaty. Główne zmiany sprowa-
dzały się do tego, że w miejsce ośmiolet-
niej oświaty podstawowej, czteroletniego 
liceum i pięcioletniego technikum, wpro-

wadzono sześcioletnią szkołę podsta-
wową, trzyletnie gimnazjum, trzylet-
nie liceum i czteroletnie technikum. Dla 
organów prowadzących oświatę, były to 
zmiany o wielkim wymiarze i nastrę-
czały mnóstwo problemów do rozwią-
zania w krótkim czasie. Budziło to wiele 
obaw i poddawano sens, jak i sposoby 

(...) mamy bardzo dużą 
dynamikę przyrostu 
dzieci, tak rodzących 
się w rodzinach już tu 
mieszkających, jak i tych, 
które sprowadzają się 
do naszej gminy wraz ze 
swymi rodzicami (...)

Oświata i Wychowanie, 
to najważniejsze 
zadanie własne gmin 
i w wymiarze finansowym 
największy dział 
w budżecie gminnym.

(...) samorządy dały 
radę. Reforma została 
wprowadzona (...) 
w naszej gminie  
od samego początku 
w modelu  
docelowym (...)

Z kolei wyniki oświaty 
naszej gminy plasują nas 
w czołówce gmin  
w Polsce

koszty tej kolejnej reformy 
będą olbrzymie
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Gazeta Babicka: Panie Wójcie, czy 
rok 2015 pod względem inwestycji 
gminnych był udany?
Marcin Zając: Był to bardzo udany i pra-
cowity rok. Po pierwsze – rozpoczęliśmy 
budowę kompleksu edukacyjno – kul-
turalno – sportowego, jego ukończenie 
to dla nas priorytet. Zrealizowaliśmy 
remonty hal sportowych w  gimnazjum 
w  Koczargach Starych i  szkole podsta-
wowej w  Starych Babicach oraz dachu 
na hali sportowej w  Borzęcinie. Kolejna 
udana inwestycja to zagospodarowanie 
polany w Lipkowie. To dla nas wielki suk-
ces, ponieważ na terenie naszej gminy 
Kampinoski Park Narodowy zrealizował 
inwestycję wartą  2.180.000 zł przy wkła-
dzie finansowym gminy równym 50.000 
zł! Ten rok to także inwestycja w bezpie-
czeństwo. Przypomnę, że w 2014 r. gmi-

Inwestycje gminne dziś i jutro

na oddała w użytkowanie grunt dla OSP 
Stare Babice pod budowę strażnicy i  ta 
już jest w budowie. Jej oddanie planowa-
ne jest w niedługim czasie. W tym roku 
oddano również strażnicę OSP Borzęcin 
oraz rozpoczęto tam budowę sali szko-
leniowej i  szatni. Oddaliśmy również do 
użytku park w Starych Babicach. Nieste-
ty, w pierwszym przetargu nie udało się 
wyłonić wykonawcy na wykonanie pro-
jektu sieci monitoringu w  całej gminie 
w formie „Zaprojektuj i zbuduj”, dlatego 
ogłosiliśmy następny przetarg.

GB: Które z  inwestycji będących 
w trakcie realizacji będą istotne dla 
gminy w przyszłości?
MZ: Na pewno budowa kompleksu. 
Codziennie sprawdzamy postępy prac 
na budowie, ponieważ wiążemy z  tym 

miejscem konkretne plany. Rozwój gmi-
ny to przecież inwestycja w naukę i kul-
turę, w  młodość i  sport. Każdy z  tych 
elementów jest dla nas istotny. Ośro-
dek, który powstaje, to obiekt oświato-
wy dla 500 uczniów i hala sportowa dla 
300 widzów. Swoją siedzibę będzie miał 
tam GOSiR Stare Babice. Będzie można 
skorzystać z sal do ćwiczeń oraz zaple-
cza sanitarnego. Nie mniej istotna jest 
budowa na terenie kompleksu Ośrodka 
Kultury, a w części szkolnej  auli na bli-
sko 500 osób.  Pamiętajmy, że w kom-
pleksie powstanie nowoczesna, multi-
medialna Biblioteka Publiczna, z której 
skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy. 
Powstający kompleks ma służyć całej 
społeczności. Chcemy organizować tam 
regionalne zawody sportowe i duże im-
prezy kulturalne. Nie mniej istotna bę-
dzie budowa boiska i placu zabaw przy 
szkole w Koczargach, ponieważ w przy-
szłości szkoła ta będzie szkołą podsta-
wową.

Z  punktu widzenia społeczności 
lokalnych ważna w  najbliższych mie-
siącach jest realizacja po raz pierwszy 
inwestycji w ramach budżetu partycypa-
cyjnego.  Doświetlenie ulic, przedłużenie 
chodników, rozbudowy placów zabaw 
o  urządzenia fitness, czy zbudowanie 
siłowni plenerowych są potrzebami bez-
pośrednio odpowiadającymi oczekiwa-
niom mieszkańców. 

Nadal pracujemy nad wdrożeniem 
programu drogowego polegającego na 
opracowaniu koncepcji modernizacji 
i  rozbudowy dróg gminnych. Prowa-
dzimy rozmowy z  przedstawicielami 
banku w  celu zapewnienia finansów na 
ten program. Istotny z  punktu potrzeb 
gminy jest proces komunalizacji dróg. 
Mamy nadzieję, że w najbliższych latach 
zakończymy regulację stanu prawnego 
dróg gminnych. Ten proces przebiegałby 
szybciej, gdyby zainteresowani miesz-
kańcy wyrazili zgodę na oferowaną przez 
gminę cenę wykupu gruntu, zamiast 
czekać na decyzję o wywłaszczeniu, któ-
ra nie tylko wydłuża całą procedurę, ale 
często jest mniej atrakcyjna finansowo. 
Obecnie kończymy proces regulacji ulic: 
Generała Maczka w Janowie oraz Krzy-
żanowskiego w Klaudynie. A przecież to 

W poprzednich numerach Gazety Babickiej pisaliśmy o te-
gorocznych inwestycjach realizowanych w gminie. o ich 
podsumowanie oraz przedstawienie planów na przyszłość, 
poprosiliśmy Zastępcę Wójta – marcina Zająca.

gmina, urząd, teren
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dopiero pierwszy etap prac związanych 
z  zaprojektowaniem dróg w  tych miej-
scach. Droga to także chodnik, odwod-
nienie, trawnik – czyli te elementy, dzię-
ki którym mieszkańcy będą mogli z niej 
wygodnie skorzystać. 

GB: Jakie korzyści przyniosą miesz-
kańcom inwestycje gminne ostatnio 
zrealizowane i  te planowane do re-
alizacji w najbliższym czasie?
MZ: Dzięki naszym staraniom miesz-
kańcy mają swoje miejsce spotkań, 
gdzie wśród zieleni mogą chwilę od-
począć i  porozmawiać. Babicki park, 
bo o  nim mowa, ma służyć mieszkań-
com na wiele sposobów. To miejsce ma 
ogromny potencjał, który zamierzamy 
wykorzystać. 

GB: Czy dlatego ufundował Pan na-
grodę za ujęcie sprawców dewastacji 
wyposażenia parku?
MZ: Mówię stanowcze nie dla wandali-
zmu i  głupoty. Takie zachowania należy 
piętnować z  całą stanowczością i  mówić 
o  nich głośno. Osoba, która wskazała 
sprawców, zostanie przeze mnie nagro-
dzona. 

Wspominałem wcześniej o  promocji 
sportu w  gminie. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z  wyremontowanych hal sporto-
wych w  Szkole Podstawowej w  Starych 
Babicach i przy gimnazjum w Koczargach 
Starych. Inicjatywy takie jak np. treningi 
Teamu Stare Babice Biegają są świetnym 
przykładem na taką działalność. Liczę, że 

takich inicjatyw będzie jeszcze więcej, je-
steśmy otwarci na propozycje.

Wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy składam życzenia spokojnych 
i  rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech Nowy Rok będzie dla nas łaskawy 
i przynosi same sukcesy!

GB: Dziękujemy za rozmowę 
i życzenia!

gmina, urząd, teren

Nowy kompleks edukacyjno-kulturalno-sportowy w budowie

Polana w Lipkowie

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy stare babice w sezonie 2015/2016
Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłó-
ceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość 
zimowa, opady śniegu czy gołoledź.

Za organizację i  koordynację utrzymania dróg w  okresie zimy, 
w  stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych 
oraz posiadanego zaplecza technicznego ( sprzętowo-materiałowe-
go), na terenie gminy odpowiedzialni są:
1.  za drogi wojewódzkie – ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickie-

go, Sobieskiego – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon 
Grodzisk Mazowiecki, tel. 227 555 946 lub 227 555 117

2.  za drogi powiatowe – ul. Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, 
Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa – 
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki, tel. 227 221 380.

3.  za drogi gminne – Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodar-
ki Komunalnej tel. 227 229 535. 
Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gmin-

nych jest;
Konsorcjum Firm składające się z  Lidera konsorcjum Spółdzielnia 

Usług Rolniczych z siedzibą w 05 082 Stare Babice ul. Wieruchowska 1, 

tel. 227 229 681, oraz uczestnika konsorcjum Spółdzielni Kółek Rolni-
czych Lesznowola z siedzibą w  05-500 Stara Iwiczna ul Słoneczna 33

Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice 
strategiczne dla komunikacji.

Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice pry-
watne, wewnętrzne, osiedlowe itp.

Zimowym utrzymaniem chodników ( nie będących w obowiązku 
utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z „Ustawą 
o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach”), parkingów oraz 
przystanków autobusowych zajmuje się firma „REMONDIS Sp. z o.o.” 
z siedzibą w 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, tel. 225 930 555.

Odśnieżamy chodniki !
Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z  dnia 13 
września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 
ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek 
utrzymania czystości i  porządku przez: uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń z  chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości.
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Babice Nowe
Marzena 
Szelenbaum
605 046 126

To jej pierwsza kadencja, jako sołtysa. Pro-
wadzi z rodziną gospodarstwo rolnicze i jest 
mamą bliźniaków. Bardzo zależy jej na trzy-
maniu dbałości o przestrzeń publiczną. Bar-
dzo pogodna i energiczna nowa sołtys, jak 
sama mówi: Szybko się uczę i jestem otwarta 
na sugestie od mieszkańców.
Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Ko-
złowski, Magdalena Grzęda, Anna 
Czerwonka

Blizne 
Jasińskiego
Ewa
Kawczyńska 
505 348 007

Już na drugą kadencję została wybrana sołty-
sem Blizne Jasińskiego. Jak sama mówi: Pra-
cuję na cztery etaty: podwójnie samorządowo, 
zawodowo i prowadzę gospodarstwo domowe, 
ale nie przeszkadza to jej, jak każdej dobrze 
zorganizowana żonie i matce, w wykonywa-
niu tych wszystkich zadań jednocześnie. Tak, 
jak w poprzedniej kadencji ma zamiar ciężko 
pracować i integrować mieszkańców.
Skład Rady Sołeckiej: Anna Winiszew-
ska, Andrzej Dubaj, Wojciech Dominiak

Blizne
Łaszczyńskiego
Krzysztof 
Wąsikowski
723 967 060

Został wybrany sołtysem Blizne Łaszczyń-
skiego po raz kolejny. Obdarzony przez miesz-
kańców zaufaniem dba o ich interesy. Energię 
do pracy czerpie z doświadczeń sportowych 
– trenował boks w warszawskim klubie Legia, 
gdzie sparringował znanemu warszawskiemu 
bardowi – Stanisławowi Wielankowi.
Skład Rady Sołeckiej: Mieczysław 
Skowroński, Grzegorz Otczyk, Sławo-
mir Kościelniak

Borzęcin Duży
Wojciech 
Wiśniewski
535 969 366

Wybrano go na sołtysa po raz trzeci. Uro-
dzony w  Borzęcinie, tutaj mieszka. Jak 
mówi: Dzięki temu znam tutejszych miesz-
kańców. Żonaty, ma 3 dzieci oraz 6 wnucząt. 
Skład Rady Sołeckiej: Józef Michrow-
ski, Marcin Dziudzi

Borzęcin
Mały
Jadwiga 
Janasz
606 465 627

Mieszkańcy zaufali jej już po raz drugi. 
Mieszka w Borzęcinie. Wychowała 3 dzieci, 
jest dumną babcią (3 wnucząt w wieku 15, 
14 i 3 lata).
Skład Rady Sołeckiej: Małgorzata Ra-
tyńska, Jolanta Żentażewska

Janów
Włodzimierz 
Sulwiński
602 324 532

Mimo, że jest emerytem, ciągle czynny zawo-
dowo. Wybrany już na 7 kadencję, ma zaufanie 
wśród mieszkańców. Energicznie opowiada 
o zmianach, jakich był świadkiem podczas 
poprzednich kadencji. Ma też plany na kolejne 
lata: Kontynuacja procesu przejęcia dróg przez 
gminę, rozbudowa kanalizacji i odwodnień sca-
lonych dróg. Ojciec 2 synów, dziadek 3 wnucząt 
trenujących w GOSIR Stare Babice. 
Skład Rady Sołeckiej: Leszek Dobro-
czyński, Marek Jakubowski, Waldemar 
Bajnóg

Klaudyn
Aleksander 
Jadczak
721 539 607

Ma 64 lata, urodzony w Klaudynie. Tam 
również mieszka od urodzenia, lokalny pa-

triota. Obdarzony jako sołtys zaufaniem 
mieszkańców po raz drugi. Ma nadzieję na 
owocną współprace pomiędzy mieszkań-
cami, sołtysem a urzędem.
Skład Rady Sołeckiej: Arkadiusz Wójcik, 
Bogdan Harasim, Józef Słowiński, Do-
rota Ostrowska, Krzysztof Kaliszewski, 
Barbara Pruszkowska

Koczargi Nowe
Mirosław 
Skoneczny
22 722 91 79

Jest osobą bardzo dobrze znaną i popularną 
wśród mieszkańców – to jego 7 kadencja! 
Urodzony w  Koczargach, tam również 
mieszka – prawdziwy lokalny patriota. 
Czynny zawodowo, w pracy sołtysa wspiera 
go rodzina: żona, syn, 2 córki oraz 2 wnucząt. 
Na pytanie, w jaki sposób przez tyle lat nie 
zawiódł zaufania ludzi, odpowiada krótko: 
Mam szacunek dla mieszkańców, sołtys powi-
nien być dla wsi.
Skład Rady Sołeckiej: Agnieszka Wasi-
lewska, Stefan Łukasiewicz, Wiesław 
Skalski

Koczargi Nowe-
-Bugaj
Kazimierz Lade
503 565 904

Wybrany jest już na 5 kadencję. Bardzo 
ceni sobie kontakt z mieszkańcami, do-
strzega potrzebę spotykania się z nimi. Jak 
mówi: Chodzę, zbieram podatki i rozmawiam 
z ludźmi, dzięki temu sprawy urzędowe stają 
się jasne i proste. W ciągu ostatnich lat naj-
więcej uwagi poświęcił rozbudowie sieci 
gazowej w sołectwie. Żonaty, ma 3 synów 
oraz wnuka.
Skład Rady Sołeckiej: Mariusz Zdanie-
wicz, Tadeusz Gruszka, Mariola Ponie-
wierska

Koczargi Stare
Józef Żółtowski
22 722 95 44

Urodził się i mieszka w Koczargach. Wy-
brany na 5 kadencję. Żonaty, 2 córki, 4 
wnucząt. Jest świadkiem wielu zmian 
w sołectwie i gminie, jak wspomina: Naj-
większe zmiany w sołectwie zaszły za mojej 
kadencji. Jednocześnie bardzo dziękuję za 
wybór na kolejną kadencję, mam nadzieję, 
że nadal współpraca z mieszkańcami ułoży 
się bardzo dobrze.
Skład Rady Sołeckiej: Piotr Pergał, 
Krzysztof Korzeniowski , Jacek Staniak

Mój sołtys – twój sołtys
jesteśmy w gminie po wyborach nowych sołtysów.  
Część z nich jest już doskonale znana, inni to nowe twarze. 
Poniżej prezentujemy sylwetki wszystkich sołtysów  
wybranych na nowa kadencję.  jednocześnie dziękujemy 
im za okazaną pomoc.
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Kwirynów
Dariusz 
Sobczak
601 852 783

Wybrany został przez mieszkańców już na 
3 kadencję. Jak sam twierdzi: Było to moż-
liwe dzięki udanej dotychczasowej współpracy 
z mieszkańcami. Bardzo im dziękuję, chciał-
bym aby tak było dalej. Dariusz Sobczak ma 
2 dzieci – córkę i syna, które nadal się uczą.
Skład Rady Sołeckiej: Joanna Trybus, 
Marianna Kosińska, Hanna Raubo

Latchorzew 
Sylwester 
Klimek
513 055 060

Doświadczony sołtys wybrany na 6 kaden-
cję. Mieszka w Latchorzewie, ma 66 lat. Od 
młodości prężnie działający na rzecz gminy.
Skład Rady Sołeckiej: Zbigniew 
Drzewiński, Zbigniew Kwiatkowski, 
Agnieszka Zasłona

Lipków
Paweł 
Karczamrek 
660 410 259

Urodził się w Lipkowie i nadal tam mieszka. 
Sołtysem został wybrany na 2 kadencję.  Bar-
dzo dziękuję za wybór i cieszę się, że mieszkańcy 
sołectwa nadal obdarzają mnie zaufaniem- 
mówi nowy sołtys. Pracuje zawodowo w GO-
SiR. Jest żonaty, 2 dzieci. 
Skład Rady Sołeckiej: Sławomir Brzo-
zowski, Michał Dyr, Daniel Kłudkiewicz

Lubiczów
Jacek
Dawidowski
695 391 313

Wybrany na 2 kadencję, mieszka w Lubiczo-
wie. Z pochodzenia Warszawiak, ożenił się 
z mieszkanką Babic.
Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Dawi-
dowski, Elżbieta Szelenbaum, Krzysz-
tof Windyga

Mariew
Dorota 
Zwolińska
695 603 643

Mieszkanka Mariewa od 8 lat. Pracuje 
w przedszkolu w Bliznem. Zna mieszkań-

ców swojego sołectwa oraz ich potrzeby. 
Chcę współpracować z nimi i Być dobrym 
przekaźnikiem informacji.
Skład Rady Sołeckiej: Anna Sachogłu-
chowicz, Ryszard Syroka, Edward Wier-
tlewska

Stanisławów
Urszula 
Świątek
22 752 09 16

Nowa sołtys wybrana na 1 kadencję. 4 lata 
aktywna w radzie sołeckiej. Czynna zawo-
dowo, mama 3 dzieci, babcia 2 wnucząt. 
Wolne chwile wypełnia wędrówkami w pol-
skich górach: Tatrach i Karkonoszach.
Skład Rady Sołeckiej: Witold Dziewulski, 
Katarzyna Gąsowska, Anna Czajkowska

Stare Babice
Lucyna 
Skrzeczkowska
608 472 693

Wybrana na sołtysa na 2 kadencję, radną jest 
już 3 kadencję. Chce, aby zarówno sołectwo 
jak i gmina rozwijały się prężnie, a jej miesz-
kańcy byli zadowoleni. Otwarta na problemy 
i petycje mieszkańców.
Skład Rady Sołeckiej: Piotr Drzewiń-
ski, Jarosław Napiórkowski, Anna Bart-
kowska

Topolin
Dorota 
Szymańska
22 752 00 94

Ma zaufanie swoich mieszkańców, cyklicznie 
współorganizuje sobótki topolińskie. Zależy  
jej na integracji mieszkańców. Zaangażo-
wana w sprawy sołectwa, wspomina m.in. 
interwencje wraz z mieszkańcami podczas 
zalania Toplina.
Skład Rady Sołeckiej: Jolanta Wawrzy-
niecka, Paweł Schwenkgrub, Stanisław 
Kucharski

Wierzbin
Dariusz
Świątkowski 
510 718 972 

Wybrany na 2 kadencję, mieszkaniec Wierz-
bina, tutaj urodzony. Żonaty, ojciec 2 córek, 
z których jedna już pracuje, druga jest stu-
dentką. Czynny zawodowo.
Skład Rady Sołeckiej: Tadeusz Brzezek, 
Tadeusz Witt, Tadeusz Cuprzyński

Wojcieszyn
Jadwiga 
Wasiak
505 641 791

Wybrana została na 2 kadencję. Urodzona 
w miejscowości Kampinos, w Wojcieszynie 
mieszka od 1973 r. Ma 2 dzieci oraz 3 wnu-
cząt. Obecnie na emeryturze, przez 20 lat 
była motorniczym w Tramwajach Warszaw-
skich, na egzaminie była jedyną kobietą! Jak 
sama twierdzi:  Jako sołtys z radnym jestem 
ciągle na telefonie. 
Skład Rady Sołeckiej: Anna Jakubiak, 
Paweł Sumka, Kazimierz Bogucki

Zalesie
Elżbieta 
Witt
516 123 578

Sołtys wybrana na 1 kadencję. Wcześniej 
działająca w radzie sołeckiej. Mieszka ponad 
40 lat w Zalesiu. Mama 2 synów, babcia 4 
wnucząt. Nowa sołtys jest bardzo wdzięczna 
mieszkańcom za poparcie jej kandydatury.
Skład Rady Sołeckiej: Teresa Kaczmar-
czyk, Elżbieta Dymińska, Ewa Łysiak

Zielonki Parcela
Tomasz Lesisz
887 365 668 

Od urodzenia mieszka w Zielonkach. Wy-
brany na 1 kadencję. Jest czynny zawodowo, 
żonaty, ojciec 2 dzieci, które studiują. Jak 
mówi: Bardzo dziękuję za wybór. Składam 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt i No-
wego Roku. Życzę wszystkim sukcesów, mam 
nadzieję sprostać oczekiwaniom.
Skład Rady Sołeckiej: Zofia Sachajko, 
Marta Grodzka-Kowalska, Tadeusz Dy-
szkowski

Zielonki Wieś
Józef 
Drzewiński
662 820 562 

Urodzony w Zielonkach, mieszka tu od uro-
dzenia. Wybrany przez mieszkańców na 2 
kadencję. Żonaty, 2 dzieci, dumy z osiągnięć 
wnuczki. Jak mówi: Dziękuję za wybór na 2 
kadencję, składam wszystkich życzenia Zdro-
wych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku.
Skład Rady Sołeckiej: Wiesław Wawrze-
niecki, Dionizy Sądej, Marianna Matys

Mf, Pk
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Zintegrowana gospodarka wodna i  za-
rządzanie przestrzenią w Powiecie War-
szawskim Zachodnim oraz Powiecie No-
wodworskim i Powiecie Sochaczewskim 
z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego 
Parku Narodowego była tematem robo-
czego spotkania, które odbyło się 1 grudnia 
w Urzędzie Gminy Stare Babice. Specjaliści 
z Multiconsult AS, norweskiej multidyscy-
plinarnej firmy konsultingowowej i pro-
jektowej spotkali się z przedstawicielami 
objętych projektem gmin, aby zaprezen-
tować 3 warianty wdrożenia omawianego 
zagadnienia. Określili zakres dotychczas 
wykonanych prac (m.in. inwentaryzacja 

Na te pytania odpowiadali podopieczni 
GOPS w Starych Babicach. Spotkali się oni 
1 grudnia w Urzędzie Gminy Stare Babice, 
w ramach warsztatów z edukacji ekono-
micznej. Partnerem spotkania był Bank 

Wspomnienie o dr. inż. jacku marcinkowskim
Nikt nie mówił tak ciepło o roślinach... nikt nie kochał tak Stella de Oro... na pamiątkę 
profesora posadzimy setki liliowców w naszej realizacji
Magda Klonowska Lilsu, architekt krajobrazu

9 listopada odszedł od nas po 69 latach 
życia wybitny naukowiec i  specjalista 
w dziedzinie szkółkarstwa roślin ozdob-
nych dr inż. Jacek Marcinkowski. Całe 
swoje życie poświęcił roślinom. W  pa-
mięci wielu osób pozostanie jako pro-
pagator bylin w  Polsce. Wraz z  rodziną 
prowadził szkółkę „Byliny w  pojemni-

Żywności SOS, a całe przedsięwzięcie re-
alizowane jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(Podprogram 2015). Spotkanie prowadziła 
pedagog Magdalena Mossakowska.

Spotkanie miało cha-
rakter warsztatowy. 
Uczestnicy określili, z ja-
kich elementów składa 
się ich domowy budżet, 
na co najczęściej wydają 
pieniądze, które z zaku-
pów są niezbędne a które 
tylko „dla przyjemno-
ści”. Odpowiedzi zapisy-
wali na tablicy. Podczas 
spotkania zapoznali się 
z metodami pomocnymi 
w kontroli domowego bu-

dżetu. Ciekawość wzbudził np. „ekspery-
ment paragonowy”, czyli spisywanie wy-
datków z okresu 1 miesiąca i określenie 
na co wydaje się najwięcej. Pogrupowano 
także wydatki z domowego budżetu: na 
stałe i sezonowe. Dyskutowano na temat 
„złodziei pieniędzy”, czyli nieprzemyśla-
nych zakupów, podyktowanych chwilową 
emocją. Wywiązała się także dyskusja do-
tycząca ulegania reklamom i akcjom pro-
mocyjnym. Uczestnicy zastanawiali się, 
jak się temu przeciwstawić. Rozmawiali 
także o „podatku od złudzeń”, czyli wy-
datkom związanym z grami losowymi, 
zdrapkami etc. Wspólnie z prowadzącą 
wypracowali metody planowania i kon-
troli domowego budżetu oraz sposoby 
wprowadzania ich w życie. 

tEkst I foto: Pk

sieci i urządzeń wod-
nych w gminach, ze-
branie informacji od 
przedstawicieli gmin, 
pozyskanie danych 
hydrolo g icznych 
z IMGW, inwentary-
zacja kanalizacji desz-
czowych, melioracji). 
Następnie na mapach 
powiatów zaprezen-
towali proponowane 
rozwiązania służące 
poprawie gospodarki wodnej w gminach. 
Kolejnym etapem spotkania były uwagi do 

projektów zgłaszane przez wójtów poszcze-
gólnych gmin.  tEkst I foto: Pk

o zintegrowanej gospodarce wodnej rozmawiano w urzędzie Gminy 
Stare Babice

jak planować domowy budżet? Na co warto wydać pieniądze? 

kach – J.J. Marcinkowscy” nieopodal, na  
ul. Szeligowskiej w Warszawie. Był auto-
rem licznych publikacji i książek. Każdy, 
kto znał dr. Marcinkowskiego uważał 
go za niesamowity autorytet w  swojej 
dziedzinie, a  także miłego, ujmującego 
człowieka na co dzień. Liliowce, które 
tak kochał dr Marcinkowski zdobią prze-

strzeń pomiędzy budynkami gminnymi 
w Starych Babicach.

tEkst: Mf

dr inż. jacek marcinkowski, źródło: ogrodinfo.pl
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– Wystarczy zrobić coś niewielkie-
go, żeby skrzydła wyrosły u  ramion 
– przekonywali uczniów szkoły w  Bo-
rzęcinie Dużym szermierze paraolim-
pijscy. Z młodzieżą szkolną spotkali się 
26 listopada, dzięki współpracy szkoły 
z Fundacją „Akademia Integracji. Praca. 
Edukacja. Sport.”.

Radosław Stańczuk – medalista 
Igrzysk paraolimpijskich (m.in. w  Syd-
ney i  Paryżu) oraz Stefan Makowski. 
Obaj trenują szermierkę, choć każdy 
z innych powodów (Radosław wcześniej 
trenował koszykówkę). Połączyła ich 
miłość do szpady, szabli i  floretu oraz 
ruch paraolimpiad (obaj są niepełno-
sprawni ruchowo). Podczas spotkania 
uczniowie dowiedzieli się czym jest 
ruch paraolimpijski, spróbowali swo-
ich sił w szermierce na wózkach, mogli 
również sędziować pojedynek. Szybko 

utworzono 2 drużyny (Fighter 
Borzęcin vs Borzęcin Do Boju) 
i  rozegrano mecz drużyno-
wy, który wzbudził ogromny 
aplauz wśród kibiców! Zapro-
szeni goście odpowiadali na 
pytania uczniów i  tłumaczyli, 
jak ważne są zasady bezpiecz-
nego uprawiania dyscyplin 
sportowych oraz jakie zagroże-
nia niesie ze sobą niestosowa-
nie tych zasad. Zwrócili uwagę 
na wspieranie osób niepełno-
sprawnych ruchowo przez ich 
przyjaciół oraz bliskich. Wy-
tłumaczyli również na przykła-
dzie, jak pomocne w życiu jest 
stosowanie zasad Fair Play i ja-
kie przynosi korzyści.

Rozdali także mnóstwo au-
tografów!

W ramach programu realizowanego pod 
tym tytułem przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, szkoła w  Borzęcinie 
zyskała dofinansowanie na zakup ksią-

żek do biblioteki szkolnej. Otrzymali-
śmy  2 170 zł. Warunkiem uzyskania 
był wkład własny w wysokości 20 %, co 
stanowi 434 zł. Ostatecznie biblioteka 

wzbogaciła się o  150 nowych wolumi-
nów za kwotę 2 604 zł. Są to książki, 
które zaproponowali sami uczniowie. 
Znalazły się wśród nich m.in. seria 
,,Magiczny Kotek”, seria ,,Magiczny 
Piesek”, seria ,,Czytam sobie”- trzypo-
ziomowy program wspierania nauki 
czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. Star-
si uczniowie wybrali ,,Paddingtona”, 
,,Paddington. Kolejne historie” autor-
stwa Michaela Bonda, ,,Wielką wypra-
wę Ciumków”, ,,Ciumkowie w  szkocką 
kratę” Pawła Beręsewicza. W  bibliote-
ce znalazły się także ,,Charlie i  wielka 
szklana winda” autorstwa Roalda Dahl, 
,,Longin. Tu byłem” Marcina Prokopa 
oraz wiele innych, kolorowych tytułów, 
po które chętnie sięgają dzieci. Tym 
samym nasza szkoła przyłączyła się 
do propagowania czytelnictwa wśród 
najmłodszych. Mamy nadzieję, że nasi 
uczniowie zarażą się pasją czytania 
i w przyszłości będą chętnie odwiedzać 
biblioteki i  księgarnie, by poznawać 
świat poprzez literaturę. 

tEkst I foto: aGnIEsZka MatUsZEWska

niepełnosprawni ruchowo 
– pełnosprawni w życiu

książki Naszych marzeń

tEkst I foto: Pk
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6 grudnia na placu przed nowym budynkiem gminy na uczest-
ników czekała moc atrakcji. Najmłodsi wraz z rodzicami mieli 
okazję wziąć udział w warsztatach ozdabiania bombek.  Każdy 
chętny mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. 
Atrakcją również był wóz strażacki, na który można było się 
wspinać, przymierzyć hełm i obejrzeć wnętrze pojazdu.

Kiermasz obfitował w przepiękne wyroby rękodzielnicze 
i kulinarne naszych lokalnych twórców i artystów. Można było 
nie tylko podziwiać, ale również zakupić niebanalne ozdoby 
choinkowe, obrazy, rzeźby, figurki, biżuterię, czy smakołyki. 
Ogromnym powodzeniem cieszyło się stoisko z piernikami 
ozdobionymi  własnoręcznie przez wychowanków Przedszkola 
w Bliznem Jasińskiego. Kramy pełne bożonarodzeniowych, ar-
tystycznych wyrobów cieszyły się zainteresowaniem przyby-
łych mieszkańców i zachęcały do rodzinnych zakupów. Na sce-
nie odbywały się występy i konkursy. Święty Mikołaj zabawiał 
gości, a Śnieżynki radośnie wręczały dzieciom prezenty. Doro-
śli i dzieci ochoczo tańczyli i śpiewali.

Punktem kulminacyjnym było rozpalenie świateł choinki, 
którego dokonał wójt Krzysztof Turek. Kilka minut później 
rozpoczął się wspaniały pokaz fajerwerków, na który czekali 
wszyscy uczestnicy. Pokaz zapierał dech w piersiach i impreza 
zakończyła się gromkimi brawami dla organizatorów.

wydarzenia

W babickiej gminie to już tradycja. mikołajkowym kiermaszem 
pełnym zabaw, śpiewu, prezentów i  radości rozpoczął się czas 
oczekiwania na Boże Narodzenie.

Jak łatwo zauważyć, z roku na rok przybywa gminie no-
wych sympatyków. Świąteczny kiermasz był wspaniałą oka-
zją do integracji dawnych i nowych mieszkańców, którzy licz-
nie przybyli na babicki rynek.

tEkst I fot. IZa bEk
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Dziękujemy naszym sponsorom:
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O  wizytcie delegacji Związku Oficerów 
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w  Turgielach na Litwie pisaliśmy 
już w  numerze październikowym. War-
to jednak ponownie nawiązać do wąt-
ku Anny Krepsztul - malarki polskiego 
pochodzenia, której muzeum zwiedzali 
delegaci. Wprawdzie o Annie można prze-
czytać w internecie i książkach, lecz pre-
zentacja jej dorobku artystycznego wple-
ciona w  powieść współcierpiącej z  nią 
Danuty, dzięki której schorowana, do-

świadczona licznymi pobytami w szpitalu 
artystka mogła namalować 3500 wspa-
niałych znanych na świecie obrazów oraz 
wykonać przepiękne hafty, była dla dele-
gacji niezwykłym przeżyciem. Samo mu-
zeum, które powstało głównie ze sprze-
daży licznych obrazów zmarłej w 2007 r. 
artystki stanowi dziś nie tylko zbiór jej 
twórczości, ale jest cząstką zachowanego 
od wspomnienia, pielęgnowanego przez 
panią Danutę domu niezwykłej rodziny 
Krepsztul, z  pamiątkami po przedwcze-

śnie zmarłych jej ro-
dzicach i  rodzeństwie. 
Najstarszy z  rodzeń-
stwa artystki, profesor 
Politechniki Warszaw-
skiej, każdy wolny czas 
poświęcał swojej chorej 
na osteoporozę i  gruź-
licę kości Annie, kon-
struując pokazane na 
zdjęciu urządzenie po-
zwalające jej malować 
i haftować.

foto: RaDny GMIny 

staRE babIcE  

DaRIUsZ sobcZak

wydarzenia

Przez osiem miesięcy seniorzy z naszej 
gminy mieli możliwość uczestnictwa 
w nieodpłatnych zajęciach rekreacyj-
nych – marszach nordic walking, jo-
dze-zdrowy kręgosłup, gimnastyce 
rekreacyjnej i gimnastyce na basenie,  

senior Zdrowy i Aktywny
W grudniu zakończyła się realizacja II edycji programu 
„Senior zdrowy i aktywny” organizowanego przez Funda-
cję Promocji rekreacji „kIm” we współpracy partnerskiej 
z Gminą Stare Babice. 

a także w rajdach, spływach kajakowych 
i wykładach. Z programu skorzystało 
kilkadziesiąt osób. Podobnie jak w ubie-
głym roku, grupa babickich seniorów 
wyróżniała się wyjątkową aktywnością. 
Bardzo dziękujemy za liczny udział w   

zajęciach. Praca z Państwem to praw-
dziwa przyjemność!

Nadal w każdą środę o godz. 9.00 bę-
dziemy spotykać się na zajęciach nordic 
walking, a w  przyszłym roku Fundacja 
będzie starała się o uzyskanie dotacji 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej na kontynuację wszystkich dotych-
czasowych zajęć. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
Panu Wójtowi Krzysztofowi Turkowi. Dzię-
kujemy również paniom Alicji Napurce 
i Beacie Tuzimek za pomoc, życzliwość 
i dobre rady. Specjalne podziękowania kie-
rujemy do Pani Dyrektor Doroty Smoliń-
skiej, dzięki której życzliwości i gościnności 
część zajęć mogła odbywać się na terenie 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza.

Program „Senior zdrowy i aktywny” 
realizowany był dzięki wsparciu Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Rządowego Programu na rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020.

ELIZa choDoRoWska,  

fUnDacja PRoMocjI REkREacjI „kIM”

anna krepsztul

Brzoza symbolizująca życie artystki

urządzenie skonstruowane dla schorowanej 
artystki przez jej brata

delegaci z siostrą Anny krepsztul
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To było naprawdę niezwykłe wydarze-
nie w  naszej gminie. Galę zorganizowano 
w  przeddzień Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, który ustanowiony został 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 r. 
Specjalnie na tę okazję przygotowano film 
o gminnym wolontariacie i bogaty program 
artystyczny.

Wolontariat jest doskonałą szko-
łą charakterów. W  równym stopniu 
wzbogaca obie strony – nie tylko tego, 
kto korzysta z  pomocy, ale również 
tych, którzy dzielą się dobrocią. Uczy 
działania w zespole, wśród innych i dla 
innych. Uczy współpracy i  odpowie-
dzialności, cierpliwości i pokory…

Podczas spotkania wiele osób opowiada-
ło o  swoich doświadczeniach dotyczących 
pomagania bliźnim. Do zebranych prze-
mawiali m.in. Hanna Domańska – Prezes 
Stowarzyszenia Odkrywamy Świat, Alicja 
Napurka – Kierownik GOPS, Joanna Tro-
jak – koordynator akcji „Szlachetna Pacz-
ka”, Wanda Śladowska – ubiegłoroczna 
laureatka konkursu „Wolontariusz Roku”. 
Głos zabrał także gość specjalny – Dariusz 
Pietrowski, Prezes Centrum Wolontariatu 
z Warszawy, który inicjował przed laty po-
wstanie wolontariatu w babickiej gminie.

Kulminacyjnym punktem gali było 
wręczenie tytułów Wolontariuszy Roku. 
Uchwałę Kapituły przyznającą to honorowe 
wyróżnienie, wraz z  uzasadnieniami, od-
czytał Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek – Przewodniczący Kapituły Konkur-

II Gala Wolontariatu
teresa Zduńczyk – nauczycielka i magdalena domańska – 
uczennica gimnazjum zostały wybrane Wolontariuszkami 
roku 2015. tytuły wraz z pamiątkowymi statuetkami przy-
znano podczas II Gminnej Gali Wolontariatu, która odbyła 
się 4 grudnia w Gimnazjum w koczargach Starych.

su „Wolontariusz Roku”. Ra-
zem z wójtem Kapitułę tworzą: 
Marcin Zając – zastępca wójta, 
Wiesława Wojtachnio – sekre-
tarz gminy, Jolanta Pieńkow-
ska – kierownik Referatu Roz-
woju i  Promocji Gminy, Alicja 
Napurka – kierownik GOPS 
i  Hanna Domańska – prezes 
Stowarzyszenia Odkrywamy 
Świat.

Laury i wyróżnienia
Wolontariuszkami Roku zostały: Teresa 
Zduńczyk – emerytowana nauczycielka 
j. polskiego i Magdalena Domańska – uczen-
nica 3. klasy I Gminnego Gimnazjum w Ko-
czargach Starych.

Pani Teresa działa w  wolontariacie ist-
niejącym przy Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej od 10 lat. Pomaga osobom 
starszym i chorym, uczy dzieci, które mają 
trudności w  nauce, jest niezwykle zaan-
gażowana w  niesienie pomocy potrzebu-
jącym. Twierdzi, że idea pomocy ludziom 
motywuje ją do dalszej aktywności. 

Z kolei Magdalena Domańska wykazała 
się jako współorganizatorka imprez przy-
gotowanych przez Stowarzyszenie Odkry-
wamy Świat, pomaga jako wolontariuszka 
w  imprezach sportowych i  kulturalnych, 
a swoje zaangażowanie społeczne traktuje 
jako zaszczytną służbę drugiemu człowie-
kowi.

Podczas gali przyznano także wyróż-
nienia wolontariuszom działającym w  na-
szej gminie. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: Agnieszka Starosz (za wszechstronną 
pomoc rodzinie wielodzietnej, zaangażo-
wanie w gminnym wolontariacie i akcjach 
„Szlachetnej Paczki”), Zofia Lasocka (za 
prowadzenie zespołu „Sami Swoi” i pomoc 
przy Dniach Seniora), Paweł Majchrzak (za 
inicjatywy na rzecz OSP w Borzęcinie Du-
żym i propagowanie ratownictwa medycz-
nego), Krzysztof Wąsikowski (za działania 
na rzecz mieszkańców Bliznego Łaszczyń-

skiego i  ofiarne pełnienie funkcji sołtysa), 
Agnieszka Matuszewska (za organizację 
pracy świetlicy środowiskowej, działalność 
w  Caritas i  Stowarzyszeniu „Kotwica”), 
Małgorzata Korzeniewska (za prowadzenie 
grup młodzieżowych i pracę nad przedsta-
wieniami dla podopiecznych wolontariu-
szy) i  Beata Błaszczak (za propagowanie 
idei wolontariatu wśród uczniów ZSP).

Wyróżnienia przyznano również 
uczniom gimnazjum. Otrzymali je: Wik-
toria Jamiołkowska, Izabela Beer, Natalia 
Śledź, Kamila Dąbrowska i  Jakub Wojcie-
ski. Ponadto podziękowania za działalność 
w wolontariacie z  rąk wójta otrzymało 37 
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z  Borzęcina Dużego. Doceniono szczegól-
nie działania uczniów, które zaowocowały 
przygotowaniem przedstawień dla pacjen-
tów Centrum Onkologii w Warszawie oraz 
dla rezydentów gminnych domów opieki.

bogaty program kulturalny
Galę Wolontariatu ubarwiły występy Ze-
społu Pieśni i Tańca „Tęcza” działającego 
przy Domu Kultury w Radzikowie, grupy ta-
necznej gimnazjalistów, którzy przedstawili 
repertuar tańców celtyckich, zespołu cheerle-
aderek, a także tria smyczkowego w składzie: 
Olga Cieślik (skrzypce), Weronika Kułaga 
(skrzypce) i Ula Markowska (wiolonczela). 
Spotkanie prowadzili uczniowie gimnazjum: 
Maria Kalinowska i Bartłomiej Kozaryna. 
Gala oczarowała widzów swoim rozmachem. 
Podziękowania należą się wszystkim peda-
gogom, którzy przygotowali młodzież do tak 
wspaniałych występów.

Inicjatywa zorganizowania Gali Wo-
lontariatu powstała w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej i w Stowarzyszeniu Od-
krywamy Świat. Obie organizacje propagu-
ją działania na rzecz osób potrzebujących 
pomocy, wspierają postawy pełne empatii 
i życzliwego zrozumienia. Dzięki ich pracy 
co roku szeregi gminnych wolontariuszy 
zasilają nowi członkowie, a  osoby potrze-
bujące wsparcia otrzymują realną pomoc. 
Akcje naszego wolontariatu prowadzone 
są nie tylko w  babickiej gminie, ale także 
na terenie powiatu i województwa. Warto 
i trzeba za te działania podziękować. Stąd 
właśnie narodził się pomysł wyróżnienia 
najbardziej aktywnych osób, zaangażowa-
nych w  działalność społeczną. Tych, któ-
rzy bezinteresownie potrafią nieść pomoc 
innym. Dzięki nim świat staje się lepszy. 
Dziękujemy!

 tEkst I fot. M.ł.
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Witam wszystkich serdecznie 
i  świątecznie. Nazywam się Ewa 
Pacuła i  dla tych, którzy mnie 
nie znają i  zastanawiają się kim 
jest ta pani krótki rys histo-
ryczny. Jestem dziennikarką 
telewizyjną z  dwudziestoletnim 
stażem i  byłą modelką. Jestem 
również mamą trzech wspania-
łych dziewczynek i  mieszkanką 
Babic od sześciu lat. Dostałam 
ciekawą propozycję pisania dla 
Was i podjęłam się tego nowego 
wyzwania. Trzymajcie za mnie 
kciuki. Nie będę się tu wymą-
drzać, a  raczej czerpać z  moje-
go wieloletniego doświadczenia 
z  pracy w  modelingu, telewizji 
oraz bycia mamą. Będę zapraszać 
do rozmowy różnych ekspertów 
i  osoby, z  którymi warto poroz-
mawiać. Postaram się przybliżyć 
Wam najgorętsze trendy w  mo-
dzie i gdzie je znaleźć. Będę roz-
mawiać o urodzie, jak o nią dbać, 
jakie zabiegi są skuteczne, a  ja-
kie to zwykłe naciąganie, gdzie 
można wykonać je bezpiecznie, 
a  także który specjalista zrobi 
to dobrze bo został sprawdzony, 
czy przeze mnie, czy przez grono 
koleżanek.

W moim pierwszym, grudnio-
wym wydaniu nie wyobrażam 

sobie, żeby nie skupić się na 
nocy sylwestrowej. Jeśli chodzi 
o modę osobiście wychodzę z za-
łożenia, że im prościej tym lepiej, 
ale… to nie dotyczy Sylwestra. 
Tej nocy mamy błyszczeć! Mamy 
wyglądać jak przepiękne kwiaty 
jednej nocy. Lśnić i błyszczeć jak 
gwiazdy. 

Do rozmowy zaprosiłam bar-
dzo zdolną i  przesympatyczną 
projektantkę mody Dorotę Gold-
point. Kto jej nie zna, warto za-
pamiętać to nazwisko.

Ewa Pacuła: Dorotko jesteś 
jedną z najzdolniejszych mło-
dych projektantek, powiedz 
w  co się ubrać na bal sylwe-
strowy, aby wyglądać modnie. 
Co jest hot?

Dorota Goldpoint: To co ja mam 
w swojej ofercie dla klientek to są 
głównie czerwienie. Przepiękne 
jedwabie.

E.P.: Czy to najmodniejszy ko-
lor na tę noc?

D.G.: Myślę, że tak, że to do-
minujący kolor z  tych żywych 
oprócz oczywiście wspaniałego 
czarnego. Czerwień dominuje 
nie tylko w  klasycznych krojach 
blisko ciała, ale również w takich 
zwiewnych, długich jedwabnych 
sukienkach. Ważne, aby były de-
likatne i bardzo kobiece.

E.P.: Ostatnio wiele zagranicz-
nych gwiazd postawiło na ta-
kie właśnie kreacje m. in. Lady 
Gaga. Dorotko, a co proponu-
jesz na mniej oficjalne imprezy 
np. na domówkę?

koLoRy 
SyLWeStroWej 
NoCy

Czerwona kreacja doroty Goldpoint

długa sukienka doroty Goldpoint
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D.G.: Oprócz czerwonej sukien-
ki świetnym rozwiązaniem mogą 
być kombinezony, spodnium 
wieczorowe. Może to być asy-
metryczny kombinezon z  gra-
natowego jedwabiu lub czarne 
spodnium z  szyfonowymi ręka-
wami do samych kostek. Jeżeli 
nie lubimy szortów może to być 
sukienka w okolicy kolan z ręka-
wami z muślinu. 

E.P.: Kombinezon, czy szorty są 
raczej zarezerwowane dla osób 
z nienaganną sylwetką. A co je-
żeli nie mamy rozmiaru 36?

D.G.: Tu zawsze dobrym roz-
wiązaniem będzie sukienka. Im 
więcej kobiecego ciała tym panie 
wolą fasony bliżej ciała lub żeby 
była podkreślona talia. Nie po-
winnyśmy zakładać czegoś, co 
jest bezkształtne, tzw. worka, 
który ukrywa naszą sylwetkę, bo 
nawet w  rozmiarze 52/54 znaj-
dziemy coś pięknego. Albo są 
to piękne pęcinki, drobniutkie, 
które warto podkreślić i  wtedy 
sukienka powinna być w  oko-
licach kolan, albo są to piękne 
kobiece ramiona, które warto 
odkryć i  wtedy założyć długą 
suknię z  odkrytymi ramionami 
lub lekkim szyfonem na ramio-
nach. Ale ja też polecam moje 
niezawodne spodnie, które się 
świetnie układają. Wiele moich 
klientek, które ubieram właśnie 
w  rozmiarze większym niż 42 
zakochały się w  tych spodniach. 
Ich zaletą jest to, że wysmuklają 
i  maskują niedoskonałości. Jest 
to taki fason, który może być od-
szyty z  jedwabiu, wełny, tkanin 
wieczorowych.

E.P.: Potwierdzam, robią bar-
dzo dobrze naszej sylwetce. 
A co jeżeli chcemy trochę za-
szaleć?

D.G.: Ciągle w modzie są krótkie 
szorty, taka sportowa elegancja, 
czy mała cekinowa sukienka, 
która jest zawsze świetnym roz-
wiązaniem właściwie na każdy 

rodzaj imprezy. Cekiny, jak mała 
czarna na Sylwestra zawsze są 
na czasie. Tej nocy mamy ocza-
rować, wyglądać zjawiskowo, 
błyszczeć. Myślę, że to, co teraz 
piękne w  modzie to to co jest 
pięknie skomponowane. Nie 
ma takich wytycznych jak w  la-
tach 60-tych czy 70-tych, gdy 
były konkretne kanony, które 
rozpoznajemy. Teraz zachwyca 
wszystko, co jest takie nasze, 
dostosowane do tego jaką mamy 
sylwetkę i jaką jesteśmy kobietą.

E.P.: Porozmawiajmy jeszcze 
o krojach.

D.G. Modne będą rozcięcia, pęk-
nięcia, przezroczystości, które 
albo pokazujemy gołe, albo za-
krywamy tiulem, koronką czy 
siatką. Po takie kroje powinny 
sięgać panie z nienaganną figurą. 
To, co jest piękne, to ta różno-
rodność, gdzie każdy może coś 
ciekawego dla siebie znaleźć.

E.P.: Ciekawa jestem w czym 
Ty się wybierasz na Sylwestra 
i czy jak się jest projektantką 
mody to jest prościej i zawsze 
masz się w  co ubrać? Hm… 
Niech to będzie pytanie re-
toryczne. Dziękuję Ci bardzo 
pięknie.

D.G.: Taka moja podpowiedź. 
Jeżeli macie ochotę zapoznać się 
z  propozycjami od Doroty Gold-
point lub od innych znanych 
polskich projektantów takich 
jak Mariusz Przybylski, Paproc-
ki&Brzozowski, Teresa Rosati, 
Łukasz Jemioł, Natasha Pavlu-
chenko, Jacob i  wielu innych 
swoje poszukiwania zacznijcie 
od Modo na ul. Łopuszańskiej 
22. Tam znajdziecie butiki wielu 
projektantów oraz 350 sklepów 
z  ciuchami, butami akcesoriami 
itp. pod jednym dachem. Ceny 
od oszałamiających po bardzo 
przystępne. 

Jeszcze raz życzę wszystkim 
cudownych Świąt i szampańskiej 
zabawy w wyjątkowej kreacji.

kombinezon z szortami wg doroty Goldpoint

kombinezon doroty Goldpoint
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3 grudnia to Światowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych. W tym dniu, w Przedszkolu 
w Bliznem Jasińskiego, gdzie od dwóch 
lat działa oddział integracyjny, odbyły się 

„Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska 

12 listopada w Przedszkolu w Bliznem 
Jasińskiego odbyło się niezwykłe spo-
tkanie z Panią Dorotą Sumińską, leka-
rzem weterynarii, miłośniczką zwierząt, 
a przede wszystkim  autorką książek dla 
dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach 
akcji „Czytające przedszkole” - rozwija-
nie kompetencji czytelniczych oraz upo-
wszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, 

Światowy Dzień osób Niepełnosprawnych
specjalnie przygotowane zajęcia. Miały 
one przybliżyć i jak najlepiej pokazać świat 
widziany przez dziecko niepełnosprawne, 
rodzaje niepełnosprawności i  bariery 
z nimi związane. Zabawy – bo głównie 
w taki sposób dzieci poznały świat nie-
sprawnych rówieśników – pozwoliły do-
strzec słabszych wokół nas, uwrażliwić na 
ich potrzeby, ale także czerpać radość ze 
wspólnego przebywania w nauce i zaba-
wie. Największe zainteresowanie budziły 
te zabawy, które wyłączały zmysł wzroku – 
tak jak u dzieci słabowidzących i niewido-
mych: „Dotykowe zgadywanki”, „Ciuciu-
babki”. Przedszkolaki mogły poznać  kilka 

podstawowych gestów  języka migowego, 
wymyślać własny język migowy, by móc 
koledze powiedzieć: „Poproszę zabawkę”. 
Odszukiwały umieszczone w swoim naj-
bliższym otoczeniu piktogramy dla nie-
pełnosprawnych. Podsumowaniem Świa-
towego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
była praca plastyczna „Nasze dłonie” jako 
symbol zrozumienia trudności, z którymi 
spotykają się osoby niepełnosprawne. 

Podkreślamy, że dzieci z dysfunkcjami 
mają takie samo prawo do życia, zabawy, 
nauki, opieki, szacunku. Na pobudzeniu 
tej wrażliwości najbardziej nam zależało. 

kataRZyna ŻyŻELEWIcZ 

która prowadzona jest w przedszkolu od 
września 2015r.  

Pisarka opowiedziała dzieciom intere-
sujące historie o swoich dalekich podró-
żach, o swoich psach, które adoptowała ze 
schroniska, o kotach, które wędrują po jej 
domu.  Spotkanie rozbudziło wyobraźnię 
dzieci i na chwilę przeniosło je w fascynu-
jący świat zwierząt. Największym prze-
życiem dla dzieci była możliwość zakupu 
ostatniej książki pisarki: „Dlaczego oczy 
kota świecą w nocy i inne sekrety świata 
zwierząt” z imienną dedykacją dla ma-
łych czytelników i ich rodziców. Organi-

zując spotkanie daliśmy początek czytelni-
czym przygodom naszych przedszkolaków. 

Dla ciekawych: Pani Dorota Sumińska 
znana jest z wielu programów telewizyj-
nych i audycji radiowych. 

MaRZEna boREcka 

spotkanie z dorotą Sumińską

Za nami kolejny rok filmowy. Mieliśmy 
okazję spotykać się, pracować i dyskutować 
o filmach w ramach projektu prowadzo-
nego przez Fundację Ab Alio pod nazwą: 
„Kultura musi tutaj być!” - działania kultu-
ralne dla mieszkańców Gminy Stare Babice 
w obszarze sztuki filmowej. Tegoroczna 
działalność Babickiego Klubu Filmowego 
była kontynuacją zadania jakie powierzył 
nam w 2014 roku Wójt Gminy Stare Babice 
w zakresie wspierania i upowszechniania 
działań kulturalnych na terenie naszej 
gminy. W trakcie tych dwóch lat prowa-
dziliśmy warsztaty filmowe dla młodzieży 

i organizowaliśmy pokazy dla dorosłych. 
Wielu uczestników naszych spotkań na-
uczyło się na nowo oglądać produkcje fil-
mowe. Dyskusje, które prowadziliśmy po 
projekcjach pokazywały nam jak bardzo 
różni się spostrzeganie świata przez każ-
dego z nas. Na taki stan rzeczy ma wpływ 
nasze doświadczenie i sytuacja życiowa, 
cechy naszego charakteru, wychowanie, 
zawód, samopoczucie, nastrój itd. Wszyscy 
patrzyliśmy na ten sam obraz, ale każdy 
widział coś innego. Zauważenie tych różnić 
i możliwość dyskusji o tym było tym, co 
odróżniało nasze pokazy, od standardo-
wego oglądania filmu. To nas wewnętrznie 
wzbogacało, było dowodem na to, że świat 
nie jest czarno-biały, że kontekst ma kolo-
salne znaczenie. 

Tym podsumowaniem projektu chcie-
liśmy bardzo podziękować naszym go-
ściom, przyjaciołom i pasjonatom, którzy 
wspierali nas i motywowali do działania 
uczestnicząc w pokazach i dyskusjach.

Mamy nadzieje, że projekt „Kultura 
musi tutaj być!” dobrze spełnił swoje za-
danie i ugruntował w Was chęć do dalszej 
pracy nad własnym rozwojem poprzez 
uczestnictwo w Kulturze i jej szerzenie.

Jednocześnie życzymy Wszystkim 
czytelnikom Gazety Babickiej wesołych 
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego nowego roku 2016!

fUnDacja ab aLIo
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Łosie, wbrew pozorom, to dzikie, pew-
ne siebie i  śmiałe zwierzęta, których 
waga może dochodzić nawet do 400 kg! 
Dzięki skutecznej ochronie, liczebność 
tego gatunku dochodzi na terenie Kam-
pinoskiego Parku Narodowego do 300 
osobników i wciąż rośnie.  W związku 
z  zabudowywaniem przez ludzi tere-
nów żerowisk łosi, zwierzęta te coraz 
częściej można spotkać na obszarach 
zamieszkałych. Nasze ogrody z  soczy-
stą roślinnością i zadbanymi trawnika-
mi są dla łosi bardzo kuszące więc chęt-
nie przychodzą tam, aby się pożywić. 
W  okresie zimowym posypywane solą 
drogi, stanowią łatwo dostępną alter-
natywę lizawek, które instalują w lesie 
leśnicy. 

Ponieważ spotkania z łosiami nie 
należą do rzadkości, warto zapo-
znać się z kilkoma zasadami postę-
powania. Brak takiej wiedzy może 
się tragicznie skończyć nie tyle dla 
mieszkańca, co dla zwierzęcia, któ-
re spłoszone będzie zachowywać się 
w sposób nieprzewidywalny. 

SPOTYKAJĄC ŁOSIA PAMIĘTAJ!

 Zachowaj spokój, mów jak najci-
szej, nie płosz ani nie strasz dzi-
kiego zwierzęcia

 Nie wykonuj żadnych gwałtow-
nych ruchów

 Pod żadnym pozorem nie zbliżaj 
się do łosia

 Jeśli potrzebujesz pomocy, za-
dzwoń do Straży Gminnej Stare 
Babice, tel : 22  721 02  11 lub  
22 722 53 92

 Jeżeli zwierzę znajduje się na 
ogrodzonym terenie, udostępnij 
wszystkie możliwe drogi wyjścia, 
nie poganiaj zwierzęcia i zejdź 
mu z drogi, cierpliwe czekaj, aż 
samo opuści teren

 Jeśli widzisz, że pojawienie się 
łosia stanowi zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia wezwij Policję, tel. 
alarmowy 112

 Jeśli zamierzasz fotografować, 
filmować etc. zwierzę, zrób to 
wyłącznie z bezpiecznej odle-

głości tak, aby pod żadnym po-
zorem nie utrudniać prowadzo-
nej interwencji Straży Gminnej 
czy innych jednostek.

Pamiętajmy również, że zwierzęta 
te są naturalnie występującym gatun-
kiem na naszym obszarze. Osiedlając 
się tutaj, starajmy się nie naruszać na-
turalnych szlaków przemieszczania się 
tych chronionych zwierząt. Grodząc 
posesje, 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 i są całkowicie bezbronne 
wobec ich ostrych krawędzi. Skok 
przez płot posiadający ostre zakoń-
czenia dla łosia zwykle jest śmiertelny. 
Pamiętajmy, że jesteśmy współodpo-
wiedzialni za miejsce w którym żyjemy, 
chrońmy więc przyrodę bardziej świa-
domie. 

tEkst: joanna Pałyska

oPRacoWanIE Pk

bliskie spotkania z łosiem, czyli co zrobić 
jeśli go zobaczysz..?
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 2.  bożonarodzeniowe drzewko
 3.  święty zaprzyjaźniony z reniferami
 5.  hasa koło klaczy
 6.  ksiądz lub zakonnik posługujący w odległym kraju
 9.  wędrówka do miejsca kultu
11.  grzywna dla kierowcy
12.  ostatnio pojawiły się w Puszczy Kampinoskiej
14.  internetowy, serwis informacyjny na www.
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21.  telegram
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POZIOMO
 1.  schowane za chmurami
 4.  latem łączy łomianki z Białołęką
 7.  okres zimowej laby dla uczniów
 8.  ostatnio zmodernizowana ulica przebiegająca przez 

Borzęcin Mały i Borzęcin Duży
10.  sklep z powieściami, poradnikami, atlasami 
12.  dwudziesty czwarty grudnia
13.  nazwa miejscowości, w której znajduje się  Muzeum 

Puszczy Kampinoskiej
15.  nazwa kraju, gdzie odbył się finał turnieju piłki nożnej 

Danone Nations Cup 2015, w którym brali udział młodzi 
babiccy piłkarze

16. zabawa sylwestrowa
17. miejscowość na zachód od Zielonek
18. ryba, która ma wzięcie w grudniu
20. biała gwiazdka z nieba
23. napój piratów
24. czysty dochód

Po raz ostatni pojawienie się wilków w  Kampinoskim 
Parku Narodowym zanotowano w 1964 r. Jednak w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat ich populacja w  Polsce wzrosła, 
dlatego też pojedyncze osobniki lub małe watahy zaczęły zaj-
mować nowe tereny. Dzięki bezinwazyjnemu monitoringowi 

zwierząt z  wyko-
rzystaniem tzw. 
fotopułapek, uda-
ło się potwierdzić 
obecność wilków 
w  parku. Po raz 
pierwszy udało się 
zaobserwować ten 
gatunek blisko dwa 
lata temu, w  grud-

niu 2013 r. Pracownicy zespołu ds. nauki i monitoringu przy-
rody KPN uznali wówczas, że jest to osobnik migrujący. Póź-
niej okazało się, że przedstawiciele tego gatunku zamieszkali 
w Puszczy… na stałe.

Wilki żyją z dala od osad ludzkich, zwykle są to puszczań-
skie ostępy. Wykazują one terytorializm (wyznaczają granice 
broniąc swojego terytorium przed innymi osobnikami wła-
snego gatunku m.in. przez znakowanie odchodami). Wielkość 

Powrót do Puszczy
mottem naszej gminy jest „między Puszczą 
a Stolicą”. Z dumą informujemy zatem o 
pojawieniu się dawnych mieszkańców kam-
pinoskiego Parku Narodowego…
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Jubileuszowy, dziesiąty festiwal „Ten 
Ton” był ukłonem dla mistrza – Wojcie-
cha Młynarskiego. To właśnie piosenki 
z  jego repertuaru wykonywali młodzi 
artyści. Występ galowy przy udziale 
wspaniałych instrumentalistów sprawił, 
że młodzi wokaliści mogli poczuć się jak 
dorosłe gwiazdy estrady. Oczarowali pu-
bliczność barwą głosu i precyzją wykona-
nia piosenek. Wieczór galowy prowadzili: 
Maria Szabłowska i Krzysztof Wilkowski, 
którzy w  Operze Kameralnej stworzyli 
prawdziwie domową atmosferę.

W festiwalu „Ten Ton” uczestniczyło 
ok. 100 osób z całej Polski. Zgłoszenia 
napływały ze szkół, pracowni wokal-
nych, centrów kultury i  od osób nie-
zrzeszonych. Festiwal co roku nawiązu-
je do polskiego repertuaru najlepszych 
twórców. Dotychczas jego patronami 
byli kolejno: dwukrotnie Jacek Cygan 
oraz Seweryn Krajewski, Marek Dut-
kiewicz, Jarosław Kukulski, autorzy 
repertuaru Maryli Rodowicz, Grażyny 
Łobaszewskiej, Mieczysława Szcześnia-
ka i Ewy Bem. 

GRAND PRIX tegorocznego festiwa-
lu przyznano Aleksandrze Mielczarek 
z  Klaudyna za piosenkę „Melodyjka 
się tuła” (Ola startowała w  kategorii 

Grand Prix dla oli mielczarek!
ola mielczarek z klaudyna 
zdobyła główną nagrodę na 
X jubileuszowym festiwalu 
piosenki „ten ton” organizo-
wanym przez dom kultury 
„dorożkarnia”. Laureaci 
festiwalu wystąpili 7 grudnia 
podczas finałowej gali na 
scenie Warszawskiej opery 
kameralnej.

uczniów szkół podstawowych). Nasza 
laureatka uczęszcza do Szkoły Muzycz-
nej w Starych Babicach, należy również 
do Gminnej Orkiestry Młodzieżowej. 
Śpiewać uczy się w  Studiu Piosenki 
w Centrum Kultury Izabelin. Uczęszcza 
również na zajęcia emisji głosu. Ma na 
swoim koncie role dubbingowe w  fil-
mach Disneya. Jej wokalne prezentacje 
mieliśmy okazję oglądać między innymi 
na Pikniku Tureckim, obchodach 600 
lat Bliznego i  „Eko-Pikniku” w  Kampi-
nosie.

Podczas festiwalowej gali spotkali-
śmy rodziców Oli i  dziadków, którzy 
gorąco oklaskiwali laureatkę. Biliśmy 
brawo razem z nimi. Sukces Oli to także 
sukces jej najbliższych.

– Chciałbym dodać kilka ważnych 
słów dla rodziców dzieci śpiewających 
– mówił Dariusz Mielczarek (tata Oli). – 
Ważne jest, aby dziecko, które lubi śpie-
wać, mogło rozwijać się pod okiem fa-
chowców. Trzeba umiejętnie pracować 

zarówno nad rozwojem sfery związanej 
z  muzykalnością i  interpretacją, jak 
i nad prawidłową techniką i emisją gło-
su. Dość intensywne posługiwanie się 
głosem, które często zdarza się młodym 
wokalistom, może skutkować później 
problemami. Głos jest darem, o  który 
trzeba dbać i odpowiednio go rozwijać.

Jak się dowiedzieliśmy podczas roz-
mowy, Ola w festiwalu „Ten Ton” wzięła 
udział już po raz drugi. W ub. roku zdo-
była 3. miejsce za piosenkę z repertuaru 
Ewy Bem „Wschód słońca nad stadni-
ną”. W tym roku długo zastanawiała się 
nad wyborem repertuaru. Gdy jednak 
usłyszała standard jazzowy Duke’a  El-
lingtona ze słowami Wojciecha Mły-
narskiego – wiedziała, że to jest to! Jej 
tegoroczny sukces jest owocem blisko 
dwuletniej pracy nad rozwojem głosu. 
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Oli!

MaRcIn łaDa

ŹRóDło:abc.tvP.PL,  

WWW.DoRoZkaRnIa.PL

ich terytorium zależy od dostępności pokarmu. Zazwyczaj 
żyją w  grupach rodzinnych, w  których jest ściśle określona 
hierarchia. Ich menu stanowią głównie ssaki średniej i dużej 
wielkości, a  także drobne zwierzęta, np. gryzonie. Dorosłe 
wilki osiągają masę nawet 50 kg, samce (zwane basiorami) są 
o 10–20% większe od samic. Na wolności dożywają do 10 lat. 
Fakt, że pojawiły się w parku dowodzi, że kampinoska 
przyroda wraz z jej otuliną, są w bardzo dobrej kondycji. 
Przybyłe drapieżniki uzupełnią brakujące ogniwo w łańcuchu 

pokarmowym kampinoskiego ekosystemu, przez co staną się 
naturalnym selekcjonerem i  reduktorem populacji jeleniowa-
tych i  dzika w  KPN. Jednocześnie uspokajamy turystów 
i  mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego – 
wilk unika człowieka, nie stanowiąc tym samym dla nie-
go zagrożenia.

ŹRóDło, ZDjęcIa:  

kaMPInoskI PaRk naRoDoWy

oPRacoWanIE: Pk



22 GaZEta babIcka GrudZIeŃ 2015
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W dniach 12-13 grudnia odbył się wielki 
finał XV edycji ogólnopolskiego projektu 
Szlachetnej Paczki. W rejonie Stare Ba-
bice i okolice, obejmującym gminy Stare 
Babice i Izabelin, pomogliśmy 31 rodzi-
nom oraz 12 rodzinom z zaprzyjaźnio-
nego rejonu Pułtuska. 

Już po raz kolejny akcja Szlachetnej 
Paczki zakończyła się ogromnym sukce-
sem w naszej okolicy. 16 wolontariuszy 
na przełomie października i listopada od-
wiedziło 72 rodziny, z czego zakwalifiko-
wanych zostało 31. Następnie każda ro-
dzina z systemu www.szlachetnapaczka.
pl została wybrana przez darczyńcę – za-
jęło to niespełna 48 godzin! Zadaniem wo-
lontariuszy było pośredniczenie między 
rodzinami a darczyńcami, ciepłe przy-
jęcie ich w finałowy weekend w maga-
zynie, a następnie zawiezienie paczek 
do obdarowywanych rodzin. Jedną po-
moc przygotowywały 2, 35, a nawet 400 
osób – współdarczyńców – angażując 
całe szkoły i firmy. Natomiast średnia 
wartość paczki to ok. 2600 zł. Jesteśmy 
wdzięczni za Waszą hojność, a wzrusze-
nie przeplata się z nieopisaną radością! 
Ponownie przygotowana pomoc okazała 
się strzałem w dziesiątkę! Dzięki tak skru-
pulatnie dobieranym podarkom, rodziny 
mają szansę na uwierzenie we własne siły. 
Drodzy Darczyńcy, poprzez swoją wielko-

Za nami piękny, szlachetny, 
grudniowy weekend!

duszność zmieniacie życia innych ludzi! 
Nie można zapomnieć o dobroczyńcach 
– wszystkich ludziach pięknego serca, 
którzy bezinteresownie zdecydowali się 
pomóc nam w przygotowaniach do tak 
niesamowitego wydarzenia. Szczególne 
podziękowania należą się Dyrekcji oraz 

Pracownikom Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Starych Babi-
cach za pomoc w organizacji magazynu; 
Pracownikom Szkoły Podstawowej im. 
Armii Krajowej Grupy Kampinos w Bo-
rzęcinie Dużym, GOPS Stare Babice oraz 
GOPS Izabelin za pomoc w odnalezieniu 
najbardziej potrzebujących rodzin; Dusz-
pasterzom z Parafii w Starych Babicach 
za ogłoszenia parafialne oraz wynajęcie 
sali; Duszpasterzom z Borzęcina Dużego 
oraz Blizne Łaszczyńskiego za ogłoszenia 
parafialne; Promocji Gminy Stare Babice 
za informacje w newsletterze; Michałowi 
Starnowskiemu za wsparcie medialne; 
Centrum Ogrodniczemu Sysiak za cho-
inki, wózki oraz samochód dostawczy 
z paliwem; Cross Team Stare Babice za 
samochód dostawczy z paliwem oraz sil-
nych pomocników; Renault PL oraz firmie 
transportowej KKS Sp. z o. o. za samo-
chody dostawcze wraz z paliwem; Me-
nadżerowi Floty za pomoc w pozyska-
niu samochodu do rozwożenia paczek; 
Hotelowi Splendor za pomocników, sa-

mochód dostawczy wraz z paliwem oraz 
obiady dla wolontariuszy; firmie cate-
ringowej Gary move out za wynajęcie 
sali oraz pyszny catering; pizzerii LOCO, 
pierogarni Stare Babice, pizzerii Roma 
oraz restauracji Zajezdnia za obiady dla 
wolontariuszy; cukierni Zbigniew Dą-

browski oraz sklepowi ekologicznemu 
BIO EKO za ogromną ilość ciast na fina-
łowy weekend; firmie Piernikowysklep.
pl za słodziutkie prezenty dla darczyń-
ców; firmie Fresh World za owoce; firmie 
BSS Poland oraz sklepowi spoż.-przem. 
Marianna Wroniewska za kawę i napoje 
na finał; fotografowi Kamilowi Leczkow-
skiemu za fotorelację; Ewie Ugorowskiej 
za piękne, kolorowe banery; firmie PRI-
MEDIO production oraz drukarni Muru-
Gumbel za wydrukowanie certyfikatów; 
firmom Wierzbin.pl oraz TOP-CHEM za 
ogromną ilość materiałów do pakowania 
paczek; firmie Collection Adam Sp.j. za 
piękny, czerwony materiał; wielu oso-
bom prywatnym, naszym przyjaciołom, 
znajomym, rodzinie, każdemu, kto przy-
czynił się do uświetnienia tego wyjątko-
wego weekendu! 

Lista osób zaangażowanych w projekt 
Szlachetnej Paczki jest bardzo długa. Jed-
nak nie liczby są najważniejsze. Wszyscy 
razem tworzymy naszą piękną okolicę 
i sprawiamy, że jest ona jeszcze piękniej-
sza! Połączyliśmy ludzi biednych i bo-
gatych. Dokonaliśmy wielkiego cudu. 
Przesyłamy Wam moc życzeń od nas, wo-
lontariuszy, oraz wszystkich rodzin - by 
dobro, którym podzieliliście się z nami 
wróciło do Was ze zdwojoną siłą! DZIĘ-
KUJEMY!

joanna tRojak – LIDER REjonU  

staRE babIcE I okoLIcE
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Udowodniono, że zwierzęta, ryby, ptaki, 
gady i insekty opuszczają swoje miejsca 
w okresie od tygodni do sekund przed 
kataklizmami. Jednakże określenie 
spójnych i miarodajnych danych o za-
chowaniach żywych stworzeń przed zda-
rzeniami sejsmicznymi oraz wyjaśnienie 
jak to działa wciąż pozostaje zagadką. 
Większość, chociaż nie wszyscy badający 
ją naukowcy  pochodzą z Chin i Japo-
nii. Przyczynę niezwykłego zachowania 
się zwierząt sekundy przed tym, zanim 
człowiek odczuje trzęsienie ziemi wyja-
śniono dość łatwo. Niewielu ludzi od-
czuwa małą pierwszą falę biegnącą od 
źródła trzęsienia ziemi tuż przed drugą 
większą, podczas gdy wiele zwierząt od-
biera ją i wyraźnie reaguje instynktem 
ochronnym. Jeśli chodzi o wyjaśnienie 
niezwykłych zachowań zwierząt na dni 
i tygodnie poprzedzające wystąpienie 
kataklizmu to jest to odrębny temat.

Pewna popularna teoria zakłada ko-
relację pomiędzy reklamą w San Jose 
Mercury News a danymi z erupcji wul-
kanicznej w regionie Zatoki San Franci-
sco. Poprzez analizy statystyczne tej teo-
rii opublikowane w California Geology 
w 1988 r. wywnioskowano jednak, że nie 
było takiej korelacji. Inna publikacja na 
ten temat, która ukazała się w magazynie 
naukowym w USA w 2000 r. autorstwa 
szanowanego naukowca stawia pytanie: 
czy wzorzec ewoluowania jest rozsądny 
dla sejsmicznych zachowań zwierzęcych 
i czy można taki system genetyczny za-
stosować wobec doboru selekcyjnego wy-
stępującego w obszarze katastrofalnego 
zdarzenia sejsmicznego?

Wszystkie zwierzęta reagują instynk-
towną ucieczką przed drapieżnikami oraz 
dla zachowania życia.

Wiele kręgowców na długo przed ka-
tastrofami objawia reakcję „wczesnego 
ostrzeżenia”. Jak to jest możliwe, że re-
akcja sejsmicznej ucieczki mogłaby ewo-
luować z istniejącej predyspozycji gene-
tycznej?

Instynktowna reakcja zwierząt na 
pierwszą falę – sekundy przed silną drugą 
nie jest „ogromnym skokiem” w wyjaśnie-
niu jej przyczyny, ale co do innych obja-
wów, które mogą występować dni lub 

tygodnie przed trzę-
sieniem ziemi nie-
wiele wiadomo.

Zakładając, że są 
wskaźniki oznajmu-
jące trzęsienie ziemi, 
o których jeszcze się 
uczymy (takie jak po-
chylanie się gruntu, 
zmiany poziomu 
wód gruntowych, 
wariacje pola elek-
trycznego lub ma-
gnetycznego) to zro-
zumiałe, że niektóre 
zwierzęta mogą od-

bierać takie sygnały i łączyć percepcję 
z  nieuchronnie nadchodzącym kata-
klizmem. Dalsze badania są niezbędne 
w tym temacie. Kirschvink Joseph, au-
tor opracowania Earthquake Prediction 
by Animals:, Evolution and sensory Pre-
ception.Bull.Seism.Soc.Am., 90, pp, 312-
313, sugeruje utworzenie linii bazowej 
wzorcowych zachowań, które mogłyby 
być porównywane z reakcjami w róż-
nych warunkach bodźców i testowanie 
ich w laboratoriach. Oczywiście istnie-
nie tych bodźców ciągle wymaga badań 
pod względem pierwowzoru ewenementu 
poprzedzającego trzęsienie ziemi. Ponie-
waż sygnały, o których mowa nie istnieją 
w środowisku przed trzęsieniem ziemi to 
korelacja wydaje się nietrafna. Magazyn 
przyrodniczy (Nature 2014) w artykule 
zatytułowanym „Can Animals Predict Di-
stress?” w odpowiedzi na fakt, że trąbiące 
przeraźliwie słonie, zrywające łańcuchy, 
którymi były połączone z drzewami i ucie-

kające z zagrożonego falą tsunami wy-
brzeża na wyżej położone terytorium, 
uniknęły losu setek tysięcy utopionych 
ludzi stawia pytanie: czy słonie wiedzą 
o zbliżającym się zabójczym falowaniu? 
– Jest to pytanie dotyczące możliwości 
przewidywania katastrof przez zwierzęta.

W wywiadach przeprowadzonych z na-
ukowcami i świadkami katastrof maga-
zyn przytacza dowody na to, że niektóre 
zwierzęta mogą posiadać zmysły pozwa-
lające im przewidywać naturalne katakli-
zmy na długo przed rozpoznaniem ich 
przez ludzi. Niektóre stworzenia mogą 
być w stanie usłyszeć ultradźwięki – sy-
gnały generowane przez naturalne zjawi-
ska włączając trzęsienia ziemi, wulkany, 
sztormy, niedosłyszalne przez ludzi. Ta 
zdolność może zapewnić słoniom i innym 
zwierzętom wystarczająco dużo czasu do 
zareagowania i ewakuacji z niebezpiecz-
nych miejsc.

tEkst I foto: jan PUŚcIan

Zwierzęta przewidują (przepowiadają) 
nadchodzące katastrofy cz. III

dla mieszkańca

Autor (w środku)
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5 grudnia Hala Sportowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 
Dużym gościła 50 młodych szachistów. 
W turnieju szachowym dla dzieci i mło-
dzieży wzięli udział zawodnicy z terenu 
naszego powiatu, a także z powiatów 
sąsiednich: sochaczewskiego, prusz-
kowskiego i grodziskiego. Najmłodsza 
zawodniczka miała 4 lata, a  jej naj-
starsi koledzy lat piętnaście. Turniej 
rozgrywano systemem szwajcarskim, 
zaplanowano 7 rund, po 15 minut na  
partię.

Podczas turnieju spotkaliśmy m.in. 
Zastępcę Wójta Gminy Marcina Zająca, 
obecni byli także: Prezes Stowarzysze-
nia Kulturalnego „Kotwica” Krzysztof 
Grzelak, Janina Łukasiewicz, Jolanta 
Krasnodębska, która prowadzi szkolną 
sekcję szachową, oraz trener i  sędzia 
szachowy Jarosław Kowalewski.

Cieszy nas to, że możemy organizować 
turniej szachowy w  otwartej formule już 
po raz szósty. Wcześniej, 1 grudnia prze-
prowadziliśmy w  szkole wstępne elimina-
cje, uczestniczyło w nich 60 dzieci w dwóch 
grupach, w  klasach: 1-3 i  4-6. Uczniowie 
z  naszej szkoły chętnie grają w  szachy. 
Zachęcamy ich do tego, ponieważ ta gra 
doskonale rozwija umysł – powiedziała 
Jolanta Krasnodębska.

szach i mat, czyli VI otwarty 
turniej Szachowy o Puchar Starosty 
Warszawskiego Zachodniego

Po raz kolejny przyjechali do nas za-
wodnicy z  innych powiatów. Dzięki temu 
wytwarza się dobra rywalizacja, zawod-
nicy mogą w  realiach turniejowych po-
równać swoje umiejętności. Dodatkowo 
do wysiłku intelektualnego dopingują ich 
atrakcyjne nagrody. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy je ufundowali – powiedział 
trener Jarosław Kowalewski.

Zawodnicy z Borzęcina Dużego zdo-
minowali turniej. Aż pięciu z nich zna-
lazło się w  pierwszej dziesiątce najlep-
szych szachistów. Najwyższe miejsce 
wśród uczniów ZSP zajął Jakub Anger-
man (3. miejsce w turnieju).

Organizatorami turnieju szachowe-
go byli: Urząd Gminy Stare Babice, Sta-
rostwo PWZ, Stowarzyszenie Kultural-
ne „Kotwica” i  Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w  Borzęcinie Dużym. Prezes 
Stowarzyszenia „Kotwica” składa, za 
naszym pośrednictwem, specjalne po-
dziękowania dla Dyrekcji i Nauczycielek 
ZSP w Borzęcinie. Dzięki dobrej współ-
pracy zawsze udaje się sprawnie zorga-
nizować coroczną szachową imprezę.

Najlepsi zawodnicy turnieju: 1. 
miejsce – Łukasz Wieczorek, 2. miejsce 
– Tomasz Alseifi, 3. miejsce – Jakub An-
german, 4. – Jakub Alseifi, 5. – Łukasz 

Czerniak, 6. – Filip Reniec, 7. – Maja Al-
seifi, 8. – Maciej Szumiło, 9. – Mateusz 
Pepla, 10. – Jakub Dobrzyński.

tEkst I fot. M.ł.
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To nie przypadek, że Sergiusz Sobczyk 
jest absolwentem Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie - ze spor-
tem związany jest od dzieciństwa. Re-
gularne treningi rozpoczął w gminnym 
klubie piłkarskim „Ryś Laski”. Wybie-
rając studia, zdecydował się na sporty 
walki. Efekt? Tytuł mistrza Polski klu-
bów AZS w kickboxingu. Sergiusz Sob-
czyk okazał się wytrwałym i  twardym 
zawodnikiem. Jego sportowa ambicja 
nie pozwalała mu spocząć na laurach. 
To dzięki niej postanowił przebiec ma-
raton i  przejechał rowerem polskie 
wybrzeże. Ciągle było mu mało – adre-
naliny, wysiłku, zmagań ze swoimi sła-
bościami. Idealne cechy dla Ironmana, 
prawda?

W 2014 w Malborku pierwszy raz wy-
startował w zawodach z tego cyklu. Poko-
nał 3,8 km płynąc, 180 km jadąc rowerem 
i 42 km biegnąc. Bez odpoczynku - jedno 
po drugim. Pokonał też swoje słabości 
i przekonał się, że jest w stanie osiągnąć 
dobry wynik. W 2015 r. polskie wybrzeże 
znowu przyniosło mu szczęście. Na orga-
nizowanych w Gdyni zawodach Ironman 
70.3 zajął 2 miejsce w swojej kategorii wie-
kowej! Był to ogromny sukces! Mimo, że 
pracował na niego latami, był zaskoczony, 
że dało mu to kwalifikacje na Mistrzo-
stwa Świata w Australii w 2016 r. Kiedy 
wreszcie uwierzył, że może rywalizować 
z najlepszymi, postanowił po raz drugi 
wystartować na zawodach w Malborku. 
Znowu sukces! W kategorii Open na dy-
stansie Ironman wywalczył 2 miejsce!
Sergiusz Sobczyk pochodzi z Izabelina. 
Jest nauczycielem Wychowania Fizycz-
nego. Przygotowania do zawodów wy-
magają wielkich nakładów. Najpierw 
trening – przecież triatlon to pływanie, 
jazda na rowerze i bieg. To przygotowa-
nie mentalne, opieka psychologa, diete-
tyka, fizjoterapeuty. Dlatego Sergiusz 
Sobczyk intensywnie szuka sponsora, 
który pomoże mu w  przygotowaniach 

do Mistrzostw. Zadaliśmy mu kilka py-
tań w związku z wyjazdem.

Gazeta Babicka: Które miejsce spo-
dziewa się Pan zająć podczas zawo-
dów w Australii?

Sergiusz Sobczyk: Pierwszy raz przyj-
dzie mi startować na zawodach tak wy-
sokiej rangi i  jest mi ciężko odpowie-
dzieć na to pytanie. Oczywiście moim 
marzeniem jest zdobycie „blachy” Mi-
strzostw Świata i choć wiem, że w przy-
szłym roku będzie to zadaniem wybit-
nie ciężkim to jednak jestem pewien, 
że kiedyś uda mi się stanąć na podium 
Mistrzostw Świata. W  przyszłym roku 
chciałbym być jak najwyżej w mojej ka-
tegorii wiekowej, pierwsza dziesiątka, 
może podium, kto wie? Na pewno chcę 
zbliżyć się do granicy 4 godzin a  jakie 
miejsce z tego wyjdzie – zobaczymy! 

GB: Jak Pańscy bliscy zareagowali 
na wiadomość o  kwalifikacji i  Pań-
skim wyjeździe w 2016?

SS: Szok! Niektórzy znajomi chyba byli 
jeszcze bardziej zszokowani niż ja sam. 
Jadąc na zawody w  Gdyni, które były 
jedynymi zawodami w  Polsce, na któ-
rych można było zdobyć kwalifikacje 
na Mistrzostwa Świata, chciałem raczej 
sprawdzić się przed głównym startem, 
jakim w 2015r. były zawody w Malbor-
ku na dystansie pełnego Ironmana. Nie 
myślałem o zdobyciu tak zwanego „slo-
ta”, ponieważ wyobrażałem sobie, że na 
takich zawodach będzie mnóstwo zna-
komitych zawodników, którym ja ama-
tor trenujący niespełna 2 lata nic nie 
może zrobić. Dlatego to było olbrzymie 
zaskoczenie dla mnie jak i  wszystkich 
moich znajomych. Niektórzy niedowie-
rzali, inni od razu wpadali w  euforię, 
od wszystkich usłyszałem wiele miłych 
i motywujących słów. Było to coś niesa-

mowitego, coś co zapamiętam do końca 
życia. Jak przypominam sobie o  tym 
w  wolnej chwili to zawsze przechodzą 
mnie ciarki. Do dzisiaj często spotykam 
ludzi, którzy gratulują mi tego osiągnię-
cia i  mówią, że przeszedłem samego 
siebie zdobywając te kwalifikacje. Jest 
to dla mnie bardzo motywujące, od razu 
chce iść na trening i  pobijać życiówki 
wiedząc, że w jakimś stopniu jestem dla 
ludzi motywacją! 

GB: Triatlon to ogromny wysiłek, 
związany jest z bólem, cierpieniem. 
Czy ten ból, cierpienie motywuje 
Pana do uprawiania tej dyscypliny?

SS: Zawody triathlonowe to już czysta 
przyjemność, najgorsze odbywa się na 
treningach. Oczywiście w  trakcie za-
wodów bywa ciężko, szczególnie kiedy 
chcemy dać z siebie wszystko. Kryzysy 
to raczej nieodłączna część triathlonu. 
Jednak jeśli jesteśmy dobrze do tego 
przygotowani, to przetrwamy, a  naj-
większą radością podczas przekracza-
nia linii mety będzie powiedzenie so-
bie w  duchu – zrobiłem wszystko co 
w mojej mocy. Kocham sporty, w któ-
rych trzeba przekroczyć granicę bólu 
i  cierpienia, granicę komfortu, żeby 
osiągnąć wynik. Triathlon jest ideal-
nym przykładem. Dla mnie każdy kry-
zys jest motywacją. To chwila, w której 
mogę się dowiedzieć o  swoim organi-
zmie więcej niż kiedykolwiek wcze-
śniej. Jest to sprawdzian mojej silnej 
woli, samozaparcia. Ambicja i  psychi-
ka odgrywają tutaj olbrzymią rolę. 
Kocham ten sport właśnie dlatego, że 
jest ciężki. Kocham to robić i mieć sa-
tysfakcję na mecie wiedząc, że dałem 
z siebie wszystko. To elitarne uczucie, 
którego nie ma w każdym sporcie.

GB: Czy znalazł Pan sponsora wy-
jazdu, czy szuka Pan dalej?

czy Ironman może mieć słabości?
mooloolaba, Sunshine Coast w stanie Queensland  
w Australii. Piękne miejsce, pełne wody i słońca. Co je łączy 
z mieszkańcem Izabelina – Sergiuszem Sobczykiem? W 2016 
odbędzie się tam Festiwal triatlonowy. W ramach tego wy-
darzenia odbędą się także mistrzostwa Świata Ironman 70.3. 
A Sergiusz Sobczyk jedzie tam, aby zwyciężyć! 
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SS: Jeszcze nie udało mi się znaleźć 
firmy czy osoby, która byłaby w stanie 
zasponsorować wyjazd na Mistrzostwa 
Świata. Jestem w trakcie rozmów z kil-
koma firmami, ale na dzień dzisiejszy 
nie mogę dokładnie określić jaka to 
będzie kwota i  czy to się uda. Wierzę 
we wszystko czego się podejmuję, od 
samego początku myśląc pozytywnie, 
tak i tym razem jestem pewien, że uda 
znaleźć mi się sponsora, który w  za-
mian za reklamę na wysokim poziomie 
zdecyduje się na wsparcie mojego wy-
jazdu. Mogę liczyć na wsparcie ze strony 
Starosty Warszawskiego Zachodniego 
i za to bardzo dziękuję Panu Janowi Ży-
chlińskiemu. Firma Cozmo Bike zdecy-
dowała się na wspieranie mnie w kwe-
stii kolarskiej, mogę liczyć na przegląd 
mojej maszyny na najwyższym pozio-
mie i dostęp do wysokiej jakości sprzę-
tu w  lepszych cenach. Bardzo dziękuję 
Cozmo Bike za to wsparcie, ponieważ 
dobrze przygotowany rower do zawo-
dów to podstawa osiągania dobrych 
wyników!

GB: W jaki sposób czytelnicy mogą 
wspierać Pańskie przygotowania?

SS: Będę wdzięczny każdemu, kto 
przeleje choćby złotówkę na mój pro-
jekt na stronie polakpotrafi.pl Wystar-
czy w wyszukiwarce na stronie wpisać 
moje imię i nazwisko. W tym projekcie 
zbieram pieniądze na opłacenie kosz-
tów biletów lotniczych oraz transpor-
tu roweru oraz całego sprzętu, które-
go będzie dużo. Kwotę, jaką chcemy 
wpłacić, można zamienić na nagrody, 
które przygotowałem dla wszystkich 
wspierających. Uzbierać musi się ca-
łość wyznaczona w projekcie, jeżeli się 
nie uda, to wpłacone pieniądze wraca-
ją na Wasze konta, dlatego każda zło-
tówka i udostępnienie tego będzie dla 
mnie bardzo ważne. Będę wdzięczny 
również za rozpowszechnienie wiado-
mości o  moim wyjeździe na Mistrzo-
stwa Świata. Jeśli ktoś z  czytelników 
ma pomysł na zainteresowanie firm 
moim startem zapraszam do kontak-
tu via email: sergiuszsobczyk@wp.pl.  
Zapraszam także wszystkich moich 
fanów do śledzenia przygotowań do 
Mistrzostw Świata na moim profilu 
Facebook oraz na stronie internetowej 
sergiuszsobczyk.pl!  Niech moc będzie 
z Wami! 

Dystanse w  zawodach Triatlono-
wych wg World Triathlon Corpora-
tion:
Dystans Ironman – zawody triatlono-
we organizowane przez World Triath-
lon Corporation. Wyścigi organizowane 
są na dystansach: 3,86 km (2,4 mil) pły-
wanie, 180,2 km (112 mil) jazda na ro-
werze i 42,195 km (maraton, 26,2 mil) 
bieg. Są uważane za najbardziej presti-
żowe zawody triatlonowe na świecie.
Dystans Ironman 70.3 – znany pod 
nazwą Half Ironman – zawody tria-
tlonowe organizowane przez World 
Triathlon Corporation. Wyścigi organi-
zowane są na dystansach: 1,9 km (1,2 
mil) pływanie, 90 km (56 mil) jazda na 
rowerze i  21,1 km (półmaraton, 13,1 
mil) bieg. Człon nazwy 70.3 wywodzi 
się z  sumowania mil z  poszczególnych 
dyscyplin wyścigu: 1,2+56+13,1=70,3 
mile. Całość dystansu i  jego poszcze-
gólne części stanowią połowę pełnego 
wyścigu Ironman rozgrywanego na dy-
stansach: 3,8 km (2,4 mil) pływanie, 
180 km (112 mil) jazda na rowerze 
i 42,2 km (maraton, 26,2 mil) bieg.

tEkst: Pk

foto: aRchIWUM sERGIUsZa sobcZyka
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Wyjazd do Maroka i udział w między-
narodowych rozgrywkach był ukorono-
waniem dotychczasowej pracy sportowej 
trenera Rafała Lubelskiego i młodych za-
wodników z rocznika 2003. Rafał Lubelski 
jest mieszkańcem Wojcieszyna i  wycho-
wankiem dawnego LKS „Naprzód” Zie-
lonki. Jest osobą młodą – wspomina, że 
jeszcze „niedawno” sam grał 
w piłkę nożną z młodzikami. 
Aktualnie kończy już studia 
na AWF. Potrafi doskonale 
zmotywować zawodników 
do intensywnych treningów.

Trzeba wiedzieć, że kilka 
miesięcy temu na boiskach 
Zielonek przeprowadzono 
eliminacje do turnieju „Da-
none Nations Cup 2015”. 
Nasza drużyna pokonała 
konkurentów z  Warszawy 
i Mazowsza, w rezultacie zakwalifikowa-
ła się do wyjazdu do Marrakeszu.

Turniej piłkarski Danone’a  jest naj-
większą imprezą sportową dla dzieci 
w wieku 11-12 lat. Odbywa się pod pa-
tronatem gwiazdy światowej piłki noż-
nej Zinedine’a  Zidane’a. Cały turniej 
wygrała drużyna z Maroka, ale pół roku 
wcześniej wybrano najlepszych piłkarzy 
z kraju, zgrupowano w ośrodku sporto-
wym i  trenowano pod kątem turnieju. 
Musieli być najlepsi.

– jak trener Rafał Lubelski ocenia poziom 
naszych zawodników?

– Jest nieźle – mówi. – Od 5 lat 
uczestniczymy w  rozgrywkach Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej, dzia-
łającego w  ramach PZPN. Jeszcze 2 
lata temu byliśmy w  III lidze. W  tym 
roku nasi piłkarze awansowali do I ligi. 
W przyszłym roku będziemy grać z naj-
lepszymi drużynami na Mazowszu, 
m.in. z Legią, Akademią Barcelony, Po-
lonią. Od marca zaczynamy rozgrywki.

– jak było w Maroku?
– Wyjazd do Maroka był dla młodych 

piłkarzy turniejem życia. Z dumą nosili 

Z boisk Zielonek do maroka!
Pod koniec października drużyna piłkarska młodzików z GkS 
„Naprzód” Stare Babice uczestniczyła w międzynarodowym 
turnieju piłkarskim w maroku „danone Nations Cup 2015”.

koszulki z  napisem „Polska”. Graliśmy 
na wielkim stadionie w  Marrakeszu, 
mogę go porównać do Stadionu Naro-
dowego w Warszawie. Trybuny były peł-
ne, głośny doping kibiców. Zapełnione 
były także loże VIP-owskie.

Byliśmy w grupie z Niemcami, Japo-
nią i  Tunezją. Chłopcy dawali z  siebie 

wszystko, ale łatwo nie było. Np. druży-
nę niemiecką reprezentowała Borussia 
Dortmund. Mimo zaciętej walki przegra-
liśmy z Niemcami 0:1. Dokuczały upały. 
Turniej odbywał się pod koniec paździer-
nika, jednak temperatura przekraczała 
30°C. W innych drużynach było wielu za-
wodników czarnoskórych, którzy przy-
zwyczajeni są do wysokich temperatur. 
Poza tym ciemnoskórzy szybciej dojrze-
wają, przerastali naszych zawodników 
o głowę. Najmniejsi byli Japończycy, ale 
ci z kolei bardzo szybko biegali.

– jak zawodnicy radzili sobie ze stresem?
– Po przegranym meczu z  Belgią 

(w  rzutach karnych) musiałem ich po-
cieszać, to przecież młodzi chłopcy. 
A  po wygranym meczu z  Rosją (także 
w rzutach karnych) był prawdziwy festi-
wal radości! Nasi zawodnicy naprawdę 
dobrze sobie radzili. Bramka strzelona 
przez Krystiana Tymendorfa w  meczu 
z  Arabią Saudyjską została określona 
jako jedna z  najładniejszych 3 bramek 
turnieju. W klasyfikacji Fair-Play zajęli-
śmy 6. miejsce. Ostatecznie nasza dru-
żyna zajęła 26. miejsce, wyprzedziliśmy 
m.in. drużyny z Rosji i Włoch.

– czy tunezja podobała się zawodnikom?
– Bardzo. Mieszkaliśmy w  dobrym 

hotelu z  basenem. Firma Danone 
opłaciła przeloty, zakwaterowanie, 
wyżywienie. Dzieci dostawały nawet 
kieszonkowe – na drobne pamiątki. 
Próbowaliśmy trochę zwiedzać, ale 
czasy są niebezpieczne i  atrakcje spro-
wadzano nam do hotelu. Przychodzili 
do nas kupcy z pamiątkami. Miejscowi 
przyprowadzali także wielbłądy, a  kie-
dyś przynieśli nawet węże, z  którymi 
robiliśmy sobie zdjęcia.

Od hotelu do stadionu jechaliśmy 
codziennie 20 minut. Dzieciaki zadzi-

wiało to, że każdy jeździ tam 
tak, jak chce, przepisy ruchu 
drogowego właściwie nie 
obowiązują. Przez skrzyżo-
wanie pierwszy jedzie ten, 
kto szybciej zatrąbi. Wszę-
dzie widzi się dużo policji. 
Byliśmy podczas przejazdów 
eskortowani przez policjan-
tów na motorach i  wszędzie 
była ochrona. Pilnowali nas 
dobrze.

– jak dogadywaliście się z miejscowymi?
– Byłem pod wrażeniem umiejętno-

ści językowych naszych dzieci. Dosko-
nale radziły sobie z  językiem angiel-
skim, widać, że nauka w szkole i umie-
jętności zdobyte na kursach nie poszły 
na marne. Nie było żadnych problemów 
– czy to w samolocie, czy już na miejscu.

– czego Wam życzyć na nowy rok?
– Abyśmy sprostali I lidze, przecież 

grają tam najlepsi zawodnicy z Mazow-
sza.

– tego zatem serdecznie życzę i wielu dal-
szych sportowych sukcesów!

MaRcIn łaDa

fot. Rafał LUbELskI

Drużynę młodzików, która wzię-
ła udział w  „Danone Nations Cup 
2015”, tworzyli: Konrad Brzeziń-
ski, Filip Ciechomski, Krzysztof Dą-
browski, Dawid Kwiatkowski, Kac-
per Goc (kapitan drużyny), Rafał 
Gonta, Oskar Laskowiecki, Maciej 
Łuczak, Szymon Mika, Krystian Ty-
mendorf, Bartosz Walczuk, Domi-
nik Witkowski.
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sport

Pierwsza połowa sukcesu to trener 
– druga to treningi i przyjaciele! Tak 
motywował babickich biegaczy Andrzej 
Radzikowski 25 listopada podczas spo-
tkania połączonego z  treningiem na 
bieżni Szkoły Podstawowej w  Starych 
Babicach. Spotkanie odbyło się w  ra-
mach projektu Stare Babice Biegają, 
któremu patronują GOSIR Stare Babice 
oraz Gmina Stare Babice w osobie Wój-
ta Marcina Zająca. Był to jednocześnie 
ostatni w  tym roku trening na bieżni 
przy ul. Polnej 40.

Kim jest Andrzej Radzikowski? 
Skromnym i  poukładanym człowie-
kiem. Uśmiecha się, wspominając po-
rażki. O sukcesach  opowiada spokojnie 
i bez emocji. A przecież to jeden z naj-
bardziej obiecujących polskich ultra-
maratończyków! Mistrz Polski z  2013 
roku w  biegu 24-godzinnym (prze-
biegł 251 km 113 m co jest 15 lokatą 
na świecie). W 2014 r. zajął 3 miejsce 
w  ultramaratonie Spartathlon Ultra 
Race, pokonując dystans 246 kilome-
trów z Aten do Sparty w czasie 25 go-
dzin i 49 minut. W 2015 roku podczas 
biegu Ultrabalaton 2015 w  biegu na 
dystansie 220 kilometrów zajął drugie 
miejsce w kategorii Open, z czasem 18 
godzin i 59 minut. Wrzesień 2015 r. to 
kolejny Spartathlon Ultra Race. Pod 
pomnik  króla Leonidasa dobiegł jako 
pierwszy ze startujących Polaków i wy-
walczył 18 pozycję w czasie 28 godzin 
i 54 minut.

Rozsądek i szacunek dla zawodów 
– przekonuje Andrzej Radzikowski. 
Jak twierdzi, człowiek chce przebiec 
wszystko, ale głowa i  rozsądek pod-
powiadają co innego. Doświadczenie 
zdobywa się z każdym przebiegniętym 
kilometrem. Tak było w  2011 r. pod-
czas wygranego w  Katowicach Cyklu 
Maratońskiego. Bieg polegał na prze-
biegnięciu 14 maratonów w  12 mie-
sięcy (od stycznia do grudnia). Ostatni 
bieg zorganizowano 31.12.2011 r. Cały 
cykl pod nazwą ,,Biegowa Korona Hi-

malajów” był podziękowaniem dla Je-
rzego Kukuczki za zdobycie czternastu 
ośmiotysięczników. Każdy z  marato-
nów miał nazwę ośmiotysięcznika zdo-
bytego przez Kukuczkę.

Andrzej Radzikowski opowiedział 
także o wygranej przez niego w 2014 r. 
VII Edycji ,,Dwumaratonu Bydgoskie-
go”. Bieg ten zaczyna się w listopadzie, 
a  kończy w  marcu następnego roku. 
Zawodnicy startują raz w  miesiącu. 
Bieg rozpoczynają w  sobotę o  godz. 
11.00 na dystansie maratońskim, a na-
stępnego dnia, w niedzielę rano o godz. 
8.00,  pokonują kolejny maraton. Tak 
w ciągu 5 miesięcy przebiegają 10 ma-
ratonów! Podczas tylko dwóch dni po-
konują 84 km 390 m. – Jest to bieg 
dla ludzi o  mocnych nogach, wygry-
wa zawodnik z najlepszym czasem – 
przekonywał gość.

Babiccy biegacze poznali także mor-
derczą specyfikę Spartatlon Ultra Race 
2015.  To  bieg na dystansie 246 km. 
Limit na przebiegnięcie 36 godz. Bieg 
prowadzi z Aten do Sparty. Rozpoczyna 
się o godz. 7:00 na Akropolu. Najwięk-
szym przeciwnikiem dla wszystkich 
jest wysoka temperatura i  zróżnico-
wanie terenu. – Jest to  jeden z  naj-
trudniejszych i  zarazem prestiżo-
wych biegów na świecie. Uczestniczą 
w  nim tylko zawodnicy spełniający  
wyśrubowane kryteria. Jest ich 370 
z całego świata. Bieg kończy połowa 
z  nich. Temperatura, dystans i  czas 
do pokonania na pierwszych 100 km 
pokonują atletów – opowiadał gość. 
Każdy, kto ukończy bieg, otrzymuje 
Laur Zwycięstwa, a Mistrz zostaje za-
pisany na cokole. – Ale dla zwycięzcy 
nie liczą się dobra materialne, ale 
wyższe wartości, takie jak wieczna 
chwała i satysfakcja- dodał gość. Na-
stępnie wszyscy udali się na bieżnię.

Podczas treningu na bieżni pozna-
liśmy praktyczne sposoby rozgrzewki 
i ćwiczenia rozciągające. W trakcie bie-
gu gość omawiał praktyczne rady jak 

trenować i dbać o siebie. Mimo niskiej 
temperatury, atmosfera treningu była 
gorąca, a całe spotkanie bardzo udane! 

Dziękując za spotkanie życzymy An-
drzejowi Radzikowskiemu kolejnych 
sukcesów! Każdego zainteresowanego 
treningiem z Teamem Stare Babice Bie-
gają zapraszamy od środy 3 grudnia na 
salę gimnastyczną w gimnazjum w Ko-
czargach Starych, przy ul. Akacjowej 12 
o godz. 19.00.

tEkst I foto: Pk

„Moja słabość w mojej sile” – team 
Stare Babice Biegają trenował z mistrzem 
ultramaratonu!
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system Zastrzegania kart  
+48 828 828 828
Straciłeś kartę bankową? Nie ryzykuj. Skorzystaj z wy-
godnego systemu do zastrzegania kart. Zadzwoń (+48)  
828 828 828 i Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Zastrzeż kartę w swoim banku. Odpowiedz pracownikowi 
infolinii banku na kilka prostych pytań. Pamiętaj: (+48)  
828 828 828 i możesz czuć się bezpieczny.

Kancelaria Prawna 
oferuje:

Kompleksową obsługę prawną:

–  Osób fizycznych (sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, sprawy administracyjne, prawo pracy, 
prawo spółek handlowych, sporządzanie pism procesowych, pozwów, apelacji, reprezento-
wanie klienta w sądzie)

–  Spółek (sporządzanie umów gospodarczych, rejestracja spółek, doradztwo biznesowo-praw-
ne, zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczo-handlowych)

Profesjonalni i skuteczni prawnicy
za rozsądną cenę

ZAPRASZAMY!

tel.: 793-188-899
www.kancelariaklaudel.pl biuro@kancelariaklaudel.pl

ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl
22 72 27 126

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru  
przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia  
żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia  
Mieszkańcom Gminy Stare Babice

życzy Radny Borzęcina Dużego  
Remigiusz Fijołek.
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ul. Warszawska 310
05-082 Stare Babice
tel. (22) 725 03 27, 504 811 417
autoalex.biuro@gmail.com
stacjadiagnostyczna24.pl

Auto Alex ZAKRES BADAŃ TECHNICZNYCH:

MOTOCYKLE I MOTOROWERY

POJAZDY SAMOCHODOWE O DMC DO 3,5T

CIĄGNIKI ROLNICZE

PRZYCZEPY DO CIĄGNIĘCIA Z POJAZDAMI SILNIKOWYMI

POJAZDY PRZYSTOSOWANE DO ZASILANIA GAZEM

PIERWSZA REJESTRACJA POJAZDÓW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY

ZATRZYMANE DOWODY REJESTRACYJNE 

czynne:
pn.- pt. 700 00

00 00
- 20

sob. 8   -14
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

W W W . T E R R A L E V I S . P L

••• Całodobowy przewóz Zmarłych do własnej Chłodni ••• Własna sala pożegnań ••• Załatwianie 
formalności w domu klienta ••• Pomoc w załatwieniu formalności pogrzebowych i zakupie miejsca 

na każdym cmentarzu ••• Kredytowanie pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i KRUS •••

MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG POGRZEBOWYCH

    CAŁODOBOWO - 24/7
       .: 22 499 46 64, 660 950 600
BIURO USŁUG POGRZEBOWYCH S T A R E  B A B I C E

      . RYNEK 17 (((((         )
       .: 22 837 43 25, 608 30 60 60

chcesz zareklamować się  
w Gazecie babickiej?

Pisz:
reklama.gazetababicka@gmail.com


