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KONKURS NASZEGO NIECODZIENNIKA
Uwaga, uwaga!!!
zgłosił się telefonicznie do naszej Redakcji w dniach 3-14 czerwca 2019 roku
dowolną tablicę posesyjną w cenie do 70 zł. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty na www.tabliczka24.pl

WYJĄCE STRAŻACKIE SYRENY
Bardzo często na portalach internetowych i w mediach społecznościowych podnoszony jest temat wyjących syren. Spotykają się z tym zagadnieniem kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożar
nej i zarządy OSP, do których z pisemnymi skargami coraz częściej zgłaszają się rozżaleni obywatele. Trzeba przyznać, że w większości przypadków wyjąca w nocy syrena alarmowa na budynku OSP jest przez
mieszkańców tolerowana, jednak coraz częściej wraz z rozwojem techniki
i coraz to nowocześniejszymi technologiami ludzie wręcz żądają, aby najpopularniejszy system powiadamiania druhów OSP milczał, w szczególności w porze nocnej.
funkcjonowanie syren alarmowych
uwarunkowane jest aktem prawnym regulującym zasady wykorzystywania syren alarmowych

może zostać włączona jednostka, która posiada skuteczny system łączności
powiadamiania i alarmowania".

Aktualnie najczęściej stosowanym w Polsce skutecznym
systemem alarmowania jednostek ochotniczych straży pożarnych są systemy oparte na syrenach alarmowych.

Przyjęte i funkcjonujące aktualnie rozwiązania są sprawdzonym
i efektywnym sposobem alarmowania strażaków ochotników,

Powyższy akt prawny odnosi się do ostrzegania i alarmowania ludności,
System ten,
nie reguluje
jednak zasad wykorzystywania syren w odniesieniu do alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Należy pamiętać, że wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej
powoływane są w celu ratowania życia, mienia oraz środowiska
Znalazło
W tym miejscu wartym odnotowania jest fakt, że wszystkie usługi
oparte o łączność GSM nie mogą być traktowane przez Państwową Straż
Pożarną jako rozwiązania skuteczne.

to swoje odzwierciedlenie w następujących przepisach:
1)
"Do zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: organizowanie systemu
łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu";
2)
"Orga
nizacja funkcjonowania ksrg przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze powiatu, obejmuje w szczególności: ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych";
3)
"Do systemu

Zatem włączanie syreny m. in. w porze nocnej wypełnia ustawowe cechy
stanu wyższej konieczności.
Reasumując - mamy świadomość, że stosowanie syren alarmowych
stanowi pewne uciążliwości, jednakże na ogół spotykają się one ze zrozumieniem i akceptacją społeczeństwa wynikającą ze zrozumienia roli
OSP dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
opracowano w KCKRiOL

STRAŻ POŻARNA A USUWANIE
GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH
Dylematy dyżurnych operacyjnych powiatu/miasta (dyżurnych stanowisk kierowania i dyspozytorów) w zakresie przyjmowania i dysponowania sił i środków ochrony przeciwpożarowej do usuwania gniazd
owadów błonkoskrzydłych są znane wszystkim pożarnikom. Pomimo
faktu, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w 2009 roku zatwierdził do stosowania przez straż pożarną "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem
wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych"
- dostępne na stronie internetowej KG PSP (http://www.straz.gov.pl /download/1850), to każdego roku w sezonie letnim interwencje te stanowią znaczny procent wszystkich zgłoszeń realizowanych prze jednostki
ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku zagrożenia od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzy
dłych, należy przekazać szczegóły zaistniałej sytuacji poprzez kontakt
z dyżurnym:

Gniazda i roje owadów mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka,
Ugrun
towane w opinii publicznej przekonanie, że jednostki ochrony przeciwpożarowej likwidują wszelkie zagrożenia, w tym wszystkie gniazda owa
dów błonkoskrzydłych jest błędne (osy, szerszenie itp.),

Zatem w przypadku, gdy w obiekcie nie występuje realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, działania straży pożarnej mogą
ograniczyć się jedynie do ewakuacji osób, oznakowania strefy zagrożenia oraz poinformowania właściciela, zarządcy lub użytkownika obiek
tu na którym ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa - o występowaniu zagrożenia i konieczności likwidacji gniazda np. przez specjalistyczną firmę. Natomiast w przypadkach, gdzie występujące zagro
żenie stanowi realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi (dużej grupy osób, ludzi z ograniczoną zdolnością poruszania) - kierujący
działaniem ratowniczym (KDR) może podjąć decyzję o usunięciu gnia
zda siłami straży pożarnej.

W związku z powyższym jednostki ochrony przeciwpożarowej dokonują wyboru metody oraz formy prowadzania działań ratowniczych,
a w większości
przypadków tylko oznakowanie i zabezpieczenie strefy.

opracowano w KCKRiOL
fot. OSP Babice i pixbay.com

NIEPOTRZEBNA NAM WIATA
CZYLI PO ZEBRANIU W KWIRYNOWIE
W środę, 15 maja 2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, w Klubie Mieszkańca spotkali się mieszkańcy Kwirynowa.
Sławomir Sumka

Dariusz Sobczak
Tomasz Szuba
sierż.

Marcin Hyndle.
"na wnuczka",

"na policjanta i funkcjonariusza CBŚP".

Zebranie, na które przybyło około 40 osób zdominował temat zasadności posadowienia przy Placu Kwirynowskim zadaszonej altany.

sołtys poinformował, że 11 czerw
ca br. odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego mieszkańcy Kwirynowa ostatecznie zdecydują na co przeznaczyć niezagospodarowane
pieniądze.
Co więcej?
temat zanieczyszczenia powietrza
w zakresie dofinansowania wyposażania budynków w instalacje fotowoltaiczne,

i ustalili, że kwotę ok. 20 tysięcy złotych przeznaczą na
wybudowanie altany,

Pomysł ten nie spodobał się najbliżej mieszkającym, którzy wówczas nie uczestniczyli w obradach i nie byli świadomi o planach związanych z zabudową Placu Kwirynowskiego.

Włodarze gminy byli zdziwieni tym faktem, ponieważ
jak mówili, dotychczas do urzędu nie docierały sygnały o występującym niebezpieczeństwu w tej lokalizacji.
"zebranie sołeckie" unieważniło zeszłoroczną uchwałę

W zakresie bezpieczeństwa
na ul. Łosiowe Błota,
o niedrożności kwirynowskich ulic,

Monitoring gminny i jego obsługa oraz propozycja zmiany godzin
pracy Straży Gminnej
rozmawiano też o komunikacji publicznej, cenach za wywóz odpadów
komunalnych i możliwościach obniżenia stawki
trasie przebiegu ścieżki rowerowej,
Wójt zapewnił, że nowa inwestycja nie będzie realizowana na ul. Agawy.
Michał Starnowski

DROGI SĄSIEDZIE!
MASZ PSA - SPRZĄTNIJ PO NIM!
Pies, to zwierzę, które najbardziej przywiązuje się do człowieka. Jedni kupują psa na stróża domu, obrońcę, inni jako towarzysza życia, jeszcze inni w celach zarobkowych. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na zakup
czworonoga, bądź go dostaliśmy w prezencie, powinnyśmy mieć świadomość, że posiadanie psa, to nie tylko przyjemność i beztroska!
Prawo nakłada na właścicieli psów obowiązki, o których nie powinni
zapominać i z których powinni się wywiązywać.
zacznij postępować jak kulturalny i odpowiedzialny właściciel.
natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli zwierząt, zanieczyszczeń pozostawionych przez stanowiące ich własność zwierzęta domowe w obiektach i na innych tere
nach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Nie rozumiemy
miłośników psów, którzy dbając o czystość na własnej posesji i wokół
własnego ogrodzenia wyprowadzają go na tzw. "spacer" sąsiadom przed
płot,

Wraz z rozwojem naszej gminy, w ostatnich latach oprócz domków
jednorodzinnych zaczęto budować także zamknięte osiedla segmentowe.
Deweloperzy zaprojektowali więc domy, podjazdy, place zabaw, ale nie
pomyśleli o właścicielach czworonogów. Więcej, na niektórych osiedlach
postawiono tabliczki "psy należy wyprowadzać poza osiedle
Problem psich odchodów, a raczej ich właścicieli istnieje od dawna

Małe dzieci zazwyczaj bawią się
na podłodze, mają nawyk podnoszenia róż
nych rzeczy z podłogi i "smakowania"
ich, wkładania niemytych paluszków do
buzi.

Toksokaroza,
"…Inwazja może przebiegać
bezobjawowo, bądź w postaci uogólnionej /
zespół larwy wędrującej trzewnej/, ocznej /
larwa wędrująca oczna / lub mózgowej.
W postaci uogólnionej obserwuje się pogorszenie samopoczucia, spadek
apetytu i masy ciała, gorączkę, ból brzucha, powiększenie wątroby, wysypki skórne, obrzęk i kaszel. Z czasem może pojawić się zapalenie płuc, mięśnia sercowego, astma oraz nasilenie objawów alergicznych, niekiedy zagra
żające życiu. Postać oczną stwierdza się najczęściej u starszych dzieci oraz
młodzieży. Towarzyszą jej zaburzenia widzenia, bielmo, zez, a także całkowita utrata wzroku. W inwazji bierze udział jedna lub kilka larw, które atakują jedno, rzadziej oboje oczu. Postać mózgową najczęściej obserwuje się
u dzieci. Objawia się ona zaburzeniami w zachowaniu i śnie, rozdrażnieniem oraz nadpobudliwością. W cięższych przypadkach może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgowia, niedowładów, porażeń.
Leczenie toksokarozy jest trudne i długotrwałe i nie zawsze przynosi spodziewane wyniki..." dr Andrzej Połozowski
Mamy nadzieję, że ten artykuł, rozbudzi poczucie odpowiedzialności
posiadaczy psów, a także zwiększy w mieszkańcach gminy krytyczne podejście do tych, którzy nie zamierzają przestrzegać obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez ich czworonogi.

zagrożenie zdrowia ludzi, a w szczególności dzieci,
Marek Koterski

"Dzień Świ-

ra". Marek Konrad
Zagrożeniem są wysychające kupy, które są siedliskiem inwazyjnych larw, wywołujących groźną chorobę toksokarozę.

Redakcja

HISTORIA ŁĄCZY POKOLENIA
12 maja 2019 roku na Polanie Rekreacyjnej w Lipkowie odbył się
piknik historyczny i warsztaty rzemiosł dawnych.
Już po raz trzeci na jeden dzień polana w Lipkowie zamieniła się
w wielkie widowisko historyczne.
nawiązywał do "Trylogii"
z Lipkowem,
pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim, pokazy konne w wykonaniu husarzy

i kozaków, jak również zapoznanie z dawnymi strojami, muzyką i zwy
czajami szlacheckimi oraz warsztaty rzemiosł dawnych.

zapowiadany pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim odbył się
zgodnie z zapowiedziami.
opisał Sienkiewicz w "Ogniem i Mie
czem"
Michał Starnowski - www.babice24.pl

UROCZYSTOŚCI
KATYŃSKIE I SMOLEŃSKIE
28 kwietnia 2019 roku na Mszy św. o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym w Starych Babicach, modliliśmy się wspominając 79 rocznicę zbro
dni Katyńskiej oraz 9 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem.
ks. Pra
łata dr Grzegorza Kozickiego i ks. Tomasza Paśko.

Gminnej Orkiestry Dętej i scholi
skiego i Katarzyny Langi.
uhonorował także dzieci z babickiej Wspólnoty,

prof. Jana Żaryna
przedstawicieli Wojska Polskiego,
Jana Żychlińskiego
ka

Anitę Czerwińską
Sławomir SumHenryka Kuncewicza

Zbigniewa Załęks. Pro boszcz

Tradycyjnie po Mszy Świętej nastąpił przemarsz do babickiej Alei
Dębów,
Sławomir Sumka
Anita Czerwińska
Jan Żaryn
"Cisza".

grupę radnych i sołtysów
występ Chóru Parafialnego,

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
W STANISŁAWOWIE
Tradycją lipkowskiej wspólnoty parafialnej jest, że w maju przy
krzyżach i kapliczkach odprawiane są wspólnie z kapłanem Nabożeństwa Majowe i Msze Święte.

Jedną z miejscowości w Parafii Lipków jest Stanisławów.
ks. Tomasz Sobiecki
Urszuli Świątek,
polową Mszę Świętą,
wspólnie odśpiewano Litanię do Matki Bożej.

Michał Starnowski

delegacje złożyły wiązanki przy pomniku.
Michał Starnowski

PRZEDSZKOLNY DZIEŃ TAŃCA
W środę, 8 maja 2019 roku na scenie Domu Kultury Stare Babice
wszyscy mieli okazję podziwiać układy taneczne dziecięcych grup z Przed
szkola w Starych Babicach.

Bożenna Pyć Małgorzata Libert.
podziwiali umiejętności rytmiczne przedszkolaków,
przez Przedszkole w Starych Babicach
i Dom Kultury Stare Babice

Maluchy, Średniaki, Zuchy, Starszaki i Zeróweczka
ze Szko
ły Tańca Rejdance.
Michał Starnowski, fot. Krzysztof Grzybowski

WIELKI PIKNIK KRWIODAWSTWA
W sobotę, 25 maja 2019 roku pod siedzibą Starostwa w Ożarowie
Mazowieckim odbyła się IV edycja Wielkiego Pikniku Krwiodawstwa
"Dar serca", którego organizacji podjęło się Starostwo Warszawskie
Zachodnie i Klub HDK Strażak w Błoniu wraz z licznymi partnerami
i sponsorami.

W dwóch autokarach przez kilka godzin krew oddało ponad 120 krwiodawców (ponad 54 litry krwi).

Ronalda McDonalda,
nowotworom u dzieci".

ambulans Fundacji
"NIE
Michał Starnowski

PRZYGOTUJ SIĘ DO LATA
Zbliża się sezon wakacyjny i wszyscy chcemy mieć piękne sylwetki na plaży… O tym, jak
to osiągnąć rozmawiamy z Ewą Twardowską,
psychodietetykiem, prowadzącą poradnię dietetyki klinicznej VEGEETA w Borzęcinie Dużym.

Ale czy zdążymy przed urlopem? Jak długo powinny trwać przygotowania do sezonu?

Pani Ewo, co robić? Lato zbliża się wielkimi krokami a tu nie mieścimy się w sukienki
i krótkie spodnie sprzed roku…
TYLKO POD
KONTROLĄ DIETETYKA!
A co w ogóle wolno jeść i w jaki sposób, by
dobrze się czuć latem?
Czyli co mamy robić? Tak krok po kroku?

Zapraszam wszystkich, którzy chcą osiągnąć
piękną sylwetkę przed wakacjami.
Przyjmuję w Centrum Zdrowia Medicor
w Borzęcinie ul. Warszawska 818,
tel. 501-37-64-90, www.vegeeta.com.pl
tekst: Karina Grygielska
foto: Bartosz Bukowski

Zasady zdrowego odżywiana obowiązujące przez cały rok:
a)
b)
c)
d)

BABICKI DZIEŃ STRAŻAKA
Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Babicach rozpoczęły babickie uroczystości w okazji Dnia Strażaka 2019 r.
ks. Mariusz Zaorski,
ks. Tomasz Paśko.

odbyła się Uroczysta Zbiórka,
dh Gracjan Klimek
Michał Starnowski

KOMPOSTOWNIK - CO, GDZIE I JAK?
Z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice, w środę, 24 kwietnia 2019
r. w Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach Parceli odbyło się spotkanie z Panią Joanną Baranowską, która opowiedziała zebranym o tym,
jak w prawidłowy sposób prowadzić przydomowy kompostownik.
"Kompostownik w ogrodzie lub na działce nie wymaga wiele zachodu, a daje same korzyści",

Było to dobre i interesujące spotkanie,
Michał Starnowski
www.babice24.pl; facebook.com/babice24

Na spotkaniu, które prowadzone było w formie otwartej rozmowy
ze słuchaczami

Poruszono również kwestie prawne,
Zebrani wymienili się także swoimi, nieraz wieloletnimi doświadczeniami w prowadzeniu kompostowników,

Spotkanie, w którym wziął udział Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Piotr Grzelak z Urzędu Gminy oraz członkowie Zespołu
ds. Gospodarki Odpadami

CZAS I KOMUNII ŚWIĘTYCH
W sobotę, 18 maja 2019 roku grupa dzieci ze szkół podstawowych
w Zielonkach i w Starych Babicach oraz ze szkoły Big-Ben przystąpiła
do Sakramentu Pierwszej Komunii św.
Łącznie wraz z uczniami ze szkoły EduLab do Sakramentu I Komunii Świętej przystąpiło 60 dzieci - uczniów klas III.
"Białym Tygodniu".
www.parafia-babice.pl
Michał Starnowski

XXII TEATR RODZICÓW
16 maja 2019 roku w Przedszkolu w Starych Babicach wystawiono
sztukę teatralną, w której zagrali rodzice najstarszych dzieci. Tym razem zebrani zobaczyli zabawną historię z bajki o Czerwonym Kapturku.

W zachwycających dekoracjach, z bombowymi kreacjami aktorskimi, z wyśmienitymi humorami, z właściwie dobraną muzyką
"Czerwony Kapturek szuka księcia".

W XXII Teatrze Rodziców z Przedszkola w Starych Babicach,
w przedstawieniu "Czerwony Kapturek szuka księcia" zagrali:
Karolina Ziułkowska,
Sławomir Blacharz,
Łukasz Kuźnicki,
Dominika Bąkowska,
Marcin Sotomski,
Ewa Łuczak,
Magdalena Machnicka-Szuba,
Joanna Konopacka,
Sylwia Szczurowska,
Daria Modlińska,
Hubert Bąkowski,
Marcin Klimek,
Irmina Goździewska,
Mariusz Mał
czyk,
Pamela Klimek
Elżbieta Chmurska.
mirska,

Bożenna Pyć

Grażyna Bełz i Justyna NieJustyna Niemirska.
zebrał: Michał Starnowski, fot. Krzysztof Grzybowski

"BYĆ MAMĄ, POZOSTAĆ SOBĄ"
POROZMAWIAJMY W KLUBIE MIESZKAŃCA
My matki jesteśmy pod stałą obserwacją. Patrzy się podejrzliwie
na każdy nasz ruch, gest, nieustannie doradza, głaszcze po ciążowych
brzuchach. To upublicznienie naszego macierzyństwa i ogromne oczekiwania co do naszej roli społecznej bywa czasem nie do wytrzymania.

"biedne dziecko, co
ono ma za matkę…"

Rola matki w naszej kulturze jest bardzo wąsko zdefiniowana
Bogusława Budrowska
Jeśli chodzi o emocje, matka musi mieć i okazywać wobec dziecka uczucia wyłącznie pozytywne. Musi się poświęcać, rezygnować ze swych potrzeb i odczuwać radość z tego powodu. Jeśli chodzi
o wykonywane zajęcia, musi skupić się na wychowaniu dziecka i zrezygnować lub zmodyfikować przebieg kariery zawodowej.
Czyż nie myślimy, że to szkodzi dziecku,
"jak tak może"

"te, co siedzą w domu i pachną"
Gdy już zabierzemy się za poszukiwanie
pracy,

Odnaleźć siebie na nowo
nie jest łatwo pozostać sobą…

Oczywiście nie każda kobieta, która zostaje matką, odczuwa to jako rewolucję w swoim życiu.

No ale trzeba się odnaleźć…

coraz bardziej w życie rodzinne angażują się też tatusiowie.

Jeśli nie zadbamy o siebie, nasza rodzina również to odczuje

Matki z reguły bezwarunkowo kochają swoje dzieci i chcą dla
nich jak najlepiej.
"dziecko
jest najważniejsze"
Trzeba sobie te potrzeby uświa
domić i zawalczyć o siebie.
Czyż nie lepiej wszystkim by się żyło z uśmiechniętymi, szczęśliwymi żonami, matkami, kobietami?

Oczekiwania a potrzeby.
my kobiety również mamy swoje
potrzeby,
Mamy swoje zainteresowania, swoje ulubione zajęcia, swoją pracę, w której chcemy się rozwijać
wciąż pokutuje konserwatywne podejście,

O potrzebach, komunikacji, empatii, relacjach i wszystkim, co wokół tego rozmawiamy w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice w każdy wtorek od 10:00-13:00 w ramach bezpłatnego cyklu
"Być mamą, być sobą". Zapraszamy wszystkie kobiety, matki i nie
matki. Można przyjść z dzieckiem lub bez i poznać dziewczyny w różnym wieku. Zapraszamy również i Ciebie! Więcej informacji na stronie www.naszeszczescia.pl
tekst i foto: Karina Grygielska

TO JA TYP NIEPOKORNY
tury Stare Babice
Stawów Zielonkach Parceli.

Dom Kulna Polanie Dwóch

Warto zaznaczyć, że oprócz licznych kramów z jedzeniem i piciem,
były również takie, na których ze swoimi pasjami prezentowali się nasi mieszkańcy.
Zebranych o godz. 14:00 przywitał Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka,
I tak uczestnicy mogli podziwiać:

Już pod wieczór
"BabiCapela"
"Roxanne - Roxette Tribute Band",
bawili
się podczas koncertu gwiazdy wieczoru, czyli Jacka Stachursky'ego.
Sławomir Sumka,
koncert zadedykował wszystkim mamom w przeddzień Dnia Matki.
ski Zachodni i Wójt Gminy Stare Babice.
rosław Kulczycki

Festynowi towarzyszyły liczne inne imprezy, tj.

Starosta WarszawJa-

Michał Starnowski, fot, Michał Starnowski i Krzysztof Grzybowski

