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– 1 października (wtorek), godz. 10:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, wstęp wolny.
Spotkanie z dogoterapeutą – 8 października (wtorek),
godz. 16:30, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice,
wstęp wolny.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

– 13 października (niedziela), godz. 7:00-21:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 15 października
(wtorek), godz. 18:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare
Babice, wstęp wolny.
Borzęciński Dzień Seniora, 15-lecie Zespołu Sami Swoi

– 20 października (niedziela), w godz. 14:00-18:00,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym,
ul. Warszawska 697.
Uniwersytet III Wieku:

1 października (wtorek), godz. 16.30 – Krzysztof
Figarski, ,,Księżyc jakiego nie znamy. Jego wpływ
na Ziemię i człowieka”, Klub Mieszkańca Stare Babice
15 października (wtorek), godz. 16.30 – Ewa
Andrzejewska, „Krzysztof Kamil Baczyński
w 75. rocznicę śmierci” Klub Mieszkańca Stare Babice
29 października (wtorek), godz. 16.30
– Ewa Twardowska, ,,Wpływ diety na długość
i jakość życia”, Klub Mieszkańca Stare Babice.
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SZANOWNI SENIORZY!
Członkowie Gminnej Rady Seniorów dyżurują w co drugi poniedziałek,
w godz. 11:00-13:00 w pokoju nr 23 w nowym budynku Urzędu Gminy
Stare Babice, przy ul. Rynek 21.
Zachęcamy do korzystania z możliwości bezpośrednich
rozmów, przedstawiania propozycji i pomysłów dotyczących
polityki senioralnej.
Miło nam też poinformować, że Wójt Gminy Stare Babice
Zarządzeniem nr 181/2019 z dnia 17 września 2019 r. powołał swojego

Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Jest nim Marzena Skowrońska
Kontakt z pełnomocnikiem:

tel. 22 730 80 30; e-mail: m.skowronska@stare-babice.waw.pl

Ciepłe słowa wsparcia dla naszego kolegi
Bartka Gila
w związku ze śmiercią Jego
Babci
składają dyrektor Domu Kultury Janusz Czaja
z pracownikami.

gmina urząd teren

Szanowni Mieszkańcy,
za nami bardzo intensywny czas. Pierwszego września upamiętniliśmy 80-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Tego dnia harcerze oddali w Państwa ręce Gazetę Wojenną – wydanie specjalne Gazety Babickiej.
Dzień później uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny w naszych placówkach oświatowych. W tym roku z wielką radością po raz pierwszy przywitaliśmy uczniów
w nowym oddziale Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. W wyniku oddelegowania do nowo zakupionego budynku dzieci z klas zerowych i pierwszych, w babickiej
podstawówce pierwszy raz od dziesięciu lat nie prowadzimy lekcji w systemie dwuzmianowym.
Wrzesień to także czas wspólnych ustaleń sąsiedzkich na co przeznaczone zostaną
środki z funduszy sołeckich. Takie zebrania sołeckie są dla Państwa okazją do wzajemnej współpracy, samorządowej aktywizacji, a przede wszystkim możliwością realizacji potrzeb lokalnej społeczności.
Tymczasem w urzędzie nie przystajemy w trosce o poprawę Państwa komfortu. W ostatnim czasie wykonaliśmy nowe
nakładki asfaltowe na ulicy Hetmańskiej i Królowej Marysieńki. Uzyskaliśmy zgodę Ministra Rolnictwa na przeznaczenie części gruntów rolnych na cele nierolne, dzięki czemu możemy kontynuować prace nad projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zakończyliśmy postępowanie przetargowe i podpisaliśmy umowę na remont
ulicy Lutosławskiego w Klaudynie.
Pamiętajmy również, że tegoroczny październik jest miesiącem wyborów parlamentarnych. Na łamach aktualnego numeru Gazety Babickiej znajdą Państwo informacje na temat Obwodowych Komisji Wyborczych. Zachęcam Państwa do
oddania głosu w nadchodzących wyborach parlamentarnych, 13 października 2019 r. Spełnijmy swój obywatelski obowiązek, będący symbolem wolności, za który 80 lat temu nasi rodacy oddawali życie.
-Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

Przeznaczenie terenów na cele nierolne
28 sierpnia 2019 r. do Urzędu
Gminy Stare Babice wpłynęła zgoda Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych klas II-III
na cele nierolne. Zgoda obejmuje
łącznie obszar niemal 32 hektarów.
Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Borzęcin
Duży i Wierzbin w obszarze położonym pomiędzy ulicami: Warszawską, Trakt Królewski, Spacerową
i Królewicza Jakuba.
Wszystkich
zainteresowanych
procedurą planistyczną zachęcamy
do śledzenia ogłoszeń w nadchodzących numerach Gazety Babickiej

Wójt gminy Stare Babice zaprasza mieszkańców do udziału

W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
KOMPUTEROWYCH W RAMACH
PROJEKTU „Podniesienie
kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa
mazowieckiego”.
DO WYBORU JEDEN Z PIĘCIU MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Działam w sieciach społecznościowych”
4. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
5. „Kultura w sieci”

oraz na stronie internetowej gminy Stare Babice, gdyż następnym
etapem procedury planistycznej
będzie wyłożenie projektu planu
do publicznego wglądu, podczas
którego wszyscy zainteresowani
będą mogli zapoznać się z projektem.
tekst: UGSB

TRWA 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
wrzesień/październik 2019 gazetaBABICKA
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OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stare Babice
dnia
Wójta Gminyz
Stare
Babice9 września 2019 roku
z dnia 9 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r . – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 ) Wójt Gminy Stare Babice
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania

4

1

Blizne Jasińskiego,
Blizne Łaszczyńskiego,
Lubiczów

2

Babice Nowe,
Zielonki-Parcela,
Lipków

3

Kwirynów,
Janów,
Latchorzew

4

Stare Babice

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Przedszkole Gminne, Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1b, 05 -082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wy borców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Klaudyn

6

Koczargi Nowe,
Koczargi Stare,
Zielonki Wieś

7

Wojcieszyn, Wierzbin,
Mariew, Buda,
Stanisławów , Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Borzęcin Duży,
Borzęcin Mały,
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży ul. Warszawska 697, 05 -083 Zaborów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, Koczargi Stare ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia
Głosować
korespondencyjnie
mogą wyborcy
posiadający
orzeczenieosób
o znacznym
lub umiarkowanym
rozumieniu
ustawy
27
sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej
oraz zatrudnianiu
niepełnosprawnych,
w tym takżestopniu
wyborcyniepełnosprawności,
posiadający orzeczenieworganu
rentowego
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
o:
organu
rentowego
o:
1)
całkowitej
niezdolności
do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
1) całkowitej
niezdolnoścido
dopracy;
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2)
całkowitej niezdolności
2) niezdolności
całkowitej niezdolności
do pracy;
3)
do samodzielnej
egzystencji;
3) zaliczeniu
niezdolności
samodzielnej
4)
do Ido
grupy
inwalidów;egzystencji;
4) zaliczeniu
zaliczeniudo
doIII grupy
grupyinwalidów;
inwalidów;
5)
zaliczeniu
II grupy
inwalidów;
a5)także
osoby do
о stałej
albo długo
trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
a także osoby
о stałej
albo długotrwałej powinien
niezdolności
do pracy
w gospodarstwie
rolnym,
którymwprzysługuje
pielęgnacyjny.
Zamiar
głosowania
korespondencyjnego
zostać
zgłoszony
do Komisarza
Wyborczego
Warszawiezasiłek
III
najpóźniej
do dnia 30 września 2019 r.
Zamiar głosowania
korespondencyjnego
powinien
zostać zgłoszony
do Komisarza
Wyborczego
Warszawie
III najpóźniej
do dnia
września 2019 r.
Głosować
przez pełnomocnika
mogą wyborcy
którzy najpóźniej
w dniu głosowania
ukończą
75 lat lub w
posiadający
orzeczenie
o znacznym
lub30
umiarkowanym
Głosować
przez pełnomocnika
mogą wyborcy,
najpóźniej
w dniu
75 lat
lub posiadający
orzeczenieosób
o znacznym
lub umiarkowastopniu
niepełnosprawności,
w rozumieniu
ustawy zktórzy
dnia 27
sierpnia 1997
r. ogłosowania
rehabilitacjiukończą
z awodowej
i społecznej
oraz zatrudnianiu
niepełnosprawnych,
w
nymtakże
stopniu
niepełnosprawności,
w rozumieniu
ustawy z dnia
tym
wyborcy
posiadający orzeczenie
organu rentowego
o: 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym niezdolności
także wyborcy
orzeczenie
organu rentowego
o:
1)
całkowitej
do posiadający
pracy i niezdolności
do samodzielnej
egzystencji;
1) całkowitej
niezdolnoścido
dopracy;
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2)
całkowitej niezdolności
2) niezdolności
całkowitej niezdolności
do pracy;
3)
do samodzielnej
egzystencji ;
3) zaliczeniu
niezdolności
samodzielnej
4)
do Ido
grupy
inwalidówegzystencji;
;
4) zaliczeniu
zaliczeniudo
doIII grupy
grupyinwalidów;
inwalidów;
5)
zaliczeniu
II grupy
inwalidów;
a5)także
osoby оdostałej
albo długo
trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
a także osoby
о stałej albo
długotrwałej
niezdolności
do pracy
w gospodarstwie
którymStare
przysługuje
pielęgnacyjny.
Wniosek
o sporządzen
ie aktu
pełnomocnictwa
powinien
zostać
złożony do rolnym,
Wójta Gminy
Babice nzasiłek
ajpóźniej
do dnia 4 października 2019 r.
Wniosek o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa
powinien
zostać
złożony do Wójta
Stare
najpóźniej
do dnia 4 października 2019 r.
do godz.
21 00 .
Głosowanie
w lokalach wyborczych
odbywać się będzie
w dniu
13 października
2019 Gminy
r. od godz.
7 00Babice

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Stare Babice

(-) Sławomir SUMKA
									Wójt
Gminy Stare Babice
									 (-) Sławomir Sumka

wrzesień/październik 2019 gazetaBABICKA
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Uroczyste wręczenie nagrody
18 września w warszawskim Hotelu Bellotto odbyła się uroczysta gala z okazji 30. rocznicy powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
wójtowie, pracownicy JST i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie wydarzenia
przemawiał również Prezydent
m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który podkreślił rolę samorządu i zaznaczył zaangażowanie
założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – prof. Jerzego
Regulskiego i sędziego Jerzego
Stępnia w sprawy samorządności
terytorialnej.
W trakcie obchodów wręczono Nagrodę Regulskiego, którą
co roku Towarzystwo Urbanistów
Polskich i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej nagradza za
wybitne osiągnięcia w planowaniu
przestrzennym i wyróżnia inicjatywy wspierające samorządność.
W tym roku nagrodę w kategorii Wiedza i upowszechnianie,
za „Przewodnik po planowaniu
przestrzennym” odebrał Wójt
Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka wraz z autorami nagrodzonej pracy, a jednocześnie
pracownikami referatu Planowania Przestrzennego UGSB:
Damianem Siembidą i Moniką
Sotomską.

Tego samego dnia w 1989
roku inicjatorzy ustawy przywracającej do życia samorząd
terytorialny: Jerzy Regulski,
Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński
i Walerian Pańko powołali do
życia Fundację, która miała
czuwać nad samorządnością
i towarzyszyć jej w pierwszych krokach.
W obchodach z okazji 30-lecia Fundacji towarzyszyli
przyjaciele i partnerzy – prezydenci miast, burmistrzowie,

tekst/foto: USGB

Urząd Gminy Stare Babice przyjazny dzieciom
Dzieci towarzyszące dorosłym podczas załatwiania spraw w urzędzie gminy, mogą przyjemnie spędzić czas, bawiąc się i rysując.
Stoliczek z krzesełkami, kolorowanki, kredki, plansze
do rysowania, książeczki do czytania – to wszystko znaleźć można w zlokalizowanym na pierwszym piętrze,
obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kąciku
dla najmłodszych.
W budynku powstał nie tylko specjalny kącik dla maluchów, ale także specjalne miejsce, gdzie można w spokoju przewinąć swoją pociechę.
Oba miejsca przygotowano w celu ułatwienia załatwiania niezbędnych spraw rodzicom przychodzącym
do urzędu z małymi dziećmi.
tekst/foto:IB

wrzesień/październik 2019 gazetaBABICKA
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Fundusze sołeckie
2020 na zebraniach
wiejskich
6

W okresie powakacyjnym odbywają się liczne spotkania sołeckie.
Uczestniczą w nich sołtysi wsi, radni i mieszkańcy.

Tematem, często dość burzliwych
lecz także konstruktywnych obrad są
projekty zadań, o wykonanie których
mieszkańcy będą wnioskować do
Wójta za pośrednictwem sołtysów.
Cieszy, że znajdują się w naszej społeczności osoby, które całym sercem

angażują się w sprawy swojej wsi
i starają się zabiegać o poprawę życia
jej mieszkańców. Pomysły są bardzo
różnorodne, warto śledzić postępy
procedur zatwierdzania i etapy realizacji projektów.
tekst/foto: UGSB

Niepewny los placu zabaw w Klaudynie
W nawiązaniu do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
obiektów małej architektury i miejsc postojowych
na działkach nr ew. 721/1, 1272/11 przy ul. Lutosławskiego w Klaudynie (plac zabaw dla dzieci) zrealizowanych przez inwestora – Gminę Stare Babice,
informujemy Państwa o sytuacji, jaka ma miejsce.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i poprzedzające
decyzje Powiatowego Inspektora
Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, co oznacza powtórne rozpatrzenie sprawy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Sąd w uzasadnieniu wyroku podważył zgodność zrealizowanego placu zabaw dla dzieci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomimo, iż taką
zgodność uznał Projektant złożone-

go projektu do zgłoszenia, a także
Starosta Warszawski Zachodni
przyjmując zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
do realizacji, a następnie zatwierdziła do realizacji Gmina Stare Babice
będąca inwestorem i de facto autorem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Urząd na polecenie Sławomira
Sumki Wójta Gminy Stare Babice
w trybie pilnym przygotowuje alternatywne lokalizacje w razie konieczności
przeniesienia placu zabaw dla dzieci.
Wójt Gminy Stare Babice po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli
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dotyczącej potencjalnych uchybień
lub zaniedbań podejmie decyzję odnośnie dalszego toku postępowania.
Na chwilę obecną decyzja co do
dalszego postępowania w powyższej
sprawie, wyrokiem sądu, spoczywa
na Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i od jego decyzji
zależał będzie dalszy los placu zabaw.
Więcej informacji na ten temat
znajdą Państwo na stronie www.
stare-babice.pl w zakładce „Dla
Mieszkańca”.
tekst/foto: UGSB

gmina urząd teren

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach jest miejscem, które skupia
wolontariuszy od 2004 r. Zamierzeniem naszego Ośrodka jest, aby człowiek zwracający się
o pomoc do naszej placówki oprócz skorzystania z różnych form wsparcia miał możliwość
otrzymania również pomocy pozamaterialnej oraz pomocy wolontariusza.
GOPS to miejsce, gdzie w sposób naturalny spotykają
się osoby potrzebujące pomocy z osobami, które chcą
pomagać. Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Starych Babicach ma na celu rozszerzenie
wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych.
Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają możliwość
szerokiego pola do działania. Mogą zajmować się dziećmi,
seniorami, osobami niepełnosprawnymi. Mogą podejmować pracę z grupą osób, a także indywidualnie, mogą
włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

Wolontariat w GOPS pozwala aktywizować zarówno
osoby korzystające z pomocy, jak i społeczność lokalną,
a wielu osobom umożliwia zaspokojenie potrzeb. Wolontariusze opiekujący się klientami Ośrodka przeciwdziałają ich marginalizacji, są dla nich wzorem aktywnej,
otwartej na innych postawy. Ich zaangażowanie przełamuje izolację społeczną, przyczynia się do zmniejszenia
poczucia osamotnienia, pobudzenia aktywności osób
biernych i niezaradnych. Wolontariat w Ośrodku owocuje także budowaniem więzi, uwrażliwianiem na potrzeby
innych i promowaniem wartości w społecznościach lokalnych.
tekst: Bożena Marczak

Jeśli chcesz zaangażować się w
wolontariat, musisz wiedzieć, że:
Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, a wolontariuszem może być
każdy – bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny. Wolontariusze wspomagają działania, które czynią
ten świat lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla
najsłabszych. Działania te pomagają nam stać się bardziej
wrażliwymi i pomocnymi wobec siebie nawzajem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje wolontariuszy między innymi do:
• pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym,
samotnym, tj. towarzyszenia im, rozmawiania z nimi,
pomocy w wyjściu na spacer, czy też poczytaniu
książki, gazety;
• pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu
lekcji, ewentualnie nadrabianiu zaległości szkolnych – tzw. „Pogotowie Lekcyjne”.

Jeśli chcesz pomagać innym, lub szukasz pomocy wolontariusza serdecznie
zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pokój 29) w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 8:00 do 17:00; wtorek – czwartek od 8:00 do 16:00; piątek od 8:00 do 15:00
Bożena Marczak tel. 22 722 90 11 lub mail: b.marczak@gops-starebabice.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
,,WOLONTARIUSZ ROKU 2019 w Gminie Stare Babice’’
Konkurs „Wolontariusz Roku 2019”
organizowany jest przez Fundację Na
Przekór i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starych Babicach.
Intencją organizatorów jest, aby tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU” stał
się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontariacką aktywność na terenie
Gminy Stare Babice.
Patronat Honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Stare Babice.
Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej,

podziękowanie wolontariuszom za
ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja
ciekawych sylwetek wolontariuszy
i wyjątkowych akcji wolontariackich.
Kandydaci będą wybierani w dwóch
kategoriach:
• osoba indywidualna do 16 roku
życia;
•
osoba indywidualna powyżej
16 roku życia (16 lat ukończone
w dniu 31.10.2019 r. – to jest w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń).

Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu: Zgłoszenie
do konkursu o tytuł „Wolontariusz
Roku 2019” dostępnym na stronie
Fundacji Na Przekór: hdo@naprzekor.org.pl oraz na stronie Gminy
Stare Babice: www.stare-babice.pl
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 31 października 2019 r. (do
godz. 16.00).
Wszelkie informacje dotyczące
zgłoszenia i przebiegu konkursu
znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.
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z życia gminy

80. rocznica wybuchu
II wojny światowej
Stare Babice, ulokowane na przedpolu Warszawy, były niezwykle doświadczone walkami w 1939 roku.
Tutaj bohatersko broniła Warszawy
Reduta Babice, dowodzona przez
mjra Jacka Decowskiego. Przez te
ziemie przedzierała się armia polska
w drodze do Warszawy i Modlina,
tu także cierpiała niewinna ludność
z premedytacją mordowana przez
niemieckich najeźdźców.
1 września, 80 lat od tamtych wydarzeń, wójt Sławomir Sumka,
w hołdzie walczącym, poległym
i pomordowanym złożył wieniec przy
pomniku Obrońców Ziemi Babickiej.
tekst/foto: UGSB
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Gazeta Wojenna

n i e zw y kłe w yd ani e, ni e zw y kły kolp or taż
W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej
przygotowane zostało wydanie specjalne Gazety Babickiej
– Gazeta Wojenna. Opisuje ona i upamiętnia wydarzenia,
które miały miejsce w tamtym okresie na babickiej ziemi.

Aby podkreślić wyjątkowość tego
wydania, uświetniony został również kolportaż gazety. Numer specjalny był rozdawany 1 września po
wybranych mszach świętych przez
harcerzy w mundurach, przy akompaniamencie syreny alarmowej.
W założeniu pomysłodawców
i twórców tego projektu było, aby
Gazeta Wojenna była pretekstem do
chwili zadumy i refleksji nad ludźmi, którzy walczyli o wolność narodu i poświęcili swoje życie, byśmy
dzisiaj mogli żyć w pokoju.
Ogromne podziękowania za jej
stworzenie należą się zespołowi
redakcyjnemu gazety: Marcinowi
Ładzie, Dariuszowi Śladowskiemu
i Dariuszowi Parzyszkowi, pomysłodawcy wydania Sekretarzowi
Gminy Stare Babice – Michałowi
Więckiewiczowi oraz całej Radzie
Programowej.
Wyrazy uznania i ukłony należą się także harcerzom z 110 Warszawskiej Turystycznej Drużyny
Harcerskiej „Wilki” działającej na
terenie Starych Babic, bez Was nie
byłoby tak cudownie!
Nigdy więcej wojny!!!
tekst/foto: UGSB
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA
– Topolin, Umiastów

15 września miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna związana z 80. rocznicą rozstrzelania ludności cywilnej na granicy Topolina i Umiastowa w dniu 13 września 1939 r. oraz
10. rocznicą odsłonięcia pomnika w Umiastowie upamiętniającego to wydarzenie.

O godz. 13:30, pod wspomnianym pomnikiem,
odprawiona została msza święta w intencji poległych, poprowadzona przez księdza wikarego Marka Skowrońskiego. Na uroczystość przybyło wielu
mieszkańców oraz gości. Z ramienia Gminy Stare
Babice obecny był Wójt Gminy Sławomir Sumka,
z Gminy Ożarów Mazowiecki przybył Zastępca Burmistrza
Dariusz Skarżyński. Licznie dopisali również sołtysi i radni
obu gmin. Podczas mszy świętej obecne były poczty sztandarowe: gminy Stare Babice, gminy Ożarów Mazowiecki,
OSP z Borzęcina Dużego oraz przedstawicieli środowisk
kombatanckich gminy Ożarów Mazowiecki. Po mszy świętej wiązanki pod pomnikiem złożyli wójt gminy Stare Babice oraz zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
W uroczystości brali również udział: OSP z Borzęcina
Dużego wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, Straż
Gminna Gminy Stare Babice oraz Straż Miejska Ożarów Mazowiecki. Jarosław Kuczyński odczytał Apel Pamięci. Swoje
przemówienia wygłosili: wójt, zastępca burmistrza oraz pani
Nina Świątek (wnuczka zamordowanego Władysława Jarosza, która co roku aktywnie włącza się w uroczystości związane z 13.09.1939 r.). Kwintesencją wszystkich wypowiedzi była
prośba do mieszkańców, aby przekazywać historię potomnym, upamiętniać te ważne wydarzenia, bo tak jak napisała
Wisława Szymborska w jednym z wierszy: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci (…)”.
Po nabożeństwie rozdane zostały pamiątkowe foldery pn.
„Ocalmy od zapomnienia Topolin/Umiastów 13 IX 1939”
napisane przez pana Marcina Ładę na zlecenie Wójta Gminy
Stare Babice Sławomira Sumki i Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza. Lektura pozwoli zapoznać się
z historią tamtych dni.
Po części religijnej uczestnicy przemaszerowali do Borzęcina Dużego, z księdzem proboszczem Janem Wróblem
na czele, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym poległych
8 sierpnia 1944 r. zapalono symboliczny znicz. Marsz zabezpieczany był przez OSP Borzęcin Duży oraz Straż Gminną
Stare Babice. O oprawę muzyczną podczas mszy świętej
oraz w czasie marszu zadbał organista parafii pod wezwaniem św. Wincentego Ferreriusza – Mariusz Kowalczyk.

9
Część kulturalna uroczystości odbyła się w Centrum
Misji Afrykańskich. Goście przywitani zostali słodkim poczęstunkiem przy kawie i herbacie. Następnie w sali konferencyjnej rodziny poległych opowiadały o wspomnieniach
rodzinnych z 13 września 1939 r. Zaprezentowano zdjęcia
oraz filmy. Pan Antoni Adamski umilił gościom czas, grając
na harmonijce ustnej.
Zwieńczeniem uroczystości był piękny koncert, który
zorganizowany został przez impresario Marcina Lewickiego, podczas którego wystąpili: Urszula Bozik – sopran oraz
Maciej Wota – fortepian.
Nie zabrakło łez wzruszenia oraz wielu emocji towarzyszącym wspomnieniom tamtych wydarzeń. Na zakończenie
wójt gminy Stare Babice oraz zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wręczyli prezenty rodzinom poległych
osób, dziękując za podzielenie się rodzinnymi wspomnieniami oraz kultywowanie pamięci tej historii. A byli to:
Zofia Lasocka – z rodziny Kosińskich, która straciła aż
cztery osoby. To dzięki pani Zofii historia tamtego wydarzenia została rozpowszechniona i jest dziś upamiętniana.
Nina Świątek – wnuczka zastrzelonego Władysława Jarosza, od początku razem ze swoją ciocią, Zofią Lasocką, starały się o postawienie pomnika w Umiastowie. Co roku obie
panie zajmują się organizacją uroczystości.
Małgorzata Piątkowska – wnuczka Karola Kołodziejczyka, która przedstawiła wspomnienie swojej mamy, Teresy
Sadowskiej, uwiecznione w postaci krótkiego filmu.
Michał Sobiecki – wnuczek Stanisława Sobieckiego,
przedstawił zdjęcia archiwalne oraz opowiedział o wspomnieniach rodzinnych.
Na zakończenie uroczystości Zofia Lasocka odczytała
wiersz swojego autorstwa, który napisała specjalnie na tę
okazję.
tekst/foto: UGSB
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Święto Plonów
Dożynki to prastare ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw
i prac polowych. W czasach
przedchrześcijańskich było to
święto słowiańskie, przypadające na czas równonocy jesiennej (23 września). Współcześnie
jest obchodzone zwykle w jedną
z niedziel lub sobót sierpnia lub
września po zakończeniu żniw.
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Tegoroczne gminne uroczystości
dożynkowe odbyły się w Borzęcinie
Dużym 1 września, a zorganizowane
zostały przez sołectwo Wojcieszyn.
Starostami byli – sołtys Wojcieszyna
Jadwiga Wasiak i Bogusław Kubisz mieszkaniec tejże wsi. Gośćmi honorowymi byli: Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Jan
Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i jego Zastępca
Tomasz Szuba.
Uroczystą mszę koncelebrowaną
w kościele pw. św. Wincentego Ferreriusza odprawili proboszcz ksiądz
kanonik Jan Wróbel oraz wikariusz
ksiądz Marek Skowroński. Po niej
wierni przeszli w procesji dookoła
kościoła.
Tegoroczny wieniec dożynkowy symbolizujący zebrane plony

wykonany był w niezwykłej formie
– zaprzęgu konnego z wozem wypełnionym zbiorami; chleb dożynkowy ze swojej piekarni dostarczył
Krzysztof Grzelak.
Ozdobę i dekoracje kościoła przygotowały Jadwiga Wasiak i Anita
Wojtas, a o warzywa przy ołtarzu
zadbała Anna Jakubiak z mężem.
Poczęstunek dla wszystkich gości

przygotowali mieszkańcy Wojcieszyna, a całość części gastronomicznej otoczyły opieką panie
z Koła Gospodyń Wiejskich „Nasz
Wojcieszyn” pod czujnym okiem
Iwony Demidziuk. Były ciasta, galaretki, lemoniada, wędliny oraz
udziec z szynki wieprzowej.
O część artystyczną zadbał Zespół
Pieśni i Tańca „Tęcza” z Radzikowa,
gdzie mieści się filia Centrum Kultury w Błoniu. Młodzi ludzie zaprezentowali żywiołowy repertuar
z trzech regionów Polski: ze Szczyrzyc, Krakowa i Spisza.
Zaplecze dla artystów przygotował
Dom Kultury Stare Babice, a Gazeta
Babicka zadbała o fotorelację.
tekst/foto: AK

Piknik Europejski

Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa
Pendereckiego, w sposób spektakularny reprezentowała gminę Stare Babice podczas
Pikniku Europejskiego, który jest największym stołecznym wydarzeniem promującym projekty dofinansowane ze środków
Unii Europejskiej.
Tegoroczna impreza odbyła się na
terenie Skweru 1. Dywizji Pancernej Wojska Polskiego, w sąsiedztwie
Multimedialnego Parku Fontann.
Na wszystkich zainteresowanych

czekało miasteczko europejskie,
skupiające ponad czterdziestu wystawców. Na gminnym stoisku
pod namiotem nr 18 dostępna była
wystawa zdjęć przedstawiających
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rezultaty projektów realizowanych
przy udziale środków z UE, atrakcje dla dzieci i dorosłych, konkursy
z nagrodami oraz upominki.
tekst/foto: UGSB

z życia gminy

Delegacja z Japonii

w Starych Babicach

29 sierpnia tereny Radiostacji
Babice odwiedziła delegacja
z Japonii reprezentująca „Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa
Przemysłowego Chubu” zajmującego się upamiętnianiem działalności Radiostacji Yosami.
Delegację stanowili: prezes stowarzyszenia Tetsu Suzuki, przedstawiciel Uniwersytetu Nagoya – Ishida Shoii i Kenichiro
Hatta oraz towarzyszący im przedstawiciel Instytutu
Historii i Nauki PAN prof. Sławomir Łotysz. Przedstawiciele japońskiego stowarzyszenia badają europejskie
kontakty Radiostacji Yosami, która powstała w 1929 r.
w pobliżu miejscowości Nagoya. Pierwszą łączność po
uruchomieniu tej radiostacji nawiązano z Polską, a dokładniej z częścią odbiorczą naszej radiostacji transatlantyckiej, która znajdowała się w Grodzisku Mazowieckim
(przypominamy, że w Babicach była część nadawcza tej
instalacji).
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Delegacja japońska została powitana przez Wójta
Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę, któremu towarzyszyli: Sekretarz Gminy Michał Więckiewicz, przedstawicielka Referatu Komunikacji Społecznej Anna
Tymko, oraz Jarosław Chrapek – Prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna
Centrala Nadawcza, Tomasz Miś doktorant Instytutu
Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej, Marcin Łada Prezes Babickiego Koła
ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice i dr hab. Dariusz Śladowski Członek Honorowy Koła.
Japończycy z zainteresowaniem zwiedzili tereny Radiostacji Babice i zapoznali się z jej historią, oglądali
także pozostałości infrastruktury radiostacji i tablice
informacyjne. Spotkanie upłynęło w doskonałej atmosferze, oprócz wspólnych zainteresowań technicznych
połączyła nas wspólna historia - dotycząca zarówno
tragicznych losów radiostacji, które podczas II wojny
światowej dostały się w obce ręce, jak też ich światowej
wielkości, która sprawiła, że obie te instalacje oddały
swoim krajom ogromne gospodarcze korzyści. Tak oto
Radiostacja Babice znowu łączy ludzi i kontynenty…
tekst: Marcin Łada, foto: UGSB
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2. Harcerski Piknik Rodzinny
7 września na lipkowskiej polanie odbył się II Piknik Harcerski, który zgromadził środowiska Związku
Harcerstwa Polskiego działające w dwóch sąsiednich gminach: Starych Babicach i Izabelinie.
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Piknik zorganizowały wspólnie
110 Warszawska Turystyczna Drużyna Harcerska „Wilki” działająca
w Starych Babicach oraz Szczep 424
Drużyn Harcerskich i Zuchowych
„Kampinos” działający w Izabelinie.
Wydarzenie zgromadziło nie tylko harcerki, harcerzy i zuchy z obu
środowisk, ale również ich bliskich,
rodziny oraz przyjaciół harcerstwa
i mieszkańców naszej gminy. Gośćmi była również 110 WTDH „Konary” z Hufca Warszawa Wola.
Podczas uroczystego apelu rozpoczynającego piknik szczególnie ciepło powitani zostali oficjalni goście:
Wójt Gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, która uhonorowana została
chustą narodową ze Światowego
Jamboree Skautowego, na którym
obecni byli izabelińscy harcerze
wraz ze 45 000 skautów z całego
świata, a Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka otrzymał chustę
babickiej 110 WTDH „Wilki” oraz
zielony beret harcerski.
W programie pikniku było wiele atrakcji harcerskich: gra terenowa, rozkładanie namiotów, pokazy
i zabawy przygotowane przez harcerzy, a uwieńczeniem tego dnia był

W trakcie Pikniku Harcerskiego odbyło się też

koncert zespołu „Wszyscy Byliśmy
Harcerzami”. „Krajka” poruszyła
wszystkie serca i nagle okazało się,
że nawet goście pamiętają słowa.
Współorganizatorami wydarzenia
była Gmina Stare Babice oraz Dom
Kultury Stare Babice.
tekst/foto: IB

Narodowe Czytanie 2019

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do
czytania nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu
propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.
Na babickie Narodowe Czytaniezaprosił
Wójt Gminy Stare Babice oraz Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni. W wykonaniu
aktorów teatru „Bliżej Nieba” odczytane
zostały fragmenty dwóch nowel: „Dobra
pani” Elizy Orzeszkowej i „Orka” Władysława Reymonta. Wspólnie odśpiewano patriotyczne pieśni i piosenki z gitarą
„Jak długo w sercach naszych” oraz „Wolność” Marka Grechuty.
tekst/foto: UGSB
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Mieszkańcy gminy
Stare Babice zatańczyli

poloneza
1 września 2019 r. w parku przy Pałacu Lasotów
miało miejsce pierwsze w historii gminy Stare Babice,
wspólne, uroczyste odtańczenie poloneza w wykonaniu
mieszkańców, za przewodnictwem Zespołu Tańca
Historycznego CHOREA ANTIQUA. Wydarzenie
zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kuźnia
Przyjaźni pod honorowym patronatem wójta gminy
Stare Babice.
Uczestnicy licznie przybyli do Zielonek-Parceli; wielu z nich przyszło w odświętnych, a nawet epokowych
strojach. W uroczystym polonezie wzięli również udział
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka z małżonką. Około 50 par krokiem polonezowym przemierzyło

ścieżki pięknego parku. Ten wspólny taniec miał symboliczne znaczenie. Był wyrazem pokoju upamiętniającym
80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, jak również
pożegnaniem Roku Moniuszkowskiego oraz uczczeniem 185. rocznicy wydania „Pana Tadeusza”.
Przybyli goście otrzymali Gazetę Wojenną stworzoną,
by upamiętnić 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Każdy, kto odważył się dołączyć do wspólnego poloneza, dostał także książkę „Stare Babice na przełomie
wieków”, a w ramach konkursu za najpiękniejszy strój,
w trzech kategoriach: dla pary, pani oraz pana, sponsorzy (Hotel Splendor, SPA Body&Beauty oraz Karczma
w Janowie) ufundowali atrakcyjne nagrody.
Na zakończenie właściciele Pałacu Lasotów zorganizowali dla uczestników wydarzenia poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten wspólny polonez będzie już coroczną tradycją w gminie Stare Babice, a z każdym kolejnym rokiem korowód polonezowy będzie coraz dłuższy.
tekst: UGSB
foto: IB

Piknik rodzinny Klaudyniada 2019
31 sierpnia w Klaudynie odbył
się piknik rodzinny Klaudyniada Reaktywacja 2019 finansowany ze środków funduszu
sołeckiego.
Wydarzenie miało wyjątkowy, sąsiedzko-rodzinny charakter. Na gości
czekała moc atrakcji m.in.: dmuchana zjeżdżalnia, animacje dla dzieci,
fontanna wodna i oczywiście warsztaty taneczne z Happy Dance Studio!
Nie zabrakło przyjemności dla
podniebienia – pieczony chleb ze
smalcem i ogórkiem, ciasta i słodycze
oraz zupa meksykańska, bigos i grochówka serwowane przez bar Kabak.
Wieczór uświetnił zespół Vipo Dance, który zachęcił publiczność do
śpiewu i tańca.

Przybyło liczne grono mieszkańców, którzy aktywnie korzystali z zapewnionych im atrakcji. Atmosfera
wydarzenia była iście piknikowa,
a wieczór zakończył się śpiewami przy
ognisku.

Imprezę zorganizowała radna
Klaudyna Marta Pamięta przy
wsparciu Gminy Stare Babice i Domu
Kultury Stare Babice.
tekst/foto: UGSB
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Rodzinny album gminy Stare Babice

Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, którymi podzieliła się z czytelnikami
Irena Szelenbaum. Serdecznie dziękujemy.

Irena Szelenbaum na łyżwach między ul. Okulickiego
i Witosa, ok. 1954 r.
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Helena Barszczewska (z d. Engler) – po prawej, Mieczysław Engler,
Irena Szelenbaum na tle kościoła babickiego na tyłach poczty,
ok. 1954 r.

Od lewej Józefa Engler, Mieczysław Engler, Irena Szelenbaum
na odpuście w Lipkowie, ok. 1954 r.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami swoimi
pamiątkami fotograficznymi.
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. Rynek 32, Stare Babice), gdzie cenne
pamiątki od ręki zeskanujemy i zwrócimy właścicielowi.
wrzesień/październik 2019 gazetaBABICKA

Stanisława Barszczewska – od lewej , p. Penkul, nauczycielka
Jankowska, nauczycielka Irena Wasiak, szkoła na Kresowej.

Irena Szelenbaum, Józefa Engler, ul. Kresowa.

Zachęcamy również do przesyłania cyfrowych zdjęć
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).

z życia gminy

Starobabicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku rozpoczął rok akademicki 2019/2020
Inauguracja 6. roku działalności odbyła się 17 września w szczelnie wypełnionej
sali Klubu Mieszkańca w starych Babicach. Prezes Stowarzyszenia UTW Agnieszka
Matuszewska przywitała po wakacyjnej przerwie wszystkich przybyłych.
Pani Profesor wyraziła zadowolenie ze wspaniałych słuchaczy, a obecni podziękowali za bogaty w tak istotną wiedzę i wskazówki, pełen humoru wykład.
Z Gminnej Rady Seniorów
Anna Czajkowska

SENIORZY

Wykład inauguracyjny pt. „Aktywność fizyczna – luksus
czy konieczność współczesnego człowieka” wygłosiła prof.
dr hab. Ewa Kozdroń specjalista nauk o kulturze fizycznej, kierownik Katedry Rekreacji na Wydziale Turystyki
i Rekreacji AWF w Warszawie, autorka Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych [PRROS] realizowanego na
terenie całego kraju, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia
Promocji i Rekreacji Ruchowej 50+, a także wielu prac naukowych w dziedzinie kinezygerontoprofilaktyki.
Stwierdzeniem, że zdrowie to brak choroby, a chorobom
lepiej zapobiegać niż je leczyć, rozpoczął się godzinny
wykład. Słuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem oczywistych wskazówek, ale nie zawsze wdrażanych w codziennym życiu. Zgodziliśmy się, że siedzący tryb życia,
brak systematycznego ruchu oraz złe odżywianie i stres to
rosnące zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi.
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Agnieszka Matuszewska przedstawiła zaplanowany na pierwszy semestr program:
cykl wykładów promujących zdrowy styl życia;
kontynuację projektu „Senior aktywny i kulturalny”;
stałe zajęcia ruchowe „Tańce w kręgu”;
tematykę spotkań okolicznościowych.
Podkreśliła, że hasło „na zdrowie trzeba sobie
zasłużyć aktywnym stylem życia” będzie nam
towarzyszyło w bieżącym roku akademickim.

Nagroda za prof ilaktykę grypy
W uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację
ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia, Gmina Stare Babice otrzymała tytuł „Super
Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.
W ramach wyróżnienia wręczenie pamiątkowej
statuetki nastąpiło podczas XI Debaty Ekspertów
Flu Forum 2019, która odbyła się 10 września w Sali
Kolumnowej w Sejmie Rzeczypospolitej.
Gminę reprezentował Sekretarz Gminy Stare Babice Michał Więckiewicz wraz z Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicją Napurką.
tekst/foto: UGSB
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Rodzinny Piknik Parafialny

w Bliznem
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8 września na terenie Parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem odbył się 4. Parafialny Piknik
Rodzinny.
Mieszkańcy Bliznego i goście wspólnie spędzili radosny, rodzinny czas. Atrakcji, jak co
roku, było co niemiara: konkursy dla dużych i
małych, zabawy ruchowe i animacje plastyczne,
dmuchana zjeżdżalnia, grill, smakołyki i domowe wypieki. Piknik zakończył się koncertem zespołu muzycznego „Na Znak”.

Rodzinny Piknik Parafialny

w Lipkowie

Tydzień później, 15 września, w Lipkowie na terenie
Parafii św. Rocha na rodzinnym pikniku bawili się lipkowscy parafianie. Pogoda dopisała i uczestnicy również. Gry,
zabawy, konkursy dla najmłodszych i spotkania z sąsiadami.
Smakołyki dla ciała a dla ducha koncert zespołu „DlaTego”.
teksty: IB, foto: IB, AW-D
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Rajd rowerowy na pożegnanie lata
W sobotę 14 września na dwóch kółkach pożegnaliśmy
lato w gminie Stare Babice. Kolejny raz rodzinny rajd
rowerowy wystartował z Borzęcina Dużego i Starych
Babic.
Około 180 uczestników przejechało 23 km trasę po
gminie Stare Babice i Kampinoskim Parku Narodowym.
W okolicy godziny 13:15 rowerzyści dojechali na Plac Chopina w Borzęcinie Dużym, gdzie organizatorzy przygotowali ognisko z kiełbaskami. Smaczne, domowe przysmaki
zaserwowało uczestnikom Koło Wędkarskie „Karaś”.
Na mecie rozlosowano rowery, ufundowane przez
Stowarzyszenie Borzęcin, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urząd Gminy Stare Babice oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Następnie do najmłodszych uczestników rajdu trafiły
gadżety rowerowe i promocyjne.
Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.
tekst/foto:UGSB
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Spotkanie sąsiedzkie w Mariewie
Piątek 13 września był szczęśliwy
i radosny dla mieszkańców Mariewa i Budy, którzy na terenie obok
placu zabaw u zbiegu ulic Kwiatowej i Wólczyńskiej spotkali się, aby
spędzić wspólnie czas.
Organizatorem spotkania była
sołtys Mariewa i Budy Dorota Zwolińska oraz rada sołecka, przy wsparciu Gminy Stare Babcie i Domu
Kultury Stare Babice.
Zabawę dla najmłodszych poprowadził teatrzyk Prima w interaktywnym przedstawieniu i zabawie
„Bajkowe podróże”, a następnie policja i straż pożarna udostępniły
najmłodszym swoje pojazdy, przy
okazji organizując pogadankę o bezpieczeństwie.

Dorośli spędzili sąsiedzki czas
przy pysznym poczęstunku. Była
tradycyjna grochówka, chleb ze
smalczykiem i ogórkiem a także
ciasta pieczone przez mieszkańców
oraz okazały tort przygotowany
przez panią sołtys.

Na zakończenie wieczoru, w kinie
plenerowym na leżakach, odbył się
pokaz komedii romantycznej zorganizowany przez Dom Kultury Stare
Babice.
tekst/foto: IB
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Spotkanie sąsiedzkie w Latchorzewie –

co naprawdę jest ważne w życiu?
Niezwykle ciekawe i wartościowe sąsiedzkie spotkanie mieszkańców zorganizowała latchorzewska Stajnia Rowerowa mieszcząca się przy ul. Decowskiego.
W sobotę, 7 września wrota stajni stały otworem dla
wszystkich zainteresowanych.
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Gościem specjalnym była Agnieszka Pietruszka, kobieta mediów, podróżniczka, autorka projektu „Dekalog
Wartości”, która opowiedziała gościom o swojej podróży na Zanzibar, gdzie przeprowadziła wywiady z ludźmi, szanowanymi przez swoje społeczności. Rozmowę
z autorką i całość spotkania poprowadził Bogdan Wawrzyńczyk z portalu polskanaj.pl. Podczas wydarzenia, po
raz pierwszy w Polsce odbył się przedpremierowy pokaz
filmu dokumentalnego „Zanzibar. Dekalog wartości. Co
naprawdę jest ważne w życiu”. Na terenie Stajni Rowerowej stanęła też tematyczna plenerowa wystawa, którą
można oglądać jeszcze do końca października. Więcej
o autorce i jej projekcie można przeczytać na stronie
www.dekalogwartosci.com. Podróżniczka jest w trakcie

przygotowywania kolejnej edycji projektu, do wsparcia
którego serdecznie zaprasza wszystkich chętnych.
Po spotkaniu autorskim nastąpiła przemiła nieoficjalna część, gdzie przy ogromnej ilości smakołyków, ciast,
przekąsek i grillowanych specjałów mieszkańcy i goście
mogli porozmawiać zarówno z podróżniczką jak i spędzić wspólny czas na sąsiedzkich pogaduchach, które
tekst/foto: IB
trwały do zmroku. 

Kwantowe spotkanie Ot!Warte z Andrzejen Draganem

W piątek, 20 września, w Centrum Misji Afrykańskich odbyło się naukowe spotkanie z wyjątkowym naukowcem i artystą dr. hab. Andrzejem Draganem, autorem książki „Kwantechizm, czyli klatka na ludzi”.
Andrzej Dragan jest uznanym fizykiem zajmującym się łączeniem ogólnej teorii względności z teorią
kwantową na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas
spotkania prostym językiem przedstawił słuchaczom
niezwykle ciekawe i dość skomplikowane zagadnienia
i doświadczenia z zakresu fizyki kwantowej i poruszania się fotonów.

Żyjemy w przeświadczeniu, że wiemy całkiem sporo
o świecie, który zamieszkujemy; jednak spotkanie z Andrzejem Draganem zmieniło pogląd wielu słuchaczy.
Rzeczywistość, jak się okazało, jest kompletnie zaskakująca. Gdy wgłębimy się w jakiekolwiek zagadnienie, to
niemal na pewno doznamy szoku. Na szczęście można
było zadać gościowi każde trudne pytanie.
Spotkanie bardzo profesjonalnie poprowadził Jan Waligóra – uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach. Pozytywnym zaskoczeniem była ogromna frekwencja. Bardzo cieszy, że wśród naszych mieszkańców
jest wiele osób otwartych na taką trudną wiedzę.
Na wydarzenie zaprosiło nas Stowarzyszenie Kuźnia
Przyjaźni przy wsparciu Wójta Gminy Stare Babice. Tradycyjnie, na spotkaniach Kuźni odbyło się losowanie nagród,
tym razem były to książki „Kwantechizm, czyli klatka na
ludzi” do których można było otrzymać autograf autora.
Organizatorzy podkreślili swoją wdzięczność za
możliwość organizowania takich niszowych wydarzeń,
na które, jak się okazało, jest popyt. Jednocześnie skierowali podziękowania w stronę księży i administracji
Misji, ze strony których spotkali się z ogromną życzliwością i otwartością przy organizacji wydarzenia.
tekst/foto:IB
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Działajmy razem na rzecz
niepełnosprawnych!
Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi! 15 października odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia
stowarzyszenia zajmującego się w gminie Stare Babice sprawami osób z niepełnosprawnością.
Wspólnie możemy zrobić dużo,
żeby życie niepełnosprawnych
dzieci, młodzieży, dorosłych i ich
opiekunów było łatwiejsze i lepsze.
Jako stowarzyszenie będziemy partnerem Urzędu Gminy, placówek
oświatowych, jednostek kultury itd .
Przyjdźcie lub napiszcie – porozmawiajmy, działajmy razem.

Prosimy, przekażcie nasze zaproszenie
swoim przyjaciołom i sąsiadom, rodzinom osób z niepełnosprawnościami.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
15 października o godz. 19:00 w Klubie
Mieszkańca, ul. Polna 40, Stare Babice. Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: niepelnosprawni.babice@interia.pl

Masz pomysły? Chcesz
mieć wpływ na rzeczywistość? Nie czekaj, aż ktoś
zrobi coś za Ciebie!
Do zobaczenia!

tekst: UGSB, foto: Pixabay

ZAPROSZENIE
Przypominamy Państwu, że od września wznowiliśmy działalność Grupy
Wymiany Doświadczeń – wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 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, które 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

Szkolenie i konkurs z nagrodami

dla rolników

13 września w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stare Babice, odbyło się szkolenie
oraz konkurs dla rolników oraz ich rodzin
zorganizowane przez placówkę terenową
KRUS w Błoniu, MODR w Starych Babicach
oraz Urząd Gminy Stare Babice.
Konferencja nosiła nazwę „Pracuj bezpiecznie, dbaj o zdrowie”, a zagadnienia konkursu dotyczyły bezpieczeństwa i higieny
pracy rolnej.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Waldemar Szelenbaum – 1 miejsce;
Maria Malaroska – 2 miejsce;
Kamil Skorupski – 3 miejsce;
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki
od Urzędu Gminy Stare Babice.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za
tekst/foto: UGSB
przybycie.
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oświata w gminie

Nowy początek
20

2 września rozpoczął się nowy rok
szkolny. Dzieci, wypoczęte po wakacjach, wróciły do swoich szkół,
a niektóre z zapałem dopiero rozpoczynają swoją edukację.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir
Sumka wziął udział w inauguracji
roku w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, gdzie złożył dzieciom
najlepsze życzenia na rozpoczynający
się rok nauki, a nowej dyrektor, Annie
Baran, wręczył kwiaty z gratulacjami.
Na stanowisko wicedyrektora powołana została Zuzanna Jaworek.

Ponieważ szkoła w Koczargach
po zakończeniu nauki przez ostatnie klasy gimnazjalne dysponowała
wolnymi salami, przyjęła w swoje
progi świeżo upieczonych przedszkolaków. Z tej okazji Wójt Gminy
Sławomir Sumka odwiedził również ten oddział i wręczył przedszkolakom prezenty, które złagodziły pierwszy dzień poza domem.
Dzieci zapomniały o tęsknocie
i przyłączyły się do zabawy z wójtem.
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba odwiedził

WYNIKI EGZAMINÓW PO 8 KLASIE (stanin*)
Borzęcin

Zielonki

Koczargi

Babice

kraj

średnia gminy w %

EduLab stanin (%)

j. polski

8

6

7

7

6

72

9 (81,2%)

matematyka

9

9

6

8

6

63

9 (74%)

j. angielski

8

7

8

8

6

80

9 (94%)

* Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek
skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina. W Polsce skala ta jest powszechnie używana
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.
W praktyce Komisji utrwaliła się następująca tradycja nazywania kolejnych stanin
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Szkołę Podstawową w Starych Babicach. Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego miało miejsce na boisku
szkolnym. Zastępca Wójta podkreślił, jak ważne jest wychowanie dzieci
w duchu patriotycznym i złożył dzieciom życzenia owocnej nauki, cytując Jana Zamoyskiego: „Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów - piątek i szóstek, ciekawych lektur, fascynujących
doświadczeń, zawiązania trwałych
przyjaźni.
Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że dzieci ze szkół w naszej gminie naprawdę świetnie zdały egzaminy po
ósmej klasie szkoły podstawowej
i trzeciej gimnazjalnej. Wyniki podawane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną stawiają naszą młodzież
w czołówce Polski. Mamy także dane
o wynikach pierwszego rocznika klas
ósmych, które opuściły EduLab – są
rewelacyjne! Gratulujemy!

oświata w gminie

Maluchy w nowym budynku!
Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami wójta Sławomira Sumki, z początkiem września został oddany
do użytku nowo wyremontowany budynek, w którym
mieści się oddział Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Starych Babicach.

Z wielką przyjemnością informujemy, że w tym
roku, po raz pierwszy od 10 lat, dzieci uczęszczające
do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach uczyć
się będą w systemie jednozmianowym. Wracamy
do właściwych, higienicznych godzin pracy, gdyż
klasy 0-I przeniesione zostały do nowego budynku,
w związku z zakupem przez Gminę nowego lokum
przy ulicy Granicznej, tuż przy dużej szkole.
Nieduże sale, kameralna atmosfera, kolorowe potekst/foto: UGSB
mieszczenia – szkoła jak z bajki!!!
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ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA
20 września w przedszkolu
w Bliznem Jasińskiego obchodziliśmy Święto Przedszkolaka.
Atrakcji było co niemiara! Dzieci
zostały zaproszone do wspólnego

tańca przez wesołego krasnala.
Przedszkolaki bawiły się w kolory
i tańczyły w rytmach „Czekolady”.
Brały udział w licznych konkursach w parach i w grupach. Pojawiły
się kolorowe kółka i taniec z hula

hoop. Każda grupa stworzyła swój
pociąg.
Największą atrakcją dla dzieci
było zamykanie w bańkach. Radość
nie do opisania! Na słodkie zakończenie przedszkolaki zjadły pyszną
watę cukrową, a na pamiątkę dostały balony!
tekst/foto: Beata Szczesna
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z życia gminy

Nasi strażacy w Niepokalanowie
29 sierpnia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzecinie Dużym
odwiedziła remizę Braci Zakonnych z Niepokalanowa. Jest to jedyna jednostka na świecie, gdzie
służbę pełnią strażacy ochotnicy w habitach.
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Działalność rozpoczęli w 1931 roku
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pożarowego drukarni, wydającej pismo ewangelizacyjne Rycerz Niepokalanej. Inicjatorem założenia straży
był św. Maksymilian Kolbe.
W czasie pobytu założyciela
Niepokalanowa w Japonii bracia
zgromadzili podstawowy sprzęt pożarniczy, a ich wyszkoleniem zajął
się instruktor pożarnictwa z Warszawy – Józef Boguszewski. Chrzest
bojowy bracia przeszli już w 1932
roku w pożarze elektrowni znajdującej się na terenie klasztoru. Oczywiście z braku jednostek ochrony
przeciwpożarowej w okolicy niepokalanowscy strażacy wyjeżdżali też
do pożarów poza swoimi murami,
czym zaskarbili sobie wdzięczność
i zaufanie okolicznych mieszkańców.
Prezes OSP Niepokalanów – brat
Janusz Kułak oprowadził młodzież
po remizie i Muzeum Pożarnictwa,
w którym zebrano bardzo dużo ciekawych eksponatów.
Zwiedziliśmy także Muzeum Papieskie, gdzie znajduje się m.in. Fiat
130 Papamobile, którym poruszał
się św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979
roku oraz samochód-kaplica z trzeciej pielgrzymki w 1987 roku.

Na zakończenie wizyty brat Władysław Sokołowski zaprosił borzęcińską młodzież na prezentację
Panoramy Tysiąclecia, która przedstawiała najwybitniejsze postaci
z historii Polski oraz pokazał reprodukcję najstarszej mapy terenów
Polski, pochodzącej z III wieku n.e.
Serdeczne podziękowania dla
prezesa OSP Niepokalanów – brata
Janusza Kulaka za pełne pasji opowiadania o dziejach straży oraz
Gminie Stare Babice za pomoc logistyczną.
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dh. Jarosław P. Kuczyński
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DZIEŃ OTWARTY

Liczba zajęć proponowanych w Domu Kultury Stare Babice jest długa. Nawet bardzo
długa… KAŻDY ZNAJDZIE TU COŚ DLA SIEBIE: od 2-latków po seniorów. Pełna
oferta zajęć znajduje się na stronie: www.domkultury-starebabice.pl.
Ci, którzy odwiedzili Dom Kultury 15 września, mogli
zapoznać się z instruktorami, wziąć udział w próbnych
zajęciach, podziwiać szereg atrakcji na scenie Sali Wido-

wiskowej czy uczestniczyć w warsztatach. Przedstawiamy
fotorelację, by oddać choć odrobinę niezwykłej atmosfery, która towarzyszyła uczestnikom.
foto: IB, AK

Migawki
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Pokaz i warsztaty tańca breakdance dla dzieci 7 lat+ oraz
młodzieży zaprezentowała Fly High BreakDance School.
Dzień rozpoczął się koncertem dla dzieci „Wesoła Lokomotywa”,
którą zawiadowali Kasia Rodowicz i Ferid Lakhdar.

Warsztaty taneczne dla dzieci wieku 7-14 lat prowadzili
instruktorzy z Teatru Muzycznego Polot.

Na kurs tańca towarzyskiego zaprosili dzieci oraz dorosłych
Ada i Michał Kuleszowie z profesjonalnej szkoły tańca Rising
Stars w Warszawie.
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Projektowanie i drukowanie 3D dla uczestników w wieku 7-17 lat
odbyły się podczas warsztatów i spotkania z instruktorką zajęć–
Karoliną Kulą.

Migawki

Dzieci mogły zakosztować zajęć z: robotyki (6-12 lat),
programowania z Robotem Edison (7-12 lat), roboprzedszkola
(5-6 lat) oraz z warsztatów architektonicznych (7-12 lat) pod
czujnym okiem Pauliny i Mateusza Metkowskich.
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Krótkie warsztaty z afro-brazylijskiej sztuki walki, capoeira
przeprowadził Przemek Rudownik.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się ceramika
i garncarstwo prowadzone przez Abę Warszewską-Nobis.

Zajęć muzycznych znajduje się w Domu Kultury cały szereg –
od wokalu, poprzez zajęcia chóru aż po lekcje indywidualne gry
na instrumentach.
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Spotkanie z instruktorami z Happy Dance Studio to przedsmak
zajęć tanecznych.

Bilard indyjski carom to coraz bardziej popularna w Polsce
dyscyplina sportu.

Programowanie w Minecraft (7-10 lat) oraz programowanie
w Python (11-17 lat). Warsztaty prowadzą – Tomasz i Agnieszka
Konopa.

dom kultury

W arkana baletu wprowadzała zafascynowane adeptki
instruktorka Ewa Budny-Orłowska.

Kreatywne szycie Dagmary Frankowskiej-Delman to warsztaty
szycia dla dzieci 7 lat+, młodzieży i dorosłych.

Migawki
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Stepowania można się uczyć od Beaty Rozmanowskiej.

Teatr Weranda przygotował zarówno część artystyczną,
jak i warsztatową.

Układnie kostki Rubika na czas to speedcubing. Zajęcia prowadzi
Arkadiusz Abramowski – mistrz w tej dziedzinie.

Szydełkowanie ma niezwykłą moc tworzenia magicznych
splotów. Odstresowuje, uczy koncentracji uwagi, precyzji.
Idealne dla dzieci 8 lat+, młodzieży i dorosłych. Warsztaty
prowadzi Emilia Gąsińska.

Dama z wiertarką to zajęcia stolarskie. Warsztaty prowadzi
Agnieszka Bykowska-Giler.
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OFERTA ZAJĘĆ sezon 2019/2020
poniedziałek

wtorek

środa

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

BEST BRAIN - KURS PAMIĘCI
kl. 0-1 9.40-10.40, 13.55-14.55
kl. II-VIII 8.30-9.30, 15.05-16.05

BEST BRAIN - KURS PAMIĘCI
kl. III-VIII (kontynuacja) 8.00–9.00

EKSPERYMENTY
6-12 lat 13.00-13.45, 14.00-14.45

GITARA INDYWIDUALNIE
7 lat+, dorośli 16.00-21.00

GITARA INDYWIDUALNIE
7 lat+, dorośli 15.00-21.00

PIANINO INDYWIDUALNIE
7 lat+, dorośli 13.00–19.00

MAGICZNE SPLOTY
8-12 lat 17.00 -18.00
13+, dorośli 18.00-19.30

CERAMIKA
8-13 lat 17.00-18.00
dorośli 18.00-20.00
CHÓR APROBATA
dorośli 19.00-20.30
DRUKOWANIE 3D
7-9 lat 17.00-18.15
10-17 lat 18.30-19.45

PROGRAMOWANIE
MINECRAFT
7-9 lat (początkujący) 9.15-10.15,
15.00-16.00, 16.00-17.00
9-10 lat (kontynuacja) 17.00–18.00

KEYBORD INDYWIDUALNIE
7 lat+, dorośli 13.00-17.00

PROGRAMOWANIE PYTHON
11-17 lat 18.00-19.30

KREATYWNE SZYCIE
7-9 lat 15.00-16.00
10-17 lat 16.15-17.45
dorośli 18.00-20.00

RYSUNEK ARTYSTYCZNY
16 lat+, dorośli 17.30–19.00
SPEEDCUBING - KOSTA RUBIKA
8 lat+, dorośli (początkujący) 17.0018.00
8 lat+, dorośli (zaawansowani)
18.00-19.00

TEATR MUZYCZNY POLOT
kl. I–VIII 17.00-19.30 wokal
- 2 grupy

ZESPÓŁ BABICAPELA
19.30-21.30

sala fitness w hali sportowej

JOGA
16 lat+, dorośli 19.30-20.30

sala fitness w hali sportowej

TEATR MUZYCZNY POLOT
kl. I–VIII 17.00–19.30 taniec
- 2 grupy

BREAKDANCE
7-10 lat 16.00-17.00
11-17 lat 17.00-18.00

Sala Widowiskowa Domu Kultury

FLAMENCO
13 lat+, dorośli 19.30-21.00

ZESPÓŁ MUZYCZNY DOMU
KULTURY I
17.30-19.00
ZESPÓŁ MUZYCZNY DOMU
KULTURY II
19.00-20.30
Klub Mieszkańca, ul. Polna 40
TANIEC DLA SENIORÓW
13.30-15.00

TANIEC TOWARZYSKI DLA PAR
salsa, bachata
dorośli (początkujący) 21.00-22.00
sala sportów walki w hali sportowej

CAPOIERA
7 lat+, dorośli 19.15-20.30
Sala Widowiskowa Domu Kultury
STEPOWANIE
13 lat+, dorośli 19:30-20.30
STUDIO WOKALNE
7 lat+, dorośli 15.00-16.00,
16.00-17.00, 17.00-18.00,
18.00-19.00

PIANINO INDYWIDUALNIE
7 lat+, dorośli 13.00-19.00
PROGRAMOWANIE
Z ROBOTEM EDISON
7-8 lat 16.00-17.00
9-10 lat 17.15-18.15
11-12 lat 18.30-19.30
PRZEDSZKOLE SZACHOWE
4-6 lat 17.00-17.30, 17.30-18.00
SZKOŁA SZACHOWA
6-13 lat 9.00-9.45, 10.00-10.45,
16.00-16.45
TEATR WERANDA
zajęcia teatralne dla dorosłych
19.00-20.30
ZAJĘCIA STOLARSKIE
PO ANGIELSKU
7-12 lat 16.00-18.00
BABICKA ORKIESTRA
DĘTA IM. KRZYSZTOFA
PENDERECKIEGO
19.00-21.00
sala fitness w hali sportowej

TANIEC NOWOCZESNY
4-6 lat 16.30-17.15
7-10 lat 17.15-18.00
ZESPÓŁ TANECZNY
DANCE TO THE BEAT
9-14 lat (zaawansowani)
18.00-19.30
sala sportów walki w hali sportowej

JOGA
16 lat+, dorośli 19.30-20.30

zapisy online www.domkultury-starebabice.pl

czwartek

piątek

sobota

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

pracownie Domu Kultury

ANGIELSKI
DLA ÓSMOKLASISTÓW
kurs przygotowujący do egzaminu
16.00-17.30, 17.30-19.00

ARTYSTYCZNE WARIACJE
7-12 lat 16.00-17.00,
17.00-18.00

ARTYSTYCZNE WARIACJE
5-7 lat 11.45-12.45

EKSPERYMENTY
6-12 lat 9.00-9.45,
10.00-10.45, 14.00-14.45

CERAMIKA DLA MAŁYCH I
DUŻYCH
7 lat+, dorośli 9.30-10.30,
10.30-11.30
(2 razy w miesiącu)

ANGIELSKI DLA MATURZYSTÓW
19.00-20.30
CERAMIKA
6-10 lat 8.15-9.15, 15.00-16.00,
16.00-17.00
8-13 lat 9.30-10.30
10-17 lat 17.00-18.00
LOGICZNE MYŚLENIE
kl. III-IV 14.00–15.00
ORTO-MEMO
kl. IV-VIII (początkujący) 16.00-17.00
kl. IV-VIII (kontynuacja) 17.00-18.00
ORIGAMI DLA SENIORÓW
13.00-14.00 (raz na miesiąc)
PERKUSJA
8 lat+, dorośli 15.00–21.00
ROBOTYKA EDUKACYJNA
6-12 lat 15.00-16.30, 16.45-18.15
RYSUNEK I MALARSTWO
12-17 lat 18.15–19.45

GOTUJMANIA
7-12 lat 16.00-17.30,
18.00-19.30
(2 razy w miesiącu)
INDYJSKI BILARD
- CARROM
7 lat+, dorośli 18.00-19.00
KLUB GIER PLANSZOWYCH
7 lat+, dorośli 19.00-21.00
MATEMATYKA DLA
MATURZYSTÓW
18.00–20.00
ORIGAMI
kl. 0-I 15.00-15.45
kl. II-VI 16.00-17.00
TEATR MUZYCZNY POLOT
kl. I–VIII 17.00-19.30
teatr - 2 grupy
sala fitness w hali sportowej

MATEMATYKA DLA OPORNYCH
kl. V 17.30–19.00
sala fitness w hali sportowej

TEATR MUZYCZNY POLOT
kl. I–VIII 17.00–19.30
taniec - 2 grupy

BALET
6-9 lat 16.00–17.00
3-5 lat 17.00–17.45

TANIEC TOWARZYSKI
dla par dorośli (kontynuacja)
20.00-21.30

TANIEC TOWARZYSKI DLA PAR
dorośli (początkujący) 20.00-21.00

Klub Mieszkańca, ul. Polna 40

sala sportów walki w hali sportowej

CAPOEIRA
afro-brazylijska sztuka walki
7 lat+, dorośli 19.15–20.30

Sala Widowiskowa Domu Kultury
TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI
7-12 lat 18.00–19.00

TANIEC W KRĘGU
DLA SENIORÓW
17.30-18.30

CIEKAWY PRZYRODNIK
6-10 lat 11.30-12.30
(raz w miesiącu)
MATEMATYKA
DLA ÓSMOKLASISTÓW
kurs przygotowujący
do egzaminu
9.00-10.30, 10.45-12.15,
12.30-14.00
POLSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW
kurs przygotowujący
do egzaminu
9.00-10.30, 10.45-12.15
ROBOPRZEDSZKOLE
5-6 lat 10.45-11.45
(raz w miesiącu)
TEATRZYK ZIELONKI GĘŚ
zajęcia teatralne dla dzieci
8-12 lat 10.00-11.30
WARSZTATY
ARCHITEKTONICZNE
7-12 lat 10.30-12.00
(2 razy w miesiącu)
sala fitness w hali sportowej

BABY DANCE Z OPIEKUNEM
2-3 lata 9.55- 10.30
TANIEC NOWOCZESNY
4-6 lat 10.30-11.15
7-10 lat 11.15-12.00
ZESPÓŁ TANECZNY DANCE
TO THE BEAT
9-14 lat (zaawansowani)
12.15-13.15
STEPOWANIE
13 lat+, dorośli 13.00-14.00

LADIES LATINO
dorośli 19.00-20.00
Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2a, 05-082 Zielonki-Parcela
tel. 22 487 18 48, 22 487 18 70 kontakt@domkultury-starebabice.pl

Migawki

dom kultury
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Wieczór Włoski

Na ostatniej babickiej potańcówce disc
jockey Philippe zapowiadając taneczne
przeboje, stwierdził, że włoski to nasz drugi
język. Wnioskując na podstawie aplauzu
publiczności podczas wieczoru włoskiego
– trzeba przyznać mu rację – uwielbiamy
piosenkę z Półwyspu Apenińskiego!

Ostatnia

Spektakl muzyczny „Ciao Ciao Bambina” był podróżą przez historię włoskiej piosenki. Bohater widowiska
– Marino Marini wspominał swoje życie i drogę artystyczną, prowadząc nas przez trzy dekady XX wieku. Towarzyszyliśmy mu w podróży promem wycieczkowym
do Stanów Zjednoczonych końca lat 40-tych, gdzie poznaliśmy klimat nowojorskiej Małej Italii. Po powrocie
do Europy, udaliśmy się do kabaretów Neapolu i Rzymu,
a także paryskiej Olimpii, gdzie byliśmy świadkami wielkiej popularności, jaką osiągnął nad Sekwaną. Spora część
spektaklu koncentrowała się na ogromnym sukcesie, jaki
Marino Marini odniósł w Polsce.
Narrację niezwykłego ambasadora włoskiej piosenki
w Polsce wspaniałe prowadził, łącząc wokal z zadaniami aktorskimi Nicola Palladini, z towarzyszeniem kontrabasu i fortepianu Dominika Dudzika i gitary Piotra
Bogutyna. Tłem dla spektaklu były widowiskowe videoprojekcje, wprowadzające nas w klimat i atmosferę
tamtych lat.
Usłyszeliśmy takie szlagiery jak: „Tu vuo fa l’americano”, „L’Italiano”, „Azzurro”, „Marina”, „O’sole mio”’,
„Love in Portofino”, „Volare”, „Mamma”, „Guarda che
luna”, „Guaglione”, „Criminal Tango” czy „Nie płacz,
kiedy odjadę” i wiele innych.

letnia potańcówka

W pierwszą wrześniową sobotę bawiliśmy się
po raz ostatni w ramach Kulturalnego Lata pod
dachem i na dechach babickiego namiotu.
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tekst/foto: AK
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Piknik bluesowy

Podstawą pikniku była bardzo dobra bluesowa muzyka w wykonaniu niezwykłych artystów. O godz. 18:00
wystąpili młodzi, zdolni i czarujący The Rockin’ Chair,
którzy wygrali w tym roku konkurs STAGE4YOU i zagrali
w maju na Juwenaliach UW na Agrykoli.
Jako drugi zaśpiewał i zagrał artysta z Lublina - Adam
Bartoś z zespołem. Jest to wokalista obdarzony głosem
o charakterystycznej barwie, autor tekstów i muzyki. Gra
na gitarach - akustycznej, elektrycznej i rezofonicznej oraz
na harmonijce ustnej. Otrzymał w tym roku Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za działalność na rzecz
upowszechniania kultury. Uwieńczeniem wieczoru byli
absolutnie zjawiskowi, genialni Sebastian Riedel & Cree
z koncertem „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”! Liderem
i jednym ze współzałożycieli zespołu jest syn legendarnego
i charyzmatycznego wokalisty grupy Dżem, Ryszarda Riedla. Koncert, który zagrali był wyjątkowy, ze względu na

przypadającą w tym roku 25. rocznicę śmierci ojca Sebastiana
oraz 25. rocznicę powstania zespołu CREE, którego jednym z pomysłodawców był właśnie sam Ryszard Riedel. Sebastian zagrał
i zaśpiewał utwory z repertuaru swojego ojca i zespołu Dżem.
Oprócz zakosztowania uczty muzycznej, można było
skorzystać z dodatkowych atrakcji. Dla odważnych był
Skok z Olimpu Giganci Wipeout Planet, czyli wielka dmuchana zabawka dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Chętnych, aby wspiąć się na wysokość prawie 7 metrów
i z uśmiechem na ustach oddać skok na miękką trzywarstwową poduchę było wielu.
Ponadto kino sferyczne, dmuchańce dla mniejszych,
szałowe brokatowe tatuaże i animatorzy zabawiający dzieci
aż do zmierzchu. Cóż to był za piątek!
Dziękujemy za bardzo liczne przybycie! Mamy nadzieje,
że się Wam podobało. My bawiliśmy się wyśmienicie!
tekst/foto: AK

Kino plenerowe na leżakach
Kino plenerowe na leżakach w gminie Stare Babice
cieszy się ogromną popularnością! „Kulturalne Lato”
w swoim programie oferowało wiele urozmaiconych
form wartościowej rozrywki – w tym kino plenerowe na
leżakach. Ta relaksująca i przyjemna forma spędzania
czasu bardzo przypadła do gustu mieszkańcom naszej
gminy. Dlatego cieszy nas, że trochę spontanicznie
udało się zrealizować dwa dodatkowe seanse!
29 sierpnia w Topolinie został zorganizowany pokaz filmu
„Bardzo Fajny Gigant”, czyli ambitna animacja nie tylko dla
najmłodszych, a 13 września w Mariewie mieszkańcy mieli
okazję obejrzeć komedię romantyczną „I tak cię kocham”.
Kino plenerowe z pewnością powróci do nas w sezonie 2020!
Już nie możemy doczekać się kolejnego kina na leżakach!
tekst/foto: DKSB
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Migawki

Tego jeszcze w Starych Babicach nie było! W piątek 30 sierpnia na Polanie
Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli odbył się piknik bluesowy. Był to ostatni
z tegorocznych letnich pikników muzycznych i zdecydowanie – najbardziej udany!
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dom kultury

Teatr Ognia

1 września na dziedzińcu przed Domem Kultury odbył się
spektakl w wykonaniu zespołu AzisLight

Migawki

Teatr Ognia to niepowtarzalne
widowisko, którego głównym tematem jest światło w klasycznej lub
nowoczesnej formie. Pokaz tańca
z ogniem to oryginalne, zapierające
dech w piersiach przedstawienie,
które na długo pozostanie w pamięci widzów. Innowacyjną formę

spektaklu stanowi lightshow (neon
show), w którym wykorzystywane
są przeróżne efekty świetlne oraz
wizualne. Dzięki tej technice wyczarowany został – wydawało się, że ze
zwykłej rurki – herb gminy i logo
Domu Kultury.
tekst/foto: AK

Wiśniowy Sad

na podstawie sztuki Antoniego Czechowa rozkwitł na dziedzińcu Domu Kultury Stare Babice. Reżyseria Jarosław Fedoryszyn,
scenografia i kostiumy Alla Fedoryszyna, współpraca reżyserska i światło: Krzysztof
Dubiel, dźwięk: Sergij Kondratowicz / Wołodymir Pomirko .
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Jedno z najważniejszych dzieł Antoniego Czechowa przetłumaczone na język teatru ulicznego przeniesione zostało na scenę plenerową ze szczudłami,
ruchomymi konstrukcjami, żywym ogniem i efektami
specjalnymi.
Czy w ten sposób można opowiedzieć historię z klasyka rosyjskiej literatury? Teatr Woskresinnia swoją
realizacją dowodzi, że najbardziej znane scenariusze
mogą być uniwersalne. Spektakl dotyczy tematu przemijania, nieuchronnej utraty miłości, przywiązania
i tęsknoty. Reżyser za pomocą ciepłego liryzmu i pogodnej ironii z maestrią buduje postaci „Wiśniowego
Sadu”. Widz z humorem śledzi przygody bohaterów,
zastanawia się nad ich przyszłością i płacze nad ich
październik/listopad 2019 gazetaBABICKA

losem. „Wiśniowy Sad” jest wspaniałym, wizualnym
i dynamicznym spektaklem, który na długo pozostanie w pamięci. Woskresinnia łączy umiejętnie dramatyczne sceny i muzykę, którą uzupełniają urzekające
efekty specjalne. Dzięki mistrzowskiemu operowaniu
obrazem, intrygującej scenografii czy wysokim walorom sztuki aktorskiej, dzieło zyskało zupełnie niezwykły wymiar. Spektakl odbył się bez słów.
Widowisko zostało nagrodzone: Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Biała Wieża”
w Brześciu (Białoruś) oraz Nagrodą Jury Konkursowego na X Festiwalu Teatralnym „Głosy Historii”
w Wołogdzie (Rosja).
tekst ze strony: www. voskresinnia.eu, foto: AK
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Capella Bydgostiensis
Migawki

46,491
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Na zakończenie Kulturalnego Lata, 8 września,
w hali sportowej GOSiR w Zielonkach-Parceli, odbył
się koncert Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis pod batutą Bernarda Chmielarza.
Uroczystość otworzył wójt Sławomir Sumka, który
podziękował dyrektorowi Domu Kultury Januszowi
Czai za ogromną pracę włożoną w letni projekt, a ten
z kolei, doceniając zaangażowanie, przesłał wiele ciepłych słów w stronę swojego Zespołu.
Wysłuchaliśmy muzyki operetkowej, musicalowej i filmowej. Były kompozycje m.in. Straussa, Brahmsa, Kalmana,
Webbera, czy Kilara. Usłyszeliśmy fragmenty „Księżniczki
czardasza”, „Hrabiny Marizy”, „My Fair Lady”, Walc Kazaneckiego z filmu „Noce i dnie”. Śpiewem poruszyli widzów
soliści: Hanna Okońska – sopran i Łukasz Ratajczak – tenor.
Capella Bydgostiensis to jeden z czołowych zespołów
polskich orkiestr kameralnych.

Historia Capelli sięga początku lat 60. i wywodzi się
z Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej
grającej na oryginalnych dawnych instrumentach. Po
przekształceniu w grupę muzyków skoncentrowanych
wyłącznie na muzyce dawnej, przy zachowaniu różnego repertuaru, zespół w krótkim czasie zaczął odnosić
duże sukcesy w kraju i za granicą. Ma także na swoim koncie wykonanie utworów do filmów takich jak
„Dawne miasta na Pomorzu” czy „Rzeźba nagrobna
Wita Stwosza”.
Koncert zorganizowany został z inicjatywy wójta, który chciał w ten sposób zapoczątkować tradycję koncertów na babickim rynku. Niestety, tym razem pogoda
nie dopisała i trzeba było przenieść wydarzenie do hali
sportowej GOSiR-u. Miejmy nadzieję, że za rok uda się
zrealizować przedsięwzięcie zgodnie z planem.

Castle Brass

1 września w Sali Widowiskowej w Zielonkach-Parceli odbył się koncert zespołu Castle Brass.Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku Kórnickiego to
kwintet złożony z dwóch trąbek, rogu, puzonu i tuby,
który powstał w 1993 roku. Na bogaty i bardzo zróżnicowany stylistycznie repertuar zespołu – od muzyki
Renesansu i Baroku, po kompozycje współczesne – składają się również utwory popularne i rozrywkowe. Castle Brass występuje w zabytkowych wnętrzach pałaców,
zamków, dworków oraz w najwspanialszych salach koncertowych w Polsce; uświetnia różnorodne uroczystości.
Teraz przyszedł czas na babicką Salę Widowiskową!

tekst/foto: AK

tekst/foto: IB
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Dom Kultury zaprasza
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Mały człowiek w teatrze
Chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na pewnych siebie, szczęśliwych i świadomych własnej wartości ludzi.
W tym, aby to osiągnąć, może pomóc doświadczenie teatralne, które warto proponować naszym dzieciom
już od ich najmłodszych lat.

34

Rodzice coraz częściej szukają zajęć teatralnych i ciekawych przedstawień dla dzieci (już nawet dla niemowląt), a podczas spektakli zbierają się tłumy najmłodszej widowni. Co takiego jest w teatrze, że tak
przyciąga małych ludzi?
Dzieci od bardzo wczesnego dzieciństwa niejako instynktownie bawią się w teatr, naśladując dorosłych,
wchodząc podczas zabawy w ich role, więc można powiedzieć, że teatr jest ich naturalnym środowiskiem –
mówi Ania Bekier, która prowadzi zajęcia teatralne dla
najmłodszych. – Natomiast obcowanie z prawdziwym
teatrem zdecydowanie wpływa na rozwój wyobraźni,
wrażliwościci, słownictwa…
Dziecięcy teatr pełni w pewnym sensie funkcję terapeutyczną poprzez zachęcanie dzieci do interakcji
i kontakt z żywą sztuką. Bohaterowie przedstawień są
prawdziwsi niż np. w kreskówkach, można ich dotknąć, porozmawiać z nimi – to niesamowite przeżycie
dla dzieci. Poprzez kontakt ze sztuką mały człowiek
uczy się nazywać i rozumieć emocje, ćwiczy koncentrację i skupienie, obserwuje zasady społeczne, uczy się
tzw. kultury. Teatr wnosi w życie naszych dzieci samo
dobro – pomaga się wyciszyć, przeżywać wzruszenia
wspólnie z rodzicami, oswaja pojęcia dobra, zła, smutku czy zazdrości.
Warto więc zabierać maluchy do teatru po to, aby rozwijać twórcze myślenie, pomóc otworzyć się na siebie
i na drugiego człowieka, nauczyć dziecko słuchać – zachęca Ola Perkowska, aktorka teatru Bliżej Nieba, wystawiającego przedstawienia dla dzieci.

Najmłodszy widz teatralny
Mały widz to widz wyjątkowy - taki, który nie usiedzi
zbyt długo w miejscu, taki, który raczej będzie współtwórcą a nie biernym obserwatorem. Dla takiego widza
możemy znaleźć coraz więcej teatralnych propozycji.
Już dzieci w wieku ok 1,5 roku mogą stać się widzami
spektakli teatralnych, oczywiście pod warunkiem, że są
to spektakle krótkie i przeznaczone dla takich maluchów
– mówi Ola Perkowska.
Sztuki dla najmłodszych charakteryzują się tym, iż
jest w nich mało słów, a dominuje obraz. Jeśli jakieś słowo jest istotne, to jest ono wielokrotnie powtarzane na
różne sposoby i wplecione w treść. Takie przedstawienia
pełnią więc między innymi ważną funkcję edukacyjną,
pomagają zapamiętać nowe słowa.
Dzieci są często najwierniejszą widownią teatralną,
czerpiąc niczym niezakłóconą przyjemność z oglądania
tego, co się dzieje na scenie. Dowodem na to są cieszące
się dużą popularnością teatry dla najmłodszych – podkreśla Ania Bekier.
wrzesień/październik 2019 gazetaBABICKA

Nieco inaczej wygląda oczywiście przedstawienie robione z myślą o dziecku rocznym i kilkuletnim, ale przygodę z teatrem z całą pewnością warto zacząć wcześniej.
Moje osobiste doświadczenie tylko to potwierdza – a widok własnych dzieci z otwartą buzią wpatrzonych w scenę jest tego wart.
Dzieci to niezwykle wdzięczni widzowie o nieograniczonej zdolności postrzegania świata, w której zatarta
jest granica między fikcją, a rzeczywistością. Dlatego
maluch oglądający spektakl np. o „Trzech świnkach” będzie dmuchał na domki świnek wraz z wilkiem i zrywał
się z fotela, by pomóc w budowaniu szałasu ze słomy…
Dzieci bardzo przeżywają to, co dzieje się na scenie
i żywo reagują na to, co mówią aktorzy - przyznaje Ola
Perkowska. – Chętnie podchodzą pod scenę, klaszczą,
odpowiadają aktorom na pytania, a czasem są gotowe
wejść na scenę i bawić się z aktorami.

Dobrze wybrać
Pójście do teatru z dzieckiem może być traktowane
jako sensowniejsza forma rozrywki niż np. czas spędzony w kinie. Jednak tak jak w przypadku filmów, tu
także warto sprawdzić, o czym będzie dane przedstawienie, kto jest twórcą, poczytać opinie i dowiedzieć
się, czy nadaje się dla trzylatków, czy raczej dla starszych dzieci. Trzeba po prostu dobrze wybrać i wtedy
możemy mieć niemalże pewność, że mały widz zostanie zaczarowany magią teatru.
Współczesny świat proponuje dzieciom mnóstwo rozrywek, które często oddziałują na różne zmysły – przypomina Ola Perkowska. – Dziecko atakowane jest obrazami, dźwiękami i kolorami, natomiast dobra sztuka
teatralna pozwala zanurzyć się w treści.
Niestety, wcale nie jest łatwo znaleźć dobry, wartościowy spektakl dla dzieci. Warto zatem czytać recenzje
i obejrzeć zwiastun, jeśli jest taka możliwość. Wiele teatrów, często objazdowych proponuje dzieciom sztuki
pełne krzyku i dźwięku, a scenografia i kostiumy są mocno kolorowe, wręcz rażące. Warto zatem zwrócić uwagę
nie tylko na przesłanie sztuki, ale także na dialogi, scenografię, kostiumy.
Najmłodsze dzieci świetnie odbierają przedstawienia, w których główną rolę gra muzyka. W naszej okolicy już od kilku lat można obejrzeć muzyczne Bajowiska – przedstawienia stworzone przez Pracownię
Musicalove, które przyciągają młodych entuzjastów
teatru. Świat stworzony podczas tych wydarzeń to czysta magia, której ulegają całe rodziny. Dzieci mają tu
okazję do dotknięcia różnych instrumentów, które występują wraz z aktorami na scenie, mogą zagrać na
nich, nauczyć się ich nazw. Harfa celtycka, zestaw
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perkusyjny, kontrabas – każde dziecko ma możliwość
sprawdzenia, jak dany instrument brzmi.
W naszych przedstawieniach muzyka jest zawsze grana na żywo. Poprzez nią opowiadamy jakąś historię,
której scenariusz wymyślamy albo od podstaw, albo na
podstawie literatury dziecięcej – mówi Jola Szyndler-Linette, która wraz z Aleksandrą Gewald wymyśla i tworzy słuchowiska. – Podczas naszych wydarzeń proponujemy dzieciom zabawy muzyczno-ruchowe, angażujące
albo cała grupę albo wybrane osoby. Można też pośpiewać, pomóc otworzyć się dzieciom na muzykę.
Najbliższe Bajowiska odbędą się w Klubie Mieszkańca Gminy Stare Babice jesienią w ramach projektów
Fundacji Nasze Szczęścia dofinansowanych przez
Gminę.

często dużo łatwiej pokonać wstyd czy nieśmiałość.
Oczywiście ważne jest, aby zajęcia były dostosowane
do wieku dziecka. Na najwcześniejszym etapie, powinny
być więc to zajęcia oparte w większości na zabawie, która poprzez umiejętnie dobrane ćwiczenia otwiera dziecko, uczy je różnych form ekspresji. Małe dzieci mają odgrywanie ról we krwi, więc kluczem do sukcesu jest
odpowiednie wykorzystanie tej zdolności.
tekst: Karina Grygielska
rys. Krzysztof DeMianiuk

Nie tylko spektakle
Mały widz zapewne szybko zakocha się w teatrze i często sam zapragnie być aktorem. Ci najmłodsi mogą spróbować swoich sił w tej roli, bawiąc się w domu z rodzicami
w teatr albo biorąc udział w zajęciach teatralnych. Jest to
świetna okazja nie tylko do rozwijania w dziecku wyobraźni oraz zdobywania nowych umiejętności, ale też
często sposób na dyskretne poznanie problemów, z którymi zmaga się nasz maluch.
Jest mnóstwo form zabawy w teatr – od dramy przez
zabawę z poezją po teatr kukiełkowy, czy teatr cieni
– mówi Ola Perkowska. – Najważniejsze jednak jest to,
aby się zaangażować w tę zabawę, poświęcić dziecku
czas i uwagę. Warto, aby podczas zabawy dziecko wspólnie z rodzicem tworzyło historię i na swój sposób kreowało postaci.
Z dwulatkiem i trzylatkiem można już wybrać się na
zajęcia teatralne, których coraz więcej w naszej okolicy.
Udział w takich zajęciach pomaga dziecku nabrać pewności siebie, przełamać swoje własne bariery – jest
przekonana Ania Bekier. Wchodząc w rolę, jest nam
wrzesień/październik 2019 gazetaBABICKA
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historia

Tajemnica domu z wieżą

Był kiedyś w Zielonkach Parceli, przy ulicy Południowej 17, murowany dom z wieżą. Wybudował go tuż przed
wojną, w roku 1939 inż. Franciszek Jan Pogonowski, wybitny specjalista od zagadnień uzbrojenia, dyrektor Wojskowej Wytwórni Zapalników Artyleryjskich w Warszawie. Ta niezwykła postać miała ogromny wpływ zarówno na
polski przemysł zbrojeniowy II Rzeczpospolitej, jak i na zaopatrzenie w broń oddziałów walczących w Powstaniu
Warszawskim.

W okresie międzywojennym
Inż. Pogonowski, jako doświadczony pracownik ds. amunicji (po
kijowskiej fabryce pocisków), organizował podstawy Wojskowej Wytwórni Zapalników Artyleryjskich
w Warszawie, której został dyrektorem. Był dwukrotnie delegowany
do Francji w celu odbioru technicznego maszyn importowanych dla
polskiego przemysłu zbrojeniowego. W późniejszych latach pełnił
funkcję szefa wydziału w Państwowej Fabryce Amunicji w Skarżysku
Kamiennej.
Gdy wybuchła wojna
Inżynier znajdował się wówczas
w Paryżu, gdzie dokonywał odbioru technicznego obrabiarek dla
fabryk uzbrojenia. Niepokojące
wieści z Polski alarmujące o przeważającej sile wroga spowodowały, że postanowił wracać do kraju,
aby stworzyć zaplecze techniczne
dla linii obronnej na wschodzie
Polski. Wówczas jeszcze wszyscy
wierzyli, że lada dzień Anglicy
i Francuzi ruszą z odsieczą. 16 września przekroczył granicę w Zaleszczykach. Dzień później wkroczyli
Sowieci i okazało się, że wszystkie
plany obrony kraju legły w gruzach.

Inżynier przedzierał się jednak
dalej, niespokojny o los rodziny,
14 października dotarł do Zielonek.
Tu czekali na niego najbliżsi: żona,
córka i dwaj synowie.
Okupacja
Franciszek Pogonowski zastał
swój dom bez okien i z kilkoma
dziurami po pociskach. O kupieniu szyb wówczas nie było mowy.
Nabył zatem gruby papier pakowy
i po natłuszczeniu go pokostem
pozaklejał otwory okienne. Żona
opowiadała mu, że próbowała wydobyć ich rzeczy z mieszkania służbowego w Skarżysku-Kamiennej.
Niestety nie wpuszczono jej tam,
mieszkanie przy Fabryce Uzbrojenia zajęli Niemcy. Powiedziano, że
aby wejść – musi mieć zgodę niemieckiego dyrektora, której oczywiście nie otrzymała. Żałowała, że
nie pozwolono zabrać jej ubrań, bo
zbliżała się zima.
Dwa tygodnie później przed dom
w Zielonkach zajechał wielki wóz
drabiniasty, naładowany po brzegi
dobytkiem, a na nim obok woźnicy siedziała matka żony. Dzielna
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Realia tamtych czasów
Franciszek Pogonowski musiał
utrzymywać rodzinę, postanowił
więc znaleźć zatrudnienie. Rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn „Władysław Paschalski” przy ul. Żytniej,
która produkowała automaty do
wyrobu i pakowania papierosów,
a przed wojną – kontrolerki dla
sprawdzania spłonek amunicyjnych.
W okresie okupacji fabryka oddana
została pod komisaryczny zarząd
niemiecki. Dyrektor fabryki – Górski, który kończył studia techniczne
w Niemczech, dogadał się do tego
stopnia z niemieckim komisarzem,
że ten dał mu wolną rękę. W rezultacie Niemiec zjawiał się 2-3 razy
w miesiącu po pieniądze, które mu
hojnie wypłacano, za to był gorącym
obrońcą interesów fabryki przed
władzami okupacyjnymi.
Inżynier Pogonowski szybko zorientował się, że w fabryce działa silna sieć konspiracyjna. Gdy pewnego
dnia spotkał ppłk Jana Szypowskiego – ostatniego dyrektora przedwojennej „Wytwórni Amunicji
nr 3”(późniejszego szefa uzbrojenia
KG ZWZ, a następnie – AK) rozpoczął się dla niego okres konspiracji.
Pistolety maszynowe były pierwsze…
Kilka dni później dostał od pułkownika stalową część od pistoletu maszynowego wraz z pytaniem,
czy może wykonać 5 takich sztuk,
wg wzoru… Oczywiście, wykonał
to zadanie. W narzędziowni, której
był kierownikiem, pracowało kilku
ślusarzy precyzyjnych, wszyscy byli

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish_men_led_to_execution_(1939_closeup).jpg
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teściowa nie pytała nikogo o zgodę,
z rana gdy zajmujący mieszkanie
Niemcy poszli do pracy, zabrała meble i inne potrzebne rzeczy.
– Odważnym fortuna sprzyja! –
stwierdził, komentując to zdarzenie
inż. Pogonowski.

Bohaterem tego artykułu jest
niezwykły człowiek, patriota,
mieszkaniec Zielonek-Parceli, ale
również jego nieistniejący dziś
dom, który pojawia się we wspomnieniach starszych mieszkańców
naszej gminy. W tym właśnie domu
dochodziło do konspiracyjnych
spotkań inżynierów dawnego polskiego przemysłu zbrojeniowego,
działających w strukturach ZWZ,
AK, tam również inż. Pogonowski
przeprowadzał próby z zapalnikami do granatów, a grube mury piwnic skrywały przed Niemcami jego
tajemnicę.

historia

w konspiracji. Trzeba było tylko
uważać na wtyczki gestapo…
Warszawa stała się zagłębiem
produkcji podziemnego uzbrojenia
i zawdzięczamy to właśnie takim
niezwykłym ludziom jak inż. Pogonowski.
Bimber i ostra musztarda!
Najpilniejszą potrzebą podziemnej
armii były materiały wybuchowe.
Stopniowo rozwijano produkcję
w tym zakresie – na początku 1944 r.
pracowało w Warszawie 21 punktów produkujących ten asortyment.
Jak wspominał inż. Pogonowski
– produkowano także detonatory; materiałem inicjującym był tu
piorunian rtęci. Inż. Miron Krasnodębski rozpoczął produkcję tej
substancji w swoim mieszkaniu
w Milanówku, a partię detonujących spłonek do prób przygotował
dawny pracownik „Wytwórni Amunicji nr 1”. Próby przeprowadziliśmy w moim domu w Zielonkach.
Później produkcję przeniesiono do
laboratorium Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku.
Inne zadania
Inżynierowi Pogonowskiemu zlecono także produkcję pocisków do
amunicji 9 mm. Miał też swój udział
w produkcji luf do visów, stenów
i błyskawic. Działanie przynosiło konkretne efekty. Dochodziło

jednak czasem do wpadek, gestapo
miało wszędzie swoich agentów.
Do jednej z większych katastrof
doszło na początku lipca 1944 r.
przy ul. Naruszewicza na Mokotowie. Odkryto tam magazyn 80 tys.
granatów ręcznych sidolówek. Tak
bardzo ich później brakowało żołnierzom powstania…
Powstanie Warszawskie
W Powstaniu Warszawskim kpt.
Franciszek Pogonowski ps. „ Marek” był szefem uzbrojenia i dowódcą oddziału specjalnego, który
wchodził w skład ścisłego sztabu
grupy „Leśnik” dowodzonego przez
ppłk Jana Szypowskiego. Przeszedł
szlak bojowy od Woli przez Muranów, Stare Miasto i później kanałami do Śródmieścia i na Czerniaków.
W tym czasie produkował granaty
ręczne i miny przeciwczołgowe,
pozyskiwał materiał wybuchowy ze
zdobytych goliatów, zorganizował
także warsztaty naprawy amunicji
ze zrzutów radzieckich. Za udział
w Powstaniu Warszawskim otrzymał Krzyż Walecznych.
Czasy powojenne
Po powrocie do Polski z obozu pracy w Getyndze zgłosił się
do Centralnego Zarządu Przemysłu Zbrojeniowego w Warszawie,
gdzie mianowano go dyrektorem
delegatury na okręg Dolnego Śląska. Rok później został odwołany

ze stanowiska, Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął masowe rugi byłych
członków AK ze stanowisk administracji państwowej i taki los spotkał
także naszego bohatera. Zamknięto przed nim wszelkie stanowiska
w państwowych zakładach. Znalazł
zatem pracę w prywatnej spółce
elektrotechnicznej, a po jej likwidacji w przedsiębiorstwie budowy
pieców i biurze „Drobprojekt” gdzie
przygotowywał
dokumentację…
budowy kurników dla rolniczych
spółdzielni produkcyjnych. Tak oto
PRL potraktował wybitnego specjalistę z dziedziny uzbrojenia, autora kilku patentów w tej dziedzinie
i bohatera Powstania Warszawskiego. Na szczęście inż. Pogonowski
miał swój dom z wieżą w Zielonkach-Parceli, gdzie mógł spotykać
się z przyjaciółmi z dawnej konspiracji i poświęcać pracy literackiej.
Niestety z biegiem lat tracił wzrok
i coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Odszedł 29 maja 1976 r. Spoczywa na Cmentarzu w Starych
Babicach. Cześć Jego Pamięci!
Bibliograf ia:
Franciszek Jan Pogonowski „Podziemna Zbrojownia” Warszawa 1975,
Jerzy Krauze „Franciszek Jan Pogonowski” Warszawa, lipiec 2008
tekst: Marcin Łada
foto: dom z wieżą - Marcin Łada;
Franciszek Jan Pogonowki (zdjęcie z albumu
Państwa Pogonowskich, źródło: Jerzy Karuze
„Franciszek Jan Pogonowski”)
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biblioteka

Co w bibliotece piszczy?

Biblioteka to ciekawa przestrzeń,
stylowa czytelnia. To miejsce, gdzie
można odpocząć, poczytać i przeżyć ciekawą przygodę oraz uczyć
się poprzez zabawę.

serdecznie zaprasza
na spotkanie z

dogoterapeutą
Konradem Czechowskim
Pedagogiem specjalnym,
od 10 lat dogoterapeutą,
technikiem weterynarii,
wielkim miłośnikiem zwierząt.
Pracuje z psami
rasy Golden Retriver:
11 letnią Fridą
i
1,5 - roczną Filą

spotkanie odbędzie się w ramach zajęć
literacko – plastycznych
pt. Bibliobajka wierszem stoi
miejsce:
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice,
Zielonki – Parcela, ul. Południowa 2 a.

my na spotkanie z dogoterapeutą
– Konradem Czechowskim – pedagogiem specjalnym, od 10 lat dogoterapeutą, technikiem weterynarii
i wielkim miłośnikiem zwierząt. Pracuje z psami rasy golden retriver:
11-letnią Fridą i 1,5 -roczną Filą.
Z radością informujemy, iż po raz
kolejny znaleźliśmy się wśród bibliotek, które zakwalifikowały się do
programu Instytutu Książki „Mała
książka – wielki człowiek”. Aktualna
edycja projektu adresowana jest
do dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat). Każdy przedszkolak, który
odwiedzi naszą bibliotekę otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej książkę oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w
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Do wspólnej zabawy zaprasza Bibliotekarka z Bajkową Walizką, która
czeka na Wasze zaproszenia do żłobków, przedszkoli i szkół z terenu gminy. Od września ukrył się w walizce
również Kolorowy Potwór, z którym
dzieci mogą nauczyć się rozpoznawania i nazywania emocji. Udział
w lekcjach jest bezpłatny. Prosimy
o wcześniejsze umawianie terminów:
e-mail: ulahoczyk@gmail.com;
tel. 22 722 92 77.
10 września br. zakończyliśmy akcję „Pani Kropeczka zaprasza na zajęcia literacko-plastyczne z cyklu
„Bibliosłówka”. Pani Kropeczka nie
kończy swojej działalności i z przyjemnością poprowadzi zajęcia w bibliotece dla grup zorganizowanych.
Szczególnie zapraszamy do skorzystania z dyżuru medyczno-bibliotecznego pani Kropeczki, podczas
którego dzieci mogą sprawdzić wzrok
poprzez rozpoznawanie bajkowych
postaci, wysłuchać „smacznych” wierszy czy „skosztować” wspólnie stworzonej sałatki literackiej.
Jesienny program biblioteki obfituje w wizyty gości. 8 października
o godz. 16:30, w ramach zajęć literacko-plastycznych pt. „Bibliobajka
wierszem stoi”, serdecznie zaprasza-

Biblioteka Publiczna
Gminy Stare Babice

bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księg
o
zbioru dziecięcego młody czytelnik
otrzyma naklejkę. Po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany dyplomem. W wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice. Jest to broszura
informacyjna na temat korzyści wynikających z regularnego czytania
dzieciom. W projekcie mogą wziąć
również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki.
Pamiętajcie o naszej stronie internetowej. Jeżeli nie chcecie, aby
umknęły Wam bieżące informacje koniecznie na nią zaglądajcie!
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

biblioteka

Biblioskrytka – zwrot książek 24/7
Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, przed
budynkiem zamontowano skrzynię – wrzutnię. Chcemy ułatwić naszym czytelnikom zwrot książek o dowolnej, dogodnej dla nich porze.
Zasady korzystania z Biblioskrytki
• Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez
konieczności wizyty w bibliotece. Korzystanie z niej
jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
• Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanej książki do wrzutni. Zbiory należy wkładać pojedynczo.
• Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice.
• Wrzutnia jest dostępna przez cała dobę.
• Książki z wrzutni są wyjmowane w dniach roboczych,
codziennie rano przed rozpoczęciem pracy Biblioteki.
• Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem
wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w godzinach pracy biblioteki – w ciągu godziny po wyjęciu
książek z wrzutni.
• Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że okresowe zmiany czasu
pracy Biblioteki (skrócenie lub wydłużenie godzin, dni
wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym.
• W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do
Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
• Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego

konta. Wątpliwości powinny być niezwłocznie zgłaszane telefonicznie bądź mailowo do biblioteki.
• Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego
zwrotu zbiorów.
• Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania
się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza
materiałami bibliotecznymi.
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se rd ec zn i e z a pr a sz a n a sp o tka n ie Dys ku s yjn ego Klubu Ks ią ż k i

15 października 2019 r. godz. 18.00

Choć pięciomilionowa Norwegia przycią-

I dlaczego detektyw Rutkowski w norweskiej

ga Polaków wysokimi zarobkami i pozio-

prasie nazywany jest Rambo? Maciej Czar-

mem życia, na idealnym obrazie tego kraju

necki przedstawia obie strony medalu, za-

jest rysa. Barnevernet – instytucja siejąca

miast czerni i bieli ukazując całą gamę

postrach, przed którą imigranci z Europy

szarości i oddając głos norweskim pracow-

Wschodniej

forach

nikom społecznym, rodzicom zastępczym,

internetowych: zabiera dzieci, rozdziela ro-

ostrzegają

się

na

ekspertom. Przede wszystkim jednak słucha

dziny, posądza rodziców o niestabilność

uważnie i dokumentuje dzieje rodziców

psychiczną, podburza małoletnich do ze-

i odebranych dzieci. Jego książka to wstrzą-

znawania przeciwko bliskim. Czy jednak na

sający reportaż o tym, jak cienka potrafi być

pewno wszystko jest czarno-białe? Jaki zwią-

granica między rajem a piekłem.

zek z Barnevernet miał Anders Breivik?

http://lubimyczytac.pl
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zdrowie i ekologia

Sosna zwyczajna

(Pinus sylvestris L.)

Smaki polskiej przyrody

(fragment)
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Sosna zwyczajna to zimozielone, pospolicie występujące
w Polsce drzewo iglaste, dorastające do 25-40 m wysokości.
Część sosen podlega ochronie prawnej, z czego w Polsce
ścisłą ochroną objęte są trzy: limba (Pinus cembra), kosodrzewina (Pinus mugho) i sosna błotna (Pinus uliginosa).
Sosna znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle
drzewnym, papierniczym, meblarskim, budownictwie,
w lecznictwie oraz branży perfumeryjnej i kosmetycznej.
W przypadku sosny surowcem zielarskim są: młode pędy sosny, igliwie, żywica, a także drewno. Z pędów
i igliwia otrzymuje się olejki, pozyskiwane przez destylację
surowca z parą wodną. Z żywicy sosnowej otrzymuje się
terpentynę, a z suchej destylacji drewna dziegieć sosnowy.
Pędy sosny zawierają: olejki eteryczne, substancje żywicowe i goryczowe, a także garbnik i witaminę C.
Pączki sosny stosowane są w lekkich nieżytach górnych
dróg oddechowych; olejek sosnowy działa: bakteriobójczo, wykrztuśnie, przeciwskurczowo; stosowany jest do

inhalacji lub jako aerozol w leczeniu infekcji: gardła, krtani
i oskrzeli.
Młode pędy sosny zbiera się od kwietnia do maja, kiedy
pokryte są jeszcze łuskami i żywicą. Rozłożone pojedynczą
warstwą, należy poddać suszeniu w przewiewnym i cienistym pomieszczeniu.

UWAGA! Ważne, by wykorzystywane do przepisów igliwie miało możliwie jak najmniejszy kontakt ze spalinami,
w związku z powyższym zbiór igieł należy przeprowadzić z drzew, które rosną z dala od ruchliwych ulic.
Propozycje wykorzystania sosny

Przepis na wzmacniającą herbatkę z igieł sosny

Świeżo zebrane igły należy zanurzyć we wrzątku tak,
Składniki:
by rozpuścił się na nich woskowy nalot. Następnie
• 1,5 szklanki świeżo zerwanych igieł sosny
posiekać je, ponownie zalać wrzątkiem i zagotować.
• 0,5 szklanki świeżo zerwanych młodych
Po 10 minutach napar odcedzić i dodać do niego drobno
pędów pokrzywy
pokrojoną pokrzywę, skórkę cytryny oraz miód.
1 litr wody
10 g skórki z cytryny
Na stronie www.domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA BABICKA / SMAKI POLSKIEJ
2 łyżki miodu
PRZYRODY znajduje się pełen tekst o sośnie i więcej propozycji wykorzystania jej.

CIEKAWOSTKI

•	Igły sosny mają 5 razy więcej wita- •	Najpiękniejsze okazy sosen w KPN
miny C niż cytryna.
osiągają wiek 230 lat i wysokość około 30 m.
•	
Na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego (KPN) rośnie kilka ga- •	
W heraldyce sosna oznacza spratunków sosen, a tylko jeden z nich
wiedliwość, szlachetność i szczerość
jest naszym rodzimym gatunkiem
właściciela herbu.
i jest nim właśnie sosna pospolita.
•	W Chinach sosna była symbolem
Artykuły z cyklu „Smaki polskiej przyrody” to teksty o charakterze edukacyjno-informacyjnym, niepełniące funkcji
poradnika medycznego. Informacje, rady
i sugestie zamieszczone w ww. tekście nie
mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj! Zbieraj wyłącznie zioła, które znasz
i rób to w miejscach oddalonych od ruchliwych
dróg oraz innych źródeł
zanieczyszczeń.
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długowieczności, opanowania i wytrwałości. Zarówno Chińczycy, jak
i Japończycy pod koronami sosen
odprawiali ceremonie picia herbaty. Słowianie również czcili sosny,
wierząc w jej właściwości magiczne
i uzdrawiające.

Rośliny zbieraj z umiarem, czyli z jednego stanowiska zbierz tylko część roślin,
pozostałe pozostaw. Zebranie zbyt dużej
ilości ziół z jednego miejsca może spowodować, że w przyszłym roku już ich
tam nie będzie.
tekst/foto: Joanna Szczepanik

Jak przedłużyć lato?
radzi biuro podroży Sun Center

Zapytaliśmy o to Panią Magdalenę
Górnicką – współwłaścicielkę babickiego biura podróży SUN CENTER.

EGIPT PÓŹNĄ JESIENIĄ
W naszym biurze popularnym
kierunkiem na jesienne wyjazdy
jest Egipt. Wielu babickich klientów
wybiera ten atrakcyjny i piękny kraj
na 7-14 dniowy odpoczynek. Przejrzyste powietrze i brak upałów to
idealne warunki do podróżowania
z małymi dziećmi lub na wakacje
dla osób starszych. Główną zaletą
jest krótka podróż – lot trwa tylko
4 godziny. Przystępna cena, za którą
możemy cieszyć się egzotycznym
klimatem, wygrywa z innymi egzotycznymi kierunkami. W październiku i listopadzie temperatury
w Egipcie wahają się w okolicy
2500C Celsjusza.

Czy poleca Pani konkretne miejsce w Egipcie?
Najcieplejszym rejonem Egiptu jest
Marsa Alam na wybrzeżu Morza
Czerwonego, którego woda zachęca
do kąpieli nawet zimą. Jest to drugie
pod względem zasolenia morze na
Ziemi. Na Riwierze Morza Czerwonego znajdziemy piękną, kojącą rafę
koralową, w okolicy której można obserwować kolorowe ryby, żółwie, czy
krowy morskie, które są zagrożone
wyginięciem. Ogromną atrakcją są
delfiny, które potrafią pływać wzdłuż
wybrzeża. W pobliżu znajduje się zatoka zwana „domem delfinów”.
Czy w Egipcie można czuć się bezpiecznie?
W Egipskich kurortach można czuć
się bezpieczniej niż w wielu europejskich stolicach. Polecamy Marsa

Alam, który jest najbezpieczniejszy.
Hotele oddzielone są pustynią od innych dużych miast. Każdy z hoteli jest
małym miasteczkiem, w którym
można w pełni wypocząć. Egipcjanie
bardzo dbają o swoich gości i zależy
im, aby każdy z nich był bezpieczny,
zaopiekowany i zadowolony.
Więcej porad na temat podróży do
Egiptu i wsparcie przy zakupie najlepszej oferty otrzymają Państwo bezpośrednio w biurze Sun Center. Właściciele z własnego doświadczenia doradzą i dobiorą najlepszy hotel, w zależności od Państwa upodobań.
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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Artykuł sponsorowany

Czas wakacji minął, wrzesień powiał chłodem i deszczem. Chciałoby się zatrzymać lato jeszcze na chwilę. Wiele
osób wybiera październik i listopad do realizacji urlopowych planów lub do zrobienia sobie krótkiej przerwy i
naładowania akumulatorów przed zimą. Dokąd najlepiej pojechać jesienią?
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sport

Carrom w szkołach
Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Carrom w szkołach podstawowych w gminie Stare
Babice to już tradycja. Członkowie stowarzyszenia uczą babicką młodzież gry w bilard indyjski od blisko 10 lat.

42

Uczniowie z klas I-VIII mogą
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych we wszystkich publicznych
szkołach w naszej gminie. Dzięki
wsparciu GOSiR Stare Babice zajęcia są bezpłatne dla uczniów. Od zeszłego roku do grona carromowych
szkół dołączyła Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Edulab. Właśnie trwają zapisy na zajęcia. Ilość miejsc jest
ograniczona.
Uczestnicy zajęć mają szansę rozwijania swoich umiejętności motorycznych
(tzw. mała motoryka, koordynacja ręka
– oko) oraz koncentracji i taktycznego myślenia. Carrom to dyscyplina z
grupy sportów precyzyjnych o dużym
stopniu złożoności. Poprzez regularny
trening techniki ruchu dłonią i palcami wspomagają rozwój umiejętności
pisania oraz mówienia (istnieje bezpośrednie powiązanie między pracą ręki
i ośrodkiem mowy). Dodatkowo młodzi zawodnicy carrom mają możliwość
uczestnictwa w turniejach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie

Carrom. Dzięki nim uczą się koncentracji, precyzji oraz opanowania w
trakcie rywalizacji sportowej. Z badań
przeprowadzonych w Indiach wynika, że dzieci uczestniczące w zajęciach
i turniejach carrom w szkole osiągają
lepsze wyniki w nauce.
Wychowankowie szkolnych klubów carrom w Starych Babicach
osiągają sukcesy w turniejach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W 2019 r. po raz kolejny 19
letnia zawodniczka z Borzęcina
Dużego zajęła 3. pozycję w klasyfikacji kobiet w 23. Turnieju Carrom
Eurocup w Niemczech, a jej klubowy kolega z Zielonek-Parceli jest 12
zawodnikiem w rankingu ogólnopolskim.

Grafik zajęć carrom w szkołach
w gminie Stare Babice:
ZSP w Borzęcinie Dużym
– poniedziałek
kl. I-III godz. 14:00-14:45,
kl. IV-VIII godz. 14:55-15:40;
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EduLab – wtorek
godz. 15:15-16:00, 16:10-16:55;
SP w Koczargach Starych – środa
kl. I-III godz. 13:40-14:25,
kl. IV-VIII godz. 14:35-15:20;
SP w Zielonkach-Parceli – czwartek kl. I-III godz. 15:00-15:45,
kl. IV-VIII godz. 15:55-16:40
(godziny zajęć mogą ulec zmianie)
SP w Starych Babicach
– piątek kl. I-III godz. 14:0014:45, kl. IV-VIII godz. 14:55-15:40.
tekst: JN/foto: pixabay.com

sport

WSZYSCY
IDZIEMY
NAPRZÓD

W ostatnim czasie w klubie wiele
się dzieje. Wraz z wyborem na stanowisko prezesa klubu Marka Kamińskiego, zawodnika, który większość
swojego życia poświęcił piłce i właśnie klubowi Naprzód Zielonki,
ruszyły nowe projekty i rodzą się kolejne pomysły.
W sezonie 2018/19 reprezentowało
nas sześć drużyn; obecnie jest ich już
dziesięć, w planach jest utworzenie
jeszcze czterech. Do rozgrywek w sezonie 2020 mamy przygotowywany
zespół z rocznika 2012, a dodatkowo trenują także dzieci z rocznika
2013/2014 i młodsi. Ponadto uruchomiliśmy projekt LEIDIS, czyli drużynę złożoną z dziewczynek, której
wszyscy kibicują i trzymają za nią
kciuki (więcej informacji na stronie
naprzodstarebabice.pl).
Główną ideą szkolenia w naszym
klubie jest zapewnienie każdemu
z zawodników poczucia spełnienia
i możliwości czerpania jak największej radości z gry. Naszym zadaniem
na etapie piłkarskiego rozwoju dzieci
jest nie tylko doskonalenie techniki,
lecz również kształtowanie charakteru

i pozytywnego podejścia do życia
i piłki nożnej. Prawdziwą radość z futbolu najlepiej można odczuć wspólnie, dlatego też duży nacisk kładziemy
także na integrację i zespołowość.
Wybierz rocznik i trenera, z którym Twoje dziecko miałoby trenować i skontaktuj się z nami.
rocznik 2003 – Rafał Lubelski tel. 503 515 688
roczniki 2005/2006 i 2007/2008 -– Grzegorz
Dryka tel. 600 243 283
rocznik 2009 – Michał Szczucki-Stogniew

tel. 512 482 971
rocznik 2010 – Rafał Lubelski tel. 503 515 688
roczniki 2011/2012 – Adam Kempa telefon
604 508 211
rocznik 2012 – Łukasz Szymański tel. 793 313 587
r oczniki 2013/2014/2015 – Łukasz Szymański
tel. 793 313 587

Sporo dzieje się także w promocji klubu. Oprócz Gminy Stare Babice, która jest naszym głównym
sponsorem, została również podpisana umowa z nowym sponsorem
strategicznym, firmą Energomix,
której prezesem jest Michał Suska
- mieszkaniec naszej gminy, który
chce wspierać nasz lokalny sport.
Dzięki pomocy finansowej ze strony Centrum Fotowoltaiki zyskamy
możliwość wymiany strojów dla
zawodników oraz realizacji innych
planów rozwojowych. W ramach
współpracy z klubem firma postanowiła, że opłaci roczną składkę
członkowską dziecka dla każdego
członka klubu (lub rodzica), który założy instalację fotowoltaiczną
(w domu lub firmie) lub poleci innego klienta. Centrum Fotowoltaiki
specjalizuje się w montażu instalacji
fotowoltaicznych dla domów, firm
oraz rolników. Podpisywane są również umowy z firmami które zostały
naszymi partnerami i również chcą
wspierać naszą młodzież.
Dziękujemy za wsparcie naszych
działań i rozwoju wychowanków
wszystkim sponsorom i partnerom!!!
Warto inwestować w dzieci! Warto
wspierać sport! Warto wspierać lokalnie!
tekst/foto: Marek Kamiński,
Agnieszka Mikołajczyk

GKS Naprzód Stare Babice

ul. Zachodnia 2, 05 - 082 Zielonki Parcela
Tel. 48 507 712 060
e-mail: naprzodstarebabice1979@gmail.com
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Artykuł sponsorowany

W bieżącym roku mija 40 lat, odkąd
mieszkańcy gminy Stare Babice i okolic mają okazję brać udział w profesjonalnych treningach pod egidą Klubu
Sportowego GKS NAPRZÓD STARE
BABICE, który powstał 29 lipca 1979
roku. Wtedy to na zebraniu założycielskim podjęto uchwałę o założeniu
klubu, jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w gminie Stare Babice.

43

Dlaczego PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE?

Artykuł sponsorowany

Rodzice dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, często zastanawiają się, jakie przedszkole będzie najlepsze dla ich pociech. Obecnie możliwości jest wiele. Można skorzystać z oferty placówek publicznych, integracyjnych czy też prywatnych. Warto jednak wziąć pod uwagę ofertę przedszkoli specjalizujących
się w pracy z dziećmi z autyzmem lub zespołem Aspergera.
grup specjalnych – a to naraża je na dodatkowe, niezrozumiałe, stresujące
i niepotrzebne sytuacje. Warto więc
rozważyć, komu powierzamy terapię
swojego dziecka i w jakiej placówce
uzyska ono wsparcie wielokierunkowego rozwoju, które polega na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej skomplikowanych umiejętności we wszystkich
obszarach rozwoju człowieka.

JEDYNE TAKIE PRZEDSZKOLE
W POWIECIE
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Dlaczego przedszkole terapeutyczne jest najlepsze dla dzieci ze spektrum autyzmu?
Przede wszystkim dlatego, że jest
to placówka, w której szczególny nacisk położony jest na intensywną pracę terapeutyczną. Rozpoczęcie terapii
z dzieckiem trzyletnim pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej
rozpoczęcie z tym samym dzieckiem
np. w wieku lat pięciu.
Stracony czas jest trudny do nadrobienia.
Indywidualizacji
pracy
w przedszkolu terapeutycznym
sprzyjają między innymi małe, kameralne grupy. Pozwalają one na modelowanie przez terapeutę zachowań
dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby
i możliwości wychowanka, co bardzo
często nie jest możliwe w grupie integracyjnej. Nie oznacza to, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować
tylko w grupach specjalnych. Wychodzimy jednak z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju, grupa

terapeutyczna najskuteczniej rozwija
umiejętności deficytowe dziecka.
Dzieci z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi na początku swej drogi
terapeutycznej potrzebują poukładania
świata. Najpierw uczą się rozumieć,
a następnie dopiero uczestniczyć
w środowisku. W kameralnej grupie
i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Mała grupa, dostosowane do potrzeb dzieci sale i pomoce to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci.
W przedszkolu terapeutycznym
również rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych
konsultacji, grup wsparcia i szkoleń.
Systematyczne konsultacje terapeutów
z rodzicami pomagają we wspólnym
podjęciu jakże ważnej i odpowiedzialnej decyzji o gotowości dziecka do
podjęcia nauki w większej grupie.
Nasze doświadczenia pokazują, że
dzieci, które zbyt wcześnie trafiają do
integracji, bardzo szybko wracają do
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Przedszkole Terapeutyczne Logopedica oferuje opiekę, terapię i zajęcia
ogólnorozwojowe dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się
w pracy z dziećmi autystycznymi.
Dzieciom zapewniamy kameralne
grupy, sprzyjające terapii autyzmu.
Współpracujemy z Państwowymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz Gabinetem Terapeutycznym Logopedica, w którym wykonać
można diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Dzięki temu możemy zaoferować w ramach naszej placówki
pełen zakres terapii wspomagających:
integrację sensoryczną, logopedię,
psychologa, treningi słuchowe Johansena, Warnkego, opiekę psychiatry
dziecięcego oraz – co bardzo istotne –
doświadczonego dietetyka w pracy
z dziećmi autystycznymi. Dzięki temu
osiągamy efekt synergii i maksymalne
rezultaty dla dobra naszych podopiecznych.
tekst: Zespół Logopedica,
foto: stock.chroma.pl

Dane kontaktowe:
Przedszkole Terapeutyczne Logopedica
Czarnów 8, 05-084 Leszno
Telefon:
517 273 166
przedszkole@przedszkolelogopedica.pl

sport

GOSIR ZAPRASZA
T�E��N��
NO���C WA���N�
- C��AR��� 18:00
za y :722-222-003

ZUMBA FITNESS

Hala Sportowa GOSiR
ul. Południowa 2b
czwartek 21:00 - sala fitness
kontakt: 606-963-375
cena : 20 zł/zajęcia
start 12 września

45
BOKS
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Hala Sportowa GOSiR
ul. Południowa 2b
WTOREK/ CZWARTEK 18:00 -19:30

Zapisy: 512 - 161-773

start 16 września

KOSZYKÓWKA DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Hala Sportowa GOSiR
ul. Południowa 2b
PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK 16:45-18:00
kontakt: 502-242-114

TENIS STOŁOWY

dla dzieci i młodzieży

Hala Sportowa GOSiR
ul. Południowa 2b
PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK 18:00 -20:00

Zapisy: 604-472-564

start 16 września
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rozrywki umysłowe

GRZYBOWE ZAGADKI

Logogryf

Odgadnij znaczenie wyrazów, wpisz je do diagramu i odczytaj hasło.

1

1. Jedno z popularnych drzew
iglastych.
2. Miękki, zielony dywan w lesie.
3. Miejsce, gdzie odbywa się
grzybobranie.
4. Dziki brat psa mieszkający
w lesie.
5. Przeciwdeszczowe okrycie
wierzchnie bez rękawów.
6. Nosi na głowie piękne poroże.

2
3
4
5
6

REBUS

Z

46

K

ENIE

WYKREŚLANKA
Odszukaj w diagramie następujące nazwy: PODGRZYBEK, PIECZARKA, KANIA, ZIMÓWKA, GĄSKA,
GOŁĄBEK, KURKA, PURCHAWKA, SROMOTNIK, RYDZ, GORYCZAK, BOROWIK. Pozostałe litery czytane
poziomo utworzą rozwiązanie.
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Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 14 października 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:
„Grzybowe zagadki”. Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Zdrowotnych zagadek” (GABINET,; nie pasuje weterynarz i pies; SZANUJ ZDROWIE).
Nagrodę wylosowała Sylwia Zapadka. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt odbiór
nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.
autor zagadek: AK/foto: Pixabay
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rozrywki umysłowe

Krzyżówka
babicka
nr 9/2019
8.

1.

3.

2.

3

4.

5.

6.

17

7.

16

9.

15

30

4

2

7

10.

26

1

12

12.

23

31

15.

18

25

19

8

6

16.

29

22

14

17.
19.

11.

5

13.

14.

11

10
27

18.
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20

21
28

13

Poziomo:
1. Tradycyjna uroczystość z okazji
zakończenia zbioru zbóż, w tym roku
organizował ją Wojcieszyn.
5. Japońska radiostacja, która powstała
w 1929 r w pobliżu miasta Nagoya.
7. Opowiadana dzieciom na dobranoc.
8. Miejscowość w gminie Stare Babice,
na granicy której rozstrzelano ludność
cywilną 13 września 1939 r.
10. Japońska sztuka wykonywania papierowych figurek bez nożyczek i kleju.
12. Przysmak pieczony na patyku w ognisku.
15. O
 soba pracująca gdzieś dobrowolnie,

bez wynagrodzenia, zwłaszcza
opiekująca się nieuleczalnie chorymi lub
niepełnosprawnymi ludźmi.
16. Polski, uroczysty taniec narodowy, który
mieszkańcy gminy zatańczyli 1 września.
17. Zespół bluesowy, którego utwory
zostały wykonane na pikniku
bluesowym w Zielonkach-Parceli.
19. Widowisko baletowe w wykonaniu
Imperial Lviv Balet, które odbedzie się
27 października w Sali Widowiskowej
w Zielonkach-Parceli.
20. Grzyb jadalny o kapeluszu pokrytym
lepką, jasnobrązową skórką.

Pionowo:
2. P
 iknik rodzinny
w Klaudynie.
3.Nowela Władysława
Reymonta, odczytana
w Lipkowie podczas
Narodowego Czytania 2019.
4. Łacińska nazwa sosny.
6. O
 ficjalna informacja
urzędowa podana zwykle
w formie pisemnej.
9. Inżynier Franciszek ...,
bohater z Zielonek.
11. Członkowie ZHP.
13. R
 ozprowadzanie prasy,
książek itp. wśród odbiorców.
14. I nstrumenty muzyczne,
z których dźwięk wydobywa
się przez uderzanie lub
potrząsanie.
18. Płat materiału, napęd jachtu.
21. Człowiek leniwy.
15

20.

24

21.

9
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8
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16
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Hasło oraz
orazimię
imięi nazwisko
i nazwisko
prosimy
prosimy
przesłać
przesłać
do 15dowrześnia
14 października
na adres: na
gazeta@domkultury-starebabice.pl
adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl
lub na adreslub
redakcji
na adres
Gazety
redakcji Gazety
Babickiej,
DomBabickiej,
Kultury Stare
DomBabice,
Kulturyul.Stare
Południowa
Babice, ul.
2A,Południowa
05-082 Zielonki-Parcela
2A, 05-082 Zielonki-Parcela
z dopiskiem „Krzyżówka
z dopiskiem
nr 8/2019.
„Krzyżówka
Wśród nr
osób,
9/2019’”.
które
nadeślą
Wśród osób,
prawidłowe
które nadeślą
rozwiązania,
prawidłowe
wylosowana
rozwiązania,
zostanie
wylosowana
nagroda. zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2019:
8/2019:WAWRZYNIEC
WRZESZCZY WRZESIEŃ,
POKAZUJE,ŻE
JAKA
JUŻJESIEŃ
JESIEŃ.
NASTĘPUJE.
Nagrodę otrzymuje:
Nagrodę otrzymuje:
AleksandraAndrzej
Redlicka.Szczepanowski.
Po odbiór poPo
dwójnego
odbiór biletu
podwójnego
na spektakl,
biletuktóry
na spektakl,
odbędziektóry
się wodbędzie
Sali Widowiskowej
się w Sali Widowiskowej
Domu KulturyDomu
Stare Babice,
Kultury zapraszamy
Stare Babice,dozapraszamy
redakcji Gazety
do redakcji
BabicGazety
kiej. Prosimy
Babickiej.
o wcześniejszy
Prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny:
kontakt telefoniczny:
22 487 18 78. 22
Uwaga!
487 18Nagrody
78. Uwaga!
nie podlegają
Nagrody nie
wymianie.
podlegają wymianie.
autor krzyżówki: IB
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bezpieczna gmina
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Stare Babice, 10 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin
Duży i Wierzbin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
które odbędzie się od 10 października do 12 listopada 2019 r.
poniedziałki: 8:00 – 17:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu
zostanie przeprowadzona 21 października 2019 r o godz. 17:00.
Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul Rynek 21
w sali konferencyjnej.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
udostępniony zostanie także na stronie internetowej
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie:
do 29 listopada 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu
Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie
Planowania Przestrzennego, lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres d.siembida@stare-babice.waw.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy,
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym
terminie: do 29 listopada 2019 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu,
o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków
przez Wójta Gminy Stare Babice z zachowaniem przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO),
zostanie zamieszczone na stronie internetowej
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/
Wójt Gminy Stare Babice

PROŚBA O POMOC
W U S TA L E N I U S P R AW C Y
23 sierpnia 2019 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki ze stawu
przy ulicy Dolnej w Macierzyszu wyłowiono martwą suczkę rasy
mieszanej w typie beagle. Do zdarzenia mogło dojść między
15 a 20 sierpnia bieżącego roku. Pies miał na sobie czerwoną
obrożę, wiek 4-7 lat, waga 15 kg. Znaleziono go skrępowanego
drutem z przytwierdzonym kamieniem. Sprawę prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach.
Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat tego
zdarzenia, cokolwiek widział lub wie, proszony jest o kontakt z policją w Starych Babicach: ul. Warszawska 276,
tel. (22) 604 32 21 lub na numer czynny całodobowo
(22) 752 80 00, bądź e-mail:
oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl
Zapewniamy anonimowość.
Wyznaczona została NAGRODA
za pomoc w ustaleniu sprawcy!!!
Przy okazji zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej
gminy, aby niezwłocznie zgłaszali wszystkie zaobserwowane
przypadki znęcania się nad zwierzętami. Przez znęcanie
w myśl Ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r.
rozumieć należy świadome dopuszczanie do zadawania
bólu lub cierpień poprzez:
– bicie zwierząt;
– złośliwe straszenie lub drażnienie;
–utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania,
w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania
lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach
uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
– porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota,
przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której
opieką zwierzę pozostaje;
– wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na
działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego
zdrowiu lub życiu;
– utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu
lub wody przez okres wykraczający poza minimalne
potrzeby właściwe dla gatunku.
Telefony: Straż Gminna: 986
Referat Ochrony Środowiska: 22-730-80-76,
22-730-80-74
Policja (22) 752 80 00

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Starych Babicach, ul. Rynek 21
DYŻURY
wtorek - 16.45 - 19.45
środa - 14.30 - 16.30
sobota - 12.00 - 14.00
tel. 22 722 04 93(w godzinach dyżurów)
e-mail: gkrpa@stare-babice.pl

Firma COLLECTION ADAM
zatrudni osobę do szycia ręcznego dodatków męskich - krawaty, muchy.
Praca chałupnicza w domu. Doświadczenie nie jest wymagane, gdyż współpracę
rozpoczynamy szkoleniem. Firma znajduje się w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego.
Wszelkie informacje pod numerem 501-202-802.
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BIURO RACHUNKOWE
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

05-082 Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Warszawska 19 C (budynek Inter-Cars)
tel. 665 392 111
www.michalowicz.eu

OBSŁUGA
KSIĘGOWA

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

DORADZTWO
GOSPODARCZE

BHP
W FIRMIE

KADRY
I PŁACE

OPŁATY
ŚRODOWISKOWE

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

KampinoSport
ul. Izabelińska 79
Stare Babice
www.kampinosport.pl
tel. 606 122 322

facebook.com/kampinosport
instagram.com/_kampinosport

Profesjonalna Szkoła Tenisa
Ziemnego KampinoSport
zaprasza dzieci z roczników
od 2014 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe
lub indywidualne.

ZAPISY DO SZKOŁY TENISA TRWAJĄ

Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
ONLINE

MEBLE

www.homeinstyle.pl

Krzesła, sto ł y, f otele, sof y, oświetlenie, akcesoria itp

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

