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Scena Letnia Stare Babice 2016 to cykl wydarzeń odbywających się na 
scenie w parku w Starych Babicach. W sierpniu zapraszamy na:
12.08. godz. 17:00 – spotkanie z  muzyką włoską w  wykonaniu zespołu 
Duetto con Passione, czyli koncert najpopularniejszych przebojów włoskich 
wykonawców (Drupi, Al. Bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, Marco 
Antonelli) połączony z degustacją włoskiej pizzy,
20.08. godz. 17:00 – Szanty, czyli łapiemy wiatr w żagle – koncert Sylwestra 
Karnafela oraz Maksymiliana Wosk z zespołu Kochankowie Sally Brown, pod-
czas którego wykonawcy zaprezentują znane i mniej znane pieśni żeglarskie, 
27.08. godz. 17:00 – ponownie na scenie letniej: Teatr Wodzisławskiej Ulicy, 
którego aktorzy zaprezentują nową, jeszcze bardziej komediową formę sporu 
Cześnika z Rejentem (Zemsta A. Fredro).
W sierpniu na scenie letniej zobaczmy także przygotowane specjalnie dla dzieci:
14.08. godz. 13:00 – Przepowiednie staruszki oraz Kłamstwa kozy w wykona-
niu Teatru Lalek Pinokio 
28.08. godz. 13:00 – Wielka wyprawa Pana Maluśkiewicza w  wykonaniu  
aktorów Teatru Kikimora 

Klub Aktywnych Kobiet Zapraszamy wszystkie panie na Letnią Akademię 
Fitness w Plenerze. Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 11:00 przy sce-
nie w parku w Starych Babicach. Finess, TBC, ABT, Fitmix, Fatburning Stret-
ching… To wszystko dla Was! Czekamy!

Włoski zespół zagra w Starych Babicach 7 sierpnia o godz. 12:30 na sce-
nie parku w Starych Babicach gościnnie zagra włoski zespół MBL. Specjalnie 
dla babickich widzów przybędzie on z  włoskiego Lazio. Proponuje folkową 
muzykę z centralnych włoch wzbogaconą o nowoczesne akcenty.

VI Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego! 21 sierpnia na drogach powiatu 
warszawskiego zachodniego  zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 
21 kilometrów. Startujemy z Błonia, z obiektów LKS Olymp, a kończymy w Bo-
rzęcinie Dużym na Strefie Rekreacji Dziecięcej. Wyjątkowo szybka trasa, atesto-
wana przez PZLA i sprawdzona w ubiegłej edycji zawodów, to cecha charaktery-
styczna tego biegu. Zawody przyciągają nie tylko lokalnych biegaczy, ale również 
zawodników z całego kraju. Jak co roku, zachęcamy mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy, jak i kibice! Więcej infor-
macji na stronach internetowych: www.polmaraton.pwz.pl oraz www.stare-babi-
ce.pl w zakładce Sport.

Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach Przez Przeszkody Stajnia 
Zielonki zaprasza na zawody z  cyklu Liga Mazowsza 2016 w  skokach przez 
przeszkody. Odbędą się 28 sierpnia w Zielonkach, przy ul. Warszawskiej 452 
(wjazd od ul. Sportowej przy siedlisku Lipków). Zapraszamy!

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów W okresie wakacyjnym nastąpiła 
zmiana w rozkładzie jazdy autobusów ZTM. Przypominamy, że wszystkie ak-
tualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transpor-
tu Miejskiego: www.ztm.waw.pl oraz pod całodobowym numerem Miejskiego 
Centrum Kontaktu Warszawa: 19115.
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co słychać na składowisku radiowo?
W naszym miesięczniku staramy się Państwa na 
bieżąco informować o postępach prac zmierzających do 
zakończenia rekultywacji składowiska radiowo. jest to 
bardzo ważny temat dla mieszkańców naszej gminy.  
Na jakim etapie są obecnie prace?

W  ostatnich numerach pisaliśmy o  ko-
misjach odbywających się na bryle skła-
dowiska, podczas których radni, pracow-
nicy urzędu gminy i  mieszkańcy mogą 
na bieżąco oceniać, czy wszystko idzie 
wedle harmonogramu. Ponieważ do 
planowanego zakończenia rekultywacji 
coraz bliżej (koniec 2016 r.), wójt gminy 
wystąpił do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w m.st. Warszawie z proś-
bą o podanie szczegółowych informacji, 
co do przebiegu procesu rekultywacji, 
w szczególności z  ujęciem zaawansowa-
nia prac budowlanych w odniesieniu do 
harmonogramu robót. Treść całej odpo-
wiedzi na pismo prezentujemy poniżej:

„W  odpowiedzi na pismo z  dnia 
10.06.2016 r. znak W.0053.23.2016 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia w m. st. Warszawie Sp. z o.o. niniej-
szym przedstawia informacje dotyczące 
przebiegu prac rekultywacyjnych na 
składowisku Radiowo.

Od 2012 r. na składowisku Radiowo 
prowadzone są prace rekultywacyjne 
zgodnie z  „Projektem budowlanym za-
miennym rekultywacji składowiska od-
siewów balastowych Radiowo z kierun-
kiem rekultywacji jako stok narciarski” 
zatwierdzonym decyzją Starosty War-
szawskiego Zachodniego nr 518/2012 
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Projekt budowlany zakłada ukształ-
towanie bryły składowiska w  sposób 
umożliwiający przyszłe rekreacyjne 
zagospodarowanie obiektu jako stoku 
narciarskiego i obejmuje:
1. Kształtowanie bryły składowiska (wraz 

z zadarnieniem powierzchni zielenią), 
zadanie zrealizowane w 73% na koniec 
maja br.;

2. Wykonanie ziemnego nasypu po-
łudniowego, zadanie zrealizowane 
w 100%;

3. Wykonanie drenaży ujmujących 
odcieki od strony południowej 

i wschodniej, zadanie zrealizowane 
w 100 %;

4. Przebudowa rurociągu tłocznego 
i przepompowni wschodniej, zada-
nie zrealizowane w 100%;

5. Wykonanie drenażu trasy zjazdowej, 
zadanie zrealizowane w 50%. Realiza-
cja zadania uzależniona jest od kształ-
towania bryły składowiska;

6. Wykonanie muru oporowego od strony 
wschodniej, zadanie zrealizowane 
w 100%;

7. Wykonanie muru oporowego od strony 
zachodniej oraz stoku dla dzieci, zada-
nie zrealizowane w 20%. Zadanie zo-
stanie zakończone w br.;

8. Wykonanie drogi technologicznej od 
strony południowej i wschodniej, za-
dnie zrealizowane w 100%;

9. Rozbudowa głównej drogi wjazdowej 
na koronę składowiska, zadanie zreali-
zowane w 0%. Realizacja zadania uza-
leżniona jest od kształtowania bryły 
składowiska;
Zgodnie z ww. projektem zamiennym 

rekultywacji składowiska docelowa kuba-
tura składowiska wynosi 4 600 000 m³. 
Zgodnie z prowadzonymi nadzorami geo-
technicznymi do końca 2015 roku kuba-
tura obiektu wynosiła 4 355 000 m³.

W  1 półroczu 2016 roku szacuje-
my wypełnić kubaturę do pojemności 
4 435 000 m³ a w II półroczu 2016 roku 
do pojemności 4 535 000 m³. Reasu-
mując kubatura składowiska na dzień 
31 grudnia 2016 r. powinna wynosić ok. 
4 535 000 m³. Pozostanie zatem do wy-
pełnienia docelowej (projektowanej) ku-
batury składowiska ok. 65 000 m³.

Pozwolenie zintegrowane umożliwia-
jące eksploatację składowiska obowią-
zujące do 31.12.2016 r. i po tej dacie na 
składowisko Radiowo nie będą dostarcza-
ne odpady do unieszkodliwiania poprzez 
składowanie. Na składowisko dostarcza-
ne będą wyłącznie ziemia i gruz, które do-

puszczone są do wykorzystania przy re-
kultywacji składowisk odpadów zgodnie 
z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z  dnia 30 kwietnia 2013  r. 
w  sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 
2013 Nr 0 poz. 523).

W 2017 r. na składowisku realizowa-
ne będą wyłącznie prace związane z re-
kultywacją i technicznym zamknięciem 
składowiska i obejmować będą:
•	 dokończenie	 kształtowania	 bryły	

składowiska z wykorzystaniem ziemi 
i gruzu. Szacujemy, że do wypełnienia 
pozostanie nam kubatura w ilości ok. 
65 000 m³ tj. ok. 10%,

•	 dokończenie	drenażu	trasy	zjazdowej,
•	 wykonanie	okrywy	rekultywacyjnej	

oraz zadarnienie powierzchni składo-
wiska z wykorzystaniem ziemi i koM-
POściku z odpadów zielonych,

•	 rozbudowa	głównej	drogi	wjazdowej	
na koronę składowiska,

•	 uporządkowanie	terenu	składowiska.
Zakończenie robót budowlanych 

związanych z rekultywacją i kształtowa-
niem bryły składowiska jako stok nar-
ciarski planowane jest do 30 listopada 
2017 r. głównie z uwagi na dokończenie 
zadarnienia bryły składowiska poprzez 
obsianie trawą, co powinno się wykony-
wać w okresie jesieni.

Szczegółowy opis technicznego 
sposobu zamknięcia składowiska, har-
monogram rekultywacji oraz sposób 
sprawowania nadzoru nad zrekultywo-
wanym składowiskiem zostaną okre-
ślone w  decyzji o  wyrażeniu zgody na 
zamknięcie składowiska odpadów do 
uzyskania której Spółka jest zobligowa-
na na podstawie art. 146 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Złoże-
nie wniosku do Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego o  wydanie decyzji 
wyrażającej zgodę na zamknięcie skła-
dowiska planujemy złożyć na przełomie 
lipca i sierpnia br.” Mf
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List otwarty do Pana krzysztofa turka Wójta 
Gminy Stare Babice
W lutowym numerze „Gazety Babickiej” ukazał 
się artykuł „Rodzicu, co byś wybrał?”, który za-
niepokoił środowisko nauczycielskie oraz kadrę 
administracyjną pracującą w  gminnych placów-
kach oświatowych. Jako osoby bezpośrednio 
związane z  edukacją i  zaangażowane w  rozwój 
jej jakości, chcielibyśmy podzielić się naszymi 
uwagami i wątpliwościami związanymi z propo-
zycją powołania nowej szkoły, która miałaby być 
prowadzona przez fundację. Pragniemy podkre-
ślić, że głos w sprawie zabieramy nie tylko jako 
pracownicy oświaty, ale także rodzice, podatnicy 
i obywatele. W przytoczonym artykule mowa jest 
o „ zupełnie nowej formie organizacji nauczania”, 
która ma na celu poprawę jego poziomu oraz 
bezpieczeństwa i  komfortu pracy. Chcielibyśmy 
zauważyć, że większość z tych rozwiązań istnieje 
już w placówkach oświatowych znajdujących się 
w  naszej gminie. Bezpieczeństwo W  szkołach 
istnieje monitoring, pozwalający na obserwację 
terenu placówek. Przy wejściach do szkół są por-
tierzy lub woźni, którzy kontrolują, kto wchodzi 
i wychodzi z budynku. Na wszystkich przerwach 
na korytarzach szkolnych dyżury pełnią nauczy-
ciele, którzy reagują na sytuacje mogące w  ja-
kikolwiek sposób stanowić zagrożenie. Szkoły 
prowadzą zajęcia profilaktyczne uczące dzieci 
i  młodzież, jak dbać o  bezpieczeństwo własne 
i swojego otoczenia. Bierzemy udział w różnego 
rodzaju programach na rzecz wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa, np.: „Bezpieczna szkoła”, „Prze-
ciwdziałanie agresji”. „Bezpieczne życie”. Ankiety 
dotyczące poziomu bezpieczeństwa, przeprowa-
dzane wśród rodziców, jednoznacznie wykazują, 
że są oni zadowoleni z działań podejmowanych 
przez szkoły w przypadku pojawienia się zagro-
żeń. Satysfakcjonuje ich również ogólny poziom 
bezpieczeństwa dzieci zapewniony przez placów-
ki. Języki w  szkole. Dzięki decyzjom Gminy 
nauka języków odbywa się w  małych grupach. 
Są one tworzone w  zależności od poziomu za-
awansowania uczniów. Dzięki temu nauczyciel, 
pracujący z  grupą o  podobnych możliwościach, 
podąża za potrzebami ucznia. W  naszej ocenie 
taki system nauki języków zapewnienia wysoki 
poziomu nauczania, co przekłada się również na 
wyniki egzaminów zewnętrznych. 

W  gimnazjum istnieją klasy profilowane 
o  innowacyjnym programie nauki języka angiel-
skiego, które mają zwiększoną ilość godzin tego 
przedmiotu. Ponadto uczniowie mogą korzystać 
z dodatkowej oferty nauki języka jaką są warsz-
taty językowe organizowane w kraju i za granicą 
(wyjazdy do Londynu, Berlina, na Maltę, zajęcia 
z native speakerem). W szkołach realizowane są 
projekty współpracy międzynarodowej w ramach 
programów Comenius, e-Twinning, Erasmus+, 
które rozwijają w  uczniach otwartość na komu-
nikację z  rówieśnikami ze szkół europejskich, 
a  nauczycielom dają możliwość wymiany do-

świadczeń oraz poznania i wdrażania rozwiązań 
dydaktycznych i  organizacyjnych sprawdzonych 
w  innych systemach edukacyjnych. Dziennik 
elektroniczny. W większości szkół od kilku lat 
funkcjonuje e-dziennik, który jest uniwersalnym 
i  doskonałym narzędziem komunikowania się 
z  uczniami i  ich rodzicami. Dodatkowo każdy 
uczeń ma możliwość doskonalenia i  rozwijania 
swoich umiejętności oraz wiedzy na platformie e-
-learningowej. Opieka po zajęciach szkolnych. 
W  szkołach podstawowych działają świetlice, 
które zapewniają opiekę nad dziećmi od 7.00 do 
17.30, także w czasie przerw świątecznych. Pod-
czas pobytu na świetlicy uczniowie mogą rozwijać 
swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach 
świetlicowych, odrabiać lekcje, kształcić nawyki 
czytelnicze. Nauczyciele pracujący w  świetlicach 
szkolnych kontynuują procesy dydaktyczne i wy-
chowawcze zainicjowane na zajęciach lekcyjnych, 
wyrównują zaobserwowane deficyty, wspie-
rają rozwój właściwych postaw rówieśniczych. 
W  pierwszym tygodniu ferii zimowych szkoły 
organizują akcję „Zima ”, w której mogą uczest-
niczyć chętne dzieci. Bezpłatne zajęcia dodat-
kowe. Placówki oświatowe mają w  swej ofercie 
także zajęcia pozalekcyjne, takie jak: zajęcia wy-
równujące szanse edukacyjne, zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, terapię logopedyczną, terapię 
Integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne, 
gimnastykę korekcyjną, koła przedmiotowe , koła 
zainteresowań (teatralne, plastyczne, chór, ba-
let, Szkolne Koło Towarzystwa Obrony Zwierząt 
RP, koło biblijne, szachy, gry stolikowe), zajęcia 
sportowe. Działania na rzecz środowiska. 
Osoby pragnące pomagać innym, mogą działać 
w wolontariacie. Nasze dzieci i młodzież jako wo-
lontariusze pracują na rzecz przedszkoli, domów 
opieki, domów dziecka, szpitali onkologicznych, 
Misji Afrykańskiej z  siedzibą w  Borzęcinie Du-
żym, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, PCK, 
schronisk dla bezdomnych zwierząt. Co roku 
organizujemy kilkanaście akcji charytatywnych 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Starych Babicach, UNICEF-em, Za-
kładem dla Niewidomych w Laskach, Ochotniczą 
Strażą Pożarną w  Starych Babicach i  Borzęcinie 
Dużym, Grupą „Charytatywni Freta”, Caritasem. 
Oprócz akcji charytatywnych i wspierających pro-
wadzimy szeroko pojętą działalność kulturalną, 
ekologiczną i  społeczną, współpracując min. z: 
Stowarzyszeniem „Kuźnia Przyjaźni”, Stowarzy-
szeniem „Odkrywamy Świat”, Stowarzyszeniem 
Kulturalnym „Kotwica”, Towarzystwem Muzycz-
nym im. K. Wiłkomirskiego”, Szkołą i  Studiem 
Muzycznym, Polskim Stowarzyszeniem Carrom, 
Kampinoskim Parkiem Narodowym, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Od szeregu lat w szkole 
podstawowej w  Starych Babicach prowadzone 
są klasy z  innowacjami: muzyczną, ekologiczna 
i sportową, które cieszą się dużym zainteresowa-

niem uczniów i rodziców. Z artykułu nie dowia-
dujemy się, czy szkoła fundacyjna miałaby być 
szkołą podstawową czy też gimnazjum. Brakuje 
nam informacji dotyczących planów co do nowo-
budowanej szkoły. Od kilku już lat społeczeństwo 
naszej gminy żyje w  przekonaniu, że w  Zielon-
kach powstaje gimnazjum. Czy ta koncepcja ule-
gła zmianie? Wątpliwości budzi fakt, że budynek, 
który miał być chlubą i osiągnięciem władz i spo-
łeczności gminnej, ma stać się wizytówką fun-
dacji. Przecież ta imponująca budowla powstaje 
z  podatków miejscowej społeczności. Z  naszych 
obserwacji, a  także doświadczeń własnych wy-
nika, że z  prowadzeniem szkół przez podmioty 
prywatne, w  tym fundacje wiąże się wiele ogra-
niczeń i  utrudnień. Oto niektóre z  nich: szkoły 
prowadzone przez fundacje oferują nauczycielom 
dużo mniej korzystne warunki zatrudnienia, co 
powoduje znaczną rotację kadry pedagogicznej. 
Pracując od wielu lat w  gminnych szkołach, zna-
my środowisko lokalne i  jego potrzeby. Znając 
rodziny, wiemy jak wspierać dzieci. Nauczyciele 
zatrudnieni w szkołach fundacyjnych często trak-
tują je jako przystanek w drodze do zatrudnienia 
w  instytucji państwowej. Fundacje, aby osiągać 
zysk z prowadzenia szkoły, zmuszone są zatrud-
niać nauczycieli z  mniejszym doświadczeniem. 
Dyrektorzy naszych placówek dbają o  zróżnico-
wanie doświadczenia zawodowego swoich pra-
cowników. Wśród nas są stażyści, ale dominują 
osoby z większym doświadczeniem zawodowym 
(nauczyciele mianowani i dyplomowani). 

Przekazanie szkoły fundacji oznacza utra-
tę kontroli nad wartościami przekazywanymi 
uczniom w  procesie wychowania i  kształcenia. 
W listopadzie 2014 roku społeczność naszej Gmi-
ny wybrała tych, którzy mają kształtować koncep-
cje oświaty w naszej społeczności. Czy przerzuce-
nie tego zadania na fundację nie jest uchylaniem 
się od odpowiedzialności i nadwyrężaniem zaufa-
nia społecznego? Są to przecież zadania własne 
samorządu. Choć otrzymaliśmy informację, że 
kształcenie w  szkole fundacyjnej byłoby bez-
płatne, obawiamy się ukrytych kosztów. Czy gdy 
minie okres „oczarowywania” koncepcją szkoły 
rodziców i  władz gminy, nie przyjdzie czas na 
podwyższanie opłat za wyżywienie, mundurki, 
zajęcia dodatkowe i świetlice? Wiemy, że sytuacja 
materialna rodzin w naszej gminie jest zróżnico-
wana. Mimo najlepszych chęci i starań nie wszyst-
kich rodziców byłoby stać na te opłaty. 

Kolejną szansą dla fundacji na obniżenie 
kosztów kształcenia jest stworzenie licznych 
30-osobowych klas. Fundacje utrzymują się 
z tego, że przyjmują wielu uczniów i zatrudniają 
niewielu nauczycieli. Obecnie w  naszych szko-
łach są tworzone klasy do 25 uczniów, co stwarza 
idealne warunki do kształcenia. Przekłada się to 
na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egza-
minów gimnazjalnych.

List do redakcji
do naszej redakcji wpłynął list z prośbą o opublikowanie na łamach Gazety Babickiej. Z uwagi 
na brak nadawcy list odczekał swoje w kolejce, ale na szczęście już możemy go opublikować.
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gmina, urząd, teren bezpieczna gmina

z sesji rady Gminy
30 czerwca odbyła się w Urzędzie Gminy Stare Babice XIX Se-
sja Rady Gminy Stare Babice. Podczas sesji podjęto 8 uchwał:
1. Uchwała Nr XIX/181/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. 

2. Uchwała Nr XIX/182/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za rok 2015. 

3. Uchwała Nr XIX/183/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w spra-
wie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 
rok 2016 r. 

4. Uchwała Nr XIX/184/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare 
Babice na lata 2016- 2028. 

5. Uchwała Nr XIX/185/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych. 

6. Uchwała Nr XIX/186/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych w ob-
rębie Borzęcin Mały – kompleks nr 1.

7. Uchwała Nr XIX/187/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice.

8. Uchwała Nr XIX/188/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w spra-
wie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia statusu lasów 
ochronnych gruntów położonych we wsi Zielonki Wieś. 
Ze szczegółami podjętych uchwał można zapoznać się na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice 
oraz w Urzędzie Gminy Stare Babice.

oP. Pk

uraz 
kręgosłupa 
szyjnego 
w wyniku 
skoku do wody
Lato, słońce, relaks i odrobina szaleństwa to 
przepis na udany wypoczynek od codzien-
nych trosk. Na spędzenie kilku wolnych dni 
są różne sposoby. Jedni preferują górskie 
wyprawy, a inni wylegiwanie się nad jeziorem 
lub morzem. Każdy wyjazd niesie za sobą 
jakieś niebezpieczeństwo, którego możemy nie zauważyć na 
pierwszy rzut oka. Woda to żywioł, który co roku odbiera 
życie wielu osobom. Tylko w ubiegłbym roku w sezonie wa-
kacyjnym odnotowano śmierć ponad 350 osób. Najczęstszą 
przyczyną owych tragedii był brak wyobraźni, alkohol i brawura. 
Nie zawsze przyczyny zaistniałych sytuacji są tak oczywiste. 
Mogą się one różnić nawet w przypadku z pozoru podobnych 
sytuacji. Tak jest także w przypadku wypadków zaistniałych 
w wyniku tak zwanego skoku na główkę. Najczęściej takim 
wypadkom ulegają chłopcy i młodzi mężczyźni. Do urazu może 
dojść w wyniku nie samego skoku, a ze względu na uderzenie 
o podłoże lub twardy przedmiot znajdujący się na dnie zbior-
nika wodnego. Dochodzi wtedy do uszkodzenia kręgosłupa 
i rdzenia kręgowego. Kości posiadają zdolności regeneracyjne, 
jednak w przypadku rdzenia kręgowego sprawa jest bardziej 
skomplikowana. Obecnie medycyna nie jest w stanie przywrócić 
czynności rdzenia kręgowego poniżej jego uszkodzenia, a więc 
dochodzi w tym wypadku do porażenia kończyn zaopatrywanych 
przez nerwy wychodzące poniżej poziomu, w którym doszło do 
urazu. Czasem jedna chwila, jeden moment potrafi przesądzić 
o całym dalszym życiu, o jego jakości i jego poziomie. W przy-
padku uszkodzenia odcinka szyjnego porażeniu ulegają nie tylko 
kończyny dolne, ale także i górne. Czynność rąk może pozostać 
w pewnym stopniu zachowana. Jest to uzależnione od poziomu, 
w którym doszło do urazu. Co roku w Polsce dochodzi do ponad 
2 tysięcy urazów kręgosłupa. Około 10% tej liczby stanowią urazy 
ciężkie, a więc takie, które skutkują porażeniem. Skoki do wody 
to główna przyczyna urazów kręgosłupa szyjnego, dlatego zwra-
cajmy uwagę, szczególnie na młodzież, bawiącą się nad wodą. 
Przede wszystkim na czujność zasługują kąpieliska niestrzeżone 
oraz te, które są przez nas nieznane. Nie pozwalajmy skakać do 
wody, której głębokości i struktury dna nie znamy, a kiedy mamy 
wątpliwości zawsze możemy zapytać o zgodę ratownika. Waka-
cje to wspaniały i wyczekiwany przez wszystkich okres czasu. 
Ważne, aby chwile spędzone w gronie rodziny czy znajomych 
były bezpieczne. Troska i dbanie o siebie i innych to przepis na 
owocny wypoczynek i tylko miłe wspomnienia.

tekst: Patrycja rzePczak,  fIzjoteraPeuta

Oszczędności mogą również dotyczyć opieki medycznej w naszych pla-
cówkach. Obecnie w szkołach pracują pielęgniarki, które pełnią dyżury od 
godziny 8.00 do 15.00. Zapewniają one opiekę w nagłych sytuacjach, ale 
także dbają o profilaktykę i przeprowadzają testy przesiewowe uczniów.

Fundacje, szukając źródeł obniżenia kosztów swojej działalności, za-
trudniają firmy zewnętrzne do obsługi stołówek i sprzątania szkoły. Na-
sze panie kucharki i sprzątaczki są w większości mieszkańcami Gminy 
Stare Babice. Czy zapowiadane zmiany oznaczają dla nich bezrobocie? 
Te osoby nie tylko dbają o wyżywienie uczniów i czystość klas, ale także 
tworzą przyjazną atmosferę naszych szkół.

Gmina wydzierżawi budynek szkolny fundacji na czas określony. 
W naszej ocenie istnieje zagrożenie, że po tym okresie Gmina, przejmując 
budynek, będzie musiała ponieść koszty związane z jego remontem. 

Wiemy, że wysoka jakość edukacji kosztuje. Doceniamy nakłady finan-
sowe przeznaczane przez Władze Gminy na funkcjonowanie placówek 
oświatowych. Pragniemy jednak mocno podkreślić, że nie w każdej dziedzi-
nie życia społecznego można mieć szybki zysk. Oświata nie jest biznesem, 
a korzyści płynące z kształcenia dzieci i młodzieży dostrzegalne są w dłu-
giej perspektywie czasowej. Zyskiem płynącym dla naszej społeczności jest 
wykształcenie świadomego, aktywnego, działającego na rzecz środowiska 
człowieka. Martwi nas również brak otwartego dialogu Władz Gminy ze 
środowiskiem nauczycielskim. Prosimy o merytoryczną rozmowę.

List podpisało 185 Pracowników 
Placówek Oświatowych 
w Gminie Stare Babice

Gmina Stare Babice, 8 marca 2016 r.
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Muzyka wiecznie młoda
Spróbujcie wyobrazić sobie małego Fry-
deryka Chopina, kiedy biega za piłką, 
a mama woła go na obiad, albo młodego 
Wolfganga Mozarta, bawiącego się oło-
wianymi żołnierzami. Te dwa obrazki łą-
czy dziecięca energia i radość, czyli cechy, 
które zachowują w sobie twórcy i mimo 
późniejszych, często trudnych życiowych 
doświadczeń, potrafią przekazać w swo-
ich dziełach.

Reszta zależy od wykonawcy. Czy po-
trafi on 100, 200 lat później, odnaleźć tę 
radość w dziełach kompozytorów i prze-
kazać ją publiczności? To przecież trudne 
zadanie. A kiedy się to udaje, mówi się 
po koncercie: „wspaniałe wykonanie”, 

„świetna interpretacja”, niesamowita 
muzyczna intuicja”.

24 czerwca o godz. 21:00, w kościele pa-
rafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sta-
rych Babicach, udało się to: skrzypaczce 
Roksanie Kwaśnikowskiej, sopranistce 
Małgorzacie Pawłowskiej oraz Orkie-
strze Symfonicznej Uniwersytetu Mu-
zycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie pod dyrekcją Rafała Janiaka. Ci 
młodzi muzycy zabrali nas w radosną mu-
zyczną podróż wykonując utwory Wol-
fganga Amadeusza Mozarta:  Exsultate 
Jubilate (KV.165), III Koncert skrzypcowy  
G-dur (KV 216) oraz XXXVI Symfonię C-
-dur (KV 425). Był to jednocześnie pierw-

szy z występów w ramach Festiwalu 
„W Krainie Chopina”, który został za-
inicjowany w 2005 r. przez Towarzy-
stwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłko-
mirskiego z siedzibą w Starych Babicach, 
w ramach cyklu „Wiłkomirski Świadek XX 
Wieku” – zorganizowanego dla uczczenia 
pamięci jego patrona, znakomitego mu-
zyka, dyrygenta, pedagoga, publicysty, 
organizatora życia muzycznego. Dzięki 
włączeniu się do organizacji władz sa-
morządowych oraz ścisłej współpracy 
samorządów,  festiwal zdobywa coraz 
większą renomę zarówno wśród wyko-
nawców, jak i melomanów, stając się naj-
większą imprezą artystyczną w tej czę-
ści Mazowsza. Współorganizatorami 
koncertu byli: Gmina Stare Babice, Pa-
rafia w Starych Babicach oraz Uniwer-
sytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Patronat nad sobotnim 
koncertem objął  Wójt Gminy Stare Ba-
bice Krzysztof Turek.

tekst/ foto: Pk

„nasz Piknik – Lubię to!” po raz trzeci
10 lipca 2016 r. na Placu Chopina w Bo-
rzęcinie Dużym odbył się „Nasz Piknik 
– Lubię To!” dla mieszkańców Borzęcina 
i okolic. To już trzeci piknik organizo-
wany przez Fundację „Z Perspektywą” 

promujący świadome rodzicielstwo  
na 5+.

Od godziny 14.00 na przybyłych go-
ści czekało wiele ciekawych atrakcji jak 
np. wyścigi w workach, układanie bu-
kietów z polnych kwiatów, rysunek na 
szkle, Twister, strzelanie z łuku, czy... 
mop – hokej! Na czym polega mop – ho-
kej? Zawodnicy grają w hokeja na małym 
boisku – planszy wylanym wodą z pienią-
cym się mydłem używając, zamiast tra-
dycyjnych kijów, mopów do podłóg. Gra 
wygląda bardzo zabawnie, a zawodnikom 
uśmiech nie schodzi z ust. 

Po aktywności fizycznej każdy mógł 
skosztować ciast, lemoniady, czy też ro-
bionych na miejscu zdrowych koktajli 

owocowych. Na zakończenie, tradycyjnie 
odbyło się ognisko z kiełbaskami.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Fundację „Z Perspektywą”, przy 
wsparciu firmy Propertime i Fundacji 
Lotto „Milion Marzeń”.

Mf

kultura
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teatr kikimora dla dzieci
A  co za nami? Przyjemne, spokojne popołudnie 
26  czerwca, kiedy scenę letnią zagospodarowali 
aktorzy z  Teatru Kikimora. Zebranym dzieciom 
opowiedzieli historię, która wydarzyła się w staro-
żytnej Jerozolimie. Opowiadała ona o synu, który 
postanawia wyruszyć ze wsi do miasta. Tam zostaje 
oszukany, pozbawiony majątku, wreszcie po wielu 
przygodach wraca do domu bez pieniędzy i  pełen 
obaw. Mądry ojciec przyjmuje go jednak bez żalu, 
ciesząc się z powrotu z syna. Młoda widownia prze-
żywała perypetie głównego bohatera, mogła uczest-
niczyć w spektaklu, a na koniec wziąć udział w zbio-
rowym przytulaniu. Spektakl niósł wiele uniwersal-
nych treści i bardzo spodobał się dzieciom.

koncert muzyki żydowskiej 
Jak daleko jest z  pustyni położonej na 
południu Izraela, do parku w Starych Ba-
bicach? Dzięki muzyce na pewno bliżej. 
9 lipca przekonała nas o tym Agnieszka 
Bielanik-Witomska z  zespołem Negev, 
który tworzą również gitarzystka Ka-
tarzyna Kupiec oraz skrzypek Bartło-
miej Balcerzak. W sobotnie popołudnie 
wspólnie odbyliśmy podróż w  rytm 
tradycyjnych pieśni żydowskich, instru-
mentalnych melodii klezmerskich oraz 

pieśni musicalowych. Koncert 
zgromadził liczną publiczność, 
która razem z artystką spróbo-
wała swoich sił w śpiewie. Na 
koniec widownia zachęcona 
przez Agnieszkę Bielanik-Wi-
tomską, wspólnie zatańczyła 
wokół sceny letniej. Wszyst-
kim zebranym koncert bardzo 
przypadł do gustu, a  artyści 
zostali nagrodzeni gorącymi 
brawami.

na pełnym morzu z s. Mrożkiem
Na deskach sceny letniej w parku w Starych 
Babicach po raz kolejny wystąpili aktorzy 
Teatru Wodzisławskiej Ulicy. Pamiętamy 
ich ze spektaklu Szalone Lata Dwudzieste, 

który prezentowali podczas Inauguracji 
Sceny Letniej Stare Babice 2016. 16 lipca 
męska część teatru zaprezentowała ada-
ptację sztuki Sławomira Mrożka pn. Na 
pełnym morzu w reżyserii Doroty Nowak.  

Jan Himilsbach napisał kiedyś: Każ-
dy humor w  głębi duszy jest tragiczny. 
Podobnie jest ze sztuką Mrożka – śmie-
jemy się z ludożerczych zamiarów boha-
terów oraz z inicjatywy, jaka przejawiają 
w  chronieniu własnej skóry. Przestaje 
nam być wesoło, kiedy zdajemy sobie 
sprawę, że w życiu codziennie jesteśmy  
albo „ludożercami”, albo ich ofiarami 
– ktoś chce nas wykorzystać, a  my się 
przed tym bronimy. Na tym polega po-
nadczasowość sztuki S. Mrożka, którą 
dobrze oddali aktorzy Teatru Wodzi-
sławskiej Ulicy: Marek Maźnio, Tomasz 
Prudel oraz Marcin Milej. 

Z teatrem na scenie letniej w parku, 
spotkamy się jeszcze 27 sierpnia – za-
prezentują adaptację „Zemsty” Alek-
sandra Fredry. Będzie wesoło!

kultura

Strona Sceny Letniej
o scenie letniej w parku w Starych Babicach piszemy często. Przed nami, przez cały okres 
wakacji, wiele spektakli i koncertów przygotowanych dla odbiorców w różnym wieku. 
Warto śledzić kalendarz, aby nie przegapić ciekawych wydarzeń.

tekst/foto: Pk
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95. rocznica podpisania umowy 
o budowie tCr
Zwykle świętuje się rocznicę urucho-
mienia inwestycji. Jednak w przypadku 
nadzwyczaj ważnego przedsięwzięcia, 
jakim było dla Polski i jej obywateli poza 
granicami, w  szczególności w  Amery-
ce tuż po odzyskaniu niepodległości, 
Transatlantycka Centrala Radiotelegra-
ficzna, (TCR), warto odstąpić od tego 
zwyczaju i  wspomnieć, jak szybko pol-
ski rząd zdecydował się na nie i podpi-
sał umowę. Umowa została podpisana 
w  Polskim Biurze Prawnym, mieszczą-
cym się na ulicy 42 Broadway w Nowym 
Jorku. Ze strony polskiej w  jej podpi-
saniu uczestniczyli: Książę Kazimierz 
Lubomirski, Hipolit Gliwic, Edwin P. 
Shattuck, Stanisław Arct i Eugene Stal-
linger. Ze strony Radio Corporation of 
America: prezes E. J. Nally i  dyrektor 
generalny D. Sarnoff. Decyzja była trud-
na. Koszt budowy szacowany był na ok. 
3 miliony dolarów, co dla odbudowują-
cego się kraju było niebagatelną kwotą. 
Jednak zdawano sobie sprawę z tego, iż 
Polska nie miała odpowiedniej komuni-

kacji telegraficznej z  Ameryką Północ-
ną, a  musiała przekazywać wiadomo-
ści do i  z Ameryki, korzystając z usług 
innych krajów. Wiadomości te, w  tym 
również handlowe, docierały do pol-
skich obywateli znajdujących  się w Sta-
nach Zjednoczonych, stanowiących ok. 
10% innych narodowości tam zamiesz-
kujących, ze znacznym opóźnieniem. 
Po zbudowaniu stacji radiowej Polska 
miała mieć bezpośrednie połączenie ra-
diowe ze Stanami Zjednoczonymi, oraz 
z  innymi krajami będącymi w  strefie 
jego zasięgu. A  miał on być niebaga-
telny, gdyż promień zasięgu miał być 
równy 6436 km. Realizację tak ambit-
nej inwestycji powierzono znanej ame-
rykańskiej firmie Radio Corporation of 
America specjalizującej się w  budowie 
transoceanicznej komunikacji radiowej. 
Jej przedstawiciele oraz Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów 4 sierpnia 1921 r. 
podpisali po długich pertraktacjach 
ostateczną umowę. Część nadawcza 
miała być wyposażona w dwa alternato-

ry Alexandersona wysokiej częstotliwo-
ści o mocy 200 kW oraz antenę nadaw-
czą o  długości ok. 4,5 km podtrzymy-
waną przez dziesięć masztów o  wyso-
kości 125 m w  Starych Babicach koło 
Warszawy. Natomiast stacja odbiorcza 
wyposażona miała być w  trzy zestawy 
odbiorcze i antenę odbiorczą o długości 
ok. 16 km w Grodzisku. Pierwsza dosta-
wa wspomnianej aparatury ze Stanów 
Zjednoczonych miała nastąpić w  okre-
sie sześciu miesięcy, a budowa potrwać 
około roku. Komercyjna działalność, 
przynosząca znaczne zyski, oraz infor-
mująca całemu światu, że polska uzy-
skała niepodległość,  miała rozpocząć 
się na początku 1923 r.

Źródła:
[1]Telegraph and Telephone Age, Volume 39, 

Port 1921; Autor:  Brak. Biblioteka Uniwersytetu 
Minnesota , class En 620.5, book T226.

[2] The Wireless Age, Tom 8; Autorzy: James 
Andrew White, Jerome W. Howe, C. S. Anderson. 

[3] http://www.nadajnik-babice.pl/

tekst: Ireneusz dobIech

foto: archIwuM uG

do kina czy w plener? już nie trzeba wybierać
Po raz pierwszy w historii gminy odbyły 
się seanse filmowe w ramach Plenero-
wego Kina Letniego. Inicjatywa Radnych 
Gminy Stare Babice: Remigiusza Fijołka, 
Sławomira Sumki oraz Krzysztofa Szuby, 
spotkała się z dobrym odbiorem miesz-
kańców – frekwencja podczas seansów 
dopisała. 

Filmy wyświetlano dwukrotnie: 2 lipca 
w  Wojcieszynie na terenie rekreacyjnym 
przy ul. Sielskiej oraz 9 lipca w Borzęcinie 
Dużym przy Placu Chopina. W Wojcieszy-
nie widzowie obejrzeli popularną kome-
dię Juliusza Machulskiego pt. „Kingsajz”, 
w Borzęcinie Dużym wyświetlono amery-
kański film sensacyjny pt. „Iluzja”.

Jak wygląda realizacja takiego przed-
sięwzięcia, zapytaliśmy Radnych Gminy 
Stare Babice: Remigiusza Fijołka oraz 
Sławomira Sumkę:

Remigiusz Fijołek: Pomysł narodził 
się podczas rozmów z  mieszkańcami na 
temat form spędzania czasu wolnego 
i  alternatywy dla nudy. Okazało się, że 
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Podsumowanie IV babickiego zlotu 
Pojazdów Zabytkowych
25 czerwca w  Bliznem Jasińskiego 
zameldowały się 32 załogi, z  czego 
7 na motocyklach. W  kategorii Naj-
ładniejszy Pojazd Zlotu 1. miejsce 
zajęło Volvo, rocznik 1964, właściciel 
Marek Zuchora, 2.  miejsce Warszawa 
201, rocznik 1963, właściciel Bogdan 
Pietrzak, 3.  miejsce Polonez, rocznik 
1983, właściciel Marcin Dominiak. 
W  kategorii Najładniejszy Pojazd 
PRL 1. Miejsce zajął Fiat 125p, rocznik 
1968, właściciel Arkadiusz Kaczmar-
czyk, 2. miejsce Polonez, właściciel Ar-
tur Calak, 3. miejsce Fiat 132, rocznik 
1980, właściciel Marek Bregisz. W kate-
gorii Najstarszy Pojazd Zlotu nagro-
dę otrzymał motocykl BMW z 1939 r., 
właściciel Artur Sokolski. W  kategorii 
Najładniejszy Jednoślad 1. miejsce 
zajął Junak z  1961 r., właściciel Piotr 
Ciesielski, 2. miejsce WSK z  1980 r., 
właściciel Sylwester Dolecki, 3. miejsce 
BMW z 1939 r., właściciel Artur Sokol-
ski. W  kategorii Najdłuższa Dojaz-
dówka (180 km!) nagrodzono Fiata 
125p, właściciel Piotr Antoniak. Pu-
char Komandora za pojazd unikatowy 
otrzymał sześciodrzwiowy Fiat 125p 
z 1977 r., pieszczotliwie zwany Jamnik, 
właściciel Bogdan Kwiatkowski. Pojazd 
Wyjątkowy (zwycięzca został wyłonio-
ny przez uczestników zlotu oraz gości): 
Syrena przywieziona na platformie 
Żuka, właściciel Tomasz Graczyk.

tekst/ foto: Pk

dla wielu z  nich dostęp do kultury jest 
ograniczony ze względu na miejsce za-
mieszkania lub brak środków finanso-
wych. Poszliśmy tym tropem, tak zrodził 
się pomysł.  Mając na uwadze to, iż mło-
dzież coraz częściej sięga po różnego typu 
używki, chcielibyśmy stworzyć miejsce, 
gdzie można pożytecznie spędzić czas. Po-
dobnie jak rodziny, które nie mają czasu 
na wyjście z dziećmi, w wyniku ciągłej po-
goni za pracą i dobrobytem. Przez to czę-
sto zapominamy, co w  życiu jest ważne: 
bliskość, przyjaźń, czy odpoczynek. Dla-

tego Plenerowe Kino Letnie powinno stać 
się miejscem, w  którym można złapać 
oddech, usiąść wygodnie na leżaku, otu-
lić się kocem i oglądać wspólnie z rodziną 
i przyjaciółmi na świeżym powietrzu swo-
je ulubione filmy. 

Sławomir Sumka: Moim głównym 
celem jest to, aby wydarzenia tego typu 
były w  zasięgu ręki mieszkańców, bez 
potrzeby wyjazdu do miasta. Kalendarz 
wakacyjnych imprez w  gminie jest bo-
gaty, dlatego chciałem wpisać również 
to wydarzenie w wykaz letnich atrakcji, 

dając tym samym początek nowej trady-
cji. Poza tym jestem niezmiernie rad, że 
po raz pierwszy w bliskim mi Wojcieszy-
nie odbył się pokaz kina plenerowego.

Pozwala to mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku, jeśli budżet gminy pozwoli, 
seanse w ramach Plenerowego Kina Let-
niego odbędą się ponownie, bo widzo-
wie już czekają. 

oP.Pk

foto: Pk
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na dobrą wróżbę popłynęły wianki
Idea puszczania wianków i lampionów 
na wodzie nawiązuje do dawnej Nocy 
kupały, czyli momentu przesilenia 
letniego i najkrótszej nocy w roku. jest 
to w wielu regionach Polski oraz europy 
święto żywiołów, urodzaju, płodności, 
związane z wieloma obrzędami, wspólnym 
biesiadowaniem i tańcem.
Korzystając z przysługującego nam pra-
wa do podróży w  czasie i  przestrzeni, 
przenieśmy się zatem do 25 czerwca. 
W  Polsce upał przekracza 30 stopni 
Celsjusza, a nasi piłkarze pokonują Ho-
landię w rzutach karnych i awansują do 
1/8 Mistrzostw Europy w  Piłce Noż-
nej. W  tym czasie w  trzech miejscach 
w Gminie Stare Babice: Bliznem Jasiń-
skiego, Borzęcinie Dużym oraz w  To-
polinie odbywają się Wianki i  Sobótki, 
czyli coroczne imprezy zorganizowane 
przez Gminę Stare Babice przy współ-

udziale sołtysów poszczególnych miej-
scowości i radnych: Ewy Kawczyńskiej, 
Leszka Poborczyka, Remigiusza Fijołka, 
Krzysztofa Szuby oraz fundatorów, na-
wiązujące w  swej treści do starej, sło-
wiańskiej tradycji.

Podczas Wianków 2016 w  Bli-
znem Jasińskiego nagrodzono zwy-
ciężczynie w  Konkursie na Ciasto 
Własnego Wypieku, dla najmłodszych 
przygotowano malowanie buziek 
w  namiocie AVON, konkurs na sesję 
fotograficzną w  Bajkowym Studio, 

Crossminton Park czy dmuchaną zjeż-
dżalnię. Gwiazdą wieczoru był Ma-
riusz Kalaga z zespołem Partners, na 
scenie zaprezentował się także zespół 
Megido oraz tancerze ze szkoły tańca 
Rising Stars. Nie zabrakło występów 
przedszkolaków ze Starych Babic oraz 
Blizne Jasińskego oraz lokalnych ta-
lentów wokalnych. Przy muzyce ser-
wowanej przez DJ’a  bawiono się do 
godz. 22:00, czyli do pokazu fajer-
werków, który zakończył Wianki 2016 
w Bliznem Jasińskiego.

Blizne jasińskiego

Blizne jasińskiego

Blizne jasińskiego

Blizne jasińskiego

Blizne jasińskiego
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W  tym samym czasie w  Borzeci-
nie Dużym mieszkańcy sołectwa, radni 
gminy oraz goście, bawili się przy muzy-
ce Kasi Rasińskiej i Zbyszka Tchórzew-

skiego. Dla dzieci przygotowano piękny 
pokaz baniek mydlanych, przejazdy na 
kucyku, dmuchaną zjeżdżalnię, malo-
wanie buziek oraz konkurs karaoke. Nie 

zabrakło plecenia wianków i puszczania 
ich na wodę oraz pieczenia kiełbasek 
przy wspólnym ognisku.

Borzęcin duży

Borzęcin duży

topolin

Borzęcin duży

Borzęcin duży

topolin

Niedaleko Borzęcina Dużego – w  To-
polinie, odbyły się tego dnia III Topo-
lińskie Sobótki. Dla uczestników prze-
widziano szereg atrakcji, w  tym wspólne 
grillowanie, gry i  zabawy, a  dla najmłod-
szych orzeźwiające lody. W trakcie imprezy 
wszystkie dzieci za udział w  konkursach 

i  zabawach otrzymały nagrody, zaś naj-
piękniejsze panny sobótkowe okoliczno-
ściowe dyplomy. 

Wszystkie spotkania przebiegały w we-
sołej atmosferze, a ich uczestnicy podkre-
ślali, że równie ważne oprócz przygotowa-
nych atrakcji jest możliwość wspólnego 

świętowania. Niestety, nikomu nie udało 
się tej nocy odnaleźć mitycznego kwiatu 
paproci, dlatego już teraz zapraszamy na 
przyszłoroczne Wianki!

tekst: Pk

foto: Pk, Pb, Mk, krzysztof szuba, 

dorota szyMańska
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Podziękowanie
Rady Sołeckie wsi Blizne Jasińskiego i Bli-
zne Łaszczyńskiego wraz z  radnymi: Ewą 
Kawczyńską i Leszkiem Poborczykiem ser-
decznie dziękują wszystkim za pomoc w or-
ganizacji imprezy Wianki 2016, a w szcze-
gólności:

Krzysztofowi Turkowi – Wójtowi 
Gminy Stare Babice, za organizację i  wpi-
sanie festynu do kalendarza imprez gmin-
nych, Janowi Żychlińskiemu – Staroście 
Warszawskiemu Zachodniemu oraz Jolan-
cie Stępniak – Członkowi Zarządu PWZ, 
za dofinansowanie i  gadżety, Małgorza-
cie Siekierskiej – Dyrektor Gminnego 
Przedszkola w  Bliznem Jasińskiego oraz 
pracownikom przedszkola, za ogromne 
zaangażowanie i  współpracę przy organi-
zacji imprezy, księdzu Marianowi Ro-
wickiemu, Proboszczowi Parafii pw. Ob-
jawienia Pańskiego w Bliznem Jasińskiego, 
za współpracę i  otwartość, Marcinowi 
Zającowi – Zastępcy Wójta Gminy Stare 
Babice, za ufundowanie pierwszej nagrody 
w  konkursie wypieku ciast, Krystiano-
wi Zającowi z firmy „TELEKRYSTEK”, za 

ufundowanie drugiej nagrody w konkursie 
wypieku ciast, Firmie „VIPOLIMEX”, za 
ufundowanie trzeciej nagrody w konkursie 
wypieku ciast, Firmie Hołda Team P.H.U. 
Czesław Hołda, za ufundowanie słodyczy 
dla dzieci i napojów Energy Drink, Piotro-
wi Kozłowskiemu – właścicielowi Zakła-
du Optycznego „MEGA OPTICS”, za wspar-
cie finansowe na zakup nagród na konkurs 
ciast, Hurtowni Kwiatów „BOOM”, za 
ufundowanie kwiatów do plecenia wian-
ków i dekoracji sceny, Katarzynie Wójciń-
skiej – przedstawicielowi firmy „AVON”, za 
zabawy z  dziećmi, Crossminton Polska 
za organizację Crossminton Park, Izabeli 
Bek z Bajkowego Studia za organizację se-
sji fotograficznych, Pawłowi Melonowi, 
Prezesowi firmy SAINZ DEVELOPMENT, 
za ufundowanie zjeżdżalni dmuchanej dla 
dzieci, Delikatesom AGATA za organiza-
cję punktu z  grillem, Marianowi Odżga, 
za przygotowanie wspaniałego bigosu, Fir-
mie „Fotoniebanalne” Emilia Kawczyń-
ska-Banaszek za fotoreportaż, dekorację 
sceny i  wykonanie wianków, Adamowi 

Strupiechowskiemu, Jarosławowi Sto-
kowskiemu,  właścicielowi firmy „Poligra-
fia Stokowscy” z  Bliznego Łaszczyńskiego 
oraz Tomaszowi Konopa, za ufundowanie 
nagród, Restauracji „Da Santi” ze Starych 
Babic za degustację włoskiej pizzy, Pizzeri 
„Italiana Pizza” z Bliznego Łaszczyńskie-
go, za przygotowanie degustacji smacznej 
pizzy, Firmie „Piromax” z Bliznego Łasz-
czyńskiego za czarujący pokaz fajerwerków, 
Referatowi Rozwoju i Promocji Gminy, 
a  w  szczególności Pani Alicji Sztyler, 
za ogromne zaangażowanie w  organizację 
imprezy, Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Starych Babic, za zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe, Policji i  Straży Gminnej 
ze Starych Babic za zapewnienie bezpie-
czeństwa podczas imprezy. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Adama Kotwic-
kiego – Koordynatora IV Babickiego Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych za uświetnienie na-
szej imprezy oraz do Anonimowego Spon-
sora za wsparcie finansowe.

ewa kawczyńska, Leszek Poborczyk, 

krzysztof wąsIkowskI

Blizne jasińskiego
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Spotkania 
Seniorów Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego
W  odpowiedzi na zaproszenie Starosty Warszawskiego Za-
chodniego, Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem”, a także Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, grupa seniorów z naszej gminy udała się 
w niedzielę 19 czerwca do „Gościńca Julinek”, gdzie czekało na 
nas wiele atrakcji. Po powitaniu przez organizatorów nastąpiła 
prezentacja przybyłych grup. My także się zaprezentowaliśmy 
śpiewając kilka piosenek, m.in.: Babickie Babinicze, W naszym 
Klubie oraz Borzęcińscy Seniorzy – reprezentowaliśmy Staroba-
bicki Uniwersytet III Wieku, Klub Seniora ze Starych Babic oraz 
,,Samych Swoich” z Borzęcina. Nasze reprezentantki  odniosły 
wielki sukces w konkursie na najsmaczniejsze ciasto: 1. miej-
sce i Puchar zdobyła Krystyna Wasiak, której tort wszystkim 
członkom jury bardzo smakował, 3. miejsce otrzymała Zofia 
Lasocka za ciasto Leśny mech. Nasze mieszkanki otrzymały 
nagrody z rąk Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Ży-
chlińskiego. Dużym powodzeniem cieszył się też konkurs na 
najlepszą nalewkę. Wśród wielu atrakcji tego popołudnia były 
przejażdżki bryczkami, wspólne grillowanie, pokaz grupy re-
konstrukcyjnej. Jak na radosne biesiadowanie przystało, nie 
mogło obyć się bez śpiewów przy muzyce i wspólnych tańców. 
Czas minął nam bardzo szybko, aż żal było odjeżdżać. Szkoda, 
że kolejna taka impreza dopiero za rok.  

tekst/ foto: aGnIeszka Matuszewska

właściwa dieta
Właściwa dieta jest ważniejsza niż najlepszy 
program treningowy. Bez niej nie zmaksy-
malizujemy efektów.

Odżywianie jest naj-
ważniejszym czynni-
kiem w czasie przemia-
ny ciała. Odpowiednia 
dieta umożliwia bu-
dowę tkanki mięśnio-
wej i  redukcję tkanki 
tłuszczowej. A dopiero 
jej spalanie sprawia, 
że Twoje wspaniale 
wyrzeźbione mięśnie stają się widoczne i ogólnie jesteście smu-
klejsi. Budowa mięśni wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowa-
niem na substancje odżywcze. A te są między innymi czerpane 
z tkanki tłuszczowej. Jednak najważniejsze jest dostarczanie od-
powiedniego rodzaju białka, będącego budulcem mięśni.

Najlepiej spożywać 20 g białka co trzy godziny plus 10-20 g 
po treningu. Przyczynią się do naprawy uszkodzonej tkanki 
mięśniowej i zwiększą adaptację do kolejnego treningu. Na-
tomiast sportowcy trenujący dyscypliny siłowe powinni spo-
żyć od 20 do 40 g białka bezpośrednio po zakończeniu ćwi-
czeń. Pozwoli to na regenerację, wzrost i utrzymanie tkanki 
mięśniowej. Ponadto dodatek węglowodanów do koktajlów 
białkowych przyspieszy odbudowę glikogenu i białek w mię-
śniach oraz przyspieszy regenerację organizmu. Badania 
wykazały, że tego typu rytm odżywiania zapewnia nadbu-
dowę mięśni nawet o 40-50 %. Pamiętaj też o ograniczeniu 
przyjmowania węglowodanów i spożywaniu określonych ich 
rodzajów (wykluczamy ze swojej diety tłuszcze typu trans tj. 
chipsy, frytki, paluszki) i to we właściwym czasie. Pozwoli Ci 
to wydajnie zintensyfikować treningi. Ta strategia dietetycz-
na wymaga jednak ostrożnego planowania, ponieważ ciało 
ludzkie odkłada nadmiar węglowodanów w formie tłuszczu.

Nie można zapominać o  jedzeniu warzyw, takich jak ka-
lafiory, brokuły, szpinak, kapusta czy jarmuż. Zawierają one 
witaminy i minerały potrzebne do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. Dodajcie do tego zdrowe tłuszcze ryb, oli-
wę z oliwek, orzechy, awokado i tak powstanie nam całkiem 
przyzwoita i nieskomplikowana dieta.

Zasady spalania tłuszczu i budowania mięśni:
1. Jedz systematycznie 5 x dziennie co 2,5-3 h.
2. Pij dużo wody min. 2 l małymi łyczkami.
3. W swojej diecie w każdym posiłku uwzględnij białka.
4. Jedz więcej warzyw niż owoców.
5. Owoc zjedz po treningu.
6.  Wyeliminuj ze swojej diety tłuszcze typu trans (utwar-

dzone oleje roślinne).
7.  Wybieraj węglowodany takie jak: pełnoziarnisty ryż, 

owsianka, kuskus.
8. Ćwicz co najmniej 30 min dziennie.

tekst/foto: aGnIeszka MarkIewIcz – trener PersonaLny

dla mieszkańca
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1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9) 10)  11)  12)  13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

 
Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 14: ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI. Nagrody otrzymują: Pani Sara Obarska i Pani Aneta Telatycka.  
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 
 

 
POZIOMO 
 

5. gorące źródła mające często właściwości 
lecznicze 

6. ścianka rozstawiona wokół grajdołka 
7. sport  z wędką 
9. ilustrowana zagadka 
13. łąka górska w Bieszczadach  
14. włoski kompozytor, autor m.in. opery Nabucco; 

patron ulicy w Klaudynie 
15. piłka w siatce 
17. rodzimy alpinista 
19. głośna wieża kościelna 
20. rodzinne miasto Nikifora 
21. samotny … dookoła świata 
22. holowniczy – z tyłu samochodu 
 

PIONOWO 
 

1. ekwipunek turysty 
2. skarbiec z baśni o Ali Babie 
3. trasa zastępcza 
4. nie wkładaj do niego kija 
6. nazwa głównej ulicy w Zielonkach Parcele 
8. piłka ręczna 
10. na jeziorze z żaglem 
11. androny 
12. ptak wodny, utrapienie mazurskich rybaków 
16. konferencja, spotkanie, zjazd, np. NATO w 

Warszawie w dniach 8-9 lipca 
18. harcerska impreza z kiełbaskami, śpiewem 
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HASŁO 
 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9) 10)  11)  12)  13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

 
Hasło prosimy przesłać na adres :  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzyżówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosowane zostaną zestawy promocyjne 
Gminy. 
Hasło z krzyżówki Nr 14: ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI. Nagrody otrzymują: Pani Sara Obarska i Pani Aneta Telatycka.  
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30. 
 

 
POZIOMO 
 

5. gorące źródła mające często właściwości 
lecznicze 

6. ścianka rozstawiona wokół grajdołka 
7. sport  z wędką 
9. ilustrowana zagadka 
13. łąka górska w Bieszczadach  
14. włoski kompozytor, autor m.in. opery Nabucco; 

patron ulicy w Klaudynie 
15. piłka w siatce 
17. rodzimy alpinista 
19. głośna wieża kościelna 
20. rodzinne miasto Nikifora 
21. samotny … dookoła świata 
22. holowniczy – z tyłu samochodu 
 

PIONOWO 
 

1. ekwipunek turysty 
2. skarbiec z baśni o Ali Babie 
3. trasa zastępcza 
4. nie wkładaj do niego kija 
6. nazwa głównej ulicy w Zielonkach Parcele 
8. piłka ręczna 
10. na jeziorze z żaglem 
11. androny 
12. ptak wodny, utrapienie mazurskich rybaków 
16. konferencja, spotkanie, zjazd, np. NATO w 

Warszawie w dniach 8-9 lipca 
18. harcerska impreza z kiełbaskami, śpiewem 

 

HASŁO

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać na adres:  gazeta.babicka@stare-babice.waw.pl  lub 
na adres Urzędu Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 z dopiskiem „krzy-
żówka”. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, wylosowane zostaną zestawy 
promocyjne gminy.
Hasło z krzyżówki Nr 14: ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI. Nagrody otrzymują: Pani Sara 
Obarska i Pani Aneta Telatycka.  
Po zestaw gminnych gadżetów zapraszamy do siedziby urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.

PIONOWO
 1. ekwipunek turysty
 2. skarbiec z baśni o Ali Babie
 3. trasa zastępcza
 4. nie wkładaj do niego kija
 6. nazwa głównej ulicy w Zielonkach Parcele
 8. piłka ręczna
10. na jeziorze z żaglem
11. androny
12. ptak wodny, utrapienie mazurskich rybaków
16.  konferencja, spotkanie, zjazd, np. NATO  

w Warszawie w dniach 8-9 lipca
18. harcerska impreza z kiełbaskami, śpiewem

POZIOMO
 5.  gorące źródła mające często właściwości lecznicze
 6. ścianka rozstawiona wokół grajdołka
 7. sport  z wędką
 9. ilustrowana zagadka
13. łąka górska w Bieszczadach 
14.  włoski kompozytor, autor m.in. opery  

Nabucco; patron ulicy w Klaudynie
15. piłka w siatce
17. rodzimy alpinista
19. głośna wieża kościelna
20. rodzinne miasto Nikifora
21. samotny … dookoła świata
22. holowniczy – z tyłu samochodu

Konkurs dla spostrzegawczych
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kon-
kursie dla spostrzegawczych. 

Fotografia opublikowana w czerwcowej gazecie 
przedstawiała boisko przy szkole w Starych Babicach.

Obecnie to miejsce wygląda tak:
Nagrodę za udzielenie prawidłowej odpowiedzi 

otrzymuje Pani Monika Tryniszewska.
Po odbiór gminnych gadżetów zapraszamy do 

urzędu gminy, ul. Rynek 32, pok. 30.  Gratulujemy!

informacje

wydarzyło się 
w gminie…
W lipcu w Gminie Stare Babice rozstrzy-
gnięto 1 przetarg oraz ogłoszono 3 ko-
lejne:
1.  Rozstrzygnięto przetarg na budowę 

siłowni zewnętrznych w  miejscowo-
ściach: Kwirynów, Zielonki Parcela 
oraz Borzęcin Duży. Rozstrzygnięcie 
nastąpiło 18 lipca. Za najkorzystniej-
szą została uznana oferta złożona 
przez firmę Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. 
z  siedzibą w  Toruniu (87-100) przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 74.

2.  Ogłoszono przetarg na moderni-
zację zewnętrznych placów zabaw 
w  Przedszkolu w  Starych Babicach 
oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Borzęcinie Dużym. Przewidywane 
otwarcie ofert nastąpi 20 lipca.

3.  Ogłoszono przetarg na wykonanie 
boiska, placu zabaw oraz oświetlenia 
przy szkole w  Koczargach Starych. 
Przewidywane otwarcie ofert nastąpi 
21 lipca.

4.  Ogłoszono przetarg na utrzymanie 
zieleni przy drogach, placach gmin-
nych oraz parku na terenie gminy 
Stare Babice. Przewidywane otwarcie 
ofert nastąpi 25 lipca. Poprzedni 
wykonawca niestety nie wywią-
zywał się z  umowy, dlatego też 
gmina rozwiązała umowę, a  na-
stępnie ogłosiła kolejny przetarg. 
Do czasu rozstrzygnięcia w/w po-
stępowania utrzymanie zieleni 
przy drogach, placach gminnych 
oraz parku, Gmina Stare Babice 
zleciła firmie zastępczej.

Ponadto oddano do użytku: progi 
zwalniające przy ul. Pohulanka w  Sta-
rych Babicach, w  Stanisławowie oraz 
przy ul. Ciećwierza i ul. Lutosławskiego 
w Klaudynie.

oP.Pk

foto: Mw 
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informacje

w y k a z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została 
przeznaczona do najmu, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Opis i położenie Stare Babice
część działki gruntowej  niezabudowanej, 
położona przy ul. Mizikowskiego

Powierzchnia działki w m2 4 m²  ( całkowita pow. dz. ew. wynosi 0,1 ha)
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00120327/2
Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów 536
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej 
zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare 
Babice z  dnia 30 czerwca 2011 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na 
obszarze oznaczonym symbolem IK (przeznaczenie podstawowe tereny urządzeń 
odprowadzania ścieków).
Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej 
trwania

Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy niż 3 lata

Wysokość czynszu Miesięczna stawka czynszu netto - 150 zł.
Czynsz będzie powiększony o  podatek VAT, ustalony według obowiązującej 
stawki, która w 2016r. wynosi 23%.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być rozwiązana za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia 

w przypadku niezbędnej przydatności działki na cele własne gminy.

oGłoszenIe  
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o: wyłożeniu do publicznego 
wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Stanisławów  sporządzanego na podstawie uchwały 
nr VIII/54/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja  2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów.

Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z  prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16 sierpnia 
2016 r. do dnia 13 września 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzi-
nach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2016 r. 
Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 
24 - Sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej: 
www.bip.stare-babice.waw.pl

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu  zagospodarowania należy składać do Wójta 
Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 wrze-
śnia 2016 r. 

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, 
pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 

Stare Babice, ustnie do protokołu w  Referacie Planowania Prze-
strzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: architektura@stare-babice.waw.pl

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opa-
trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w  rozumie-
niu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepi-
sów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.

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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony 
wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okre-
sie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępo-
waniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na za-
sadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie 
ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, w  nie-
przekraczalnym terminie do dnia 27 września 2016 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do pro-
jektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

                          Z-ca Wójta Gminy 
(-) Marcin Zając
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CENTRUM OGRODNICZE „SYSIAK” 

UL. WARSZAWSKA 609, 05-082 WOJCIESZYN 

Twój ogród będzie piękniejszy! 

 Zapraszamy po rośliny, drzewa, pnącza, krzewy, kwiaty 

 W ofercie nawozy, odżywki, środki ochrony 

 Każdy rodzaj podłoża, ziemia, kora 

 Pełne wyposażenie ogrodu: donice, skrzynki, narzędzia 

 Posiadamy wieloletnie doświadczenie  

Teraz łatwiejsze zakupy!  

 Doradzimy w zakupach: sysiak@sysiak.com.pl 

 Dowieziemy towar do domu: tel. (22) 796 05 61 

Facebook.com/CENTRUM.OGRODNICZE.SYSIAK 

 

SPRZEDAŻ WWW.SYSIAK.COM.PL INTERNETOWA 
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ul.Warszawska 530

Koczargi Nowe 

Systemy ociepleń

www.papierowski.pl
22 72 27 126

- OCIEPLENIA
- SPRZEDAŻ
- WYKONAWSTWO

chcesz zareklamować się  
w Gazecie Babickiej?

napisz do nas:
reklama.gazetababicka@gmail.com
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* wywozimy odpady poremontowe i gabaryty
* dostarczamy pojemniki 120l i 240l oraz kontenery 7m3
* sprzątamy teren
* kosimy trawę oraz wycinamy drzewa

Zadzwoń! 22 722 78 35, 600 94 33 34, 606 43 33 37

MEDYCYNA NATURALNA 
AKUPUNKTURA 

LECZENIE PIJAWKAMI 
 

DR N. MED. MAGDALENA TUROWSKA 
SPECJALISTA MEDYCYNY NATURALNEJ  

 AKUPUNKTURY I HIRUDOTERAPII 
 
KORZYŚĆ DLA DZIECI,  to m.in.: 
•Wzmocnienie układu odpornościowego (częste                         
i nawracające infekcje) 
•Leczenie chorób układu pokarmowego (zaparcia, 
biegunki, zaburzenia apetytu, zaburzenia odżywienia) 
•Leczenie nadpobudliwości psycho-ruchowej 
•Leczenie moczenia nocnego 
 
KORZYŚĆ DLA DOROSŁYCH, to m.in.: 
•Leczenie bólu głowy i migreny 
•Leczenie bólu kręgosłupa 
•Leczenie bólu mięśni i stawów (kręcz karku, zespół 
bolącego barku, łokieć tenisisty, golfisty, cieśń 
nadgarstka, zwyrodnienie stawów  bioder, kolan, łokci, 
ostroga piętowa) 
•Leczenie neuralgii (bóle korzonkowe, rwa kulszowa, 
zapalenie nerwu twarzowego, nerwu trójdzielnego) 
•Leczenie chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń 
odżywienia (otyłość, kacheksja) 
•Leczenie nadciśnienia tętniczego 
•Leczenie bezsenności, zaburzeń pamięci, nerwic 
•Leczenie chorób neurodegeneracyjnych 
•Leczenie zespołu przewlekłego zmęczenia 
•Wzmocnienie sił witalnych 
 
KORZYŚĆ DLA KAŻDEGO PACJENTA: 
•Leczenie żywieniowe i ziołolecznictwo wg medycyny 
św. Hildegardy z Bingen 
 
JAK TRAFIĆ? 
Zapraszamy do Gabinetu mieszczącego się w Izabelinie 
przy ul. Poniatowskiego 7, po wcześniejszym umówieniu 
osobistym lub telefonicznym 
 

ZADZWOŃ! 666 - 899 – 544 
www.akupunkturadzieci-warszawa.pl 
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 604 093 344, 503 078 112, 730 095 408
www.extradachy.pl     e-mail: biuro@extradachy.pl

Szukasz? Kostki brukowej, 
ziemi,  piachu,  kruszyw?

 
  

 www.           .org 
 

Zadzwoń! 512 640 420 
Ul. Warszawska 470, Zielonki Wieś 


