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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej Redakcji w dniach 1-12 kwietnia 2019 roku
dowolną tablicę posesyjną
w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

Z CYKLU PRAWNIK RADZI...
JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
Wraz z rozpoczęciem wiosny, co raz częściej korzystamy z naszych ogrodów, tarasów itp. O czym powinniśmy pamiętać, aby nie być uciążliwym
dla sąsiadów? Co zrobić, kiedy to sąsiedzi są uciążliwi?

Znajdziemy w nich zasady korzystania z nieruchomości i regulowania stosunków granicznych.
prawo immisji (oddziaływania),

Niekiedy sąsiedzkie zachowania, będą nie tylko naruszeniem "cywilnym",
niekiedy stanowić będą naruszenia zakwalifikowane jako wykroczenia,
przewidziane w Kodeksie wykroczeń. Będą to np.:
Przykładowe sytuacje nadużyć ze strony sąsiada i rozwiązania:

W takich przypadkach uciążliwy sąsiad może ponieść karę przewidzianą w art. 51 ust.1 kodeksu wykroczeń: aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
Anna Mioduszewska
Biuro Prawne "Vis Legis" - tel. 535 581 976

BABICE I BORZĘCIN:
RUSZYŁA BEZPŁATNA GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Trzy różnego typu bezpłatne zajęcia ruchowe i relaksacyjne ruszają właśnie w naszej gminie. Część to kontynuacja zeszłorocznych edycji,
ale są także nowości. Wszystkie prowadzi Fundacja Aktywni Dłużej
dzięki zaangażowaniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Stare Babice.

Nowość - terapia ruchem
Fundacja Aktywni Dłużej
Gminę Stare Babice.

Kontynuacja współpracy z Gminą Stare Babice
babiccy Seniorzy
Fundacji Aktywni Dłużej z Gminnym Ośrodkiem Pomo-

ruchem.

Ruch rozwijający Seniora – terapia
metody Feldenkraisa,

cy Społecznej.
Wszystkie te elementy dają efekt
w postaci poprawy sprawności fizycznej oraz umiejętności relaksacji poprzez połączenie ruchu z oddechem
Małgorzata Baranowska,
prezes Fundacji Aktywni Dłużej,
Grant z Powiatu
Od 14 marca br. ruszyły także zajęcia związane ze zdrowym kręgosłupem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
do wszystkich Seniorów

Projekt ma pozytywną reko
mendację Rady Seniorów Gminy Stare Babice, a także poparcie Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku.

Zapraszamy na zajęcia:
Stare Babice (Klub Mieszkańca przy Szkole Podstawowej)
Środa, 11.30-12.30
Gimnastyka przy muzyce
Środa, 12.45-13.45
Ruch rozwijający Seniora
Borzęcin Duży (Mała sala gimnastyczna, Zespół Szkol.-Przedsz.)
Poniedz., 14.00-15.00
Ruch rozwijający Seniora
Czwartek, 15.30-16.30
Zdrowy kręgosłup i relaksacja

KAMPINOSKIE BAGNA
WYBUDOWANO OBIEKTY RETENCJONUJĄCE WODĘ
W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM
Zakończyła się budowa ponad 40 obiektów zatrzymujących wodę
na mokradłach Kampinoskiego Parku Narodowego. Będą one chronić
przyrodę tzw. pasów bagiennych parku, a także tereny zamieszkane
i zagospodarowane rolniczo przed wysokim poziomem wody.
Wybudowano w sumie 10 drewnianych progów piętrzących, 2 przetamowania ziemne, 11 brodów z funkcją piętrzenia oraz wyremontowano 11 przepustów.

Prace były realizowane

Prace zostały zrealizowane w ramach projektu "Kampinoskie Bagna"

nad 140 ha gruntów.

Projekt
jest odpowiedzią na postępujące obniżanie się lustra wody na obszarach
bagiennych KPN,
Projekt "Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000
Puszcza Kampinoska" LIFE 12 NAT/PL/000084
Dzię
ki zakończonym właśnie pracom bagna będą miały szansę na regenerację.
Projekt realizowany jest na gruntach zarządzanych przez Kampinoski Park Narodowy.
Od początku
trwania projektu wykupiono na ten cel od prywatnych właścicieli po-

+48 729 992 994

ODROBINA PROWANSJI W BABICACH
- DZIĘKI ATELIER LA MERIEM
Jeśli zastanawiacie się czasem, dlaczego Amerykanie chętnie i często
się śmieją, są pogodni i mają tak wiele energii - to odpowiedź jest oczywista! Oni po prostu korzystają z dobrodziejstw AROMATERAPII,
czyli wykorzystują olejki eteryczne do poprawienia nastroju, relaksacji, dobrego samopoczucia i uwaga panie URODY!

JAK TO DZIAŁA?
MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ NA SOBIE
w dniach 11-12 kwietnia!
Sztuka Aromaterapii ma ponad 4000 lat historii,

- "W Polsce jeszcze bardzo niewiele wiemy o prawdziwej Aromaterapii.

Duża część świata jest przed nami o dobre ćwierć wieku w tym zakresie.
W wielkich metropoliach i miastach takich jak Nowy Jork czy Moskwa, gdzie
spędziłem ponad 11 lat życia, olejki eteryczne są obecne w domach, w sklepach, w salonach SPA. Kiedy wróciłem do Polski zrealizowałem swoje marzenia, by wykorzystać tę wiedzę i pomagać w tworzeniu takich miejsc jak
atelier La Meriem w Babicach - gdzie zapach jest wspaniałym kluczem do
satysfakcji klientów"
Darek Cwajda
Naturalnej
Aromaterapii.
Dni otwarte z aromaterapią, masażami i zabiegami w atelier La Meriem
potrwają od 11 do 12 kwietnia
Tylko w te dni w specjalnej stałej cenie 49 zł
pokazowych masaży i rytuałów

DNI OTWARTE 11-12 kwietnia
Atelier LA MERIEM Instytut Aromaterapii
Stare Babice, ul. Leopolda Okulickiego 5 lok1
Telefon dla rezerwacji: 882 260 260
www.lameriem.pl

ROZMOWY O ODPADACH
W poniedziałek, 18 marca 2019 roku odbyło się spotkanie, podczas
którego dyskutowano nt. gospodarki odpadami.
Na zaproszenie Wójta Sławomira Sumki do Starych Babic przybył
Maciej Kiełbus

Na spotkanie, które można też nazwać szkoleniem lub wymianą doświadczeń i poglądów
Tomasz Szuba,
członkowie Zespołu ds. Gospodarki Odpadami,
"Czy
odpady mogą być tańsze?" i "Czy mieszkaniec będzie płacił mniej".

Powrócił więc temat ustalania stawek od ilości zużytej wody (patrz Lesznowola) lub o powierzeniu tejże gospodarki własnemu przedsiębiorstwu
komunalnemu (GPK Eko-Babice sp. z o.o.).

To jeden z ważniejszych tematów tej kadencji,

Michał Starnowski

NAJWAŻNIEJSZE
TO ZNALEŹĆ RÓWNOWAGĘ
W dobie ciągłych zmian, jakie aktualnie przetaczają się w sferze edukacji, powinniśmy przede wszystkim przypomnieć sobie, że szkoła jest po to,
by wspierać uczniów i ich rodziny w tym, by po prostu nauczyć się mądrze żyć.
szkoła powinna przede wszystkim być miejscem, któremu młody człowiek może zaufać i gdzie może rozwinąć skrzydła.
Potrzeby ucznia są ważne
Kasia Kula-Chacińska, psycholog ze szkoły BIG BEN w Lubiczowie koło Warszawy.

W BIG BENie

Kreatywność ujęta w ramy

uczniowie BIG BENa
mówi Jolanta Buczyńska,
dyrektor szkoły BIG BEN.

BIG BEN pracuje metodą edu scrum,
Silne fundamenty
Klaudia Jaczewska, która w BIG BENie jest wychowawczynią
klasy pierwszej

Najważniejsza jest równowaga

W BIG BENie

Kasia Kula-Chacińska.

uczniowie BIG
BENa
tekst: Karina Grygielska, zdjęcie: Big Ben

ZEBRANIE W SPÓŁCE WODNEJ
27 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "BABICE". W sali konferencyjnej Urzędu Gminy
przy ul. Rynek 21, przedstawiciele GSW "BABICE" złożyli m. in. sprawozdanie z działalności spółki za 2018 r. i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. Jednogłośnie, przez zebrane grono delegatów został
także przyjęty plan pracy i budżetu na 2019 r.
Gminna Spółka Wodna "BABICE" realizowała zadania zgodnie z pla
nem pracy i przyjętym budżetem na 2018 rok.
prace konserwacyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 337 789,58 zł
z dotacji Państwa (Wojewody)
z dotacji
Gminy
z dotacji Powiatu Warszawskiego Zachodnieg
ze składek członkowskich
z Powiatowego Urzędu Pracy
W roku 2018 usunięto awarie drenarskie
Dokonano również napraw przepus
tów
wykonano czyszczenia rurociągu
Wyłonienie wykonawcy
rowów melioracyjnych

Istotnym problemem z jakim boryka się Spółka Wodna są siedliska
bobrów na rowach melioracyjnych.

koszenia

koszenie dużej części rowów uda
ło się dokończyć przed nadejściem zimy.
Na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2018 r. dokończono moderniza
cję rowu Z-5 w Wojcieszynie,

Przewodniczący zebrania przedstawił plan pracy na 2019 rok, tj:.
Piotr Siemiak

Tomasz Szuba.

Agnieszka Stanicka - referent biura
Gminna Spółka Wodna "BABICE"
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 - tel. 22 752 82 71; 537-063-00
biuro Spółki czynne: poniedziałek 8.00-17.00,
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00, piątek dzień wewnętrzny w terenie

"PUDZIAN" W SZKOLE W BORZĘCINIE
W czwartek, 28 lutego 2019 roku borzęcińską szkołę odwiedził znany sportowiec, były strongman Mariusz Pudzianowski.
Inicjatorem spotkania,
Sławomir Sumka, był radny z okręgu Borzęcin Mały/Topolin
Krzysztof Szuba.
"Pudzian" przekazał również szkole "na pamiątkę" koszulkę z Jego autografem.

Za wikipedią:

Michał Starnowski, zdjęcia Iza Bek (Gazeta Babicka)

TRWA AKCJA
1 % DLA TWOJEJ SZKOŁY !!!
Kochani Rodzice, serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów naszej
Szkoły wszystkim rodzicom, członkom rodzin, znajomym, którzy dotychczas zdecydowali się przekazać 1 %swojego podatku na rzecz Funduszu Rady Rodziców przy naszej Szkole Podstawowej.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji 1% z PIT
dla Twojej Szkoły.

W styczniu 2019 roku już po raz czwarty podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Radą Rodziców przy naszej Szkole a Fundacją "Rodzice Szkole"

Na konto Fundacji "Rodzice Szkole" mogą wpływać również darowizny od podmiotów gospodarczych.

Warto przeznaczyć 1% z PIT dla naszych dzieci.
Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich,
że mogą tą drogą wspomóc naszą szkołę i jej uczniów.
KRS Fundacji "Rodzice Szkole" - 0000268115 oraz podać cel szczegółowy Rada Rodziców SP im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach.
to Rodzice decydują, który obszar
wymaga wsparcia
Z wyrazami szacunku,
Iwona Postek-Turchońska
Przewodnicząca Rady Rodziców

UKS GOSiR ZAPRASZA DO BORZĘCINA
UKS GOSiR Stare Babice UKS GOSiR Stare Babice
Nasz
Klub mieści się w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 i właśnie tam prowadzimy zajęcia dla dzieci w rocznikach od 2004 do 2015.
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich chłopców oraz dziewczynki do trenowania i grania razem z Nami.

W naszych szeregach trenuje ponad 100 dzieci.
Zapraszamy. Pograj razem z Nami !

TRWAJĄ ZEBRANIA Z MIESZKAŃCAMI
Jak już informowaliśmy wcześniej na naszych stronach internetowych, w ostatnim czasie trwają zebrania wiejskie, podczas których wójt
gminy Sławomir Sumka wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Szubą i gmin
nymi urzędnikami spotykają się z mieszkańcami.
O dwóch pierwszych można było przeczytać w ostatnim (lutowym)
numerze Gońca Babickiego.
Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczowa
Mariewa, Budy i Stanisławowa.
Babice Nowe.
w świetlicy OSP Stare Babice

7 marca 2019 roku

26 lutego 2019 roku w Hotelu Stawisko
Klaudyna,
27 lutego 2019 r. w Gary Move Out
Lipkowa.

1 marca 2019 roku
przy ul. Rynek 21
Stare Babice.

Na większości zebrań obecni
byli policjanci

Zaplanowano też następne zebrania: Zielonki-Parcela
Latchorzew
Janów

zmieniono również cześć przeznaczenia funduszu sołeckiego,

Kwirynów
Szerzej o zebraniach, które odbyły się w Borzęcinie Dużym i Koczargach Starych przeczytacie Państwo na str. 16 i 21.
Michał Starnowski

CZY JESTEM PRODUCENTEM ŚMIECI?
CZYLI PO ZEBRANIU W BORZĘCINIE
Na spotkaniu sołeckim w szkole w Borzęcinie Dużym, które odbyło
się 13 marca 2019 roku poruszono wiele ważnych spraw dla mieszkańców. Po ogólnym omówieniu przez Wójta Gminy Sławomira Sumkę
obecnej sytuacji w gminie, mówiono o ul. Kosmowskiej i Sobieskiego,
które od lat są stałym tematem spotkań sołeckich w tej części gminy.
Można powiedzieć też, że problemem przewodnim spotkania było nagłośnienie w szkole, ale to już pewnie ostatni raz irytuje zebranych w Borzęcinie, bo "Nowy Wójt" natychmiast zaproponował zmianę sprzętu.
"Ja nie jestem producentem śmieci!",
problem znacznej
podwyżki opłat na wywóz odpadów.
Sławomir Sumka
Wyniki
przetargu były szokujące. Wójt Gminy miał do wyboru:

W 2012 roku gminy przejęły obowiązek wywozu śmieci.
utopijne idee komunizmu.
Ale czy "równo" zna
czy sprawiedliwie?
Głos Pani z zebrania w Borzęcinie potwierdza, że obecny system odbioru odpadów w naszej gminie jest nie tylko za drogi, ale również dalece niesprawiedliwy.
płaci tyle samo, co
Dodatkowym problemem są odpady zielone,
W zachodniej części gminy
prawie nikt nie wystawia zielonego, a we wschodniej, gdzie nie ma jak
kompostować trawy - wystawia się wiele worków. Za to płacimy po równo,
żeby było "sprawiedliwie".

W efekcie nasza gmina na przestrzeni lat 2012-2018 podwoiła ilość wytwarzanych odpadów i stała się
liderem w tej niechlubnej dziedzinie.
Ja również zadałam sobie pytanie "Czy jestem producentem śmieci?".
mam wrażenie, że moja rodzina produkuje więcej
i więcej śmieci.
powołany przez Wójta Gminy Stare Babice Zespół Doradczy ds. gospodarki odpadami,
wyznaczy nowe cele
i znajdzie rozwiązania.
spotkania samorządowców i konferencje, których pomysłodawcami byli nowi włodarze naszej gminy są
krokiem w dobrym kierunku.
Pozytywnym przykładem może być Neapol,

możliwości obciążania mieszkańców proporcjonalnie do zużywanej wody.

"zero wytwarzanych śmieci",
Marzena Pawłowicz - Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego
fot. Michał Starnowski - facebook.com/babice24

DOBRA ORGANIZACJA
TO PÓŁ SUKCESU
Jeśli jesteśmy dobrze zorganizowani, łatwiej nam się żyje. O tym,
dlaczego tak jest i jak się dobrze zorganizować rozmawiamy z Mileną
Jastrzębską, trenerem organizacji, od 10 lat właścicielką Strefy Języka
w Starych Babicach.

No dobrze, ale co zrobić, gdy naprawdę wszystko jest na naszej
głowie?

Po co uczyć się dobrej organizacji?
Czyli powinniśmy delegować zadania…
No to jak to zrobić?

Powinniśmy działać razem z innymi.

Oczyścić głowę…

Okej, sprawy mamy zapisane na karteczkach - i co dalej?

I mamy porządek w naszych zadaniach!

Spotkania o zarządzaniu czasem i na inne ważne tematy odbywają
się w każdy wtorek od 10:00-13:00 w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice. Są to warsztaty rozwojowe prowadzone w ramach
działań Fundacji Nasze Szczęścia dofinansowanych z Gminy Stare Babice. Na spotkania można wziąć ze sobą dzieci, które w swobodnej atmosferze bawią się zabawkami i nawiązują pierwsze kontakty rówie
śnicze. Poza tym, Fundacja zaprasza też do wzięcia udziału w grupach
wsparcia - od kwietnia w poniedziałki rusza "Darcie Pierza" - wieczorna grupa rozwojowa dla mam, gdzie w kobiecym gronie (zostawiając dziecko pod opieką tatusia w domu) można zadbać o siebie i zła
pać trochę dystansu (poniedziałki, 19:00-21:00), oraz wtorkowa grupa
"Urodziłam Życie" dla mam niemowląt (przychodzimy z dziećmi),
gdzie w bezpiecznej, spokojnej przestrzeni rozmawiamy na tematy
najważniejsze dla kobiet, które niedawno urodziły dzieci (wtorki,
13:30-15:00). Więcej informacji: www.naszeszczescia.pl. Fundacja zaprasza do zapisów: zapisy@naszeszczescia.pl!
tekst i zdjęcia: Karina Grygielska

WALNE ZEBRANIE W OSP BORZĘCIN
Strażacy z Borzęcina podsumowali działalność za 2018 rok.
Zebranie na które przybyli:
Sławomir Sumka,
Tomasz Szuba,
Dorota
Zwolińska, Jadwiga Wasiak, Remigiusz Fijołek i Krzysztof Szuba,
dh Michał Starnowski,
Paweł Janiszewski,
bryg. Mariusz Tymoszewicz
dh Gracjanem Klimkiem,

Małej reorganizacji poddano też skład Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP,

wykończenie
piętra i zakończenie prac przy Starze 25.
dh Paweł Majchrzak
dh Michał
Siudziński
dh Paweł Górski.

dh Marcin Dziudzi
Nowickiego.

Sławomir Sumka
dh Pawła Majchrzaka i dh Pawła

Podsumowaniem zebrania było obejrzenie filmu,

dh Jarosław Kuczyński.

z odrestaurowywanym obecnie Starem 25.
Michał Starnowski

PODSUMOWANIE ROKU W OSP BABICE
16 marca 2019 roku w budynku babickiej remizy przy ul. Wieruchowskiej 5 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym babiccy strażacy podsumowali działalność swojego stowarzyszenia za
2018 rok.
Na tegoroczne zebranie przybyli:
dh Tomasz Szuba,
wicz

Sławomir Sumka,
Henryk Kunce-

dh Michał Starnowski,
dh Dominika Trzaskowskiego.
dh Łukasz Sawionek
dh Tomasz Starnowski
dh Cornelia Suttner
Druhny i Druhowie udzie
lili również absolutorium Zarządowi OSP za rok 2018.

OSP Izabelin,
mil Golba,
sław Markowski,
Janiszewski

dh Gracjana Klimka
dh Pawłem Majchrzakiem
kpt. Kaks. Jan Szubka,
MiroPaweł
Jan Kalinowski,

wykończenie piętra w nowej strażnicy, zakup drabiny lub podnośnika mechanicznego,

Michał Starnowski, fot. Maciej Szuba

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY
W sobotę, 16 marca 2019 roku w sali widowiskowej w ZielonkachParceli odbyła się uroczystość, podczas której medalami uhonorowano
te pary, które przeżyły ze sobą ponad pół wieku.

Złote gody (50 lat):

"Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony
w 1960 r. i nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym
związku małżeńskim. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim na wniosek wojewody"
Mariola Grzywińska,

Sławomir
Henryk Kuncewicz

Sumka,
Wiesława Wojtachnio.

Diamentowe gody (60 lat):
BabiCapela.

Michał Starnowski – www.babice24.pl

PO ZEBRANIU W KOCZARGACH STARYCH
NOWY WÓJT - STARE PYTANIA I BOLĄCZKI
Wszyscy lubimy jak obietnice przedwyborcze spełniają się. Jedna z nich
jest właśnie w trakcie realizacji, to nic innego jak spotkania z mieszkańcami sołectw.
W Koczargach Starych zebranie odbyło się 12 marca br.
Sławomir Sumka,
Tomasz Szuba,
Katarzyna Sońta, Iwona Mika, Paweł Błażejewski, Kazimierz Steć
Józef Żółtowski.
Henryka Kuncewicza.

Przebudowa ulicy Klonowej to okres najbliższych 2-3 lat.
Pawła Błażejewskiego. Zostały rozwiane wątpliwości
co do ilości chodników. Będą dwa.

Jedno z pierwszych pytań jakie padło z sali, to kwestia transportu, dogodnych połączeń i autobusów nocnych.

szkoda, że na
etapie powstawania planów (2 lata temu?) nie był ten temat poruszony
z mieszkańcami Koczarg.
o planach powstania
przedszkola w szkole w Koczargach.

Kolejne ważne tematy poruszone przez mieszkańców, to kwestia
odrolnień i modernizacji dróg, w tym całkowitej przebudowy ulicy Klonowej.
Dorota Sikorska, fot. Michał Starnowski

NASI STRAŻACY WALCZYLI Z ŻYWIOŁEM
W czwartkowe popołudnie 21 marca 2019 roku wiele zastępów straży pożarnej gasiło pożar traw na nieużytkach.
W pierwszy dzień wiosny,
w okolicach Wojcieszyna i Koczarg Starych - nieopodal lasu.
Ochotnicze Straże Pożarne ze Starych Babic, Borzęcina Dużego, Izabelina i Lasek.
Akcja gaśnicza trwała ponad 2 godziny, a spaleniu uległo kilka hektarów suchych traw na nieużytkach.

Nie wypalaj traw.

"Nie wypalaj traw" - materiał: KG PSP, fot. Kamil Malinowski

