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Skra Warszawa Masters – turniej piłki ręcznej – 2 marca,  
w godz. 8:00–18:00, hala sportowa GOSiR Stare Babice, Zielonki-Parcela.
Kurylewicz – Muzyka i Poezja – koncert – 4 marca (poniedziałek),  
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Wstęp wolny. 
Bibliosłówka – Pani Kropeczka zaprasza – 5 marca (wtorek), godz. 16:30, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Warsztaty ekonomiczne dla podopiecznych GOPS Stare Babice – 
6 marca od godz. 9: 00, GOPS Stare Babice, ul. Rynek 21.
„Kobieta do zjedzenia” – recital Magdaleny Smalary – 8 marca (piątek), 
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety  
do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.
„Heroes Orchestra” – 9 marca (sobota), godz. 17:00, Sala Widowiskowa 
Domu Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia  
na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.
Robótki zręczne – zakładki decoupage – 12 marca (wtorek), godz. 10:00, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Kino Młodego Widza – 16 marca (sobota), godz. 16:00, Film familijny  
w reż. Marc Forster (2018) czas: 1 godz. 44 min. Sala Widowiskowa DK. 
Wstęp wolny.
Filmowe Wieczory – 16 marca (sobota), komedia USA reż. Abby Kohn, 
Marc Silverstein (2018), czas: 1 godz. 55 min. Sala Widowiskowa DK. 
Wstęp wolny.
5. spotkanie dyskusyjnego klubu książki – 19 marca (wtorek), 
godz. 18:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Droga Krzyżowa w Centrum Misji Afrykańskich – 22 marca (piątek), 
godz. 16:00.
„Skrzydlaty odlot” – Teatr Kultureska – interaktywny spektakl 
ekologiczny dla dzieci w wieku 3–11 lat – 23 marca (sobota), godz. 16:00  
i 18:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia 
na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.
Konferencja pt. „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci  
i młodzieży” – 27 marca (środa), godz. 8:30, Sala Widowiskowa  
Domu Kultury Stare Babice. Potwierdzenie przybycia do dnia  
11 marca pod nr tel. 22 725 46 11.
Popołudniowe twórcze środy – niezależnie od pogody – 27 marca 
(środa), godz. 17:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice.  
Wstęp wolny po uprzednim zapisaniu się. Zapisy w bibliotece 
w godzinach otwarcia, telefonicznie pod nr 22 722 92 77  
lub mailowo bibbab@interia.pl.
Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie – wyjazd seniorów, 29 marca 
(piątek), zapisy podczas spotkań UTW.
„Idę” – wernisaż godz. 15:00 i spektal poetycki godz. 17:00 Mateusza 
Kalinowskiego, 6 kwietnia (sobota), Dom Kultury i Sala Widowiskowa  
w Zielonkach-Parceli. Wstęp wolny. 
„Czas na Miłość” – spektakl komediowy, 13 kwietnia (sobota), 
godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety 
do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury.

ZAPROSZENIE
Doradztwo Rolnicze zaprasza rolników na szkolenie z tematu: 
„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2019 roku (czwartek) 
o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach 

ul. Rynek 21 (sala konferencyjna na I piętrze).
Jest możliwość otrzymania zaświadczenia  

o odbytym szkoleniu.
Kierownik PZDR powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zofia Rutkowska
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Dzień Kobiet…
Pierwsze skojarzenia najczęściej prowadzą nas do nie tak odległych czasów PRL-u, gdzie od dyrektora 
zakładu pracy kobiety otrzymywały standardowy pakiet: goździki, rajstopy a nawet ręczniki! Często za 
pokwitowaniem odbioru... 

Warto pamiętać o genezie tego święta. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone 
w starożytnym Rzymie Matronalia. Były to uroczystości przypadające na pierwszy tydzień marca, związane 
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali 
swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Święto to, obchodzone obecnie 8 marca, celebrowane jest 
od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet ustanowiony został po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku, kiedy 
to kobiety domagały się równouprawnienia społecznego. 

Od tamtej pory wiele się zmieniło, a kobiety coraz bardziej pragną zaznaczać swoją niezależność i siłę – 
dlatego często odcinają się od tego święta grubą kreską. Przez wiele ostatnich lat kobiety wręcz sabotowały 
ten dzień, głosząc hasła równouprawnienia. 

Ostatnio zauważalna jest chęć powrotu do tego, co dla świata i nas ludzi naturalne. Dostrzegamy różnice, 
z którymi tak pięknie zostaliśmy stworzeni. A stworzeni tak właśnie, aby w świecie zachować harmonię. 
Nie uciekniemy od tych różnic, delikatności, opiekuńczości i kobiecej intuicji uzupełnionej męską siłą, 
działaniem i determinacją. 

Korzystając z okazji marcowego święta postanowiliśmy poświęcić w Gazecie Babickiej naszym 
niezwykłym kobietom uwagę i opowiedzieć o kilku z nich. Wiemy, że w naszej gminie mieszka wiele osób 
wartych uwagi. W kolejnych numerach gazety będzie okazja do ich zaprezentowania. 

Redakcja

Drogie Panie!

Z okazji Dnia Kobiet  
przyjmijcie najlepsze życzenia  

pomyślności, realizacji planów, spełnienia 
marzeń oraz dużo ciepła i słońca 

w każdym wymiarze 
Wójtowie gminy Stare Babice 
 i redakcja Gazety Babickiej
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Na początku 2018 roku zaplanowano dochody do bu-
dżetu gminy w wysokości 126 951 728,00 zł. Z tego poda-
tek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił 38,44% 
sumy wszystkich dochodów. Wysokość zaplanowanych 
wydatków wynosiła 146 577 810,70 zł (źródło: uchwała 
Rady Gminy Stare Babice NR XXXVII/379/17).

Oprócz planowanych wpływów z podatku dochodowe-
go PIT na budżet 2018 roku złożyły się również dochody z:
• Subwencji (14,6%)
• Dotacji (14,7%)
• Innych podatków i opłat lokalnych (15%)
• Podatków od nieruchomości (8,5%)
• Podatku CIT (0,6%)
• Pozostałych składników (8,2%)

Szczegóły przedstawiono na poniższym wykresie:

Ile to pieniędzy? Każdy z mieszkańców na pewno już 
zadał sobie to pytanie. Jak procenty przekładały się na 
kwoty w budżecie gminnym planowanym na 2018?

PIT stanowił kwotę 48 806 507 zł. 
CIT stanowił kwotę 720 000 zł.
Podatki od nieruchomości stanowiły kwotę 10 808 138 zł.

• Inne podatki i opłaty lokalne stanowiły kwotę 18 988 061 zł.
• Dotacje stanowiły kwotę 18 608 916 zł.
• Subwencje stanowiły kwotę 18 604 771 zł. 
• Pozostałe to 10 415 335 zł.

Tutaj warto zaznaczyć, że tylko część podatku PIT 
płaconego przez mieszkańców trafia do budżetu gminy  
(to jest 38,44% z całej kwoty podatku). 

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wy-
nagrodzenia w  drugim kwartale 2018 r. przeczytamy, że 
średnia kwota wynagrodzenia wynosiła 4521,08 zł brutto.

Załóżmy więc optymistycznie, że faktycznie tyle w II po-
łowie 2018 r. zarabialiśmy. Po odprowadzeniu składek ZUS, 
NFZ oraz zaliczki z tytułu podatku dochodowego, w kie-
szeni zostało nam w przybliżeniu ok. 3230 zł. 

Oznacza to, że z  naszej pensji do budżetu gminy 
w 2018 r. trafiało w przybliżeniu 84,18 zł miesięcznie. 
Dane na sasiedniej stronie obrazują, na co przeznaczo-
no te pieniądze.

Dlaczego tak ważne jest, aby płacić podatki w gminie?
Jak widać na załączonej grafice, nasze pieniądze idą 

m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiek-

tów sportowych. Dzięki tym środkom nasza gmina się 
rozwija.

Wiele osób nie wie, w jaki sposób odprowadzać podatki 
w swojej gminie. To bardzo proste. Wystarczy poinformo-
wać Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania skła-
dając druk ZAP-3, lub po prostu zameldować się w gminie 
Stare Babice. 
Tylko w ten sposób podatki wracają do mieszkańców 
gminy!

Opracowanie: PK na podstawie  

www.nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/stare-babice/2018

Dobry budżet to pewny rozwój
Trudno zaplanować dobry budżet gminy. Taki, który pozwoli pokryć bieżące wydatki oraz planować inwestycje w 
przyszłości. W krótkim podsumowaniu prezentujemy, co zaplanowano w budżecie gminy na 2018 rok. Warto pod-
kreślić, że coraz większa liczba mieszkańców świadomie odprowadza podatki w gminie Stare Babice. Dzięki temu 
planowanie dochodów i wydatków jest prostsze i efektywniejsze. 

Składowe budżetu gminy 
Stare Babice w 2018 r.
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Płać podatki w swojej gminie - to się opłaca

Szanowni Czytelnicy!  
Z uchwałami  

budżetowymi Rady Gminy 
Stare Babice można zapoznać 

się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy  

Stare Babice –  
www.bip.stare-babice.waw.pl.

W kolejnym numerze 
przedstawimy Państwu plan 

budżetowy na rok 2019.

Z sesji Rady Gminy 
Stare Babice
31 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się V sesja 
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 8 uchwał:

1. Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Stare Babice na 2019 rok

2. Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029

3. Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej

4. Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

5. Uchwała Nr V/34/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich po-
bierania

6. Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok

7. Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę 
przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych 
węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w 
celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach in-
westycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na 
mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 
2018 roku 

8. Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części 
działek ew. nr 119 i 120.

opr. UGSB
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Działki te położone są na obszarze między ul. Zieloną 

w Starych Babicach, a częścią lasu będącego w zarządzie 
Kampinoskiego Parku Narodowego w Klaudynie. Z pew-
nością wielu mieszkańców naszej gminy kojarzy to miej-
sce z weekendowych wypadów pieszych lub rowerowych, 
gdyż położona jest tam ścieżka, którą można udać się ze 
Starych Babic do Klaudyna, rozkoszując się po drodze 
urokiem miejscowej łąki, oddychając świeżym powie-
trzem, przemierzając fragment leśny, a także zatrzymując 
się na nieco dłużej przy placu zabaw u zbiegu ulic Szy-
manowskiego i Lutosławskiego, zapewniając tym samym 
nieco rozrywki najmłodszym. Teren ten pełni wiele funk-
cji – zapewnia możliwość aktywnego 
spędzania czasu, daje mieszkańcom 
szansę na obcowanie z  naturą, ma 
walory krajobrazowe i estetyczne, ale 
także jest istotny dla samego systemu 
przyrodniczego, ponieważ stanowi 
element strategicznego połączenia 
przyrodniczego między Lasem Be-
mowskim i  Kampinoskim Parkiem 
Narodowym – miejsce to powszech-
nie określane jest korytarzem ekolo-
gicznym. Na tej ostatniej funkcji chciałbym się skupić, 
gdyż uchwalenie nowego planu miejscowego w tym ob-
szarze spowodowało żywą dyskusję w internecie oraz na 
forum lokalnej społeczności.

Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić Państwu ge-
nezę nowego planu miejscowego, objaśnić ustalenia 
w nim zawarte a także odnieść się do kontekstu przy-
rodniczego, który budzi pewne wątpliwości u  części 
mieszkańców.

Gmina zaczęła zmianę dokumentów planistycz-
nych w roku 2017, po sprzeciwie jakie wniósł Starosta 

Warszawski Zachodni w  odpowiedzi na zgłoszenie 
zamiaru realizacji inwestycji polegającej na budowie 
drewnianych wiat z miejscem na ognisko oraz ustawie-
niu urządzeń sportowych. Starosta tłumaczył w  uza-
sadnieniu, że obowiązujący plan miejscowy nie posiada 
zapisów umożliwiających realizację tego typu inwesty-
cji. Gmina wówczas podjęła nieskuteczną próbę odwo-
łania się od sprzeciwu do Wojewody. Ponieważ projekt 
ten został wybrany przez mieszkańców naszej gminy 
w  ramach tzw. budżetu obywatelskiego, doprowadze-
nie do umożliwienia realizacji inwestycji i wywiązanie 
się z oczekiwań mieszkańców było działaniem priory-

tetowym. Aby prace nad inwe-
stycją mogły ruszyć, konieczna 
była zmiana planu w taki sposób, 
aby wprowadzić w  nim zapisy 
umożliwiające wygospodarowa-
nie miejsca na wiaty i urządzenia 
sportowe, przy jednoczesnym 
uszanowaniu walorów przyrod-
niczych tego miejsca oraz nieza-
chwianiu funkcji, jaką teren ten 
pełni względem Lasu Bemow-

skiego oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.
Ostatnio uchwalony przez Radę Gminy plan miejsco-

wy dał zielone światło do realizacji postulowanej przez 
mieszkańców inwestycji, a  jego zapisy umożliwiają 
realizację tylko i  wyłącznie wiat wypoczynkowych 
i urządzeń sportowych wraz z należytą obsługą komu-
nikacyjną (zapewnienie dostępu dla auta pracującego 
przy urządzaniu terenu, zapewnienie kilku miejsc po-
stojowych w pobliżu ul. Zielonej). W dyskusjach na te-
mat planu pojawiły się niejednokrotnie obawy o to, że 
jest to próba wprowadzenia zabudowy na tereny cenne 

 Korytarz 
ekologiczny

Na styczniowej Sesji Rady Gminy Stare Babice uchwalony został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 
i 120”. Plan ten ustalił nowy sposób, w jaki gmina Stare Babice bę-
dzie mogła gospodarować na wymienionych nieruchomościach.

Aby prace nad inwestycją 
mogły ruszyć, konieczna była 
zmiana planu w taki sposób, 
aby wprowadzić w nim zapi-
sy umożliwiające wygospo-
darowanie miejsca na wiaty 

i urządzenia sportowe

O komentarz poprosiliśmy Zastępcę Wójta Gminy Stare Babice Tomasza Szubę.
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przyrodniczo, a  w  skrajnych przypadkach posądzano 
to działanie jako nakierowane na interesy dewelope-
ra. Informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż gmina Sta-
re Babice jest jedynym zarządcą gruntu, dla którego 
opracowany został ów plan miejscowy, a całe działanie 
związane z procedurą planu i realizacją inwestycji jest 
inicjatywą gminną związaną tylko i wyłącznie z urzą-
dzeniem fragmentu terenu zgodnie z  oczekiwaniem 
społeczności lokalnej, a nie jakiegokolwiek dewelope-
ra. Należy podkreślić, że na żadnym fragmencie planu 
funkcja sportowo-rekreacyjna nie jest funkcją podsta-
wową, co oznacza, że nie będzie to dominująca forma 
użytkowania kontrowersyjnego terenu.

W dyskusji nad słusznością nowego planu zagospo-
darowania przestrzennego warto również pochylić się 
nad tematem funkcji samego korytarza ekologicznego. 
Otóż termin ten zdefiniowany jest w Ustawie o ochro-
nie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 

poz. 1614) i  oznacza obszar umożliwiający migrację 
roślin, zwierząt lub grzybów. Należy zauważyć, że nie 
jest to jednak forma ochrony przyrody o takim rygo-
rze ochrony jak np. rezerwat ścisły, który nie dopusz-
cza żadnej, nawet najmniejszej ingerencji człowieka. 
Faktem jest, że korytarz ekologiczny musi zapewniać 
ciągłość terenów aktywnych przyrodniczo i  migrację 
pewnych gatunków organizmów, jednak faktem jest 
również, że dopuszczona jest w  nim pewna antropo-
presja1– oczywiście taka, która nie zagraża migracji. 

Korytarze ekologiczne wbrew obiegowej opinii nie 
składają się z  obszarów dzikiej przyrody nieskalanej 
ręką człowieka – bardzo często istotnymi częściami po-
wiązań przyrodniczych są np. tereny użytkowane rol-
niczo, na których przecież rolnicy regularnie wykonują 
swoje prace za pomocą głośnych maszyn spalinowych, 
niejednokrotnie pracując nawet w nocy, np. w okresie 
żniw. Często korytarze przecięte są ciekami wodnymi, 
a nawet drogami – i nadal spełniają one swoją funkcję. 
Dzieje się tak dlatego, że liczne gatunki potrzebują do 
migracji jedynie otwartej przestrzeni pozbawionej ba-
rier takich jak np. ogrodzenia uniemożliwiające przej-
ście zwierząt. Natomiast obecność płaskich i  niskich 
form takich jak ekstensywnie użytkowane ścieżki, czy 
obiektów małej architektury takich jak wiaty rekreacyj-
ne, nie zagraża przemieszczaniu się, ponieważ obiekty 
te mogą być ominięte przez zwierzęta z dowolnej stro-
ny. Można w tym miejscu przytoczyć przykład same-

go Lasu Bemowskiego, w  którym utworzone zostały 
ścieżki spacerowe, a co kilkaset metrów ustawiono tam 
wiaty i urządzenia służące aktywności fizycznej, które 
poprzez swoją konstrukcję i materiał z którego je wy-
konano nie tylko wpisują się w leśny klimat, ale także 
koegzystują z siedliskami fauny i  flory, nie zagrażając 
funkcjonowaniu kompleksu leśnego. 

Stanowisko to potwierdza postanowienie Dyrektora 
Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 21.09.2018, 
w którym pozytywnie uzgodnił on projekt planu części 

Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia terenów położonych w obszarze MPZP części wsi Stare Babice – granica planu, granica terenu 
z dopuszczeniem inwestycji niekubaturowej, obszar, jaki mogłaby zająć sama inwestycja.

1 antropo – gr. ánthrōpos ‘człowiek’ «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z człowiekiem, 
np. antropocentryzm, antropologia» 
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Rysunek 2. Obszar możliwej lokalizacji wiat i urządzeń sportowych – bez wpisanych granic całego planu (który w znakomitej większości 
terenu nie przewiduje powstawania jakiejkolwiek zabudowy). Widać, że faktyczna dyskusja skupia się wokół niezwykle małego areału, na 
którym mogą zostać umieszczone punktowe, łatwe do ominięcia obiekty.

wsi Stare Babice pisząc w uzasadnieniu: ,,Przedłożony 
projekt planu nieznacznie modyfikuje przeznaczenie 
przedmiotowych terenów (…). Na całym obszarze 
objętym projektem planu wprowadzono zakaz zabu-
dowy budynkami. Na terenie oznaczonym jako ZP 
dopuszczono lokalizację infrastruktury wypoczynko-
wo-rekreacyjnej, co w  ocenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego nie wpłynie negatywnie na funkcjonal-
ność korytarza ekologicznego i  poprzez utworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej pozytywnie wpłynie 
na odbiór społeczny zachowania tego obszaru w stanie 
wolnym od zabudowy kubaturowej”.

W  tym miejscu należy dodać, że Kampinoski Park 
Narodowy jako położony blisko stolicy prowadzi nie-
przypadkową politykę względem ruchu turystycznego. 
Bliskość Warszawy sprawia, że tereny puszczańskie są 
chętnie i licznie odwiedzane przez mieszkańców aglo-
meracji, przez co Park Narodowy nie jest w stanie ogra-
niczać i kontrolować ruchu turystycznego tak jak np. 
Tatrzański Park Narodowy, który dzięki sprzyjającemu 
terenowi może prowadzić kontrolę wejść na szlaki tu-
rystyczne poprzez rozmieszczanie bram wejściowych 
pilnowanych przez pracowników Parku. Kampinoski 
Park Narodowy przyjął zatem strategię zapewniania 
wysokiej jakości infrastruktury turystycznej celem ska-
nalizowania całego ruchu pieszego i rowerowego w ści-
śle określonych traktach, aby zminimalizować ryzyko 

samowolnej eksploracji puszczy poza wyznaczonymi 
trasami. Działanie to sprawia, że spacerowicze chętnie 
korzystają z  rozwiniętej sieci turystycznej, nie zakłó-
cając jednocześnie obszarów zdominowanych przez 
dziką naturę – jest to skuteczny sposób na bezpiecz-
ne odseparowanie turystyki od siedlisk zwierzęcych. 
Dodatkowo, wyposażenie szlaków w  kosze na śmieci 
i inne obiekty małej architektury sprawia, że las nie jest 
nadmiernie zaśmiecany, a  odpowiednie służby mogą 
szybko zadbać o czystość i jakość ścieżek.

Działanie podjęte w  gminie Stare Babice również 
wpisuje się w  strategię realizowaną na obszarach 
puszczańskich i  prowadzone jest przy aprobacie Dy-
rektora Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzię-
ki temu możemy udostępnić cenne przyrodniczo 
tereny spacerowiczom, przy jednoczesnym ograni-
czeniu negatywnego wpływu na środowisko i  po-
szanowaniu funkcji migracyjnej zwierząt na tym 
terenie. Należy również pamiętać, że przebywanie ludzi  
w otoczeniu i bliskości natury ma charakter edukacyj-
ny i jest wartością społeczną – żadne podręczniki, ani 
filmy przyrodnicze nie zastąpią ludziom empirycznego 
poznawania przyrody, co jest szczególnie ważne przy 
kształtowaniu postaw proekologicznych u  najmłod-
szych obywateli.

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba
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Prelegentami byli m.in. Marek Surmacz – Zastęp-
ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ewa 
Orzechowska – Członek Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego, Magdalena Gosk – Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Marcin 
Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Gołębiewski 
– Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Dariusz Krupa 
– przedstawiciel wojewody mazowieckiego oraz Leszek 
Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich.

Spotkanie było transmitowane na żywo, jest dostępne do 
obejrzenia na stronie gminy Izabelin.

Konferencję otworzyła Dorota Zmarzlak – wójt gminy 
Izabelin, która przedstawiła problemy gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Podczas wystąpień reprezentantów po-
szczególnych instytucji i firm został zarysowany możliwy 
scenariusz działań i przedstawiono postulaty wypracowa-
ne podczas wcześniejszych spotkań.

Każda ze stron zaprezentowała swój punkt widzenia 
i trudności, jakie dostrzega w obecnym systemie. W dwóch 
panelach dyskusyjnych poruszono następujące tematy:

• Od czego zależy zwiększenie wysokości opłat?
• Czy podwyżek cen można uniknąć?
• Jaki jest wpływ polityki prowadzonej z poziomu central-

nego na działania samorządów?
• Jakie są możliwości zrzeszania się gmin, celem wspólne-

go zagospodarowania odpadów?
• W jaki sposób samorządowcy, rząd i mieszkańcy mogą 

realizować oczekiwania społeczne odnośnie do gospo-
darki odpadami w gminie?

• Gospodarka odpadami z perspektywy globalnej.
Podano przykłady dobrych praktyk samorządowych 

i biznesowych - jak poszczególne gminy w  innowacyjny 
sposób radzą sobie z problemem gospodarki odpadami. 
Na zakończenie spotkania była możliwość zadawania py-
tań przez zgromadzoną publiczność.

Podczas spotkania przypomniana została hierarchia 
sposobów postępowania z odpadami:

• zapobieganie powstawaniu odpadów;
• przygotowywanie do ponownego użycia;
• recykling;
• inne procesy odzysku;
• unieszkodliwianie.
Jak podsumować konferencję?
Lawinowy wzrost cen za odbiór i  utylizację odpadów 

jest dużym problemem, który należy jak najszybciej roz-
wiązać. Samorządowcy wyrazili obawę, że zaproponowane 
rozwiązania wejdą w życie w zbyt długim czasie (perspek-
tywa nawet kilku lat, gdy umowy trzeba podpisywać np. 
co roku). Zgodnie podkreślano, że tematem trzeba zająć 
się wspólnie i muszą się w to zaangażować wszyscy uczest-
nicy systemu tj. strona rządowa, samorządowa oraz sami 
mieszkańcy. Wtedy jest szansa na rozwiązanie tej trudnej 
sytuacji.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Minister-
stwa Ochrony Środowiska, gdzie w jasny i prosty sposób 
przedstawione są zasady segregacji odpadów.

tekst/foto: UGSB

Odpady komunalne w aglomeracji 
                W A R S Z A W S K I E J

31 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się konferencja pn. „Odpady komunalne w aglomeracji 
warszawskiej”. Było to jednocześnie podsumowanie cyklu spotkań samorządowych, jakie odbyły się również w gminie 
Stare Babice. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Konferencja zorganizowana 
została przez gminę Izabelin oraz Stowarzyszenie Metropolia Warszawa.
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Dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego Mirosław Markowski 
otwierając spotkanie powiedział, 
że KPN powstał po to, aby chronić 
piękną przyrodę i niezwykłe natural-
ne krajobrazy wydm, bagien, a także 
pamiątki historii. Park położony tuż 
obok stolicy państwa, musi zmagać 
się z  problemami wynikającymi 
z  silnej urbanizacji okolicznych te-
renów. Jednak mimo intensywnej 
zabudowy wokół, wewnętrzna siła 
parku rośnie. Obszar blisko 40 tys. 
hektarów naturalnych terenów swo-
ją wielkością potrafi bronić się przed 
zagrożeniami zewnętrznymi.

Głos zabrał prof. Jerzy Solon – prze-
wodniczący Rady Naukowej KPN: 

,,Postanowiliśmy uczcić jubileusz 
KPN, zwołując uroczyste posiedze-
nie Rady Naukowej, podczas sesji 
terenowej upamiętnimy prof. Roma-
na Andrzejewskiego – wieloletniego 

przewodniczącego naszego gremium”. 
W  spotkaniu uczestniczyli m.in. 

przedstawiciele Rady Naukowej KPN, 
Krystyna Andrzejewska (żona prof. 
Andrzejewskiego), współpracownicy 
i  przyjaciele profesora, przedstawi-
ciele samorządów lokalnych: starosta 
Jan Żychliński, burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak, wójt 
gm. Izabelin Dorota Zmarzlak, wójt 
gm. Stare Babice Sławomir Sumka, 
wójt gm. Leszno Grzegorz Banasz-
kiewicz, wójt gm. Czosnów Antoni 
Kręźlewicz, wójt gm. Brochów Piotr 
Szymański, przedstawiciele „Funda-
cji KPN – Ochrona Przyrody, Kultura 
i Sztuka” prezes Robert Krygier i wi-
ceprezes Jerzy Misiak, przedstawi-
ciele Fundacji Ochrony Środowiska 
z  prezesem Wojciechem Nowickim, 
Wicedyrektor Departamentu Ochro-
ny Przyrody Ministerstwa Ochrony 
środowiska Wojciech Hurkała. 

Podczas posiedzenia Rady Nauko-
wej prof. Jerzy Solon przypomniał 
postać prof. Romana Andrzejewskie-
go – wielkiego miłośnika przyrody, 
przez lata związanego z  zagadnie-
niem jej ochrony. Prof. Andrzejewski 
pracował m.in.: w Instytucie Ekologii 
PAN, a  po jego reorganizacji w  In-
stytucie Kształtowania Środowiska 
w SGGW – jako szef katedry zoolo-
gii leśnej i łowiectwa, był także (w la-
tach 1989–1992) pierwszym zastępcą 
ministra i  głównym konserwatorem 
przyrody w  Ministerstwie Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa. Pracował także w Insty-
tucie Gospodarki Przestrzennej i Ko-
munalnej, wykładał na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a w Kam-
pinoskim Parku Narodowym peł-
nił funkcję kierownika działu nauki 
i monitoringu oraz przewodniczące-
go Rady Naukowej.

– uczczono wielkiego ekologa, profesora Romana Andrzejewskiego

16 stycznia 1959 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzony został 
Kampinoski Park Narodowy, 60 lat później – 16 stycznia 2019 r. w siedzibie 
Dyrekcji KPN w Izabelinie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady 
Naukowej KPN z udziałem przedstawicieli świata nauki i samorządów. 

60 lat 
Kampinoskiego 
Parku Narodowego



luty/marzec 2019  gazetaBABICKA 

11

gmina urząd teren

Wszechstronna wiedza prof. An-
drzejewskiego służyła wielu śro-
dowiskom. Działał m.in. w  Radzie 
Ekologicznej przy Prezydencie RP 
Lechu Wałęsie, w  zespole doradców 
sejmowych i komitecie ekologii PAN, 
był także członkiem Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody.

W  pracy naukowej zajmował się 
m.in.: badaniem populacji gryzo-
ni, dzików, a  także rolą przestrzeni 
jako czynnika ekosystemu i  ekolo-
gicznymi podstawami planowania 
przestrzennego. Bardzo ważnym 
obszarem jego działań była praca na 
rzecz ochrony przyrody. Był inicjato-
rem podstolika ekologicznego w pra-
cach Okrągłego Stołu i  utworzenia 
Studium Podyplomowego – Ochro-
na Parków Narodowych w  SGGW 
(w 1991 r.) którego został pierwszym 
kierownikiem. 

Profesorowi Romanowi Andrze-
jewskiemu zawdzięczamy ujedno-
licenie spojrzenia na zagadnienia 
przyrodnicze w  Polsce i  uwrażliwie-
nie samorządów na zagadnienia pla-
nowania gospodarki przestrzennej, 
czego gmina Stare Babice jest najlep-
szym przykładem. Był współtwórcą 
„Instrukcji Planów Ochrony Parków 
Narodowych”. Duch tego dzieła, 
mimo zmian prawnych, nadal jest 
obecny w  ich działalności. Profesor 
lansował tezę, że parki powinny pro-
wadzić własną działalność naukową, 

co dla ówczesnych władz nie było 
oczywiste. Uważano wówczas, że 
praca naukowa powinna być jedy-
nie w  gestii uniwersytetów. Jednak 
twarda postawa profesora w tej kwe-
stii doprowadziła do tego, że parki 
narodowe utworzyły swoje placówki 
badawcze. 

Pamiątką działalności prof. An-
drzejewskiego w KPN jest m.in. mo-
nografia wiedzy o parku, której dwa 
tomy powstały pod jego redakcją. 
Napisał także w  2008 r. książkę pt. 
„Zapiski myszołapa”. Jest to osobisty 
zapis historii jego życia, świadectwo 
epoki i  dokument życia naukowego. 
Wspomnienie o  prof. Andrzejew-
skim zakończono sentencją: Człowiek 
żyje tak długo, jak długo trwa o nim 
pamięć i jest to adekwatne motto dla 
tej wielkiej postaci.

Podczas posiedzenia Rady Na-
ukowej głos zabrała także żona prof. 
Andrzejewskiego – Krystyna An-
drzejewska:

,,Jestem wdzięczna dyrekcji KPN, 
Radzie Naukowej i  dr Bogumile 
Olech za uhonorowanie działalno-
ści męża pamiątkowym kamieniem. 
To piękny symbol oceny jego zasług 
dla KPN, za co serdecznie dzięku-
ję. Mąż zaangażowany był bardzo 
w kształtowanie młodego pokolenia, 
jego ambicją było dbanie o  zacho-
wanie ekologicznych zasad w  funk-
cjonowaniu różnych ekosystemów 

i środowisk zagospodarowanych 
w  skali ogólnokrajowej. Myślę, 
że bardzo go dziś brakuje. Jego 
wpływ na świadomość ekologiczną 
w  Polsce byłby nieoceniony. Tym 
bardziej ogromnie dziękuję za tak 
wspaniały wyraz pamięci o nim”.

Na zakończenie spotkania w Izabe-
linie uczczono pamięć poległych le-
śników podczas II Wojny Światowej, 
następnie zebrani pojechali do Fa-
mułek Królewskich, na terenie KPN, 
gdzie w  pobliżu wielowiekowego 
dębu odsłonięto kamień upamiętnia-
jący prof. Romana Andrzejewskiego. 
Ofiarodawcą tej pamiątki jest Funda-
cja Kampinoskiego Parku Narodo-
wego – Ochrona Przyrody, Kultura 
i Sztuka.

Jak wyjaśnił dr. Dawid Marczak 
kierownik działu nauki i monitoringu 
KPN, w pobliżu kamienia znajduje się 
stanica naukowa, gdzie prof. Andrze-
jewski bardzo często przebywał i pro-
wadził badania. Dziś będzie to nowe 
miejsce na szlaku turystycznym KPN. 

W  symbolicznym odsłonięciu ka-
mienia uczestniczyli: żona, córka 
i wnuk prof. Andrzejewskiego, a tak-
że Robert Krygier – prezes Fundacji 
KPN – Ochrona Przyrody, Kultura 
i Sztuka, Jerzy Misiak (dawny dyrek-
tor KPN) – wiceprezes fundacji oraz 
dyrektor KPN Mirosław Markowski.

tekst: Marcin Łada

fot. M.Ł. i www.zbs.bialowieza.pl
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Dzień Kobiet

Pytanie redakcji: „Jak to jest być kobietą zarządzającą szkołą czy przedszkolem?”, 
wzbudziło wiele kontrowersji. Z drugiej zaś strony nikt nie zaprzeczy, że do 
pewnych zadań bardziej predysponowane są kobiety, do innych – mężczyźni. 
I niekoniecznie chodzi o piastowane stanowisko, ale bardziej o rodzaj wyzwań, 
które w tej pracy przeważają. Zapytałyśmy o zdanie dyrektorki przedszkoli i szkół 

w naszej gminie. Same byłyśmy niezwykle ciekawe, co z tego wyniknie.

Kobiecy pierwiastek

     Beata Błaszczak 
dyrektor w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Borzęcinie Dużym 

Funkcję dyrektora szkoły piastuję 
już 12 lat. Nieprzypadkowo użyłam 
tu słowa piastuję, bo tak postrzegam 
moją pracę. Opiekuję się szkołą. Sta-
ram się stworzyć poczucie bezpie-
czeństwa – zarówno uczniom, jak 

i  wszystkim pracownikom szkoły. 
Myślę, że mi się to udaje. Jak każdy 
miewam chwile zwątpienia, stawiam 
sobie pytanie, czy podążam dobrą 
drogą, ale kilka lat temu nauczyciele 
przygotowali dla mnie niespodzian-
kę. Wręczyli mi dwa prezenty. Jeden 
z  nich to bardzo symboliczny frag-
ment fresku Michała Anioła, który 
do dziś zdobi mój gabinet, a  drugi 
to specjalne wydanie wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”. Zostałam 
porównana do lokomotywy, która 
przekazuje innym swoją energię, wy-
znacza kierunek i dzięki temu wszy-
scy idziemy do przodu. Wzruszyło 
mnie to bardzo, ale też utwierdziło 
w  przekonaniu, że kobieca intuicja, 
którą niejednokrotnie podpieram 
się w  pracy dyrektora – nie zawodzi 
mnie. Niejednokrotnie mówiono 

mi, że w  mojej szkole panuje dobra 
atmosfera sprzyjająca właściwym re-
lacjom. Myślę, że to prawda. Często 
obserwuję uczniów i  ich rodziców, 
jak z  uśmiechem na twarzy rozma-
wiają z  nauczycielami, jak z  ogrom-
nym zapałem podejmują wspólne 
przedsięwzięcia. Ja mam dobre rela-
cje z  pracownikami, a oni mają do-
bre relacje ze swoimi podopiecznymi 
i ich rodzicami. 

Jestem kobietą i kobiecą ręką pro-
wadzę moją szkołę. Zdarza się, że 
emocje biorą górę, zdarza się, że 
wzruszam się do łez, ale nie wstydzę 
się tego, bo to świadczy o moim czło-
wieczeństwie. Myślę, że to, czy szefem 
jest kobieta, czy mężczyzna nie ma 
znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby 
szef był człowiekiem w pełnym tego 
słowa znaczeniu.

   Hanna Domańska
dyrektor w Szkole Podstawowej 

w Zielonkach-Parceli 

Bycie dyrektorem to ważna funk-
cja i duże wyzwanie dla każdego, kto 
tę funkcję sprawuje – bez względu 
na płeć. Zresztą, czy to jest istotne? 
Każdy powinien działać profesjo-
nalnie, brać odpowiedzialność za 
swoje decyzje, zawsze dobrze się 
prezentować, wykazując się dużą 
kulturą osobistą. Zresztą już sama 
zmiana płci w kontekście tego arty-
kułu brzmi pociesznie: „Jak to jest 
być dyrektorem placówki oświato-
wej w kontekście szeroko rozumia-
nej męskości?” Kobiety i mężczyźni 
różnią się od siebie psychicznie. 
Do pewnych zawodów dana płeć 

jest lepiej przystosowana z  natury 
i  żadne czary, równouprawnienie 
i  ustawy tego nie zmienią. Myślę, 
że akceptacja, tolerancja i wykorzy-
stanie silnych stron danej płci jest 
najlepszym rozwiązaniem. W  każ-
dym trzeba widzieć człowieka, a nie 
kobietę czy mężczyznę, Polaka czy 
Niemca, białego czy czarnego. Nikt 
sobie płci, narodowości czy koloru 
skóry sam nie wybierał. W pracy są 
konkretne zadania do wykonania 
i nie ma czasu na całusy i dawanie 
kwiatków. W  pracy jesteśmy part-
nerami i wykonujemy to, co do nas 
należy. 

B
ab

ic
ki

e 
Ko

bi
et

y 



luty/marzec 2019  gazetaBABICKA 

13

Dzień Kobiet

W tej szkole dyrektorem jest Piotr 
Szczepkowski, a jego zastępcą i pra-
wą ręką – 

Bogusława Kuncewicz
wicedyrektor w Szkole Podsta-
wowej w Koczargach Starych 

Prawie całe moje życie zawodowe 
związane jest ze szkołą w  Koczar-
gach Starych. To piękna i  długa 
przygoda. Od kilkunastu lat pełnię 
tu funkcję wicedyrektora. Wraz 
z  nią przyjęłam na siebie współ-
odpowiedzialność za funkcjono-
wanie szkoły. Wydaje mi się, że 
kobiety z  uwagi na uwarunkowa-
nia kulturowo-cywilizacyjne czę-
sto zarządzają zespołami trochę 

inaczej niż mężczyźni. Oczywiście 
nie dotyczy to wszystkich kobiet-
-szefów, ale zwykle bardzo zależy 
nam na zrozumieniu dla naszych 
decyzji, poczuciu zadowolenia 
w zespole. Zwracamy baczną uwa-
gę na emocje pracowników. Mam 
to szczęście, że pracuję ze wspa-
niałymi ludźmi. Cechuje ich pasja, 
mają otwarte umysły i serca. Uczy-
my się od siebie wzajemnie, wspie-
ramy w trudnych chwilach. Myślę, 
że kobiety cenią sobie takie relacje 
i daje im to ogromną motywację do 
pracy. W moim przypadku na pew-
no to się sprawdza. Lubię czuć, że 
mam zaufanie zespołu, który wie, 
że może na mnie liczyć. 

 Praca w  szkole to nieustające 
wyzwania: zadania planowe prze-
platają się z  niespodziewanymi 
zdarzeniami, każdy dzień jest inny; 
sytuacje, które cieszą, przenikają 
się z tymi, które niepokoją. I w tym 
wszystkim trzeba się odnaleźć, oce-
nić sytuację, szybko zareagować, 
zażegnać kryzys, cieszyć się z suk-
cesów. Jak w domu! Ważne, że nam 
wszystkim przyświeca jeden cel 
– dobro dziecka. Ta praca to także 

cudowna możliwość tworzenia cze-
goś nowego, współudział w kształ-
towaniu charakteru tego miejsca. 
Szczególnie intensywnie doświad-
czaliśmy tego w czasie reorganiza-
cji szkoły. 

Jako wicedyrektor pracuję w tan-
demie damsko-męskim i  muszę 
wyznać, że to męskie ramię to 
ogromne wsparcie w  tej trudnej 
pracy. Ta różnorodność daje moż-
liwość patrzenia na sprawy szkoły 
z innych perspektyw. Mój Szef cza-
sem żartuje: „ach, ta Twoja intu-
icja”. Rozumiemy się i  szanujemy. 
To przekłada się bezpośrednio na 
jakość pracy szkoły. Moja funkcja 
wymaga wielozadaniowości, która 
jest nieobca wielu paniom. My ko-
biety jesteśmy silne i zorganizowa-
ne, nie tracąc jednocześnie swojej 
delikatności i empatii. Myślę, że ba-
lans między sercem a rozumem jest 
kluczowy w zarządzaniu zespołem. 
Jestem kobietą, żoną, matką, bab-
cią i …wicedyrektorem. Wspaniale 
jest mieć możliwość realizowania 
się na tylu płaszczyznach i  każde-
go dnia uczyć czegoś nowego. Tak 
podpowiada mi kobieca intuicja!

    Dorota Smolińska 
dyrektor w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Sta-
rych Babicach

„Jak to jest być kobietą dyrekto-
rem?”…, a  jak to jest być mężczy-
zną dyrektorem? Staram się unikać 

wszelkich dywagacji na temat roli ko-
biet i mężczyzn w kontekście wyko-
nywanego zawodu, czy sprawowanej 
funkcji. Postrzeganie płci jako praw-
dopodobnej dominanty w  sposobie 
realizacji wyzwań, jakie przed każ-
dym z  nas stawia praca zawodowa 
jest w mojej ocenie drogą donikąd. 

Dyrektor szkoły ma do wypeł-
nienia bardzo wiele zadań wyni-
kających ze sprawowania funkcji 
łączącej w sobie nauczanie, wycho-
wanie, zarzadzanie, administrowa-
nie, tworzenie procesów, szeroko 
rozumianą współpracę ze środo-
wiskiem lokalnym, etc. Potrzebne 
mu są do tego wiedza, doświad-
czenie, charyzma połączona z   siłą 
charakteru, wiara we własne siły 

i  niegasnąca motywacja. Cechy te 
nie są przypisane płci, posiadają je 
na równi kobiety i  mężczyźni i  to 
od nich samych zależy, czy zechcą je 
wykorzystać do tworzenia lepszego 
świata, czy schowają gdzieś głęboko 
w sobie, aż znikną jak niewykorzy-
stane talenty. 

Z  okazji Dnia Kobiet, życzę Pań-
stwu abyście nie zakopywali otrzy-
manych talentów, a przede wszystkim 
pomagali rozwijać je w swoich dzie-
ciach, niech przyniosą stokrotny plon.

Wszystkim wspaniałym, nieod-
gadnionym kobietom, moim przyja-
ciółkom, nauczycielkom, sąsiadkom, 
i czytelniczkom Gazety Babickiej de-
dykuję wiersz Wisławy Szymborskiej 
„Portret kobiecy”.

B
abickie Kobiety
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       Bożenna Pyć
dyrektor w Gminnym Przedszkolu  

w Starych Babicach 

Kobieta-dyrektor we współcze-
snym świecie to już żadna sensa-
cja. Udało mi się pogodzić życie 
rodzinne z  karierą zawodową. 
Mam to szczęście, że oprócz roli 
matki, babci i  żony spełniam się 
jako czynny nauczyciel i  dyrek-
tor. Według mnie kobiecy model 
kierowania placówką oświatową 
jest połączeniem wielu ważnych 
kompetencji: społecznych, psy-
chologicznych, pedagogicznych  

oraz menadżerskich. Pierwiastek 
żeński ma ogromne znaczenie, 
gdy spotykamy się z  małym czło-
wiekiem i  jego najbliższą rodzi-
ną. Zawsze w  takim przypadku 
mam ogromne poczucie odpowie-
dzialności. Ja i  moja kadra mamy 
wspólną misję stworzenia kolejne-
go środowiska, w którym dziecko 
będzie się czuło dobrze i rozwijało 
w optymalny sposób. Dopuszczam 
do siebie emocje i  często to przy-
nosi lepsze efekty niż męski punkt 
widzenia. Jako kobieta w  part-
nerski sposób kieruję placówką, 
często odwołuję się do współczu-
cia, doświadczeń macierzyńskich, 
analizuję indywidualne sytuacje 
rodzinne osób ze mną współpra-
cujących.

Kobiece wyczucie podpowiada 
mi, kiedy pochwalić swoich pra-
cowników, a kiedy być wobec nich 
stanowcza. Wiele godzin spędza-
my razem, więc siłą rzeczy rozu-
miemy się i  współdziałamy dla 
dobra dzieci. Ten czas spędzony 
z  nami procentuje później, gdy 

nasi wychowankowie dorastają 
i dzielą się swoimi sukcesami.

Zawsze chciałam stworzyć miej-
sce przytulne, przyjazne, które bę-
dzie otwarte na potrzeby gminy 
i  współczesnego świata. Pomaga 
mi w tym zgrany zespół, organizu-
jąc wiele wydarzeń kulturalnych, 
rocznicowych, jednoczących spo-
łeczność i  pokolenia. Ważna dla 
mnie jako kobiety jest tradycja: 
kultywowanie obyczajów i  zwy-
czajów regionu oraz kraju.

Jako kobieta-dyrektor jestem 
otwarta na innowacje pedagogicz-
ne i kulturowe. Wzruszają mnie re-
akcje rodziców, babć i dziadków na 
sukcesy ich dzieci. Patrzę z podzi-
wem również na sukcesy rodziców, 
odgrywających role w przedstawie-
niach dla dzieci. Słynne już spekta-
kle teatralne wspominane są przez 
kolejne pokolenia.

Czy przeżywałabym to wszystko 
tak bardzo, gdybym nie była ko-
bietą? Nie, właśnie moja kobiecość 
pomaga tworzyć i  patrzeć w  przy-
szłość, szukając kolejnych inspiracji.

Małgorzata Siekierska 
dyrektor w Gminnym Przedszkolu 

w Bliznem Jasińskiego

Być kobietą-dyrektorem to za-
danie niełatwe. Wymaga połącze-
nia sfery zawodowej i  prywatnej, 
zorganizowania czasu dla pracy, 
domu, rodziny. Nieocenione jest 
zrozumienie i  wsparcie bliskich. 

Kierowanie przedszkolem to za-
danie wymagające poświęcenia, 
angażujące siły i  czas nie tylko 
w przeznaczonym czasie pracy. 

Codziennością tej pracy jest 
mierzenie się z  wieloma zadania-
mi administracyjnymi i edukacyj-
nymi. 

Jest to praca wymagająca; pogo-
dzić w niej trzeba potrzeby i ocze-
kiwania wielu grup odbiorców: 
dzieci, rodziców i pracowników 
instytucji. 

Opiera się na współpracy i zaan-
gażowaniu wielu osób i środowisk, 
by jak najlepiej zorganizować wa-
runki do edukacji dzieci. 

Kierowanie placówką oświatową 
byłoby znacznie trudniejsze, wręcz 
niemożliwe, gdyby nie zespół od-
danych i  znakomitych współpra-
cowników. 

Bycie dyrektorem to odpowie-
dzialność: za pracę swoją i innych. 
Dyrektor przedszkola to nie tylko 
osoba kierująca pracą placówki, 
to również nauczyciel pracujący 
z dziećmi, realizujący w grupie za-
dania dydaktyczne. Najprzyjem-
niejsze chwile w  mojej pracy to 
uśmiech na twarzy dzieci, zado-
wolenie rodziców i  pracowników, 
serdeczne słowo i gest. Cieszy uda-
ny występ, wyróżnienie, pochwa-
ła, nagroda dla placówki. Radość 
sprawia mi możliwość powrotu do 
korzeni: kilka godzin spędzonych 
w grupie razem z dziećmi, nie jako 
dyrektor, ale jako nauczyciel. Jest 
to praca stresująca, ale dająca wiele 
radości i satysfakcji. 

Lubię swoją pracę. Ma jedną 
główną zaletę – na pewno nie jest 
nudna. 
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GB: Skąd się biorą kobiety w straży – skąd taki pomysł 
i co Was trzyma w tej służbie?

OSP Borzęcin Duży: Kobiety do straży przychodzą 
z ciekawości i chęci zdobycia nowych doświadczeń. Jest 
to niesamowite zajęcie, które wraz z  upływem czasu 
przeradza się w pasję. W służbie trzyma nas chęć niesie-
nia pomocy drugiemu człowiekowi oraz ogromna ilość 
adrenaliny towarzysząca nam podczas zbiórek.

OSP Stare Babice: Monika mówi, że to za sprawą 
starszych znajomych i  brata. Twierdzi, że pomaganie 
ludziom kształtuje charakter, uwrażliwia. Paulina mia-
ła okazję obserwować strażaków, którzy przez kilka ty-
godni nieprzerwanie minimalizowali i  usuwali skutki 
powodzi, która przechodziła przez nasz powiat. Uzmy-
słowiła sobie: „Ja też MOGĘ pomagać! Anię przyciągnę-
ły służby mundurowe i nieprzewidywalny system pracy, 
adrenalina i niespodzianki. Cornelia przyszła na pierw-
szą zbiórkę z ciekawości i została… a potem skończyła 

studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warsza-
wie. Obecnie pracuje w branży przeciwpożarowej. 

GB: Jak mówcie o  sobie – dziewczynach pracujących 
w straży – czy używacie jakiejś żeńskiej formy? 

OSP: Najczęściej mówimy o sobie strażacy, raczej nie 
zmieniamy form. W  sytuacjach oficjalnych mówimy 
o sobie druhny Ochotniczej Straży Pożarnej.

GB: Czy istnieje podział obowiązków między kobietami 
i mężczyznami podczas akcji? Czy macie fory w związku 
z kobiecością (tzn. czy przysługują Wam ulgi jako słab-
szej płci)?

OSP BD: Wszyscy w  naszej jednostce są traktowani 
jako równi, każdy jest tak samo odpowiedzialny za do-
bro jednostki i każdy jest strażakiem bez względu na 
płeć. Staramy się, wbrew stereotypom, tak samo pro-
fesjonalnie szkolić, uczyć i  działać. Nawet w  sytuacji, 

Kto ratuje jedno życie, 
 ratuje cały świat!

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet rozmawiamy z paniami pełniącymi 
służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie. Mamy tu dwie remizy – 

w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym.

B
abickie Kobiety

Druhny z OSP Stare Babice
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gdy nie mamy tyle siły co mężczyźni i  potrzebujemy 
pomocy, nie musimy prosić żadnego z chłopaków – od 
razu otrzymujemy wsparcie i pomoc. Jako dziewczy-
ny mamy też szansę wnieść coś nowego do jednost-
ki, wspierać wszelkie wydarzenia nie tylko ze strony 
technicznej, ale również estetycznej i gastronomicznej. 
Uzupełniamy się wzajemnie, dzięki czemu powstaje ro-
dzinna atmosfera.

OSP SB: Monika: Istnieje podział obowiązków pod-
czas akcji, ale niekoniecznie są to zadania odpowiednio 

damskie lub męskie. Każda z nas jest przeszkolona tak jak 
każdy strażak ochotnik – mamy ukończony kurs kwali-
fikowanej pierwszej pomocy. Akcją kieruje dowódca i to 
on przydziela zadania. Bierze pod uwagę możliwości fi-
zyczne strażaków, ponieważ jest za nich odpowiedzialny 
podczas działań ratowniczych. Można więc stwierdzić, 
że jako kobiety – ta słabsza płeć, mamy delikatne fory. 
Ale nie zawsze, bo wszystko zależy od sytuacji lub liczby 
ratowników biorących udział w zdarzeniu.

Paulina: Ogólnie mamy takie same zadania. Czy to 
dotyczy spraw organizacyjnych (konserwacja sprzętu, 
dbanie o remizę), czy alarmów bojowych. Każda z nas 
wie, co należy zrobić w danym przypadku, aczkolwiek 
jesteśmy świadome, że zazwyczaj kobiety mają np. 
mniej siły, co nie jest wcale naszą winą. My jako kobie-
ty wiemy, do którego momentu dajemy radę, a kiedy 
powinien coś wykonać mężczyzna. To nie jest żaden 
wstyd, po prostu w  straży chodzi o  to, by pomagać 
innym, a  nie żeby się sprawdzać i  pokazywać, „co to 
nie my”... Podczas zdarzeń drogowych, gdy wymagane 
jest użycie sprzętu hydraulicznego, by uzyskać dostęp 
do poszkodowanych, zazwyczaj robią to mężczyźni 
(sam sprzęt waży ok 20 kg), ale my w tym czasie odpo-
wiedzialne jesteśmy za stabilizację poszkodowanego, 
wsparcie psychologiczne, a później także za kwalifiko-
waną pierwszą pomoc. Jak widać – we wszystkim się 
uzupełniamy. 
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GB: Opowiedzcie nam o największym / najsilniejszym 
przeżyciu związanym ze służbą.

OSP BD: Tak naprawdę każda z nas ma własne, naj-
mocniejsze wspomnienia związane najczęściej z  ćwi-
czeniami na zbiórkach, bo na chwilę obecną nie mamy 
jeszcze przeżyć z  akcji, ponieważ przed nami ostatni 
krok do zostania strażakiem – kurs i  egzamin. Są to 
więc na razie: musztry, manewry leśne, ćwiczenia zwią-
zane z  ratownictwem drogowym, gdzie mamy okazję 
złożyć na pół dach samochodu osobowego i przećwi-
czyć symulacje wypadków masowych… 

OSP SB: Monika: Ciężko wybrać jedną sytuację, któ-
ra byłaby największym przeżyciem. Służąc jako strażak 
ochotnik mam styczność z różnymi wyjazdami, z róż-
nego rodzaju ludzką krzywdą (…)

Paulina: Piękny lipcowy wieczór, wracaliśmy wtedy ze 
znajomymi z targów motoryzacyjnych (po cywilnemu 
rzecz jasna, ale co ciekawe – każdy z  nas był straża-
kiem-ratownikiem). W  pewnym momencie zobaczy-
liśmy, jak naprzeciwko samochody dosłownie zaczęły 
latać w powietrzu. Wiedzieliśmy, że to będzie poważna 
akcja. Zaparkowaliśmy nasz samochód, zatrzymaliśmy 
ruch i  zaczęliśmy działać. Nie mieliśmy mundurów, 
sprzętu, itp. Mieliśmy siebie, swoją wiedzę i ręce, które 
bardzo były nam wtedy potrzebne. Każdy z nas od razu 
wiedział, co ma robić. (…) Nie udało nam się uratować 
wszystkich poszkodowanych – co nas bardzo dotknęło, 
ale wiemy też, że jeden z pasażerów żyje i ma się cał-
kiem dobrze, a to nas cieszy niesamowicie, bo „kto ra-
tuje jedno życie, ratuje cały świat”. Ta akcja pokazuje, że 
strażakiem się jest zawsze, nie tylko wtedy, kiedy masz 
na sobie mundur, trzymasz specjalistyczny sprzęt, któ-
rego możesz użyć. Strażakiem się jest także w codzien-
nym życiu. Pomaganie mamy we krwi. 

Cornelia: Wtedy, gdy jedziemy na alarm w straży je-
steśmy przygotowani na to, co może nas zastać na 
miejscu. W  codziennym życiu nie spodziewamy się 
takich sytuacji. Najbardziej przeżyłam wypadek, któ-
rego byłam świadkiem, kiedy jechałam do Lublina ze 
swoim chłopakiem. Słuchaliśmy muzyki, śmialiśmy 
się… Nagle samochód jadący z  naprzeciwka wypadł 
z drogi i dachował. Zatrzymaliśmy się, oboje wiedzie-
liśmy, co mamy robić. Dopiero gdy wróciłam do domu 
i emocje opadły, dotarło do mnie, co tam się stało, na 
miejscu działaliśmy intuicyjnie. Nigdy nie wiemy, kie-
dy przyjdzie nam pomóc innym ludziom, dlatego tak 
ważna jest wiedza i umiejętności. Strażakiem nie jest 
się tylko wtedy, gdy zawyje babicka syrena, ale również 
w codziennym życiu.

GB: Dziękujemy Wam za poświęcony czas i za to, co ro-
bicie dla ludzi! Więcej zdjęć z sesji na stronie Fb Domu 
Kultury Stare Babice.

B
abickie Kobiety

Druhny z OSP Borzęcin Duży

Druhny: Kasia, Karolina i Agata z OSP Borzęcin Duży
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GB: Skąd pomysł, by pracować w tak niecodziennych wa-
runkach geograficznych i kulturowych? 
MN: Nie wierzę w przypadki. Wierzę, że każde doświad-
czenie i spotkanie jest „po coś”! W 2005 roku odkryłam 
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, które działa w naszej 
gminie, w Borzęcinie Dużym. Poznałam misjonarzy i wo-
lontariuszy, którzy pracowali na misjach w  Afryce i  za-
chwycili mnie zarówno oni, jak i ich doświadczenie Afryki. 
Narodziło się pragnienie, by połączyć pracę zawodową 
z pracą na rzecz tych, o których świat często zapomina. 
W 2008 roku byłam po raz pierwszy w Afryce na krótkim 
projekcie w małym kraju Togo w Afryce Zachodniej. Po 
tym wyjeździe zakochałam się w Afryce i zdecydowałam, 
że zwiążę z  nią swoją przyszłość. Mimo, że Afryka była 
i jest moją pierwszą miłością, to w ostatnich czasach za-
częłam również uczestniczyć w  projektach medycznych 
w Azji. Chciałabym, by każda kobieta, nawet na najbar-
dziej odległym krańcu świata, miała możliwość porodu 
w godnych warunkach w asyście wykształconej położnej 
czy akuszerki.
 
GB: Pani Moniko, czym kobiety z Afryki różnią się od Eu-
ropejek?
MN: Na pewno postrzeganiem porodu – w Afryce przy-
chodzi to bardzo naturalnie, kobiety nie boją się rodzić – 
wiedzą, że to część ich życia, ich kobiecości. W Europie, 

pomimo tego, że większość kobiet rodzi w  pełni wypo-
sażonym szpitalu, prawie każda kobieta boi się porodu 
i gdyby mogła - najchętniej by go uniknęła. Strach przed 
bólem jest tu ogromny, czasem wręcz przybiera formę fo-
bii. W Afryce nigdy się z  tym nie spotkałam. Poród jest 
tam czymś naturalnym, jednym z doświadczeń, przez któ-
re muszą przejść. Ponadto śmiertelność dzieci w Afryce, 
szczególnie w  krajach słabo rozwiniętych, jest ogromna. 
Cierpienie matki, kobiety jest wpisane w ich życiorys. Nie 
mówię, że nie cierpią po stracie dziecka – cierpią tak jak 
każda matka, ale śmierć jest dla nich bardziej naturalna. 
My w Europie poszukujemy leku na długowieczność, bo-
imy się śmierci, straty bliskiej osoby – tam to wszystko 
wpisane jest w codzienność.  

GB: Z  jakimi wyzwaniami spotyka się Pani na co dzień 
w pracy w Afryce?
MN: Największym wyzwaniem jest brak sprzętu, szpitali, 
przeszkolonego personelu. Pracowałam głównie w Tanza-
nii i to na jej podstawie mogę opowiedzieć, chociaż wiem 
że to problem wielu krajów w Afryce Subsaharyjskiej. Brak 
struktur, finansów, polityka wewnętrzna kraju, ogromna 
skala korupcji, niski poziom wykształcenia podstawowego 
sprawia, że na studia czy kursy kwalifikacyjne trafiają nie-
liczni. Potrzeb przybywa. Gdy zaczynałam pracę w Tanza-
nii w 2010 roku, liczba ludności tego kraju wynosiła 44 mln  

Monika Nowicka to nasza krajanka – z urodzenia babiczanka, obecnie od kilku lat mieszka w sąsiednich 
Wyględach. Z wykształcenia i z zamiłowania położna. Swoją drogę zawodową rozpoczęła od trwającej 3 lata pracy 
jako wolontariusz i misjonarz świecki Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Tanzanii.  W kolejnych latach pracowała 
jako wolontariusz w projektach medycznych w Birmie w Azji. Obecnie od kilku lat przyjmuje porody w jednym z naj-
większych szpitali w Warszawie. Oprócz pracy w Polsce wciąż aktywnie działa na rzecz Afryki we współpracy z SMA. 
Jest również wolontariuszką Polskiej Misji Medycznej.

Babicka 
położna przy 
afrykańskich 
porodach
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– dziś wzrosła do 57 milionów. W  ciągu 9 lat skok jest 
ogromny – wciąż mnóstwo porodów w tym kraju odbywa 
się bez asysty medycznej, wciąż jest bardzo wysoki wskaź-
nik śmierci okołoporodowej wśród kobiet i dzieci. To co 
robimy z innymi wolontariuszami to kropla w oceanie, na-
wet nie morzu, ale w oceanie potrzeb. A przecież to kropla 
drąży skałę. Wierzę, że kiedyś będzie się „lepiej rodzić” na 
tym świecie. 

GB: Słyszę, że kocha Pani swoją pracę. Za co? Co jest w niej 
niezwykłego? 
MN: Chyba to, że po wszystkim, po tym całym trudzie 
następuje ta upragniona chwila, kiedy nowonarodzony 
człowiek bierze po raz pierwszy w życiu oddech i wita się 
ze światem głośnym krzykiem. Ten moment jest dla mnie 
takim codziennym, widzialnym cudem. Wdzięczność ro-
dziców, ich radość i łzy oraz to, że uczestniczę w najbar-
dziej intymnym momencie ich życia jest po prostu nie do 
opisania. 

GB: Najzabawniejsza historia z porodu?
MN: Najbardziej radowało mnie, gdy musiałam wybrać 
imię dla dziecka, które przyjęłam na świat. W  ramach 
wdzięczności mamy prosiły mnie, bym to ja nadała imię 
ich dziecku, nierzadko same nadawały im imię po mnie 
– Monika. Jeśli był chłopiec to po moim tacie - Tadeusz 
– w  języku plemiennym był to Tadeo. Zdarzało się, że 
rodzina z  wdzięczności za pomoc przy porodzie przy-
chodziła dziękować małym upominkiem – czasem była 

to kura, kilka jajek czy miska ryżu. To było symboliczne, 
ale też wiedziałam, że dla tych biednych ludzi to był „wdo-
wi grosz” i niesamowicie mnie to zawsze wzruszało.  Ich 
wdzięczność była niewyobrażalna. 

GB: Najtrudniejszy moment w pracy?
MN: Najtrudniejsze były momenty, kiedy umierali nasi 
pacjenci, pomimo ogromu wysiłku, które wkładaliśmy 
w ich ratowanie. W rejonie, w którym pracowałam ok. 
24% osób było nosicielami wirusa HIV i  chorymi na 
AIDS. Umieralność pośród tych osób była bardzo duża. 
Ponadto mnóstwo dzieci np. z malarią docierało do nas 
do przychodni za późno i umierało nam na rękach. Za-
wsze myślałam, że jako położna będę raczej witać nowe 
życie. W naszej przychodni byłam jedną z  trzech osób 
wykształconych medycznie, pełniłam więc funkcję nie 
tylko położnej ale i pielęgniarki, a czasem także felczera, 
więc nierzadko musiałam stwierdzać zgon naszych pa-
cjentów. To były najtrudniejsze chwile podczas tamtej-
szej pracy. 

GB: Gdyby musiała Pani wybrać jedno miejsce do życia – 
bez możliwości powrotu w to drugie, czy byłoby to miejsce 
w Afryce, czy w Polsce?
MN:  Jasne, że w Polsce! Jestem trochę wyznawczynią ko-
smopolityzmu, czuję się obywatelką tego świata i mam na 
nim kilka swoich „domów”, do których zawsze z chęcią 
wracam, ale mimo wszystko mój dom-serce jest w Polsce. 
Kocham mój kraj i moją małą ojczyznę! 

B
abickie Kobiety
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Laureatem Nagrody Babinicz 2018 
został Krzysztof Turek – przewodni-
czący Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, a  przez wiele lat wójt 
gminy Stare Babice. Gratulujemy!

W uzasadnieniu wyboru podkre-
ślano m.in. zaangażowanie, konse-
kwencję oraz wizję rozwoju gminy 
Stare Babice. Dla Kapituły konkursu 
równie istotne było zaufanie miesz-
kańców do laureata, którego na wój-
ta Gminy Stare Babice wybierano 
pięciokrotnie. 

Twórcza i konsekwentna postawa 
laureata zdecydowanie przyczyniła 
się do rozwoju gminy m.in. w  za-
kresie gospodarki wodno-ściekowej 
oraz gospodarki komunalnej, a tak-
że modernizacji i  rozbudowy bazy 
placówek oświatowych. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje wyko-
nanie z inicjatywy Krzysztofa Turka 
wielu zadań inwestycyjnych, dofi-
nansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Największe projekty, to: 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
wraz z  budową sieci kanalizacyjnej 
w gminie Stare Babice” realizowane 

w  latach 2004–2006 oraz „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w  gminie Stare Babice” 
w okresie 2007–2016. Krzysztof Tu-
rek sprawdził się jako świetny me-
nadżer i  wizjoner inicjujący wiele 
działań strategicznych; przedkładał 
radzie gminy do akceptacji wie-
le projektów, które konsekwentnie 
realizował, między innymi plany 
zagospodarowania przestrzennego, 
których konsekwencją było prze-
prowadzenie w  latach 1995–2018 
scalenia piętnastu obszarów, o łącz-
nej powierzchni blisko 203 ha. Dzię-
ki temu powstało w  gminie 1709 
normatywnych działek budowla-
nych. Jego działania zdecydowanie 
przyczyniły się do dynamicznego 
rozwoju gminy, a  w  konsekwencji 
do jej wysokiej pozycji w wielu ran-
kingach. Kapituła gminnej nagrody 
uznała, że wieloletni wkład pracy 
Krzysztofa Turka, jego kreatywne, 
profesjonalne i konsekwentne dzia-
łania na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej, wpisały się na trwałe w hi-
storię gminy Stare Babice – są więc 

uzasadnieniem do wyróżnienia pre-
stiżową gminą nagrodą – statuetką 
„Babinicz”.

Krzysztof Turek statuetkę ode-
brał z  rąk obecnego wójta gminy 
Sławomira Sumki. Był to symbo-
liczny i budujący gest – na wniosek 
nowego wójta ustępujący otrzymał 
nagrodę za swoją wieloletnią pracę.

Uroczystość przygotował Dom 
Kultury Stare Babice, którego pra-
cownicy wspaniale wywiązali się 
z  tego zadania. Prowadzenie po-
wierzono dziennikarzowi i  prezen-
terowi telewizyjnemu Jarosławowi 

Babinicz to najbardziej  
prestiżowa nagroda w gminie 
Stare Babice. Lokalnego „Oskara” 
 wręcza się osobie, która swoją postawą 
 i działalnością najbardziej zasłużyła na 
uznanie, która podjęła inicjatywę szczególnie 
cenną dla gminy lub szczególnie zasłużyła się 
dla wspólnoty samorządowej – przyznaje ją 
corocznie Kapituła. Nazwa statuetki „Babinicz” 
została nadana przez Radę Gminy jako bliska 
gminnej babickiej tradycji. Jest związana 
z Babicami nie tylko poprzez brzmienie nazwy, 
ale także tradycję sienkiewiczowską.

Nagroda BABINICZ 2018
dla Krzysztofa Turka
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Kulczyckiemu. Wśród gości byli m.in. 
Bożena Żelazowska – Przewodni-
cząca Komisji Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Jan Żychliński – 
Starosta Warszawski Zachodni wraz 
z  Wicestarostą Wojciechem Biała-
sem, Krzysztof Turek wraz z  Wice-
przewodniczącym Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Toma-
szem Rusinkiem, a  także Mirosław 
Markowski – Dyrektor Kampino-
skiego Parku Narodowego, prof. Ma-
ria Parlińska – Kierownik Katedry 
Ekonomiki Rolnictwa i Międzynaro-
dowych Stosunków Gospodarczych 
SGGW, Mariusz Tymoszewicz – Za-
stępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w PWZ, 
Henryk Kuncewicz – Przewodniczą-
cy Rady Gminy Stare Babice wraz 
radnymi oraz Paweł Turkot – Prezes 
GPK Eko-Babice Sp. z o.o. W uroczy-
stości uczestniczyli także sołtysi oraz 
mieszkańcy gminy.

Wrażenia muzyczne zapewniła 
Babicka Orkiestra Dęta im. K. Pen-
dereckiego pod kierownictwem 
Zbigniewa Załęskiego. Występ skła-
dał się z  trzech części. Zaprezento-
wano muzyczne tematy z „Rodziny 
Addamsów” oraz „Ducha w operze”. 
Jednak strzałem w 10-tkę okazały się 
przeboje zespołu ABBA – babicka 
orkiestra stawia sobie poprzeczkę 
(czy raczej batutę) coraz wyżej!

Gwiazdą wieczoru był Waldemar 
Malicki. Pianista znany z  zamiło-
wania do muzyki klasycznej, wir-
tuozerii oraz erudycji, a  przy tym 
poczucia humoru (zwłaszcza na 
swój temat), wykonał wiele utwo-
rów muzyki klasycznej, które w jego 

aranżacji śmiało można nazwać 
przebojami. Przebojowy był rów-
nież zespół gwiazdy, składający się 
z dwóch artystek. Ich pojawienie się 
na scenie wzbudzało zachwyt szcze-
gólnie męskiej części widowni.

Tekst: UGSB/foto: IB, PK
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W   ostatnich latach 
zawiązało się Ma-
zowieckie Porozu-
mienie Rad Seniorów, 

do którego wstąpiła również babicka 
Gminna Rada Seniorów. Mamy też 
swoich przedstawicieli w  Obywatel-
skim Parlamencie Seniorów.

Rada nie posiada budżetu ani 
osobowości prawnej, ale skutecznie 
tworzy sieć strategii i  programów, 
umożliwiających współdziałanie or-
ganizacjom senioralnym i  pozarzą-
dowym.

W  roku 2018 szczególny nacisk 
kładliśmy na inicjowanie i  wzmac-
nianie lokalnego partnerstwa z insty-
tucjami w  naszej gminie: Urzędem 
Gminy, Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Biblioteką, Domem Kultury, 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, orga-
nizacjami pozarządowymi, szkołami 
i placówkami służby zdrowia. Przeło-

żyło się to na wsparcie merytoryczne, 
logistyczne,  a  także finansowe. Na 
wydarzenia senioralne pozyskaliśmy 
od współorganizatorów i  sponsorów 
kwotę 11 200 zł.

Największe zrealizowane projekty to:
Pozyskanie lokalnej edycji Ogól-

nopolskiej Karty Seniora. Inicjatywę 
Rady Seniorów wsparł Wójt i  Rada 
Gminy, a duże zaangażowanie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
doprowadziło do podpisania umo-
wy z fundacją „Manko” i pozyskania 
500 kart, które uroczyście wręczono 
mieszkańcom w  wieku senioralnym 
(11.09.18 r.)

Kolejny projekt to przeprowadzenie 
Pierwszego Turnieju Sportowego Se-
niorów „Z uśmiechem” (29.09.18 r.), 
które udało się dzięki wsparciu orga-
nizacyjnemu i  finansowemu Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 

sponsorów i zaangażowaniu wolonta-
riatu – młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej w Borzęcinie Dużym.

Uczestnictwo 30-sto osobowej 
delegacji starobabickich seniorów 
w  V  Paradzie Seniorów i  Pikniku 
Pokoleń, zorganizowanej w  War-
szawie (18.08.2018r.) przez funda-
cję „Zaczyn”,. W  przygotowanie 
do parady włączyła się   Gminna 
Biblioteka, wykonując z  seniorami 
dekoracje kwiatowe.

Wyjazd 50-cio osobowej grupy se-
niorów na święto 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Janowie koło Mińska 
Mazowieckiego (26.05 2018 r.). W or-
ganizacji przygotowań uczestniczył 
GOPS i  Dom Kultury Stare Babice, 
który zapewnił transport uczestni-
ków.

Podjęcie współpracy z  Gminną 
Biblioteką w  Zielonkach-Parceli. 
Dyrektor biblioteki, wychodząc 

Starobabicka Gminna Rada Seniorów 
podsumowuje drugi rok działalności
Rada Seniorów jest kolegialnym organem konsultacyjno-doradczym, którego zadaniem 
jest rozeznanie potrzeb środowiska senioralnego, oraz wspieranie władz samorządowych 
w realizacji lokalnej polityki senioralnej. W Polsce rady seniorów powstają od 2013 roku, 
obecnie jest ich ponad 400.

V Parada Seniorów – sierpień 2018 r.
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naprzeciw oczekiwaniom senio-
rów, zaproponował ciekawe oferty  
kulturalno-edukacyjne, podnoszą-
ce sprawność manualną „Robótki 
zręczne”, Dyskusyjny Klub Książki 
i kursy komputerowe.

Organizacja Tańczących Andrzejek 
dla Seniorów (28.11.2018 r.) w Szko-
le Podstawowej w  Borzęcinie Du-
żym, na których bawiło się prawie 
100 osób. Projekt sfinansowano 
z  dotacji pozyskanych z  Funduszu 
Dialogu Społecznego. Został on 
wsparty organizacyjnie przez Dy-
rekcję ZSP w  Borzęcinie Dużym 
oraz Centrum Misji Afrykańskich, 
gdzie odprawiono uroczystą mszę 
za wszystkich starszych mieszkań-
ców naszej gminy.

Rada Seniorów koordynowała pra-
cę środowisk senioralnych. Współ-
pracując z  Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, Klubem Seniora „Nadzieja”, 
Zespołem seniorów „Sami Swoi”, 
trenerami zajęć ruchowych i tanecz-
nych, tworzyła spójny kalendarz spo-
tkań i uroczystości.

Kontynuowaliśmy budowę re-
lacji międzypokoleniowych, za-
chęcając starszych mieszkańców 
i osobiście uczestnicząc w organi-
zowanych przez szkoły i przedszko-
la imprezach okolicznościowych: 
wspólnym kolędowaniu, śpiewa-
niu pieśni patriotycznych, jaseł-
kach, Dniach Babci i Dziadka.

System informacji dla seniorów zo-
stał wzbogacony – wszystkie nowinki 
można znaleźć:
–  na stronie internetowej /www.rada-

seniorow-starebabice.pl/
–  w publikacjach w lokalnej prasie;

–  w gablotach umieszczonych w Klu-
bie Mieszkańca w Szkole w Starych 
Babicach i w Domu Kultury w Zie-
lonkach-Parceli;

–  w  informatorach zamieszczanych 
na tablicach sołeckich;

–  na stronach internetowych: gmi-
ny Stare Babice, Domu Kultury 
i gminnej biblioteki.
Rada Seniorów wspierała pod-

mioty realizujące zadania z  zakresu 
aktywności fizycznej seniorów - fun-
dację „KIM” i  fundację „Aktywni 
dłużej” poprzez promowanie zajęć.

Zainicjowała także powstanie dru-
giego już punktu w  gminie, realizu-
jącego zajęcia ruchowe dla seniorów, 
mieszczącego się w Borzęcinie Dużym 
w Szkole Podstawowej, gdzie już drugi 
rok prowadzone są „Tańce w  kręgu” 
i zajęcia relaksacyjno-oddechowe.

Członkowie Rady systematycznie 
uzupełniają i  doskonalą swoje kom-
petencje. Współpracując z  fundacją  

„Zaczyn” uczestniczyli w  trzy-dnio-
wej Letniej Szkole Rad Seniorów, 
oraz podsumowującym roczną pracę 
Rad Seniorów spotkaniu wigilijnym 
w Wołominie. Brali także udział w na-
stępujących konferencjach organizo-
wanych przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej: „Podsumowanie 
współpracy samorządowców woje-
wództwa mazowieckiego ze środowi-
skiem senioralnym” oraz „Wolontariat 
jako forma towarzyszenia i wspierania 
seniorów”.

Rada nawiązała współpracę ze 
stowarzyszeniami działającymi na 
rzecz seniorów poprzez kontakt z ich  
władzami: Anną Sorbak prezesem 
Stowarzyszenia Osób z  NTM Uro-
Conti; Elżbietą Szwałkiewicz preze-
sem Związku Stowarzyszeń koalicja 
„Na pomoc niesamodzielnym”, które 
owocują ciekawymi wykładami na 
Starobabickim UTW.

Osoby starsze to grupa, która coraz 
bardziej jest świadoma, że jej potrze-
by nie są mniej ważne niż potrzeby 
innych pokoleń. Dzięki zaangażo-
waniu w działalność społeczną Rady 
Seniorów grono aktywnych starszych 
osób widocznie się powiększyło.

Dziękujemy władzom samorządo-
wym za wsparcie fundacji i stowarz-
szeń działających na rzecz zdrowego 

i godnego starzenia się.
Cieszymy się, że wójt gminy Stare 

Babice sprawy senioralne umieścił 
na liście swoich priorytetów i popie-
ra tworzenie lokalnej polityki senio-
ralnej.

Z Gminnej Rady Seniorów 
 Anna Czajkowska

fot: AK

Robótki zręczne w gminnej 
bibliotece – grudzień 2018.

Ciekawe Indie dla seniorów – grudzień 2018.
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Za stołem jury zasiedli: Ewelina 
Siedlecka-Kosińska – solistka Chó-
ru Filharmonii Narodowej, Marcin 
Lewicki – artysta Filharmonii Naro-
dowej i Michał Straszewski – multiin-
strumentalista i śpiewak  prowadzący 
wiele zespołów chóralnych. Zespoły 
wykonały po 3 utwory (w tym jedną 
kolędę).

Przewodnicząca jury przed ogło-
szeniem wyników podkreśliła, że 
kryteria oceny to: walory wokalne, 
wkład pracy oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. 

Pierwsze miejsce przyznano „We- 
sołym Wdówkom” pod kierownic-
twem Joanny Michrowskiej-Kamiń-
skiej i  Waldemara Dąbrowskiego 
z Józefowa. Dwa wyróżnienia – lesz-
nowskiemu chórowi „Ballada” pro-
wadzonemu przez Bernarda Olosia 
i „Śpiewającemu Seniorowi” z Błonia 
pod kierownictwem  Moniki Boras 
i Wojciecha Gumowskiego.

Doceniono chór „Sami Swoi” 
z Borzęcina Dużego (prowadzony 
przez Jana Jaworskiego) za walory 
artystyczne pastorałki „Oj maluśki…” 

Zespół otrzymał pamiątkową statu-
etkę i  dyplom. Warto wspomnieć, 
że grupa powstała 14 lat temu po-
wołana przez Stowarzyszenie Kul-
turalne Kotwica. Jego dobrym 
duchem jest Zofia Lasocka, która 
od lat, wraz z koleżankami, prowa-
dzi kronikę zespołu.

„Ożarowskie Kumoszki”, przygoto-
wane przez Joannę Michrowską-Ka-
mińską i  Waldemara Dąbrowskiego 
uhonorowano za porwanie publicz-
ności młodzieńczą werwą.

Nagrodą dla wszystkich był 
wspaniały występ sopranistki Ewe-
liny Siedleckiej-Kosińskiej, która 
wykonała wiązankę pieśni Stanisła-
wa Moniuszki, wśród nich „Przą-
śniczkę” oraz znakomity występ 
pianisty Marcina Woty.

Festiwal zakończył się integrują-
cym i wzruszającym odśpiewaniem 
przez wszystkich utworu „Szara 
Piechota”, dla podkreślenia obcho-
dzonego w ubiegłym roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości.

tekst: z Gminnej Rady Seniorów 

 Anna Czajkowska

foto: Marcin Łada

XII Festiwal Chórów Złotego Wieku
z mottem Jeremiego Przybory „Piosenka jest dobra na wszystko” 
26 stycznia w Lesznie odbył się przegląd senioralnych zespołów chóralnych z powiatu warszawskiego zachod-
niego, tradycyjnie pod patronatem honorowym starosty Jana Żychlińskiego. Uczestników, gości i widownię 
przywitał Wójt Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz, który wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lesznie 
był organizatorem tegorocznego festiwalu. Festiwal prowadziła dyrektor GOK w Lesznie Krystyna Ziubińska.

14 lutego na posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów obecni 
byli wójt Sławomir Sumka i jego zastępca – Tomasz Szuba.

Wójt stwierdził, że kwestie senioralne znajdują się wyso-
ko na liście działań obecnych władz samorządowych.  Pod-
kreślił, że swoje decyzje odnośnie tego  środowiska będzie 
szeroko konsultował, aby w  pełni spełniły oczekiwania 
starszych mieszkańców.

Zapowiedział wsparcie władz gminy oraz swoje wła-
sne w  aktualizacji, sfinalizowaniu i  zatwierdzeniu Stra-
tegii Polityki Senioralnej Gminy Stare Babice na lata 
2017–2025, pozyskaniu funduszy na realizację projek-
tu „Koperta życia” oraz „Niezbędnika dla Seniora” jak 
i usprawnieniu działania strony internetowej. Zgodził się, 

że ważne jest budowanie współpracy z Radą Seniorów, aby 
podejmować trafione propozycje na rzecz tworzenia w na-
szej gminie przyjaznej przestrzeni dla osób starszych.

tekst: Anna Czajkowska / foto: PK

Spotkanie z seniorami
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Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach informuje, że 
aktualnie obowiązki dzielnicowego w rejonie służbowym 
obejmującym miejscowości: Hornówek, Izabelin, Izabelin 
C, Sieraków, Truskaw oraz miejscowość Lipków w gminie 
Stare Babice (ulice Jana Zamoyskiego, Józefa Paschalisa-
-Jakubowicza numery parzyste 92-116 oraz numery niepa-
rzyste 99-131, Przy Parku) – pełni sierż. Patryk Raczyński.
sierż. Patryk Raczyński 
05-080 Hornówek, ul. Szkolna 2A,tel. 22 604 38 02; 
tel. kom. 600 997 655, e-mail: 
dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl 

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi kontakt z dziel-
nicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia 
o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg 
w  rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera 

pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej 
służby. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić 
pod numer telefonu 997 lub 112 lub (22) 752 80 00.

Kontakt z  dzielnicowym ułatwia również aplikacja 
mobilna „Moja Komenda”. Wystarczy wpisać np. adres 
zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, któ-
ry dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której 
jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać 
także według imienia i nazwiska. Aby połączyć się z funk-
cjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka 
dzielnicowych działa w  trybie offline. Użytkownik nie 
musi mieć dostępu do internetu, aby odnaleźć swojego 
dzielnicowego. Serdecznie zachęcamy wszystkich do ko-
rzystania z  aplikacji, kontaktowanie się z  dzielnicowymi 
i zacieśnianie z nimi współpracy.

UGSB

Rak piersi co roku odbiera ży-
cie kilkunastu tysiącom polskich 
kobiet. Często kobiety zbyt późno 
dowiadują się, że są chore – rak 
nie boli, w  początkowym stadium 
nie wpływa źle na samopoczucie. 
Tymczasem, tylko regularne kon-
trolowanie stanu zdrowia pozwala 
ocenić, czy w organizmie nie zacho-
dzą niebezpieczne zmiany choro-
bowe. Niestety zadowalający wynik 
poprzedniej mammografii nie za-
wsze gwarantuje, że obecnie nie 
zagraża nam nowotwór piersi. Bez-
płatna mammografia w  ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi 
finansowanego przez NFZ pozwala 
to skutecznie sprawdzić. 

Badanie wykonywane jest przez 
wyspecjalizowany i bardzo doświad-
czony personel medyczny LUX 
MED. Istotnym elementem opisu 
badania jest ocena porównawcza 
z  poprzednimi obrazami, dlate-
go uprzejmie prosimy o  zabra-
nie ze sobą zdjęć z  poprzednich 
mammografii. Paniom, u  których 

zaistnieje konieczność wykonania 
badań uzupełniających LUX MED 
udzieli wszelkich wskazówek i pomo-
że w  umówieniu dogodnego i  szyb-
kiego terminu dalszych badań. 

Nasza mobilna pracownia mam-
mograficzna będzie oczekiwała na 
Panie w miejscowości:

Łomianki – 6 marca
godz. 10.00–16.00

przy Galerii Łomianki
Stare Babice –  28 marca;  

godz. 10.00–17.00 
przy Urzędzie Gminy

Do badania uprawnione są panie 
w wieku 50-69 lat, które są ubezpie-
czone, nie są leczone z powodu raka 
piersi a także:

• nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach Programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy 

• lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisem-
ne wskazanie do wykonania po-
nownej mammografii po upływie 
12 miesięcy

Aby uniknąć oczekiwania w  ko-
lejce oraz sprawdzić uprawnienie do 
badania prosimy o wcześniejszą reje-
strację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz. 

Przy rejestracji telefonicznej NFZ 
wymaga weryfikacji uprawnień do 
badania na podstawie podanego 
numeru PESEL. Prosimy o  przygo-
towanie dowodu osobistego przed 
połączeniem telefonicznym. Badanie 
nie wymaga skierowania lekarskiego. 

Wszystkie Panie uczestniczące 
w badaniu otrzymają prezent w po-
staci próbek kosmetyków.

Zmiana  dzielnicowego  w  Starych  Babicach!

Zbadaj się i zyskaj spokój!   

MAMMOGRAFIA 

Wstrzymane zapisy. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że czasowo wstrzymało zapisy na porady 
prawne w punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Lesznie przy ul. Wojska Polskiego 21 oraz w Starych Babicach przy 
ul. Rynek 21 ze względu na wypowiedzianą przez fundację umowę świadczenia ww. usług. 



luty/marzec 2019  gazetaBABICKA 

26

oświata w gminie 

 „Zima w lesie 2019”

W  pierwszym tygodniu zimowych ferii 
spotkaliśmy w Gościńcu Julinek, należą-
cym do SOSW w Lesznie, grupę uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Starych Babi-
cach. Dzieci uczestniczyły w  zajęciach 
prowadzonych w ramach 10 akcji „Zima 
w lesie”, którą zorganizował dla nich Po-
wiat Warszawski Zachodni.

Święto Babci i Dziadka to waż-
ny czas w  życiu naszych przed-
szkolaków i  uczniów. W  każdej 
placówce oświatowej przygotowa-
nia do występów i obchodów tego 
święta trwały od wielu tygodni, 

aby jak najpiękniej uhonorować 
kochanych dziadków.

Przecież to jedne z  najważniej-
szych osób w  życiu dzieci, specja-
liści od rozpieszczania wnuków! 
Jak gmina długa i  szeroka występy 

podziwiali nie tylko dziadkowie, ale 
również nasi seniorzy, przedstawi-
ciele duchowieństwa a  nawet wójt 
gminy.  Poniżej przedstawiamy mi-
gawki z niektórych uroczystości. 

Tekst: IB / Foto:

Dzieci w Julinku korzystały z wielu ciekawych zajęć: jeździły 
wozami konnymi po szlakach Puszczy Kampinoskiej, uczyły się 
jazdy konnej, lepiły i malowały gliniane garnki, a także pokony-
wały przeszkody na ściance wspinaczkowej i grały w indyjską 
grę planszową carrom. Zimowa aura sprawiła, że nie zabrakło 
wesołych zabaw na śniegu. Organizatorzy zadbali także o część 
edukacyjną zajęć: dzieci uczestniczyły w kursie pierwszej po-
mocy, oglądały sprzęt policyjny (radiowóz i jego wyposażenie), 
słuchały policjantów z KPP w Starych Babicach, którzy mówili 
na temat bezpiecznych zachowań. 

Grupę ze Starych Babic spotkaliśmy podczas lepienia glinia-
nych garnków pod fachowym okiem „Rodziny Konopczyńskich 

Babiczanie  
w Julinku! 

Dni Babci i Dziadka

foto 1.  Razem z dziadkami i dziećmi w zabawach brał udział 
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.

foto 2.  15 lutego przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola 
Wesoły Brzdąc wystąpiły w Domu Kultury dla swoich 
Babć i Dziadków. 

foto 3.  Goście ZSP w Borzęcinie Dużym obejrzeli wydanie 
specjalne „Familiady”

foto 4.  Inauguracja na scenie – najmłodsze przedszkolaki 
z Borzęcina Dużego.

foto 1.

foto 2.

foto 4.

foto 3.
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z Bolimowa”. Dużym zainteresowaniem wszystkich grup w Ju-
linku cieszyła się także nauka jazdy konnej. Jak poinformowała 
nas dyrektor Ośrodka Jagoda Sowińska – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy zakupił ostatnio trzy konie rasy fior-
ding, które będą służyć do hipoterapii. Zwierzęta tej rasy mają 
bardzo łagodny charakter, są niezwykle spokojne, co sprawia, że 
doskonale nadają się do pracy z dziećmi i już stały się ich ulu-
bieńcami. 

W tegorocznych zajęciach dla dzieci, organizowanych przez 
Powiat Warszawski Zachodni w pierwszym tygodniu zimo-
wych ferii, uczestniczyli także uczniowie z innych szkół z naszej 
gminy. Organizatorzy szacują, że w tym czasie z oferty „Zimy 
w Lesie” skorzystało około 1200 dzieci z terenu całego powia-
tu. Dziesiąte powiatowe ferie zapisały się zatem rekordową fre-
kwencją.

tekst/foto: MŁ

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Koczargach Starych, 
podobnie jak ci z pozostałych pla-
cówek szkolnych w naszej gminie, 
od 28 stycznia do 1 lutego mieli 

ciekawie zagospodarowany czas 
w ramach akcji „Zima w szkole”. 

Wśród atrakcji znalazły się m.in. 
wyjazdy do sal zabaw, kin, na krę-
gle, Stadion Narodowy oraz do 
pobliskiego Julinka. Przedstawia-
my fotorelację z tych dni. 

Ferie w gminie
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W wydarzeniu wzięło udział kil-
kunastu wokalistów i  muzyków 
reprezentujących szkoły z  terenu 
naszej gminy. Tradycyjne polskie 
kolędy oraz kilka nowszych utwo-
rów o  tematyce świątecznej stało 
się inspiracją dla młodych wyko-
nawców do doskonalenia umiejęt-
ności muzycznych i  dzielenia się 
nimi na scenie. Uczestnicy, wy-
stępujący solo bądź w  zespołach 
w  trzech kategoriach wiekowych, 
zyskali uznanie publiczności oraz 
jury, które miało niemałe trudno-
ści z  wytypowaniem zwycięzców. 
Konkurs zakończył się rozdaniem 

pamiątkowych dyplomów i nagród. 
Organizatorzy ufają, że proste na 
pozór pieśni i  piosenki bożonaro-
dzeniowe odsłoniły przed niejed-
nym młodym artystą coś ze swojego 
ponadczasowego bogactwa i czaru. 

Lista nagrodzonych jest długa:
Michalina Bukowska, Kamila No-

wak, Lena Nowak, Milena Ślusarska, 
Sara Radzio – I miejsce w kat. kl. 3–4, 
zespół (SP Zielonki-Parcela);

Amelia Dubaj – I  miejsce w  kat. 
kl.  3–4, solista (SP Zielonki-Parcela);

Arleta Podlasek, Natasza Cho-
mątowska, Barbara Dubyk, Julian 

Zdaniewicz, Klara Wojcieszak, An-
tonina Smolińska – I miejsce w kat. 
kl.  5-8, zespół instrumentalny (SP 
Stare Babice);

Aleksandra Dąbrowska, Karol 
Dąbrowski: I  miejsce w  kat. kl. 5–8, 
zespół wokalno-instrumentalny  (SP 
Stare Babice);

Antonina Smolińska, Arkadiusz 
Starosta – I  miejsce w  kat. kl. 5–8, 
zespół wokalny (SP Stare Babice);

Eliza Graska – I  miejsce w  kat. 
kl.  5–8, solista  (SP Zielonki-Parcela).

tekst: Maria Bernaciak, Gabriel Wysocki

fot. IB

I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
24 stycznia Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice gościła uczestników 

I Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych,  
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zielonkach-Parceli. 

1% podatku 
to 100% serca :-)
Więcej potrzebujących znaj-
dziesz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Stare Babice

Twoje ogłoszenie z prośbą o 1% 
podatku też może być tu opubli-
kowane.
Zachęcamy Państwa do przesyłania 
ogłoszeń o przekazaniu 1% podatku na 
cele charytatywne.  Ogłoszenia można 
przesyłać na adres e-mail: 
facebook@stare-babice.waw.pl 
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Dom Kultury zaprasza
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„UWIERZYLIŚMY ZBYT ŁATWO, ŻE PIĘKNO NIE OCALA”
Słowo potrafi być wyborne, sprawiać przyjemność, 
przemieniać, lub – biblijnie – stwarzać. Spektakl „Idę” 
złożony jest ze słów, myśli oraz intuicji i  tęsknot auto-
rów takich jak Szekspir, Herbert, Miłosz czy ks. Jan 

Twardowski, przyprawiony groteską Gombrowicza, 
a  nad wszystkim unosi się szerokie spojrzenie Jana  
Pawła II. Mateusz Kalinowski wystąpi razem ze swoimi 
uczniami z  grup teatralnych dorosłej i  młodzieżowej, 
prowadzonymi w Domu Kultury Stare Babice.
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Grupa MoCarta w Domu Kultu-
ry Stare Babice oczarowała widzów. 
To wykonawcy z najwyższej półki. 
Dowcip wyważony, inteligentny 
i  do tego muzyczny! Chorografia 
nieprzewidywalna i  zaskakująca. 
Skrzypce i  wiolonczela nie muszą 
kojarzyć się z  powagą i  podnio-
słym tonem. Mogą być porywające 
do ruchu i  budować emocje. Ar-
tyści bawili widzów przeróżnymi 

konwencjami – od muzyki z bajek 
dla dzieci, poprzez muzykę popu-
larną z  różnych kontynentów po 
utwory Zbigniewa Wodeckiego.  
Członkowie zespołu na zakończe-
nie występu dołączyli do swojego 
kwartetu jednego z  gości, który 
okazał się doskonałym śpiewakiem 
arii operowej i  menadżerem. Od-
powiednio poprowadzony – za-
chęcił widzów do zakupu płyty.

Przyjechali, zagrali, zaczarowali!Przyjechali, zagrali, zaczarowali!
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rtystyczne ferie z  Polotem
Odpoczywać podczas zimowej przerwy w szkole można na różne sposo-
by. Dom Kultury Stare Babice zachęca i inspiruje do czynnego spędzania 
czasu. W tym sezonie przez cały drugi tydzień ferii odbywały się arty-
styczne warsztaty dla dzieci w wieku 6–11 lat, które poprowadzili instruk-
torzy z Teatru Muzycznego Polot we współpracy z naszą placówką. 

A
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Kurs składał się z  trzech ele-
mentów:  części teoretycznej, pod-
czas której uczestnicy zapoznali 
się z  aspektami pracy DJ-a  oraz 
z  niezbędną wiedzą z  historii mu-
zyki (budowa utworu muzycznego, 
technika miksowania nagrań, bu-
dowa setów muzycznych, podstawy 
akustyki, obsługa profesjonalnego 
sprzętu DJ-skiego oraz poprawne 
używanie mikrofonu). Słuchacze 
poznali prawa autorskie i  pokrew-
ne (kto komu powinien zapłacić, 
gdy odtwarza publicznie muzykę)
oraz zdobyli podstawową wiedzę 
o gatunkach muzycznych i historii 
muzyki pop. 

Część druga, praktyczna, to szko-
lenie na najlepszym i  najbardziej 
nowoczesnym sprzęcie DJ-skim. 
Nauka podstaw poprawnej obsługi 
konsoli, rodzajów i zasad miksowa-
nia nagrań, poprawnej, praktycznej 
obsługi mikrofonu. Było też o tym, 
jak i  co mówić, by być zrozumia-
nym. Uczestnicy brali udział w piąt-
kowej audycji RDC „Noc DJ-ów”.

Część trzecia to egzamin, po-
twierdzony certyfikatem profesjo-
nalnego DJ-a wystawionym przez 
DJ Promotion i Radio Dla Ciebie 
tym, którzy pomyślnie przeszli 
trudny sprawdzian.

Wszystkie zajęcia prowadzili 
najlepsi polscy DJ-e:  Bogdan Fa-
biański (Radio Dla Ciebie), DJ Sin, 
DJ Pepe, Paweł Bobrowski (Radio 
Dla Ciebie), Piotr Gryglewicz (szef 
DJ Promotion). Odbyły też wizyty 
innych postaci z  branży, które po-
dzieliły się ze słuchaczami swoimi 
doświadczeniami zawodowymi.

Było to kolejne ciekawe i  ory-
ginalne przedsięwzięcie Domu 
Kultury. Miło nam wspomnieć, że 
organizatorzy i  uczestnicy kursu 
docenili profesjonalne wyposa-
żenie Domu Kultury, fachowość 
i  serdeczną  opiekę  naszych pra-
cowników, wyrażając swoje uznanie 
w  specjalnym liście skierowanym 
do Dyrektora DK.  

tekst / fot: AK

Od 4 do 8 lutego odbywały się 
zajęcia ze śpiewu, tańca, aktorstwa 
i  plastyki. Przez pięć dni, pod-
czas 20  atrakcyjnych godzin dzieci 
w dwóch grupach wiekowych rozwi-
jały swoje umiejętności artystyczne 
pod okiem czworga wykwalifiko-
wanych instruktorów. Cały tydzień 
warsztatów zakończył się otwartym 
dla publiczności występem na scenie 
w  Sali Widowiskowej Domu Kultu-
ry. Przedstawienie pt. „Bajkolandia” 
zawierało scenki teatralne z elemen-
tami tanecznymi oraz piosenkami. 
Dzieci własnoręcznie przygotowały 
wszystkie elementy scenografii i  re-
kwizyty. Zaproszenia dla bliskich oraz 
plakat o  wydarzeniu powstały oczy-
wiście również w  ramach zajęć ferii 
z Polotem. Ogromne brawa należą się 
dzieciom za przepiękny występ, a in-
struktorom – podziękowania za ich 
profesjonalne przygotowanie. U  nas 
nie ma czasu na nudę! Serdecznie za-
praszamy na regularne zajęcia Teatru 
Muzycznego POLOT, które odbywa-
ją się w  każdy poniedziałek i  piątek 
w  godzinach 17:00–19:00! Zaprasza-
my na stronę internetową Domu Kul-
tury www.domkultury-starebabice.pl 
po informację o różnorodnych  wy-
darzeniach i warsztatach.

tekst: AK / fot: IB

rtystyczne ferie z  Polotem DJ* Kurs w Domu 
Kultury Stare Babice

Sale Domu Kultury nawet w czasie ferii zimowych nie świecą pust-
kami. W  pierwszym tygodniu uczniowskiego wypoczynku  pasjo-
naci miksowania muzyki mieli szansę na zdobycie podstaw teorii, 
uporządkowanie wiedzy, udoskonalenie warsztatu pracy i  zdobycie 
uprawnień DJ-a.

* DJ – disc jockey

Zajęcia taneczne dla seniorów!
Serdecznie zapraszamy seniorów na 
bezpłatne zajęcia taneczne organizo-
wane przez Dom Kultury Stare Babice 
w Klubie Mieszkańca przy ul. Polnej 
40. Zajęcia będą się odbywały  
w poniedziałki w godz. 13:30–14:30, 
a poprowadzi je wyjątkowa chore-
ografka Ewa Czartoryska-Stanisław-
ska, absolwentka Państwowej Szkoły 
Baletowej w Warszawie. Zajęcia ta-
neczne to wspaniały trening pamięci, 
praca nad kondycją, koordynacją ru-
chową i odpowiednią postawa tanecz-
ną, a przede wszystkim dobra zabawa 
i aktywnie spędzony czas. W planach 
tańce cygańskie, hiszpańskie, włoskie, 
irlandzkie oraz latynoamerykańskie. 
Pierwsze zajęcia odbędą się  
w poniedziałek 4 marca 2019 r.  
Zapisy telefoniczne pod numerem  
22 487 18 70 lub  mailowe na adres  
zapisy@domkultury-starebabice.pl. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!
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Od kiedy zaczyna się edukacja? Czy dopiero wtedy, 
gdy dziecko staje się przedszkolakiem?  A  może dużo 
wcześniej? Kiedy i  na jakie edukacyjne wyzwania jest 
gotowy mały człowiek i czy w ogóle warto inwestować 
w jakiekolwiek zajęcia dodatkowe dla maluszków? Aby 
wyrobić sobie własną opinię w tej kwestii, warto spraw-
dzić ofertę w naszej okolicy i przekonać się, jak zareagu-
ją sami adresaci tych zajęć. W tym celu zachęcamy do 
odwiedzenia Klubu Mieszkańca Domu Kultury Stare 
Babice, sali zabaw Abrakadabra w Latchorzewie oraz 
skorzystania z  propozycji tanecznych i  językowych, 
prowadzonych przez lokalne firmy.

Uchwycić magię chwili
Zajęcia dla najmłodszych odbywają się praktycznie 

codziennie w  Klubie Mieszkańca Domu Kultury Sta-
re Babice przy ul. Polnej 40. Poza propozycjami zajęć 
muzycznych i  ogólnorozwojowych, jest też możliwość 
przyjścia na wtorkowe bezpłatne spotkania dla rodzin, 
gdzie dzieci mogą wziąć udział w pierwszych swobod-
nych zabawach w  gronie rówieśników, a  rodzice wza-
jemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami. 

Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, gdzie rodzice będą choć 
przez chwilę mogli obserwować, jak wspaniale radzą so-
bie ich dzieci podczas różnych aktywności – mówi Ania 
Warzycha-Druzd, prezes Fundacji Nasze Szczęścia, or-
ganizatorka zajęć. Stąd pojawił się pomysł na zajęcia, 
w których dzieci uczestniczą wraz z rodzicami, czerpiąc 
od nich siłę, naśladując ich zachowania i w ich obecności 
ucząc się społecznych interakcji. Te pierwsze trzy lata ży-
cia to przecież niezwykle ważny moment dla rozwoju ma-
luszków, a dzięki zajęciom dzieciaki po raz pierwszy mogą 
poczuć radość z pląsania z innymi dziećmi wokół tęczo-
wej chusty, czy dumę z  ulepienia pączka z  masy solnej. 
A rodzice odczuwają niezwykłe emocje – na naszych zaję-
ciach często obserwujemy łzy wzruszenia – są to magiczne 
chwile, które na pewno utrwalą się we wspomnieniach.

W  Klubie Mieszkańca można skorzystać z  różnych 
propozycji – i tych regularnych i tych okazyjnych, jak na 
przykład muzyczne przedstawienia, bale karnawałowe 
i inne atrakcje. Na te wydarzenia zapraszamy oczywiście 
całe rodziny. Na najbliższym balu bawimy się już 3 mar-
ca od 16:00 w „Koszarówce” przy ul. Wieruchowskiej 5. 
Będą tańce, animacje i dużo, dużo muzyki!

Dlaczego szumią drzewa?
Muzyki jest też pod dostatkiem na co dzień w Klubie 

Mieszkańca – w  poniedziałki od 9:30 odbywają się tu 
Muzykajki dla dzieci powyżej osiemnastego miesiąca 
a w piątki od 9:15 trzy grupy popularnych zajęć znanych 
jako Gordonki – już dla półrocznych maluszków.

Muzyka i rytm są dookoła nas – w szumiących liściach 
drzew, w  zgiełku ulicznym, w  szczekaniu psa – stwier-
dza Jola Szyndler-Linette, prowadząca Muzykajki. Już 
w  okresie płodowym dzieci doświadczają pierwszego 
kontaktu z rytmicznym biciem serca mamy i jej głosem. 
Muzyka niezwykle pozytywnie wpływa na rozwój dziec-
ka – zarówno emocjonalny, jak i  fizyczny. Słuchanie 
dźwięków odzwierciedla i wprowadza nas w różne stany: 
relaksu, aktywności, smutku. Poprawia się też motoryka 
i niezależność kończyn. Tak naprawdę wystarczy jedynie 
słuchać, a jeśli dzieci uczą się gry na jakimś instrumencie, 
dodatkowo rozwijają swoją pamięć, zdolności komunika-
cyjne i systematyczność.

Jak pachnie jabłko?
Z  ofertą dla najmłodszych wychodzi też sala zabaw 

Abrakadabra z  Latchorzewa, organizująca w  ponie-
działki od 10:00 Sensoranki i od 11:00 Małego Przed-
szkolaka.

Podczas Sensoranków przez 45 minut brudzimy się 
i  chlapiemy, turlamy po podłodze i  znajdujemy sens 
w  tych drobnych przyjemnościach – mówi Kamila Ja-
błecka, prowadząca. Angażujemy jak najwięcej zmysłów, 
wszystko odbywa się w ruchu. Bierzemy na przykład zdję-
cie jabłka, a potem kolorujemy jabłko w książeczce. Ale 
po co oglądać jabłko na zdjęciu, skoro można wziąć praw-
dziwe, sprawdzić, jak pachnie, smakuje czy jest miękkie, 
twarde, gładkie, szorstkie, można je poturlać, przenieść 
na łyżce z  jednej miski do drugiej, pokroić plastikowym 
nożem, wreszcie rozgotować, dodać trochę mąki ziemnia-
czanej i zrobić jabłkową masę plastyczną do zabawy. 

Sensoranki to chwila dla rodzica i dziecka, czas na po-
głębianie relacji i  sprawdzenie, jak duże znaczenie ma 
wspólna zabawa w budowaniu bezpiecznej więzi. 

Z kolei Mały Przedszkolak to 90-cio minutowe spo-
tkania, podczas których dzieci poznają przedszkolne 
życie, a  rodzice dostają garść pomysłów, jak wspierać 
rozwój swoich dzieci. 

Jak pachnie jabłko,  
czyli czego uczą się maluchy

Dlaczego szumią drzewa? Jak pachnie jabłko? Co się robi z mąki? – mały człowiek ma 
do świata wiele pytań, na które z dnia na dzień coraz bardziej zachłannie poszukuje odpowiedzi.
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Takie zajęcia to świetny sposób na przygotowanie ma-
lucha do dalszej edukacji. Po pierwsze dzieci nawiązują 
pierwsze relacje z rówieśnikami, a także dorosłymi spoza 
rodziny. Uczą się zasad, które rządzą grupą, ćwiczą jak 
jeść samodzielnie posiłki, wykonywać proste polecenia, 
wydłużają czas, kiedy są w stanie skupić się na zadaniu. 
Celem zajęć nie jest jednak nauka rozstawania się z rodzi-
cem. Chcemy, żeby dzieci zdobyły umiejętności potrzebne 
w przedszkolu, a zrobią to lepiej, jeśli zaspokoimy ich nad-
rzędną potrzebę jaką jest poczucie bezpieczeństwa – stąd 
obecność rodziców. Oprócz tego to też fajny czas spędzony 
razem i inspiracja do zabawy w domu.

Również Fundacja Nasze Szczęścia przygotowuje dzie-
ci do przedszkolnego życia i zaprasza na swoje czwart-
kowe Sensofigle do Klubu Mieszkańca (10:00–11:30), 
gdzie dzieciaki poznają świat wszystkimi zmysłami.

W jaki sposób wyrazić siebie?
Malutkie dzieci wyrażają emocje na wiele sposobów – 

płacz, krzyk czy piski szybko ustępują miejsca bardziej 
zaawansowanym formom komunikacji. Jedną z  nich 
może być taniec, który można doskonalić z dzieckiem 
w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli. Tutaj w każdą 
sobotę od 10:00-10:35 organizowane są zajęcia z Baby 
Dance dla dzieci od drugiego do trzeciego roku życia. 
Tutaj również maluchom towarzyszą rodzice, przez co 
mali tancerze nabierają pewności siebie i  nawiązują 
pierwsze kontakty towarzyskie, przygotowują się też do 
pierwszych występów przed widownią, ćwicząc układy 
choreograficzne do ulubionych piosenek. Taniec jest 
niczym język, którym dzieci rozładowują napięcie i od-
reagowują stres. A  jak już odreagują tańcem, to mogą 
skoncentrować się na nauce mówienia – a może od razu 
w dwóch językach?

Do trzeciego roku życia dzieci uczą się języka w sposób 
symultaniczny – mówi Milena Jastrzębska, właścicielka 

Strefy Języka. Jeśli zależy nam, by dziecko było dwuję-
zyczne, wprowadzenie drugiego języka przed 3 rokiem 
życia jest obowiązkowe.

I choć niewiele rodzin poza dwujęzycznymi decyduje 
się aż na taką rewolucję, coraz więcej osób chciałoby, by 
dzieci jak najwcześniej poznały angielskie słówka. Takie 
oczekiwania spełnia Sosnowa Szpilka – Akademia Roz-
woju dla Małych i Dużych, gdzie we wtorkowe popołu-
dnia już dwulatki mają okazję pobawić się w angielski 
wraz z misiem Teddy Eddie. Są to zajęcia, które odby-
wają się w Starych Babicach przy ul. Krótkiej 1. Z kolei 
Strefa Języka proponuje czytelnicze sesje dla dzieci, gdzie 
maluchy przyzwyczajają się, że książki można czytać nie 
tylko w ojczystym języku. 

Czytanie to według mnie najbardziej naturalny i intu-
icyjny sposób na przekazywanie dziecku pasji do języka, 
również obcego – mówi Milena Jastrzębska. Dlatego war-
to zacząć dziecku czytać po angielsku już od szóstego mie-
siąca życia. Wtedy fakt, że książki mogą być też w innym 
języku niż ten ojczysty, będzie zupełnie naturalny!

Mały człowiek ma sporo pracy do wykonania, ale jest 
przed nim całe życie! Pamiętajmy, że za dużo bodźców 
nie służy harmonijnemu rozwojowi dziecka – dajmy 
maluszkom też chwilę wytchnienia.

Nie należy przeciążać dzieci zajęciami – jest przeko-
nana Monika Skoczylas-Merczyńska, psycholog. Warto 
wybrać konkretne zajęcia i chodzić na nie systematycznie. 
Dzieci w tym wieku lubią przewidywalność i potrzebują 
przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Ciągła zmia-
na i zbyt duża różnorodność mogą powodować niechęć do 
uczestniczenia w  zajęciach. Z  drugiej strony dziecko na 
pewno oswaja się z rówieśnikami i zabawami w grupie, 
a jest to doskonały trening przed przedszkolem. 

tekst: Karina Grygielska

il. Krzysztof de’Mianiuk
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Katalog elektroniczny Biblio-
teki Publicznej Gminy Stare Babi-
ce zawiera informacje o  wszystkich 
zbiorach znajdujących się w  biblio-
tece. W  styczniu br. uruchomiliśmy 
nową wersję interfejsu katalogu, 
która składa się z kilku niezależnych, 
współpracujących ze sobą modułów.

Z katalogu można skorzystać bez-
pośrednio poprzez link http://kata-
log.biblioteka-starebabice.pl/opac/, 
jak również poprzez stronę interne-
tową biblioteki. Katalog funkcjonuje 
w systemie bibliotecznym „Mateusz”, 
który zarządza danymi biblioteczny-
mi tj.: katalogiem książek, katalogiem 
książek dla dzieci oraz katalogiem 
multimediów, w  którym znajdują 
się audiobooki. Od 2018 roku wy-
odrębniliśmy katalog książki dzie-
cięcej. Znajdują się w  nim pozycje 
zakupione lub darowane od połowy 
2018  roku. Aktualnie prowadzone 
są prace nad utworzeniem katalogu 
centralnego, tak aby w jednym miej-
scu można było wyszukiwać wszyst-
kie materiały biblioteczne.

Poniżej przedstawiamy krótką in-
strukcję poruszania się po katalogu 
z  uwzględnieniem najważniejszych 
zmian.

Katalog biblioteki oferuje czytelnikom możliwość 
zdalnego rezerwowania egzemplarzy książek. Pamię-
tajmy, iż zarezerwować w katalogu można tylko wy-
pożyczoną książkę.

Pozycja wypoży-
czona z możliwo-
ścią rezerwacji. 
Trzeba pamiętać, 
iż rezerwujemy 
egzemplarze, 
które są wypoży-
czone.

System umożliwia doprecyzowanie każdego wyszukiwa-
nia w postaci dostępności pozycji.

Katalog przeszukiwać można jako 
osoba anonimowa. Opcja ta umoż-
liwia tylko przeglądanie zawartości 
katalogu, natomiast po zalogowa-
niu się, czytelnik może: przeglądać 
katalogi, sprawdzać stan konta, re-
zerwować książki i dokonywać pro-
longaty wypożyczonych pozycji. 

Tutaj domyślnym indeksem wy-
szukiwania jest indeks „nowości”  

(tylko przeglądanie). Katalog  daje 
również możliwość przeszukania 
zasobów wg: autora, tytułu, serii, 
tematu, fragmentu z  tytułu książ-
ki. Bardzo przydatna jest ostatnia 
z  wymienionych opcji przeszuki-
wania tj. fragment z tytułu książki, 
w przypadku, gdy nie znamy peł-
nego brzmienia.

Wyszukiwanie

Pozycja dostęp-
na, możliwa do 
wypożyczenia. 

Biblioteka 
na miarę 
XXI wieku
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Numer karty wpisujemy bez zer, które poprzedzają numer karty.

Pozycja zwrócona 
ale zarezerwowana.

Będąc zalogowanym, można zorientować się, jak długa 
jest kolejka oczekujących na daną pozycję.

               Konto czytelnika
Zalogowany użytkownik ma możliwość sprawdzenia 

wypożyczonych pozycji, terminu zwrotu, jak również 
zarezerwowanych pozycji. Aby zalogować się, należy 
w menu bocznym wybrać zakładkę „Twoje konto”. Wów-
czas zobaczymy awers karty bibliotecznej z okienkami do 
wpisania numeru karty oraz numeru PIN. 

Po zalogowaniu się przejdziemy do panelu czytelnika. 
Pamiętajmy, aby po każdej sesji wylogować się. Możli-
wość ta znajduje się w prawym górnym rogu.

     Podstawowe elementy widoku konta czytelnika to:
1. Pozycje aktualnie wypożyczone. 

Przypominamy, iż istnieje możliwość samodziel-
nego prolongowania terminu zwrotu wypoży-
czonych materiałów bibliotecznych o 14 dni.



luty/marzec 2019  gazetaBABICKA 

38

biblioteka

2. Rezerwacje.
3. Twoje schowki. Moduł ten umożliwia szeregowanie wg 

własnych potrzeb materiałów bibliotecznych znajdują-
cych się w katalogu.

4. Historia wypożyczeń.
5. Historia rezerwacji.
6. Inne. W tym module mamy możliwość dopisania swo-

jego podpisu, który będzie się ukazywał przy komenta-
rzach książek. Pozostawienie pustego pola spowoduje 
podpisywanie wpisów numerem karty. Mamy możli-
wość również wybrania swojego awatara. 

Zapraszamy również do wpisywania swojego adresu e-
-mail, na który system wysyła powiadomienia o rezer-
wacjach oraz tzw. „przypominajki” o nadchodzącym 
terminie zwrotu wypożyczonych pozycji.

Wśród dodatkowych opcji, które pojawiły się w naszym 
katalogu warto zwrócić uwagę na:
• Moduł – katalog okładkowy księgozbioru oraz katalog 

okładkowy księgozbioru dla dzieci. 

• Sygnatury obrazkowe, przypisane do księgozbioru dla 
dzieci oraz do księgozbioru dla dorosłych. Wyjaśnienie 
piktogramu w katalogu uzyskamy po najechaniu kurso-
rem na obrazek. Wyjaśnienia dot. piktogramów rozwie-
szone są również na regałach w bibliotece. 

Sygnatury 
obrazkowe
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Dyrektor i pracownicy 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Stare Babice składają 
serdeczne podziękowanie 
Państwu Barbarze Irenie 
i Zbigniewowi Kuśnierek za 
przekazane w darze książki. 
Wyrazy sympatii utwierdzają 
nas w przekonaniu, że 
jesteśmy potrzebni. Dzięki 
Państwa życzliwości 
i ofiarności wypożyczalnia 
dla dorosłych wzbogaciła 
swój księgozbiór o wiele 
cennych pozycji, dając 
naszym użytkownikom 
większą możliwość wyboru 
odpowiedniej literatury. 
Bardzo sobie cenimy ten 
odruch serca. Przekazane 
woluminy zostały 
zagospodarowane zgodnie 
z potrzebami biblioteki i na 
pewno ucieszą czytelników.

Podziękowanie 
za przekazane 
książki

• Kolory sygnatur w  księgozbiorze dla dzieci zgodnie 
z oznakowaniem na półkach tj.: poziom I oznakowany 
kolorem złótym, poziom II oznakowany kolorem nie-
bieskim, poziom III oznakowany kolorem zielonym, 
poziom IV oznakowany kolorem czerwonym.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej odsłony 
naszego komputerowego systemu bibliotecznego.

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Kolor sygnatury

Kolor sygnatury

Sygnatury 
obrazkowe
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Lubię szczęk szabli!
Daniel Olbrychski wspaniały polski aktor, znany m.in. z niezwykłych ról: Azji, Kmicica i Tuhaj-beja 
w filmowej trylogii, opowiadał w Starych Babicach o swoich pojedynkach na szable. 

Niezwykłe spotkanie z  publiczno-
ścią, które miało miejsce 20 grudnia 
ub.r. w babickiej podstawówce Daniel 
Olbrychski rozpoczął od odczytania 
fragmentu 12. rozdziału „Ogniem 
i  Mieczem” poświęconego pojedyn-
kowi Jurko Bohuna z Michałem Wo-
łodyjowskim: 

Świsnęły szable i  ostrze szczęknęło 
o ostrze. Wnet zmienił się plac boju, bo 
Bohun natarł z  taką wściekłością, że 
pan Wołodyjowski uskoczył w tył kilka 
kroków i świadkowie również musieli 
się cofnąć. Błyskawiczne zygzaki szabli 
Bohuna były tak szybkie, że przerażo-
ne oczy obecnych nie mogły za nimi 
nadążyć… 

Dzieło Sienkiewicza wprowadziło 
słuchaczy w nastrój bitewny, ale oka-
zało się, że najciekawsze jest dopiero 

przed nimi – opowieść aktora–ryce-
rza, który niejedną szablę miał w ręku, 
a jego doświadczeń związanych z ku-
lisami produkcji filmowej starczyło 
by również na dobrą książkę…

Ze Skrzetuskim
– W  filmie „Ogniem i  Mieczem” 

miałem krótki pojedynek, jako Tuhaj-
-bej, na koniu arabskim, który nazywał 
się „Cudny” walczyłem z  Michałem 
Żebrowskim – jako Skrzetuskim, któ-
ry siedział na gniadym koniu „Oskar”. 
W ogromnym gąszczu jeźdźców sto-
czyliśmy kilkunastosekundowy poje-
dynek. W pewnej chwili „Skrzetuski” 
ciął mnie w głowę i upadłem w siodle 
na szyję konia. To jednak nie koniec, 
bo jako (niby) nieprzytomny mu-
siałem się jakoś wydostać z  gąszczu 

jeźdźców, prowadząc konia nie ręka-
mi (za wodze), tylko kolanami. Trze-
ba było uważać, żeby żaden koń nie 
wierzgnął na wysokość mojej głowy 
i mnie nie dobił, co mogło się łatwo 
stać w takim tłoku. Jak widać, udało 
się, bo dziś mogę opowiadać tę histo-
rię. Jednak niebezpiecznych momen-
tów podczas kręcenia scen bitewnych 
bywało znacznie więcej…

Z księciem Bogusławem
W  „Potopie” stoczyłem dwa po-

jedynki. Zacznę od tego, który miał 
miejsce na końcu filmu – z Leszkiem 
Teleszyńskim jako Bogusławem Ra-
dziwiłłem. Biłem się znowu z konia. 
Ten pojedynek opowiedziany był fil-
mowo znacznie dłużej niż poprzedni. 
Reżyser wyszedł z założenia, że skoro 
cały film publiczność czeka na starcie 
dwóch śmiertelnych wrogów, trzeba 
to odpowiednio pokazać.  Jednak na 
koniu długo się pojedynkować nie da, 
padają dwa, trzy ciosy i albo jeden ry-
cerz spada, albo drugi, konie się roz-
jeżdżają i koniec.

Tu pojedynek przedłużony był 
w sposób sztuczny. My z Leszkiem to-
czyliśmy  różne kółka, aby było widać, 
że walczymy na koniach. Gdy kamera 
filmowała z bliska, to ja siedziałem na 
plecach Hoffmana, a  Leszek na mi-
strzu i profesorze ze szkoły filmowej 
Waldemarze Wilhelmie, który ukła-
dał nam całą tę walkę. Na filmie tak to 
zmontowano, że były przebitki łbów 
końskich i  nas krzyżujących szable. 
Ten pojedynek na ekranie trwa oko-
ło 1,5 min, jest na co patrzeć, słychać 
szczęk szabli, to robi wrażenie. Ja bi-
łem się szablą polską, o lekko wygiętej 
klindze, a Leszek miał w ręku prosty 
rapier – broń bardzo groźną, która 
głównie służyła do pchnięć. Ułożenie 
pojedynku, skrzyżowanie kling sza-
bli i rapiera było trudne i mogło być 

Uroczystość odsłonięcia pomnika przedstawiającego scenę pojedynku z sienkiewiczowskiej powieści 
uświetnił swoją obecnością Daniel Olbrychski. Przy okazji zechciał z nami chwilę porozmawiać, co z 
przyjemnością rejestrujemy na stronach Gazety Babickiej.
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niebezpieczne, gdyby nie uczył nas 
wybitny szermierz i mistrz nauki sza-
bli i filmowych pojedynków.

Z panem Michałem 
Wołodyjowskim

– „Potop” był nominowany w Hol-
lywood do „Oskara” w  dziedzinie 
pięciu najlepszych filmów nieanglo-
języcznych. Uznano, że pojedynek 
Kmicica z  panem Wołodyjowskim 
jest najlepszym pojedynkiem na 
białą broń w historii filmu. Ten film 
obejrzał prawie cały świat...

Autorem tego pojedynku jest 
również  Waldemar Wilhelm, a  fil-
mował go na dwie kamery wielki 
operator Jerzy Wójcik. Problem 
jednak polegał na tym, że u  Sien-
kiewicza pojedynek odbywał się 
nocą. Laudańscy Wołodyjowskiego 
oświetlili dziedziniec łuczywami, 
aby szermierze mogli się widzieć. 
W  książce  Wołodyjowski pokazu-
jąc na płonące łuczywa mówi – istny 
kondukt żałobny, a  Kmicic odpo-
wiada – pułkownika chowają, więc 
i pompa być musi…

Gdy reżyser Jerzy Hoffman zo-
baczył podczas próby, jak przygo-
towaliśmy pojedynek, powiedział 
– żal to kręcić nocą. Ludzie muszą 
was dokładnie widzieć, zrobimy to 
w  dzień… No i  powstał problem. 
Słynne zdanie z  kart Sienkiewicza 
każdy pamięta. Jak to zrobić, aby 
pozostać maksymalnie w  zgodzie 
z  oryginałem i  zachować dialog 
między postaciami? 

– To ja was poleję sztucznym 
deszczem – odpowiedział reżyser. 
W rezultacie w filmie powstała sce-
na, w  której Wołodyjowski mówi: 
żal umierać w taki deszcz, a Kmicic 
odpowiada – pułkownika będą cho-
wać, to i niebo płacze…

Mamy dobre światło, kręcimy 
w dzień, ale okazało się że sztuczny 
deszcz sprawił, że ledwo możemy 
ustać na nogach. Ziemia zamieni-
ła się w błoto. Buty się ślizgały! Co 
robić? I tu na dobry pomysł wpadli 
kostiumolodzy, którzy wkręcili nam 
w  siedemnastowieczne kawaleryj-
skie buty korki piłkarskie. Dzięki 
temu się nie ślizgały. To było bardzo 
ważne. Mogliśmy przeprowadzić 
pojedynek zgodnie ze wszystkimi 
założeniami mistrza. W  przypadku 

poślizgnięcia, prawdziwe szable mo-
gły trafić na gardło, na twarz aktora, 
a nie tam gdzie byśmy chcieli i tra-
gedia gotowa…

Wnuk Antoni też kocha szable
– Mój wnuk Antoni Olbrychski 

uprawia szermierkę na prawdziwe 
szable. Najpierw ja go uczyłem, póź-
niej różni mistrzowie. Dziś jest po-
trójnym Mistrzem Polski za rok 2018 
w walce na szable, miecz półtoraręcz-
ny oraz na miecz z  tarczą. W ciągu 
dwóch dni MP wygrał 30 pojedyn-
ków, a wcześniej w Goeteborgu zdo-
był dwa medale na Mistrzostwach 
Świata – srebrny w mieczu na dwie 
ręce i brązowy w szabli. Kiedy wal-
czył ze Szwedem zagraniczni ko-
mentatorzy mówili (wspominając 
moją rolę w „Potopie”) – jego dzia-
dek, nie wiemy czy jeszcze żyje, ale 
byłby się bardzo ucieszył, bo też 
Szwedów szablą bił…

Różnica w pojedynkach
W  walce, którą ćwiczy mój wnuk 

chodzi o to, aby trafić przeciwnika, któ-
ry jest grubo ubrany i  zabezpieczony 
maską, a w szermierce teatralnej i  fil-
mowej należy się nauczyć tak blokować 
rękę w łokciu i w kiści, żeby broń Boże 
nie trafić partnera. Musi być szczęk 
szabli, ale jeśli kolega się pomyli i nie 
weźmie tej zasłony, którą powinien, to 
trzeba się w  porę zatrzymać, inaczej 
przetnie mu się głowę na pół. 

I  wracam do mojego pojedynku 
jako Kmicica z  Wołodyjowskim. 
Kręciliśmy to na Białorusi, tam wy-
budowano Lubicz i Wołmontowicze, 
tu na babickim pomniku widzimy, 
że Wołodyjowski bije Bohuna wprost 
na głowę, a Bohun broni się tzw. za-
słoną piątą. Podobnie było w naszym 
filmowym pojedynku. Wołodyjowski 
mówi do mnie: „Waść machasz jak 
cepem”. A  ja, jako rozjuszony Kmi-
cic, ciąłem z  półobrotu potwornie 
na jego głowę. Nagle zobaczyłem, że 
szabla Wołodyjowskiego jest na dole 
zamiast u góry. On się pomylił! Wziął 
tzw. jedynkę, a nie piątkę, nie tę za-
słonę którą było trzeba! Na szczęście 
dziesiątki i  setki ćwiczeń spowodo-
wały, że zatrzymałem szablę 10 cm od 
twarzy mojego przyjaciela, wielkiego 
aktora Jana Łomnickiego. Gdybym 
nie umiał tego zrobić, zatrzymać 
łokciem i  kiścią szabli, to pewnie 
byśmy tego filmu nie skończyli i nie 
wiadomo, czy Tadeusz by to przeżył.  
Ot i  taka historia. Dziś jestem pełen 
podziwu dla własnego wnuka, któ-
ry kontynuuje tradycję rodzinną, ale 
jeśli chciałby układać w  przyszłości 
pojedynki w teatrze i filmie, musi na-
uczyć się zatrzymywania kling, aby 
był brzęk, szczęk szabli, ale jeśli aktor 
się pomyli, to nie wolno go skaleczyć. 
Musi być bezpiecznie.

Słuchał, fotografował i notował

 Marcin Łada
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Harmonogram konkursu będzie 
następujący: w  marcu i  kwietniu  
zbieramy makulaturę i  zużyte tele-
fony komórkowe. W  konkursowej 
akcji zbiórki surowców wtórnych 
będzie uczestniczyć siedem pu-
blicznych placówek oświatowych. 
W  ubiegłym roku, w  I  edycji kon-
kursu zebraliśmy prawie 30 ton 
makulatury oraz ponad 100 kg zu-
żytych telefonów komórkowych.
Terminy tegorocznej zbiórki :
1)  Kategoria I : szkoły podstawowe pu-

bliczne w terminie: 11.03–28.03.2019
2)  Kategoria II: przedszkola publicz-

ne w terminie 01.04–18.04.2019
W  maju bieżącego roku nastąpi 

uroczyste podsumowanie konkur-
su i  wręczenie nagród w  każdej 
z  uczestniczących placówek. A  jest 
o  co walczyć! Przyznamy nagro-
dy rzeczowe związane z  tematyką 
ochrony środowiska, a także sprzęt 
elektroniczny. Nagrodzimy naj-
lepsze szkoły, przedszkola i dzieci, 
które zbiorą najwięcej surowców. 
Każda paczka makulatury i  zuży-
tych telefonów komórkowych bę-
dzie ważona i  wpłynie na wyniki 
poszczególnych placówek. Mamy 
po trzy nagrody rzeczowe w dwóch 
kategoriach: publiczne szkoły pod-
stawowe i  przedszkola gminne 
oraz nagrody indywidualne dla naj-
bardziej aktywnych uczestników. 
Grupa z  najlepszego przedszkola 
i klasa z najlepszej szkoły pojadą na 
wizytę studialną1 do  nowoczesnej 
sortowni odpadów komunalnych.

Organizatorem konkursu jest 
operator odbioru odpadów komu-
nalnych w gminie Stare Babice fir-
ma Byś-Wojciech Byśkiniewicz we 
współpracy z  Gminą Stare Babice, 
a  w  konkursie będą uczestniczyć 
dzieci za zgodą rodziców i opieku-
nów prawnych. Laureaci otrzymają 
dyplomy uczestnictwa.

Standardy zbiórki makulatury 
Do oznaczonych kontenerów na 

makulaturę będziemy przyjmować 
tylko suchą makulaturę: 

gazety, katalogi, prospekty, cza-
sopisma ilustrowane, listy, papier 
do pisania, zeszyty, książki, książ-
ki telefoniczne, torebki papierowe, 
papier pakowy, kartony, pudełka, 
tekturę.

Prawidłowo przygotowane do 
wyrzucenia opakowania powin-
ny być zgniecione, aby  zajmowały 
jak najmniej miejsca i  nie two-
rzyły „sztucznego” przepełnienia 
pojemnika. Bardzo ważne jest, 
żeby makulatura nie była mokra 
– wilgotność to istotny parametr 
jej  jakości. Kategorycznie nie 
wrzucamy: kartonów po mleku 
i  napojach, kartoników po  socz-
kach, kalek oraz papieru prze-
bitkowego, papieru termicznego 
i papieru do faksu, zabrudzonego 
lub tłustego papieru, artykułów 
i  papierów higienicznych, celo-
fanu, pieluch, podpasek, tapet, 
worków po cemencie. Makulaturę 
należy oddawać w  postaci paczki 

związanej sznurkiem lub w  karto-
nie w wyznaczonym miejscu, w taki 
sposób, aby mogła zostać zważona. 

Standardy zbiórki telefonów 
komórkowych 

Telefony komórkowe, przekazy-
wane w ramach zbiórki, stają się wła-
snością Organizatora w  momencie 
umieszczenia telefonu komórkowe-
go w  odpowiednio oznakowanym 
pojemniku do zbiórki.

Oddający telefon komórkowy 
zobowiązany jest do usunięcia da-
nych zapisanych w  pamięci telefo-
nu. Organizator zobowiązuje się do 
niewykorzystania w  żadnej formie 
danych przekazanych w pamięci te-
lefonów oraz do trwałego usunięcia 
takich danych; nie ponosi jednakże 
odpowiedzialności za użycie takich 
danych przez osoby trzecie, w przy-
padku gdy poza kontrolą Organiza-
tora i bez jego zgody uzyskają one 
dostęp do takich danych.

Kontakt do koordynatorów 
konkursu:
Agnieszka Oleszkiewicz
Fundacja Chlorofil
Tel. 608 633 593
e-mail:
oleszkiewiczagnieszka@gmail.com

Marcin Ostrysz
Firma Byś Wojciech Byśkiniewicz
Tel. 607 792 591
e-mail:
marcin.ostrysz@bys.com.pl

II Konkurs Środowiskowy  
dla babickich szkół i przedszkoli

Zbieraj z nami! Eko konkurs z nagrodami!  Pod takim hasłem w marcu  
i kwietniu br. odbędzie się II Konkurs Środowiskowy w gminie Stare Babice.

1 studialny (Wielki słownik języka polskiego PWN) 
a) «mający charakter studium»
b)  «oparty na wstępnym badaniu, studiowaniu».

 

studium łac. ‘dążenie do czegoś, zwłaszcza do wiedzy
a)  «wszechstronna, wnikliwa praca naukowa nad jakimś 

zagadnieniem»:
c) «drobiazgowa analiza czegoś, np. jakiegoś zjawiska».
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Przed południem zawodnicy walczyli o trofea i tytuły 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w różnych 
kategoriach wiekowych, w  grach singlowych i  deblo-
wych. Oprócz reprezentantów z Polski w Babicach za-
meldowała się grupa zawodników z Norwegii i Litwy. 

Wczesnym rankiem rozpoczęły się gry podwójne. 
Pierwsze miejsca na podium we wszystkich trzech ka-
tegoriach deblowych zajęli gracze z Polski, a zawodnicy 
z Norwegii ukończyli walkę w grach podwójnych z dwo-
ma brązowymi medalami. 

W rozgrywkach singlistów rywalizowano w siedmiu 
kategoriach wiekowych w systemie grupowym i KO. 

Większość medali w singlowych Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski zdobyli Polacy; zawodnicy reprezen-
tujący Litwę zdobyli po jednym krążku w każdym ko-
lorze (srebro w kategorii kobiet, złoto i brąz w kategorii 
juniorów do lat 18), a Norwegowie jeden raz stawali na 
podium (srebro w kategorii panów powyżej 40 lat).

Galeria wraz z listą medalistów dostępna na stronie wy-
darzenia: www.facebook.com/events/514125075761841/
permalink/538886406619041/ 

 

Wieczorem, po godzinie 19:00 w hali wygaszono oświe-
tlenie i rozpoczął się turniej „Blackminton®STARS Stare 
Babice 2019”. Zawodnicy walczyli o zwycięstwo, grając 
w  ciemności świecącymi speederami. Fluorescencyjne 
linie boisk oraz wymalowani specjalnymi farbami gra-
cze byli widoczni dzięki oświetleniu UV. „Niesamowi-
te widowisko, na długo pozostające w  pamięci” – tak 
twierdzili ci, którzy pojawili się na trybunach, by ob-
serwować nowatorski rodzaj rywalizacji sportowej. Za-
wodnicy walczyli o trofea w grach pojedynczych, trzech 
kategoriach wiekowych. Lista zwycięzców blackminto-
nowych rozgrywek dostępna na stronie wydarzenia FB: 
www.facebook.com/events/220560908885441/perma-
link/243269716614560/ 

W  imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy 
wszystkim zawodnikom za udział w turnieju i wspaniałą 
sportową atmosferę.  

Specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich, 
którzy pomagali nam w organizacji rozgrywek. Jesteśmy 
wdzięczni za wsparcie udzielone nam ze strony GOSiR 
Stare Babice – gospodarzy obiektu. 

Tekst: Lidia Bomirska Foto: GOSiR

Crossminton 
Crossminton to sport dla każdego. Jest 

dynamiczny jak tenis, szybki jak squash 
i łatwy jak badminton. Wywodzi się z kon-
cepcji gry opatentowanej w  Niemczech 
pod nazwą Speedminton®, która jest 
nowoczesną wersją tradycyjnej „kometki” 
i gwarantuje dobrą zabawę „ANYWHERE, 
ANYTIME”.

Ojcem chrzestnym gry jest Bill 
Brandes, wynalazca SPEEDERÓW, 
czyli specjalnych aerodynamicznych 

lotek odpornych na wiatr. Grono 
entuzjastów z  utworzonej w  2001 
firmy Speedminton GmbH opraco-
wało do nich odpowiednie rakiety, 
lekkie, ale z silnym naciągiem, dzię-
ki czemu speedery mogły osiągać 
prędkość do 290 km/h.

Speedery charakteryzują się wy-
soką stabilnością na wietrze, a  do 
zabawy nie potrzeba żadnych siatek, 
słupków, kortu. 

Całkowitą nowością są świecące 
speedery. Dzięki nim noc i  ciem-
ność nie przeszkadza w  rozgryw-
kach. W  2005 roku w  Niemczech 

zarejestrowano nową dyscyplinę 
sportu pod nazwą „speed badminton”, 
a w wielu krajach pojawiły się regu-
larne turniejowe rozgrywki. W roku 
2011 w  Berlinie odbyły się pierwsze 
Mistrzostwa Świata, a  kraje w  nich 
uczestniczące utworzyły Światową 
Federację dla nowego sportu. Od 
2016 roku, na prośbę Światowej Fede-
racji Badmintona, nazwę „speed bad-
minton” zmieniono na „crossminton”, 
by móc w przyszłości bez problemów 
ubiegać się o  status sportu olimpij-
skiego. 

GOSiR

Crossminton, w pełnej krasie zaprezentował się w Hali Sportowej GOSiR-u. W sobotę, 16 lutego 
odbyły się tu rozgrywki w unikatowej formule „Day&Night”, czyli turniej dzienny oraz jego nocna 
odmiana, rozgrywana świecącymi speederami w sali oświetlonej specjalnymi lampami UV.

Efektowna premiera crossmintona w Starych Babicach
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sport

Stare Babice CUP to już tradycyj-
nie pierwszy na Mazowszu turniej 
taekwondo olimpijskiego po feriach 
zimowych.

W  tegorocznej edycji wystarto-
wało 111 młodych zawodniczek i za-
wodników mogących sprawdzić 
swoje umiejętności w konkurencjach 
technicznych, sprawnościowych 
i taktycznych. Przybyli zawodnicy re-
prezentowali kluby taekwondo olim-
pijskiego zarówno te stołeczne – KS 
Tebek, UKS G-8 jak i mazowieckie: 
Legionowska Akademia Sportów 

Walki oraz KS Taekyon z Sierpca. 
Dla zebranych widzów – rodzin 

i znajomych była to możliwość zoba-
czenia taekwondo na żywo i przeżycia 
emocji kibicowania swoim bliskim. 
Powodów do dumy było wiele, bo 
poziom sportowej rywalizacji mimo 
młodego wieku zawodników był na 
bardzo wysokim poziomie. Tradycją 
naszego turnieju jest nie tylko świet-
na atmosfera, ale również wyjątko-
we medale przygotowane specjalnie 
na babicki turniej. I  choć tego dnia 
bohaterami byli wszyscy startujący 

w turnieju, to nie można zapomnieć 
o  zaangażowanych w  organizację 
i sprawny przebieg turnieju pracowni-
kach GOSiR, sędziach PZTO, trene-
rach, wolontariuszach oraz obsłudze 
technicznej i zabezpieczeniu medycz-
nemu imprezy.

Kolejna edycja Stare Babice Cup 
już za rok.

Wszystkich zainteresowanych tre-
ningami taekwondo zapraszamy do 
kontaktu z trenerem Piotrem Paziń-
skim 606 737 072.

tekst/foto: Marcin Sadowski

Turniej taekwondo
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rozrywki umysłowe

autor zagadek: AK / foto: Pixabay

SENNE ZAGADKI

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl w diagramie następujące 
słowa: SEN, ŁOŻE, KANAPA, KOŁDRA, KOC, 
POWŁOCZKA, JASIEK, TAPCZAN, CHRAPANIE, 
NOC, NÓW, PEŁNIA. Pozostałe litery czytane 
poziomo utworzą rozwiązanie.

Rozwiązania wszystkich trzech zagadek prosimy nadsyłać do 16 marca 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: Senne zagadki. Wśród 
osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań „Zimowych zagadek” (Zabawy zimowe na śniegu i lodzie!!!, Wypożyczalnia łyżew, Śnieżki). 
Nagrodę – karnet na miesięczny udział w zajęciach Domu Kultury wylosowała Agnieszka Łuszcz. Zapraszamy do redakcji po od-
biór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie.

Logogryf Wpisz odgadnięte nazwy we właściwe miejsca diagramu. Oznaczone 
pola utworzą rozwiązanie – nazwę męskiej czapki używanej w dawnych 
czasach do spania.

Do pary
Dopasuj znane powiedzenia do opisu ich znaczeń. Litery wpisane w odpowiednie pola utworzą rozwiązanie.

5. 7.

4. 8.

2. 3. 6.

9.

1.

K A S K P O A K O N

E I N A P A R H C A

I N E N Ó W D J N Z

S Ł S A N Y Ł K O C

A E C P E Ż O Ł C P

J P H A S N K Ó W A

P O W Ł O C Z K A T

1
23

4
5

7

8

9

6

Spędzać sen z oczu. 

Ocknąć się ze snu.

Spać snem wiecznym.

Spać snem sprawiedliwego.

Wybić kogoś ze snu.

Chodzić jak we śnie.

Słyszeć jak przez sen.

Przemijać jak sen.

Nie dawać zasnąć.

Spać spokojnie.

Spowodować, że ktoś nie może zasnąć.

Nie zdawać sobie sprawy z tego, co się dzieje.

Być nieżywym.

Rozbudzić się.

Przemijać bardzo szybko.

Słyszeć niewyraźnie.

Hasło: 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 P

U

S

Z

D

O

A

K

2
3
4
5
6
7
8
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rozrywki umysłowe

autor krzyżówki: IB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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3. 4.
21 17

5.
25 14 3 13

6.
8 18 9

7.

26
8.

9.
4

10.

11.
16 12 1

12.
23 7

30

5
13.

6 22 11
14.

24
15.

20 32
18.

19
16. 17.

31

2
21.

28 34
19. 20.

33

29 10
22.

15 27

Krzyżówka 
babicka 
nr 2/2019

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 16 marca na adres: gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres redakcji Gazety 
Babickiej, Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem „Krzyżówka nr 2/2019”. Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2019: JAK WALENTY NIE POLEJE, TO NA WIOSNĘ MASZ NADZIEJĘ. Nagrodę otrzymuje: Asia Turek. 
Po odbiór podwójnego biletu na spektakl teatralny, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, zapraszamy 
do redakcji Gazety Babickiej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody nie podlegają wymianie. 

Poziomo:
  4.  Wieś leżąca pomiędzy Starymi 

Babicami a Klaudynem.
  5.  Dawniej nazywano tak ostatnie 

dni karnawału, zabawy i zwyczaje 
ludowe związane z tymi dniami; 
ostatki.

  6.  Inaczej Środa Popielcowa.
  8.  Okres zabaw i balów trwający 

od święta Trzech Króli do Środy 
Popielcowej.

  9.  Nasz … Park Narodowy.
11.  Wykorzystanie surowców wtórnych 

w przemyśle.
12.  Nadziewane ciastka drożdżowe 

kojarzące się z tłustym czwartkiem.
13.  Obchodzi imieniny 12 marca.
16.  … czwartek – ostatni czwartek 

karnawału, w którym urządza się 
zabawy i częstuje pączkami.

18.  Miejscowość znana ze szkoły 
cyrkowej oraz akcji „Zima  
w lesie 2019”.

19.  Grupa …, kwartet smyczkowy 
mający charakter kabaretu, który 
wystąpił na scenie Domu Kultury 
14 lutego.

21.  Borzęcin Mały lub …
22.  Np. … Narodowy w Warszawie  

lub … Arena w Krakowie.

Pionowo:
  1.  Smażone, cienkie, kruche  

ciastka w kształcie splątanej 
wstążki, popularne  
w karnawale.

  2.  Kolegium honorowe nadające 
niektóre odznaczenia i ordery, 
np. Babinicza.

  
3.  … Babicka, startuje po raz czwarty. 

Zapisy trwają.
  7.  Statuetka - symbol tradycji 

sienkiewiczowskiej, zwana 
często „Babickim Oskarem”, 
jest przyznawana zasłużonym 
dla gminnej społeczności 
babiczanom.

10.  Remiza …
14.  Ostatnie dni karnawału 

zaczynające się w tłusty czwartek, 
a kończące się zawsze we wtorek, 
zwany w Polsce „śledzikiem”.

15.  W finansach - zestawienie 
planowanych wpływów 
i wydatków.

17.  Ma imieniny 24 marca.
20.  Choroba zakaźna lub druga 

największa rzeka w Polsce. 







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



 www.KampinoSport.pl
KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice 606 122 322 / 22 722 90 32

ZAPISZ

DZIECKO 
NA TENISA!
do KAMPINOSPORT
Pierwsze zajęcia dla 
nowego dziecka w grupie 
GRATIS!

Uwaga ilość miejsc 
w grupach jest ograniczona.

ZAJĘCIA
FITNESS
do KAMPINOSPORT
Tylko u nas w karnetach
dodatkowe usługi
kosmetyczne GRATIS!

PRZYJDŹ NA 

Sprawdź GRAFIK ZAJĘĆ
na naszej stronie internetowej! 

KampinoSport 
ul. Izabelińska 79 Stare Babice

kom. 606 122 322
tel. 22 722 90 32 

www.KampinoSport.pl



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

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

www.homeinstyle.pl

MINEX   Skład opału
Przeniesiony ze Starych Babic 
do Klaudyna, ul. Lutosławskiego 9

Sprzedaż:
– Drzewo kominkowe
– Eko groszek
– Węgiel                                     Tel. 660 686 391


