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Robótki zręczne – Guzikowe obrazy – 7 maja (wtorek), godz. 10:00, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z okazji 3 maja 
– 9 maja (czwartek), godz. 19:00, Sala Widowiskowa Domu 
Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia na www.biletyna.pl 
oraz w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice.
Pani Kropeczka zaprasza na obchody XVI edycji Tygodnia Bibliotek 
– 14 maja (wtorek), godz. 16:00, Biblioteka Publiczna Gminy 
Stare Babice. Wstęp wolny.
Hanka Bielicka – kobieta w kapeluszach, wykład UTW – 14 maja 
(wtorek), godz. 16:30, Klub Mieszkańca Stare Babice. Wstęp 
wolny.
Babice i okolice, historia i dziedzictwo – spotkanie autorskie 
ze Stanisławem Fijałkowskim – 16 maja (czwartek), godz. 17:00, 
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. Wstęp wolny.
Tancerka z Indii – 17 maja (piątek), godz. 19:00, Sala 
Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety 
do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu 
Kultury Stare Babice.
Kino Młodego Widza – 18 maja (sobota), godz. 16:00, film 
animowany, familijny (2015), reż. Bob Peterson, czas: 1 godz., 
40 min. Sala Widowiskowa Domu Kultury. Wstęp wolny. 
Filmowe Wieczory – 18 maja (sobota), godz. 19:00, 
dramat, biograficzny (2016), reż. Clint Eastwood, w roli 
głównej Tom Hanks, czas trwania: 1 godz. 36 min. Sala 
Widowiskowa Domu Kultury. Wstęp wolny.
Wiera Gran, Teatr Kamienica – 19 maja (niedziela), godz. 17:00, 
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice. Bilety 
do nabycia na www.biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu 
Kultury Stare Babice.
Bibliosłówka – Pani Kropeczka zaprasza na Dzień Mamy – 
21 maja (wtorek), godz. 16:30, Biblioteka Publiczna Gminy 
Stare Babice. Wstęp wolny.
Spotkanie dyskusyjnego klubu książki – 21 maja (wtorek), 
godz.  18:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice. 
Wstęp wolny.
Opowieść o Radiostacji Babice – spotkanie autorskie 
z Jarosławem Chrapkiem i Jerzym Raczkiem – 23 maja 
(czwartek), godz. 18:00, Biblioteka Publiczna Gminy Stare 
Babice. Wstęp wolny.
Jerzy Filar i Przyjaciele Naszej Basi Kochanej – koncert z okazji Dnia 
Matki – 23 maja (czwartek), godz. 19:00, Sala Widowiskowa 
Domu Kultury Stare Babice. Bilety do nabycia na www.
biletyna.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice.
Dzień Babic – 25 maja (sobota), od godz. 15:00, Polana 
Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli. Wstęp wolny.
Wykład UTW – 28 maja (wtorek), godz. 16:30, Klub 
Mieszkańca Stare Babice. Wstęp wolny. Bliższe informacje 
na stronie www.stare-babice.pl
Teatr Piasku „Kopciuszek” – 1 czerwca (sobota), godz. 16:00 
i 18:00, Bilety do nabycia na www.biletyna.pl oraz 
w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice.
Pobiegnij z nami po zwycięstwo! Ruszyły zapisy do 9. 
Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego. Więcej informacji 
oraz zapisy do biegu dostępne są na stronie  
www.polmaraton.pwz.pl oraz www.maratonypolskie.pl.

NA OKŁADCE: Grupa „Stare Babice Biegają” przed startem 
w 4. dziesiątce Babickiej 

foto: Ewelina Zając
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Szanowni Państwo!
Rolą samorządu gminnego jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, dlatego 

włodarze gminy muszą realizować wiele zadań zapisanych w licznych usta-
wach oraz innych aktach prawnych. Słaba byłaby jednak ta władza, która 
robiłaby tylko to, co musi. 

Dynamiczny rozwój naszej podwarszawskiej gminy wytycza do wykonania 
cele niezwykle różnorodne - postępuje on tak szybko, jak jeszcze nigdy w histo-
rii Starych Babic. Budują się domy jednorodzinne, ale również osiedla dewe-
loperskie – coraz to nowe grunty nabywane są pod inwestycje mieszkaniowe. 
Zadaniem administracji jest wspomagać rozwój, lecz również do pewnego stop-
nia panować nad nim, utrzymać go w pewnych zdroworozsądkowych ramach 
dbałości o ład przestrzenny (plany miejscowe, uchwały krajobrazowe) i infra-
strukturalny. Nie jest to proste w sytuacji, kiedy działać trzeba w punkcie, gdzie 
krzyżują się potrzeby społeczne, dążenia biznesowe przedsiębiorców oraz wizje 
rozwojowe podmiotów decyzyjnych (wójtów, radnych, urzędników).

Dbając o poprawę drogowych ciągów komunikacyjnych, kończymy remonty zaczęte jeszcze w poprzedniej kadencji: 
ul. Jakubowicza w Lipkowie, ul. Sportowa w Zielonkach, ul. Szymanowskiego w Klaudynie, parking przy ul. Sienkie-
wicza w Starych Babicach. Współfinansujemy inwestycje powiatowe – budowę ulicy Izabelińskiej w Starych Babicach 
i ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym. Przymierzamy się do realizacji nowych zadań: przebudowy skrzy-
żowań na ulicy Warszawskiej przy ul. Reymonta w Latchorzewie i ul. Piłsudskiego w Starych Babicach. Jeszcze w tym 
roku chcemy wybudować rondo przy ul. Południowej w  Zielonkach-Parceli. Przygotowywana jest również pełna 
modernizacja ul. Lutosławskiego w Klaudynie i ul. Pohulanka w Starych Babicach na styku z Kwirynowem i Jano-
wem. Na obszarze przemysłowo-usługowym w Bliznem Łaszczyńskiego już w najbliższych miesiącach wybudowana 
zostanie gminna droga oznaczona w planie miejscowym symbolem 3KDL – jest ona niezbędna dla funkcjonowania 
tamtejszych firm. W ciągu najbliższych dwóch lat przybędzie nam również niezależna droga rowerowa o długości 3,9 
km. Łączyć nas będzie z Warszawą poprzez ul. Decowskiego i dalej biec będzie przez Kwirynów i Janów do Klaudyna, 
do granicy z Gminą Izabelin. Przedsięwzięcie to sfinansowane zostanie ze środków europejskich w ramach programu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Najnowsze analizy dotyczące komunikacji w aglomeracji stołecznej wska-
zują na ciągły wzrost znaczenia transportu publicznego. W celu wypracowania całkiem nowego układu autobusowe-
go, decyzją wójta gminy Sławomira Sumki powołany został specjalny zespół roboczy. W jego składzie są mieszkańcy 
i urzędnicy. Zespół podejmie współpracę z analitykami z Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy nadzieję, że nowo 
wypracowane rozwiązania będą bardziej satysfakcjonujące dla każdej miejscowości, przede wszystkim ułatwią szyb-
ki i wygodny dojazd do Warszawy.

W dużym tempie przybywa w gminie nowych mieszkańców, co powoduje, że już w chwili obecnej nasze szkoły 
i przedszkola są przepełnione. Niezbędna będzie w najbliższych latach budowa nowych obiektów oświatowych. W tej 
chwili finalizowana jest umowa kupna budynku po prywatnej szkole przy ulicy Granicznej w Starych Babicach, który 
udostępniony zostanie do dyspozycji dyrekcji szkoły podstawowej. W jego murach znajdą miejsce szkolne oddziały 
zerówkowe. W Koczargach Starych od pierwszego września uruchomione zostanie przedszkole dla dzieci trzyletnich. 
Pomysł ten spotkał się z dużą aprobatą rodziców, ponieważ akurat ta część gminy przedszkola dotychczas nie miała.

Konieczność ochrony środowiska naturalnego, ale również coraz większy koszt pozyskiwania energii ze źródeł ze-
wnętrznych sprawiają, że liczne samorządy zaczynają myśleć o inwestycjach w odnawialne źródła energii – zarówno 
tej cieplnej, jak i elektrycznej. W naszym Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko-Babice trwają prace kon-
cepcyjne nie tylko nad wykonaniem odwiertu geotermalnego – myśli się również o zasileniu fotowoltaicznym oraz 
o budowie biogazowni, czyli hermetycznej instalacji przetwarzającej odpady organiczne (trawę, odpady kuchenne, 
odpady z produkcji rolniczej itd.) w gaz o dużej zawartości metanu. Pozyskiwana energia mogłaby być dystrybuowa-
na nie tylko do obiektów komunalnych, lecz również sprzedawana odbiorcom indywidualnym.

W nowej kadencji samorządowej działamy prężnie dla dobra Naszych Mieszkańców. Polecam lekturę nowego nu-
meru Gazety Babickiej. Treść i  tematyka jej artykułów dobierana jest tak, aby w  pełni zobrazować to wszystko, 
co ważne dla życia naszej gminnej wspólnoty samorządowej.

Tomasz Szuba
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice
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Ponieważ to wydarzenie jest nierozerwalnie związane 
z Aleją Dębów Katyńskich, mieszczącą się tuż obok szkoły 
w Starych Babicach, postanowiliśmy przybliżyć Państwu 
to niezwykłe miejsce.

Aleja Dębów Katyńskich w Starych Babicach powsta-
ła dla upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Polskiej 
Golgoty Wschodu. Utworzona została w 2010 r. z inicjaty-
wy Marcina Łady – wieloletniego redaktora prowadzącego 
Gazetę Babicką, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

29 dębów poświęcono: polskim oficerom zamordowa-
nym w  Katyniu, Charkowie, Twerze i  innych miejscach 
straceń, Polakom zgładzonym podczas II wojny światowej 
na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej i w Związku Ra-
dzieckim, a także Ofiarom Tragedii Smoleńskiej z 2010 r. 
– delegacji prezydenckiej udającej się na uroczystości reli-
gijno-patriotyczne do Katynia.

Większość osób upamiętnionych dębami to przodko-
wie mieszkańców gminy Stare Babice i dzielnicy Bemowo 
(Boernerowo); są wśród nich także przodkowie przedsta-
wicieli władz samorządowych (poprzednich i obecnych) 
naszej gminy. Natomiast wiele osób z delegacji prezydenc-
kiej było przyjaciółmi naszej społeczności i często bywało 
w Starych Babicach, jak np. Biskup Polowy WP Tadeusz 

Płoski, czy Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. Warto pamiętać, 
że dęby mają tu także prezydenci Polski: Lech Kaczyński 
i Ryszard Kaczorowski. Są również drzewa symbolicznie 
obejmujące grupy osób jak np. dąb poświęcony Zaginio-
nym bez wieści na Wschodzie, czy dąb upamiętniający 
Ofiary Zbrodni Wołyńskiej. 

Tablica Matki Boskiej Katyńskiej na brzegu Alei Dębów 
– od ul. Sienkiewicza została ufundowana przez babickie 
Koło Związku Oficerów Rezerwy RP prowadzone przez 
Marcina Ładę. 

Polska historia jest niestety w  dużej mierze historią 
cierpienia naszego narodu i poświęcenia życia dla Oj-
czyzny. Nasi przodkowie walczyli o to, byśmy dziś mo-
gli żyć w wolnej Polsce. Pamiętajmy o tym niezwykłym 
dziedzictwie…

Z podziękowaniami za wkład do tego tekstu – 
 panu Marcinowi  Ładzie – Redakcja

W tym roku uroczystości religijno-patriotyczne upamięt-
niające Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleń-
skiej wyznaczone zostały na 28 kwietnia. Relację przedsta-
wimy Państwu w kolejnym numerze Gazety Babickiej. 

Szanowni Czytelnicy! Zpraszamy Państwa do wzięcia 
udziału w  projekcie gminy Stare Babice pn. „Rodzinny 
album gminy Stare Babice”. Jeżeli Państwo lub Państwa 
rodzina pochodzicie z tego regionu i chcecie podzielić się 
starymi fotografiami z szerszym gronem mieszkańców, to 
trafia się ku temu doskonała okazja. 

Jak wziąć udział w akcji?
Prosimy przesyłać zdjęcia w formacie jpg w rozdzielczo-

ści min. 350 dpi na adres facebook@stare-babice.waw.pl.  
W  treści prosimy podać swoje imię i  nazwisko oraz 

(w miarę możliwości) miejsce i datę wykonania fotografii.  
Zdjęcia można również przynieść do urzędu gminy, 
ul.  Rynek 32 w  Starych Babicach, II piętro pok.  30 
(Referat Komunikacji Społecznej) po wcześniejszym 
kontakcie tel. (22) 730 80 40. W takim przypadku pra-
cownicy urzędu zeskanują zdjęcia na miejscu.

Zebrane fotografie planujemy zaprezentować szersze-
mu gronu mieszkańców na wystawie w 2. połowie 2019 r. 
w  wybranym miejscu na terenie gminy. Jednocześnie 
przedstawiamy również jedną z  pierwszych przesłanych 
fotografii. Na zdjęciu rodzina Berkowskich z Wojcieszy-
na. Feliksa Berkowska z domu Jesionek, żona Antoniego 
wraz z dziećmi: Kazimierą, Wacławem i Jadwigą. Rok 1941, 
dzień I Komunii św. Kazi. Foto: z archiwum prywatnego.

Tekst: RKS UGSB

Panu Józefowi Żółtowskiemu
 sołtysowi wsi Koczargi Stare

 wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci Córki

składają:
Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka

Zastępca Wójta Tomasz Szuba
Pracownicy Urzędu Gminy Stare Babice 

oraz jednostek podległych

Babice na starej fotografii

Aleja Dębów Katyńskich



kwiecień/maj 2019  gazetaBABICKA 

5

gmina urząd teren

Warto podkreślić w  tym miej-
scu, że tylko nasze, mieszkańców 
bezpośrednie zaangażowanie, udział 
w spotkaniach, rozmowach i działa-
nie jest w stanie dokonywać realnych 
zmian w  naszych wsiach. Niestety, 
zmiany nie dokonają się poprzez 
śledzenie życia społecznego przez 
internet. Wspólne szukanie rozwią-
zań, a  nie tworzenie dodatkowych 
problemów jest realną i  wymierną 
wartością. 

10 kwietnia w sali konferencyjnej 
urzędu gminy przy ul. Rynek 21, 
w  bardzo licznym gronie, spotka-
li się mieszkańcy Latchorzewa. Na 
pytania mieszkańców odpowiadali: 
wójt Sławomir Sumka, zastępca wój-
ta Tomasz Szuba wraz z gminnymi 
urzędnikami, radny Jerzy Piętocha 
oraz dyrektor w  GPK Eko-Babice 
Jan Kalinowski. Wśród najbardziej 
gorących tematów pojawiła się spra-
wa ulicy Zająca i  kwestia uregulo-
wania tam prawa własności. Ważny 

dla mieszkańców był również temat 
dotyczący jakości wody – już nieba-
wem gminna sieć wodociągowa zo-
stanie zmodernizowana, a z kranów 
popłynie woda oligoceńska. Waż-
nym tematem było bezpieczeństwo 
na ulicy Hubala-Dobrzańskiego 
oraz Warszawskiej. Tam już wkrót-
ce mają pojawić się udogodnienia 
w  formie m.in. przejścia dla pie-
szych przy Lidlu oraz spowalnia-
cze na ulicy Hubala. Jest to ważne 
zwłaszcza dla młodszych mieszkań-
ców – dzieci, które wracają tą drogą 
ze szkoły. Gmina zainteresowana 
jest też wykonaniem zbiornika re-
tencyjnego, w celu odwodnienia te-
renów Latchorzewa, które są mocno 
zalewane w letnich porach deszczo-
wych. W tej kwestii na razie trwają 
rozmowy z Warszawą i tworzone są 
projekty. Istotne dla mieszkańców 
jest również to, iż urzędnicy gmi-
ny rozmawiają z  ZTM Warszawa 
w  kwestii rozszerzenia transportu 

autobusowego i  przedłużenia linii 
149 z Bemowa-Groty. 

Jedno z ostatnich w serii wiosen-
nych spotkań sołeckich odbyło się 
11 kwietnia w  Zielonkach-Parceli. 
Tu  przedstawicielami gminy byli 
wójt i  jego zastępca, radny Kazi-
mierz Lade i  sołtys Zielonek-Par-
celi Tomasz Lesisz. 

Około 40 osób żywo zaintere-
sowanych bieżącymi sprawami 
i  potrzebami Zielonek zadawało 
pytania urzędnikom i  brało udział 
w  żywiołowej dyskusji na temat 
modernizacji dróg, budowy chod-
ników, inwestycji w oświetlenie ulic, 
poprawy bezpieczeństwa pieszych 
na gminnych drogach, usprawnie-
nia komunikacji z Warszawą, opła-
calności utworzenia nocnej linii 
autobusowej, poprawy komunika-
cji z  Ożarowem oraz rozładowania 
korków na ulicy Warszawskiej.

tekst/foto: GB

W kwietniu odbyły się kolejne spotkania sołeckie, podczas których mieszkańcy wsi mogli porozma-
wiać o problemach i zadać pytania bezpośrednio wójtom oraz przybyłym pracownikom urzędu gminy. 

Spotkań sołeckich ciąg dalszy

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
28 marca 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się VII sesja 
Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 7 uchwał:

1. Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Stare Babice na 2019 rok

2. Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Stare Babice na lata 2019–2029

3. Uchwała Nr VII/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do 
realizacji „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie 
Stare Babice w latach 2017–2020”

4. Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy 
Stare Babice

5. Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stare Babice na rok 2019

6. Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego 
niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych 
przez Gminę Stare Babice

7. Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie rozszerzenia składu osobowego sta-
łych Komisji Rady Gminy.

Transmisje z obrad rady gminy można obejrzeć pod adresem:  
https://www.youtube.com/user/UGStareBabice

Oprac.: IB
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A może fotowoltaika… ?
Na początku marca delegacja kilku pracowników GPK 

Eko-Babice odwiedziła branżowe odpowiedniki naszej fir-
my mieszczące się w Szczecinku i Szczecinie. Przedsiębior-
stwa te już cztery lata temu wybudowały swoje pierwsze 
instalacje fotowoltaiczne i dziś rozbudowują kolejne. Po-
nieważ były to pierwsze tego typu instalacje zaadaptowane 
do potrzeb naszej branży to liczyliśmy, że uzyskamy infor-
macje na temat prowadzenia takiej inwestycji, uzupełnione  
o już kilkuletnie doświadczenie eksploatacyjne. W jednym 
i drugim przedsiębiorstwie spotkaliśmy się z chęcią podzie-
lenia się zdobytym doświadczeniem i wiedzą. Co prawda 
w obu tych lokalizacjach pierwsze instalacje były budowa-
ne z pomocą funduszy europejskich, ale obecnie, pomimo 
braku takiego wsparcia, ich realizacja nadal ma sens i jest 
opłacalna ekonomicznie. 

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, iż na 
przestrzeni kilku lat postęp technologiczny w budowie pa-
neli fotowoltanicznych spowodował wzrost ich wydajności 
o ponad 40% i jednocześnie spadek cen jednostkowych za 
metr kwadratowy powierzchni samych paneli. Jeśli ten fakt 
połączymy ze spodziewanym i nieuniknionym wzrostem 
cen energii elektrycznej, to myśl o szybkim wybudowaniu 
tego typu instalacji jest jak najbardziej racjonalna. W przy-
padku naszego przedsiębiorstwa zaczynamy planować 
wykonanie takich instalacji na terenie Stacji Uzdatniania 
Wody w Borzęcinie Małym, w Starych Babicach i na tere-
nie oczyszczani ścieków w Starych Babicach. Najprawdo-
podobniej w powyższej kolejności. 

A może biogazownia… ?
Ekonomiczny sens budowy biogazowni na oczysz-

czalni ścieków z wykorzystaniem wytworzonych osa-
dów jest związany z  przekroczeniem pewnej ilości 
przyjmowanych ścieków. Od wielu lat ten próg opłacal-
ności systematycznie się obniżał i obecnie oceniam, że 
jest on na poziomie 20 000 RLM (Równoważnej Liczbie 
Mieszkańców). Dzięki intensywnej rozbudowie sieci 
kanalizacyjnej w  naszej gminie właśnie osiągnęliśmy 
ten próg. Biogaz wytworzony z  obecnie produkowa-
nej ilości osadu pozwoliłby na wyprodukowanie około 
30% energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wła-
sne oczyszczalni ścieków. Od paru lat interesując się tą 
problematyką odnotowaliśmy, że są w  Polsce oczysz-
czalnie ścieków, które mogą wyprodukować taką ilość 
biogazu, który przy pomocy urządzeń kogeneracyjnych  

jest w stanie zabezpieczyć potrzeby energetyczne w 100%, 
zarówno w  produkcji energii elektrycznej jak i  ciepła 
technologicznego. Takie obiekty od paru lat funkcjonują 
w  Iławie i  Gdyni, a  niedawno rozbudowany i  zmoder-
nizowany obiekt w  Swarzewie nad Zatoką Pucką od-
wiedziliśmy na początku kwietnia wraz z zastępcą wójta 
Tomaszem Szubą. 

Główny technolog oczyszczalni-biogazowni zapoznał 
nas z ostatnimi wynikami pracy obiektu, odsłaniając kuli-
sy osiągnięcia tak znakomitego efektu. Paroletnia eksplo-
atacja tego obiektu i  liczne doświadczenie w testowaniu 
różnych rozwiązań doprowadziły do sytuacji, że obiekt 
ten zaspokaja 200% zapotrzebowania na energię elek-
tryczną i  cieplną. Tajemnica tkwi w  umiejętnym wspo-
maganiu procesu wytwarzania metanu nie tylko z osadów 
ściekowych, ale także z tłuszczy, odpadów zielonych i in-
nych wysokoenergetycznych nieczystości. Zgodnie z opi-
nią tego eksperta zastosowanie w niedalekiej przyszłości 
odpadów kuchennych jeszcze bardziej poprawi opłacal-
ność i sens tej działalności. 

Nadmiar wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej to 
doskonały powód, aby zainteresować się ideą powołania 
tzw. klastra energetycznego, czyli przedsięwzięcia zrzesza-
jącego producentów i odbiorców energii elektrycznej na 
terenie gminy Stare Babice. Chcąc dowiedzieć się, jak roz-
począć taką inwestycję, planujemy wyjazd w najbliższym 
czasie do Dzierżoniowa i Tych. 

A może jednak/też geotermia… ?
W połowie lutego odbyło się spotkanie naszych wójtów 

z prezesem przedsiębiorstwa, które od wielu lat projektuje 
i nadzoruje budowę odwiertów geotermalnych na terenie 
całej Polski. W wyniku spotkania władze gminy podjęły 
decyzję o nawiązaniu współpracy i zleciły wykonanie pro-
jektu odwiertu badawczo-eksploatacyjnego, sprawdzające-
go możliwości i potencjał trzech poziomów występowania 
wód geotermalnych. Dodatkowo firma ma przygotować 
wniosek aplikacyjny do NFOŚiGW o wsparcie finansowe 
wykonania pierwszego odwiertu. 

Z  rekomendacji prezesa tego przedsiębiorstwa od-
wiedziliśmy na początku marca zakład geotermalny 

A może ekogeotermia? cz. II
Tak jak zobowiązaliśmy się w poprzednim 

artykule zamieszczonym w Gazecie Babickiej 
nr 1 (269), chcemy przekazać garść informa-
cji na temat kolejnych kroków podjętych w tej 
sprawie. Ale wcześniej może kilka słów o in-
nych Odnawialnych Zródłach Energii (OZE).
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Wiosna to dobry czas, aby przesiąść się na rower. Jest 
nie tylko zdrowiej, ale mamy więcej możliwości, aby 
być bliżej natury. Lokalizacja w otulinie Kampinoskiego 
Parku Narodowego zobowiązuje, to również dobry spo-
sób, aby w okresie letnim dostać się do Warszawy bez 
konieczności stania w korkach. W gminie Stare Babice 

odbyły się już dwa spotkania z przedstawicielami firm 
oferujących tzw. system rowerów miejskich. 

Jak to działa? 
W  gminie byłyby udostępnione rowery publiczne, 

które można wypożyczyć za drobną opłatą. Zwykle 
służy do tego aplikacja w  telefonie. Samoobsługowe 
wypożyczalnie rowerów miejskich działają już w wie-
lu miejscach w Polsce. Wie o tym wójt gminy Sławo-
mir Sumka, który spotkał się najpierw z firmą Orange, 
a następnie Nextbike.  Rozmawiano o ofercie urucho-
mienia w  gminie Stare Babice takiego systemu. Roz-
wiązania obu firm mają swoje zalety: Orange oferuje 
rowery IV generacji, czyli takie, które można wypoży-
czyć i zostawić w dowolnym miejscu na terenie gminy, 
tak jak np. hulajnogi w Warszawie. Nextbike, czyli po-
pularne Veturilo, posiada rowery III generacji, wyma-
gające bazy stacjonarnej, ale pozwala włączyć gminę 
w ten system. Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto, 
analizowane są oba warianty i ich cena. Będziemy in-
formować czytelników na bieżąco.

tekst/ foto: RKS UGSB

Rower miejski w Gminie Stare Babice

W  ubiegłym miesiącu opisywaliśmy zmiany, jakie nastąpiły 
w urzędzie, aby było Państwu jak najwygodniej załatwiać tu swo-
je sprawy. W kwietniu nastąpiły kolejne.

Punkt bankowy WBS został przeniesiony do pokoju nr 9 na 
parterze. Znajduje się w ustronnym miejscu, co jest komfortowe 
dla klientów dokonujących transakcji płatniczych. 

Referat Ochrony Środowiska oczekuje na Państwa w pokoju 
nr 10 również na parterze (dawna kancelaria urzędu). Wszyst-
kie sprawy kierowane do Referatu Ochrony Środowiska załatwią 
Państwo w jednym miejscu, również te związane z odpadami, czy 
opłatami za śmieci. Można również odebrać tu worki na odpady.

Tekst/foto GB

w Pyrzycach, który eksploatuje swoje złoża od ponad 20 
lat. Obecnie na 15 000 mieszkańców tego miasta ponad 
10 000 korzysta z ciepła dostarczanego siecią ciepłowni-
czą z  zakładu geotermalnego. Osoby, z którymi się spo-
tkaliśmy, opowiedziały historie powstania zakładu oraz 
poinformowały o  problemach i  sukcesach ponad dwu-
dziestoletniej działalności. 

W  tym samym czasie Wójtowie złożyli wizytę u  pre-
zydenta Sochaczewa, gdyż jest to najbliższy i najświeższy 
przykład zainteresowania się możliwościami i perspekty-
wami geotermii. 

W najbliższym czasie wraz z wójtem Sławomirem Sum-
ką i zastępcą wójta Tomaszem Szubą zamierzamy spotkać 

się z burmistrzami Poddębic i Mszczonowa, aby pogłębić 
swoją wiedzę na ten temat. 

Podsumowując, można powiedzieć, że przedstawione 
w niniejszym artykule trzy różne OZE mają potencjał roz-
woju i wykorzystania na terenie gminy Stare Babice tak, że 
idea samowystarczalności energetycznej gminy jest obec-
nie bardziej „science” niż „fiction”. 

tekst: Paweł Turkot

prezes zarządu Eko-Babice

współpraca: kier. J.R.P. Krzysztof Lebiedowicz

foto: dyr. Katarzyna Harasiuk DTO 

Kolejne udogodnienia
w urzędzie przy ul. Rynek 32



kwiecień/maj 2019  gazetaBABICKA 

gmina urząd teren

8

Na takie i wiele innych pytań od-
powiadali eksperci biorący udział 
w spotkaniu zorganizowanym przez 
przedstawicielstwo Komisji Euro-
pejskiej w Polsce w ramach progra-
mu „Dialog obywatelski”. Babickie 
spotkanie odbyło się było pod ty-
tułem: „Fakty i dezinformacja, czyli 
Polska i Europa przed wyborami”. 

W  spotkaniu wzięli udział i  od-
powiadali na pytania uczestników: 
Marcin Antosiewicz – były kore-
spondent TVP w Niemczech, wykła-
dowca UW oraz Akademii Finansów 
i  Biznesu Vistula; Robert Sołtyk 
– członek Komisji Europejskiej Dy-
rekcji Generalnej ds. komunikacji 
Społecznej (DG COMM) oraz dr 
hab. Marta Witkowska – pracownik 
Instytutu Europeistyki UW. Spotka-
nie prowadził Andrzej Godlewski 
– dziennikarz, wykładowca Uniwer-
sytetu SWPS.

Na początek kilka informacji 
liczbowych. UE zrzesza na dzień 
dzisiejszy, licząc z  Wielką Bryta-
nią, 28 państw. Daje to społeczność 
500  000  000 (pięćset milionów!) 
obywateli. Każde z  państw ma za-
pewnione prawo do zachowania 
państwowości i jest jednakowo waż-
ne. Objawia się to choćby w tym, że 
każdy dokument – nawet najdrob-
niejszy – powstający w wyniku prac 
UE jest tłumaczony i  udostępnia-
ny w  każdym narodowym języku. 
Mamy 24 oficjalne języki narodowe. 
Aby było to możliwe, w  Brukseli 
zatrudnionych jest 4  300 tłumaczy 
pisemnych i  800 tłumaczy ustnych 
(symultanicznych).

W pierwszej części konferencji pro-
wadzący przedstawili skalę zjawiska 
fake news, czyli fałszywych, często 
sensacyjnych informacji, które pre-
parowane są przez ogromne rzesze 

wyspecjalizowanych ludzi, by dezin-
formować czytelników (internautów) 
na całym świecie. Andrzej Sołtyk 
powiedział, iż najnowsze badania 
francuskiego ministerstwa obrony 
wykazały, że 80% nieprawdziwych 
informacji politycznych w  interne-
cie pochodzi od urzędników mini-
sterstwa obrony federalnej Rosji, ale 
umieszczane są one i  przekierowy-
wane ze stron i  w  językach zachod-
nioeuropejskich czy amerykańskich. 
Oczywiste jest, że te działania mają na 
celu skłócenie Europejczyków. Poin-
struowano słuchaczy, jak, dość łatwo, 
sprawdzić rzetelności informacji. 

Jak kilkukrotnie podkreślił Marcin 
Antosiewicz – unia nie jest doskona-
ła, jest wiele do zrobienia, by funkcjo-
nowała lepiej; dlatego ciągle musimy 
pracować nad jej udoskonaleniem, 
ale trzeba o tym konstruktywnie dys-
kutować.

26 maja 2019 – Eurowybory
Dialog Obywatelski w gminie Stare Babice
26 maja jednoznacznie co roku kojarzy się z Dniem Matki. W tym będzie miał jeszcze 
inny wymiar. Na ten dzień zaplanowane zostały wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Po co nam ta unia? Czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki wpływ na decyzje Unii Europejskiej ma 
przeciętny mieszkaniec naszej gminy? 
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Konferencja odbyła się w  cyklu 
wykładów dla seniorów. Prawie 
dwugodzinne spotkanie przybliżyło 
słuchaczom specyfikę pracy w Bruk-
seli i  pozwoliło poznać wiele zaku-
lisowych historii. Robert Sołtyk, od 
wielu lat pracujący w  urzędach UE, 
przybył na spotkanie prosto z  lotni-
ska. Wniósł ze swoją osobą wiele bar-
dzo ciekawych informacji z pierwszej 
ręki prosto z Brukseli, powiew ogól-
noeuropejskiej polityki i  jakże inne 
spojrzenie na naszą, wydawałoby 
się, niedużo znaczącą w skali Europy 
społeczność. 

Najważniejsze wnioski, jako podsu-
mowanie tego spotkania chciałabym 
przedstawić poniżej w telegraficznym 
skrócie.
•  Unia Europejska to idea współpra-

cy międzynarodowej. Bruksela daje 
możliwość systematycznych roz-
mów wszystkim przedstawicielom 
państw członkowskich. To miejsce 
dyskusji o  najtrudniejszych spra-
wach międzynarodowych. Trud-
ności z wypracowaniem niektórych 
kompromisów wynikają ze sporów 
międzynarodowych, a  nie tego, że 
przedstawiciele państw nie potrafią 
się ze sobą porozumieć.

•  Najważniejszym osiągnięciem i naj-
bardziej spektakularnym przykła-
dem działania UE jest brak wojen 
na naszym kontynencie. Przed jej 
utworzeniem, raz po raz, miały 
miejsce konflikty zbrojne na tle poli-
tycznym czy religijnym.

•  Należy pamiętać, że każdy urzędnik 
UE przed rozpoczęciem pracy skła-
da ślubowanie, w którym jest m.in. 
powiedziane, że celem nadrzęd-
nym będą dla niego interesy całej 

społeczności państw sprzymierzo-
nych. W innej sytuacji, gdyby każdy 
zabiegał wyłącznie o  swój narodo-
wy interes, nie udałoby się uzyskać 
żadnego porozumienia w  konflik-
towych sprawach.

•  Polska należy do Unii Europejskiej 
od 1 maja 2004 roku, czyli już 15 lat. 
Tak więc to my jesteśmy unią. Trze-
ba nauczyć się tak myśleć o naszym 
miejscu w świecie, a nie traktować 
UE jak obcy podmiot. Jak powie-
dział Marin Antosiewicz – „Nie ma 
tu trzeciego aktora”. 

•  Unia sprawuje pieczę nad przestrze-
ganiem zasad demokracji w  pań-
stwach członkowskich i chronienia 
praw człowieka. Dzięki zapisom 
międzynarodowym wszyscy oby-
watele państw unii w razie potrze-
by uzyskują na jej terenie pomoc 
prawną (tłumacze finansowani 
z  UE, uznawanie orzeczeń sądo-
wych, windykacja alimentów itd.) 
i medyczną bez względu kraj zda-
rzenia. Warto pamiętać, że poprzez 
przynależność do unii polskie sądy 
stały się sądami unijnymi.

•  Dzięki obecności w UE każdy z nas 
ma możliwość podróżowania, na-
uki i  pracy w  każdym z  państw 
europejskich na prawach iden-
tycznych, jak gospodarze. Nie są 
potrzebne paszporty czy wizy; gra-
nice przekraczamy niezauważalnie. 
Młodzież nie potrafi dziś wyobra-
zić sobie, jak może być inaczej 
i niech tak zostanie!

•  Niebagatelnym aspektem uczest-
nictwa w unii są dofinansowania 
dla osób indywidualnych (rolni-
ków i  przedsiębiorców) i  insty-
tucji. Bez nich nie byłoby m.in. 

naszych babickich dróg, oczysz-
czalni ścieków i  kompleksu kul-
turalno-szkolno-sportowego 
w Zielonkach-Parceli. 

•  Państwa zrzeszone w  unii mają 
szansę dyskutować, negocjować 
i  wygrywać spory z  globalnymi 
koncernami, z którymi żadne z po-
jedynczych państw nie miałoby siły 
przebicia. Przykładem niech będzie 
Facebook czy wygrana przez Ko-
misję Europejską sprawa zabloko-
wania dystrybucji gorszej jakości 
produktów chemii niemieckiej na 
tereny Europy Wschodniej.

•  Trzeba pamiętać, że wewnętrz-
ne sprawy każdego państwa leżą 
w gestii rządów narodowych. Unia 
reaguje tylko wtedy, gdy łamane są 
zapisy przyjęte przez społeczność 
europejską w traktatach i konwen-
cjach międzynarodowych. 

W  najbliższych dniach każdy 
rejon Polski będzie mógł wybrać 
swojego przedstawiciela do unii. 
W sumie będzie to 51 osób lub, gdy-
by Wielka Brytania wyszła z UE, 52 
przedstawicieli. To jedna z  najlicz-
niejszych reprezentacji narodowych 
w Brukseli. Po to, by obywatele mieli 
bliższy kontakt z  urzędnikami UE 
i  możliwość z  nimi rozmowy, Ko-
misja Europejska zainicjowała serię 
spotkań w  cyklu „Dialog obywa-
telski”, w których prowadzącymi są 
właśnie urzędnicy komisji. Warto 
śledzić kalendarz spotkań i czynnie 
w nich uczestniczyć. 

Patrząc na powyższe punkty z pew-
nością należy przeformułować pytanie 
postawione przez jedną z uczestniczek 
konferencji: „Czy warto poświęcić 
niedzielny czas i oddać swój głos?” 
Powinno ono brzmieć: „Na kogo od-
dam swój głos?”. W 2014 roku w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego 
wzięło udział mniej niż 25 % upraw-
nionych. 

Pamiętajcie, Drodzy Babiczanie – 
nieobecni nie mają głosu. 

Relacja z konferencji dostępna jest 
do obejrzenia w całości na stronie: 
www.youtube.com/user/UGStareBabice; 
w zakładce: wideo. Zapraszamy 
do oglądania!

tekst/foto: AK
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Europejskiego

Czym jest Parlament Europejski?
Posłowie do Parlamentu Euro-
pejskiego są wybierani co pięć lat. 
Parlament Europejski – jedyne na 
świecie zgromadzenie ponadnaro-
dowe wybierane w  wyborach bez-
pośrednich – reprezentuje interesy 
obywateli UE na szczeblu europej-
skim. Wybiera przewodniczącego 
Komisji Europejskiej i  mianuje 
komisarzy (tworzących kolegium) 
oraz ocenia ich działania. Przyjmu-
je akty prawne w naszym interesie 
oraz uchwala budżet w  naszym 
imieniu. Reprezentuje nas za grani-
cą i podejmuje działania w reakcji 
na nasze petycje. Dyskusje posłów 
kształtują nasz program społeczny 
i polityczny zgodnie z wartościami 
zapisanymi w Traktacie o Unii Eu-
ropejskiej.

Strony z informacjami o UE: 
www.europarl.europa.eu/portal/pl; 
europarl.europa.eu/poland/pl

Wybory – INFORMACJE
W  wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego Polska podzielona jest na 
13 okręgów wyborczych, tj. części te-
rytorium, na jakie dzieli się państwo 
w  czasie trwania wyborów w  celu 
stworzenia jednakowych list wybor-
czych dla danego terenu, z  których 
wybiera się przedstawicieli. Powiat 
warszawski zachodni należy do okrę-
gu nr 4. 

Jaki system wyborczy obowiązuje 
w  wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego?

Zgodnie z prawem UE, we wszyst-
kich państwach członkowskich musi 
być stosowany  proporcjonalny sys-
tem wyborczy, który polega na po-
dziale mandatów odpowiednio do 
liczby głosów zebranych przez po-
szczególne partie.

W Polsce obowiązuje system pro-
porcjonalny z  głosem preferen-
cyjnym, tj. wyborca oddaje głos na 
konkretnego kandydata z danej listy 
wyborczej. Kandydat, który z  danej 
listy wyborczej otrzyma największą 
liczbę głosów, ma pierwszeństwo 
w ostatecznym podziale mandatów.

Specyfiką wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego jest, iż poszczegól-
nym okręgom nie jest przydzielona 
z  góry liczba mandatów do obsa-
dzenia. Wpływ na to ma frekwencja 
wyborcza. Może się zdarzyć, że przy 
niskiej frekwencji w  danym okrę-
gu żaden z kandydatów nie uzyska 
mandatu.

Jaki próg wyborczy obowiązuje, 
aby partia polityczna uzyskała man-
dat do Parlamentu Europejskiego?

W  przypadku wyborów do Par-
lamentu Europejskiego w  podziale 
mandatów będą brały udział komite-
ty wyborcze, które w skali kraju prze-
kroczyły 5%.

do Parlamentu
Wybory 
Głosowanie w lokalach  
wyborczych odbywać  

się będzie 26 maja 2019 r.  
(niedziela) w godz. 7:00-20:00.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszo-
ny do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 
13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 

głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożo-
ny do Wójta Gminy Stare Babice najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Z listą kandydatów w okręgu wyborczym nr 4 można się zapoznać na 
stronie https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/okregowe/4

Obwody głosowania
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Odpady w GPSZOK przyjmowane są: 
–  w  okresie: kwiecień-listopad: od 

wtorku do piątku w  godzinach 
14:00–18:00 oraz w  soboty w  go-
dzinach 10:00–16:00; 

–  w  okresie: grudzień-marzec: wto-
rek, czwartek i sobota w godzinach 
12:00–16:00.
Odpady powinny być dostarczone 

pojazdami o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony, w tym samo-
chodami z przyczepką lekką.

W GPSZOK przyjmowane są na-
stępujące rodzaje posegregowanych 
odpadów:
1) odpady ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone,
2) opakowania z papieru i tektury, 

papier i tektura,
3) opakowania z tworzyw sztucz-

nych, tworzywa sztuczne,
4) opakowania z metali, metale,
5) opakowania ze szkła, szkło,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe,
8) użyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny,

9) zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady budowlane i rozbiórko-

we stanowiące odpady komu-
nalne,

11) zużyte świetlówki i inne odpa-
dy zawierające rtęć,

12) chemikalia,
13) opakowania zawierające 

pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone,

14) zużyte opony pochodzące 
z pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony,

15) przeterminowane leki,
16) popioły.

 

W GPSZOK nie są przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) materiały zawierające azbest, 

smołę, papę itp.,
3) konary i karpy drzew;
4) szyby samochodowe,
5) szkło zbrojone i hartowane,
6) części samochodowe,
7) inne, wskazujące na to, że nie po-

chodzą z gospodarstw domowych.
Obowiązuje zakaz przywożenia od-

padów z działalności gospodarczej oraz 
działalności rolniczej, w  stosunku do 
których obowiązują odrębne przepisy 
w zakresie gospodarowania odpadami.

Pracownicy obsługi GPSZOK mają 
prawo odmówić przyjęcia odpadu 
niezgodnego z  listą przyjmowanych 
odpadów; jeśli byłoby to sprzeczne 
z  przepisami prawa lub mogłoby za-
grażać zdrowiu lub życiu.

Oddający odpady do GPSZOK ma 
obowiązek ich rozładunku i umiesz-
czenia w miejscach i w sposób wska-
zany przez znaki informacyjne lub 
pracowników obsługi GPSZOK.

Kontrole przestrzegania segregacji 
odpadów

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy Państwa, że w gminie 

Stare Babice zwiększy się ilość prze-
prowadzanych kontroli związanych 
z  gospodarowaniem odpadami ko-
munalnymi. W trakcie kontroli spraw-
dzane będzie, czy odpady komunalne 
są segregowane przez mieszkańców 
zgodnie z ustalonymi zasadami.

Zachęcamy do zapoznania się z in-
formacjami dotyczącymi prawidło-
wej segregacji oraz sensu segregacji 
zamieszczonymi na stronie interneto-
wej gminy Stare Babicew zakładkach: 
Ochrona Środowiska, Segregacja Od-
padów oraz na stronie 

http:// naszesmieci.mos.gov.pl.
tekst: Piotr Grzelak/ROŚ

Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(GPSZOK) przyjmowane są odpady dostarczane przez mieszkańców gmi-
ny, powstające w gospodarstwach domowych. Oddając odpady do punktu 
konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego (ID). Znaleźć go można 
w piśmie wysyłanym do każdego mieszkańca, który złożył deklarację wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on również 
końcowym elementem indywidualnego numeru konta służącego do wno-
szenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wizualizacja GPSZOK 
po planowanej przebudowie

GPSZOK widok 
z kwietnia 2019
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Na ulicy Jakubowicza zaczęto wylewanie asfaltu i pra-
ce idą zgodnie z harmonogramem.

Na ulicy Szymanowskiego prace postępują, wyprze-
dzając harmonogram. Termin zakończenia prac ustalo-
ny jest na koniec czerwca. Jadąc od ulicy Lutosławskiego 
do Ciećwierza, po prawej stronie, zabudowanej, prowa-
dzony jest chodnik, a  po lewej, od jezdni, będzie rów 
odparowujący, w którym będzie zbierać się woda z ulicy.

Przy ulicy Kosmowskiej wykonywany jest chodnik 
po prawej stronie, jadąc od Borzęcina Dużego od ulicy 

Warszawskiej w kierunku Borzęcina Małego. Będzie to 
ciąg pieszo-rowerowy. Jest to zadanie powiatowe, które 
ma być wykonane do 31 lipca.

Trwa przebudowa ulicy Izabelińskiej, która jest drogą 
powiatową. Po lewej stronie, jadąc od ulicy Sienkiewicza 
w kierunku Izabelina, do wysokości lasu, powstaje ciąg 
pieszo-rowerowy. Będzie tu również przebudowywane 
oświetlenie. Trwa przymiarka do wykonania peronów 
autobusowych. Cała inwestycja będzie zakończona do 31 
sierpnia. 

Prace przy budowie parkingu „Parkuj i  jedź” przy 
ulicy Sienkiewicza wykonane już są w  90%. Parking 
jest ogrodzony. Nadal trwają prace przy budowie ciągu 
pieszo-rowerowego. Ciąg ten został poszerzony w  sto-
sunku do poprzedniej ścieżki, została również wymie-
niona nawierzchnia, gdyż stara była już uszkodzona – jej 
stan był zły, a kostka była obniżona. Parking i chodniki 
do końca maja będą ukończone. Prace na tym terenie 
zakończą się instalacją kamer i bramy do parkingu. 

gmina urząd teren

Wielu mieszkańców dopytuje, jak posuwają się prace przy 
remontach naszych ulic. Sprawdziliśmy w Referacie Inwe-
stycji, czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Remonty ulic na terenie gminy
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Wójt gminy powołał Zespoły Doradcze.  
Wśród nich znaleźli się mieszkańcy gminy. 

Mieszkańcy  
w Zespołach Doradczych gminy

Dobry zespół jest podstawą sukcesu 
w realizacji każdego przedsięwzięcia 
– tymi słowami Wójt Gminy Stare 
Babice Sławomir Sumka komentuje 
powołanie trzech Zespołów Dorad-
czych. Są to: Zespół ds. gospodarki 
odpadami w gminie Stare Babice, 
Zespół ds. poprawy transportu 
publicznego w  gminie Stare Ba-
bice oraz Zespół ds. opracowania 
koncepcji budowy Centrum Nauki 
Radiostacja Transatlantycka Babi-
ce. Celem każdego z nich jest wspie-
ranie, inicjowanie działań oraz głos 
doradczy w  bieżących problemach 
dotykających mieszkańców gminy. 

W  skład zespołów wchodzą: 
wójt gminy wraz ze swoim zastęp-
cą, wskazani pracownicy urzędu 
oraz społeczni moderatorzy/liderzy. 
Trzon zespołów stanowią miesz-
kańcy gminy.

Główną przesłanką do powołania 
takich grup doradczych była poprawa 
komunikacji na linii urząd – miesz-
kańcy i  uwzględnienie ich stanowi-
ska oraz uwag. Jestem przekonany, że 
warto wspierać się potencjałem miesz-
kańców, ich spojrzeniem i pomysłami. 
W wypracowaniu najkorzystniejszych 
stanowisk w  wielu newralgicznych 
sprawach głos takiego zespołu bę-
dzie cennym odnośnikiem do dalszej 
pracy – podsumowuje wójt Sumka 
i wyraża jednocześnie opinię, że jest 
to nowa inicjatywa, której kształt za-
pewne w trakcie funkcjonowania bę-
dzie korygowany.

Zespół ds. gospodarki odpada-
mi już działa! 

21 marca 2019 r. w urzędzie gmi-
ny po raz pierwszy spotkali się 
członkowie zespołu. Podczas spo-
tkania ustalono wstępny plan pracy 
i  terminarz spotkań. Pracownicy 
ROŚ wyjaśniali obowiązujący stan 

prawny dotyczący cen za wywóz 
odpadów. Jeśli ktoś z mieszkańców 
chce regularnie uczestniczyć w tych 
pracach, zachęcamy do kontaktu: 
zespol.gospodarka.odpady@gmail.
com.

Zespół ds. poprawy zbiorowego 
transportu publicznego w gminie 
Stare Babice czeka również na su-
gestie mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych do współpracy. Zespół 
spotkał się już dwukrotnie, człon-
kowie czekają na Państwa pomysły 
w  zakresie poprawy zbiorowego 
transportu publicznego pod adre-
sem e-mail: komunikacja@stare-
-babice.waw.pl.

tekst: UGSB
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Konferencja skierowana była do szerokiego grona dy-
rektorów i pracowników placówek oświatowych, opiekuń-
czo-wychowawczych, przedszkoli, przedstawicieli OPS, 
przedstawicieli poradni, rad rodziców oraz rodziców z po-
wiatu warszawskiego zachodniego, co możliwe było dzięki 
otwartej formule wydarzenia i  dużej sali udostępnionej 
przez Dom Kultury Stare Babice. 

Na konferencję zaprosili: Starosta Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
im. Ireny Sendlerowej wraz z Radą Pedagogiczną oraz Pre-
zes Stowarzyszenia BONUM.

Ze sceny gości powitali Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Stare Babice 
Sławomir Sumka, a spotkanie otworzyła Dyrektor Zespołu 
Poradni Monika Świetlicka, która w słowach wstępu po-
wiedziała: Celem naszych konferencji jest to, żebyśmy lepiej 
rozumieli zjawiska zachodzące w polskiej oświacie, żebyśmy 
lepiej rozumieli sytuacje emocjonalne i psychiczne naszych 
uczniów, potrafili lepiej reagować i osiągać lepsze wyniki edu-
kacyjne. Żebyśmy lepiej rozumieli się jako środowisko oświa-
towe i edukacyjne […]. Niech to spotkanie będzie inspiracją, 
aby jeszcze lepiej służyć naszym kochanym dzieciom.

Starosta Jan Żychliński w  słowach wstępu powiedział: 
Sytuacja w szkołach dynamicznie zmienia się. W oświacie 
pojawiają się nowe problemy, za którymi staramy się nadą-
żać i wspólnie je rozwiązywać. Nauczyciele i wychowawcy 

nie muszą koniecznie orientować się we wszystkich pro-
blemach dzieci, dlatego konferencja ta jest próbą wyjścia 
naprzeciw i próbą pomocy, dyskusji, wypracowania jakiejś 
metodyki pracy z dziećmi trudnymi, aby im pomóc.

Szczególne podziękowania za pamięć o Radach Rodzi-
ców, za to że zostały zaproszone na tak ważną konferencję 
złożyły ze sceny również dwie przedstawicielki szkół z te-
renu gminy: Marzena Pawłowicz, która jest radną powiatu 
i jednocześnie przewodniczącą Rady Rodziców w Borzę-
cinie Dużym oraz Iwona Postek-Turchońska - przewodni-
cząca Rady Rodziców w szkole w Starych Babicach. 

Podczas konferencji swoje wykłady wygłosili znamienici 
prelegenci: 
• dr n. med. Artur Kołakowski „Zaburzenia psychiczne 

u dzieci i młodzieży – profilaktyka i leczenie”
• dr Konrad Ambroziak „Depresja młodzieży”
• Lucyna Kicińska „Doświadczenie kryzysu psychicznego 

a funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży z perspek-
tywy telefonu zaufania”

• Mariola Łygas – „Dostosowanie wymagań i warunków 
edukacyjnych do możliwości dzieci z zaburzeniami emo-
cjonalnymi”

opr./foto: IB

Zaburzenia emocjonalne i psychiczne 
dzieci i młodzieży

27 marca w Sali Widowiskowej Domu 
Kultury Stare Babice odbyła się konferencja 
pt. „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne 

dzieci i młodzieży”. 

Stage4YOU na Uniwersytecie War-
szawskim to program muzyczny, któ-
rego celem jest wyłonienie twórców 
dobrej muzyki oraz danie im szansy 
na zaprezentowanie swoich umiejęt-
ności. Inicjodawcą tego programu jest 
studencka telewizja internetowa Uni-
werek.TV.

Jest to program dla zespołów 
oraz samodzielnych wykonawców 

– jedynym warunkiem jest ograni-
czenie wiekowe – w konkursie mogą 
wziąć udział licealiści i studenci oraz 
osoby do 30. roku życia.

Na zwycięzców programu czekają 
wyjątkowe nagrody: koncert podczas 
Juwenaliów Uniwersytetu Warszaw-
skiego 2019 oraz stworzenie teledysku 
we współpracy z Uniwerek.TV.
W  III etapie, 6 kwietnia, odbył się 

WIELKI FINAŁ, na który zosta-
ły zaproszone najlepsze zespoły VII 
edycji Stage4YOU. Finaliści wystąpili 
z  udziałem publiczności. Dzięki gło-
som jury oraz publiczności został wy-
brany zwycięzca programu – zespół 
The Rockin’ Chair, z  babickim per-
kusistą, Kacprem Smolińskim w skła-
dzie. Koncert był transmitowany live 
na fanpage’u Uniwerek.TV.

Kacper od urodzenia mieszka 
w  Latchorzewie, chodził do szkoły 
podstawowej w  Starych Babicach, 
obecnie jest studentem prawa na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Gratulujemy całemu zespołowi 
i  czekamy na sukcesy międzynaro-
dowe!

tekst: AK; foto: Agata Radulewicz

        The Rockin’ 
Chair najlepszy!
Zespół The Rockin’ Chair, w skład którego 
wchodzą: Basia Tomaszewska – wokal, Jimi 
Bachniak – gitara, Antek Zbytniewski – piani-
no, Janek Świtlak – gitara basowa oraz Kacper 
Smoliński (mieszkaniec naszej gminy) – per-
kusja zajęli 1. miejsce w finale Stage4YOU!
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Już niebawem nasza okolica wzbogaci się o  kolej-
ną atrakcję rekreacyjną – pomost na stawie w Zielon-
kach-Parceli, a  w  dalszej przyszłości brana jest pod 
uwagę plaża wraz z kąpieliskiem. 

W 2018 roku na spotkaniu sołeckim mieszkańcy wsi 
Zielonki-Parcela przeznaczyli fundusz sołecki w wyso-
kości 50 000 zł na urządzenie infrastruktury rekreacyj-
nej na stawie. Wraz z nastaniem wiosny prace ruszyły.

29 marca strażacy z OSP Stare Babice pod okiem za-
stępcy wójta Tomasza Szuby przeprowadzili oględziny 
i pomiary stawu. Badali, jaka jest głębokość zbiornika, 
jak wygląda dno, czy na dnie zalega muł i  jakiej jest 
grubości, czy dno jest dosyć twarde. Zebranie takich 
informacji inwestorskich to pierwszy krok do przepro-
wadzenia metamorfozy okolicy, ponieważ w  planach 
jest wybudowanie tutaj z funduszu sołeckiego pomostu, 
a docelowo – plaży i kąpieliska. Wyniki poddane będą 
analizie, czy można od razu budować pomost, czy naj-
pierw należy oczyścić dno stawu. 

Wstępne wyniki pomiarów są bardzo zadowalające. 
Staw ma głębokość od 1,40 m do 1,70 m z czego średnio 
wykazuje poziom 1,50 m. Jest to zatem idealna głębo-
kość do celów rekreacyjnych. Miejsce ma ogromny po-
tencjał i wkrótce można będzie przystąpić do pierwszej 
fazy zagospodarowania tego zbiornika. Kolejne kroki to 
sprawdzenie jakości wody i podjęcie decyzji o sposobie 
oczyszczenia z zalegającej warstwy mułu. 

tekst/foto: IB

Rekreacja nad wodą w Zielonkach-Parceli

W sobotnie południe, 13 kwietnia na lipkowskiej po-
lanie spotkali się harcerze z okolicznych drużyn, aby 
wspólnie spędzić czas i  zaprezentować się miesz-
kańcom na Pikniku Harcerskim. 

Piknik 
Harcerski

Pomimo, że tego dnia pogoda spłatała figla i  od 
rana prószył śnieg, harcerze wraz z  rodzinami dopi-
sali i  dzielnie brali udział w  aktywnościach. Piknik 
rozpoczęli od rozstawienia namiotów i  uzbrojenia 
terenu w atrakcje linowe; następnie podzieleni na pa-
trole ruszyli na grę terenową. Po zakończeniu zabawy 
wszyscy zasiedli do stołów, aby delektować się pieczo-
ną kiełbaską i przepyszną grochówką. Na deser, przy 
gorącej herbacie i ognisku, zabrzmiały harcerskie pio-
senki. Nucił je również wójt gminy Sławomir Sumka, 
dawniej harcerz, który odwiedził harcerski piknik. 

tekst/foto: IB
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Dzieci wraz z rodzicami mogły samodzielnie wykonać 
wielkanocne palmy, najmłodsi szukali w trawie smako-
łyków pozostawionych przez zajączka, a pozostali spę-
dzali czas na sąsiedzkich pogawędkach, podziwianiu 
i kupowaniu wspaniałego, świątecznego rękodzieła oraz 
degustacji potraw. 

Odbył się konkurs mazurków, które po ogłoszeniu wer-
dyktu, zniknęły w mgnieniu oka. Dla tych, którzy po zimie 
chcą powrócić do formy i kondycji, rad udzielały instruk-
torki fitness oraz nordic walking. Można było na próbę po-
ćwiczyć pod okiem profesjonalistek, a na pamiątkę każdy 
uczestnik mógł wykonać zdjęcie w fotolustrze.

Jarmark zorganizowali mieszkańcy przy wsparciu 
urzędu gminy oraz przy pomocy GPK Eko-Babice, stra-
żaków z OSP Stare Babice oraz GOSiR Stare Babice.

tekst/foto: IB

Wielkanocny  Jarmark  Latchorzewski
7 kwietnia mieszkańcy Latchorzewa mieli okazję spotkać się na wiosennym jarmarku, na którym aż 
kipiało od zabaw i atrakcji. Pogoda dopisała, a wiosenny klimat nastroił wszystkich optymistycznie.

Od kilku lat, tuż przed Bożym Narodzeniem, Stowa-
rzyszenie Działajmy Razem (DR) organizuje na terenie 
ogrodu parafialnego przy kościele w  Starych Babicach 
świąteczny jarmark. 

Z  każdym rokiem coraz bardziej utwierdzamy się 
w  przekonaniu, że pomysł naprawdę wart był realizacji. 
Ponadto rozmowy z  mieszkańcami oraz komentarze na 
portalach społecznościowych i  lokalnych forach skłoniły 
nas ku temu, by temat aktywować w innym czasie i miej-
scu (naturalnie w obrębie naszej gminy). Decyzja zosta-
ła podjęta szybko. Udaliśmy się na rozmowę z księdzem 
Marianem Rowickim, proboszczem parafii Objawienia 
Pańskiego w Bliznem, który od samego początku był nam 
bardzo życzliwy i pomocny – za to raz jeszcze bardzo, bar-
dzo dziękujemy! Jarmark się udał, frekwencja dopisała, 
pogoda również. Aby nieco przybliżyć tamtą atmosferę 
osobom, które tym razem jeszcze na jarmark nie dotar-
ły – dodam, że wystawcy na swoich straganach oferowali 

przybyłym między innymi: pyszne wielkanocne wypieki 
(baby, mazurki, serniki i makowce), miody, swojskie pie-
czywo, jaja, owoce, warzywa, kwiaty, rozmaite ozdoby, 
stroiki i  dekoracje świąteczne. Naturalnie nie mogło za-
braknąć stoiska organizatora, na którym proponowaliśmy 
poczęstunek na słodko lub słono… kawę, herbatę, ciasta, 
faszerowane jaja i żur… i ja tam byłem, miód… itd., itd. ;-)

tekst: Dariusz Smoliński, foto: Michał Starnowski

Jarmark wielkanocny w Bliznem Jasińskiego

12 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Koczargach Starych, już po raz 
drugi, odbyły się świąteczne warsz-
taty zorganizowane przez sołectwo 
Koczargi Stare. 

Tym razem wspólnie przygoto-
wywaliśmy palmy, własnoręcznie 
wykonywaliśmy kwiaty z krepy i kre-
piny, ozdabialiśmy jaja wielkanocne 
również techniką pokazaną przez 
Lidię Dulińską. Dzięki uprzejmości 
Agnieszki Użlis, która przyjechała 
do nas z DREMELEM, mogliśmy 

zapoznać się z techniką wypalania 
zajączków i pisanek. Patrząc na coraz 
większą frekwencję, zauważam, że 
tego typu spotkania są w tej miejsco-
wości potrzebne, a dzięki wsparciu 
Wójta Gminy Stare Babice, można 
je organizować bezpłatnie. Jedynym 
miejscem spotkań w naszej wsi jest 
szkoła i tu wielkie podziękowania 
należą się dyrektorowi placówki 
Piotrowi Szczepkowskiemu. Bardzo 
dziękuję wszystkim przybyłym! 

tekst: Agnieszka Stanicka, foto: IB

Warsztaty  ozdób  wielkanocnych  w Koczargach
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22 marca seniorzy-studenci UTW wspólnie celebro-

wali nabożeństwo pasyjne Drogi Krzyżowej w  kaplicy 
zbudowanej na wzór chaty afrykańskiej w Centrum Mi-
sji Afrykańskich w  Borzęcinie Dużym. Obrzęd wzbo-
gacony został pieśniami prowadzonymi przez zespół 
senioralny „Sami Swoi”.

Tradycje Drogi Krzyżowej sięgają czasów wypraw 
krzyżowych. Najstarszą jej formą są kalwarie, czyli ze-
społy budowli, na wzór miejsc pamięci w  Jerozolimie, 
usytuowane na wolnym powietrzu.

W  Europie pierwsza powstała 
w  latach 1405–1420 w  Hiszpanii, 
założona przez dominikanina bło-
gosławionego Alwarusa z  Kordoby 
w górach Sierra Morena.

Pierwszą kalwarię w  Polsce zbu-
dował wojewoda krakowski Mikołaj 
Zebrzydowski (Kalwaria Zebrzy-
dowska) na początku XVII w. na gó-
rze Lanckorońskiej nad rzeką 
Skawiną, gdyż te okolice przypo-
minały wzgórze Golgoty, potok Ce-
dron i Górę Oliwną.

Najstarszy zachowany polski tekst 
nabożeństwa, zatytułowany „Spo-
sób nabożeństwa drogą krzyżową 
nazwanego” wydany został we Wrocławiu w roku 1731.

Prowadzący spotkanie ks. Grzegorz, który był mi-
sjonarzem w  Republice Środkowoafrykańskiej zapo-
znał nas z  historią ekumenizacji trwającej od 125 lat 
w  Afryce. W  ciekawym, obrazowym wykładzie przy-
bliżył sposób celebrowania na tym kontynencie Drogi 
Krzyżowej, która jest formą realistycznej, przeżywanej 
bardzo emocjonalnie inscenizacji. Przedstawił również 
tragiczne losy albinosów w Tanzanii na przykładzie Ka-
buli – dziewczyny, której obcięto rękę przeznaczoną na 

amulety, obecnej w Polsce we wrześniu 2018 r. podczas 
uroczystości poświęcenia Misji w Borzęcinie.

Drugim ważnym spotkaniem seniorów był udział 
w Misterium Męki Pańskiej 29 marca br., przygotowy-
wanym tradycyjnie od lat przez kleryków Wyższego 
Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego Pallotynów w Ołtarzewie.

W tym roku Misterium autorstwa ks. Łukasza Goła-
sia miało tytuł „Nie z tego świata”. Uczestniczyło w nim 

60 słuchaczy starobabickiego UTW, 
aby symbolicznie przebyć historię 
ziemskiej drogi Jezusa.

Kolejnym wydarzeniem było 
spotkanie z  doktorantką Wydziału 
Teologicznego UKSW Alicją Świę-
cicką – autorką książki „Objawienia 
gietrzwałdzkie, a współczesne obja-
wienia maryjne”. Podczas prelekcji 
autorka przedstawiła historię obja-
wień z  1877 roku, które są jedyny-
mi zatwierdzonymi przez kościół 
objawieniami w  Polsce, mającymi 
ogromne znaczenie dla budzenia 
się świadomości narodowej pod za-
borem pruskim. Maryja, mówiąca 
po polsku, w  gwarze kaszubskiej, 

dowartościowuje znaczenie języka, kultury i  tradycji 
w czasach germanizacji.

Coroczny, tradycyjny rytm obchodzonych obrzędów 
wprowadza poczucie ciągłości i  bezpieczeństwa wśród 
wszystkich pokoleń, buduje więzi społeczne i tożsamość 
narodową, a seniorzy to grupa, która jest fundamentem 
tych wartości.

W działaniach organizacyjnych uczestniczyli członko-
wie gminnej Rady Seniorów.

Z gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

Pokoleniowy przekaz tradycji – cykl spotkań zrealizowany 
przez stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Tradycje i obrzędy od zawsze spajały ludzi, prowadziły drogą wytyczoną przez pokolenia.  
Najsilniej ze wszystkich zakorzenione w naszym społeczeństwie są tradycje religijne.
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Karol Wojtyła był bliski sercom 
wszystkich Polaków, a zatem i Babi-
czan. Po śmierci Jana Pawła II władze 
Gminy Stare Babice uchwaliły, że na 
rynku stanie kamień z pamiątkową 
tablicą w  hołdzie temu Wielkiemu 
Polakowi. W tym miejscu, od 13 lat 
w każdą rocznicę śmierci, o godzi-
nie 21:37 gromadzą się wierni, aby 

modlitwą i pieśnią oddać cześć Ojcu 
Świętemu. 

Również i w tym roku, w 14. rocz-
nicę śmierci, grupa mieszkańców 
oraz strażaków z  OSP Stare Babice 
spotkała się na wspólnej modlitwie 
i odśpiewaniu „Barki”.

tekst/foto: IB

2 kwietnia minęła 14. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Jak co 
roku, w każdą rocznicę, mieszkańcy gminy spotkali się na babickim ryn-
ku przy pamiątkowym kamieniu, aby uczcić pamięć Wielkiego Polaka.

Wspomnienie o Ojcu Świętym

Do czego one służą? Jak je wypełnić? Instrukcji udzie-
lił ratownik medyczny Grzegorz Kołodziejak, który na co 
dzień pracuje m.in. w babickiej Stacji Ratownictwa Me-
dycznego. Jest to koperta przechowywana najczęściej w 
lodówce lub szafce, zawiera formularz z krótkim opisem 
historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego 
oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych 
członków rodziny – informacjami niezbędnymi podczas 
przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udziela-
nia pomocy medycznej. Adresowana jest do lekarzy i ra-
towników pogotowia wezwanych na interwencję w domu 
potrzebującego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu 
szybkiej akcji ratującej życie. Grzegorz Kołodziejak prze-
prowadził również krótki kurs pierwszej pomocy – na 
fantomach ćwiczyli seniorzy. Wójt Gminy Stare Babice Sła-
womir Sumka wręczył słuchaczom koperty życia.

Ważnymi punktami spotkania był również wykład do-
tyczący oszustw dokonywanych na osobach starszych, 
takimi metodami jak np. na policjanta, czy na wnuczka. 

Słuchacze zostali poinstruowani, co 
w takich sytuacjach należy robić. 
Pierwszą prelekcję poprowadziła mł. 
asp.  Marta Dymek z KPP w Starych 
Babicach. Funkcjonariuszce towarzy-
szył dzielnicowy sierż. Marcin Hyn-
dle.

Jeśli zostali Państwo oszukani lub 
podejrzewają Państwo próbę oszu-
stwa, Komenda Powiatowa Policji w 
Starych Babicach prosi o pilny kon-
takt telefoniczny pod nr tel.: (22) 752 
80 00 lub bezpośredni w siedzibie 
KPP w Starych Babicach – ul.  War-
szawska 276.

Bardzo istotnym tematem był 
wykład Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów – Zofii Orzeszko, 

pn. „Unikanie zagrożeń związanych z zawieraniem nie-
korzystnych umów w zakresie spraw konsumenckich”. 
Najważniejszym zagadnieniem były tutaj zakupy poza 
lokalem przedsiębiorstwa. Seniorzy dowiedzieli się, jakie 
przysługują im prawa, na co zwracać uwagę przy finalizo-
waniu transakcji, jak dokonywać zwrotów i wiele innych.

Z Biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów mogą 
się Państwo kontaktować telefonicznie pod nr tel.: (22) 733 
72 82 lub osobiście w siedzibie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznań-
skiej 129/133, pokój nr 5.  

Całe spotkanie poprowadziła Agnieszka Matuszewska 
ze Stowarzyszenia Starobabicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Seniorów z Gminy Stare Babice, którzy nie mogli 
dotrzeć na spotkanie, a chcieliby posiadać „kopertę ży-
cia” zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 
(22) 730 80 30 (Urząd Gminy Stare Babice).

tekst/foto: UGSB

Bezpieczna Gmina dla Seniorów – koperty życia
11 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie pn. „Bezpieczna gmina dla 
seniorów”. Na zaproszenie wójta Sławomira Sumki odpowiedziało blisko 50 uczestników. Pomysł kopert życia 
w gminie Stare Babice zainicjowała Rada Seniorów Gminy Stare Babice.
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W związku z powyższym można przy-
puszczać, że wszystkich rowerzystów 
ucieszy wiadomość, iż na mapie naszej 
gminy pojawiło się nowe miejsce, gdzie 
zadbać można od a do z o swój rower. Jest 
to miejsce, można śmiało powiedzieć, 
niezwykłe. Znajduje się na przecinają-
cych się szlakach rowerowych tras, przy 
wjeździe do lasu w Latchorzewie od stro-
ny ulicy Decowskiego. Stajnia rowerowa 
to serwis, sklep rowerowy, wypożyczalnia 
oraz klub i szkółka kolarska dla młodzie-
ży. Ale byłoby to powiedziane nazbyt pro-
zaicznie. Nad tym wszystkim unosi się 
duch wielkiej pasji rowerowej i  sympatii 
do rowerzystów, które wniósł tutaj pomy-
słodawca i projektant tego miejsca, pan 
Dariusz. Miejsce robi ogromne wrażenie: 
dwupoziomowa hala, na środku której 
pędzi na nas stalowy rumak, we wnętrzu 
unosi się dźwięk przyjemnej muzyki, za-
pach świeżo zaparzonej kawy (dostępnej 
za darmo dla wszystkich odwiedzają-
cych) oraz widok świeżych kwiatów w wa-
zonie w części klubowej.

Panie Dariuszu, skąd się to miejsce wzięło?
Znajdowały się tu stare, opuszczone 

magazyny, które wynająłem i  przysto-
sowałem do tej działalności. Miejsce to 
stworzyli ludzie, którzy mieli wspólną pa-
sję i pomysł. Zrobione własnymi rękoma 
i własnym sumptem. Większość wyposa-
żenia pochodzi z recyklingu i tu w stajni 
otrzymało drugie życie. 

Co oferuje Stajnia?
Świadczymy serwis dla wszyst-

kich kategorii rowerów. Zapraszamy 

i wyczynowców i amatorów. Nasze motto 
to „ma być rzetelnie i dokładnie”.

Każdy rower, jak każde urządzenie 
techniczne, wymaga okresowego prze-
glądu. W  rowerze wszystkie elementy 
jezdne narażone są na czynniki zewnętrz-
ne, na zanieczyszczenia. Ponieważ są to 
elementy nasmarowane, przykleja się do 
nich kurz i piasek, które działają jak pa-
pier ścierny. Inne elementy się rozkalibro-
wują, i od czasu do czasu trzeba zrobić 
ich korektę. Brak przeglądów w  rowerze 
skutkuje później droższymi remontami, 
lub koniecznością wymiany roweru. 

Jakie rodzaje przeglądów oferuje Stajnia?
1.  Classic – to podstawowy przegląd 

regulacyjny, w którym wykonujemy 
analizę roweru, dokręcamy i smaruje-
my elementy.

2.  Pro – to rozszerzony przegląd, gdzie 
zaglądamy do elementów ukrytych.

3.  Race – to już bardzo zaawansowany 
przegląd.
Poza pakietami serwisowymi wykonu-

jemy typowe usługi rowerowe: wymiana 
dętki, naprawa popsutego koła, wymiana 
układu jezdnego. Najczęściej w weeken-
dy świadczymy pomoc doraźną. Wtedy 
mamy zawsze dyżurnego mechanika, 
a ostry dyżur rowerowy w okresie letnim 
jest pełniony od 10:00 do 19:00.

Co więcej znajdziemy w Stajni?
Jesteśmy także sklepem specjalistycz-

nym. W ofercie posiadamy rowery wszyst-
kich dyscyplin oraz najwyższej jakości 
odzież sportową i  akcesoria rowerowe. 
Ciekawostka – kupując u nas rower mogą 
Państwo zostawić stary w  rozliczeniu. 
Jest to szczególnie przydatne dla rodzin, 
w których dziecko szybko wyrasta z  ro-
weru. Kolejna nasza oferta to możliwość 
wypożyczenia roweru: zarówno tury-
stycznego, na przejażdżkę po okolicy, jak 
również testowego wypożyczenia droż-
szego, wyspecjalizowanego roweru, aby 
wypróbować go przed decyzją o zakupie. 
Mamy rowery dla triathlonistów, szoso-
we, MTB, rowery elektryczne i tandem. 

Stajnia rowerowa to swoiste centrum 
rowerowe. W  czasie, kiedy w  rowerze 
wykonywana jest naprawa, można usiąść 
w części kawiarnianej, odpocząć, poczy-
tać i napić się aromatycznej kawy, prze-
gryzając ciasteczko. Chcemy integrować 
wszelkich rowerzystów. Wkrótce powsta-
nie kącik dla dzieci i ogródek. 

Opiekujemy się też młodzieżą trenują-
cą kolarstwo. Przy Stajni Rowerowej dzia-
ła fundacja, która zajmuje się szkoleniem 
młodych kadr rowerowych. Fundacja 
pomaga rozwijać pasję kolarską, poma-
ga młodym ludziom zaadaptować się 
w sporcie rowerowym. Właśnie niedawno 
nasi pierwsi wychowankowie pojechali 
na zawody do Hiszpanii. Organizujemy 
też zgrupowania i  wyjazdy zagraniczne. 
Szkółka w  tej chwili kierowana jest do 
chłopców w  wieku około 11–16 lat, któ-
rym pomagamy rozwijać pasję kolarską, 
szkolimy i przygotowujemy do zawodów. 
W każdy weekend organizujemy zawody 
rowerowe. Obsługujemy też imprezy i za-
wody, gdzie zabezpieczamy serwis. 

Szykujemy już atrakcje na zimę, symu-
latory jazdy rowerowej po zagranicznych 
trasach, ale o tym kiedy indziej.

tekst/foto: IB  

Rower ma chyba każdy mieszkaniec gminy. Od dziecięcych i młodzieżowych, poprzez wszelkiej maści damki, rowery miejskie, 
wiejskie, crossowe, MTB, po wyczynowe kolarzówki z górnej półki. Jeździmy niemalże przez cały rok, dla zdrowia, kondycji, wygody, 
przyjemności. Rowery to chyba najprzyjemniejszy środek transportu, doskonały relaks, a nawet trening sportowy. Wpływa korzystnie 
na człowieka i środowisko. W gminie przybywa ścieżek rowerowych, ale również miejsc przyjaznych rowerzystom.

Stajnia rowerowa w Latchorzewie

Stajnia Rowerowa ul. Decowskiego 4 
05-082 Latchorzew 
Zadzwoń: 570 637 510; 
Napisz: biuro@stajniarowerowa.pl
Znajdź nas: 
www.facebook.com/Stajnia-Rowerowa

INFORMACJE O SKLEPIE
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W  bieżącym roku, dzięki wsparciu z  budżetu gminy 
Stare Babice prowadzonych jest wiele działań, których 
odbiorcami są zarówno najmłodsi mieszkańcy gminy, jak 
i  ich rodzice. Uważamy, że wczesne dzieciństwo to klu-
czowy okres w  życiu, a  jego jakość bezpośrednio zależy 
od kondycji rodzicielstwa w tym czasie. Dlatego właśnie, 
wychodząc z założenia, że warto inwestować w rodzinę, 
oferujemy zajęcia dla wszystkich jej członków oraz spe-
cjalnie dostosowaną przestrzeń, w której mama i/lub tata 
oraz małe dziecko mogą przebywać z innymi w znanym 
i oswojonym miejscu. Dofinansowane przez gminę zaję-
cia, o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, nie tylko 
wspierają rodziny z  małymi dziećmi w  ich poprawnym 
funkcjonowaniu, ale także pomagają nowym mieszkań-
com (których lawinowo przybywa) poczuć się dobrze 
w naszej pięknej gminie.

Naszym bazowym działaniem jest projekt „Babicki Klub 
dla Rodzin” realizowany nieprzerwanie od 2017 roku, or-
ganizujący bezpłatne spotkania dla mam z małymi dzieć-
mi i kobiet w ciąży. To niezwykłe obserwować, jak chętnie 
mamy przychodzą do naszego klubu. W  każdy wtorek 
od godziny 10.00 unosi się tu zapach aromatycznej kawy, 
a kącik z zabawkami zachęca do zabrania ze sobą malu-
cha. W ramach cyklu „Być mamą, być sobą” poruszamy 
różne ciekawe tematy bliskie macierzyństwu, ale także 
dbamy o to, aby mamy się rozwijały, bo często nam mówią 
o tym, że siedzenie w domu z dzieckiem powoduje swego 
rodzaju zatrzymanie w rozwoju. A kobiety dzisiaj bardzo 
chcą się rozwijać! Pragną działać, realizować swoje pasje, 
dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi kobietami – 
to naprawdę pomaga im przetrwać ten niełatwy czas od-
izolowania od pracy zawodowej. Dlatego mamy pokonują 
różne przeciwności losu, aby spotkać się z nami we wtorki 
w klubie. 

Są też mamy, które z roli uczestniczki stają się prowadzą-
cymi warsztat i mogą w Klubie zaprezentować swój poten-
cjał – jak np. Linda Grześkiewicz-Strumidło – psycholożka 
i trener komunikacji opartej na empatii, która w maju po 
raz drugi zostanie mamą; Milena Jastrzębska – właściciel-
ka Strefy Języka, mama Witka i Adasia; Edyta Rosa-Ha-
ftaniuk – właścicielka Body Beat Studio – mama dwóch 
dziewczynek, czy Ania Raczyńska – trenerka porozumie-
nia bez przemocy, prywatnie mama trzech rozbrykanych 
chłopców. Nasze prelegentki chętnie dzielą się swoją wie-
dzą bezpłatnie, doskonale zdając sobie sprawę z  tego, że 
takie wsparcie jest mamom potrzebne, a przy okazji same 
czerpią radość z przebywania w kobiecym gronie.

Wstęp na wtorkowe spotkania dla mam jest wol-
ny; co tydzień jest nowy temat, który wcześniej ogła-
szamy na naszym profilu Fb: www.facebook.com/

FundacjaNaszeSzczescia/ oraz w  administrowanej przez 
nas grupie https://www.facebook.com/groups/MamyG-
minyStareBabice/. 

Ten i inne projekty Fundacji będą realizowane na prze-
strzeni całego 2019 roku, dlatego, aby być na bieżąco, 
zachęcamy do śledzenia naszych wydarzeń w  mediach 
społecznościowych. Po wakacjach planujemy uruchomie-
nie kolejnych zajęć:
–  warsztaty rozwojowe dla mam z niemowlętami „Urodzi-

łam życie”,
–  konwersacje z  języka angielskiego dla mam z  małymi 

dziećmi,
–  warsztaty tematyczne dla rodziców i opiekunów,
–  kreatywne spotkania dla całych rodzin,
–  Bajowiska muzyczne, czyli sobotnie spotkania z muzyką 

na żywo.
Dzięki uprzejmości Domu Kultury Stare Babice, który 

nieodpłatnie udostępnia lokal, zajęcia i warsztaty odbywa-
ją w Klubie Mieszkańca mieszczącym się w Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza ul. Polna 40. 

Zachęcamy nowe mamy oraz kobiety w ciąży do dołą-
czenia do naszego Klubu! 

Zapraszajcie też znajomych!

Babicki Klub dla Rodzin, nowy sezon w pełni
Fundacja Nasze Szczęścia, wyrastająca z Klubu Mam Gminy Stare Babice, świetnie się rozwija i nie ustaje w dzia-
łaniach na rzecz rodzin w gminie Stare Babice. Od blisko trzech lat tworzymy przyjazne miejsce, w którym rodziny 
z małymi dziećmi mogą spotkać się ze sobą i w miarę swoich potrzeb, korzystać z warsztatów, spotkań i wyda-
rzeń kulturalnych, które organizujemy specjalnie dla nich. 
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Fitrodzice – bo o nich mowa, ist-
nieją wokół nas i jest ich coraz wię-
cej w naszej okolicy. Nic dziwnego, 
skoro wszystko zachęca do tego, by 
wyjść na spacer, pobiegać po lesie, 
czy wybrać się na wycieczkę rowe-
rową. Powstają też miejsca, w  któ-
rych można zadbać o formę również 
z  dzieckiem u  boku. Na celowniku 
są szczególnie mamy, które marzą 
o  tym, by szybko odzyskać dawną 
sylwetkę po porodzie, ale ćwiczą 
też kobiety w ciąży pod troskliwym 
okiem trenerów.

Jeśli nie mamy przeciwwskazań od 
lekarza, to jak najbardziej zachęcam 
do tego, by ćwiczyć cały czas, również 
wtedy, gdy dowiemy się, że jesteśmy 
w ciąży – mówi Edyta Rosa-Hafta-
niuk, właścicielka Body Beat. Ćwi-
czymy w ciąży po to, żeby mieć lepsze 
samopoczucie, utrzymać prawidłową 
postawę, poprawić ruchomość kręgo-
słupa, uelastycznić stawy, wzmocnić 
mięśnie, pracować nad oddechem, 
przeciwdziałać rozstępom i przygoto-
wać się do aktywnej współpracy pod-
czas porodu.

Babickie spacery z wózkiem
Gdy urodzi się dziecko, kupujemy 

wózek i  spacerujemy. A  u  nas jest 
gdzie! Jest urokliwy park ze stawa-
mi za kościołem, jest piękna polana 
łącząca Janów z Klaudynem szeroką 
szutrową aleją, na której spotkamy 
wielu miłośników ruchu. Mamy 
też Polanę w Lipkowie – idealną na 
rodzinne pikniki z  wiatami grillo-
wymi, miejscem na ognisko i cicho 
szumiącym strumykiem. Są wreszcie 
leśne zakątki w Latchorzewie, gdzie 
można skryć się przed wiosennym 
słońcem i  Łosiowe Błota – punkt 
obowiązkowy dla wielu spacerowi-
czów. W  Wojcieszynie i  Borzęcinie 
Dużym rodzice spacerują w kierun-
kach lubianych placów zabaw, a nie-
którzy organizują dłuższe wyprawy 
rowerowe do pobliskiej puszczy lub 
sąsiednich miejscowości. Chodzi się 
też po prostu po najbliższej okolicy, 

po uliczkach naszej rozległej gminy. 
I choć gdzieniegdzie wdziera się już 
do nas miasto, to wciąż można zna-
leźć wiejskie pola, łąki zachwycające 
kwitnącymi kwiatami i piękne pol-
skie lasy, w których spotkamy łosie 
i sarny.

Mieszkam w Borzęcinie przy Trak-
cie Królewskim – mówi Ania Nie-
wiarowska. Wychodzę przed dom 
i  od razu mam spacer. Chodzimy 
prosto przed siebie – na pole i  do 
lasu. Starsze dzieci chętnie korzysta-
ją ze skateparku na terenie szkoły, 
a z młodszymi można wybrać się na 
plac zabaw, albo pojechać na rowe-
rach np. do Truskawia, a w niedzielę 
do kościoła z obowiązkowym posto-
jem na lody „U Wiktorii”. 

Jeździ się też do Zaborowa, Kam-
pinosu albo w  stronę Warszawy po 
świetnie przygotowanych ścieżkach 
rowerowych. Na rowery można spo-
kojnie zabierać nawet niemowlaka 
– są specjalne przyczepki, w których 
maluch może bezpiecznie spać, pod-
czas dłuższych wycieczek. Starsze 
dzieci można posadzić w specjalnych 
fotelikach albo przy krótszych odcin-
kach pozwolić im na samodzielne 
pedałowanie na rowerkach z dodat-
kowymi kółkami. 

Interwałowy powrót do formy
Spacer jest też świetnym ćwi-

czeniem, szczególnie, gdy dopiero 
zaczynamy myśleć o  poprawieniu 

kondycji. Możemy spacerować in-
terwałowo, czyli na przemian: tro-
chę wolno, trochę szybko – mówi 
Agnieszka Markiewicz, trenerka 
personalna i propagatorka zdrowe-
go trybu życia, prowadząca zajęcia 
Aktywna Mama w ramach Fundacji 
Nasze Szczęścia. To może być świetna 
zabawa dla dziecka w  wózku, a  dla 
mamy doskonały trening po porodzie. 
Dzięki aktywności fizycznej, połączo-
nej ze zbilansowaną dietą można raz 
na zawsze rozwiązać problem nadwa-
gi po urodzeniu dziecka. Nie dajmy się 
pokonać własnym ciałom!

Powrót do formy po urodzeniu 
dziecka to bardzo indywidualna 
sprawa. Ćwiczenia dla mam po poro-
dzie mają na celu przede wszystkim 
powrót do formy – stwierdza Edyta 
Rosa-Haftaniuk, w  Body Beat orga-
nizująca zajęcia dla mam z dziećmi. 
Przywracamy na nich wzorce rucho-
we, wzmacniamy osłabione mięśnie, 
rozciągamy się, rozluźnimy nadmier-
ne napięcia, pracujemy nad prawi-
dłową postawą i oddechem.

Zapraszamy więc na zajęcia Ak-
tywnej Mamy do fitness klubów 
w  okolicy, jak również zachęcamy 
do zakupu odpowiedniego sprzętu, 
który ułatwi rodzinne rowerowe 
wycieczki! No i  spacerujcie, biegaj-
cie rodzinnie! Ruszajcie się i  żyjcie 
pełnią życia!

tekst: Karina Grygielska

rysunek: Krzysztof de Mianiuk

kompas babickiego rodzica

Fitrodzice
Spacer, rower, jogging z dzieckiem – czemu nie! Dzięki aktywności fizycznej rodzice nie tylko zadbają 
o kondycję, ale też zyskają dodatkową energię potrzebną do mierzenia się z codziennymi wyzwaniami. 
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8 kwietnia w całej Polsce 
rozpoczął się strajk nauczy-

cieli. Odwołane zostały lekcje 
i zajęcia w przedszkolach. 
Nauczyciele domagają się 

podwyżek i głębokich zmian 
w systemie oświaty. 

Sytuacja jest niezwykle trudna. 
Rząd utrzymuje, że nie ma środków 
na oczekiwane podwyżki, a nauczy-
ciele nie są w  stanie już dłużej pra-
cować na obecnych zasadach. Aby 
być usłyszanym, protest rozpoczął się 
niedługo przed egzaminami gimna-
zjalnymi, ósmoklasistów i maturami.

W  gminie Stare Babice do straj-
ku przystąpili wszyscy zrzeszeni 
w  związkach zawodowych nauczy-
ciele. Nie istnieją one w przedszkolu 

z  Bliznem Jasińskiego i  w  szkole 
w Koczargach Starych. Niezrzeszeni, 
by mieć prawo do strajku powinni 
wcześniej dopełnić procedur i wejść 
w oficjalny spór z dyrektorem. Ka-
dra w  Borzęcinie Dużym zawiesiła 
protest po trzech dniach, a  dzieci 
wróciły do normalnych zajęć. 

Dotychczasowe egzaminy odbyły 
się w  planowanym terminie – dy-
rektorzy zapewnili odpowiedni nad-
zór pedagogiczny. 

Co będzie dalej? Najprawdopo-
dobniej do negocjacji niezbędny bę-
dzie mediator. 

Dziś sytuacja wygląda bardzo po-
ważnie, natomiast my chcielibyśmy 
zaprezentować Państwu ponżej, co 
działo się w  naszych placówkach 
oświatowych przed 8 kwietnia. 

tekst/foto: AK

Protest nauczycieli

Najstarsi mieli okazję spotkać się z Bartoszem Bora-
lem, pierwszym w historii reprezentantem Polski na Mi-
strzostwach Świata Pamięci, zdobywcą 5 złotych medali 
Mistrzostw Polski Pamięci Federacji WMSC/IAM, finali-
stą programu The Brain Genialny Umysł, autorem książ-
ki „Techniki zapamiętywania”, który przekazał im kilka 
cennych wskazówek, jak się uczyć przed nadchodzącym 
egzaminem.

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Z tej 
okazji uczniowie klas 0–II przebrali się w piękne wiosen-
ne stroje i w paradzie przywitali wiosnę. Rozstrzygnięto 
także konkurs na „Najpiękniejszą marzannę”. 

Tego samego dnia odbył się w  szkole Dzień Języ-
ków Obcych. Z tej okazji oglądać mogliśmy zmagania 
uczniów w konkursie piosenki anglojęzycznej „You Can 
Sing”, oglądać scenki językowe, zagrać w grę Milionerzy 
po angielsku oraz spróbować specjałów z różnych euro-
pejskich krajów. 

Kwiecień zaczął się od przedstawienia zorganizowa-
nego przez klasy V „Sąd nad grą komputerową”, odno-
szącego się do akcji „Bezpieczni w sieci”, w której Szkoła 
w Koczargach bierze udział. 

W  atmosferę świąteczną wprowadziła uczniów aka-
demia klas I. Przedstawione zostały tradycje i obyczaje 
wielkanocne. Uczniowie szkoły w  Koczargach spotkali 

się z inspektorem pobliskiego KRUS-u, który przybliżył 
tematykę wsi oraz uczulił młodych słuchaczy na temat 
bezpieczeństwa podczas prac wiejskich. Szkołę odwie-
dzili również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska 
naszego urzędu gminy, aby zaprosić do udziału w zbiór-
ce makulatury i zużytych telefonów komórkowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych 
chętnie angażują się w akcje charytatywne i nie inaczej 
było tym razem: wszyscy od najmłodszych do najstar-
szych chętnie włączyli się w zbiórkę żywności dla Funda-
cji Charytatywni Freta. 

tekst/foto: Martyna Sotomska z koleżankami

W Szkole Podstawowej w Koczargach Starych wiele się dzieje. Od 18 do 22 marca odbywał się „Tydzień Mózgu”. Uczniowie 
mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o mózgu i jego funkcjonownia oraz nauczyć się, jak usprawniać jego pracę.

Szkoła w Koczargach Starych
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Od października 2018 r. w szko-
le realizowany był ogólnopolski 
program edukacyjny Fundacji 
Orange – Robomatematycy, któ-
rego kluczowym elementem była 
nauka programowania. 

Zadaniem uczniów było stwo-
rzenie gry planszowej (w  rozmiarze 
maxi), w której zakodowane zostaną 
zadania matematyczne, odpowiednie 
dla każdego poziomu edukacyjne-
go. Uczniowie pracowali w  grupach 
i mieli przygotować dla siebie nawza-
jem zadania. W  finałowych grach 
wzięły udział także roboty w charak-
terze sędziów rozstrzygających. 

W trakcie trwania programu dzieci 
uczyły się programowania, podstaw 
robotyki i  poznawały świat nowych 
technologii nie tylko w  dziedzinie 
informatyki, ale również matematy-
ki. Zajęcia miały rozwinąć u uczniów 
kreatywność, umiejętność logicznego 
myślenia i pracy w zespole. 

Finałowe rozgrywki odbyły się 
21 marca 2019 r., zaś tydzień później 
podczas zajęć otwartych swoich sił 
w zmaganiach matematycznych mo-
gli spróbować zaproszeni nauczyciele 
oraz inni uczniowie szkoły.

Wszystkim uczestnikom Roboma-
tematyków dziękujemy za współpra-
cę, naukę i superzabawę!

Noc Sów
Przez 7 ostatnich lat Polki i  Pola-

cy pokochali nocne spacery do lasu. 
Nowe zjawisko ma miejsce każdego 
roku pod koniec marca i  obejmuje 
cały kraj. Wszystkiemu winna jest 

Noc Sów. Uhu-uhu!
Jest to wydarzenie organizowane 

przez stowarzyszenie Ptaki Polskie 
w  całej Polsce. Łączy ono miło-
śników sów, pasjonatów przyrody 
i  poszukiwaczy wiedzy. 22 marca 
po raz pierwszy nasi uczniowie 
wraz z  rodzicami mieli możliwość 
wzięcia udziału w tym niezwykłym 
wydarzeniu. Podczas tego popo-
łudniowo-wieczornego spotkania 
odbyły się: wykład na temat życia 
i zwyczajów sów, prezentacja filmu 
Adama Tabora „Sowy Polski” oraz 
spacer z  nasłuchem tych niezwy-
kłych ptaków.

Bohaterką i  twarzą tegorocznej 
Nocy Sów 2019 była Sóweczka, 
która jest prawdziwym liliputem 
w świecie sów. Jest zaledwie trochę 
większa od wróbla! Ale ta najmniej-
sza europejska sowa swoje maleńkie 
rozmiary z nawiązką rekompensuje 
determinacją i zuchwałością. 

Przewodnikiem spotkania był 
doktor Adam Olszewski – członek 
Zarządu Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków, który jest 
pracownikiem Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Oprócz przekaza-
nia uczestnikom ogromu wiedzy na 
temat sów, pokazał ich pióra, obrącz-
ki, które im zakłada oraz wypluwki. 
Wypluwka – co to takiego? Wiedzą 
ci, którzy byli z  nami. A  podczas 
wieczornego spaceru w okolicy Po-
lany Lipkowskiej zwabił puszczyka, 
który powitał nas nieśmiałym pohu-
kiwaniem.

Zachęcamy serdecznie do wio-
sennych spacerów wieczorową porą. 

Sowy w  tym okresie odbywają lęgi 
– wtedy samce pilnując swojego te-
rytorium, odzywają się tak, że włos 
jeży się na głowie. Niekoniecznie 
musi to być las. One są także w mia-
stach, parkach, zadrzewieniach i we 
wsiach. (Uwaga! W  parkach naro-
dowych nie można poruszać się od 
zmierzchu do świtu, wyjątek stano-
wią drogi publiczne). Pamiętajmy 
jednak, że aby usłyszeć sowę, trzeba 
zachować ciszę i  wykazać się nie-
zwykłą cierpliwością.

Nasz Rydz
Dzięki przekazaniu na rzecz 

Schroniska w  Nowym Dworze Ma-
zowieckim plastikowych nakrętek 
uczniowie naszej szkoły stali się wir-
tualnymi opiekunami sympatyczne-
go rudzielca. Rydz to śmiały, bardzo 
kontaktowy i pozytywnie nastawiony 
do ludzi ponad dwuletni piesek. 
http://www.fundacjapsom.pl/rydz-2/
Od tej pory pieniądze uzyskane ze 
zbiórek nakrętek będą przeznacza-
ne na jedzenie i ewentualne leczenie 
Rydza. 

Kolejna zbiórka plastikowych na-
krętek w szkole odbędzie się 30 maja. 
Koordynuje ją Dominika Olszewska.

tekst/fot: Dominika Olszewska,  

Katarzyna Przybylak

Kalejdoskop z Zielonek – relacja ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

RoboMATEMATYCY
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oświata w gminie 

Spotkanie z  wójtem gminy niewątpliwie było cieka-
wym wydarzeniem zarówno dla dzieci, jak i  samego 
Sławomira Sumki. W przypadku tego drugiego można 
powiedzieć, że było też niecodziennym i bardzo wyma-
gającym wyzwaniem. Wychowankowie najmłodszych 
grup przedszkola z dziecięcą bezpośredniością dopyty-
wali o stan cywilny i rodzinny wójta, o miejsce zamiesz-
kania, o  to, na czym polega jego praca. Nie zabrakło 
pytań o  sprawy największej wagi („Czy rządzi Pan ca-
łym światem?”), jak również tych bardzo istotnych na 
co dzień („Co lubi Pan jeść?”). Wśród dzieci znalazł się 
kandydat na przyszłego wójta. Była też udana wspólna 
zabawa muzyczno-ruchowa, a na koniec – męskie przy-
bijanie piątki.

Zerówkowicze mieli dla wójta nie tylko pytania doty-
czące ilości obowiązków i skali trudności pracy urzędnika, 
lecz także dźwiękowe zagadki dotyczące zwierząt hodow-
lanych, które w tym tygodniu były tematem ich zajęć. 

Ostatnia część spotkania odbyła się na małej sali gimna-
stycznej. Tu pytania zadawali przedstawiciele samorządu 
szkolnego, a na widowni przysłuchiwali się uczniowie klas 
I–III. Młodzież z  Borzęcina Dużego pokazała się z  naj-
lepszej strony – samodzielnie przygotowała wnikliwe, in-
teligentne i ciekawe pytania dotyczące życia w ogólności, 
a pracy w Urzędzie Gminy Stare Babice w szczególności. 
Wójt opowiedział o  swoich wspomnieniach związanych 
z tą właśnie szkołą, gdyż jest jej absolwentem, o byciu har-
cerzem i pomaganiu potrzebującym. Sentencja Sławomira 
Sumki, która wybrzmiała na zakończenie spotkania jest 
warta tego, by podzielić się nią z czytelnikami. Wójt po-
wiedział: „Pamiętajcie, że warto marzyć, a następie trzeba 
realizować te marzenia!”. 

Każda grupa wiekowa została zaproszona na zwie-
dzanie urzędu. Wycieczki mają odbyć się jeszcze w tym 
roku szkolnym.

tekst/foto: AK

Wójt Sławomir Sumka na początku kwietnia 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęci-
nie Dużym rozpoczął serię spotkań z dziećmi. 
Ich celem jest przybliżenie młodemu pokole-
niu idei samorządów; pokazanie, że to co za-
czyna się na poziomie samorządu szkolnego, 
jest kontynuowane w strukturach gminnych. 

Nowe pokolenie  
samorządowców

W bieżącym roku szkolnym po-
łączyliśmy nasz potencjał, pomysły 
i chęć niesienia pomocy z Funda-
cją Galopujące Serca z Kampinosu. 
Wszystko zaczęło się od sympa-
tycznego konia – Samosa, którego 
pomogliśmy uratować i zapewnić 
mu spokojną starość. Później włą-
czyliśmy się w kolejne działania 
Fundacji. Pomogliśmy zorganizo-
wać spotkania świąteczne i zakupić 
prezenty dla dzieci z domów dziec-
ka, włączyliśmy się też w zbiórkę 
pieniędzy na hipoterapię dla dzieci 
niepełnosprawnych i jesteśmy do 
dyspozycji, gdy tylko w Kampinosie 
zaczyna się jakaś nowa akcja. 

Cyklicznie organizujemy kier-
masze charytatywne, pomagamy 
w organizacji imprez sportowych, 

przygotowujemy spektakle dla pa-
cjentów Centrum Onkologii, odwie-
dzamy pensjonariuszy pobliskich 
domów opieki, dla których własno-
ręcznie przygotowujemy drobne 
upominki. Wiele czasu spędzamy 
też ze słuchaczami Starobabickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Wspólnie malowaliśmy ozdoby 
świąteczne, spróbowaliśmy naszych 
sił jako kelnerzy podczas spotkania 
wigilijnego dla seniorów oraz jako 
trenerzy podczas Powiatowego Dnia 
Sportu. Jednym słowem, jesteśmy 
wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebu-
je naszego potencjału. Pomagamy 
w działaniach Parafialnego Zespołu 
Caritas i Stowarzyszenia Misji Afry-
kańskich. 

 Pomaganie daje nam satysfakcję 
i poczucie, że stajemy się częścią 
pewnej społeczności. Można powie-
dzieć, że połknęliśmy tego bakcyla, 
ale połknęli go też nasi rodzice, któ-
rych z akcji na akcję przybywa w na-
szym zespole.

Wolontariusze ZSP w Borzęcinie Dużym

Kolejne pokolenia uczniów borzęcińskiej podstawówki dzielą się swoim czasem i sercem 
z innymi. Wolontariat w naszej szkole działa od kilkunastu lat i zatacza coraz szersze kręgi.

ZARAŻENI POMAGANIEM
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Jak wygląda kalendarz eliminacji do f inału? 
Cztery gminne szkoły podstawowe otrzymują zapro-

szenie pod koniec lutego. Muszą zadeklarować chęć 
udziału. W  marcu trwają przygotowania i  eliminacje 
w szkołach, liczba miejsc w  finałowej 20-stce jest pro-
porcjonalna do ilości uczniów w klasach objętych kon-
kursem – czyli III–V oraz VI–VIII. Na etapie eliminacji 
sprawdzana jest znajomość treści wybranej piosenki. 
W szkole w Starych Babicach 30 kwietnia odbył się szkol-
ny koncert finałowy, w  którym wystąpiło 22 uczniów. 
Stawiamy na angielski i muzykę w równych proporcjach. 
W historii konkursu zdarzyło się, że niedostateczna zna-
jomość treści spowodowała, iż dobrze śpiewający uczeń 
musiał czekać do kolejnej edycji. I było warto!!! W tym 
roku znalazł się w finale!

Kto przygotowuje uczniów w każdej ze szkół? 
Uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli języka 

angielskiego oraz muzyki.

Komu, poza wymienionymi nauczycielami,  należą się 
podziękowania za przygotowanie konkursu? 

Organizatorzy przesyłają podziękowanie dla Gminy 
jako głównego sponsora, Domu Kultury Stare Babice 
oraz  dla Marzeny Chmielarz, Anny Kozłowskiej, Ju-
styny Kogut, a także dla wszystkich nauczycieli, którzy 

współpracowali z nami w szkołach w Zielonkach-Parceli, 
Borzęcinie oraz Koczargach. 

Jury obradowało w składzie: Anna Grabowska, woka-
listka, dyrygent, trener wokalny w Akademii Teatralnej; 
Julia Trębacz, aktorka, wokalistka, śpiewaczka zespołu 
„Mazowsze”; Elżbieta Napiórkowska, anglista i metodyk 
nauczania języka, konsultant metodyczny Oxford Uni-
versity Press; Stephen Metcalf– native speaker.

Oto nagrodzeni:
w kategorii klas III–V:
1.  Malwina Reutt kl. 5 „If Ain’t got you” Stare Babice
2.  Barbara Dubyk kl. 4”Matchmaker” Stare Babice
3.  Amelila Dubaj kl. 4 „Oh Darling” Zielonki-Parcela

w kategorii klas VI–VIII:
1.  Pola Radoń kl. 8 „Something that I want”; Stare Babice
2.  Eliza Graska kl. 8 – „Skyfall”; Zielonki-Parcela
3.  ex equo z tą samą liczbą punktów: Kaja Baszyńska kl. 8 

„How far I’ll go” Stare Babice i Łukasz Basiński kl. 8 
„The gambler” Koczargi Stare

Jeśli ktoś przegapił ten niezwykły koncert – będzie 
mieć okazję usłyszeć finalistów na scenie plenerowej 
podczas Dnia Babic, już 25 maja! Zapraszamy!

tekst/foto: AK

12 kwietnia odbył się 4. finał gminnego konkursu

Organizatorkami konkursu są nauczycielki ze szkoły w Starych Babicach. Przybliżają 
nam kulisy tego, stojącego na coraz wyższym poziomie, konkursu. 

YOU CAN SING

Pola RadońMalwina Reutt
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Spektakl „Idę” jest złożony ze słów, zdań, myśli oraz 
intuicji poetów takich jak Szekspir, Herbert, Miłosz czy 
ks. Jan Twardowski, przyprawiony groteską Gombrowi-
cza, a nad wszystkim unosi się szerokie spojrzenie Jana 
Pawła II. Jako motto Mateusz obrał sobie słowa Zbi-
gniewa Herberta: „Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno 
nie ocala”. O warstwę muzyczną zadbał pianista mło-
dego pokolenia Artur Słotwiński, który przez cały czas 
spektaklu improwizował, inspirując się śledzonymi na 
telebimie tekstami.

 „Idę” Mateusza Kalinowskiego

Czas na miłość jest zawsze! Nawet jeśli żyje się w sta-
bilnym małżeństwie od 25 lat. A może szczególnie wtedy 
należy tę miłość pielęgnować i okazywać drugiej osobie. 
Kobiety, te z Wenus i mężczyźni, ci z Marsa, niezależnie ile 
mają lat, będą innymi typami charakterologicznymi. War-
to wiedzieć o mechanizmach, które kierują naszym myśle-
niem i działaniem… spróbować je zrozumieć… I nauczyć 
się mówić o swoich potrzebach. I nie zapomnieć słuchać 
drugiej strony. I to ze zrozumieniem. 

Panowie, to tak nie działa: zdziwiony bohater sobotnie-
go przedstawienia do swojej mamusi, próbującej przekazać 
synkowi kolejne wskazówki dotyczące właściwych zacho-
wań w stosunku do żony: „Jak to, czy mówiłem jej, że ją 
kocham? Oczywiście! Wtedy, gdy się jej oświadczałem. Ale 
od tamtego czasu nic się nie zmieniło.”

tekst/foto: AK

Czas na miłość

Mateusz Kalinowski ukończył grafikę na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizował się na kie-
runku  multimedia; ukończył studium pedagogiczne 
na tej samej uczelni. Interesuje go twórczość we wszel-
kich przejawach: pisze, tworzy obrazy, rysunki, grafiki, 
fotomontaże, wideo, muzykę, a w ostatnich latach naj-
bardziej interesuje go fuzja tych wszystkich sztuk, czyli 
teatr. Pracuje w Domu Kultury Stare Babice, gdzie jest 
odpowiedzialny m.in. za grafikę.

GB: Mateusz, czy to Twój pierwszy występ na profe-
sjonalnej scenie przed blisko 300-tu osobową publicz-
nością?

MK: Zazwyczaj gram na kameralnych scenach. Ow-
szem, to jedna z największych publiczności, dla jakiej do 
tej pory występowałem.

GB: Dlaczego wziąłeś tak trudne utwory na warsz-
tat? 

MK: Są to teksty, które towarzyszą mi przez życie 
i rezonują we mnie. Chcę się nimi dzielić. Nawet, jeże-
li mogą być postrzegane jako trudne, moim zadaniem 
jako aktora jest wyłożyć je jak najprościej. Zaprosić 

widza do czerpania z nich. Nie chcę mówić słowami, ale 
zawartą w nich myślą.

GB: Co było najtrudniejsze podczas występu?
MK: Premiera odbywała się bezpośrednio po werni-

sażu. Byłem pełen myśli związanych z organizacją tych 
dwóch wydarzeń. Najtrudniej było odciąć się od bie-
żących spraw, wejść w rolę, pozostawiając siebie w ku-
lisach.

GB: Z jakimi emocjami mierzyłeś się: przed, w trak-
cie i po występie?

MK: Towarzyszyło mi wiele uczuć. Chciałem stworzyć 
klarowny dla widza przekaz – zaczynając od dobrej dyk-
cji, po czytelną formułę, która pozwoli mu wejść w świat, 
który jest na scenie. Czy to się uda? Czy dobrałem od-
powiednie środki wyrazu? Jaki będzie odbiór? Starałem 
się, by napięcie które czułem przepływało przez moją 
postać, wzbogacając ją o  autentyczne emocje. Ciepłe 
przyjęcie spektaklu pomogło mi wyciszyć emocje, a te-
raz daje siłę do dalszej pracy, by kolejne wykonania były 
coraz ciekawsze.

tekst/foto: AK
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Sztuka opowiadała o  niezwykłej 
przygodzie, która wydarzyła się 
w  świecie zabawek. Bohaterowie – 
koniki, lalki, robot oraz gadatliwa 
papuga postanawiają wyruszyć w po-
droż, aby uratować lalkę Klementy-
nę, która znalazła się w  tarapatach. 
Czy udało im się odnaleźć drogę 
do celu? Jak potoczyły się ich losy 
i czy zdołali uratować dziewczynkę? 
O tym dowiedzieli się młodzi widzo-
wie, którzy przyszli z  rodzicami na 
spektakl. Była to wspaniała zabawa 

i  niezwykła historia, podczas której 
można było pośmiać się i  zamyślić, 
a  także posłuchać piosenek i  zoba-
czyć barwne, oryginalne kostiumy. 
Scenariusz napisał ks. Janusz Stań-
czuk z parafii w Bliznem-Jasińskiego, 
w  której osadzony jest teatr „Bliżej 
Nieba”. Projekt finansowany był z bu-
dżetu Gminy Stare Babice a organi-
zatorami: Fundacja Nasze Szczęścia, 
Teatr Bliżej Nieba oraz Dom Kultury 
Stare Babice.

Tekst/foto: IB

14 kwietnia na scenie Domu Kultury Stare Babice 
wystąpił teatr „Bliżej Nieba” z piękną opowieścią dla 
dzieci pt. „Konik na biegunach”. Konik na biegunach

To było niezwykle udane, sobot-
nie popołudnie. 23 marca aktorzy  
krakowskiego Teatru Kultureska, 
specjalizującego się w  przedstawie-
niach kierowanych do dzieci, poka-
zali autorską sztukę na najwyższym 
poziomie artystycznym. Godzinny 
spektakl, niezwykle bogaty w  sce-
nografię i  efekty specjalne, poruszał 
bardzo ważne aspekty naszego co-
dziennego życia: zanieczyszczenia 
atmosfery i  środowiska. Bajkowe 

postaci: Sowa, Papuga i  Gołąb prze-
kazywały dzieciom wiedzę dotyczącą 
m.in. zakazu spalania w  kominach 
śmieci oraz plastików. W scenariuszu 
nie zabrakło treści nawiązujących do 
prawdziwej sztuki teatralno-rewiowej, 
czyli kształtowania gustu przyszłych 
odbiorców sztuki. Na uwagę zasługi-
wała też znakomicie przygotowana 
warstwa muzyczna przedstawienia. 
Barwne i profesjonalnie uszyte kostiu-
my oraz pozostałe elementy sceno-
grafii na długo pozostaną w pamięci 
maluchów i ich rodziców. 

tekst: MJ, foto: IB

Skrzydlaty Odlot

Wiele spośród ważnych uroczystości w gminie Stare Babice jest wzbogaconych występami 
chóru „Babiczanie”, który do niedawna funkcjonował pod skrzydłami fundacji Kotwica. 
W marcu przeszli oni pod opiekę parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

To wydarzenie zbiegło się z utworzeniem 
nowej formacji chóralnej przy Domu Kul-
tury Stare Babice – są to bezpłatne zajęcia 
przeznaczone dla osób powyżej 18. roku ży-
cia. Prowadzącą i dyrygentką jest Aleksandra 
Troczyńska-Rucińska: wokalistka, pedagog, 
dyrygent. Jest ona absolwentką Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Turku (forte-
pian), Państwowego Liceum Muzycznego 
w  Poznaniu (rytmika) oraz Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
(dyrygentura chóralna).

GB: Pani Aleksandro, skąd pomysł na 
chór akurat w Zielonkach-Parceli?

AT-R: Po grudniowym kolędowaniu 
w Domu Kultury Stare Babice, podczas 
którego miałam przyjemność wystąpić 

Nowy chór w gminie!
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Babicka Orkiestra Dęta      im. Krzysztofa Pendereckiego 
              gra w naszej gminie       już ładnych parę lat

Rozmawiam z dyrygentem,  
Zbigniewem Załęskim.

GB: Od kiedy dyryguje Pan babicką orkiestrą?
ZZ: Sześć lat temu orkiestra zagrała pierwszy 

koncert. Przygotowałem nasz pierwszy materiał 
kolędowy, który został zaprezentowany 4 stycz-
nia 2013 roku. 

GB: Skąd pomysł na utworzenie takiej grupy?
ZZ: Odpowiadając na potrzebę uświetniania 

plenerowych uroczystości i ożywienia życia kul-
turalnego w gminie w porozumieniu z ówcze-
snym wójtem Krzysztofem Turkiem powołany 
został skład, który by nie konkurował z działa-
jącą od lat babicką orkiestrą szkolną. Wybór był 
jeden: mobilny, czyli maszerujący skład dęty.  
Ale czy będzie to oktet (8 osób grających), czy 
wielokrotnie większy osobowo zespół – nie 
można było wtedy przewidzieć. Odzew jed-
nak przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania 
i  pierwszy koncert zagrały 22 osoby plus kie-
rowca tego wehikułu, czyli moja osoba.

GB: Kto wsparł tę inicjatywę f inansowo, ło-
żąc na zakup instrumentów?

ZZ: Zastrzyk finansowy otrzymaliśmy od fun-
dacji im. Krzysztofa Pendereckiego, wspierającej 
działania edukacyjne młodzieżowych orkiestr 
i zespołów kameralnych. O dofinansowania dla 
nas wystąpił do mistrza Pendereckiego jeden 
z prezesów fundacji, Wojciech Ciurzyński  – nasz 
krajan. Otrzymaliśmy wsparcie, dzięki któremu 
można było kupić instrumenty dla naszych mu-
zyków. Od tego momentu praca nad repertuarem 
i techniką wykonawczą nabrała tempa.

wraz z mężem Arturem Rucińskim, dostałam zaproszenie 
na spotkanie z dyrektorem Januszem Czają. Podczas spo-
tkania pan dyrektor przedstawił pomysł powołania do ży-
cia chóru, działającego przy Domu Kultury. Zaproponował 
mi wtedy poprowadzenie zajęć. Od kilkunastu lat działam 
zawodowo jako wokalistka i nauczyciel śpiewu, sporadycz-
nie pracuję również w warszawskich teatrach dramatycz-
nych, gdzie przygotowuję aktorów od strony wokalnej do 
spektakli. Pomyślałam więc, że dla mnie to będzie bardzo 
miły powrót do mojego wyuczonego zawodu (dyrygent 
chóralny).

GB: Proszę przedstawić nam, jaki prof il ma nowo po-
wstały chór? Jaki rodzaj utworów będzie stanowił jego 
repertuar?

AT-R: Chór w zasadzie cały czas powstaje. Jesteśmy po 
czterech spotkaniach, pojawiają się ciągle nowe osoby. 
Część chórzystów ma już doświadczenie w  śpiewie ze-
społowym, ale dla części to zupełnie nowa przygoda. Po-
znajemy się, próbujemy i wspólnie szukamy pomysłów na 
repertuar, który wszystkim przyniesie dużo radości i  sa-
tysfakcji podczas śpiewania. Moje pomysły na repertuar 
oscylują raczej wokół szeroko pojętej muzyki rozrywkowej 
(Kabaret Starszych Panów, Danuta Rinn, Maryla Rodo-
wicz) oraz ludowej. 

Nie wykluczamy oczywiście „wycieczek” w  rejony mu-
zyki klasycznej. Myślę jednak, że muzyka ludowa i warto-
ściowe piosenki z klasyki polskiej muzyki rozrywkowej to 
dobry pomysł na start.

Najważniejszym kryterium dla mnie jest to, żeby nasze 
spotkania i  wspólne muzykowanie wszystkim sprawiało 
dużo radości.

GB: Jak scharakteryzowała by Pani grupę osób, która 
zebrała się na próbach?

AT-R: Scharakteryzowałabym tę grupę czterema słowa-
mi – OGROMNA DAWKA DOBREJ ENERGII. Tak jak  
wspomiałam, część osób to doświadczeni chórzyści zwią-
zani m.in. z chórem Babiczanie, a część to osoby, dla któ-
rych zetknięcie ze śpiewaniem zespołowym jest czymś 
zupełnie nowym. Mam jednak wrażenie, że dla wszystkich 
śpiew stanowi dużą przyjemność. I choć chwilami jeszcze 
wygrywa nieśmiałość, to jest to tylko kwestia czasu. Oczy-
wiście, jak to zwykle bywa w tego rodzaju zespołach wokal-
nych i chórach, brakuje nam głosów męskich. Dlatego też 
serdecznie zapraszam wszystkich PANÓW, którzy lubią 
śpiewać, a może tylko brakuje im odwagi, na nasze próby. 
Pracujemy w każdy poniedziałek w godzinach 19:00–20:30. 
Można przyjść posłuchać, spróbować pośpiewać.

GB: Jak brzmi nazwa nowego chóru?
AT-R: Chór APROBATA Domu Kultury Stare Babice.

GB: Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość zwią-
zane z chórem „Aprobata”?

AT-R: Przed nami najważniejsze przed wakacjami wy-
zwanie, czyli pierwszy występ przed publicznością, który 
będzie miał miejsce 25 maja podczas Dnia Babic. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie.

M
ig

aw
ki
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Niezwykła historia łącząca Polskę z Indiami 
Apeksha Mundargi [czyt. opeksza], która w maju br. wy-
stąpi w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice jest 
tancerką indyjskiego tańca klasycznego bharatanatyam 
[czyt. bharatanatjam]. Chociaż jej imię i nazwisko wcale 
po polsku nie brzmi, to ma ona polskie korzenie i zawsze 
marzyła o odwiedzeniu kraju przodków. 

Mało kto zna niezwykłą historię tysięcy Polaków, któ-
rzy w czasie II wojny światowej zostali zesłani na Syberię, 
a po uwolnieniu z obozów radzieckich, ostatecznie znaleźli 
schronienie w obozach dla polskich uchodźców w Indiach. 
Właśnie wśród polskich dzieci, które trafiły do obozu w Va-
livade była Wanda Nowicka, babcia Apekshy. 

Obóz w Valivade został wybudowany dla około 5 000 pol-
skich kobiet i dzieci. Wanda Nowicka dotarła tam w wieku 
16 lat. Po przejściu szkolenia pielęgniarskiego zaczęła pracę w 
tamtejszym szpitalu i tam poznała swojego przyszłego męża. 
W 1964 r. pobrali się i osiedlili w Indiach. Urodziło się im 
pięciu synów, piętnaścioro wnucząt i dziesiątki prawnuków. 

Występ na naszej scenie organizuje Centrum Kultury 
Indyjskiej i Sportu oraz Polskie Stowarzyszenie Carrom 
we współpracy z DK Stare Babice. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Ambasador Indii w Polsce Tsewang 
Namgyal oraz prezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej 
JJ Singh. 

Apeksha wystąpi z recitalem tańca pt. Divyanjali [czyt. 
Diwjandźali], co dosłownie oznacza „Ofiara dla boskich 
istot”. Za pomocą wyjątkowego języka gestów rąk, mimiki 
twarzy i ruchu ciała charakterystycznego dla tej techniki ta-
necznej, opowie historie zaczerpnięte z hinduskiej mitologii. 

tekst: PN

Babicka Orkiestra Dęta      im. Krzysztofa Pendereckiego 
              gra w naszej gminie       już ładnych parę lat

GB: Wiosna przynosi zmiany. Co nowego wyda-
rzyło się w orkiestrze?

ZZ: Z początkiem roku rozstaliśmy się ze względów 
organizacyjnych ze stowarzyszeniem KOTWICA. 
To była długa, świetna współpraca z  Krzysztofem 
Grzelakiem,  prezesem działającego od wielu lat bo-
rzęcińskiego Stowarzyszenia  Kulturalnego. Za na-
sze pięćdziesiąt pierwszych koncertów należą mu 
się słowa wielkiego uznania i  podziękowania. Mam 
nadzieję, że wspólnie zrealizujemy jeszcze wiele pro-
jektów. Teraz, już pod opieką Domu Kultury mamy 
zaplanowanych na ten rok wiele koncertów. Nasz 
skład powiększył się o kolejnych mieszkańców naszej 
i  okolicznych gmin. Koncertujemy ze wspaniałymi 
artystami,  że wspomnę koncert z  udziałem Artura 
Rucińskiego, śpiewaka operowego (baryton) koncer-
tującego na największych scenach operowych świata, 
czy Andrzeja Batora – wychowanka legendarnej Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej, teraz śpiewaka-solisty. Nie-
dawno dołączył do nas wielki przyjaciel orkiestry 
polityk, prawnik, sędzia, a  potem prezes Trybunału 
Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Dla nas ważne, że to 
doświadczony muzyk saksofonista, aktywny działacz 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. W  aktualnym  
składzie mamy też nowych kolegów z ogromnym ba-
gażem koncertowym,  którzy zawitali na nasze kon-
certy i nie chcą się z nami rozstać. Dziękuję im za to, 
bo wzmocnili brzmienie  i dzielą się doświadczeniem 
z młodzieżową częścią orkiestry. Jesteśmy mocną gru-
pą, która teraz sięga po utwory np. Quincy Jonesa. 

GB: Dziękuję za informacje i życzę sukcesów!
ZZ: Dziękuję i zapraszam na nasze koncerty.
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W konferencji uczestniczyli m.in.: 
Minister Środowiska Henryk Kowal-
czyk, Główny Konserwator Przyrody 
(Wiceminister Środowiska) Małgo-
rzata Golińska, dyrektorzy Parków 
Narodowych z  kraju i  z  zagranicy, 
samorządowcy z  powiatów: socha-
czewskiego, nowodworskiego i  war-
szawskiego zachodniego ze starostą 
Janem Żychlińskim. Obecni byli tak-
że przedstawiciele duchowieństwa 
z  Metropolitą Warszawskim kard. 
Kazimierzem Nyczem, przedsta-
wiciele służb mundurowych, wielu 
instytucji współpracujących z  KPN 
i  samorządów gminnych. Gminę 
Stare Babice reprezentował wójt Sła-
womir Sumka.

Pierwszy dzień konferencji miał 
charakter uroczystej gali. Część ofi-
cjalną rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru KPN oraz referat wy-
głoszony przez Dyrektora Kam-
pinoskiego Parku Narodowego 
Mirosława Markowskiego na temat 
60 lat funkcjonowania parku. Na-
stępnie głos zabrał Minister Środo-
wiska Henryk Kowalczyk. W swoim 
przemówieniu gratulował wszyst-
kim pracownikom zaangażowania 
w pracy na rzecz ochrony przyrody. 
Minister zwrócił uwagę na ogrom-
ne znaczenie Puszczy Kampino-
skiej dla Warszawy, jako zielonych 
płuc stolicy oraz dla całego regionu 
Mazowsza. Podkreślił unikalność 
przyrodniczą i  krajobrazową Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Mi-
nister wręczył także odznaczenia 
„Za Długoletnią Służbę”, nadawane 

przez prezydenta RP oraz odznaki 
resortowe „Zasłużony dla Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej” 
przyznawane przez ministra środo-
wiska.

Podczas uroczystości głos zabrał 
Metropolita Warszawski ks. kard. 
Kazimierz Nycz, który przypomniał 
encyklikę papieża Franciszka „Lau-
dato si”, ogłoszoną 18 czerwca 2015 
roku w Watykanie, a określaną jako 
zieloną encyklikę, której głównym 
tematem jest ochrona środowiska 
naturalnego. Metropolita zachęcał do 
lektury tego dzieła. Wspominał rów-
nież swoje związki z  Puszczą Kam-
pinoską oraz liczne wycieczki po jej 
terenie, w których uczestniczył. 

W  dalszej kolejności konferencji 
Przewodniczący Rady Naukowej 
KPN prof. Jerzy Solon wygłosił refe-
rat na temat wkładu Rady Naukowej 
KPN w działalność parku, podsumo-
wując w  swoim wystąpieniu 14 ka-
dencji rady.

Podczas uroczystości głos zabrali 
również przedstawiciele parków na-
rodowych współpracujących z KPN. 
Valery Ivkovicz Zastępca Dyrektora 
Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery 
na Białorusi kończąc swoje wystąpie-
nie złożył na ręce dyrektora Mirosła-
wa Markowskiego statuetkę żubra, 
symbolizującego siłę i  niezłomność. 
Z kolei wystąpienie Paula Labovitza 
dyrektora Parku Narodowego In-
diana Dunes w USA zakończyło się 
podpisaniem umowy o przedłużeniu 
współpracy pomiędzy parkami. 

Warto wiedzieć, że początki współ-
pracy pomiędzy Kampinoskim Par-
kiem Narodowym i  Indiana Dunes 
(jako Parków Siostrzanych) miały 
miejsce już w 1998 r. za czasów po-
przedniego dyrektora parku Jerzego 
Misiaka. Współpraca była później 
przedłużana aneksami. Dobrze za-
tem się stało, że podczas jubileuszu 
dyrektor Mirosław Markowski prze-
dłużył umowę na kolejne pięć lat, 

Kampinoski Park Narodowy 
       ma już60 lat!4 i 5 kwietnia na terenie 
Dyrekcji Kampinoskiego 
Parku Narodowego 
w Izabelinie i Parku 
Rozrywki w Julinku odbyła 
dwudniowa konferencja 
zorganizowana pod 
patronatem honorowym 
Ministra Środowiska.

Wójt Sławomir Sumka i dyrektor KPN Mirosław Markowski
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co było bardzo znaczącym akcentem 
uroczystości. Umowa owocować bę-
dzie nie tylko wymianą informacji 
na temat różnych akcentów ochrony 
przyrody, tworzeniu ekologicznych 
szlaków i  rozwoju zrównoważonej 
turystyki, ale również wymianą stu-
dentów, młodych naukowców i spe-
cjalistów.

Kolejnym mówcą był Michael 
Weber – Prezydent Regionalnego 
Parku Naturalnego Wogezy Pół-
nocne we Francji, piastujący jed-
nocześnie stanowisko Prezydenta 
Federacji Parków Narodowych Re-
publiki Francuskiej, który zwrócił się 
do przedstawicieli władzy publicznej. 
W  swoim przemówieniu poruszył 
palący problem zmian klimatu mó-
wiąc, że nie można wobec niego po-
zostawać obojętnym. 

Do zebranych w  imieniu samo-
rządowców działających na tere-
nie KPN zwrócili się także Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliń-
ski oraz Przewodniczący Stowarzy-
szenia Gmin Kampinoskich Witold 
Malarowski. Obydwaj podsumo-
wali 30 lat współpracy Samorządów 
i  KPN. „Mieliśmy dwa wyjścia, iść 
na konfrontację albo na kompromis 
i  współpracę. Wybraliśmy współ-
pracę i jak się okazało to był bardzo 
dobry wybór.” – powiedział Starosta.

Na zakończenie konferencji Dy-
rektor KPN Mirosław Markowski 
otrzymał z  rąk Magdaleny Biernac-
kiej Zastępcy Dyrektora Departa-
mentu Kultury, Promocji i Turystyki 
oraz Tomasza Krasowskiego Dyrek-
tora Departamentu Polityki Ekolo-
gicznej, Geologii i Łowiectwa medal 
„Zasłużony dla Mazowsza”, którym 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik odznaczył Kam-
pinoski Park Narodowy.

Drugi dzień konferencji wypełniła 
sesja terenowa. W Julinku uczestni-
cy konferencji wysłuchali wykładów 
poświęconych zagrożeniom dla przy-
rody, otoczeniu społecznemu oraz 
dziedzictwu kulturowemu Kampino-
skiego Parku Narodowego. Następnie 
udali się do ośrodka Dydaktyczno-
-Muzealnego KPN w Granicy, gdzie 
w Alei Trzeciego Tysiąclecia posadzi-
li dąb o nazwie „Jubilat”, upamiętnia-
jący 60. rocznicę utworzenia parku. 

Goście zwiedzili skansen budownic-
twa ludowego oraz ścieżkę przyrod-
niczą „Skrajem Puszczy”. Odwiedzili 
też obszar ochrony ścisłej Zamczy-
sko i teren wsi Górki, gdzie zapoznali 
się z  realizacją programu wykupów 
i renaturyzacji siedlisk oraz ochrony 
mokradeł Kampinoskiego Parku Na-
rodowego.

Kampinoski Park Narodowy 
utworzono 16 stycznia 1959 r. For-
malną działalność rozpoczął jednak 
1 kwietnia 1959 r. KPN położony jest 
na obszarze ponad 38,5 tys. ha; chroni 
unikatowy w skali europejskiej kom-
pleks wydm śródlądowych i  obsza-
ry bagienne. Jego niezwykłe walory 
przyrodnicze i  znaczenie społeczne 
zostały docenione nie tylko przez 
polskich przyrodników, ale również 
przez społeczność międzynarodową. 
W 2000 r. KPN został uznany przez 
UNESCO za rezerwat biosfery, od 
2004 roku jest także obszarem „Na-
tura 2000”. Wokół parku rozciąga 
się strefa ochronna (otulina) o pow. 
ponad 37,7 tys. ha. 80% powierzchni 
gminy Stare Babice znajduje się wła-
śnie w tej otulinie.

Zdaniem Dyrektora KPN Mi-
rosława Markowskiego Puszcza 
Kampinoska pięknieje, staje się co-
raz bardziej dostojna, dzika, jest na-
szym wielkim skarbem narodowym. 
Na określonych zasadach park jest 
udostępniany: dla nauki, eduka-
cji, rekreacji, turystyki i  twórczości 
kulturalnej. Z  okazji jubileuszu dy-
rektor podziękował za współpracę 

strażakom zawodowym i  ochotni-
kom, wojsku, policji, a  także uczel-
niom, instytutom, dyrektorom szkół, 
nauczycielom, młodzieży, wolon-
tariuszom, PTTK, organizacjom 
pozarządowym i  wszystkim, którzy 
wspierali tę instytucję w  edukacji 
i  udostępnianiu parku społeczeń-
stwu. Podziękowania skierował rów-
nież do wszystkich instytucji, które 
wspierają KPN finansowo.

Dyrektor powiedział również, że 
przyspieszenie w  ostatnich latach 
rozwoju gospodarczego kraju, urba-
nizacji gmin położonych wokół par-
ku powoduje określone zagrożenia 
dla jego funkcjonowania. Oby ten 
dynamiczny rozwój nie przysłonił 
nadrzędnej zasady zrównoważonego 
rozwoju, tj. rozwoju gospodarcze-
go z  poszanowaniem środowiska, 
ochroną zasobów przyrodniczych 
w  taki sposób, aby je zachować dla 
przyszłych pokoleń. Od nas wszyst-
kich: władz, pracowników parku, 
samorządów lokalnych, turystów, 
mieszkańców puszczy i okolic zależy 
stan wartości przyrodniczych tego 
obszaru. Dbajmy o  ten wyjątkowy 
kawałek Polski. To ważne, że są tu 
wspaniałe wydmy, bagna, żurawie, 
wilki, łosie itd. itd. Ale tak naprawdę 
najwspanialsze jest to, że ogromna 
podstołeczna Puszcza Kampinoska 
po prostu jest, ma się coraz lepiej 
i  przekażemy ją, jeszcze piękniejszą 
– jestem o  tym przekonany – przy-
szłym pokoleniom!

tekst/foto: Marcin Łada. Źródło KPN
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O tym, że wypalanie traw jest szkodliwe dla roślin, zabójcze dla 
zwierząt i bardzo niebezpieczne dla ludzi media mówią od wielu lat. 
Rozmawiam ze strażakami z OSP w Starych Babicach.

GB: Czy proceder ten jest problemem w gminie Stare Babice?
OSP: Tak – pomimo wielu przestróg i apeli, nadal wypalane są 

trawy i nieużytki rolne. Oprócz zwykłego niedbalstwa dochodzi do 
celowego podkładania ognia. Dochodzą do tego pożary nielegal-
nych składowisk śmieci. Znamy te adresy na pamięć. Na przykład 
przy ulicy Dolnej. Ktoś celowo składa tam różnego rodzaju śmieci 
i podpala. Trudno uwierzyć w to, że dzieje się to bez udziału czło-
wieka. Palą się wiec nie tylko trawy na łąkach, ale i nieużytki na za-
niedbanych działkach oraz nielegalne składowiska śmieci. Mamy 
nadzieję, że odpowiednie służby monitorują sytuację.

GB: Proszę przytoczyć przykłady z ostatnich tygodni.
OSP: Do pożarów traw, nieużytków rolnych wyjeżdżamy obec-

nie kilka razy w tygodniu. W skali całego kraju w 2018 roku powstało 
ponad 48 000 pożarów traw i nieużytków. Spłonęło ponad 18 000  ha 
traw. Straż interweniowała co 10 minut. Do gaszenia nieużytków 
zużyto w 2018 roku ponad 123 miliony litrów wody, a są to dla po-
równania 32 olimpijskie baseny. My braliśmy udział w wielu akcjach 
na terenie całego powiatu. Ostatnio przy trasie S8 interweniowało 
17 jednostek PSP i OSP. W zeszłym miesiącu miał miejsce duży po-
żar na nieużytkach w Koczargach. Z takimi pożarami nie ma żartów. 
Bardzo łatwo od małego ogniska stworzyć ogromne zagrożenie dla 

ludzi, zwierząt oraz ich mienia. Wystarczy przytoczyć ostatni pożar 
nieużytków na ul. Sienkiewicza, gdzie niesione wiatrem płomienie 
wznosiły się na wysokość dachu okolicznych domów mieszkalnych. 

 GB: Czy osoby podkładające ogień muszą liczyć się z karami 
pieniężnymi?
OSP: Według Kodeksu karnego „Kto sprowadza zdarzenie, 

które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10”. Kara aresztu, nagany lub grzywny, której 
wysokość w myśl art. 24  1 może wynosić do 5 000 złotych.

 GB: Jak powinien zachować się mieszkaniec, który widzi palące 
się trawy?
OSP: Trzeba jak najszybciej  zaalarmować straż pożarną, 

dzwoniąc pod numer 998. U nas w powiecie zgłasza się Powia-
towe Stanowisko Kierowania i kieruje odpowiednie siły i środki 
na miejsce zdarzenia. Należy także zadbać o  bezpieczeństwo 
swoje i  osób postronnych. Pożar traw potrafi rozprzestrzeniać 
się z prędkością 20 km/h. Dla porównania średnia prędkość bie-
gacza to 19 km/h, a jazdy na rowerze ok 30 km/h. Nie mówimy 
o  sytuacjach ekstremalnych, gdy do pożarów dochodzą inten-
sywne porywy wiatru, które wzniecają bardzo wysokie płomienie. 
W efekcie czego pożary mogą wymknąć się spod kontroli i prze-
nieść na pobliskie zabudowania czy las.

tekst: AK

STOP POŻAROM TRAW

JEDNA ZAPAŁKA MOŻE ZMIENIĆ WSZYSTKO

W programie: 
I  Aktualności rynku pracy w powiecie warszawskim 

zachodnim, godz. 10:00–10:45
   Sytuacja na lokalnym rynku pracy 
   Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy
   Idea dla rozwoju zawodowego pracodawcy i pracownika
II  Fundusze Europejskie w Powiatowym Urzędzie Pracy 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – inicjatywa 
dla lokalnego rynku pracy, godz. 11:00–12:30

   Usługi i instrumenty rynku pracy – oferta Powiatowego 
Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

   Fundusze Europejskie w Powiatowym Urzędzie Pracy 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – dostępne 
formy wsparcia w realizowanych projektach

   Forum dobrych praktyk – pokaz efektów wsparcia osób 
i wykorzystania przez firmy środków europejskich 
w powiecie warszawskim zachodnim

III  Konsultacje indywidualne dla pracodawców,  
godz. 13:00–-14:00 

  z zakresu prawa pracy i doradztwa instytucjonalnego, 
udział przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie. 
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Spotkania z poetami, czy bajkopisarzami i świętowanie 
przypadającego w marcu Międzynarodowego Dnia Pisa-
rzy i Pisarek na stałe wpisały się w działalność bibliotek. 
Oczywiście to święto nie umknęło naszej uwadze – 5 mar-
ca gościliśmy dwie pisarki.

Wspólnie z Przedszkolem Wesoły Brzdąc spotkaliśmy 
się z  Hanną Niewiadomską – pogodną, wesołą, niezwy-
kle ciepłą autorką wierszy dla dzieci. Pani Hanna znana 
jest z  kilku tomików utworów pod wspólnym tytułem 
„Bajkoczytanki pani Hanki”. Podczas wspólnej lektury 
autorka zaprezentowała przedszkolakom swoje wiersze, 
wśród których znalazły się: „Zebra”, „Felek Kartofelek”, 
„Zaraz”. Podczas spotkania była możliwość kupienia książ-
ki z imienną dedykacją, czy zrobienia pamiątkowego zdję-
cia. W podziękowaniu za spotkanie dzieci z Przedszkola 
Wesoły Brzdąc przygotowały album portretów Zebry, 
bohaterki wiersza autorki o  tym samym tytule. Galerię 
prac w wykonaniu młodych autorów można oglądać na 
naszej stronie internetowej, zaś oryginały zostały wysłane 
do autorki. Dzień zakończyliśmy zajęciami literacko-pla-
stycznymi z cyklu Bibliosłówka, na które pani Kropeczka 
zaprosiła autorkę wierszy dla dzieci i dorosłych, malarkę 
i  bardzo sympatyczną artystkę Jolantę Małczak. Dzieci 
wysłuchały m.in. bajki „Smoki, smoczki, smoczusie”, do 
której ilustracje-arcydzieła wykonała sama autorka. Zaję-
cia zakończyliśmy wykonywaniem nietuzinkowych zakła-
dek do książek. Niezapomniane wrażenia najmłodszych 
za nami, a przed nami pracowity maj.

 14 maja o godz. 17.00, występ Teatru Igraszka ze spek-
taklem adresowanym do dzieci pt. „Wiślana opowieść” 
uhonoruje projekt „Mała książka – wielki człowiek” oraz 
tegoroczną XVI ogólnopolską, zaś II babicką edycję Tygo-
dnia Bibliotek pod hasłem #biblioteka.

Nie można przeoczyć rozpoczynającego się w  maju 
cyklu spotkań z regionem w tle. 16 maja o godz. 17.00 
naszym gościem będzie Stanisław Fijałkowski, który za-
prezentuje historie dotyczące Starych Babic i okolic z cyklu 
„Historia i dziedzictwo”. Tydzień później, tj. 23 maja godz. 
18.00, biblioteka zaprasza na opowieść o Radiostacji Babi-
ce, które zaprezentują nam Jarosław Chrapek oraz Jerzy 
Raczek. Przypominamy, iż wstęp na spotkania jest wolny 
dla wszystkich osób zainteresowanych.

Dalszy ciąg cyklu spotkań z  regionem w  tle zaplano-
waliśmy już na 12 września na godz. 17.00 – Marcin Łada 

zaprezentuje najnowsze swoje dzieło „Palmiry. Miejsce Pa-
mięci Narodowej”. 26 września o godz. 17.00 Robert Gon-
dek, z zamiłowania podróżnik, fotograf i pasjonat Afryki, 
realizującego od 2008 r. projekt „W drodze na najwyższe 
szczyty Afryki”.

Pamiętajcie – biblioteka jest miejscem magicznym 
i dzieje się w niej wiele interesujących rzeczy!

Nowa usługa dla naszych Czytelników
Wychodząc Państwu naprzeciw można już legitymować 

się kartą biblioteczną z kodem 2D w postaci obrazka (apli-
kacji) na ekranie telefonu (tabletu). Dajemy możliwość 
używania telefonu jako karty bibliotecznej. Kod paskowy 
zastąpi wygenerowany kod w formacie QR Code. Ten wła-
śnie kod będzie sczytywany przez pracownika biblioteki 
w trakcie wypożyczania pozycji. Wszelkie operacje będą 
powiązane z kontem bibliotecznym tak, więc jego dalsze 
udostępnianie osobom postronnym w  efekcie obciąży 
konto właściciela. W  telefonie wygenerowany kod moż-
na przechowywać w programie służącym do obsługi kart 
lojalnościowych i tak dla telefonów z systemem Android 
najpopularniejszym jest aplikacja STOCART. W telefonie 
z  systemem Windows mamy już zainstalowany PORT-
FEL. Najprościej zapisać „obrazek” z nową kartą i wyświe-
tlać podczas wypożyczania książek.

Dla bezpieczeństwa pracownik biblioteki przy pierw-
szym jego użyciu poprosi o 4 cyfrowy kod zabezpieczający, 
który Państwo wskażą w chwili generowania kodu. Nie bę-
dzie możliwości jego zmiany, tak więc prosimy o rozwagę, 
jak również o jego zapamiętanie (zapisanie). Startowy kod 
jest wygenerowany losowo, prosimy o jego zmianę. 

Urszula Hoczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Dzisiaj biblioteka to nie tylko zbiór książek. Jako pla-
cówka kulturalna ma też misję upowszechniania 
szeroko pojętej kultury, ułatwiania do niej dostępu 
oraz aktywizację społeczności lokalnej. Za celowe 
uznaliśmy więc stworzenie możliwości wprowadze-
nia różnych grup wiekowych w wielki świat, poprzez 
zapraszanie do biblioteki ciekawych gości. Spotkania 
kierujemy do całej babickiej społeczności: dzieci, mło-
dzieży,  dorosłych i seniorów.

Wielki świat w babickiej bibliotece 
– zaprosiliśmy ciekawych gości



kwiecień/maj 2019  gazetaBABICKA 

36

zdrowie i ekologia

W  przyrodzie wiosna. Cie-
szą ciepłe promienie słońca, 
wiosenne kwiaty w ogródkach, 
świergot ptaków rozchodzący 
się po okolicy od wschodu słoń-
ca aż po zmierzch.

Część ptaków wije gniazda w  ko-
ronach drzew, inne szukają dziu-
pli i  zakamarków, są też gatunki, 
które zakładają gniazdka w  budkach 
lęgowych. Dla tych ostatnich, kilka 
lat temu mój mąż zrobił kilka takich 
budek. Dwie dla sikor modrych, dwie 
dla sikor bogatek i dwie dla szpaków. 
Skąd wiadomo, dla jakiego ptaka jest 
budka? Głównie decyduje o tym wiel-
kość otworu wlotowego. Chodzi o to, 
żeby budki dla modraszki nie zasiedli-
ły szpaki, które wcześniej rozpoczyna-
ją lęgi. Dlatego otwór dla modraszki 
jest najmniejszy. Oczywiście budki też 
mogą mieć różne wymiary. 

Nasze budki zrobione są z surowe-
go drewna sosnowego. Nie zostały 
pomalowane, ani niczym zabezpie-
czone. Niektórzy malują budki, bo 
traktują je jako element dekoracyj-
ny w  ogrodzie. Jednak ornitolodzy 
twierdzą, że farby mogą być toksycz-
ne dla ptaków. Daszki są także drew-
niane, ale dodatkowo obite blachą. To 
przedłuża ich trwałość. Nasze budki 
nie mają przy wlotach patyczka, żeby 
żaden ptasi drapieżnik nie mógł na 
nim przysiąść i zagrozić bezpieczeń-
stwu piskląt. I ważna rzecz – są otwie-
rane. Bo budki lęgowe powinny przed 
kolejnym okresem lęgowym być 
opróżnione z  pozostałości po ubie-
głorocznym gniazdowaniu, ponieważ 

w ściółce mogą przezimować pasoży-
ty, groźne dla piskląt. Ma to szczegól-
ne znaczenie przy lęgach sikor. 

Budki powiesiliśmy wszędzie, 
gdzie się dało. Na murze budynku - 
z radością stwierdziłam, że ta lokali-
zacja spodobała się szpakom, bo już 
drugi rok ją zamieszkują. Na starej 
gruszy. A  na cyprysiku nutkajskim 
pendula zawisła budka dla sikor mo-
drych, które od razu ją zaakcepto-
wały. Uwijały się na zmianę, samiec 
i samiczka, by uwić gniazdko, zanim 
Pani Modraszkowa złoży pierwsze 
jajo. A kiedy już w budce słychać było 
świergot piskląt, rodzice mieli jeszcze 
więcej roboty – bo trzeba było nie 
tylko karmić maluchy, ale także zno-
sić do gniazda materiał ściółkujący, 
by pisklęta miały miękko i sucho pod 
kuperkami.

W ubiegłym roku przed Świętami 
Wielkanocnymi zrobiłam wianek, 
jako dekorację na drzwi wejściowe. 
Okazał się być za duży, więc osta-
tecznie zawisł na pergoli w ogródku. 
Wianek przybrany był w wydmuszki 
jaj i piórka. Po świętach wisiał jeszcze 
przez jakiś czas, bo podobał mi się 
w tym miejscu. Któregoś dnia patrzę: 
coś się przy wianku dzieje. Przyglą-
dam się uważniej i co widzę? Sikora 
mi się do wianka dobiera! Ba, dwie 
sikory! Co robią? A piórka skubią, na 
wyściółkę do gniazdka. Pełny dzióbek 
miękkiego puchu naskubała i  frrrr! 
do budki poleciała! I znowu skubie… 
I znów przyleciała, po następną por-
cje puchu. Czyż sikory modre nie są 
urocze? 

W styczniu kolejnego roku, pod-
czas czyszczenia budki znaleźliśmy 
gniazdko – majstersztyk. I mech tu 
jest, i sierść (psia???), i drobne patycz-
ki, i piórka. A wszystko to misternie 
utkane, splecione. Gniazdko miało 
prawie pięć centymetrów grubości. 
Ależ się musiały napracować, by tyle 
materiału w  małych ptasich dziób-
kach nanieść do gniazdka! 

Obecnie jest odpowiedni czas, by 
zawiesić budki lęgowe. Wprawdzie 

znawcy ptaków twierdzą, że powinny 
być powieszone wcześniej, żeby ptaki 
się z nimi „opatrzyły”, ale to nie jest 
konieczne. W ubiegłym roku powie-
siliśmy budkę w  maju, czyli bardzo 
późno, a pomimo tego została zasie-
dlona przez sikory bogatki. Zatem 
– zachęcam do zawieszania budek 
lęgowych. Gotowe budki możemy 
kupić, lub wykonać własnoręcznie. 

tekst/foto: TP

Ptasie mieszkanko do wynajęcia

Budki lęgowe wykonali także pa-
rafianie z Bliznego, którzy 14 kwiet-
nia po mszy o  10:30 w  salce nad 
zakrystią odbyli warsztaty ze św. Jó-
zefem rzemieślnikiem. 

Akcja skierowana była głównie 
dla tatusiów z synami, ale do udziału 
zaproszeni byli wszyscy. Uczestnicy 
pracowali w  drzewie, przy pomo-
cy piły, młotka, gwoździ, wkrętów 

i  śrubokręta. Na stronie parafii 
można znaleźć doskonałe materiały 
pomocnicze dotyczące budowy bu-
dek lęgowych dla ptaków, zarówno 
schematy jak i filmiki instruktażowe.  
Adres: www.objawieniepanskie.waw.pl  
w  zakładce Aktualności/warsztaty 
14.04

Opr. IB na podstawie 

 wwwobjawieniepanskie.waw.pl

Budki lęgowe ze św. Józefem 
rzemieślnikiem w Bliznem Jasińskiego
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Gratulujemy wsi Stanisławów fantastycz-
nego pomysłu przeznaczenia środków 
z funduszu sołeckiego na zakup budek lę-
gowych dla ptaków i nietoperzy. Na dom-
ki dla ptaków mieszkańcy przeznaczyli 
4000 zł. Jest to bardzo ciekawa i proeko-
logiczna inicjatywa, do której chcielibyśmy 
zachęcić także inne miejscowości w naszej 
gminie, zwłaszcza te mocno zurbanizo-
wane. Zmieniamy nasze otoczenie, często 
zapominając o  innych jego mieszkańcach, 
a to dzięki nim tereny wiejskie są tak różno-
rodne i przyjazne człowiekowi. Brawo!

Materiał filmowy o tej inicjatywie można 
obejrzeć w Kurierze Mazowieckim, na ka-
nale You Tube TVP3 Warszawa, materiał 
pt. „Ekologiczne podejście w gminie Stare 
Babice”.

Tekst: UGSB, foto: IB

Budki lęgowe z funduszu sołeckiego w Stanisławowie

Nasz rejon geograficzny zamieszkuje gatunek pospo-
lity sarny europejskiej. Oprócz populacji leśnej zamiesz-
kującej lasy oraz zarośla, występuje populacja polna, 
która przystosowała się do życia na otwartych terenach 
uprawnych, łąkach, a nawet w ogrodach w pobliżu osie-
dli i miast. Często zamieszkują w zagajnikach na polach 
uprawnych. 

Zdarza się, że mieszkańcy skarżą się na towarzystwo 
saren. Gmina nie ma prawa wyłapywania dzikich zwie-
rząt, jest to zabronione ustawowo. Dzikich zwierząt 
nie odławia się i nie przewozi w inne miejsca. Jeśli wy-
stąpią szkody w rolnictwie, należy je zgłosić. Szkody są 
szacowane i wypłacane odszkodowania. Jeżeli nie są to 

znaczące szkody, ale chce się przepłoszyć sarny, to stosu-
je się tzw. repelenty – środki odstraszające zwierzynę. 
Należy zachować ostrożność podczas jazdy samocho-
dem. Przypominamy o ograniczeniu prędkości na tere-
nie gminy. 

Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać znalezionych 
przypadkowo w lesie koźląt, ponieważ w ten sposób 
człowiek przekazuje swój zapach, co pozbawia młode 
naturalnej ochrony przed drapieżnikiem. Nie należy 
również zabierać osamotnionych koźląt. Pozostawianie 
samotnych młodych w ukryciu jest naturalną strategią 
obronną wielu gatunków jeleniowatych. 

tekst: IB/foto: pixabay

Sarny
Niezaprzeczalnym walorem środowiskowym naszej gminy jest bliskość 
dzikiej przyrody i zwierząt. To my, ludzie wchodzimy coraz bardziej w 
świat natury i zmieniamy środowisko. Zasiedlając kolejne tereny, trzeba 
mieć na uwadze, że wraz z nami mieszkają tu dzikie zwierzęta, o które 
powinniśmy dbać. Dziś kilka słów o sarnach, które tak często widzimy 
na naszych polach i łąkach. 



kwiecień/maj 2019  gazetaBABICKA 

38

zdrowie i ekologia

nie  

  Składniki:
  młode liście podagrycznika – grubo siekane,
  sałata – kilka porwanych liści,
  sok z cytryny/limonki – do smaku,
  oliwa z oliwek – 3 łyżeczki,
  natka pietruszki – drobno posiekana,
  surowy ogórek – pokrojony w drobną kostkę,

  jeden ząbek czosnku – rozgnieciony w wyciskarce,
  kilka pokrojonych w cienkie plastry rzodkiewek,
  pieprz, sól – do smaku,
  1 mały pomidor – drobno pokrojony w kostkę,

 Całość wymieszać oraz doprawić  
do smaku solą i pieprzem.

     Zapomniany i       doceniany 

podagrycznik

CIEKAWOSTKI

Nazwa Aegopodium po raz pierw-
szy użyta została przez XVI-wieczne-
go niemieckiego botanika, aptekarza 
i lekarza Tabernemontanus’a. Podob-
nie, jak nazwa ludowa (kozia stop-
ka), odwoływała się do kształtu liści, 

przypominających kozie kopyta lub 
ich odcisk (z greckiego: aix – koza, 
podiom – nóżka).

Niektóre źródła podają, że prawdo-
podobnie już neandertalczycy używa-
li ziele podagrycznika do uśmierzania 

bólu, a jego walory smakowe docenia-
li nawet starożytni Grecy i Rzymianie.

Wysuszone kwiatostany poda-
grycznika wykorzystywano do farbo-
wania tkanin na cytrynowo.

Podagrycznik pospolity, zwa-
ny również kurzą stopką lub śnit-
ką, należy do rodziny selerowatych 
(baldaszkowatych). Jest rośliną 
występującą pospolicie na terenie 
całego kraju z  wyjątkiem wyso-
kich partii górskich. Często rośnie 
przy drogach, terenach ruderalnych 
i  ogródkach działkowych, w  któ-
rych jest „uporczywym zielskiem”, 

trudnym do zwalczenia. Większość 
z  nas codziennie przechodzi obok 
podagrycznika nie wiedząc, jak cen-
ne jest to zioło i do czego można je 
wykorzystać.

Lecznicze właściwości podagrycz-
nika doceniono już w średniowieczu. 
Wówczas stosowano go w stanach za-
palnych nerek i pęcherza, ale przede 
wszystkim w  leczeniu podagry, tzw. 
dny moczanowej, na którą zapa-
dała przede wszystkim ówczesna 
arystokracja. Wyciąg z  ziela łagodzi 
bóle podczas ataku dny moczano-
wej oraz obniża stężenie kwasu mo-
czowego we krwi. Również dzisiaj 

z powodzeniem może być stosowany 
w  leczeniu podagry, jako składnik 
diety lub wspomaganie w  leczeniu 
farmakologicznym.

Ziele i  kłącze podagrycznika za-
wiera białka, tłuszcze, witaminę A i C 
oraz olejki eteryczne.

W  smaku przypomina nieco pie-
truszkę/seler z  tym, że jest bardziej 
gorzki i mniej wyrazisty.

Z  powodzeniem może być wy-
korzystywany jako dodatek do zup, 
mięs oraz sałatek.

Warto też go suszyć, gdyż starty na 
proszek stanowi doskonałą, aroma-
tyczną i zdrową przyprawę.

Propozycje potraw z wykorzystaniem podagrycznika pospolitego     Wiosenna sałatka z podagrycznikiem

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

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

tekst/foto/rys.: Joanna Szczepanik

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

Na stronie http://domkultury-starebabice.pl w zakładce GAZETA BABICKA / SMAKI POLSKIEJ 
PRZYRODY znajduje się pełen tekst o podagryczniku i więcej przepisów kulinarnych.  

„Smaki polskiej przyrody” to nowy cykl artykułów, w którym chcemy 
przybliżyć czytelnikom rośliny występujące w naszym najbliższym otocze-
niu. Takie, które często nie są ani znane, ani rozpoznawane, a przede wszyst-
kim – mało kto zna ich walory smakowe, lecznicze, czy kosmetyczne.
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     Zapomniany i       doceniany 

podagrycznik

Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w  gminnym Klubie Mieszkańca dotyczą 

różnorodnych dziedzin nauki i  życia, ale bez względu 
na tematykę cieszą się dużym zainteresowaniem. Wy-
daje się, że nasi seniorzy są niezaspokojeni, jeśli chodzi 
o wiedzę i samodoskonalenie. Pod koniec marca odbyła 
się prelekcja na temat hodowli borówki przeprowadzona 
przez Zdzisława Miazgę. Poniżej pierwsza część z obieca-
nych słuchaczom materiałów. 

Duża wartość spożywcza i  lecznicza owoców borówki 
wysokiej sprawia, że wiele osób ma już posadzone krze-
wy i korzysta z własnych skromnych plonów. Skromnych, 
co może wynikać z braku wiedzy teoretycznej lub braku 
umiejętności praktycznych w hodowli. 

Dla niezdecydowanych i  tych, którzy już mają krzewy 
posadzone, podaję podstawowe informacje o  wymaga-
niach klimatycznych, glebowych oraz właściwym wyborze 
stanowiska do posadzenia sadzonek i pielęgnacji krzewów 
dorosłych. Borówka wysoka stawia większe wymagania 
niż znane nam z wcześniejszej uprawy: agrest, porzeczka, 
aronia i wielu innych podobnych krzewów hodowanych 
w naszych ogródkach i na działkach. Krzewy tych roślin 
posadzone w odpowiednim dla nich miejscu i odpowied-
nio pielęgnowane, mogą dawać satysfakcjonujące plony 
przez 15–30 lat. Borówka wysoka uprawiana jest w USA 
już 110 lat, a w Polsce ponad 50. 

Konsumpcja oraz badania laboratoryjne i  opinie die-
tetyków dowiodły, że owoce tych krzewów mają najwyż-
szą wartość leczniczą spośród wszystkich światowych 
upraw tego rodzaju w XXI wieku. Potwierdzają, że jedze-
nie owoców borówki zmniejsza ryzyko zachorowania na 
cukrzycę, wspomaga rozwój dobrych bakterii jelitowych, 
regeneruje wzrok, przeciwdziała odkładaniu się płytki 
miażdżycowej oraz rozszerza naczynia krwionośne. Owo-
ce są bardzo bogate w związki bioaktywne. Posiadają duże 

ilości witaminy C, a ponadto witaminy: B1, B2, B3, B6, A i E. 
W 100g owoców jest: 84% wody, 14,5% węglowodanów – 
w tym 3,5% błonnika, 0,7%, tłuszczy, 0,6%, białka. To tylko 
57 kalorii.

Borówka wysoka ma duże wymagania środowiskowe. 
Spełnienie ich to połowa sukcesu niezbędnego do osią-
gnięcia celu, jakim jest uzyskanie dobrej jakości owoców 
z posadzonych krzewów. Na niektóre czynniki nie mamy 
większego wpływu, na inne wielki wręcz decydujący.

Wymagania klimatyczne
Klimat Europy środkowej sprzyja uprawie ponad 40 od-

mian krzewów borówki wysokiej. Spośród wielu odmian 
krzewów wyselekcjonowano typ borówki, który znako-
micie został przystosowany do tego klimatu. Najbardziej 
popularne do hodowli amatorskiej w ogródku i na działce 
spośród 40 wyselekcjonowanych odmian najlepiej nadają 
się krzewy: Patriot, Concord, Spartan, Duke, Blucrop, Li-
berty, Aurora, Eargo, Bonifacy oraz Jersy, który spełnia rolę 
zapylacza dla pozostałych odmian. 

Wymagania glebowe
Borówka wysoka ma bardzo specyficzne wymagania 

glebowe, na które całkowity wpływ ma czytający ten tekst, 
bowiem to człowiek decyduje o wyborze miejsca do posa-
dzenia krzewów. Do hodowli najlepiej nadają się gleby lek-
kie, próchnicze – 8 do 13% próchnicy w profilu glebowym, 
przewiewne, kwaśne – profil glebowy winien mieć (kwaso-
wość) pH – 3.8 do 4.8 i winny być ciepłe. Temperatura gleby 
18°C do 21°C jest najlepsza dla krzewów. W okresie wegetacji 
krzewy potrzebują dużo wody, lecz woda nie może zalewać 
korzeni, bo są one wrażliwe na jej nadmiar. Wtedy bardzo 
ważnym warunkiem jest, aby profil glebowy położony był 
na warstwie piasku, który wchłonie nadwyżkę wody. Jeżeli 
stwierdzamy przy kopaniu dołka, że miejsce położone jest 
na warstwie: gliny, iłu, różnego rodzaju skałach, to miejsce 
nie nadaje się na posadzenie krzewów borówki.

Wybór stanowiska
W ogródku pod domem, czy na działce, niezależnie od 

tego, ile posadzimy krzewów borówki, miejsce to winno 
być: zaciszne, ciepłe i słoneczne. Musi być osłonięte od sil-
nych wiatrów ze wszystkich kierunków, zwłaszcza z półno-
cy. Krzewy borówki najlepiej rozwijają się w temperaturze 
powietrza od 10°C do 27°C, powyżej górnej granicy tempe-
ratury np. 28°C wszystkie procesy życiowe w roślinie słab-
ną. W  temperaturze jeszcze wyższej od podanej, rozwój 
krzewu całkowicie ustaje i zaczyna się proces usychania. 

Szanowny Czytelniku! 
Ze względu na szczupłość miejsca, opis hodowli krze-

wów borówki wysokiej ograniczyłem do tych uwarun-
kowań. W  następnej części, która ukaże się za miesiąc, 
omówię pozostałe czynniki wynikające z wiedzy i umiejęt-
ności człowieka, wpływające na wzrost posadzonych krze-
wów i ich owocowanie.

Opracował: Zdzisław Miazga; tel. 603 705 354, atut.miazga@op.pl

Foto:Pixabay

Uprawa borówki wysokiej w ogródku pod domem i na działce
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Czwarta edycja Dziesiątki Babickiej, która odbyła 
się 6 kwietnia br. w Starych Babicach, to bezsprzecz-
nie sportowe święto gminy Stare Babice. Około 1 200 
zawodników – dzieci i  młodzieży, biegaczy oraz za-
wodników nordic walking – wzięło udział w imprezie 
zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji Stare Babice. Po raz kolejny Dziesiątka Babic-
ka okazała się największą imprezą sportową na terenie 
powiatu warszawskiego zachodniego.

Dziesiątkę Babicką rozpoczęły biegi dziecięce i mło-
dzieżowe, które organizowane były na dystansach 300, 
600 i  1000 metrów. W  ośmiu klasyfikacjach wzięło 
udział 312 młodych zawodniczek i zawodników. Wszy-
scy otrzymali pamiątkowe medale, a  najlepsi zostali 
wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi 
przez Kampinosport oraz Koona. 

Główna część wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 
11:30, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie. 4. Dziesiątki 

4. Dziesiątka Babicka
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Babickiej. Uczestników imprezy na scenie powitali: Ja-
rosław Płóciennik – Dyrektor 4. Dziesiątki Babickiej, 
Sławomir Sumka – Wójt Gminy Stare Babice, Tomasz 
Szuba – Zastępca Wójta Gminy Stare Babice, Jan Ży-
chliński – Starosta Warszawski Zachodni, Łukasz Ru-
nowski – przedstawiciel sponsora głównego Opel Auto 
Żoliborz oraz Marta i Piotr Roszkiewicz reprezentują-
cy Klinikę na Brzozowej z Lasek. 

Po rozgrzewce poprowadzonej przez Edytę Rosę-Ha-
ftaniuk – właścicielkę Studio Fitness Body Beat zawod-
nicy startujący na dystansie 10 kilometrów ustawili się 
na linii startu wyznaczonej na ulicy Rynek w Starych 
Babicach. Punktualnie o godzinie 12:00 wystartowało 
722 biegaczek i biegaczy. Zaraz po nich wystartowało 
105 osób maszerujących w  ramach zawodów nordic 
walking. Zawodnicy pobiegli i  przemaszerowali uli-
cami Rynek, Sienkiewicza, Mościckiego, Białej Góry, 
a następnie znowu Sienkiewicza, aby dotrzeć ponow-
nie na ulicę Rynek.

Jako pierwsi na mecie pojawili się: Dmytro Didvo-
diuk z Ukrainy (czas 31:25,25), Sergiusz Sobczyk z Iza-
belina (33:38,94) oraz Tomasz Mikulski z Kampinosu 
(34:07,12). W kategorii kobiet jako pierwsze dobiegły: 
Olesia Didovodiuk z Ukrainy – (czas 37:49,87), Wio-
letta Marchuk z Warszawy (38:44,72) oraz Aleksandra 
Niwińska z Błonia (39:33,08).

Klasyfikacja biegu nordic walking wyglądała na-
stepująco: Leszek Bielawski z  Okuniewa (1:03:34,36), 
Sławomir Reda z  Warszawy (01:05:41,80 ), Robert 
Gański z Ożarowa Mazowieckiego (01:06:33,00) w ka-
tegorii mężczyzn. Natomiast wśród kobiet jako pierw-
sze do mety dotarły Marianna Jóźwiak z  Włocławka 
(01:11:56,87 ), Monika Gawron z Ożarowa Mazowiec-
kiego (01:15:33,44 ) oraz Marzena Berkowska z Zabo-
rowa (01:18:46,26).

Wszyscy biegacze oraz uczestnicy marszu nordic wal-
king otrzymali na mecie pamiątkowe medale, wodę oraz 
owoce. Mogli odpocząć w strefie, w której wystawiali się 
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partnerzy i sponsorzy imprezy. O godzinie 13:15 odbyła 
się oficjalna dekoracja zawodników w  poszczególnych 
klasyfikacjach. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pucha-
ry oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, partne-
rów i organizatora 4. Dziesiątki Babickiej.

4. Dziesiątce Babickiej towarzyszyły niewiarygodne 
emocje, wspaniała atmosfera oraz wysoki poziom or-
ganizacyjny doceniony przez uczestników imprezy.

Jako organizatorzy dziękujemy za współorganiza-
cję Gminie Stare Babice, wszystkim uczestnikom oraz 
sponsorom i partnerom, którzy zaangażowali się w 4. 
Dziesiątkę Babicką. Dziękujemy sponsorowi głównemu 
imprezy Opel Auto Żoliborz. Dziękujemy Powiatowi 
Warszawskiemu Zachodniemu, partnerowi technicz-
nemu, którym zostało GPK Eko-Babice, partnerowi 
wodnemu – firmie Aquamo. Dziękujemy partnerom: 
firmie Gaz-System, Klinice na Brzozowej z Lasek, or-
ganizatorowi obozów biegowych ObozyGórskie.pl, 
firmie Kampinosport oraz sieci sklepów Netto, a także 
firmie PrintPlus Active Wear. 

Bardzo dziękujemy wolontariuszom i ich opiekunom 
ze szkół podstawowych w  Starych Babicach, Koczar-
gach Starych, Zielonkach-Parceli oraz z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego z  Borzęcina Dużego i  Fundacji 
Na Przekór, a  także wolontariuszom niezrzeszonym. 
Świetna praca!

Podziękowania należą się także strażakom z  Bo-
rzęcina Dużego i  Starych Babic oraz Straży Gminnej 
i Policji. Jak co roku Wasze profesjonalne działania za-
pewniły wszystkim maksimum bezpieczeństwa.

Podziękowania kierujemy także do pozostałych 
sponsorów i partnerów: do Domu Kultury Stare Babice, 

klubu fitness Body Beat, firmy Bukat, Centrum Me-
dycznego Sorno, Pierogarni Stare Babice, Centrum Spa 
Body&Beauty, Centrum Ogrodniczego Sysiak, szkoły 
Strefa Języka, Akademii Auto Serwis, firmy Ratownic-
two Edu-Med, firmy SOXSTORY, serwisu FotoMara-
ton.pl, stacji samochodowej Auto Alex, firmy Hexe, 
firmy Ubezpieczenia Babice – Piotr Mandes, do Sklepu 
Biegacza oraz do Sklepu Sagina i Fundacji Votum. 

Dziękujemy także patronom medialnym: portalowi 
MaratonyPolskie.pl oraz Gazecie Babickiej.

tekst: Zespół Organizacyjny 4. Dziesiątki Babickiej

foto: AK

Zwycięzcy obu głównych biegów - małżeństwo Didvodiuk 
z Ukrainy z wójtem Sławomirem Sumką i dyrektorem Jaro-
sławem Płóciennikiem
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Uczniowski Klub Sportowy Bad-
minton Stare Babice po raz kolejny 
odnotował sukces za sprawą Mi-
chała Szemplińskiego, który zdo-
był brązowy medal w Grand Prix 
Polski Młodzików Młodszych, grze 
podwójnej chłopców. Grand Prix 
Polski zostało rozegrane w Bieru-
niu w dniach 22–24 marca. To był 
liczny i mocno obstawiony przez 
zawodników z całej Polski turniej w 
kategorii młodzika młodszego (U13) 

i juniora młodszego  (U17). Dodat-
kowo w turnieju z UKS Badminton 
Stare Babice uczestniczyli Weronika 
Szemplińska, Izabella Kamola oraz 
Joachim Tracz.

Uczniowski Klub Sportowy Bad-
minton Stare Babice w nadchodzą-
cym czasie będzie organizował nabór 
dzieci w wieku 7–9 lat. Zapraszamy! 
Telefony kontaktowe: 
517 575 536, 604 717 977.

tekst/foto: Piotr Pamięta

Następny medal Michała Szemplińskiego w Grand Prix Polski Młodzików Młodszych

„Ten bieg będzie wielką przy-
godą i  prawdziwym sprawdzia-
nem naszych możliwości. Mimo, 
że biegamy regularnie, nikt z nas 
nie zmierzył się do tej pory z  ta-
kim wyzwaniem. Każdego dnia, 
przez półtora tygodnia, będziemy 
pokonywać dystans przekraczają-
cy długość maratonu (45–55 km), 
walcząc z  własnymi słabościami 
fizycznymi i  psychicznymi: zmę-
czeniem, bólem mięśni, kontu-
zjami i  mentalnym zmęczeniem. 
Oprócz silnych nóg potrzebna 
nam jest mocna głowa, a  przede 
wszystkim wiara, że uda się tego 
dokonać. Wierzymy, że uda się 
nam przekroczyć granice naszych 
własnych możliwości” – tak charakteryzują wyzwanie 
Tomek, Zbyszek, Arek i Radek. Logistycznie bieg ob-
sługiwać będą Agnieszka i Grzesiek. Większość z nich 
na co dzień trenuje w amatorskiej grupie biegowej Stare 
Babice Biegają niedaleko Warszawy. Od wielu lat w na-
szej biegowej pasji wspierani jesteśmy przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starych Babicach.

Poprzez bieg i organizowaną przy jego okazji zbiór-
kę funduszy zawodnicy chcą pomóc podopiecznemu 

Fundacji Votum, 20-letniemu 
Michałowi Lubakowi, któremu 
w  wyniku nieszczęśliwego wy-
padku na rolkach świat runął 
w  gruzach. Złamanie kręgosłu-
pa wraz z  porażeniem kończyn 
dolnych i  niedowładem koń-
czyn górnych brzmi jak wyrok 
dla młodego człowieka właśnie 
wchodzącego w świat dorosłych.

Wyzwanie biegowe „Przekra-
czając granice” ma również na-
wiązywać do najnowszej historii 
Polski – 15-lecia wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. „Na przeło-
mie maja i  czerwca chcielibyśmy 
uczcić tę rocznicę, pokonując 
biegiem 500-kilometrowy szlak 

wzdłuż naszych granicznych rzek, z  południowego 
krańca Polski, tj. trójstyku granic Czech, Niemiec i Pol-
ski do Świnoujścia” – opowiadają uczestnicy biegu.

Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Votum,  

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, Santander Bank Polska S.A.  

32 1500 1067 1210 6008 3182 0000  z dopiskiem dla Michała Lubaka.

tekst/foto: Radomir Maślak/Fundacja Votum

Przekraczając granice dla Michała

#500 kilometrów #10 dni biegu 
#trzy państwa #dwie rzeki #tysiąc-
letnia historia #pomoc dla Michała
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2 kwietnia na terenie GOSIR-u Stare Babice rozpoczęły się 
pierwsze zajęcia samoobrony dla mieszkanek Gminy Stare 
Babice.

Warsztaty otworzył komendant Straży Gminnej Gminy 
Stare Babice Leszek Grabowski, który przywitał uczestniczki. 
Zajęcia zostały zorganizowane przez Straż Gminną, Gminny 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji Stare Babice oraz Szkołę Judo. 
Będzie to cykl dwunastu cotygodniowych zajęć. Zajęcia spo-
tkały się z wielkim zainteresowaniem – liczba chętnych pań 
przewyższyła ilość zaplanowanych i  dopuszczalnych miejsc 
w  grupie. W  związku z  tym przewidziana jest druga edycja 
zajęć w okresie wrzesień/październik tego roku. Brawo Panie!

tekst: Komendant SGSB Leszek Grabowski, foto: IB

Rozpoczęły się warsztaty samoobrony dla kobiet

W dniach 8–10 marca 2019 roku w Suchedniowie rozegrano GRAND PRIX POLSKI 
MŁODZIKÓW – Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza w badmintonie. Bardzo dobrze za-
prezentowała się Izabella Kamola, która zajęła 2. miejsce w grze podwójnej dziewcząt wraz 
ze swoją partnerką Magdaleną Łuczak z klubu Hubertus, ustępując jedynie parze dziewcząt 
z Suchedniowa. 

tekst/foto: Piotr Pamięta

Następny dobry start babickich badmintonistów

Central Europe Open

Marzec zaczął się bardzo pracowicie dla karateków 
z RENSEI. Do walki podczas Central Europe Open Karate 
WKF stanęło w Bydgoszczy 35 klubów z dwóch kontynen-
tów – Europy i Stanów Zjednoczonych. Ilość zawodników 
karate współzawodniczących ze sobą w pierwszy marco-
wy weekend przekroczyła pół tysiąca! RENSEI zdobyło 
łącznie 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe medale. Doskona-
le spisały się nasze najmłodsze zawodniczki dominując 
w swojej kategorii wiekowej.
Copernicus Cup Toruń 

Reprezentacja RENSEI walcząca w  zawodach Karate 
Olimpijskiego WKF tym razem odwiedziła miasto Ko-
pernika! Odbył się tam Ogólnopolski Turniej Coperni-
cus Cup 2019, w którym wzięło udział 261 zawodników 
z  18 krajowych klubów. Z  wielką przyjemnością infor-
mujemy, że każdy z reprezentantów wrócił z medalem!
Mazowiecka Liga Karate

Zawodnicy RENSEI odnieśli kolejny wieki sukces 
wygrywając medalowo Mazowiecką Ligę Karate, która 
odbyła się w ostatni weekend marca w Grodzisku Ma-
zowieckim! Łącznie nasi zawodnicy zdobyli aż 35 me-
dali, z czego aż 12 razy stawali na najwyższym miejscu 
podium! Każdy start w turnieju tej rangi wiąże się z wal-
ką o punkty, które następnie przekładają się na miejsce 
w Kadrze Wojewódzkiej! 
International Tczew Energa Karate Cup

15–17 marca – turniej rankingowy do Kadry Polskiej 
Unii Karate. Organizator odnotował aż 1329 zgłoszeń 

z 7 krajów, w związku z czym zawody były rozgrywane 
na 6 tatami przez 3 dni. Doskonale spisały się nasze naj-
młodsze zawodniczki, którym składamy szczególne gra-
tulacje za osiągnięcie tak wysokich wyników.
Puchar Świata Harasuto w Łodzi

W niedzielę 7 kwietnia do walki stanęło 1000 zawod-
ników reprezentujących 108 Klubów Karate z 13 państw. 
Wśród tej międzynarodowej obsady nie mogło zabrak-
nąć RENSEI! W  naszych barwach dzielnie walczyły 
dziewczynki z  Kadry U10 – Hela Szłyk, Ala Bartosik 
i Marysia Jakubik. 

Konkurencja kata drużynowego dziewcząt została po-
łączona ze starszą U14, więc nasze zawodniczki nie mia-
ły prostego zadania. Dzielnie wykonały Heian Shodan 
i wyszły z tej konkurencji z brązowym medalem. Bardzo 
dobrze spisała się Hela Szłyk, która w wyższej kategorii 
wiekowej kata ind. zdobyła 5 miejsce, pokonując m.in. 
reprezentantkę Słowacji. 

Ogromne słowa uznania kierujemy dla Marysi Jaku-
bik, która w  niezwykłym stylu pokonała reprezentant-
kę Łotwy wynikiem 2:0, następnie zremisowała z córką 
byłego trenera kadry narodowej Bośni i  Hercegowiny. 
Wierzymy, że wkrótce Marysia sięgnie po złoty medal 
w  kumite U10 (–30kg) na najwyższych rangą zawo-
dach! Potencjał jest ogromny i przy takim zaangażowa-
niu w treningi wkrótce powinna być jedną z faworytek 
w swojej kategorii! 

Gratulujemy wszystkim fantastycznych rezultatów 
i życzymy jeszcze więcej tak radosnych momentów!

Nazwiska zwycięzców i fotorelcja z zawodów publi-
kowane są na stronie: www.rensei.pl

teksty: RENSEI KARATE DOJO

 Medale RENSEI
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rozrywki umysłowe

autor zagadek: AK / foto: Pixabay

Rozwiązania wszystkich zagadek prosimy nadsyłać do 19 maja na adres:  gazeta@domkultury-starebabice.pl lub na adres re-
dakcji Gazety Babickiej: Dom Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki-Parcela z dopiskiem: „Ogródkowe zagadki”.  
Wśród osób, które nadeślą komplet prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Dziękujemy za wiele dobrych rozwiązań 
„Wiosennych zagadek” (Wielkanoc, Wielki Tydzień, lany poniedziałek i Niedziela Palmowa). Nagrodę wylosowała Ania Olejni-
czak. Zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 487 18 78. Uwaga! Nagrody 
nie podlegają wymianie.

OGRÓDKOWE ZAGADKI

Wykreślanka
Odszukaj i wykreśl następujące słowa: MŁOTEK, 
ŚRUBA, ŚCIEŻKI, LINKA, NOŻYCE, PIŁA, 
KOSIARKA, MOTYKA, ŁOPATA, ALTANA. 
Pozostałe litery, czytane poziomo, utworzą 
rozwiązanie.

REBUS

wło = enne o = a a = o szek

A K Y T O M M O N G A

T R Ś Ó L D Ł P O E L

A K R A I S O K Ż Ł T

P E U Ł N N T K Y W A

O I B I K Ż E I C Ś N

Ł A A P A T K Ó E W A

Logogryf Wpisz odgadnięte wyrazy do diagramu. Oznaczone pola utworzą rozwiązanie.

1.  Mała roślina.
2.  Ogrodniczy grzebień.
3.  Do wiercenia otworów.
4.  Rodzaj wózka o jednym kole, 

np. do przewożenia ziemi w ogrodzie.
5.  Robocze, np. gumowe, chroniące 

dłonie.
6.  Blaszane lub plastikowe naczynie 

do czerpania lub przenoszenia wody.
7.  Inaczej rabatki.
8.  Metalowe narzędzie ostro zakończone 

służące do rąbania drewna.
9.  Rodzaj ogrodniczych nożyc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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rozrywki umysłowe

autor krzyżówki: IB
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Krzyżówka babicka 
nr 4/2019

Hasło oraz imię i nazwisko prosimy przesłać do 19 maja 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 4/2019. Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosowana zostanie nagroda.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2019: JAKA NA JULII POGODA, TAKĄ WIELKANOC PODA. Nagrodę otrzymuje: Elżbieta Tatysiak.
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:

  3.  Związki chemiczne lub urządzenia 
mające właściwość odstraszania 
niepożądanych w danym miejscu 
gatunków zwierząt. Ich stosowanie 
zaliczane jest do biologicznych 
(ekologicznych) metod ochrony.

  6.  Rodzaj tradycyjnego ciasta, 
kojarzonego z Wielkanocą.

  8.  Pierwszomajowy przemarsz 
organizowany z okazji Święta Pracy.

11.  Płat tkaniny określonego kształtu 
i barwy (barw) przymocowywany 
do drzewca; może zawierać godła, 
symbole, wizerunki. Jest znakiem 
rozpoznawczym, symbolem 
państwa.

12.  Gminny Punkt … Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

14.  Wzgórze znajdujące się nieopodal 
Jerozolimy, gdzie dokonano 
ukrzyżowania Jezusa.

15.  Nóż używany zwykle przez 
harcerzy i turystów; ma ostrze 
długości około 12 cm, rączkę 
najczęściej z tworzywa sztucznego 
i skórzaną pochewkę.

16.  Potocznie o dziesiątce.
18.  Kabaret, który wystąpi w maju 

w Domu Kultury Stare Babice.
19.  Ulubiona zupa żołnierzy i harcerzy.
20. Zdrobniale o kamieniu.

Pionowo:

  1.  Nordic … – forma rekreacji 
polegająca na marszach 
ze specjalnymi kijami.

  2.  Gwiazda tegorocznego Dnia Babic.

  4.  Tradycyjna zupa wielkanocna, 
podawana z jajkiem i kiełbasą.

  5.  Platforma oparta na podporach, 
wychodząca z brzegu na jezioro 
lub rzekę, już niebawem będzie 
nad stawem w Zielonkach-Parceli

  6.  Potocznie o długim weekendzie 
majowym.

  7.  Poseł zasiadający w Parlamencie 
Europejskim.

  9.  Najważniejszy akt prawny (ustawa 
zasadnicza) Rzeczypospolitej 
Polskiej

10.  Podział, np. odpadów na rodzaje.
13.  Zwierzątko kojarzące się 

z okresem wielkanocnym.
17.  Jerzy …, polski kompozytor 

i wykonawca piosenek, który 
wystąpi w Domu Kultury Stare 
Babice 23 maja.



Stare Babice, 23 kwietnia 2019 r.
RPP.6721.12.2019

OGŁOSZENIE

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018  r. poz. 2081) 

oraz Uchwały Nr XVII/159/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Janówwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 6 maja do 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach 
pracy urzędu oraz na stronie internetowej:  

http://www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora” następnie zakładce  
„Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
29 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie 1700.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

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

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

oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 czerwca 2019 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu  
przez Wójta Gminy Stare Babice.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest 
prowadzone.

(-) z up. Wójta mgr Tomasz Szuba Zastępca Wójta

Stare Babice, 15 kwietnia 2019 r.
RPP.6721.11.2019
OGŁOSZENIE

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) oraz 
Uchwały Nr XVII/160/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

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

przestrzennego części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od  6 maja do 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach 

pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl w zakładce „Dla Inwestora” 
następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
27 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice o godzinie 1700.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) osoby  prawne 

i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.
Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32,  05-082 Stare 

Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 czerwca 2019 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest 

prowadzone.

(-) z up. Wójta mgr Tomasz Szuba Zastępca Wójta

Poszukujemy magazynierów! 
Miejsce pracy: ul. Ekologiczna 4, Klaudyn k. Warszawy
Od nas: umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, zgrany zespół 

i koleżeńska atmosfera, świętowanie okazji takich jak Dzień Dziecka, Mikołajki.
Od Ciebie: chęć do pracy i dyspozycyjność w godzinach 15:00 -23:00. 
Napisz/Zadzwoń: ksapinska@inpost.pl / 885 883 904
Zapraszamy do współpracy!

Poszukujemy Pani do sprzątania budynku biurowego, praca na pół etatu, 
umowa o pracę. Mile widziane Panie z doświadczeniem przy tego typu 
pracy. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu pod nr: 602-880-551 
lub o przesłanie CV bezpośrednio na adres: marketing@kimarproart.pl





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





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

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

www.homeinstyle.pl


