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Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla 
Ani Błażejewskiej 

z powodu śmierci Taty
składają: Wójt, Zastępca Wójta, Rada Gminy, pracownicy 

Urzędu Gminy oraz Domu Kultury Stare Babice 

Drogiej Koleżance
Adrianie Jara-Rybińskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

składają: Wójt, Zastępca Wójta, pracownicy Urzędu Gminy 
oraz Redakcja Gazety Babickiej 

aktualności
Kino plenerowe; film familijny „Bardzo fajny gigant” 
– 29 sierpnia (czwartek), godz. 20:00, Topolin; 
ul. Poprzeczna 25 (przy Biesiadzie Topolin). Wstęp wolny.
Gazeta Wojenna – dodatek specjalny do Gazety Babickiej. 
Ukaże się 1 września, by przypomnieć wrzesień 1939 
roku na ziemi babickiej; gazetka będzie bezpłatnie kol-
portowana przed czterema kościołami w naszej gminie. 
Przez cały miesiąc dostępna także w tych samych punk-
tach, co nasz miesięcznik.
3D Mapping (pokaz audiowizualny; połączenie 
statycznego obrazu wyświetlanego na budynku 
z animacjami) – 1 września (niedziela), godz. 21:30, plac 
przed Domem Kultury. Wstęp wolny.
Pierwszy wspólny polonez w gminie Stare Babice – 
1 września (niedziela), godz. 19:00; w parku przy Pałacu 
Lasotów, pożegnanie Roku Moniuszkowskiego oraz 
obchody 185. rocznicy wydania Pana Tadeusza.  
Recital Chopinowski „W Krainie Chopina” – 1 września 
(niedziela) godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury. 
Wystąpi Joanna Ławrynowicz – fortepian. Wstęp wolny. 
4. Parafialny Piknik Rodzinny – 8 września (niedziela), 
godz. 16:00, parafia Objawienia Pańskiego w Bliznem.
Dzień otwarty w Klubie Mam – 10 września (wtorek),  
godz. 10:30 – 13:00; Klub Mieszkańca Stare Babice,  
ul. Polna 40.
Kino plenerowe; komedia romantyczna „I tak Cię kocham” – 
13 września (piątek), godz. 20:00, Mariew; skrzyżowanie 
ulic Kwiatowej i Wólczyńskiej. Wstęp wolny.
Uroczystości upamiętniające poległych w Umiastowie 
i Topolinie – 15 września (niedziela)
13:30–14:20  msza św. pod pomnikiem w Umiastowie, 

złożenie kwiatów
14:30–15:00  przemarsz z Topolina do Borzęcina Dużego 
15:00–15:15  apel poległych przy pomniku w Borzęcinie 

Dużym, modlitwa.
Pierwszy Gminny Targ ze zdrową żywnością – 21 września 
(sobota), godz. 9:00–14.00 plac przed UG Stare Babice, 
ul. Rynek 21.
4. New Master Run – 29 września (niedziela), start 
w Zaborowie Leśnym, godz. 11:00.
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Przed Wami kolejny numer Gazety Babickiej, do przeczytania którego gorąco zachęcam. 
Znajdziecie w nim Państwo informacje o zrealizowanych, realizowanych i planowanych inwe-
stycjach; o zakończonych programach, takich jak Lato w Gminie i Kulturalne Lato z Domem 
Kultury oraz o imprezach, koncertach, zawodach i planach na kolejny rok. 

Pragnę poinformować, że wyposażamy Urząd Gminy w miejsca przyjazne maluchom i ich 
rodzicom – dla najmłodszych zakupiliśmy przewijaki, a dla trochę starszych tworzymy kącik 
zabaw w nowym budynku gminy, tu gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego.

Za nami wakacje, a po zasłużonym odpoczynku czekają na nas nowe obowiązki, wyzwania 
i to zarówno w domu, jak i w pracy codziennej. Pierwszoklasiści rozpoczynają nowy etap ży-

cia, w którym będą poznawać nowych kolegów, koleżanki oraz zdobywać wiedzę i doświadczenie w życiu szkolnym.
Nowy rok to również nowe obowiązki dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników szkolnych, którzy opie-

kują się uczniami i dbają o ich rozwój oraz bezpieczeństwo: pomagają poznawać otaczający świat, kształtują charaktery, 
wrażliwość, towarzyszą w chwilach sukcesów i dają wsparcie w momentach słabości i trudności, za co wszyscy jesteśmy im 
bardzo wdzięczni.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego chciałbym w imieniu pracowników Urzędu Gminy Stare Babice życzyć 
samych sukcesów: uczniom – piątek i szóstek, ciekawych lektur oraz fascynujących doświadczeń; mocy przyjaźni w nad-
chodzącym roku. Jestem pewien, że sprostacie obowiązkom szkolnym, świetnie radząc sobie we wszystkich sytuacjach. 

Drodzy Uczniowie! Pamiętajcie, żeby śmiało pytać o wszystko, co Was interesuje: nauczycieli, kolegów, koleżanki oraz 
rodziców i Waszych bliskich. Szkoła jest miejscem magicznym, gdzie można poznać odpowiedzi na wiele pytań i nurtu-
jących Was wątpliwości. Z czasem będziecie wracać do niej pamięcią – z nostalgią, sympatią i uśmiechem, wspominając 
klasę i ulubionych nauczycieli.

Na zakończenie chciałbym również życzyć wszystkim Nauczycielom i Rodzicom wiele szczęścia, miłości, uśmiechów 
i wielu dobrych owoców pracy dydaktycznej, wychowawczej, a przede wszystkim – satysfakcji z osiągnięć wszystkich Pań-
stwa uczniów i pociech.

Michał Więckiewicz
Sekretarz Gminy Stare Babice 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Uczniowie!

na uroczystość religijno-patriotyczną dla uczczenia pamięci
poległych, zaginionych i pomordowanychw czasie II wojny światowej

Program uroczystości

9:30–10:40 –  Msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach za poległych 
w II wojnie światowej

10:45–11:00 –  Przemarsz uczestników uroczystości ze starobabickiego kościoła na Cmentarz 
Wojenny w Starych Babicach

11:00–11:45 –  Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach upamiętniająca 
wydarzenia września 1939 r. wraz ze złożeniem wieńców i wiązanek przy pomniku

12:00–15:00 –  Poczęstunek na placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21;  
pokaz musztry paradnej

13:00–13:35 –  Koncert Tomasza Wachnowskiego „Drogi do wolności”

Zaproszenie

29 września 2019 r.
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Ulica Okulickiego 
Remont został wykonany przez Mazowiecki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie, rejon w Grodzisku 
Mazowieckim. Wymieniono nawierzchnię, poprawio-
no odwodnienie ulicy, wyeliminowano problem z za-
padającą się nawierzchnią, dziurami w jezdni. Zostało 
wykonane nowe oznakowanie poziome, w tym nama-
lowane zostało nowe przejście dla pieszych na ulicy 
Kresowej; odmalowano także pasy przy cmentarzu. 
Odświeżono i zmodernizowano pasy do lewoskrętów. 
Urząd Gminy Stare Babice w  porozumieniu z  Mazo-
wieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich projektuje 
brakujący chodnik przy tejże ulicy – od końca chodni-
ka w okolicy cmentarza aż do ronda Solidarności.

Ulica Kosmowska 
Jest to droga powiatowa, będąca w  Zarządzie Dróg 

Powiatowych. W  ramach prac  budowlanych w  tym 
roku wykonywany jest ciąg pieszo-rowerowy, zlokali-
zowany po północnej stronie ulicy wraz ze zjazdami. 
Budowa jest prowadzona od ul. Warszawskiej (drogi 
wojewódzkiej) do granicy z gminą Ożarów Mazowiec-
ki. Podczas inwestycji wykonane zostały także prace to-
warzyszące np. przestawienie kilku słupów i wykonanie  
lokalnego zrzutu wody do rowu przydrożnego. Gmi-
na w  ramach porozumienia z  powiatem partycypuje 
w kosztach tej inwestycji w wysokości 50% poniesio-
nych kosztów, co daje kwotę około 1 225 000 zł. Prace 
budowlane zostały zakończone, ale trwają wciąż od-
biory techniczne. Ostateczne rozliczenie z  powiatem 
nastąpi w ostatnim kwartale po przedstawieniu przez 
ZDP stosownych dokumentów finansowych.

Inwestycje drogowe 
W  ciągu ostatnich lat nasza gmina intensywnie się rozrasta,co skutkuje znaczącym 
wzrostem liczby pojazdów poruszających się po lokalnych drogach. Niestety, stan wie-
lu ulic nie jest zadowalający, a  duże natężenie ruchu dodatkowo pogłębia ich szybką 
degradację. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy oraz w  tro-
sce o  komfort poruszania się, ostatnio wiele dzieje się w  zakresie remontów i  in-
westycji drogowych. Poniżej przybliżamy Państwu realizację tych najistotniejszych.

ul. Okulickiego

ul. Okulickiego

ul. Kosmowska

ul. Kosmowska

ul. Kosmowska
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Ulica Izabelińska
W  ramach prac remontowych w  tym roku wykony-

wany jest ciąg pieszo-rowerowy (po północnej stronie 
ulicy) ze zjazdami po tej stronie – od drogi powiatowej 
ul. Sienkiewicza do lasu, tj. ok. 1300 m wraz z remon-
tem nawierzchni asfaltowej na tym odcinku. Gmina 
w ramach porozumienia z powiatem partycypuje w 50% 
poniesionych przez powiat kosztów, co daje kwotę około 
2 600 000 zł z budżetu gminy. Prace budowlane trwają, 
a  pierwotny termin zakończenia wynikający z  umowy 
to 31 sierpnia, ale w związku z koniecznością wykona-
nia robót dodatkowych możliwe jest przesunięcie tego 
terminu o około 2 tygodnie. Ostateczne rozliczenie z po-
wiatem nastąpi w ostatnim kwartale po przedstawieniu 
przez ZDP stosownych dokumentów finansowych. Uli-
ca Izabelińska jest drogą powiatową w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. 

Ulica Sportowa 
Ulica Sportowa jest drogą gminną. Wykonywane jest 

odtworzenie nawierzchni drogi po pracach przy budo-
wie kanalizacji sanitarnej, za której to budowę odpowia-
da Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice. 
W związku z tym, że tylko część  drogi była zajęta pod 
budowę kanalizacji, a  odtworzyć trzeba drogę na ca-
łej szerokości – gmina zobowiązała się dołożyć własne 
środki w wysokości ok. 300 000 zł. Pozostałą część tj. ok. 
550 000 zł finansuje GPK Eko-Babice. W chwili zamy-
kania tego numeru Gazety Babickiej, na ulicy Sportowej 
wylewany jest asfalt. Prawdopodobnie, gdy gazeta trafi 
w Państwa ręce, remont nawierzchni asfaltowej zostanie 
już zakończony, gdyż prace postępują w bardzo szybkim 
tempie. Dla porównania przedstawiamy Państwu dwa 
zdjęcia wykonane w tygodniowym odstępie

Ulica Szymanowskiego 
Z uwagi na fakt, że jest to droga gminna, mogliśmy, 

jako Urząd Gminy, w pełni zaprojektować i przepro-
wadzić kompleksową modernizację. Zakres inwe-
stycji na tej drodze był bardzo szeroki. Wykonano 

Planowane inwestycje

Przeprowadzenie nowych inwestycji jest długotrwa-
łym i wieloetapowym procesem. Obecnie trwają prace 
nad następującymi projektami.
•  Przebudowa ul. Andersa w Janowie.
•  Przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie.
•  Przebudowa ul. Bugaj w Koczargach Nowych.
•  Przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej 

na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym 
do ulicy Akacjowej w Koczargach Starych.

• Projektowanie chodnika przy ul. Okulickiego.
•  Przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w  Starych 

Babicach i Latchorzewie.
•  Wykonanie ronda na skrzyżowaniu przy kościele 

w Starych Babicach.
•  Przebudowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych 

wraz z oświetleniem.
•  Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie.

Oczekujemy na decyzję ZRID (Zezwolenie na Reali-
zację Inwestycji Drogowych) wydawaną przez Starostę 
Warszawskiego Zachodniego w poniższych sprawach.
•  Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowania 

ul. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie su-
permarketu.

•  Dodatkowo procedowane jest wykonanie ronda na 
skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej, a do-
kumenty złożone są w Urzędzie Wojewódzkim.

•  Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowania ul. Pił-
sudskiego z ulicą Warszawską przy hotelu Splendor.

•  Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w  Starych 
Babicach.

W  ostatnich dniach został także ogłoszony przetarg 
na przebudowę ul. Lutosławskiego w Klaudynie, którego 
rozstrzygnięcie nastąpi po ukazaniu się gazety. 

Zachęcamy do śledzenia gminnej strony interneto-
wej www.stare-babice.pl oraz Facebooka Urzędu: www.
facebook.com/GminaStareBabice gdzie zamieszczamy 
najświeższe informacje, także te dotyczące inwestycji 
drogowych.

tekst/foto: Anna Tymko

remont drogi wraz z nową podbudową i nawierzch-
nią, odwodnieniem drogi w  formie rowu przydroż-
nego z chodnikiem i zjazdami po wschodniej stronie. 
Zamontowano nowe oświetlenie uliczne. Zadanie zo-
stało w  100% sfinansowane z  budżetu gminy. Kwota 
remontu to ok. 3 000 000 zł.

ul. Izabelińska

ul. Sportowa ul. Sportowa

ul. Izabelińska

ul. Szymanowskiego ul. Szymanowskiego
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1. Uchwała Nr XI/104/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Stare Babice na 2019 rok

2. Uchwała Nr XI/105/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sieniewicza w Starych Babicach.

Transmisję z obrad rady gminy można obejrzeć w internecie pod adresem: 
www.youtube.com/user/UGStareBabice

Oprac. IB

Z sesji Rady Gminy Stare Babice 31 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się 
XI sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 2 uchwały.

Informator jest rodzajem elemen-
tarza planowania przestrzennego, 
w którym w syntetyczny sposób opi-
sane zostały etapy procedury plani-
stycznej z uwzględnieniem kontekstu 
partycypacji społecznej oraz z poda-
niem szeregu informacji bezpośred-
nio związanych z gminą Stare Babice, 
tak aby jego treść była w jak najwięk-
szym stopniu dopasowana do uwa-
runkowań gminnych. Ciekawostką 
na temat Przewodnika jest fakt, że 
został on w całości zrealizowany na-
kładem pracy urzędników z Referatu 
Planowania Przestrzennego, bez wy-
korzystania na ten cel dodatkowych 
środków finansowych, czy usług firm 
zewnętrznych. Autorami są: Damian 
Siembida i Monika Sotomska.

O  planowaniu przestrzennym 
można byłoby dużo opowiadać i na-
pisać wiele poradników, jednakże 
pracownicy Urzędu Gminy Stare  
Babice dostrzegli, że największą po-
trzebą jest przekazanie mieszkańcom 
informacji o tym, czym właściwie jest 
plan miejscowy, jakie są etapy jego 
sporządzania oraz jak mieszkańcy 
mogą wziąć udział w projektowaniu 
przyszłego zagospodarowania.

Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym opisuje proce-
durę planistyczną trudnym językiem, 
a  czytanie samych przepisów prawa 
nie oddaje w  należyty sposób idei 
planowania oraz sensu partycypacji 
mieszkańców w pracach nad planem. 
W efekcie wiele osób nie ma świado-
mości, że stanowią oni ważne ogni-
wo w  systemie planowania, a  także 
nie wie, w  jaki sposób można wziąć 
udział w procedurze planistycznej.

Publikacja informatora Planowanie 
przestrzenne w gminie Stare Babice – 
Przewodnik dla mieszkańca jest więc 

ukłonem w stronę mieszkańców, któ-
rzy mogą od tej pory samodzielnie 
zagłębić się w  ten temat i  w  sposób 
świadomy uczestniczyć w procedurze 
planistycznej. Inicjatywa utworze-
nia informatora była podjęta przez 
pracowników Referatu Planowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy Stare 
Babice i  wynikała z  obserwacji po-
czynionych przez urzędników: wielu 
mieszkańców włączało się w proce-
durę planistyczną na końcowym jej 
etapie (podczas tzw. „wyłożenia pla-
nu do publicznego wglądu”), kiedy 
wprowadzenie zmian jest już utrud-
nione, a inni zapoznawali się z pla-
nem już po jego uchwaleniu, kiedy 
jego treść była już utrwalona w pra-
wie miejscowym, a nie każdy miesz-
kaniec był zadowolony z nowych 
ustaleń planistycznych.

Opisana sytuacja była bardzo pro-
blematyczna, ponieważ procedura 
planistyczna jest niezwykle skompli-
kowana i długotrwała, więc gruntow-
ne przeprojektowanie planu na koniec 
procedury jest bardzo trudne, a  po 
jego uchwaleniu – często niemal nie-
możliwe. Dzieje się tak dlatego, że 
plan miejscowy w  swoich zapisach 

musi pogodzić bardzo liczne, czę-
sto sprzeczne interesy mieszkańców, 
a  projektanci sporządzający go nie 
zawsze mają wiedzę o tym, jakie do-
kładnie dążenia chcą zrealizować in-
teresariusze planu. Jeżeli ta wiedza nie 
zostanie przekazana projektantom 
planu bezpośrednio od zainteresowa-
nych, projektanci sami podejmują de-
cyzje planistyczne, bazując na swojej 
wiedzy i doświadczeniu. 

Dlatego właśnie tak bardzo ważny 
jest udział jak najszerszego grona od-
biorców w  procedurze planistycznej 
od samego jej początku – tylko do-
bry przepływ informacji i partnerska 
współpraca między mieszkańcami 
i  osobami sporządzającymi plan za-
pewnią dobry efekt końcowy.

Starania urzędników zostały do-
cenione przez Kapitułę Nagrody 
im. Jerzego Regulskiego, która przy-
znała urzędowi Gminy Stare Babice 
nagrodę główną. W  skład Kapituły 
wchodzą znakomici przedstawiciele 
środowiska akademickiego, znawcy 
samorządu i urbanistyki. 

tekst: Damian Siembida

foto: Anna Tymko

Nagroda za przewodnik po planowaniu przestrzennym
5 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Stare Babice dotarła wiadomość, że informator pt. Planowanie 
przestrzenne w gminie Stare Babice – Przewodnik dla mieszkańca uzyskał główną nagrodę IV edycji 
Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii Wiedza i upowszechnianie. 
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Wspólnie pieliliśmy, sadziliśmy i tworzyliśmy kolorowe 
otoczenie urzędu. Dzięki dobrej organizacji pracy i wspól-
nemu zaangażowaniu, w około godzinę upiększyliśmy sza-
re, puste donice oraz kwietnik obok parkingu.  

Mamy nadzieję, że inicjatywa się powiedzie, kwiaty się 
przyjmą i będą cieszyć oczy mieszkańców!

tekst/foto: UGSB

Kwitnące Babice

9 sierpnia pracownicy reprezentujący chętne refera-
ty, posadzili kwiaty pod urzędem gminy. 
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Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwa-
rzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospo-
darce nimi. Zwłaszcza w  sytuacji drastycznie rosnących 
cen za ich wywóz. Brak odpadów oznacza brak proble-
mów z  nimi związanych, takich jak zbieranie, transport 
czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniej-
szym lub większym stopniu wymagają nakładów finan-
sowych, użycia energii i materiałów. Używanie opakowań 
jednorazowych ma negatywny wpływ na nasze środowi-
sko i naszą planetę. 

W  trosce o  środowisko oraz o  zdrowie mieszkańców 
gminy Stare Babice wójt Sławomir Sumka podejmuje róż-
norodne działania proekologiczne:
•  Wprowadził wspomniane powyżej zarządzenie mające 

na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. 
•  Na terenie gminy postawiono dwa punkty odbioru elek-

troodpadów. Mieszkańcy mogą oddawać tu zużytą drob-
ną elektronikę, baterie, żarówki, itp. 

•  Niedawno powołano do życia kącik adopcyjny dla roślin, 
który funkcjonuje w nowym Urzędzie Gminy. 

•  Wiosną odbyły się dla mieszkańców warsztaty z zakresu 
kompostowania odpadów zielonych, a kolejnym etapem 
polityki proekologicznej będą warsztaty dla mieszkań-
ców mające na celu spopularyzowanie termomoderniza-
cji budynków, pomoc w wymianie pieców oraz instalacji 
paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Niebawem roz-
pocznie się inwentaryzacja cieplna budynków. 

•  Obecnie trwa rozbudowa i  modernizacja GPSZOK 
(Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych). 

•  21 września odbędzie się Pierwszy Gminny Targ ze zdro-
wą żywnością, na którym lokalni rolnicy będą mogli 
sprzedawać swoje plony. Zakupy można będzie poczynić 
w godz. 9:00–14:00 przed UG ul. Rynek 21.
Korzystając z okazji, zachęcamy także do adopcji zwie-

rząt, które przebywają m.in. we współpracującej z urzędem 
klinice weterynaryjnej Vetriver. Adoptując zwierzątko 
z  kliniki, oprócz świetnego przyjaciela, od gminy otrzy-
mamy także w gratisie komplet szczepień oraz kastrację/
sterylizację.
Dbajmy wspólnie o środowisko!

tekst: UGSB/GB

foto: AdobeStock

Kolejne proekologiczne działania gminy
25 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie nr 82/2019 wydane przez wójta Sławomira Sumkę 
dotyczące wprowadzenia w urzędzie, jednostkach podległych i placówkach oświatowych zakazu 
zakupu napojów w  opakowaniach jednorazowych oraz używania jednorazowych opakowań 
żywności, kubków, talerzyków i sztućców.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warsza-
wa  zaprasza w  sobotę 7 września w  godz. 10.00–18.00  
na Piknik Europejski. Na terenie Multimedialnego Parku 
Fontann czeka na uczestników pikniku wiele atrakcji: gier, 
pokazów, konkursów dla dzieci i  dorosłych. Gmina Stare 
Babice podobnie jak w latach ubiegłych bierze udział w tym 
wydarzeniu. O godz. 12.30 na scenie pikniku wystąpi Babicka  
Orkiestra Dęta. 

Na wszystkich zainteresowanych czekać będzie miasteczko 
europejskie, skupiające ponad 40 wystawców, m.in. jednostki 
samorządu terytorialnego i inne instytucje oraz organizacje po-
zarządowe, które oferować będą:
• konkursy z nagrodami,
• ciekawe informacje o Unii Europejskiej,
• quizy, animacje i zabawy dla dzieci,
• Europejskie Koło Fortuny,
• specjalną grę plenerową Europe Direct z nagrodami, 
• występy sceniczne,

• multimedialną bibliotekę,
•  możliwość zrobienia zdjęcia z Syriuszem, Krecikiem 

i Szlachcicem z Okuniewa,
• tworzenie makiet warszawskich kamienic, 
• pokazy naukowe – Skąd się biorą dźwięki? 
• warsztaty z upcyklingu i tworzenia hoteli dla pszczół,
• ekologiczną grę plenerową Piramida. 

Więcej informacji oraz 
dokładny plan wydarze-
nia na gminnej stronie 
internetowej www.sta-
re-babice.pl

tekst: Beata Tuzimek

Zapraszamy na Piknik Europejski na Podzamczu
Przyjdź i zobacz, jak Europa zmienia metropolię warszawską
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Wójt gminy Stare Babice zaprasza mieszkańców 
do  udziału w bezpłatnych 

szkoleniach komputerowych 
w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego”

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3.  „Moje finanse i transakcje w sieci”
4.  „Działam w sieciach społecznościowych”
5.  „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

•  W  szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które 
ukończyły 25 lat oraz zamieszkują na terenie woj. 
mazowieckiego, w szczególności w gminie Stare 
Babice.

•  Szkolenia są prowadzone w  formie warsztatów 
przez doświadczonych instruktorów.

•  Grupa szkoleniowa liczy do 12 osób.
•  Czas trwania każdego szkolenia: 16 godzin dydak-

tycznych w systemie 2 dni po 8 godzin (w dni robo-
cze lub w weekendy).

•  Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe 
oraz catering (przerwy kawowe i obiad).

•  Okres realizacji szkoleń: lipiec – grudzień 2019 r. 
•  Nabór uczestników trwa do wyczerpania limitu 

miejsc – nie dłużej niż do 12 grudnia 2019 r.

Nabór uczestników szkoleń 
Liczba miejsc ograniczona!

Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu:
Urząd Gminy Stare Babice 

ul. Rynek 32 pok. 34, tel. 22 730 80 59.
Dostępne są one w biurze projektu lub do pobrania na stronie:
www.stare-babice.pl/pl/news/szkolenia-komputerowe-dla-

-mieszkańców
Informacje i zapisy do grup szkoleniowych:

tel. 605 040 838,  601 804 400

Za nami już pierwsza tura warsztatów komputerowych
W salach Domu Kultury zebrała się grupa pełnych zapału do pracy uczestników. Cieszy chęć ciągłego rozwoju wśród 
mieszkańców naszej gminy i świadomość konieczności permanentnego kształcenia się. fot: IB

ZAPRASZAMY 
NA KURSY!

 DO WYBORU JEDEN Z SIEDMIU MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 

Rzeczpospolita
Polska
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Rada Gminy Stare Babice Uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 
28 lutego 2019 r. zdecydowała o wyodrębnieniu  w budże-
cie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołec-
kiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod 
względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać 
równocześnie trzy podstawowe warunki:
• są zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie życia mieszkańców,
• są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Na stronie www Urzędu Gminy można zapoznać 
się z katalogiem zadań własnych gminy oraz pobrać 
stosowne dokumenty. 

Z czyjej inicjatywy może być uchwalony wniosek do 
funduszu sołeckiego?
Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczo-
ne wyłącznie na zadania uchwalone przez sołectwo we 
wniosku. Inicjatywę w składaniu propozycji do funduszu 
sołeckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołec-
kim posiadają:
• sołtys,
• rada sołecka,
• 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Dobrą praktyką jest zgłoszenie na zebraniu wiejskim wnio-
sku w formie pisemnej. Przedłożony w ten sposób wniosek 
powinien zawierać wymagane ustawą elementy (wskazanie 
przedsięwzięć, uzasadnienie, oszacowanie kosztów).

Wniosek wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem 
jest przedkładany wójtowi w terminie do 30 września 
2019 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu 
na rok 2020 .

FUNDUSZE SOŁECKIE 2020
Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. Stanowi 
ona zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi we współdecydowaniu 
o wydatkach części budżetu na dany rok.

RAMOWY HARMONOGRAM PRZYJĘCIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020 DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW  

•  Do 30 września Sołtys, Rada Sołecka (albo 15 pełnolet-
nich mieszkańców sołectwa) – Uchwalenie przez ze-
branie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do 
realizacji w  ramach funduszu sołeckiego, wraz z  osza-
cowaniem kosztów i  uzasadnieniem oraz przekazanie 
wniosku wójtowi.

•  Do 31 grudnia Rada Gminy, Wójt – Uchwalenie budżetu 
gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania 
w ramach funduszu sołeckiego.

•  Do końca następnego roku Wójt, Sołtys i Rada Sołecka 
– Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w  ramach 
funduszu sołeckiego.

•  Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracow-
nicy Biura Rady: Anna Błażejewska tel. 22 730 80 28, 
                                a.blazejewska@stare-babice.pl
                                Marta Meserszmit tel. 22 730 80 67, 
                                m.meserszmit@stare-babice.pl
Informacje o terminach zebrań sołeckich zamieszczane 
są na stronie:  www. .stare-babice.pl/pl/news/zebranie

1. Babice Nowe 52 847,48 zł

2. Blizne Jasińskiego 65 730,70 zł

3. Blizne Łaszczyńskiego 65 730,70 zł

4. Borzęcin Duży 65 730,70 zł

5. Borzęcin Mały 43 053,61 zł

6. Janów 42 396,30 zł

7. Klaudyn 65 730,70 zł

8. Koczargi Nowe 40 095,73 zł

9. Koczargi Nowe-Bugaj 20 902,36 zł

10. Koczargi Stare 65 730,70 zł

11. Kwirynów 65 730,70 zł

12. Latchorzew 65 730,70 zł

13. Lipków 65 730,70 zł

14. Lubiczów 18 864,71 zł

15. Mariew, Buda 36 612,00 zł

16. Stanisławów 23 071,48 zł

17. Stare Babice 65 730,70 zł

18. Topolin 30 696,24 zł

19. Wierzbin 43 382,26 zł

20. Wojcieszyn 65 730,70 zł

21. Zalesie 24 977,67 zł

22. Zielonki-Parcela 64 810,47 zł

23. Zielonki Wieś 57 580,09 zł
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Podczas spotkania omówiono 
sprawy związane z  utworzeniem 
w przyszłości, na terenie gminy, Cen-
trum Nauki – Muzeum Łączności 

oraz przywrócenia elementów ra-
diostacji transatlantyckiej (drugiej 
co do wielkości na świecie w okre-
sie przedwojennym – obsługującej 

m.in. łodzie podwodne – 1923 r.). 
Uczestnicy spotkania poruszyli 
sprawy dotyczące m.in. przyszłej 
współpracy na poziomie oświato-
wym i naukowym.

Na zakończenie spotkania wójt 
Sławomir Sumka w  imieniu gminy 
Stare Babice zaprosił gospodarzy 
WAT z  rewizytą, celem omówienia 
szczegółów szerszej współpracy oraz 
zorganizowania konferencji nauko-
wej poświęconej m.in. radiostacji 
transatlantyckiej, w  tym sprawom 
naukowym związanym  z  Wydzia-
łem Elektroniki WAT.

tekst/foto: UGSB

Trwają rozmowy dotyczące współpracy Gminy z WAT
25 lipca 2019 r. wójt Gminy Sławomir Sumka uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału 
Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, tj.  z  prof. 
dr hab. inż. Andrzejem Dobrowolskim – dziekanem Wydziału Elektroniki oraz dr hab. inż Mateuszem 
Pasternakiem – prodziekanem ds. naukowych Wydziału Elektroniki, prof. WAT.

Dzień Małego Wojcieszynianina
W 2019 roku fundusze sołeckie zostały spożytkowane na bardzo różnorodne działania. Jednym z ostatnich było 
spotkanie sołectwa Wojcieszyn na dniu Małego Mieszkańca. Poniżej krótka fotorelacja. 
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W  trosce o  komfort i  prywatność naszych petentów, 
w urzędzie zamontowane zostały dwa przewijaki dla nie-
mowląt. Pierwszy jest zlokalizowany w starym budynku 
Urzędu Gminy, w toalecie na parterze. Drugi umieszczo-
no w  toalecie, na pierwszym piętrze nowego budynku 
urzędu.

Tu również planowany jest kącik zabaw dla dzieci, by 
umilić najmłodszym czas oczekiwania na załatwienie 
spraw urzędowych przez rodziców. 

Tekst/foto: GB

Gmina przyjazna dzieciom

W upalne dni na terenie gminy Stare Babice 
działają cztery kurtyny wodne, zlokalizowane:

• na Rynku w Starych Babicach, 
• w Parku w Starych Babicach,
•  obok przedszkola w Bliznem Jasińskiego,
•  na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym.

Zachęcamy do korzystania!

Szanowni Państwo, publikujemy harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2019/2020 
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

Kolejny, planowany termin wypłaty świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i świadczenia 
z programu Dobry Start przypada na 23 września 2019 r.

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2019/2020

TERMIN PŁATNOŚCI

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  
23 września 2019 r. – do końca miesiąca
23 października 2019 r. – do końca miesiąca
25 listopada 2019 r. – do końca miesiąca
20 grudnia 2019 r. – do końca miesiąca
23 stycznia 2020 r. – do końca miesiąca
24 lutego 2020 r. – do końca miesiąca
23 marca 2020 r. – do końca miesiąca
23 kwietnia 2020 r. – do końca miesiąca
25 maja 2020 r. – do końca miesiąca
23 czerwca 2020 r. – do końca miesiąca
23 lipca 2020 r. – do końca miesiąca
24 sierpnia 2020 r. – do końca miesiąca
23 września 2020 r. – do końca miesiąca

ŚWIADCZENIA RODZINNE Z DODATKAMI 
I POZOSTAŁE ZASIŁKI
23  września 2019 r. – do końca miesiąca
23 października 2019 r. – do końca miesiąca
25 listopada 2019 r. – do końca miesiąca
20 grudnia 2019 r. – do końca miesiąca
23 stycznia 2020 r. – do końca miesiąca
24 lutego 2020 r. – do końca miesiąca
23 marca 2020 r. – do końca miesiąca
23 kwietnia 2020 r. – do końca miesiąca

25 maja 2020 r. – do końca miesiąca
23 czerwca 2020 r. – do końca miesiąca
23 lipca 2020 r. – do końca miesiąca
24 sierpnia 2020 r. – do końca miesiąca
23 września 2020 r. – do końca miesiąca

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
(TZW. 500+)
23 września 2019 r. – do końca miesiąca
23 października 2019 r. – do końca miesiąca
25 listopada 2019 r. – do końca miesiąca
20 grudnia 2019 r. – do końca miesiąca
23 stycznia 2020 r. – do końca miesiąca
24 lutego 2020 r. – do końca miesiąca
23 marca 2020 r. – do końca miesiąca
23 kwietnia 2020 r. – do końca miesiąca
25 maja 2020 r. – do końca miesiąca
23 czerwca 2020 r. – do końca miesiąca
23 lipca 2020 r. – do końca miesiąca
24 sierpnia 2020 r. – do końca miesiąca
23 września 2020 r. – do końca miesiąca

ŚWIADCZENIE WYPŁACANE ZGODNIE 
Z PROGRAMEM „DOBRY START” (TZW. 300+)
jest wypłacane jednorazowo.
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ZAPROSZENIE

Przypominamy Państwu, że od września wznawiamy działalność Grupy 
Wymiany Doświadczeń – wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawno-
ściami. Osoby zainteresowane mogą dołączyć do nas w każdym momencie. 
Nie są potrzebne wcześniejsze zapisy ani zgłoszenia.
Spotkania mają na celu nawiązanie wzajemnych kontaktów i relacji osób, któ-
re na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnościami oraz wymianę 
doświadczeń. Grupa prowadzona jest przez wykwalifikowanego psychologa.

Spotykamy się  W PIERWSZY I DRUGI WTOREK MIESIĄCA 
O GODZINIE 19:30

w Klubie Mieszkańca w SP w Starych Babicach; ul. Polna 40. 
Więcej informacji: 
tel. 22 730 80 30; e-mail: m.skowronska@stare-babice.waw.pl

              UCZESTNICTWO I PORADY SĄ BEZPŁATNE

Coraz bliżej „500+” dla osób niepełnosprawnych
19 lipca Sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji, czyli tzw. „500+” dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze świad-
czenia uzupełniające mogłyby być realizowane już od października br.

Ustawa o  świadczeniu uzupełnia-
jącym dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji jest realizacją 
zapowiedzi złożonej przez premiera 
Mateusza Morawieckiego osobom, 
które ze względu na stopień niepełno-
sprawności są całkowicie zależne od 
wsparcia ze strony najbliższych oraz 
otoczenia, w  tym instytucjonalnego. 
Celem ustawy jest dodatkowe wspar-
cie finansowe najbardziej potrzebu-
jących osób w  postaci świadczenia 
uzupełniającego w  wysokości 500  zł 
ze względu na zwiększone koszty 
związane z  pielęgnacją, rehabilitacją 
oraz opieką medyczną. Rozwiązanie 
ma charakter systemowy.

Do świadczenia uzupełniające-
go uprawnione będą osoby, które 
ukończyły 18 lat i  których niezdol-
ność do samodzielnej egzystencji 
została stwierdzona określonym 

w  projektowanej regulacji orzecze-
niem, które nie posiadają prawa do 
świadczeń pieniężnych finansowa-
nych ze środków publicznych lub 
gdy wysokość tych świadczeń nie 
przekracza kwoty najniższej renty 
z  tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.  Świad-
czenie przyznawane będzie na 
wniosek osoby uprawnionej złożony 
do organu wypłacającego świadcze-
nia emerytalno-rentowe, a  w  przy-
padku osób nieposiadających prawa 
do świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych lub mających 
prawo do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej – do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.  

Świadczenia będą zwolnione 
z opodatkowania i składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, a organ wypła-
cający nie będzie mógł dokonywać 

potrąceń i  egzekucji. Dodatkowo 
świadczenie nie będzie wliczać się 
też do dochodów np. przy ustalaniu 
prawa do dodatku mieszkaniowego, 
świadczeń pieniężnych z  pomocy 
społecznej itd. Kwota świadczenia 
nie byłaby też zaliczana do docho-
dów, od których odlicza się wydatki 
na cele rehabilitacyjne.

Z  szacunków MRPiPS wynika, 
że uprawnionych do świadczenia 
uzupełniającego będzie ok. 500 tys. 
osób.

Świadczenie uzupełniające, kosz-
ty obsługi jego wypłaty oraz koszty 
obsługi wniosku finansowane będą 
ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych.

Tekst: na podstawie www.gov.pl  

w zakładce: 

Aktualności/Osoby niepełnosprawne

Jednocześnie chcemy powiado-
mić, że:
• zapotrzebowanie na świadczenie 
„Dobry start” na lipiec 2019 r. wy-
niosło: 90 000 zł plus 3 000 zł na 
obsługę;
• wojewoda mazowiecki przekazał 
na świadczenie „Dobry start” kwotę: 
426 600 zł (dane kwotowe – RWOJ). 

Należy podkreślić, iż świadczenia 
nie są wypłacane na żądanie, lecz po 
weryfikacji i  zgodnie z  ustawowy-
mi terminami, bądź też terminami 
zawartymi/zakreślonymi w  odpo-
wiednich rozporządzeniach.

 W  przypadku wątpliwości lub 
pytań dotyczących wypłaty przed-
miotowych świadczeń, prosimy 

o  bezpośredni kontakt telefonicz-
ny z  pracownikami Urzędu Gminy 
(GOPS) pod numerem telefonu: 
22 752 83 85.

Termin kolejnych wypłat realizo-
wanych świadczeń Programu „Do-
bry start” przypada na 23 września 
2019 r.

tekst: USGB

Wypłaty w ramach programu „Dobry start”
Miło nam poinformować, że świadczenia 300+ zostały w naszej gminie już praktycznie 
wypłacone. Udało się to zrobić przed obowiązującym terminem.  
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Dziewięćdziesięcioro troje dzie-
ci wraz z sześciorgiem opiekunów 
z  Litwy aktywnie spędziło czas 
w  naszych okolicach, zwiedzając 
m.in. Sochaczew, Żelazową Wolę, 
Niepokalanów i  Warszawę. Ostat-
niego dnia kolonii, 17 lipca, dele-
gacja 6 osób z  litewskiego regionu 
Święciany odwiedziła wójta gminy 
Stare Babice.

Wójt Sławomir Sumka oraz zastęp-
ca wójta Tomasz Szuba rozmawiali 
z gośćmi na temat ich pobytu w Pol-
sce, tego co dzieciom się najbardziej 
spodobało oraz o  planach i  marze-
niach młodych ludzi na przyszłość. 
Nasi rodacy zostali oprowadzeni po 
centralnej części gminy Stare Babice, 
poznali część jej historii, za przewod-
ników mając samych wójtów. 

Wójt Sławomir Sumka zaprosił 
dzieci na całodzienną wycieczkę i in-
tegrację z babickimi dziećmi za rok.

tekst/foto: UGSB

Polskie dzieci z Litwy z wizytą w Starych Babicach
W lipcu dzieci pochodzące z polskich rodzin mieszkających na Litwie, przebywały na kolonii 
w Lesznie. Gmina Stare Babice wsparła to przedsięwzięcie.
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Pierwszy i drugi tydzień opisywa-
liśmy w poprzednim numerze Gazety 
Babickiej. Tutaj chcemy opisać atrak-
cje dwóch kolejnych. 

Tydzień ekologiczny to czas spędzo-
ny pod znakiem m.in. gry terenowej, 
podczas której dzieci uczestniczyły 
w  ekologicznej olimpiadzie sporto-
wej, zagadkach i zadaniach z tym te-
matem związanych; uczyły się robić 
ekologiczne zabawki, układały eko-
-puzzle. Dzięki całodniowemu po-
bytowi w  Sadach Klemensa poznały 
cykl życia drzewa oraz najmniejszych 
i  najbardziej pracowitych mieszkań-
ców sadów; bawiły się na różnorod-
nych torach przeszkód.

Czwarty tydzień to tydzień arty-
styczny. Dzieci odwiedziły pobliską 
Granicę, gdzie w Domu Pracy Twór-
czej sprawdzały swoje umiejętności 
w różnego rodzaju warsztatach. Arty-
stycznie spojrzały na dinozaury pod-
czas wizyty w JuraParku w Bałtowie 
oraz straciły w tamtejszych atrakcjach 
trochę energii. Na zakończenie ty-
godnia dzieciaki uruchomiły swoją 
wyobraźnię podczas pleneru malar-
skiego – istni mistrzowie pędzla.

Dodatkowo odbyło się wiele 
warsztatów tematycznie związanych 
z  danym tygodniem, a  także zajęć 
w poszczególnych grupach. Dzieciaki 

wzięły udział w  wielu przestawie-
niach teatralnych wystawianych na 
scenie Sali Widowiskowej Domu 
Kultury, jak również w  projekcjach 
filmowych. 

W  każdym tygodniu dzieci roz-
wijały się na zajęciach sportowych, 
m.in. grały w  crossmintona, piłkę 
nożną, w dwa ognie; tańczyły zumbę 
i brały udział w balach i dyskotekach.

O tym, że akcja się podobała i dzie-
ci, które brały w niej udział były za-
dowolone – niech zaświadczy fakt, 
że wiele z nich z tygodnia na tydzień 
przedłużało swój pobyt – oczywiście 
za zgodą rodziców.

Czas dzieciom podczas akcji po-
mogli zorganizować – Fenomeno 
Sp. z  o.o., Fundacja EKO-TREND, 
Krzysztof Romanowski Teatr Kata-
rynka, Teatr Kultureska, Teatr Ptasie 
Melodie CMB Piotr Kucharski, Biu-
ro Turystyki Krajowej „Krajobrazy” 
Włodzimierz Jarzyna, „Piwowarczyk 
Creative” Paweł Piwowarczyk, „Do-
mino” Dominika Bronecka-Henc, 
Zbigniew Tchórzewski, OPTICAR 
Krzysztof Górecki.

Największe podziękowania na-
leżą się jednak osobom, bezpo-
średnio przebywającym z  dziećmi, 
czyli wychowawcom grup, którzy 
oprócz opieki organizowali swoim 

podopiecznym różnorodne zajęcia 
i dbali, by nic złego im się nie stało. 
Warto także podziękować instrukto-
rom sportu, którzy zadbali, by dzieci 
rozwijały się sportowo. O uzupełnie-
nie kalorii zadbała obsługa kuchni 
Szkoły Podstawowej w  Zielonkach-
-Parceli – osoby tam pracujące zapew-
niały dzieciom smaczne i  pożywne 
posiłki – za co bardzo dziękujemy. 
Ukłony należą się  też obsłudze admi-
nistracyjnej szkoły, która opiekowała 
się małymi uczestnikami już od prze-
kroczenia progu. Słowa podziękowa-
nia należą się koordynatorom – panie 
dzielnie stawiły czoła zadaniu i spra-
wiły, że wszystko działało jak w szwaj-
carskim zegarku. Wdzięczny uśmiech 
ślemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli oraz wszystkim 
pozostałym osobom niewymienio-
nym powyżej, które zaangażowały się 
w organizację akcji.

Do zobaczenia za rok :-) 
tekst/foto: Paulina Mateusiak

Lato w Gminie cz. 2
Druga akcja Lato w Gminie za nami. W wydarzeniu, które trwało pomiędzy 1 a 26 lipca 
2019 r. ogółem wzięło udział około 400 dzieci, w każdym tygodniu zorganizowana była 
opieka i zajęcia dla około 250 uczniów. W bieżącym roku akcję podzielono na 4 tygodnie 
tematyczne, tj. tydzień kulinarno-kulturalny, odkrywców, ekologiczny oraz artystyczny.
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8 sierpnia odbyły się uroczystości 
upamiętniające rozstrzelanie przez 
Niemców w 1944 roku 20 mieszkań-
ców Borzęcina Dużego oraz grupy 
19 uciekinierów z Warszawy, którzy 
w  tym czasie w Borzęcinie Dużym 
znaleźli swoje schronienie. W  uro-
czystościach wzięli udział Zastępca 
Wójta Gminy Stare Babice Tomasz 
Szuba, Sekretarz Gminy Stare Ba-
bice Michał Więckiewicz oraz Prze-
wodniczący Rady Seniorów Tadeusz 
Wiśniewski.

O  godz. 17:30 odbyła się msza 
święta w intencji pomordowanych. 
Następnie uczestnicy uroczystości 

przeszli pod pomnik u  zbiegu ulic 
Warszawskiej i Spacerowej, gdzie 
złożono wieńce i  zapalono znicze. 
W  tym roku z  inicjatywy Wój-
ta Gminy Stare Babice Sławomira 
Sumki w  kaplicy Centrum Misji 
Afrykańskich odbył się koncert.

Na miejscu przywitali gości impre-
sario Fundacji Filharmonii Warszaw-
skiej Marcin Lewicki oraz Dyrektor 
Centrum Misji Afrykańskich ks. Mar-
cin Reczko. Podczas koncertu wy-
stąpili: Ewelina Siedlacka-Kosińska 
– sopran, solistka Chóru Filharmo-
nii Narodowej w  Warszawie oraz 
Kwartet smyczkowy Con le Corde 

w  składzie: Izabela Jaskólska-Stań-
czak – I skrzypce, Ewa Pomianowska 
– II skrzypce; Jagoda Piec – altówka; 
Marzena Białobrzeska – wiolonczela. 

Zaprezentowano utwory z  re-
pertuaru polskich kompozytorów, 
zarówno klasyczne, jak i  patrio-
tyczne. Przy powstańczych pio-
senkach słuchacze włączyli się do 
wspólnego śpiewania. 

Występ w Borzęcinie Dużym miał 
szczególne znaczenie dla wykonaw-
ców, ponieważ jedną z ofiar zamor-
dowanych w  1944 roku był Józef 
Białobrzeski – dziadek wioloncze-
listki i dyrektora kwartetu smyczko-
wego – Marzeny Białobrzeskiej. 

Na koniec zastępca wójta Tomasz 
Szuba podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tej pięknej 
i ważnej uroczystości, na pierwszym 
miejscu dziękując mieszkańcom Bo-
rzęcina Dużego, którzy mimo upły-
wu 75 lat od tamtych drastycznych 
wydarzeń, nadal kultywują pamięć 
tamtych dni. Szczególne podzięko-
wania złożył wójtowi Sławomirowi 
Sumce, który był pomysłodawcą 
tego koncertu.

Tekst: UGSB/ foto: AK

75. rocznica rozstrzelania ludności 
cywilnej w Borzęcinie Dużym
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Obchody rozpoczął Piotr Rutkowski – Zastępca Wójta 

Gminy Czosnów, który powitał żołnierzy Armii Krajowej, 
powstańców i ich rodziny, poczty sztandarowe oraz gości 
– przedstawicieli różnych instytucji i  organizacji, miesz-
kańców puszczańskich wsi – uczestników uroczystości 
patriotyczno-religijnej przy Pomniku Niepodległej Rzecz-
pospolitej Kampinoskiej w Wierszach.

Uroczystą mszę koncelebrowaną w  intencji poległych 
Żołnierzy-Partyzantów Grupy Kampinos AK oraz Miesz-
kańców Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej od-
prawił proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny – ks. Krzysztof Kłosiewicz, a kazanie pełne 
patriotycznego zapału wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Man-
dziuk. 

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odczyta-
niem listu od mjr Jerzego Koszady – Honorowego Pre-
zesa Środowiska Grupy Kampinos AK przez Marcina 
Biegasa – Prezesa Zarządu. Następnie przedstawiciel ro-
dzin partyzanckich przypomniał losy żołnierzy z Puszczy 
Nalibockiej. Listy okolicznościowe od Senatora Rzeczy-
pospolitej Polskiej prof. Jana Żaryna odczytała Katarzyna 

Grabska-Gliwka, a  od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika – Radosław Rybicki Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiej-
skich Urzędu Marszałkowskiego. 

Apel Pamięci w asyście Kompanii Honorowej i pocztu 
sztandarowego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazu-
nia Nowego odczytała mjr Agnieszka Królak. Salwa ho-
norowa i  kwiaty złożone pod Pomnikiem Niepodległej 
Rzeczpospolitej Kampinoskiej i Cmentarzu Partyzanckim 
uczciły poległych żołnierzy. 

W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe 
i delegacje instytucji i organizacji pozarządowych.

Po części oficjalnej odbył się piknik partyzancki z trady-
cyjną wojskową grochówką, a także niezwykły i widowi-
skowy pokaz kawaleryjski - władanie bronią białą, kadryl 
kawaleryjski oraz woltyżerka. 

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna przygotowa-
na przez Chór Czosnowianie i uczennice SP w Kazuniu 
Polskim pod kierownictwem p. Ireneusza Dwojaka. 

tekst: na podstawie notatki Katarzyny Grabskiej-Gliwki

foto: AK

18 sierpnia odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 75. rocznicę 
walk powstańczych Grupy Kampinos Armii Krajowej. Wieniec w imieniu wójta gminy 
Stare Babice złożył sekretarz Michał Więckiewicz.

75. rocznica walk powstańczych  
Grupy Kampinos AK w Wierszach
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1 sierpnia o  godzinie 17:00 strażacy oddali 
hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Zgodnie z tradycją syreny zawyły m.in. w bu-
dynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych 
Babicach i w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-
rzęcinie Dużym.

Dodatkowo, strażacy z OSP Borzęcin odpalili 
czerwone race. Ta bardzo głośna i podniosła mi-
nuta była okazją do zadumy nad losem, odwagą 
i honorem Powstańców.

Cześć i chwała Bohaterom!
tekst/foto: UGSB

Powstanie Warszawskie 
w 75. rocznicę

Odwiedzili nas m.in. 39. War-
szawska Akademicka Pielgrzymka 
Metropolitalna oraz 28. Piesza Piel-
grzymka Żołnierzy na Jasną Górę. 
Proboszcz Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Starych 
Babicach wraz z parafianami, jak co 
roku, obdarowali pielgrzymów na-
pojami, przekąskami i owocami. Na 
rynku można było się ochłodzić pod 
kurtyną wodną. Mieszkańcy wspie-
rali pielgrzymów wychodząc przed 
swoje domy i zbierając się przy przy-
drożnych kaplicach i krzyżach. 

Trasa Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymki Metropolitalnej liczy 
niemal 300 kilometrów i  wymaga 
przejścia każdego dnia około 35 km 
w 5-6 etapach poprzez różne drogi, 
zazwyczaj asfaltowe, bez względu na 
warunki pogodowe.

Tradycyjnie pielgrzymi wyruszyli 
z  akademickiego kościoła św. Anny 
w Warszawie i przechodzili przez te-
ren Gminy Stare Babice. Odpoczynki 
zaplanowane zostały w Bliznem, Sta-
rych Babicach i Borzęcinie Dużym.

Warto podkreślić, że w  tym 

samym czasie przez Szeligi, Macie-
rzysz i Strzykuły przechodziła piel-
grzymka niepełnosprawnych.

Ogrody parafialne stanowiły 
świetne miejsce do wypoczynku 
przed dalszą długą drogą. Jak wspo-
minali stali bywalcy, zawsze bardzo 
mile wspominają postoje w Starych 
Babicach, babcine naleśniczki, cia-
sta i  inne wspaniałości, za co ser-
decznym uśmiechem dziękowali. 
Życzymy wytrwałości na szlaku i za-
praszamy za rok.

tekst: UGSB/AK/foto: AK

Na Jasną Górę 
przez Stare Babice
5 sierpnia po godz. 10:00 gościliśmy w gmi-
nie Stare Babice pielgrzymów, którzy wyru-
szyli tego dnia z Warszawy na Jasną Górę 
w Częstochowie.
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Zebranie sołeckie w Kwirynowie

W obchodach udział wzięła kadra kierownicza jedno-
stek i komórek organizacyjnych, policjanci i pracownicy 
komendy, a także zaproszeni goście: m.in. wójtowie i bur-
mistrzowie sąsiednich gmin, starosta powiatu warszaw-
skiego-zachodniego Jan Żychliński, a  także w  imieniu 
proboszczów okolicznych parafii – ks. Prałat Grzegorz 
Kozicki. Urząd Gminy Stare Babice reprezentował wójt 
gminy Sławomir Sumka.

Podczas święta kilkunastu policjantów otrzymało 
awanse i mianowania. W przemówieniach, zarówno pro-
wadzących jak i  gości, najczęściej padały słowa podzię- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kowania za trud wykonywanej przez policjantów pracy, 
za narażanie życia i zdrowia w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Poruszano także problem nieobsadzonych 
wakatów, stwarzających możliwość dezorganizacji pracy.

Wydarzenie przebiegło w  szczególnie podniosłej at-
mosferze. Jesteśmy dumni, że to właśnie na terenie naszej 
gminy mieści się siedziba Komendy Powiatowej Policji.

tekst/foro: UGSB

19 lipca goście zgromadzeni na dziedzińcu Komendy 
Policji w Starych Babicach świętowali 100-tną rocznicę 
powstania tej formacji oraz 20-tą rocznicę Powstania 
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.
26 lipca przypada Święto Policji, ustanowione w roczni-
cę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej. 

Święto Policji

Szanowni Policjanci i Pracownicy Służby Cywilnej! 
Życzymy Państwu i Państwa rodzinom dużo zdrowia, 

wytrwałości i odwagi oraz tyle samo powrotów, 
co wyjazdów z bazy, a kadrze kierowniczej KPP 

dodatkowo – 100% zapełnienia wakatów!

13 sierpnia w Klubie Mieszkańca 
w Starych Babicach odbyło się spo-
tkanie sołeckie Kwirynowa. 

Zebranie dotyczyło zmiany prze-
znaczenia funduszu sołeckiego na 
rok bieżący - w związku z protesta-
mi mieszkańców posesji usytuowa-
nych wokół placu Kwirynowskiego, 
niemożliwe okazało się zbudowanie 
tam wiaty, czyli realizacja jednego 
z  elementów wcześniej uchwalone-
go zadania. 

Na wtorkowym zebraniu byli 
obecni mieszkańcy Kwirynowa, Za-
stępca Wójta Gminy Stare Babice 
Tomasz Szuba, kierownik Referatu 
Inwestycji Paweł Błażejewski oraz 
sołtys Dariusz Sobczak. 

Mieszkańcy podczas głosowania 
jednomyślnie zadecydowali o  roz-
budowie i modernizacji istniejącego 
placu zabaw. Nowy plac zabaw bę-
dzie ogrodzony, z wytyczonymi róż-
nymi strefami zabaw oraz nowymi 
zabawkami. Część urządzeń zosta-
nie odrestaurowana i  przeniesiona 

w  inne miejsce. Zadanie z  uwagi 
na szeroki zakres będzie zadaniem 
dwuletnim.

tekst/foto: IB
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Parada przeszła od Ronda de Gaulle’a do kampusu 
UW, gdzie przybyłych przywitali: Elżbieta Bogucka, peł-
nomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do 
spraw polityki senioralnej, Przemysław Wiśniewski, pre-
zes Fundacji ‘Zaczyn” i poseł Marcin Szczerba. 

O koszulki z emblematami gminy i balony zadbała 
Marzena Skowrońska pełnomocnik do spraw seniorów 
z Referatu Komunikacji Społecznej, a kwiatowe krawaty 
wykonane były na „Robótkach Zręcznych” pod okiem 

Uli Hoczyk. Wyjazd zorganizowała Gminna Rada Se-
niorów i Stowarzyszenie UTW.

Tego dnia na uczestników czekały  warsztaty, wykłady, 
koncerty i Międzypokoleniowa Potańcówka pod wodzą 
DJ Wiki.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zaczyn. 
Partnerem strategicznym Parady już po raz trzeci był 
Adamed dla Seniora.

tekst Anna Czajkowska/ foto: Marzena Skowrońska

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu
Seniorzy dobrze wiedzą, że czas to nasze największe dobro. Cieszyć się trzeba każdą chwilą, dobrze 
i mądrze ją wykorzystywać.

Z  biologicznego punktu widzenia 
organizm ludzki może służyć nam 
nawet ponad 100 lat.

O  długowieczności decyduje też 
genetyka, ale przede wszystkim styl 
życia, odpowiednie odżywianie, ak-
tywność ruchowa i  niedoceniana 
jeszcze przez wielu, aktywność spo-
łeczna.

Rolę aktywności społecznej w  za-
chowaniu dobrej kondycji umysłowej 
i  psychicznej zdecydowanie podkre-
ślają psychologowie, fizjologowie i le-
karze praktycy. Ludzki mózg, gdy jest 
ćwiczony, do późnej starości groma-
dzi i  wzbogaca wiedzę, słownictwo 
i zachowuje zdolność uczenia się no-
wych rzeczy.

Najtrudniej jest spowodować, żeby 
chciało się chcieć, potem z  jednej 

aktywności wypływa już kolejna. Bo  
podczas spotkań, rozmów, rodzą się 
kolejne potrzeby, bo każdy ma być 
może jeszcze nieodkryte pasje, po-
trzebę kontaktów, przyjaźni.

Kończą się wakacje, nasze uko-
chane wnuki, z którymi spędzaliśmy 
wspaniałe, rodzinne chwile wraca-
ją do szkół. Babcie i  dziadkowie też 
wracają do wybranych i  ulubionych 
aktywności. Gmina Stare Babice ofe-
ruje swoim starszym mieszkańcom 
bogaty wachlarz zajęć; wykłady na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, spo-
tkania w  Klubie Seniora „Nadzieja”, 
projekty w  gminnej bibliotece, zaję-
cia ruchowe i rehabilitację, programy 
kulturalne, taneczne, komputerowe 
– wszystko bezpłatne i dostępne dla 
każdego seniora.

Zachęcamy koleżanki i  kolegów 
seniorów, a  szczególnie tych jesz-
cze niezdecydowanych, do wyboru 
i  uczestnictwa w  wybranych for-
mach aktywności. Plan zajęć se-
niora opublikujemy za miesiąc, ale 
w dużym stopniu będzie się on po-
krywał z  ubiegłorocznymi zajęcia-
mi, o  których można zorientować 
się na tablicach informacyjnych 
w  Klubie Mieszkańca, w  Domu 
Kultury i w budynku Urzędu Gmi-
ny Stare Babice.

Zapraszamy też do kontaktu tele-
fonicznego z Radą Seniorów: Anna 
Czajkowska 606 455 060, Marianna 
Kosińska 693 530 802. 

z Gminnej Rady Seniorów

Anna Czajkowska

Babiccy Seniorzy na Paradzie i Pikniku Pokoleń
24 sierpnia w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Parada Seniorów i  Piknik Pokoleń. Nasi 
starobabiccy seniorzy, z  Gminną Radą Seniorów na czele, tradycyjnie i  radośnie uczestniczyli 
w tym wydarzeniu.
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Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, którymi podzielił się z czytelnikami 
Piotr Nieszczesny – mieszkaniec Starych Babic. Serdecznie dziękujemy.

Rodzinny album gminy Stare Babice

Ojciec Pana Piotra – Marian Nieszczesny, 
na Rynku w Starych Babicach, około 
1947 roku. Widok w kierunku cmentarza

Pan Piotr na rękach u chrzestnej – Felicji 
Barszczewskiej, w progu podwórka 
i domu znajdującego się przy samym 
rondzie przy ul. Sikorskiego w Starych 
Babicach. Zdjęcie z ok. 1950 roku

Żona Pana Piotra – Ewa Nieszczesna 
z córką Violettą na ulicy Warszawskiej 
na wysokości Latchorzewa, ok. 1973 roku

Każdy z Państwa może cieszyć się opublikowaną na ła-
mach Gazety Babickiej fotografią. Wystarczy przynieść 
zdjęcie lub album do redakcji Gazety Babickiej (Zielonki-
-Parcela, ul. Południowa 2a) lub do Referatu Komunikacji 
Społecznej (pok. 30) Urzędu Gminy Stare Babice (ul. Ry-
nek 32, Stare Babice), gdzie zostanie od ręki zeskanowane 
i zwrócone właścicielowi. 

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć cyfrowych 
wraz z opisem na adres e-mail: 
gazeta@domkultury-starebabice.pl, 
telefon: 22 487 18 78 (redakcja) 
RKS@stare-babice.pl, telefon: 22 730 80 40 
(Referat Komunikacji Społecznej).

Pan Piotr (drugi z lewej) z kuzynostwem w miejscu, gdzie obecnie przebiega ul. Sikorskiego, 
za plecami tereny, na których dziś znajduje się babicki park, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
EduLab, a dalej Szkoła Podstawowa w Starych Babicach oraz ul. Polna. Zdjęcie z ok. 1958 roku
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Lato z jogą 
Wrzesień to dobry moment na podsumowanie waka-
cyjnych projektów ruchowych realizowanych przez 
Fundację Aktywni Dłużej, Szkołę Jogi Halasana i De-
cathlon Bemowo. Bezpłatne zajęcia jogi realizowane 
przez te trzy podmioty przyciągnęły na Polanę Lipków 
i na teren Sklepu Decathlon Bemowo około 300 uczest-
ników, zainteresowanych ćwiczeniami w plenerze.

Decathlon Bemowo dostarczył sprzęt wykorzystywa-
ny przez trenerów Fundacji Aktywni Dłużej i  Szkoły 
Jogi Halasana w czasie zajęć jogi (maty, klocki, paski 
a także gumowe taśmy). Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Kampinoski Park Narodowy. 

– Za nami trzecia edycja projektu. Frekwencja w cza-
sie zajęć udowodniła, że mieszkańcy Starych Babic i oko-
licznych gmin lubią aktywnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu – podkreśla Małgorzata Baranowska, preze-
ska Fundacji Aktywni Dłużej. – Zajęcia na Polanie za 
każdym razem odbywały się w  innym miejscu, dzięki 
czemu mogliśmy ćwiczyć nie tylko ze sprzętem Decath-
lon Bemowo ale także w sposób kreatywny wykorzystać 
otaczającą nas przestrzeń. Tak się stało np. w  czasie 
ostatniego spotkania, gdy cała grupa ćwiczyła boso na 
boisku do piłki plażowej. Dało to nam wszystkim moż-
liwość nietypowej pracy na mniej stabilnym podłożu – 
dodaje Małgorzata Baranowska.

Wracamy na salę ćwiczeń w  Klubie Mieszkańca 
w Starych Babicach
W ramach współpracy z Gminą Stare Babice, Fundacja 
Aktywni Dłużej wznawia po wakacjach projekty rucho-
we. Pierwszy to zajęcia „Gimnastyki przy muzyce”. To 
efektywne połączenie łagodnej, relaksacyjnej muzyki 
z  ćwiczeniami ruchowymi opartymi na jodze terapeu-
tycznej oraz z nauką prawidłowego oddychania. Wszyst-
kie te elementy dają efekt w postaci poprawy sprawności 
fizycznej oraz umiejętności relaksacji.

Babiccy seniorzy mogą także korzystać z kolejnej bez-
płatnej propozycji ruchowej – ćwiczeń pod nazwą: „Ruch 
rozwijający seniora – terapia ruchem”. Zajęcia odwołują się 
do metody Feldenkraisa, która uczy efektywnego wyko-
rzystywania ruchu jako środka do stymulowania układu 
nerwowego i poprawy ruchomości stawów.
Zdrowy Kręgosłup i relaksacja w Borzęcinie Dużym
Po wakacjach ruszają także zajęcia związane ze „Zdro-
wym Kręgosłupem”, które odbywają się w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Są to ćwiczenia 
adresowane do wszystkich seniorów zamieszkujących 
nasz powiat, bez względu na rodzaj schorzenia kręgosłu-
pa. Bazują na ćwiczeniach odciążających i wydłużających 
kręgosłup oraz rozciąganiu mięśni klatki piersiowej i oraz 
wzmacnianiu obręczy barkowej. Zajęciom towarzyszą 
ćwiczenia koncentracji, uważności i relaksacji. 

tekst/foto: ZMB

Wakacje się zakończyły, a wraz z nimi bezpłatna 
joga na Polanie Lipków i w Decathlon Bemowo, 
jednak zajęcia ruchowe dla seniorów w Starych 
Babicach i Borzęcinie Dużym realizowane 
przez Fundację Aktywni Dłużej znowu ruszają. 
Zapraszamy wszystkich dotychczasowych 
uczestników, a także nowe osoby,  
które chciałyby jesienią  
zadbać o zdrowe i relaks.

Od września z Polany Lipków prosto 
do Klubu Mieszkańca 
w Babicach

Zapraszamy na zajęcia:
Stare Babice (Klub Mieszkańca przy Szkole Podstawowej)                                              Kontakt: 504 770 809

Środa, 11.30–12.30 Gimnastyka przy muzyce

Środa, 12.45–13.45 Ruch rozwijający seniora

Borzęcin Duży (Mała sala gimnastyczna, Zespół Szkolno-Przedszkolny)

Czwartek, 15.30–16.30 Zdrowy kręgosłup i relaksacja
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Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaź-
ni zaprasza na spotkanie Ot! Warte 
z  dr.  hab. Andrzejem Draganem, 
autorem książki „Kwantechizm, czy-
li klatka na ludzi”, które odbędzie 
się 20  września o  godzinie 19:00  
w  Centrum Misji Afrykańskich 
(Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826).

Niezmiennie żyjemy w  przeświad-
czeniu, że wiemy całkiem sporo 
o  świecie, który zamieszkujemy, jed-
nak spotkanie z  Andrzejem Draga-
nem może to drastycznie zmienić. 
Co  stanowi podstawę rozwoju? Jaka 
jest rzeczywistość? Co o  niej wiemy 
i czy czegokolwiek możemy być pew-
ni? Ironiczną refleksją nad istotą świa-
ta, nauki i  wiary podzieli się z  nami  
Andrzej Dragan. 

„Kwantechizm” to niezwykła książka, która przenosi 
nas w świat praw fizyki, z którymi mamy do czynienia na 
co dzień. Autor objaśnia zjawiska nas otaczające w pro-
stej, lekko żartobliwej formie. Nawet mechanika kwanto-
wa będzie od teraz w pełni zrozumiała.

Świat nie jest w ogóle taki, jak nam się wydaje. „Jed-
no z  odkryć współczesnej fizyki jest takie, że filmy 

science fiction, wszelkie bajki albo 
filmy fantasy, gdzie wymyśla się ja-
kieś niestworzone rzeczy, to jest nic 
w  porównaniu z  tym, jak dziwna 
jest rzeczywistość, jak jest zaskaku-
jąca. To, że mikroskopijne obiekty 
są w  wielu miejscach równocze-
śnie, że informacja może być prze-
noszona z miejsca na miejsce przy 
pomocy teleportacji, na to wska-
zują obecnie nie hipotezy, ale eks-
perymenty” – argumentuje autor 
„Kwantechizmu”.

Dr hab. Andrzej Dragan – polski 
fizyk, fotograf i filmowiec, zdobyw-
ca wielu krajowych i  międzynaro-
dowych nagród. Prowadzi grupę 
badawczą zajmującą się łączeniem 

ogólnej teorii względności z  teorią kwantową na Wy-
dziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także 
profesorem wizytującym na National University of 
Singapore. Spotkanie poprowadzi Jan Waligóra – uczeń 
8 klasy Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. 

tekst/foto: LM

Zaproszenie na spotkanie Ot!Warte 
z dr. hab. Andrzejem Draganem
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fragmenty wywiadu

Iwona Postek-Turchońska: Czy przedsta-
wiając Cię, wymieniłam wszystko, czym 
się zajmujesz w życiu artystycznym?
Adam Strug: Niemalże tak. Właściwie je-
stem rzemieślnikiem. Moim rzemiosłem 
jest muzyka. W  rzemiośle można się 
wznieść do ars i o to w istocie idzie. Poza 
wymienionymi zajęciami jestem też na-
uczycielem akademickim.
IP-T: Gdzie uczyłeś się muzyki?
AS: W domu rodzinnym przede wszystkim. 
Mój pradziad był zawołanym śpiewakiem, 
który przez kilkadziesiąt lat prowadził 
śpiewy pogrzebowe w swojej wsi. Jego cór-
ka, a moja babka, przejęła jego repertuar 
i epatowała mnie tym w dzieciństwie. Do 
tego należy dodać edukację w szkole mu-
zycznej.
IP-T: Gdzie szukać początków Twojej arty-
stycznej drogi? Festiwale były przez chwilę 
Twoim pomysłem na życie?
AS: Błagam, nie artystycznej, a rzemieślni-
czej. Określenie artysta w moim wypadku 
znaczyć może jedynie „niezły artysta”. 
Poza tym nie mnie sądzić, czy moje rze-
miosło jest ars. Festiwalami się nie chwalę, 
bo nie ma czym. Między 16. a 22. rokiem 
życia odwiedziłem wszystkie, zgarniałem 
kasę i tyle mnie widzieli. Między festiwala-
mi udzielałem się jako muzyk uliczny.
IP-T: Czym było Bractwo Ubogich? Jaki 
wpływ na Waszą dalszą drogę artystyczną 
miało spotkanie z profesorem Andrzejem 
Bieńkowskim, malarzem i  wykładowcą 
ASP, który od lat 70. badał i dokumentował 
polską muzykę tradycyjną?
AS: Miałem 22 lata, gdy spotkałem ekipę 
mniej więcej rówieśniczą, z którą zajęliśmy 
się muzyką tradycyjną. Wyprowadziłem się 
z Warszawy i postanowiłem nie wracać na 
scenę, ale jak widać mi nie wyszło. Bractwo 
Ubogich to nazwa naszej ówczesnej kapeli 
– adekwatna do muzycznego szaleństwa 
i biedy, w jaką za jego sprawą popadliśmy. 
Przełomowym momentem było spotkanie 
z Andrzejem, bo uświadomiło nam wagę 
zagadnienia, jakim się zajęliśmy i  że to 
podróż w  jedną stronę. Kto doświadczy 
fenomenu muzyki tradycyjnej, nigdy tego 
doświadczenia nie zapomni. To rodzaj 
iluminacji, poznania piękna jako wartości 
obiektywnej i obowiązku etycznego.

IP-T: Czy w Polsce można znaleźć miejsca, 
gdzie muzyka tradycyjna jest wciąż żywa?
AS: Owszem, są miejsca gdzie ta muzyka 
żyje: Kurpie, Radomszczyzna, Rzeszowsz-
czyzna, Podhale. O ile w innych regionach 
muzyka świecka jest w zaniku, o tyle religij-
na ma się w całej Polsce jeszcze  relatywnie 
dobrze. Oczywiście wyjątkiem od tej reguły 
są Ziemie Odzyskane, gdyż – na skutek 
przesunięcia granic i  przesiedleń – nie 
zachodzi tam naturalna sztafeta pokoleń 
w przekazywaniu muzyki tradycyjnej.
IP-T: Co to jest emisja naturalna?
AS: Każdy z  nas ma swoją naturalną siłę 
i barwę głosu. Posługiwanie się nią to wo-
kalna emisja naturalna. Jest to wykonanie 
pozbawione naleciałości śpiewu uchodzą-
cego od XIX w. za uczony (opera) i manier 
afroamerykańskich. 
IP-T: Niewiele osób myśli o  muzyce, że 
może ona być przekazywana ustnie. Kiedy 
słyszymy wyrażenie „muzyka tradycyjna” od 
razu myślimy – folklor pełen niezrozumia-
łych tekstów i muzyki brzmiącej inaczej, niż 
ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Czym 
jest muzyka tradycyjna?
AS: Muzyka tradycyjna to nasz pierwotny ję-
zyk muzyczny. Każda cywilizacja wytworzyła 
własny. Pełnił funkcje identyfikujące w ob-
rębie plemienia i  odróżniające pomiędzy 
nimi. Tą muzyką fascynowali się i fascynują 
geniusze wszystkich wieków. [...]
IP-T: Czy Leśmian jest dla Ciebie ważny?
AS: Studiuję go od niemal 40 lat. To ge-
niusz. Jego myśli nie są naszymi myślami. 
Chadza tam, gdzie zazwyczaj ludzie nie 
chadzają. Nie chadzają, bo musieli by 
podważyć samych siebie i  swój światopo-
gląd. Rzuca rękawicę Bogu, ale nie tak jak 
romantycy. Idzie dalej. Łączy wątki religijne 
z erotycznymi w sposób bezprecedensowy 
w  literaturze nie tylko polskiej. Niestety 
– jest nieprzetłumaczalny. Jesteśmy szczę-
ściarzami, że narodził się między nami 
mistrz tej miary.
IP-T: Było różnie, trudno i  fascynująco. 
Co trzyma Cię na tej drodze? Misja? Mi-
łość? Pragnienie przywrócenia równowa-
gi w świecie muzyki?
AS: Nie mam misji, tylko niewyparzoną 
gębę. Równowagi w świecie muzyki już nie 
będzie. Muzyce tradycyjnej przyszło „kon-
kurować” z  rzeczami tak kuriozalnymi, że 
szkoda czasu by o nich pisać. […] 

Miłość? Tak, to miłość. Ale o miłości nie 
trzeba mówić, wystarczy ją praktykować.”

Rozmawiała: Iwona Postek-Turchońska, 

2  lipca 2019 r

Stowarzyszenie Działajmy Razem

20 października w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury Adam Strug wraz 

z zespołem śpiewaczym Monodia 
Polska weźmie udział w organizowanym 
przez Stowarzyszenie Działajmy Razem 
koncercie charytatywnym na rzecz pani 

Agnieszki z Koczarg. 
Koncert będzie miał również drugi, 

równie ważny aspekt – „Muzyka tradycyjna 
w Niepodległej” z okazji dobiegających 

końca obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zgodnie 

z obietnicą z poprzedniego numeru 
prezentujemy fragmenty rozmowy Iwony 

Postek-Turchońskiej z Adamem Stru-
giem – śpiewakiem i instrumentalistą, 

autorem piosenek, kompozytorem muzyki 
teatralnej i filmowej, scenarzystą filmów 

dokumentalnych, badaczem i popularyza-
torem muzyki tradycyjnej, pomysłodawcą 

zespołu śpiewaczego Monodia Polska, 
praktykującego pieśni polskie przekazywa-
ne w tradycji ustnej. Artysta prowadzi tak-
że kampanię muzyczną, wykonującą jego 

autorskie piosenki. Od trzech lat prowadzi 
audycję „Muzyczna podróż po Polsce” na 

antenie radiowej Jedynki.

Adam Strug

Stowarzyszenie Działajmy Razem 
ogłasza przesłuchania artystów amatorów 
oraz artystów zawodowych chcących suppor-
tować koncert Adama Struga oraz zespołu 
Monodia Polska. 
I etap przesłuchań odbędzie się 7 września  
2019 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podsta-
wowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40. 
Przewodniczącym jury będzie Adam Strug.
Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, datę 
urodzenia oraz telefon kontaktowy należy wy-
słać na adres kww.dzialajmyrazem@gmail.com 
do 1 września br. Formularz zgłoszenia wraz 
z informacją dotyczącą sposobu przetwarza-
nia danych osobowych (RODO) dostępny 
jest na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Działajmy Razem – www.dzialajmy-razem.pl. 

ogłoszenie
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Konkurs na prowadzenie zajęć 
w Domu Kultury ogłoszony w czerw-
cu br. przyciągnął ogromną ilość ofe-
rentów. Łącznie otrzymaliśmy ponad 
100 różnorodnych propozycji z  któ-
rych wybraliśmy najciekawsze. 

Zapraszamy na zajęcia indywidu-
alne nauki gry na instrumentach 
(pianino, keyboard, gitara oraz 
perkusja). Nowością w tym sezonie 
będą regularne zajęcia kulinarne, 

drukowanie 3D, stolarskie po an-
gielsku, programowanie w  Python 
dla młodzieży oraz Best Brain odkryj 
swój geniusz. 

Tak jak w poprzednim sezonie pro-
ponujemy m.in. grupowe zajęcia 
wokalne, teatralne, Teatr Muzyczny 
POLOT (czyli 3 w  1: śpiew, taniec, 
aktorstwo), ceramikę, kreatywne 
szycie, rysunek i malarstwo, rysunek 
artystyczny, artystyczne wariacje, 

robótki ręczne, origami, orto-me-
mo, speedcubing – układanie kostki 
Rubika na czas, przedszkole i szkołę 
szachową, programowanie w Mine-
craft, robotykę, kurs przygotowawczy 
z matematyki, języka polskiego i an-
gielskiego do egzaminu ósmoklasi-
sty, zajęcia logicznego myślenia oraz 
matmę dla opornych. W każdy pią-
tek w  godz. 19:00–21:00 zapraszamy 
na bezpłatne spotkania Klubu Gier 

Dom Kultury Stare Babice w sezonie 2019/2020!

Oferta zajęć i warsztatów 
W sezonie 2019/2020 zaplanowaliśmy bogaty wachlarz zajęć, z których będą mogli sko-
rzystać zarówno dorośli, dzieci, jak i młodzież. Zajęcia prowadzone są w pracowniach 
Domu Kultury oraz w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 40. Dzięki współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Stare Babice większość zajęć tanecznych oraz rucho-
wych odbywać się będzie w sali fitness hali sportowej GOSiR w Zielonkach-Parceli.
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Planszowych (pierwsze odbędzie się 
6 września). Ponownie w ofercie znaj-
dą się różnorodne techniki taneczne 

tj. dla najmłodszych baby-dance 
z opiekunami, taniec nowoczesny dla 
różnych grup wiekowych, flamenco 
oraz taniec towarzyski. Po raz pierw-
szy uruchomimy zajęcia breakdance 
oraz stepowanie. W ofercie znajdą się 
także zajęcia jogi oraz capoeira, czyli 
afro-brazylijskiej sztuki walki.

W  ofercie dla seniorów z  gminy 
Stare Babice mamy bezpłatne zaję-
cia taneczne, będące kontynuacją 
zeszłorocznych regularnych zajęć. 
Rozszerzamy ofertę dla seniorów 

o  bezpłatne zajęcia taniec w  kręgu 
raz w tygodniu oraz warsztaty origa-
mi raz na miesiąc. 

W  formule warsztatowej raz lub 
dwa razy w miesiącu będą odbywały 
się następujące zajęcia: ceramika dla 
małych i  dużych, architektura, cie-
kawy przyrodnik, robo-przedszkole, 
czyli robotyka dla przedszkolaków.

Kontynuować będziemy zajęcia 
chóru „Aprobata” dla dorosłych. 
Nadal będą się odbywały w  Domu 
Kultury próby Babickiej Orkiestry 
Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego 
oraz zespołu BabiCapela. Planujemy 
utworzenie dwóch nowych zespołów 

muzycznych, które w  przyszłości 
będą uświetniały różnorodne wyda-
rzenia. 

Pełny grafik zajęć pojawi się na na-
szej stronie internetowej na początku 
września i  od tego momentu będą 
możliwe zapisy. W tym roku prowa-

dzimy wyłącznie zapisy online przez 
portal www.strefazajec.pl. Już teraz 
zachęcamy do utworzenia swojego 
profilu na tym portalu. Profile dzieci 
dodaje się do profilu dorosłego. In-
strukcja rejestracji i zapisów znajdu-
je się na stronie internetowej www. 
domkultury-starebabice.pl. W  razie 
jakichkolwiek pytań zachęcamy do 
kontaktu z sekretariatem lub recepcją 
Domu Kultury od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00–16:00 tel. 22 487 
18 70 lub 22 487 18 48.

Serdecznie zapraszamy na Dzień 
Otwarty do Domu Kultury Stare 
Babice w  niedzielę 15 września br. 
w godz. 13:00–19:00.

Oprócz różnorodnych atrakcji, po-
kazów i warsztatów oraz możliwości 
spotkania się z  instruktorami, tego 
dnia odbędzie się szkolenie z rejestra-
cji i zapisów online na zajęcia w sezo-
nie 2019/2020.

tekst: Paulina Nowakowska/foto: GB



Dom Kultury zaprasza

1 września 2019 r. (niedziela) godz. 20.00 
Plac przed Domem Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A

Patronat medialnyOrganizatorzy

Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia
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Patronat medialnyOrganizatorzy

1 września 2019 r. (niedziela) godz. 21.00
Plac przed Domem Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A

Teatr Ognia  
Azis Light
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LETNIE POTAŃCÓWKI. Lato rozpoczęliśmy 
w Borzęcinie Dużym, a potem tanecznym krokiem 
przeszliśmy przez Blizne Jasińskiego, Klaudyn, 
Wojcieszyn aż do zakończenia 7 września w  Zie-
lonkach-Parceli.

M
ig

aw
ki

KULTURALNE   LATO
Po raz pierwszy Dom Kultury był organizatorem akcji letniej dla mieszkańców gminy 
Stare Babice. Plan był przejrzysty – sześć kategorii wydarzeń – dla każdego coś miłego  
i WSZYSTKO BEZPŁATNIE!

ATRAKCJE DLA DZIECI. W każdą środę, od go-
dziny 17.00 do 20.00, za każdym razem w innym 
miejscu gminy, animatorzy organizowali zabawy in-
tegracyjne, zawody, biegi sprawnościowe i kąciki do 
zabaw indywidualnych. Zawsze z daleka można było 
zorientować się, gdzie znajduje się babickie centrum 
rozrywki, bo dwumasztowy pomarańczowy namiot 
Domu Kultury widoczny był z daleka. 
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PIKNIKI MUZYCZNE. Muzyka ma wiele twarzy, 
dlatego zaproszone zostały do Babic zespoły fol-
kowe, rockowe, discopolowe oraz bluesowe. Część 
gastronomiczna na Polanie Dwóch stawów pozwa-
lała spędzić popołudnie w sposób syty zarówno dla 
ucha jak i brzucha.

KONCERTY, KABARETY. Dla miłośników 
tego rodzaju rozrywki mieliśmy koncert zespo-
łu Leliva Jazz Band, kabaret Moniek Przepiórko, 
koncert Retromania wyśpiewany przez Aleksan-
drę Troczyńską-Rucińską, Wieczór Hiszpański 
i  Wieczór Włoski. Na początku września cze-
ka nas jeszcze koncert zespołu Castle Brass oraz  
Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis. 
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WARSZTATY TANECZNE. Zaplanowane były 
dla różnych grup wiekowych: 7-10 lat; 11 lat+, mło-
dzież 13 lat+, dla dorosłych i dla seniorów. Tańczy-
liśmy flamenco, breakdance, taniec nowoczesny, 
tribal i stepowaliśmy.

KINO PLENEROWE. W  tym sezonie mieliśmy 
dwia wieczory filmowe, dwa jeszcze przed nami, 
ale sądząc po frekwencji, zapotrzebowanie na tego 
typu wydarzenie kulturalne jest ogromne, więc 
w przyszłym roku, chyba pokusimy się o więcej se-
ansów. Tym bardziej, ze sukcesywnie dokupujemy 
leżaki i kocyki, by było wygodnie i ciepło.

M
ig

aw
ki
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Dzieci uczestniczyły w  Wakacjach RoboArchi, czyli 
przygodzie z  robotyką i  architekturą uzupełnioną grami 
i zabawami na powietrzu. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się eksperymentalno-kulinarne Warsztaty Gotuj-
Mania. Szaleństwo w  kuchni i  podczas eksperymentów 
nie miało końca, a uśmiech z ust uczestników nie znikał. 

Trzecia propozycja Domu Kultury to niezwykle twórcze 
Warsztaty z Polotem, czyli warsztaty  teatralne, wokalne 
i  taneczne z  interesującymi warsztatami plastyczno-sce-
nograficznymi. Efektem tygodniowych Wakacji z Polotem 
było stworzenie przedstawień muzyczno-taneczno-ak-
torskich z  własnoręcznie przygotowanymi rekwizytami 
i scenografią pod okiem wspaniałych specjalistów. W ten 
sposób lipcowy Polot zakończył się przedstawieniem pt. 
„Stworzenie Świata”, w  którym dzieci w  niezwykle hu-
morystyczny i  niebanalny sposób przedstawiły początki 
naszego świata prawie zgodnie z historią stworzenia zapi-
saną w Biblii. Stworzenie świata w przedstawieniu trwało 
jednak nieoczekiwanie osiem dni… Goście znajdujący 
się na widowni żywo reagowali na występy w wykonaniu 
dzieci, nagradzając młodych artystów gromkimi brawami. 

W ostatnim tygodniu sierpnia następna grupa dzieci pra-
cowała nad kolejnym przedstawieniem nawiązującym tym 
razem do sztuki, kultury i życia starej Warszawy. Spektakl 
w  wykonaniu ponad trzydziestki dzieci odbył się w  Sali 
Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice. Dzięki profe-
sjonalnej obsłudze akustycznej i  wyjątkowemu oświetle-
niu widowiska, zarówno występujący, jak i widownia czuli 
się jak na spektaklu w najprawdziwszym teatrze.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim instruk-
torom, którzy podczas wakacyjnych tygodni z ogromnym 
zaangażowaniem prowadzili ciekawie różnorodne warsz-
taty i zajęcia dla dzieci. 

Kontynuacją wakacyjnych warsztatów będą regularne 
zajęcia z robotyki, architektury, gotowania, eksperymen-
tów oraz Teatru Muzycznego Polot w  zbliżającym się 
sezonie 2019/2020 w Domu Kultury Stare Babice. Przesłu-
chanie do Teatru Muzycznego Polot odbędzie się w piątek 
20 września 2019 r. o godz. 17:30. Zapisy na przesłucha-
nie oraz na regularne zajęcia odbywać się będą przez por-
tal www.strefazajec.pl. 

tekst: Paulina Nowakowska/foto: GB

Wyjątkowe wakacje w Domu Kultury 
Stare Babice dla dzieci za nami…

Dom Kultury Stare Babice miał w swojej ofercie siedem 
tygodni warsztatów i zajęć. Atrakcyjne półkolonie 

przyciągnęły łącznie blisko 150 osób.
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(fragmenty)
Kontakt z dzieckiem w jego pierw-

szym etapie życia to wyjątkowa szan-
sa na zbudowanie więzi – coś, co już 
się nie powtórzy i  czego absolutnie 
nie wolno zaniedbać. Poprzez wspól-
ną zabawę mamy okazję wspierać 
w  dziecku jego poczucie własnej 
wartości, pielęgnować przekonanie 
o tym, że jest ważne; pozwalamy mu 
doświadczać bycia kochanym. 

Nie każdy wie, ile czasu poświę-
cać dziecku, a  już wymyślanie po-
mysłów na zabawy z  dzieckiem 
wydaje się profesją zarezerwowaną 
dla specjalistów…

Rozejrzyj się wokół 
Nasze garderoby i  kuchenne szafki 

pełne są fantastycznych przedmiotów, 
które udoskonalą wspólnie spędzany 
czas. Na przykład kuchnia… prze-
cież to kopalnia skarbów – stwierdza 
Kamila Jabłecka, która zawodowo 
zajmuje się prowadzeniem zajęć dla 
najmłodszych dzieci. Czy wiecie, że 
z  garnków i  misek możecie stworzyć 
prawdziwą orkiestrę? 

Pozwól towarzyszyć 
W  pierwszym roku życia dzieci 

zamiast zabawek potrzebują przede 
wszystkim bliskości rodziców, ich doty-
ku, przytulania, miłości – mówi Karo-
lina Kurpińska, pedagog i terapeutka 
integracji sensorycznej współpracu-
jąca z Fundacją Nasze Szczęścia, która 
jest również mamą dwóch chłopców. 
Dwulatek układa sobie świat – wie, kto 
czym zajmuje się w domu, czyje rzeczy 
do kogo należą. Zawsze chce robić to, co 
mama i tata. I  jak najbardziej należy 
mu na to pozwolić! Maluch może to-
warzyszyć nam przy większości czyn-
ności domowych. Dzięki temu może 
poczuć się pełnoprawnym, potrzeb-
nym i ważnym członkiem rodziny.

Obserwuj i angażuj
Trzeba zwrócić uwagę na wszyst-

kie zmysły dziecka i  codziennymi 
ćwiczeniami pobudzać integrację 
sensoryczną u naszego maluszka.

Wyciągnijcie kilka misek, łyżek 
różnej wielkości, umyjcie butelkę po 
soku, dajcie lejek. Przesypujcie, wy-
sypujcie, wsłuchujcie się w dźwięki – 
podpowiada Kamila Jabłecka. 

Starszym dzieciom dajcie szczyp-
ce kuchenne i poproście o wybiera-
nie większych ziaren np. fasoli albo 
wrzucicie kilka makaronów kokar-
dek. To ćwiczenie, które doskonale 
przygotuje małe dłonie do prawi-
dłowego trzymania kredki i  dłu-
gopisu. Ziarna to także doskonały 
element ścieżek sensorycznych. Mo-
żecie wysypać je na tacki i pozwolić 
maluchom po nich chodzić. 

Będzie bałagan? No i  co z  tego? 
Bałagan przecież również można ra-
zem posprzątać. 

Świetnym sposobem na ciekawe 
spędzanie razem czasu może też 
być zabawa w teatr. Jako mama oraz 
nauczycielka wychowania przed-
szkolnego i wczesnoszkolnego, szcze-
rze polecam taką formę aktywności 
– mówi Ola Perkowska, aktorka te-
atrów „Bliżej Nieba” i „Mewa”. 

Słuchaj i mów
Ważne, by w naszych wspólnych za-

bawach dziecko „miało głos” – mogło 
zaproponować, w co chce się bawić, po-
wiedzieć „nie”, gdy chce odpocząć albo 
zaproponować zmianę zabawy – pod-
kreśla psycholog Linda Grześkiewicz-
-Strumidło.

Z  drugiej strony trzeba też uczyć 
dziecko stawiania granic, pokazywać 
mu, że my również mamy swoje po-
trzeby i nie zawsze jest czas na zabawę. 
Na pewno warto bawić się z dzieckiem 
wtedy, gdy nas o  to prosi, ale trzeba 
też brać pod uwagę siebie i nie silić się 
na zabawę wtedy, gdy naprawdę nie 
mamy na to ochoty – stwierdza psy-
cholog. 

Dajmy szansę naszym dzieciom na 
to, by spędzały z nami czas w sposób 
przyjazny i  rozwijający. Pamiętajmy, 
że ten czas już się nie powtórzy i kie-
dyś z łezką w oku będziemy wspomi-
nać nasze wspólne chwile.

tekst: Karina Grygielska

il. Krzysztof DeMianiuk

Małe dziecko w  domu to źródło 
niewyczerpanych inspiracji, a my, 
rodzice, każdego dnia mamy 
możliwość rozwijania chłonnych 
umysłów naszych dzieci poprzez 
wspólne spędzanie czasu.

Po co się bawić z dzieckiem?

Na stronie www.domkultury-stareba-
bice.pl w zakładce GAZETA BABICKA 
/ kompas babickiego rodzica znajduje 
się pełen tekst artykułu.
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Składniki:
  500 g kłączy perzu 
  500 g młodych liści pokrzywy 
  50 g masła 
  sól (najlepiej morska), pieprz

Kłącza perzu należy dokładnie opłukać, dobrze wysuszyć, 
posiekać i zmielić (w ostatniej fazie mielenia można użyć 
młynka do kawy). 
Młode liście pokrzywy należy umyć, posiekać, a następnie 
zalać wrzątkiem (tak, aby przykryć liście). Dodajemy ma-
sło oraz sól i gotujemy przez 5 minut. Dosypujemy 4 łyżki 
mąki z perzu i ponownie gotujemy 5 min. Jeśli zupa zrobi 
się zbyt gęsta wówczas można dolać trochę wody. Na ko-
niec doprawiamy pieprzem.

Perz właściwy

Propozycje wykorzystania perzu

(Elymus repens) 

Perz to pospolicie występująca na półkuli północnej bylina 
z rodziny traw, dorastającą do wysokości 150 cm. Gatunek 
zasiedlający ugory, odłogi i tereny nieużytkowane rolniczo, 
a także pospolity chwast sadów i ogrodów. Nazywany jest 
także: perzem pełzającym, korzenicą, osoczem, pernicą, 
psią paszą, psią trawą, psim zębem i zagłuszycą.

Pierwsze liście perzu spotykamy już w połowie marca, 
a jego kwitnienie przypada od czerwca do września. Roz-
mnaża się głównie poprzez rozłogi podziemne, a  także 
nasiona, których przeżywalność w glebie dochodzi nawet 
do 10 lat. Niszczony i usuwany odrasta z pozostawionych 
w glebie niewielkich odcinków. Od wieków perz zwyczajny 
wykorzystywany był zarówno w lecznictwie, jak i kuchni. 

LECZNICTWO
Zawarte w perzu substancje zwiększają wydalanie mo-

czu, a wraz z nim szkodliwych substancji przemiany ma-
terii – głównie mocznika i chlorków. Sporządzone z niego 
herbatki mają działanie moczopędne, przeciwmiażdży-
cowe, ochraniające wątrobę, odtruwające, a  także prze-
ciwgrzybiczne i  żółciopędne. Łagodzi stany zapalne błon 

śluzowych, przyśpiesza ich regenerację, zmniejsza prze-
puszczalność naczyń włosowatych, a także poprawia zdro-
wotność tkanki łącznej i skóry. Zapobiega odkładaniu się 
w  wątrobie cholesterolu, zmniejsza poziom tłuszczów 
we krwi i przeciwdziała stłuszczeniu wątroby. Substancje 
w nim zawarte warunkują utrzymanie prawidłowej flory 
jelitowej w naszym organizmie. Należy przy tym podkre-
ślić, że współczesne badania naukowe dowodzą, iż to wła-
śnie w jelitach kształtuje się nasza odporność.

ZBIÓR ZIOŁA
Perz należy szybko umyć pod bieżącą wodą, osuszyć 

w czystej ściereczce, usunąć z niego drobne korzonki i czę-
ści nadziemne, pociąć na 1cm kawałki, rozłożyć cienką 
warstwą i suszyć na wolnym powietrzu lub w  lekko roz-
grzanym piekarniku.

Kłącza perzu można jeść po ugotowaniu, a  także na 
surowo (po opłukaniu i sparzeniu wrzątkiem). Tak przy-
gotowany perz można dodawać do surówek, sałatek i zup 
jarzynowych, jednak nie więcej niż 20 g dziennie, gdyż 
może powodować biegunki.

CIEKAWOSTKI

•  W średniowieczu świeży sok pozy-
skany z jego kłączy wykorzystywano 
przy zwalczaniu pasożytów jelit, a 
także leczeniu żółtaczki oraz innych 
przypadłości związanych z wątrobą. 

•  Na przednówku wysuszone i zmie-
lone kłącza perzu wykorzystywano 

do produkcji lekkiego piwa i wina, 
a także jako domieszkę do mąki, 
z której pieczono chleb. 

•  Podczas I wojny światowej na tere-
nach dotkniętych głodem Niemiec 
i Francji z perzu wypiekano placki 
oraz sporządzano namiastkę słod-

kiego syropu o nazwie „Mellago 
Graminis”, którym słodzono napoje. 

•  Perz w palonej formie stanowił kie-
dyś namiastkę kawy.

•  Dodawany jako pasza dla dojnych 
krów, poprawia ilość i jakość mleka.

(fragment) Sm
aki polskiej przyrody

Przepis na wiosenną zupę z perzem  

Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZE-
TA BABICKA / SMAKI POLSKIEJ PRZYRODY znajduje się 
pełen tekst o perzu i więcej propozycji wykorzystania go.

Artykuły z cyklu „Smaki polskiej przy-
rody” to teksty o  charakterze edukacyj-
no-informacyjnym, niepełniące funkcji 
poradnika medycznego. Informacje, rady 
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie 
mogą zastępować osobistych wizyt i kon-
sultacji z lekarzem.

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jed-
nego stanowiska zbierz tylko część roślin, 
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej 
ilości ziół z  jednego miejsca może spo-
wodować, że w  przyszłym roku już ich 
tam nie będzie.

tekst/foto: Joanna Szczepanik

Pamiętaj! Zbieraj wy-
łącznie zioła, które znasz 
i rób to w miejscach od-
dalonych od ruchliwych 
dróg oraz innych źródeł 
zanieczyszczeń.



sierpień/wrzesień 2019  gazetaBABICKA 

36

oświata w gminie 

GB: Serdecznie gratuluję wygranej i życzę wiele sa-
tysfakcji z pracy. Z tego, co wiem, jest Pani związana ze 
szkołą w Koczargach już od jakiegoś czasu. Ile to już lat 
pracy w tej placówce?

AB: Dziękuję. Ze szkołą w Koczargach jestem związa-
na od początku mojej drogi zawodowej, a więc od 1999 
roku, to już 20 lat.

GB: Czego Pani uczyła?
AB: W tym czasie byłam nauczycielem matematyki, 

informatyki i fizyki.
GB: Jakimi cechami odznacza się, według Pani, ideal-

ny dyrektor szkoły?
AB: Idealny dyrektor to moim zdaniem osoba, która 

łączy w sobie cechy lidera i dobrego managera, spraw-
nie i  efektywnie zarządzająca szkołą; osoba, która ma 
wizję rozwoju placówki, w której wszyscy odnoszą suk-
cesy i się rozwijają – zarówno uczniowie, nauczyciele jak 
i  dyrektor. To osoba, dla której ważne jest wykonanie 
zadań, osiąganie celów, ale również troska o atmosferę 
i  dobre relacje w  swoim zespole. Taki człowiek, który 
wprowadzanymi zmianami wyprzedza czas w  stosun-
ku do wymagań i zadań stawianych przez dynamicznie 
zmieniającą się rzeczywistość.

GB: Czy ma Pani plany na zmiany w szkole w Koczar-
gach? Na czym będą one polegały?

AB: Do 2017 roku uczniami szkoły byli gimnazjaliści.
Obecnie, po zmianie struktury systemu oświaty i okresie 

przejściowym, mamy dzieci i młodzież – od trzyletnich 
przedszkolaków do ósmoklasistów. Z  tego też powodu 
będziemy rozwijać już wypracowane standardy pra-
cy nauczycieli i  prowadzić działania dostosowane dla 
młodszych uczniów. Jednocześnie, jako nowa szkoła 
podstawowa – możemy tak powiedzieć, będziemy stop-
niowo tworzyć zwyczaje i tradycje, zmieniać przestrzeń 
na bardziej kolorową i  przyjazną młodszym uczniom, 
odpowiadać na zapotrzebowania środowiska szkolnego. 
Wszystkie zmiany, które będą wprowadzane muszą być 
konsultowane z  Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 
Samorządem Uczniowskim i  akceptowalne przez całą 
społeczność szkolną.

GB: Jak postrzega Pani szkołę w Koczargach na tle 
szkół warszawskich?

AB: Zarówno położenie placówki, z dala od głównej 
drogi o  dużym natężeniu ruchu, jak i  jej kameralność 
jest wielką zaletą. Wpływa to na bezpieczeństwo i  lep-
sze warunki rozwoju uczniów. Dzięki dobrej współpracy 
z organem prowadzącym szkołę, który jest otwarty na 
inicjatywy zmierzające do polepszenia warunków na-
uki w naszej szkole, wdrażane są różne działania, w tym 
związane z potrzebami lokalnej społeczności, np. utwo-
rzenie oddziału przedszkolnego dla trzylatków. Ucznio-
wie naszej szkoły są objęci opieką szkolnej pielęgniarki, 
mogą korzystać z porad pedagoga, psychologa i logope-
dy. Kadra pedagogiczna, warunki lokalowe oraz wypo-
sażenie sal dydaktycznych w  nowoczesne pomoce, jak 
również oferta zajęć dodatkowych dla uczniów nie ustę-
puje swym standardom szkołom warszawskim.

GB: Czy zechce Pani uchylić rąbka prywatności? Jaką 
osobą jest Pani prywatnie? 

AB: Jestem mamą dwóch uroczych urwisów, którzy 
wyzwalają we mnie pokłady kreatywności i cierpliwości. 
Zawsze postrzegam szklankę „do połowy pełną”, a po-
tencjalny problem jest dla mnie wyzwaniem i takie spoj-
rzenie na świat staram się przekazywać innym. 

GB: Jak spędza Pani wolny czas?
AB: Uwielbiam podróże z rodziną po Polsce, czytanie 

książek, spacery.
GB: Ulubiona książka? Film? 
AB: Z dziećmi oglądam głównie bajki, w kinie – ko-

medie, zaś ulubione książki to kryminały i  literatura 
związana z  rozwojem dzieci – polecam dwie pozycje: 
„Pozytywną dyscyplinę” J. Nelsen i „Cyfrowa demencja” 
M. Spitzer. 

GB: Dziękuję za poświęcony czas i  życzę realizacji 
planów, doskonałej współpracy z nauczycielami, rodzi-
cami i dziećmi.

AB: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Koczargi w kobiecych rękach
W drodze konkursu, który odbył się 24 lipca 2019 r., wyłoniono nowego dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Koczargach Starych. Konkurs wygrała Anna Baran. Stanowisko zostanie powierzone na okres 5 lat 
– od 1 września 2019 r. Z przyjemnością przedstawiamy Panią Dyrektor. 
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Janek, Lena, Marysia, Staś, Kamil 
i Kuba wspólnie z rówieśnikami z in-
nych europejskich krajów, spędzi-
li wyjątkowy, twórczy i  przyjemny 
czas. Wyjazd na Festiwal był częścią 
dofinansowanego przez Urząd Gmi-
ny Stare Babice projektu Fundacji Na 
Przekór – „Między miejscami”. Pro-
jekt stawia na wielowymiarowe mię-
dzynarodowe spotkania młodzieży, 
a tym samym na wymianę doświad-
czeń i pielęgnowanie uniwersalnych 
wartości, takich jak zrozumienie, 
współdziałanie, życzliwość, zgod-
ność i szacunek. 

Celem Youthrope-festival było spo-
tkanie się w jednym miejscu młodzie-
ży z sześciu krajów, tj. Niemiec, Polski, 
Słowacji, Litwy, Łotwy i Wielkiej Bry-
tanii (z prowincji Irlandia Północna), 
nabywanie nowych sprawności pod-
czas warsztatów oraz kształtowanie 
umiejętności pracy w grupie. W mię-
dzynarodowych zespołach młodzież 
próbowała swoich sił w różnorodnych 
warsztatach: graffiti, filmowych, fo-
tograficznych, muzycznych (gra na 

instrumentach i  śpiew), tanecznych, 
sitodruku i  artystycznych oraz pod-
czas aktywności parkour*. Wszystko 
pod okiem profesjonalnych instruk-
torów, pasjonatów swoich dziedzin. 
Końcowe efekty tygodniowej pracy 
mogliśmy podziwiać na oficjalnym 
zakończeniu Festiwalu w  towarzy-
stwie licznie zgromadzonych gości. 
Obecni na zakończeniu przedstawi-
ciele władz rejonu Brandenburgia, 
serdecznie podziękowali zgroma-
dzonej młodzieży za aktywny wkład 
w  budowanie postawy otwartości 
i życzliwości ponad granicami. 

Festiwalowa młodzież nocowała 
w namiotach, wspólnie przygotowy-
wała posiłki i  organizowała zajęcia 
dodatkowe, co było świetną okazją 
do sprawdzenia się w  niecodzien-
nych sytuacjach. Dodatkowy aspekt 
edukacyjny miało porozumiewanie 
się w  języku angielskim, który był 
językiem wykładowym nie tylko na 
warsztatach i  wycieczkach, ale po-
zwalał znaleźć młodzieży wspólną 
płaszczyznę porozumienia. 

Oprócz codziennej pracy, realiza-
cji podjętych zadań, był też czas na 
odpoczynek i  poznawanie rejonu 
Niemiec, w którym przebywaliśmy. 
Zwiedziliśmy Berlin i  Poczdam, 
poznawaliśmy zwyczaje i  historię 
swoich krajów, organizowaliśmy 
dyskoteki, śpiewaliśmy, graliśmy 
w piłkę, w kręgle, a piękna pogoda 
pozwoliła na korzystanie z pływalni. 

Udział w Festiwalu był dla młodych 
ludzi prawdziwą przygodą. Okazją do 
przyjrzenia się z  bliska, jak żyją ich 
rówieśnicy w innych krajach. Zachętą 
do zrozumienia, że świat zawsze był 
i będzie różnorodny. A przez to, że za-
wsze był i będzie ciekawy.

Fundacja Na Przekór

Zdjęcia autorstwa uczestników warsztatów 

wykonane pod czujnym okiem Emila Palenicy 

(Emil Palenica Photography)

parkour* – (fr.  sztuka przemieszczania 
się) – pochodząca z  Francji  forma ak-
tywności fizycznej. Główną ideą parkour 
jest pokonywanie przeszkód stojących 
na drodze w jak najprostszy i najszybszy 
sposób. 
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Od 21 do 28 lipca 2019 r. grupa gminnej młodzieży brała udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuki i  Kultury „Youthrope-festival” w  niemieckim Stahnsdorf. Festiwal już po raz drugi 
współorganizowany był przez Fundację Na Przekór oraz jej zagranicznych partnerów. 

II Międzynarodowy                         Festiwal Sztuki i Kultury 
„Youthrope-festival”                       Stahnsdorf 2019 r. 



sierpień/wrzesień 2019  gazetaBABICKA 

38

historia

Księgi prawdy
Księgi parafialne są prawdziwy-

mi skarbnicami wiedzy o lokalnych 
społecznościach i  ich dziejach. 
„Kronika Parafii Borzęcin” i „Kro-
nika Parafii Babice” są  również 
takimi dziełami. Na stronach za-
pisanych wprawnymi rękami pro-
boszczów znajdziemy bezcenne 
informacje, płynące z  bezpośred-
nich obserwacji, bez ubarwień 
i  legend dominujących w  opowia-
daniu o historii w naszych czasach.

Borzęcin pamięta…
Tę dramatyczną opowieść przed-

stawialiśmy szeroko w „Gazecie Ba-
bickiej” (nr 8/9 z 2004 r.). Opisał ją 
w kronice parafialnej ks. Stanisław 
Brejnak, który objął borzęcińską 
parafię pod koniec lipca 1944 r. Jak 
wspominał, na uroczyste przekaza-
nie mu kluczy od kościoła przyszło 
niewielu parafian. Ludzie obawiali 
się niemieckich „bud” (samocho-
dów ciężarowych), które tego dnia 
stały na drodze. – A może będą ła-
panki? – mówili parafianie, zawra-
cając do domów. 

7 sierpnia 1944 r., około półno-
cy, ktoś niespodziewanie obudził 
księdza, oznajmiając, że plebania 
otoczona jest przez jakieś wojsko. 
Było to dziwne, bowiem w kilku po-
mieszczeniach tego budynku kwa-
terowali Niemcy, a front był jeszcze 
za Wisłą. Rozpoczęła się gwałtowna 
strzelanina. Część budynku została 
uszkodzona przez wybuchające gra-
naty. Pojawili się ranni i zabici. Oka-
zało się, że to partyzanci zaatakowali 
plebanię, chcąc stamtąd wykurzyć 
Niemców. Przerażony ksiądz odda-
lił się z tego miejsca, a walki trwały 
dalej. Partyzanci zaatakowali rów-
nież remizę straży pożarnej, w któ-
rej Niemcy utworzyli skład broni, 
jednak wobec dużej przewagi sił 
wroga musieli się wycofać. Zginęło 
wówczas 39 osób, w tym 5 strażaków 

wraz ze swym komendantem Igna-
cym Grzeleckim. 

Następnego dnia Niemcy w  od-
wecie rozstrzelali w  Borzęcinie 
Dużym 49 osób, które wyciągnię-
to z  domów na szosę. Kilka osób 
zamordowano także w  obejściach. 
Wśród zabitych byli mieszkańcy 
Borzęcina Dużego i  uciekinierzy 
z  Warszawy. Żołdacy podłożyli 
także ogień pod domostwa, spaliło 
się całe Wodnisko i  kilka domów 
w  pobliżu szosy. Księga parafialna 
utrwaliła dawną tragedię, a miesz-
kańcy Borzęcina Dużego pamię-
tają ją do dziś, modląc się co roku 
8 sierpnia za ofiary tej zbrodni. 

Realia wojny w Starych Babicach
6 września 1942 r. nowym pro-

boszczem babickiej parafii został 
ks. Jan Machnikowski. W drzwiach 
kościoła powitała księdza delega-
cja mieszkańców: wójt gminy Bli-
zne Jan Zarębski, Wiktor Detkens 
z synem Stanisławem – właściciele 
majątku Strzykuły i  Zygmunt Sit-
niewski – kierownik miejscowej 
szkoły. Rok później ks. Machni-
kowski dokonał takiego oto zapisu:

„Po Trzech Królach rozpocząłem 
wizytację parafii. (…) Była to pierw-
sza kolęda w  czasach tej okropnej 
wojny. Pod względem prawd wia-
ry, zwłaszcza wśród dziatwy i mło-
dzieży dorastającej, są duże braki, 

MĘŻCZYŹNI PROWADZENI NA EGZEKUCJĘ 
Podczas II wojny światowej Niemcy przeprowadzili co najmniej dwie egzekucje cywilnych mieszkańców 
naszej gminy: w Umiastowie i Topolinie (13 IX 1939) oraz w Borzęcinie Dużym (15 VIII 1944). 
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Powstanie Warszawskie – jak je wspominamy?
Starsi mieszkańcy naszej gminy pamiętają jeszcze tysiące wynędzniałych uciekinierów z Warszawy, łuny pożarów 
i dymy przez wiele tygodni unoszące się nad stolicą. Pozostała nie tylko pamięć, ale również ślady materialne – 
groby żołnierzy Armii Krajowej i niezwykłe zapisy w księgach parafialnych ukazujące tragedię tamtych dni. 
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zwłaszcza wśród rodzin, gdzie brak 
ojca czy matki, gdzie nędza wyjąt-
kowa wycisnęła swe piętno. Spory 
odsetek ojców, synów czy córek 
znajdował się na obczyźnie, na ro-
botach przymusowych…”. 

Zapis z 1944 roku
„Przeszło na tydzień przed wy-

buchem powstania w  Warszawie, 
w  Babicach i  okolicach zaczęły 
grasować półdzikie wojska kozac-
kie, kaukaskie, ukraińskie, będące 
na usługach Niemiec (przeważnie 
wzięci do niewoli z  armii sowiec-
kiej). Poczęto wypalać i niszczyć na 
polach zboża jare, pszenicę, a nawet 
i żyto, które już było ścięte. Na ple-
bańskiej ziemi zniszczono wszyst-
ką pszenicę, owies, jęczmień i  2/3 
żyta. Kartofle jeszcze niedojrzałe 
skopano. Poczynając od 1  sierpnia, 
wielkie fale uchodźców z Warszawy, 
którym udało się zbiec i  uniknąć 
śmierci z rąk rozszalałego żołdactwa 
niemieckiego i  będących na jego 
usługach Mongołów (tak nazywano 
jeńców z  armii sowieckiej) zaczęły 
płynąć przez Babice i wsie okolicz-
ne. W  zabudowaniach plebańskich 
przebywało do 50 osób dziennie, 
prawie bez odzieży i okrycia. Żony 
bez mężów, dzieci bez rodziców, sta-
re kobiety mdlejące z  wyczerpania. 
Wiele osób rannych, a tutaj brak po-
mocy lekarskiej. Jedyne, co można 
było zrobić, to dać zasiłki pieniężne 

i poratować tym, co było z reszty po 
ogrodzie i na polu, zostawione przez 
żołdaków – to oddawałem na użytek 
wysiedlonych z Warszawy”. 

Postrzelił dla żartów…
Pomoc księdza dla uciekinierów 

zwróciła uwagę Niemców. Du-
chowny był prześladowany, bro-
niąc ludzi i tego, co najświętsze w 
kościele i na cmentarzu, codzien-
nie narażał swoje życie. Pewnego 
dnia… „Postrzelił mnie w nogę, tak 
niby dla żartów żandarm niemiec-
ki, by mnie nastraszyć. Dzięki Panu 
Bogu niezbyt szkodliwie.” – pisze 
ksiądz Machnikowski. 

„Zabrano konia, bryczkę i wozy. 
Okradziono gospodarstwo ze 
wszystkiego. Rozebrano drwalkę, 
spichrz zniszczono i parkany, które 
na wiosnę reperowałem. Plebanię 
zanieczyszczono i  zdemolowano 
w niemożliwy sposób.

Na plebanii działy się orgie ofi-
cerów i  żołdaków niemieckich 
z dziewczętami (niestety) i polskie-
go pochodzenia, które wlokły się za 
wojskiem niemieckim. Na cmenta-
rzu grzebalnym ludność napływo-
wa i  niestety niektórzy parafianie 
wycięli wszystkie drzewa, niszcząc 
przy tym wiele pomników i parkan 
cmentarny, pomagali w  tym żoł-
nierze niemieccy. Trudno było coś 
przeciwdziałać temu barbarzyńskie-
mu świętokradztwu. (…) Wszelkie 

moje protesty i prośby wywoływały 
tylko drwiny i  odpowiedzi w  stylu 
– co tam znaczą drzewa i pomniki, 
gdy tylu ludzi ginie”.

Ref leksja i pamięć
W  tym roku obchodziliśmy 75. 

rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. 1 sierpnia w  mediach 
pojawiły się obszerne relacje z uro-
czystości rocznicowych. Niektóre 
z nich przypominały jednak rado-
sny festyn nielicujący z  dramatem 
tamtych dni. Osobom znającym 
straty ludzkie Powstania Warszaw-
skiego (tylko w  samej stolicy 200 
tys., ludności cywilnej i 20 tys. po-
wstańców) trudno zrozumieć ten 
sposób świętowania. 1 sierpnia po-
winien skłaniać raczej do zadumy, 
refleksji i  uroczystego wyciszenia 
nad grobami bohaterów, do wspo-
mnienia tragedii setek tysięcy war-
szawiaków, którzy pozostawiając 
dorobek całego życia, musieli opu-
ścić swoje miasto. Czy można było 
ich uratować? Ilu z  nich do niego 
powróciło? A  ilu zginęło miesz-
kańców okolicznych wsi, łącznie 
z  mieszkańcami Borzęcina, Babic 
i  wiosek położonych w  Puszczy 
Kampinoskiej? Pamiętajmy o Nich 
– zasługują bowiem na godne 
uczczenie.  

Marcin Łada

Dziękuję ks. Prałatowi dr. Grzegorzowi  

Kozickiemu za wypożyczenie Kroniki Parafialnej
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UCHODŹCY
Z WARSZAWY 

W czasie Powstania 
Warszawskiego i zaraz 
po nim  ponad 600 tys. 

mieszkańców stolicy zostało 
zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów. Ok. 500 tys. 

dostało  się w ręce niemieckie, 
część z nich (ok. 100 tys.) zwolniono, 
ok. 50 tys. wydostało się z Warszawy 

na własną rękę. Wszyscy uciekali przed 
ogniem i rozstrzeliwaniami. Wielu z nich 

uzyskało pomoc od mieszkańców naszej gminy.
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UWAGA! Sympatia do książek 
jest zaraźliwa i  nieuleczana, ale 
mimo to zapraszamy pomiędzy 
biblioteczne półki, gdzie na czytel-
ników czekają pachnące drukiem 
nowości wydawnicze oraz wrze-
śniowe propozycje kulturalne. 

Wśród nich znane projekty ad-
resowane do dużych i  małych, jak 
również nowe ciekawe propozycje. 

Już 24 września stratujemy z  ko-
lejną akcją czytelniczą, adresowaną 
do dzieci, pod hasłem – Bibliobajka. 
Celem akcji jest zachęcenie dzieci do 
czytania książek poprzez uczestnic-
two w  zajęciach literacko-plastycz-
nych, podczas których będziemy 
poznawać wiersze wybranych po-
etów. Dzieci będą współtworzyły je-
dyną w  swoim rodzaju bibliobajkę. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
zabawy ubranej w  formę książki. 
Akcja będzie trwała od września 
2019 r. do marca 2020  r., zaś na 
pierwszych zajęciach – 24  wrze-
śnia o godz. 16.30 zatytułowanych 
„W  świecie książki”, uczestnicy 

poznają szczegóły nowego projek-
tu. 

Zapraszamy również na stronę 
internetową www://biblioteka-sta-
rebabice.pl. W  zakładce Projekty bi-
blioteczne znajdą Państwo informacje 
o zajęciach literacko-plastycznych.

Zanim jednak rozpoczniemy wier-
szowane zajęcia literacko-plastyczne, 
zapraszamy do udziału w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Kropki 
z  panią Kropeczką oraz autorką 
bajek i  baśni dla dzieci Wiolettą 
Piasecką. 10 września o  godz. 16.30 
zapewnimy dzieciom mnóstwo 
wspaniałej zabawy. 

Nie zapominamy także o dorosłych 
czytelnikach – dla Was też przygoto-
waliśmy wiele propozycji. Przypo-
minamy, iż od 9 września startujemy 
z pogotowiem komputerowym, czyli 
bezpłatnymi poradami dotyczący-
mi podstawowej obsługi komputera. 
Wyjaśnimy, jak napisać tekst, w  jaki 
sposób obsługiwać pocztę e-mail, jak 
znaleźć potrzebne informacje w  in-
ternecie. Jesteśmy otwarci na Państwa 
potrzeby. Ze względu na ograniczenia 

czasowe, prosimy o  zgłaszanie się 
osób zainteresowanych w godzinach 
pracy biblioteki: osobiście, telefo-
nicznie 22  722 92 77 lub mailowo: 
bibbab@interia.pl. Odpowiemy na 
pytania, wytłumaczymy. Nie napra-
wiamy sprzętu. Zapisy będą przyj-
mowane na najbliższy miesiąc, gdyż 
dalszy harmonogram może ulec 
zmianie. Terminarz pogotowia kom-
puterowego dostępny jest na naszej 
stronie internetowej, jak również 
w bibliotece.

W  jesiennym repertuarze warsz-
tatów robótek zręcznych, które od-
bywają się w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 10.00 znalazły się 
warsztaty, podczas których wykony-
wać będziemy: podkładki pod kubki 
ze splecionej bawełny (3 września); 
1 października będziemy zdobić 
doniczki; 5 listopada wykonamy 
ozdobne kokardy oraz zawieszki 
do prezentów, a  3 grudnia – ozdo-
by bożonarodzeniowe i  sznurkowe 
choinki.

Nie lada atrakcją w  naszej bi-
bliotece są spotkania z  autorami 

i  szeroko rozumianymi 
ludźmi kultury. Spotka-
nia autorskie są potrzeb-
ne   zarówno pisarzom 
jak i czytelnikom. Są jed-
ną z  form popularyzacji 
literatury, służą promo-
cji książek i  ich twór-
ców. Dają możliwość 
poznania ludzi pióra, 
uczą odbioru literatu-
ry, rozumienia sztuki, 
zachęcają do czytelnic-
twa, czasem także do 
podjęcia własnych prób 
pisarskich. Internet nie 
zastąpi spotkania autor-
skiego, czyli fizycznego 
kontaktu z  pisarzem, 
jego bezpośredniej roz-
mowy z  czytelnikiem. 

Biblioteczne 
półki pełne kultury
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Istnieje ponad to możliwość uzyska-
nia autografu, zakupu książki pisarza. 
Korzyści z  organizowania i  uczest-
nictwa w  spotkaniach literackich 
można by jeszcze długo wyliczać. Dla 
większości odbiorców te kontakty są 
prawdziwą ucztą duchową, mają cha-
rakter bezpłatny, otwarty i uczestni-
czyć w  nich mogą wszyscy chętni. 
W  naszym wrześniowym kalen-
darzu znalazły się dwie takie uczty 
duchowe. 12  września o  godz. 
17.00 zapraszamy na spotkanie 
autorskie z  Marciem Ładą, któ-
ry zaprezentuje książkę „Palmiry, 
miejsce pamięci narodowej – hi-
storia i upamiętnienie”. Książka zo-
stała wydana z okazji 100. rocznicy 
niepodległości Polski i 25. rocznicy 
uroczystości religijno-patriotycz-
nych w  Palmirach. Spotkanie zaś 
odbędzie się w ramach zainauguro-
wanego w  maju br. cyklu Spotkań 
z regionem w tle. 

Wrzesień zakończymy spotka-
niem podróżniczym z  Rober-
tem Gondkiem, które odbędzie 
się 26   września o  godz. 17.00. 
W  drodze na najwyższe szczyty 

Afryki odwiedzimy: Tanzanię, Ke-
nię, Ugandę, Rwandę, Burundi. 
Robert Gondek najchętniej podró-
żuje po Afryce. Odwiedził 20 afry-
kańskich krajów. O  pięciu z  nich 
opowie podczas pokazu. Będzie to 
opowieść o  najwyższych afrykań-
skich górach i o ich różnorodności. 
Zobaczymy pokryte lodowcami Ki-
limandżaro i Mount Kenya. Na Mo-
unt Meru poczekamy na wschód 
słońca z  widokiem na najwyższy 
szczyt Afryki. Odbędziemy spacer 
po niezwykle kolorowych Górach 
Księżycowych w  Ugandzie. W  to-
warzystwie uzbrojonych żołnierzy 
wejdziemy na najwyższy szczyt 
Rwandy. Dowiemy się, czy trudno 
zdobywać góry w  Burundi. Zoba-
czymy, jak różna jest Afryka. Od-
wiedzimy goryle górskie z Rwandy 
i  szympansy w  Ugandzie. Będzie-
my podziwiać afrykańskie parki 
narodowe, pełne słoni, lwów, zebr, 
hipopotamów i  przepięknych, 
kolorowych ptaków. Odwiedzi-
my masajskie wioski w  Tanzanii 
i  Tamburyniarzy z  Burundi. Przy 
klimatycznej afrykańskiej muzyce 

zrelaksujemy się na rajskim Zan-
zibarze. Spotkanie zostanie sfi-
nansowane przez Instytut Książki 
w ramach działalności Dyskusyjne-
go Klubu Książki.

Wywołany do tablicy Dyskusyj-
ny Klub Książki właśnie we wrze-
śniu będzie obchodzić pierwszy rok 
działalności. Pierwsze spotkanie 
klubu odbyło się 18 września 2018 r. 
DKK to przede wszystkim doskona-
ły sposób na odbywanie i odkrywa-
nie nowych literackich szlaków, jak 
również poznawanie nowych ludzi. 
Wszystkim Klubowiczom dziękuję 
za wytrwałość w  gronie sympaty-
ków ciekawej książki. Przed nami 
kolejne spotkania DKK, najbliższe 
17 września o godz. 18.00, a za rok 
kolejne urodziny.

Polecamy się Państwa uwadze!
Zapraszamy na naszą stronę in-

ternetową, abyście Państwo nie 
tracili z nami kontaktu, jak również 
prosimy o  zapoznanie się w  wrze-
śniowymi plakatami, na których 
można znaleźć wszystkie szczegóły. 

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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W  poprzednim numerze zapo-
wiedzieliśmy rozmowę z  Mariuszem 
Kordysem z  babickiego biura podró-
ży SUN CENTER, który podzieli się 
swoim doświadczeniem i zdradzi nam 
przepis na najlepsze wakacje.

Panie Mariuszu, czy Państwa klien-
ci spędzili tegoroczne wakacje tak, 
jak marzyli?

Tak, nasi klienci wracają z  wakacji 
bardzo zadowoleni. Ci, którzy pojecha-
li w polecone przez nas miejsca, wró-
cili uśmiechnięci, opaleni i wypoczęci. 
Dzwonią do nas z  podziękowaniami 
i chęcią rezerwacji wczasów na kolejny 
rok. Są również i tacy, którym nie uda-
ło się znaleźć odpowiedniej oferty i nie 
są już tak bardzo zadowoleni. Z powo-
du niepewnej pogody w Polsce poszu-
kiwali ofert LAST MINUTE. Niestety 
wielu odchodziło z kwitkiem.

Czy to oznacza, że nie udało się 
znaleźć odpowiedniej oferty?

Tak, w  tym roku ceny wyjazdów 
LAST MINUTE były bardzo wysokie. 
Nie wszyscy mogli pozwolić sobie na 
tak drogie wakacje. Dotyczy to głów-
nie rodzin z dziećmi i większych grup 
znajomych, którzy czekali do ostatniej 
chwili z  zakupem wakacji. W  środku 
sezonu są małe szanse na znalezie-
nie optymalnej oferty, łączącej dobrą 
cenę z  możliwością wyboru hotelu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i  kierunku. Najlepsze hotele znikają 
z  ofert, a  ceny pozostałych są dwu-
krotnie wyższe niż pół roku wcześniej. 
W  świadomości utarło się, że najko-
rzystniejsze są oferty LAST MINUTE, 
co od jakiegoś czasu już korzystne nie 
jest. Przede wszystkim dlatego, że nie 
mamy wpływu na miejsca w  samolo-
tach, których w  ostatnim sezonie jest 
dużo mniej. Nawet kiedy znajdziemy 
zadowalający nas hotel w  ciekawym 
miejscu, nie mamy gwarancji korzyst-
nego transferu. Godziny przelotów są 
niedogodne. Zdarza się, że po wykwa-
terowaniu trzeba czekać na samolot 
kilka godzin, siedząc na walizkach. 
W ekstremalnych sytuacjach ludzie tak 
spędzają całą noc.

Co zatem zrobić, aby w przyszłym 
roku zapewnić sobie atrakcyjny letni 
wypoczynek?

Aby w przyszłym roku uniknąć ry-
zyka spędzania deszczowych wakacji 
nad Bałtykiem i  zastąpić słonecznym 
plażowaniem w  Bułgarii, Turcji czy 
Grecji, należy o  wakacjach pomy-
śleć już teraz. Wczasy należy zarezer-
wować jak najwcześniej w  tzw. opcji 
FIRST MINUTE. Większość touro-
peratorów ma już dostępne oferty na 
przyszły rok. W  tej chwili jest możli- 
wość zakupienia ich w niższej cenie.

Jak działa zasada FIRST MINUTE?
Od września do połowy listopa-

da pojawiają się oferty wakacyjne 
wszystkich touroperatorów, gdzie 
mamy szansę wybrać bestsellerowe 
hotele. To najlepszy czas dla dużych 
rodzin czy grup, które jeżdżą razem 
na wakacje. Jest to moment, kiedy 
ceny są najniższe i  dostępna jest peł-
na baza hotelowa, wszystkie rodzaje  
pokojów, terminy, kierunki i  inne  
preferencje np.: odległość od plaży, hotel  
 
 
 
 
 

z  odpowiednią infrastrukturą, basen 
ze zjeżdżalniami, animacje dla dzieci.  
To jest ten pierwszy i najlepszy moment 
na zakup przyszłorocznych wakacji – to 
jest właśnie FIRST MINUTE! 

Czy zakup wakacji o rok wcześniej 
jest bezpieczny?

Jak najbardziej bezpieczny. Po pod-
pisaniu umowy należy wpłacić tylko 
5% kwoty, a kupując u nas, mają Pań-
stwo możliwość dwukrotnej, bezpłat-
nej zmiany terminu wyjazdu w obrębie 
zakupionej oferty. Dbamy też o swoich 
klientów, dlatego w  przypadku, gdy 
z  przyczyn losowych nie będą mogli 
skorzystać Państwo z  zakupionych 
wcześniej wakacji, własnymi drogami 
szukamy nowego klienta na to miejsce, 
aby odzyskać dla Państwa wpłaconą 
zaliczkę. Na każdym etapie współpracy 
nasz klient może liczyć na wsparcie. 

A  co z  portfelem nadwyrężonym 
wakacjami i  wrześniowymi zakupa-
mi do szkoły?

Przypominamy, że w SUN CENTER 
można zakupić wycieczkę na dogodne 
raty. Biuro współpracuje z  bankiem 
(BNP Paribas). Kredyt jest bardzo 
atrakcyjny, a takie finansowanie sprawi, 
że w  momencie wyjazdu na wakacje 
będą one już praktycznie spłacone.

Biuro podróży SUN CENTER działa 
na babickim rynku od kilku miesięcy, 
a  już zyskało wielu stałych klientów. 
Oferty First Minute już zaczęły się po-
jawiać. To czas na realizację kolejnych 
marzeń!

Dane kontaktowe:
Biuro podróży SUN CENTER
ul. Ogrodnicza 1, przy rondzie w Babicach

tel. 511 081 329
www.suncenter.pl 
biuro@suncenter.pl
www.facebook.com/BiuroPodrozySunCenter
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Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dotyczy to również wakacji. Z tęsknotą będziemy oczekiwać kolejnych, 
wspominając tegoroczne słodkie lenistwo na plaży. Czy wakacje dla naszych mieszkańców były udane? Czy speł-
niły się ich oczekiwania, marzenia? Jaki jest sposób na najlepsze wakacje w 2020 roku?

Przepis biura podróży SUN CENTER 
na najlepsze wakacje 2020 roku
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Tym razem do startu zgłosiło się 22 zawodników, 
a wśród nich reprezentanci Lwowa, Łodzi, Olsztyna, Białe-
gostoku, Pszczyny, Bierunia, Warszawy, Pruszkowa i oczy-
wiście Starych Babic. Najmłodszy uczestnik – Ksawery 
Rusznica z Warszawy – miał zaledwie 5 lat!

W  kategorii JUNIOR triumfował jadący w  swoich 
pierwszych zawodach w życiu 10-letni Norbert Wierzcho-
łowski z Borzęcina Dużego. Drugie miejsce zajął Dawid 
Bożyk z Koczarg Starych, a trzecie Alan Rusznica z War-
szawy. 

Na podium w  najliczniejszej, 9 osobowej katego-
rii AMATOR stanęli odpowiednio: 1. Maksym Pavlow 
(Lwów, Ukraina), 2. Hubert Walczak (Łódź), 3. Dawid 
Szaniawski (Łódź). 

Wśród PROsów w walce o pierwsze miejsce zmierzyło 
się dwóch mistrzów z poprzednich lat – Piotr Leszczyński 
(2017) i Patryk Teul (2018). Ostatecznie o zaledwie 8 punk-
tów lepszy okazał się Patryk (Białystok) i  to on obronił 
tytuł mistrza z ubiegłego roku. Drugie miejsce zajął Piotr 
(Bieruń), a trzecie – podobnie jak rok temu – Mariusz Mi-
kucki (Warszawa). Przegraną w kat. PRO „Leszczu” powe-
tował sobie, zgarniając główną nagrodę za BEST TRICK.

Na publiczność jak co roku czekały dodatkowe atrakcje 
przygotowane przez GOSiR Stare Babice: bezpłatny grill, 
koszulki, czapeczki oraz piękny rower BMX, który trafił 
do młodego mieszkańca gminy. Mamy nadzieję, że za rok 
zobaczymy go w 7. edycji Stare Babice BMX Challenge!

Tekst: GOSiR; foto: Oskar Dąbrowski

Stare Babice BMX 
Challenge 2019
3 sierpnia odbyło się wielkie święto 
BMX, czyli 6. edycja corocznych zawo-
dów Stare Babice BMX Challenge 
2019. Idealna pogoda przyciągnęła 
sporą liczbę kibiców, którzy mogli po-
dziwiać zmagania najlepszych zawodni-
ków z Polski i z zagranicy.



lipiec/sierpień 2019  gazetaBABICKA 

44

sport

Polskie Stowarzyszenie Carrom 
wysłało na ten turniej łącznie 12 za-
wodników tj. 4 osobową reprezenta-
cję Polski na turniej drużynowy oraz 
3 pary na turniej deblowy. Wszyscy 
zawodnicy z  Polski wzięli udział 
także w  turnieju singlowym. Do 
drużyny narodowej zakwalifikowali 
się: Bartosz Sasiński (Legionowo), 
Sylwester Pogorzelski (Warszawa), 
Paulina Nowakowska (Stare Ba-
bice) oraz Robert Bany (Warsza-
wa). W  turnieju deblowym wzięły 
udział następujące pary z  Polski: 
Magdalena Szczepaniak i  Kacper 
Grzegorczuk (Stare Babice), Paweł 

Wroczyński i Jan Bażyński (Warsza-
wa), Jakub Nowakowski i Jan Nowa-
kowski (Stare Babice) oraz Pankaj 
Monga i  Jakub Sasiński (Kraków/
Legionowo). 

Reprezentacja Polskiego Sto-
warzyszenia Carrom po zaciętych 
i  nerwowych meczach uplasowa-
ła się ostatecznie na piątej pozycji. 
W tym roku najlepszą drużyną oka-
zała się drużyna z Wielkiej Brytanii 
tuż przed Włochami i  Szwajcarią. 
Poziom rozgrywek był bardzo wy-
równany, wszystkie drużyny miały 
bardzo mocnych zawodników i były 
dobrze przygotowane do turnieju.

Największym wyzwaniem podczas 
turnieju Carrom EuroCup jest tur-
niej indywidualny. W  tym roku 138 
zawodników miało do rozegrania 14 
wyczerpujących i  zaciętych meczów 
w ciągu dwóch dni. Nasi najlepsi za-
wodnicy Bartek Sasiński i  Sylwester 
Pogorzelski (autor jednego z  dwóch 
slam*-ów turnieju tzw. break to fi-
nish) przez cały turniej utrzymywali 
się w czołówce tabeli. Turniej zakoń-
czyli ostatecznie odpowiednio na 
8.  i  na 13. pozycji, co jest niewątpli-
wym sukcesem. Bardzo wysoką po-
zycję wywalczyła także zawodniczka 
ze Starych Babic Paulina Nowakow-
ska, kończąc turniej na 31. pozycji 
otrzymując nagrodę dla Najlepszej 
Kobiety Turnieju.

W przyszłym roku XXIV Mistrzo-
stwa Europy w  Carrom odbędą się 
w  Polsce. Polskie Stowarzyszenie 
Carrom po raz drugi będzie organi-
zatorem turnieju Carrom EuroCup 
i planuje zorganizować po raz kolej-
ny wyjątkowe wydarzenie, które na 
lata pozostanie w pamięci wszystkich 
graczy. 

tekst/foto: Jakub Nowakowski

Zmagania zawodników wzbudzały wiele emocji, 
było kilka groźnie wyglądających kolizji, ale na szczę-
ście nikt poważnie nie ucierpiał. Nasz mieszkaniec, 
Grzegorz Stępniak, który reprezentował gminę Stare 
Babice, dumnie prezentując jej logo na swojej łodzi, za-
jął drugie miejsce, uzyskując tym samym tytuł wicemi-
strza świata. Cezary Strumik uplasował się na trzeciej 
pozycji.

Polscy motorowodniacy z klasy OSY400 wkrótce będą 
mieli jeszcze jedną okazję, by powiększyć swój dorobek 
medalowy. Tym razem w Mistrzostwach Europy, które 
odbędą się w Chodzieży we wrześniu. 

Nasz wicemistrz świata – Grzegorz Stępniak – po-
szukuje sponsorów na kolejne zawody. Zachęcamy do 
wsparcia babickiego reprezentanta. 

tekst/foto: materiały prasowe

W  dniach 26–27 lipca 2019 r. w  szwedzkiej Morze 
odbyły się Mistrzostwa Świata w Motorowodnej Klasie 
OSY400. W  zawodach wystartowało 19 zawodników 
z 9 krajów. Polskę reprezentowali: Grzegorz Stępniak 
(klub TKKF Wodnik, mieszkaniec gminy Stare Babice), 
Cezary Strumik i Michał Poźniak. 

Grzegorz Stępniak 
wicemistrzem świata 
w motorowodnej 
klasie OSY400

Polscy zawodnicy na XXIII Carrom EuroCup w Niemczech
Tegoroczny największy turniej bilardu indyjskiego w Europie został zorganizowany przez Niemiecką Federację 
Carrom. Przepiękna miejscowość Bad Honnef (niedaleko Kolonii) w dniach 1-5 sierpnia gościła blisko 150 
zawodników z 13 krajów europejskich. W XXIII Carrom Eurocup 2019 nie zabrakło także drużyny z Polski. 
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Powiat Warszawski Zachodni jako organizator gratu-
luje wszystkim biegaczom odwagi i hartu ducha podczas 
walki z upalną pogodą i dystansem. W tej jak i w poprzed-
nich edycjach udział brali zawodnicy Stare Babice Biegają. 
Dziękujemy, że również i w tej edycji dołączyliście do nas. 
Jako uczestnicy wykazaliście się postawą godną najlep-
szych sportowców. Również wielkie gratulacje należą się 
najlepszej ekipie organizacyjnej. Od biura zawodów w Bło-
niu poprzez start, trasę biegu jak i samą metę w Borzęcinie 
Dużym. Byliście i jesteście niesamowici. Z takim zespołem 
warto tworzyć kolejne półmaratony. Wielkie słowa uzna-
nia składamy: sponsorowi głównemu Bronisze, partne-
rowi wodnemu Magnesia, patronom honorowym: Mini-
sterstwie Sportu i  Turystyki, Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. 
Szczere wyrazy podziękowania Gminom: Błonie, Kam-
pinos, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin oraz 
Leszno za nieocenione wsparcie organizacyjne. 

Bardzo duże podziękowania dla naszych partnerów 
i sponsorów. Bez nich ten bieg nie byłby możliwy do prze-
prowadzenia. W szczególności podziękowania należą się: 
GOSIR Stare Babice, EKO-BABICE, ZSP Borzęcin Duży, 
OSP Stare Babice, OSP Borzęcin Duży, Straż Gminna 
Stare Babice, Hufiec ZHP Błonie, Fundacja na Przekór, 
Hydrochem DGE S.A., Gorenje, Park Rozrywki Julinek, 
Centrum Sportu w Błoniu, Zespół sportowo-rekreacyjny 
w Lesznie, LKS OLYMP Błonie, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Ożarów Mazowiecki, Obozy Górskie, Targban, 
Body Beat, Centrum Kultury Izabelin, GOSIR Izabelin, 
Stacja Kontroli Pojazdów Błonie, 2 Mazowiecki Pułk Sa-
perów Kazuń Nowy, Centrum medyczno-rehabilitacyjne 

SORNO Stare Babice, Fundacja READY2RUN, HEXE, 
Między Wisłą a Kampinosem, Pierogarnia Stare Babice, 
KREJZI TIM BŁONIE, Akademia 4×4, BinGraf, Białuty, 
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 
Wszystkim wolontariuszom duże brawa za dzielną pomoc 
bez Waszej pomocy nie dalibyśmy rady. Już teraz zapra-
szamy na 10. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego, 
który odbędzie się za rok! 
Wyniki drużyny biegowej Stare Babice Biegają:
Robert Bartel – Lipków 2:05
Michał Dziadczyk – Latchorzew 1:38
Krzysztof Jaskuła – Stare Babice 2:12
Krzysztof Marczak – Stare Babice  1:43
Radomił Maślak – Kwirynów 1:42
Bartosz Morawski – Warszawa 1:44
Robert Niegowski – Koczargi Stare 1:33
Grzegorz Redlicki – Kwirynów 1:43

Dyrektor 9. Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego  

Radosław Karpiński 

Na starcie stanęło 12 par damskich 
i 14 par męskich. Turniej damski oraz 
męski od fazy ćwierćfinałowej roz-
grywany był do dwóch wygranych 
setów do 15 punktów. Po ponad sied-
miu godzinach rywalizacji zostały 
wyłonione najlepsze pary. 

W turnieju damskim najlepsza 
okazała się para Izabela Zackiewicz/
Aleksandra Zdon, która w finale wy-
grała z parą Aleksandra Sikorska/
Anna Sulej.

W meczu o trzecie miejsce lepsza 
okazała się para Magdalena Sadla-
kowska/Olga Miasnikova, wygrywa-
jąc z parą Magda Koper/Agnieszka 
Krawczyk.

W turnieju męskim najlepsza 
okazała się para Mikołaj Pawłow-
ski/Bartłomiej Koryciński, która 
w finale pokonała parę Paweł Za-
ckiewicz/Tomasz Sikora. W meczu 
o trzecie miejsce zwyciężyła para 
Kamil Chaber/Adam Jabłoński po-
konując parę Łukasz Paszkowski/
Jakub Kubacki.

Najlepsze pary w turnieju damskim 
oraz męskim, otrzymały pamiątkowe 
puchary i medale oraz nagrody rze-
czowe. Zostały one wręczone przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Sta-
re Babice Henryka Kuncewicza oraz 
Prezesa UKS Siatkarz Stare Babice 
Pana Karola Rusaka.

Nad organizacją i przebiegiem tur-
nieju czuwali Sekretarz UKS Siatkarz 
Marcin Jakubowski oraz GOSiR Stare 
Babice – Kinga Tuzimska i Henryk 
Kuncewicz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za emocje siatkarskie na 
najwyższym poziomie oraz gratuluje-
my zwycięzcom.

tekst: Marcin Jakubowski foto: Jędrysiak/

Jakubowski

9 PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO ZA NAMI
Drodzy Biegacze, Współorganizatorzy, Partnerzy, Sponsorzy, Wolontariusze!

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
15 sierpnia odbył się turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta 
Gminy Stare Babice, organizowany przez UKS Siatkarz Stare Babi-
ce i GOSiR Stare Babice. Turniej rozgrywany był w dwóch katego-
riach: męskiej i damskiej. 
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K R Ę G O S Ł U P

M M I K R E N A Ł

Ó Ł O R T R Y R U

Z E C E Z C Z B C

G Ł O W A E C E A

E K E D Ą Ł O Ż K

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 15 września na adres:  gazeta@domkultury-starebabice.pl lub 
na adres redakcji Gazety Babickiej: Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem: „Zdrowotne 
zagadki”.  Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. 
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Letnich zagadek” (ROK, KORA, ROLKA, KORALE, KOLARZE, ROWER, LEŻAK). 
Nagrodę wylosowała Krysia Goralewska. Zapraszamy do  redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o  wcześniejszy kontakt 
telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

ZDROWOTNE ZAGADKI

WYKREŚLANKA

autor zagadek: AK/foto: Pixabay

Logogryf Wpisz odgadnięte wyrazy do diagramu. Oznaczone pola utworzą rozwiązanie 
– nazwę miejsca pracy lekarza. 

1.  Wysoka temperatura u chorego.
2.  …z igłą; potrzebna do szczepień.
3.  Taśma do bandażowania.
4.  Katar, kaszel, gorączka.
5.  Zaświadczenie o tym, że chory 

nie może pracować.
6.  Do mierzenia temperatury ciała.
7.  Od lekarza do apteki 

na lekarstwo.

1

2

3

4

5

6

7

Pary

Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące słowa: 
KRĘGOSŁUP, PŁUCA, SERCE, GŁOWA, KREW, NERKI, 
ŻEBRA, ŻOŁĄDEK, OCZY, MÓZG. Pozostałe litery 
czytane poziomo utworzą rozwiązanie – nazwę części ucha 
wewnętrznego lub dziecięcej zabawki.

Połącz nazwę specjalisty z obrazkiem, do którego pasuje. Jako rozwiązanie prześlij pełną listę. Która para 
nie pasuje do pozostałych, dlaczego?

KARDIOLOG

WETERYNARZ

PEDIATRA

LARYNGOLOG

ORTOPEDA

STOMATOLOG

OKULISTA
INTERNISTA
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autor krzyżówki: IB
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4. 5.
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Krzyżówka 
babicka 
nr 8/2019

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 15 września na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres redakcji Gazety 
Babickiej, Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem „Krzyżówka nr 8/2019. Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2019: WAWRZYNIEC POKAZUJE, JAKA JESIEŃ NASTĘPUJE. Nagrodę otrzymuje: Andrzej Szczepanowski. 
Po odbiór podwójnego biletu na spektakl, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy do redakcji 
Gazety Babickiej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

Poziomo:
  4.  Rozmokła ziemia.
  6.  Kolczasty mieszkaniec łąk i lasów.
  8.  Zasłona z grubej tkaniny.
10.  Złota pora roku.
11.  Planowanie ... w Gminie Stare 

Babice – nagrodzony przewodnik 
dla mieszkańca.

14.  Miasto z Jasną Górą.
16.  Pątnik, człowiek wędrujący 

do miejsca kultu.
18.  Miesiąc, w którym zaczyna się 

jesień.
19.  Warsztaty kulinarne w Domu 

Kultury.

Pionowo:
  1.  Nakłady finansowe poniesione 

np. na remonty i budowę 
gminnych dróg.

  2.  Dojrzewa jesienią w sadzie.
  3.  Miejsce w Warszawie, przy 

zamku, gdzie odbędzie się Piknik 
Europejski.

  5.  Miejscowość, w której 
upamiętnialiśmy rocznicę walk 
Grupy Kampinos AK.

  7.  Spis z natury, np. spis urządzeń 
grzewczych w gminie Stare 
Babice.

 

 
  8.  Wojsko poruszające się 

na koniach.
  9.  Element wyposażenia łazienki 

służący do przewijania 
niemowląt.

12.  Urządzenia emitujące 
wzmocnione wiązki światła.

13.  Wojskowa Akademia ...
15.  Borzęcin ... i Mały.
17.  Kraj sąsiedzki, z którego  

dzieci odwiedziły babicki  
urząd gminy.
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OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 
art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. 
poz. 2081) oraz Uchwały Nr XVII/160/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Latchorzew, 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 9 września do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare 

Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie 
internetowej: http://www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora” następnie 

zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, 
ul. Rynek 21 w sali konferencyjnej o godzinie 1700.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz 

art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081) osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, 
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której 

dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 października 2019 r.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy 

Stare Babice.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na 

środowisko nie jest prowadzone.
(-) z up. Wójta

mgr Tomasz Szuba
Zastępca Wójta

Zarządzenie Nr 164/2019
Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert – program bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie 

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 
„Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice 
powyżej 65 roku życia” w 2019 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4, art. 48b ust. 1, 2-4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) oraz uchwały 

Nr  XX/188/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie realizacji „Programu bezpłatnych 

szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” 
na lata 2012-2016, przedłużonego uchwałą Nr XXIV/228/16 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2016 r. 
i zmienionego uchwałą Nr  X/92/2019 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice 
powyżej 65 roku życia” w 2019 roku.
 1.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez 
jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Stare Babice i GOPS oraz na stronie internetowej 
Gminy Stare Babice.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych 
Babicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta
(-) Tomasz Szuba

Zastępca Wójta

usługi kompleksowe w transporcie 
● dostawy zakupionego sprzętu AGD

● podłączenia sprzętu AGD

● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD

● przeprowadzki, usługi transportowe

● wynajem samochodów dostawczych 

 tel. 795 – 596 – 016



05-082 Blizne Łaszczyńskiego, 
ul. Warszawska 19 C (budynek Inter-Cars)

tel. 665 392 111
www.michalowicz.eu
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KSIĘGOWA

DORADZTWO 
GOSPODARCZE

KADRY 
I PŁACE

OBSŁUGA 
CUDZOZIEMCÓW

BHP 
W FIRMIE

OPŁATY 
ŚRODOWISKOWE

BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY







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

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

www.homeinstyle.pl


